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 غدا ينطلق املؤمتر 
الوطني الـ 11

التحدي في ال�شكل 
وفي الج�هر

اليومين  وطيلة  يناير،   28 الجمعة  غد  يوم  تنطلق، 
المواليين السبت واألحد 29 و30 من الشهر ذاته، أشغال 
المؤتمر الوطني الحادي عشر لالتحاد االشتراكي للقوات 

الشعبية.
ولحظة  تنظيمية  كمحطة  المؤتمر،  محطة  وتعد   
ديموقراطية، في الظروف الراهنة، تحديا جوهريا بالنسبة 
للمؤتمرات والمؤتمرين من المناضالت والمناضلين، يحمل 

ميزاته الخاصة في الشكل والمضمون معا.
في الشكل، يعتبر االتحاد أن كسب الرهان مع استمرار 
ظروف الجائحة، إنجاز بحد ذاته، نظرا للِجدَّة في التنظيم 
وضروراته، والقدرة على وضع اإلطار الضروري المعتاد 
انتدبهم  الذين  واالتحاديين  االتحاديات  كل  لمشاركة 
وعلى  الوطني،  التراب  عموم  في  وأخواتهم  إخوانهم 

طول الجغرافيا الحزبية.
والمؤتمر الذي ينعقد بصيغتين، حضورية وتناظرية، قد 

استوفى كل شروط إنجاح 
هذا المستجد التنظيمي، 
لقرابة  سيسمح  ال���ذي 
بمتابعة  مؤتمر   1400
الديموقراطي  ال��ح��وار 
وال��رأي  بالرأي  واإلدالء 
في  ل  الُمكمِّ أو  المخالف 
شروط  سليمة تستجيب 
الصحية  ل��الح��ت��رازات 
كما  عالميا  المفروضة 
ت��س��ت��ج��ي��ب ل��م��ق��وم��ات 
ال���ن���ق���اش ال��ج��م��اع��ي 

الديموقراطي الواسع.
وق���د ت��وف��ق االت��ح��اد 
عبر  ذلك  عن  التعبير  في 
الثابت  تجمع  م��ع��ادل��ة 
ممارسة  في  والمتحول 
من  الهامة  اللحظة  هذه 
خالل التأكيد بأننا «نعقد 
ظرف  في  عاديا  مؤتمرا 

استثنائي...
وتأكد لدى االتحاديات 

واالتحاديين، أن حزبهم قادر على رفع التحدي، كما هو 
قادر على الوفاء بمواعيده وعهوده التي قطعها على نفسه 
احترام  كما  النضالية،  المحطات  انتظامية  احترام  في 
عليها وطنيا، من خالل  المتعارف  القانونية  المحددات 
احترام قانون األحزاب والقوانين األخرى المنظمة للحياة 

الحزبية الداخلية...
 وما كان االتحاد ليتخلف عن النموذج الذي قدمته البالد، 
استحقاقاتها،  أجندة  احترام  في  وافتخار،  اعتزاز  بكل 
عموم  طرف  من  واسعة  مشاركة  تتطلب  التي  فيها  بما 

الشعب المغربي.
إال  أوال،  المغرب  رفع شعار«  الذي  االتحاد،  كان  وما 
أن يجعل من الوطن نموذجه في تدبير حياته ومواعيده 

وأجندته...
 ويتجاوز االتحاديون واالتحاديات، بإصرار المناضلين 
األوفياء الملتزمين، كل المعيقات، الذاتية والموضوعية، 
التي تنتصب في الطريق إلى المؤتمر، معتبرين أن تجاوز 
ذلك حتمية ال بد من الوصول إليها، وهدف ال بد من تحقيقه.

غير  ظروف  في  واالتحاديات،  االتحاديون  أبلى  وقد 
مسبوقة،  البالء الحسن، بالتزام الثوابت االتحادية التي 

واظب عليها المناضلون والمناضالت منذ التأسيس.
الداخلية  الديموقراطية  بقواعد  المؤتمر،  تنظيم  وفي 
وبالديموقراطية التشاركية الواسعة داخليا، وفاء والتزام  
وانفتاح أيضا كما هو الشعار الذي اختاره الحزب لمحطته 

الحادية عشرة...
يضمن  الذي  هو  القانون،  أهل  يقول  كما  الشكل،  إن 
حقوق المتعاقدين، وإنضاج الشروط لكي يكون الجميع 
سواسية أمام القوانين المنظمة للحكومة الحزبية، هو 

مهمة االتحاديات واالتحاديين كلهم.
حيَّ على الوفاء وااللتزام واالنفتاح...

االتحادر�سالة
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األسود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

ال�شالح الكروي للمغرب: �شاروخيات حكيمي
15/14

طالع السعود األطلسي

اعتبر الكاتب الصحفي، طالع السعود األطلسي، أن 
النظام الجزائري ال يرغب في حل النزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، ألن ما يهمه هو خدمة »عصابة 

الجنراالت«.
وقال سعود األطلسي في مقال نشر على الموقع 
الجزائر..  »في  بعنوان   ،»24 »مشاهد  اإللكتروني 
الجنراالت يحلبون الدولة«، إن الذين يتحكمون في 
تدبير الشأن الجزائري ال يرغبون في حل النزاع حول 
الصحراء المغربية، و«يهمهم أن يستمر على ما هو 
الجزائر،  كل  على  سيطرة  من  لهم  يتيحه  لما  عليه 

سياسيا واقتصاديا«.

النظام الجزائري ال يرغب 
في حل النزاع المفتعل ح�ل 
ال�شحراء المغربية خدمة لـ 

»ع�شابة الجنراالت«
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رشيد قنجاع

شعبية  األكثر  الرياضة  القدم  كرة  رياضة  تعتبر 
على وجه البسيطة، بل يمكن الجزم أنها الوجه األبرز 
واألكثر كشفا لوجوه العولمة في عالمنا اليوم، وجه 
العالم على متابعتها في نفس  حيث تجتمع شعوب 
اللحظة رغم اختالف التوقيت واختالف األمكنة على 
طول وعرض الكرة األرضية، بل أنها صارت في تطورها 
من لعبة شعبية إلى فاعل أساسي في مجال االقتصاد 
تؤثر في عالم المال واألعمال، كما ظلت عنصر استغالل 
سياسي واضح من طرف الطبقة الحاكمة تستعملها 
ألغراض الهيمنة الداخلية وفي نفس الوقت ألغراض 

خارجية في عالقة الدول ببعضها.
نهائيات  في  الجزائري  المنتخب  مشاركة  شكلت 
الكاميرون ومن  المنظمة بدولة  كأس األمم اإلفريقية 
التي  العرب  كأس  بنهائيات  والفوز  المشاركة  قبلها 
بالجارة  العسكري  للنظام  فرصة  قطر،  بدولة  نظمت 
الشرقية الستغاللها سياسيا أبشع استغالل، أدهش 
كل المتتبعين سواء السياسيين أو الرياضيين نظرا 
يتعلق  األمر  أن  كاشفا  وعالنيته  االستغالل  لغباوة 
باستثمار هاتين المشاركتين للتغطية على واقع حال 
مأزوم سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا تمر به الجزائر، 
عنوانه األبرز أزمة النظام السياسي وفشله في كسب 
الشرعية الشعبية التي سحبها منه الحراك الشعبي 
الجزائري بشعاره من أجل دولة مدنية ال مكان فيها 

للعصابة المتحكمة.
ظل كتاب األمير لميكيافيلي إلى يومنا هذا مرجعا 
، وفيه   1513 السياسي رغم صدوره سنة  الفقه  في 
يستطرد كاتبه في باب استغالل الحاكم أوالسياسي 
وتحقيق  الحكم  ترسيخ  أجل  من  وعارض  ألي حدث 

السطوة، حيث كتب » ليس أمام األمير من طريق إلى 
الحكم أو إلى تأسيس الدولة سوى القوة، وال مناص 
أمامه من أن يكون مرنا بما فيه الكفاية ليلتف حول كل 
عارض يعرض وكل ريح تهب« ، إال أن هذا االستغالل 
واالستثمار لألحداث والوقائع ومن بينها المشاركات 
الكروية على المستوى القاري والعالمي،  لما تحقق 
من جاذبية شعبية متميزة، وقدرة على االستحواذ على 
مشاعر وعقول الجماهير، يختلف من نظام سياسي إلى 
آخر تشكل فيه األنظمة االستبدادية والعسكرية أبشع 
أوجه هذا االستغالل والتوظيف لما يطبعه من غباوة 
مكشوفة وانتهازية مباشرة ترمي إلى تحسين صورة 
الفرد المستبد الحاكم وزمرته، محولة بذلك الرياضة 
من وظيفتها العادية إلى آلة إيديولوجية تشتغل إلى 
جانب باقي األدوات األيديولوجية للدولة من إعالم وفن 
وثقافة ... قصد تدجين وكبح إرادة الشعوب وااللتفاف 

حول مطالبها وقضاياها.
ومن  االستبدادية  العسكرية  األنظمة  تشابهت 
بينها النظام العسكري الجزائري في صور االستغالل 
المفضوح لإلنجاز الرياضي، حيث حاول النظام الفاشي 
اإليطالي بقيادة الديكتاتور موسوليني توظيف فوز 
 1938 و   1934 سنتي  العالم  بكأس  بالده  منتخب 
باعتباره إنجازا سياسيا يحسب على موسوليني، الذي 
سخر كل الوسائل اإلعالمية والثقافية والمؤسساتية 
للترويج والتأثير في الشعب اإليطالي على أنه بفضل 
حكمه أعاد أمجاد روما الغابرة. وعلى نفس المنوال 
صار الجنرال بينوتشي الذي وصل للسلطة عبر االنقالب 
الدموي على النظام الديمقراطي، وما نتج عنه من مقتل 
في  فشل  حيث  المنتخب،  الرئيس  أليندي  سلفادور 
استثمار مشاركة منتخب بالده في كأس العالم سنة 
نفسه  وإظهار  عنه  الدكتاتورية  1974 لمحو صورة 
بصورة الرجل الوطني الغيور على بالده، إال أنه من 
حسنات الصدف أن يؤرخ لهذا الدكتاتور طابعه الدموي 
من خالل اعتقال أكثر من 40000 بملعب سانتياغو 

لكرة القدم .
لم يخرج النظام العسكري الجزائري الحالي عن هذه 
النماذج، ولم يستفد من عبر التاريخ ودروسه، ودروس 
المناسبات  من سبقه من عسكر بالده، ألن استغالل 
تم  فقد  اليوم،  وليد  ليس  الشرقية  بالجارة  الكروية 
التخطيط والتنفيذ لالنقالب على الرئيس الجزائري 

بن بلة من طرف كل من هواري بومدين ورفيقه عبد 
العزيز بوتفليقة مستغلين متابعة وحضور الرئيس بن 
بلة لمجريات مقابلة ودية في كرة القدم، كان قد دعا لها 
بنفسه ، كانت بين المنتخب الجزائري ونظيره البرازيلي 
سنة 1965 . كما لم يستفد شنقريحة وتبون من األزمة 
مع الشقيقة مصر سنة 2009، التي كانت على وشك 
مقابلة  األصعدة بسبب  كل  على  قطيعة  إلى  التحول 
في كرة القدم اشتهرت بموقعة أم درمان، وصارا على 
نفس المنوال ولكن هذه المرة مع المملكة المغربية 
التي تعرف العالقة بين البلدين أزمة مفتعلة من الطغمة 
العسكرية الجزائرية، فحوال فوز المنتخب الجزائري 
الترجيح بمناسبة  المغربي بضربات  المنتخب  على 
نهائيات كأس العرب بقطر إلى انتصار سياسي وتهييج 
شعبي وإعالمي سخرت له كل اإلمكانيات، ولم يقتصر 
األمر فقط على االنتصار بل تعداه إلى ترسيخ صورة 
المغرب الدولة المتآمرة على الجزائر التي حسب زعمهم، 
هي من أشعلت الحرائق في كل مناطق البالد، وهي من 
وراء غالء الزيت والسكر، وهي من وراء حبك مؤامرات 
على منتخب بالدهم األول المشارك في نهائيات كأس 
األمم اإلفريقية الجارية حاليا بالكاميرون، وهم بذلك 
يعتقدون أنها الفرصة المناسبة والمواتية لكسب ود 
وعطف الشعب الجزائري والرفع من معنوياته الوطنية، 
ومناسبة لتجسيد الشرعية الشعبية المفقودة، ومدخل 
للترويج الخارجي لصورة الجزائر القوة الضاربة من 

بوابة المشاركة اإلفريقية.
إال أن منهجية الغباوة والبالدة السياسية المسيطرة 
والسائدة في الجارة الجزائرية، أوقعت شنقريحة وتبون 
في نتائج معكوسة إلرادتهم، أبرزها خروج بالدهم من 
دور المجموعات خاوية الوفاض، ويرجع السبب في ذلك 
إلى تحميلهما لالعبي المنتخب الجزائري ما ال طاقة 
لهم به، مما أثر على أداء منتخبهم رغم جودة الالعبين 
وجاهزيتهم، كما طبعا صورة سيئة عن الجزائر بلد 
محمد أركون و واسيني األعرج وأسية جبار ومولود 
والمشعوذين،  والسحرة  الرقاة  بلد  إلى   ... معمري 
ووضعا نفسيهما اليوم، بشكل مباشر، أمام مطالب 
تدجينها  يمكن  وال  حولها  االلتفاف  يمكن  ال  شعب 

بشعبوية بليدة هجينة.
وبذلك تحققت نبوءة إدواردو غاليانو في كتابه كرة 

»القدم بين الشمس والظل«.

�شنقريحة وكرة القدم ال�شيا�شية

سليم خلبوس، عميد الوكالة اجلامعية الفرنكفونية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي السابق بتونس لالحتاد االشتراكي:

ملك المغرب اأعطى م�افقته على اأن يك�ن مقر االأكاديمية 
04العلمية للفرنكفونية في الرباط ونحن �سعداء بهذا االختيار
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بتعليمات سامية لجاللة الملك، القائد األعلى  ورئيس أركان الحرب العامة

 اجتماع للتخطيط الرئي�شي لتمرين  »االأ�شد االإفريقي 2022«
محفظات مبدارس شعبية:

بدل الكتب، اأ�شلحة بي�شاء!
السفير المصري بالرباط

القاهرة تدعم 
مغربية ال�شحراء  وال 
تعترف بـ«الجمه�رية 

ال�شحراوية«

»الب�شيج« ي�قف �شخ�شين 
بالرحامنة الرتباطهما 
بخلية م�الية لتنظيم 

»داع�ش«
08

يتجاوز االحتاديون 
واالحتاديات، 
بإصرار املناضلني 
األوفياء 
امللتزمني، كل 
املعيقات، الذاتية 
واملوضوعية، 
التي تنتصب يف 
الطريق إلى املؤمتر، 
معتبرين أن جتاوز 
ذلك حتمية ال بد 
من الوصول إليها، 
وهدف ال بد من 
حتقيقه

أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل 
مختلف بالفعل اعتمادا على نشاط 

أكثر من 1000 جين في الدماغ

تدعم دراسة جديدة النظرية القائلة بأن أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل مختلف تماما، 
بعد اكتشاف فريد حققه فريق من الباحثين من جامعة ستانفورد.

وبحثت الدراسة في كيفية اختالف أدمغة ذكور وإناث الفئران من خالل فحص المناطق 
المعروفة ببرمجة سلوكيات »التصنيف والتعارف والتزاوج والكراهية«.

وهذه السلوكيات، التي تشمل على سبيل المثال، تحديد ذكور الفئران السريع لجنس 
وبقاء  التكاثر  على  الحيوانات  تساعد  األم،  وحماية  للتزاوج،  اإلناث  وتقّبل  غريب،  كائن 

نسلها على قيد الحياة.
وقال باحثون من ستانفورد للطب إن هذه االختالفات تنعكس على األرجح في أدمغة 

الرجال والنساء.
وعقب تحليل األنسجة التي تم استخالصها من هياكل الدماغ هذه، وجد الفريق أكثر 

من 1000 جين أشد نشاطا في أدمغة أحد الجنسين مقابل اآلخر.
وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي، نيراو شاه، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية 
وعلم األحياء العصبية: »باستخدام هذه الجينات كنقاط دخول، حددنا مجموعات معينة 

من خاليا الدماغ التي تنظم سلوكيات جنسية نموذجية محددة«.
ووقع بناء السلوكيات االجتماعية النموذجية للجنس في أدمغة الحيوانات على مدى 
ماليين السنين من التطور، فذكور الفئران، على سبيل المثال، تميز بسرعة جنس الغرباء 

الذين ينتهكون ما يعتبرونه أرضهم.
وإذا كان الدخيل ذكرا آخر، يهاجمونه على الفور. وإذا كانت أنثى، فإنهم يبدأون في المغازلة.
وتظهر إناث الفئران عدوانا يتعلق باألمومة وليس إقليميا، حيث تهاجم أي شيء يهدد 

صغارها.
»هذه  شاه:  وقال  دورتها.  مرحلة  على  اعتمادا  بشدة  للتزاوج  استعدادها  ويختلف 
السلوكيات البدائية ضرورية للبقاء والتكاثر، وهي غريزية إلى حد كبير. إذا كنت بحاجة 
إلى تعلم كيفية التزاوج أو القتال بمجرد ظهور الموقف، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد 
فات بالفعل. والدليل واضح جدا على أن الدماغ ليس مجرد لوحة فارغة تنتظر أن تتشكل 

من خالل التأثيرات البيئية«.
وشرح فريق البحث أن بعض الجينات التي اكتشفوها هي أيضا عوامل خطر مؤكدة 

الضطرابات الدماغ التي تكون أكثر شيوعا في أحد الجنسين.
الخطورة لإلصابة باضطراب طيف  بأنه عالي  بالفعل  207 جينات معروفة  بين  ومن 
التوحد، وهو أكثر شيوعا عند الذكور بأربع مرات مقارنة بالنساء، حدد الباحثون 39 جينا 

أكثر نشاطا في أدمغة أحد الجنسين: 29 عند الذكور و10 عند اإلناث .
كما حددوا الجينات المرتبطة بمرض ألزهايمر والتصلب المتعدد، وكالهما يميل إلى 

إصابة النساء أكثر من الرجال، باعتباره أكثر نشاطا بين إناث الفئران.
أكبر،  بجهد  يعملوا  لكي  الجينات  بعض  إلى  يحتاجون  الذكور  أن  الباحثون  ويعتقد 

واإلناث بحاجة إلى جينات أخرى ليعملن بجد أكبر.
وحددت الدراسة أيضا أكثر من 600 اختالف في مستويات التنشيط الجيني بين اإلناث 
في مراحل مختلفة من الدورة الشبقية. وفي النساء، يشار إلى هذا باسم الدورة الشهرية، 

لكن إناث الفئران ال تحيض.
وقال شاه، الذي كرس حياته المهنية لفهم كيفية تنظيم الهرمونات الجنسية للسلوكيات 
الجنسية النموذجية: »العثور على عدة مئات من الجينات التي تعتمد مستويات نشاطها 
الدماغية الصغيرة األربعة كان مفاجئا  الهياكل  المرأة فقط داخل هذه  على مرحلة دورة 
تماما«. ويتم مشاركة هياكل الدماغ التي ركز عليها الباحثون بين الثدييات، بمن في ذلك 
»الفئران ليست بشرا. لكن من المعقول أن نتوقع أن أنواع خاليا  البشر. وأوضح شاه: 
الدماغ المماثلة ستظهر أنها تلعب أدوارا في سلوكياتنا االجتماعية النموذجية للجنس«.
وأضاف: »إن تواتر الصداع النصفي ونوبات الصرع واالضطرابات النفسية يمكن أن 

تختلف خالل الدورة الشهرية«.
وتشير النتائج التي توصل إليها الفريق حول اختالفات تنشيط الجينات عبر الدورة 

إلى أساس بيولوجي لهذا االختالف.
ويشار إلى أن المحاوالت السابقة إليجاد اختالفات في التنشيط الجيني بين خاليا أدمغة 
القوارض من ذكور وإناث أظهرت نحو 100 منها فقط، على ما يبدو، يعتقد الباحثون أنها 

قليلة جدا لتوليد الفروق العميقة العديدة في السلوك الغريزي المعروف.
وكشف شاه: »انتهى بنا المطاف بإيجاد نحو 10 أضعاف هذا العدد، ناهيك عن 600 
جين تختلف مستويات نشاطها في اإلناث مع مرحلة الدورة. بشكل عام، تضيف هذه األشياء 
ما يصل إلى %6 من جينات الفئران التي يتم تنظيمها حسب الجنس أو مرحلة الدورة«.

وشّبه شاه الطرق التي استخدمها فريقه بالبحث على إبرة في كومة قش.
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 »إنستغرام« تختبر خاصية تتيح لصناع المحتوى 
الحصول على مقابل مادى من المشاهدين

بدأت منصة التواصل االجتماعي »إنستغرام« 
اختبار خاصية جديدة تتيح لصناع المحتوى على 
المنصة السماح لمتابعيهم بالوصول الحصري إلى 
المحتوى الذي يقدمونه مقابل اشتراك يدفعه هؤالء 

المتابعون وفقا للبيان اإلماراتية.
 وأشار موقع »سي نت دوت كوم« المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا إلى أن »إنستغرام« 
ستتيح هذه الخاصية في الفترة التجريبية لعشرة 
صناع محتوى فقط بينهم العب كرة السلة سيدونا 
برنس وعارضة األزياء كيلسي كوك والممثل آالن 
األوليمبية  جوردن  الجمباز   شيكين شو والعبة 

تشايلز .
 ويمكن تحديد اشتراك شهري مقابل الوصول 
إلى المحتوى  المطلوب يتراوح بين 99 سنتا إلى 

99 دوالرا.
 ومن ناحيته، قال بوني ميشيل المرشد الروحي 
وأحد صناع المحتوى المعروفين على »إنستغرام«: 
إن »وجود خدمة االشتراك على إنستجرام تجعل 
من الممكن إقامة عالقة أكثر حميمية مع متابعيني 
وجمهوري... أنا متحمس جًدا لرعاية هذه الروابط 
وإحداث تأثير دائم يساعد في الحفاظ على استدامة 

عملي«.
 وتعتزم منصة »إنستغرام« الحصول على آراء 
استخدموا  الذين  والمتابعين  المحتوى  مطوري 
الخاصية الجديدة بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي 

بتوفيرها على نطاق أوسع فيما بعد.

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

بمسابقة 
التصميمات 

المعمارية
 فى العالم

ُقطعت يده فحملها 
وركض بها إلى المشفى

ماين  والي��ة  في  العام،  القطاع  في  عامالن  أنقذ 
األمريكية، رجال بعد أن شاهداه يحمل ذراعه المقطوعة 

راكضا على الطريق، بحسب السلطات.
العامة  برينشيك، مديرة األشغال  آن  وقالت ماري 
في مدينة لويستون: »ما حصل كان تدخال إلهيا، ألن 
اثنين من زمالئي كانا يعمالن على أرصفة المشاة«.

وأفادت صحيفة »the sun journal«، بأن شهود عيان، 
قالوا إن ذراع الرجل قطعت بالقرب من كتفه في حادث 
على ما يبدو في مكان العمل يوم الجمعة الماضي«.

وطبق أفراد طاقم األشغال العامة، اإلسعافات األولية، 
أثناء انتظار وصول سيارة اإلسعاف، وفقا لما ذكره 

المالزم في شرطة لويستون، ديريك سانت لوران.
وتتبع المحققون سلسلة من الدماء تعود إلى محل 
تجاري، حيث قال عدة أشخاص إن الرجل، الذي وصف 

بأنه شاب، كان يدير منشرة.
يتم  لم  الذي  المصاب،  الرجل  إن  وقال مسؤولون 
الكشف عن اسمه، نقل إلى المستشفى ومن المتوقع 
قادرين  الجراحون  كان  إذا  ما  يتضح  ولم  ينجو.  أن 

على إعادة ربط ذراعه.

هولندا.. العثور على رجل على قيد 
الحياة اختبأ في حجرة عجالت طائرة في 

رحلة استمرت 11 ساعة

اكتشفت السلطات الهولندية مسافرا متسلال على 
قيد الحياة، اختبأ وراء العجلة األمامية لطائرة شحن 

في مطار شيفول بأمستردام صباح األحد.
وقالت المتحدثة باسم المطار ويليمايك كوستر في 
تصريح ل� CNN إن الرجل كان كان مختبئا ألكثر من 
11 ساعة منذ أن غادرت الطائرة مطار جوهانسبرغ 

بجنوب إفريقيا.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية 
الهولندية جوان هيلموندز إن  »طاقم المطار اكتشف 
في البداية شيئا يبدو وكأنه شخص وأبلغ السلطات 
على الفور«. وأضافت أنه »عند الوصول إلى مكان 
الحادث، أكدت الشرطة الهولندية وخدمات الطوارئ 
أن الرجل ما زال على قيد الحياة ولكن درجة حرارة 
جسمه منخفضة«. وتابعت: »لقد فوجئنا بالعثور على 
هذا الرجل ، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة 
بعد أن حلقت الطائرة ألكثر من 10000 كيلومتر في 

درجات حرارة شديدة البرودة«.
ولفتت إلى أن الرجل تلقى اإلسعافات الالزمة ثم 

نقل إلى مستشفى في أمستردام.
إلى مركز  نقله  أنه عند تعافيه سيتم  وأوضحت 
طالبي اللجوء )AZC( حيث سيتم تحديد وضعه إذا 
كان يبحث عن اللجوء أم ال. وأشارت الشرطة الهولندية 
الرحالت بين جوهانسبرغ  أوقات  أن متوسط    إلى 
وأمستردام يبلغ حوالي 11 ساعة، وإذا توقفت الرحلة 

في كينيا فستستغرق عدة ساعات إضافية.

العالمية،  الصحة  لمنظمة  األوروب��ي  الفرع  مدير  أعلن 
التي  ”أوميكرون“  المتحّورة  أن  األحد،  يوم  كلوغه  هانس 
قد تصيب %60 من األوروبيين بحلول آذار/مارس، أطلقت 
تقّرب  وقد  المنطقة  في  كوفيد19-  وباء  من  جديدة  مرحلة 

األزمة الصحية من النهاية.
المحتمل  ”من  إنه  ”فرانس برس“،  لوكالة  وقال كلوغه 
أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء“، لكّنه حّض على 

الحذر من واقع تغّير الفيروس.
هناك  ستكون  أوميكرون،  موجة  تهدأ  ”حين  وأضاف: 

جماعية  اللقاح مناعة  بفضل  إما  وأشهر،  أسابيع  مدى 
الناس  إلن  ستكون لديهم مناعة بسبب اإلصابة وكذلك وإما 

تراجع بسبب الموسم“.
لكن المسؤول أكد ”اننا لسنا في مرحلة مرض متوطن“.
يمكننا  أنه  يعني  متوطنا  المرض  يكون  ”أن  وأوضح: 
التنبؤ بما سيحدث لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من 

مرة. علينا بالتالي ان نكون شديدي الحذر“.
وفي االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية، 
ظهرت هذه المتحورة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وهي 
أشد عدوى من دلتا وباتت اآلن المتحورة المسيطرة بحسب 

وكالة الصحة األوروبية.
ومع االرتفاع الكبير في عدد اإلصابات، أصبح األمر يتعلق 
اآلن ب�“اإلقالل من االضطراب وحماية األشخاص المعرضين 
للخطر“، ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى.
وكان علماء قد أعلنوا قبل أيام، أنهم يرصدون عن كثب 
نسخة جديدة من المتحّورة أوميكرون اكُتشفت قبل بضعة 

أسابيع، وتبدو أقرب إلى فيروس كورونا األصلي.
لكنهم يسعون لتعميق معرفتهم بخصائصها وتداعياتها 

المحتملة على تفشي الوباء في المستقبل.
في  الجمعة،  يوم  العالمية،  الصحة  منظمة  وشرحت 
مؤتمرها الصحفي األسبوعي، أن تسمية أوميكرون هي في 
من  عدة سالسل  تمييز  دون  يعني  عام“  ”مصطلح  الواقع 

الفيروس قريبة بعضها من بعض.
وبين هذه السالالت الخاضعة للمراقبة التي تندرج تحت 
 )BA.1( “1.اسم أوميكرون، فإن النسخة المسّماة ”بي ايه

هي تلك المهيمنة تقريًبا.
إال أن بعض المعطيات تلفت االنتباه، فقد أصبحت نسخة 
أخرى هي ”بي ايه.BA.2( “2( مهيمنة في الهند والدنمارك، 

حيث بدأ عدد اإلصابات باالرتفاع منذ بضعة أيام.
وصّرح خبير األمراض المعدية أنطوان فالهولت لوكالة 

التي  السرعة  يفاجئنا هو  الذي  ”األمر  أن  ”فرانس برس“ 
تنتقل فيها هذه النسخة من المتحّورة التي انتشرت كثيًرا 

في آسيا، وتمركزت في الدنمارك“.
اإلصابات  عدد  ذروة  بلوغ  تنتظر  البالد  ”كانت  وتابع: 
في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن ذلك لم يحصل، وربما 
نجم ذلك عن هذه النسخة من المتحّورة التي تبدو شديدة 

العدوى لكنها ليست أكثر ضراوًة“ من الفيروس األصلي.
وتنتظر السلطات الصحية راهنا معرفة تفاصيل أكثر عنها.
وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن ”ما يهّمنا هو 
لديها خصائص  ما إذا كانت )هذه النسخة من المتحّورة( 
مختلفة عن )بي ايه.1( في ما يخّص العدوى والهروب المناعي 
والضراوة“. وحتى اآلن، اكُتشفت بي ايه.2 في فرنسا، ”لكن 

بمستويات منخفضة جًدا“.
النسخة  الدنمارك، تحّل هذه  المقابل، وتحديدا في  في 
تدريجًيا محل بي ايه.1، النسخة ”الكالسيكية“ من المتحّورة 

أوميكرون، حسب هيئة الصحة العامة الفرنسية.
وأضافت أن ”السلطات الدنماركية ال تفسير لديها حول 

هذه الظاهرة، لكن تتّم متابعتها من كثب“.
المقّدمة  المعطيات  ”من كثب  فرنسا  تتابع  من جهتها، 

من الدنمارك“.

ورغم حذرهم، إال أن العلماء ال يبدون قلقين، ويرى أنطوان 
”اليقظة“  القلق، لكن  المبكر جًدا  أنه ال يزال من  فالهولت 

ضرورية.
وأضاف مدير معهد الصحة الشاملة في جامعة جنيف: 
مماثلة  الجديدة  النسخة  أن ضراوة  انطباع  حالًيا  ”لدينا 

لضراوة أوميكرون، لكن أسئلة كثيرة ال تزال مطروحة“.
جيد“  رصد  أجل  من  غربلة  تقنيات  ”وضع  إلى  ودعا 
خصائصها  ”ماهية  واكتشاف  ايه.2،  بي  في  لإلصابات 

بسرعة“.
وغّرد خبير األمراض المعدية في ”امبيريال كولدج“ في 
الهند  في  ألوانها  سابقة  ”مشاهدات  أن  بيكوك  توم  لندن 
والدنمارك تفيد بأنه ليس هناك اختالف كبير في الخطورة 

مقارنة ببي ايه.1“.
ورأى أن المتحّورات المكتشفة يجب أال تثير تساؤالت 

حول فعالية اللقاحات.
مقارنة  بقليل“  أعلى  ع��دوى  معّدل  مع  ”حتى  وقال: 
بأوميكرون األصلية، ال يتوقع إطالًقا أن يحدث تغيير معادل 

لذلك الذي حصل عندما حّلت هذه المتحّورة محل دلتا.
ا ال أعتقد أنه سيكون لبي ايه.2 تأثير  وصّرح: ”شخصّيً

جوهري على الموجة الوبائية الحالية“.

»الصحة العالمية« تتوقع نهاية وباء كورونا في أوروبا بعد أزمة »أوميكرون«

  )CIOB( أعلنت مسابقة تصوير فن البناء التي ينظمها معهد تشارترد للبناء
المبانى فى  التقاطها ألجمل  التى تم  الفائزة بجائزة أفضل الصور  عن األعمال 

العالم وذلك حسب ما نقل موقع سبوتنك صورا
وفاز مصوران كل منهما بمبلغ 1500 جنيه إسترليني نقًدا، بعد حصولهما على 
وضمنت األعمال الفائزة صورة ناطحة  أفضل الجوائز في مسابقة »فن البناء« 
في سان بطرسبورغ )462 م( للمصور الروسي ميخائيل  سحاب »الختا سنتر« 
بروسكالوف، الذي فاز في فئة »اختيار لجنة التحكيم«، من مسابقة »فن البناء 

لعام 2021«
ومن أجمل اللقطات الفائزة صورة »الحياة من خالل التاريخ« )معبد هومايون، 
ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي( للمصور الهندي راهمان حسين، الذي فاز 

في فئة »اختيار الجمهور«، من مسابقة »فن البناء لعام 2021«
والصورة رفقته هي صورة صورة »اإلضاءة« )جناح اليابان في دبي إكسبو 
للمصور اإلماراتي جويبل غارسيستو، الذي ترشح لنهائي مسابقة »فن   )2020

البناء لعام 2021«

متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم اإلنسان من 
خالل العينين.. هذا ما أكده خبير روسي.

فقد كشف مدير مركز األبحاث الجينية الروسي، أندريه 
إيسايف، أن »العين غالبا ما تكون بوابة النتقال العدوى«، 
مشيرا إلى أن مثل هذه الحاالت عادة ما ترافقها عالمات 
المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيالن 

في األنف.
ووفقا لمدير مركز األبحاث الجينية، هناك مرضى أصيبوا 
بمتحور »دلتا« في أكتوبر الماضي، وفي يناير أصيبوا مرة 
أخرى بفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الحاالت على األغلب 

هي إصابات بمتحور »أوميكرون«.
 وفي وقت سابق، أكد الخبير في مجال األمراض المعدية، 
 ،»Nation News« نيكوالي ماليشيف، في مقابلة مع صحيفة
على أهمية مراقبة التدابير الوقائية وتشديدها في ظل تفشي 

متحور »أوميكرون«.
تجدر اإلشارة إلى أن متحور »أوميكرون«، الذي تم اكتشافه 
في شهر نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، يعد الساللة 
األسرع انتشارا مقارنة بباقي السالالت التي تم اكتشافها 

منذ ظهور فيروس كورونا.
أعراض كثيرة تعتمدها منظمات الصحة حول العالم بشأن 
متغير أو متحور كورونا الجديد »أوميكرون«، ففي بداية 
ظهور وانتشاره أكدوا أن أعراضه تشمل سيالن األنف والتعب 

الشديد، والتهاب العضالت، ألم في الحلق، وسعال جاف.
ولكن مع مرور األيام وزيادة البحث العلمي حول هذا المتغير الجديد تم 
وضع العديد من األعراض األخرى، حيث حذرت الدكتورة نينا أسلم استشاري 
األمراض الباطنية في بريطانيا، أن من أعراض متحور »أوميكرون« ظهور 

التهاب في العين.

فقد أيقظت جائحة كورونا دول العالم على وباء آخر، وهو مرض جفاف 
العين )DED(، و هو حالة ال توفر فيها الدموع ترطيًبا مناسًبا للعينين، 

إما بسبب عدم كفاية اإلنتاج أو ضعف االحتفاظ بها بالعينين.
وغالًبا ما يعاني األفراد المصابون بهذه الحالة من إحساس بالحرقان 
أثناء العمل على األجهزة اإللكترونية لفترات طويلة، كما أن البعض قد يعانون 
من عدم وضوح الرؤية )الزغللة كما هي شائعة( خاصة أثناء قيادة السيارة.

ال تكتفوا بالكمامات.. أوميكرون يتسلل لجسم اإلنسان من هذه البوابة
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استطاع أشرف حكيمي الظهير األيمن للمنتخب الوطني، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يكتب 
لنفسه تاريخًا مع في الدورة 33 من نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا في الكاميرون حتى 
6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بعدما سجل هدفين حاسمين حتى اآلن من تسديدات نارية بعيدة المدى.

المنتخب الوطني للتأهل إلى الدور ربع نهائي كأس األمم األفريقية، مساء  وقاد أشرف حكيمي) 23 عامًا( 
الثالثاء، بتسجيله هدف الفوز على منتخب ماالوي في الدقيقة 70، بعدما كان اللقاء يتجه إلى التعادل 1 – 1 

ومن ثم األشواط اإلضافية، قبل ان يحصل على لقب رجل المباراة من قبل االتحاد األفريقي.
وجاء هدف حكيمي من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يمين حارس منتخب ماالوي 

بطريقة رائعة لم يستطع التعامل معها.
وبهدف التأهل رفع أشرف حكيمي رصيده مع الفريق الوطني إلى 7 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، 

خالل 45 مباراة خاضها مع المنتخب.
وسبق ألشرف حكيمي أن سجل أول أهدافه الحاسمة في البطولة خالل لقاء الغابون بالجولة الثالثة من مرحلة 
المجموعات، لينقذ منتخب بالده من الخسارة في الدقيقة 84 من ضربة حرة مباشرة أيضا، بعد تسجيل زميله 
نايف أكرد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 – 2، ويتأهل المغرب متصدرا 

للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.
وأثنى الفرنسي كيليان مبابي، العب باريس سان جيرمان، عقب اللقاء على أداء زميله في الفريق الفرنسي 

بتغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: »أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم«.
وانضم أشرف حكيمي إلى قائمة أصحاب الثنائيات في كأس األمم األفريقية حتى اآلن، بعد كل من زميله سفيان 
بوفال، والعب تونس وهبي الخزري، والعب جزر القمر أحمد موغني، والعب الغابون جيم أليفينا، والعب كوت 

ديفوار نيكوال بيبيه، والعبا غامبيا أبلي جالو وموسى بارو، وساديو ماني العب السنغال.
وخالل لقاء ماالوي في دور ثمن النهائي استطاع أشرف حكيمي أن يسدد 5 كرات على المرمى، وأن يسجل 

استحواذا على الكرة بنسبة 9.7 % طيلة اللقاء.
وتبلغ القيمة السوقية لالعب أشرف حكيمي بحسب ترانسفير ماركت الموقع المتخصص في أرقام واحصائيات 

الالعبين 70 مليون يورو.
وانضم حكيمي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو من عام 2021، قادمًا من إنتر ميالن 
االيطالي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، كما سبق له أن لعب لفريق بروسيا دورتموند األلماني، قادما من 

ريال مدريد االسباني.
وقال حكيمي في تصريحات عقب اللقاء: »سعدت كثيرا بالتسجيل مرتين حتى اآلن في كأس األمم األفريقية، 
خاصة الهدف الحاسم في مرمى ماالوي، سنتأهل إلى المباراة النهائية بفضل تعاون الزمالء في الفريق وسنحقق 

اللقب«.
ويطمح الفريق الوطني إلى الوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 

األول، والوحيد، الذي تحقق في دورة إثيوبيا 1976.

حكيمي ي�سرق الأ�سواء ب�لك�ميرون ويفر�ض نف�سه ك�أبرز نجوم العرب

أداء رفيع ألشرف حكيمي في دورة الكاميرون )أ . ف. ب(

خ�ليلوزيت�ض 
يرى اأن ت�سديدات حكيمي 

�سالح فت�ك للمنتخب المغربي 
أكد الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، أن التسديدات الحرة التي يتولى تنفيذها بإتقان النجم المتألق 

أشرف حكيمي أضحت« السالح الفتاك« للمنتخب الوطني المغربي في مواجهة خصومه، مبرزا أن المجموعة 
تشق طريقها بثبات، وتخرج أقوى بعد كل مواجهة.

فخالل المؤتمر الصحفي، الذي تلى المباراة ضد منتخب المالوي )2 – 1(، هنأ وحيد خاليلوزيتش العبه أشرف 
حكيمي، واصفا إياه بكونه »أحد المواهب الكروية الرائعة وأفضل ظهير أيمن في العالم«، مبرزا أن نجم باريس سان 

جيرمان يمتلك هذه القدرة على وضع جهوده في خدمة المجموعة.
وفي قراءته لمجريات اللقاء ضد منتخب »الشعلة »، أشار الناخب الوطني إلى أن أسود األطلس كان عليهم أن يتعاملوا 
مع مباراة صعبة، مشيدا بقدرة المجموعة الوطنية في العودة مجددا في النتيجة وحسمها لصالحهم في الوقت المناسب.

وقال إنه »على الرغم من تسجيل فريق الماالوي هدف التقدم، فقد كنت واثقا وطلبت من الالعبين مواصلة األداء 
والتركيز على المباراة من دون ضغط إلدراك هدف التعادل«. وتابع اإلطار التقني البوسني أن الفريق الوطني يلعب 

بشكل جيد، مبديا أسفه مرة أخرى لغياب النجاعة واللمسة األخيرة.
وعبر عن متمنياته بأن تكون العناصر الوطنية أكثر فعالية في المباريات القادمة، وخاصة المهاجم ريان مايي 

الذي عاد مؤخرا لصفوف الكتيبة الوطنية كأحد العناصر المهمة ضمن صفوف المنتخب.
ومن جهته، قال ماريو مارينكا مدرب منتخب الماالوي إن المباراة ضد المنتخب المغربي كانت »صعبة جدا«.
اليوم«،  لم ننجح في هذا األمر في مباراة  »لقد حاولنا تدارك بعض نقاط ضعفنا، لكن  وأضاف 

مشيرا إلى أنه فخور بالعبيه.
وأثنى مدرب منتخب ماالوي لكرة القدم، على »األداء العالي« لالعبين المغاربة، معتبرا أن 

الفريق الوطني يعد األفضل في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنه يستحق 
التأهل إلى الدور الثاني.

قال قائد منتخب الجزائر رياض محرز، يوم الثالثاء، إن الخروج 
المبكر من كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم سيدفع الفريق للعودة 
بقوة، واستعادة ثقة الجماهير في الفريق مرة أخرى من أجل التأهل 

إلى كأس العالم في قطر.
المجموعة  في  األخيرة  الرتبة  اللقب  حاملة  الجزائر،  واحتلت 
الخامسة من البطولة التي تستضيفها الكاميرون بنقطة واحدة، بعد 
الهزيمة أمام كوت ديفوار وغينيا االستوائية والتعادل مع سيراليون.

اإلنجليزي  الدوري  متصدر  سيتي،  مانشستر  جناح  واعترف 
الممتاز، عبر حسابه على فيس بوك، بأن الفريق بالكامل لم يقدم 

أفضل ما لديه خالل البطولة القارية.
وأضاف: »فّضلت انتظار بضعة أيام من أجل الحديث عن البطولة، 
لكنني أعتقد أنه من المهم أن تعرف الجماهير شعورنا باإلحباط 
وخيبة األمل، ال يوجد مبرر لما حدث رغم الظروف التي واجهت 

الفريق«.
وخاض الفريق مبارياته في أرضية ملعب سيئة وأجواء مناخية 

صعبة وسط حرارة مرتفعة ورطوبة عالية.

واعترف محرز قائاًل: »أنا أوال لم أكن في أفضل حاالتي، عندما كان 
كل شيء يسير على أحسن ما يرام، كنا نفوز وفي القمة، وكان الجميع 
يقف خلفنا ومازال الكثير من المشجعين والمواطنين يدعموننا«.

واستطرد قائد المنتخب الجزائري باإلشارة إلى الحملة التي 
طالته وكذلك باقي الالعبين بسبب هذا الخروج المفاجئ من البطولة، 
في  بقوة  الفريق  لعودة  درسا  ما حدث سيكون  أن  يؤكد  أن  قبل 

المستقبل القريب.
وأوضح: »قرأت الكثير من الرسائل السلبية، وهذا يظهر مرة 
أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في االتجاهين، هذه البطولة 

ستكون بمثابة تذكير لنا وسنعود أقوى، تأكدوا من هذا«.
قائاًل:  العالم  لكأس  بالتأهل  الجماهير  بوعد  تعليقه  واختتم 
المباريات  »سنجعل الشعب الجزائري فخورًا بنا مرة أخرى في 
القادمة، حتى نكون قادرين على الذهاب إلى كأس العالم، شكرًا لكل 
من يدعمنا في األوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر إلى األبد«.

وستلتقي الجزائر مع الكاميرون في الدور الحاسم المؤهل لكأس 
العالم 2020 في مارس المقبل.

حمل مهاجم ليفربول اإلنكليزي، ساديو مانيه، منتخب السنغال، وصيف بطل النسخة 
الماضية، إلى الدور ربع نهائي كأس األمم اإلفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بفوز 
شاق على رأس األخضر 2 – 0، مساء أول أمس الثالثاء في بافوسام، في لقاء أكملته 
األخيرة بتسعة العبين. ورغم استعادته كامل عافيته مع عودة جميع العبيه العشرة الذين 
كانوا مصابين بفيروس كورونا، واصل المنتخب السنغالي المعاناة الهجومية، التي كانت 
عنوان مشواره في دور المجموعات، حيث اكتفى بفوز يتيم من هدف قاتل سجله مانيه 

بالذات، مقابل تعادلين سلبيين.
إال بعد اضطرار منتخب  اللقاء عبر مانيه  السنغاليون هدفهم األول في  ولم يسجل 
الرأس األخضر الى إكمال اللقاء بتسعة العبين، قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ 

الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

النهائي، وهذا ما شدد عليه  بلوغ ربع  للسنغاليين، وهو  بالنسبة  لكن األهم تحقق 
صاحب الهدف الثاني ديينغ بالقول لشبكة »بي إن سبورتس« إن »الهدف األساسي كان 

الفوز بالمباراة. كان األمر األهم، وحققناه. كان األمر منوطا بنا للظهور بوجه جيد«.
وتابع »نحن نعلم ما نملكه من إمكانيات. كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نقدم هذا 

األداء«، في إشارة منه الى السيطرة التامة على اللقاء.
ولم تكن فرحة التأهل كاملة، إذ اضطر مانيه لترك أرضية الملعب لإلصابة في ضربة 
قد تكون مكلفة لفريق المدرب أليو سيسيه في حال لم يكن حاضرا للقاء ربع النهائي. 
وخاض السنغاليون اللقاء بصفوف مكتملة بعد تعافي 10 العبين غابوا عن دور المجموعات 
إلصابتهم بكورونا، ووحده قطب دفاع كريستال باالس االنكليزي شيخو كوياتيه غاب عن 
مواجهة الرأس األخضر بسبب اإليقاف، فيما شارك مدافع بايرن ميونيخ االلماني بونا 
سار بعد تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في العضلة المقربة.

وتأمل السنغال بعد حسمها مواجهتها األولى في النهائيات القارية 
بإحراز  النهاية وتحقيق حلمها  الذهاب حتى  األخضر،  الرأس  مع 
اللقب للمرة األولى في تاريخها، بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى 
2002 و2019، قبل أن يذهب لصالح المضيفة الحالية  منه عامي 

الكاميرون والجزائر تواليا.
سيناريو  تكرار  في  األخضر  الرأس  حلم  انتهى  المقابل،  وفي 
مشاركتها األولى عام 2013 حين بلغت ربع النهائي، الذي كان في 
حينها الدور اإلقصائي األول وليس الثاني، بما أن المنتخبات المشاركة 

كانت 16 مقابل 24 حاليا .
النهائيات في مناسبة أخرى عام  الرأس األخضر في  وشاركت 

2015 وخرجت من الدور األول.

ري��ض محرز يعد الجزائريين بوجه اأح�سن بعد الف�سل الإفريقي

مروان فخر خ�م�ض انتداب�ت الرج�ءثمن نه�ئي ك�أ�ض اأمم اإفريقي� ال�سينغ�ل ت�ستغل النق�ض العددي وتعبر محطة الراأ�ض الأخ�سر
الحارس  مع  القدم  لكرة  الرياضي  الرجاء  فريق  تعاقد 
مروان فخر خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، وذلك 

لتعويض الغياب االضطراري للحارس أنس الزنيتي. 
ويمتد عقد مروان فخر مع النسور الخضر لستة أشهر 

قابلة للتجديد لموسم كروي إضافي.
بذلك يكون فخر خامس انتداب للفريق األخضر خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية، بعد كل من الدولي المغربي يونس 
مختار، الذي وقع عقدا حتى نهاية الموسم، والكونغوليين 
بادينغا وكابانغو، اللذين وقعا عقدا لثالث سنوات ونصف، 
والحارس الجزائري غاية مرباح، باإلضافة إلى هداف شباب 
الرجاء  انتدابات  أول  كان  الذي  البهجة،  هيثم  السوالم 

الشتوية.
كما استعاد الفريق األخضر العبيه يوسف غرب أيوب 
آيت لحسن، بعدم فتر ة إعارة قصيرة بالدوري الرواندي.

نه�ئي ك�أ�ض العر�ض لالإن�ث ب�لداخلة
يحتضن الملعب البلدي بمدينة الداخلة، يوم 29 يناير 
برسم  النسوية  القدم  لكرة  العرش  كأس  نهائي  الجاري، 

الموسم الرياضي 2019 – 2020.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه 
المباراة النهائية ستجمع بين فريقي الجيش الملكي ورجاء 
آيت عزة، اعتبارا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

اجتم�ع بين اللجنة الأولمبية الوطنية 
وج�معة التزلج

تقنية  عبر  المغربية،  الوطنية  األولمبية  اللجنة  عقدت 
التواصل المرئي، اجتماعا مع الجامعة الملكية المغربية 
في  المشاركة  ح��ول  تمحور  الجبل  وري��اض��ات  للتزلج 
 ،)2022 )بكين  المقبلة  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 

واالجراءات اللوجستيكية المتعلقة بها.
وسيكون المغرب ممثال في األولمبياد الصيني الشتوي، 
المقرر في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل، بالمتزلجين 
المغربيين عبد الرحيم كميسة وياسين عويش على التوالي 
)المنعرجات  األلبي  والتزلج  العمق  زلج  مسابقتي  في 

الكبرى(.

المغرب غ�ئب عن البطولة العربية 
لأندية الكرة الط�ئرة 

سعيد العلوي 

تغيب الكرة الطائرة الوطنية عن بطولة األندية العربية، 
بسبب أزماتها المادية، وكذا تخلي الجامعة عن مساعدتها. 
فقد تأكدت عدم مشاركة الطائرة المغربية في البطولة العربية 
لألندية للذكور، في دورتها األربعين، والتي ستدور بالشقيقة 
تونس خالل الفترة الممتدة من 15 إلى 27 من شهر فبراير 
القادم، مما ينعكس سلبا على مستوى الكرة الطائرة الوطنية، 

والتي تفتقد لالحتكاك باألندية العربية.
 ويتوقع العديد من متتبعي الكرة الطائرة الوطنية أن 
يكون لغياب األندية المغربية عن مثل هذه االستحقاقات 
أثر سلبي على المنتخبات الوطنية في المواجهات العربية.

والغريب أن هذه البطولة ستعرف حضور بعض األندية 
لكنها  الحرب واالضطراب،  لدول تعاني ويالت  المنتمية 
حرصت على ضمان تواجدها في هذه المسابقة العربية، 
عكس األندية المغربية، التي تخلفت عن الموعد ومن دون 
سبب مقنع، حيث دعا بعض المتتبعين الوزارة الوصية على 
الشأن الرياضي إلى فتح تحقيق حول أسباب هذا الغياب، 

الذي يضر كثيرا بسمعة الرياضة الوطنية بشكل عام.

السينغال تحقق األهم أمام الرأس األخضر  )أ . ف. ب(

محرز يخرج عن صمته 

عناق 
حار بين 

خاليلوزيتش 
وحكيمي بعد 
هدف التفوق

 )أ . ف. ب(
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الملك،  لجاللة  سامية  بتعليمات 
الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد 
الملكية،  المسلحة  للقوات  العامة 
للمنطقة  العليا  القيادة  مقر  يحتضن 
الجنوبية، من 24 إلى 28 يناير 2022، 
لتمرين  الرئيسي  للتخطيط  اجتماعا 
بمشاركة   ،»2022 اإلفريقي  »األسد 
ممثلي العديد من البلدان منها المملكة 
المغربية والواليات المتحدة األمريكية. 
للقوات  العامة  للقيادة  بالغ  وذكر 
هذا  من  الهدف  أن  الملكية  المسلحة 
تنفيذ  ط��رق  تحديد  ه��و  االج��ت��م��اع 
»األسد  لتمرين  المختلفة  األنشطة 
 ، ستشمل  التي   »2022 اإلفريقي 
المتعلقة  التكوينات  إلى  باإلضافة 
من  بالعديد  الصلة  ذات  بالجوانب 
، تدريبات على  العملياتية  المجاالت 
عمليات مكافحة الجماعات اإلرهابية، 
جوا  والمحمولة  البرية  والتمرينات 
التلوث  وإزال��ة  والبحرية،  والجوية 

والبيولوجي  واإلشعاعي  )النووي 
والكيميائي(.

وخلص البالغ إلى أن تمرين »األسد 
اإلفريقي 2022«، المتوقع تنظيمه في 
الفترة ما بين 20 يونيو وفاتح يوليوز 
وطانطان  أك��ادي��ر  بمناطق   2022
والقنيطرة  وت��ارودان��ت  والمحبس 

وبن جرير، يروم تطوير قابلية العمل 
بين  واإلج��رائ��ي  التقني  المشترك 
وق��وات  الملكية  المسلحة  ال��ق��وات 
البلدان المشاركة، وكذا التدريب على 
تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في 

إطار متعدد الجنسيات.

بتعليمات سامية لجاللة الملك، القائد األعلى 
ورئيس أركان الحرب العامة

 اجتماع للتخطيط الرئي�سي لتمرين 
»الأ�سد الإفريقي 2022«

�سهر الأخ اآدم 
بوهالل في ذمة اهلل

مؤمنة  وب��ق��ل��وب  عميقين  وأل���م  ب��أس��ى 
حزب  فرع  مكتب  تلقى  وق��دره،  اهلل  بقضاء 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، بسيدي 
البرنوصي، نبأ وفاة المشمول برحمته الفقيد 

محمد بقلوش صهر األخ آدم بوهالل .
وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم مكتب فرع 
الحزب بسيدي البرنوصي باسمه ونيابة عن 
مناضالت ومناضلي الحزب بالمنطقة بأصدق 
بوهالل  آدم  لألخ  والمواساة  العزاء  عبارات 
ولزوجته ولجميع أفراد األسرة سائلين اهلل عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.

أكد السفير المندوب الدائم للمغرب 
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية بجنيف، عمر زنيبر،أول أمس 
الثالثاء، التزام المملكة بالحوار البناء 
والحازم من أجل تجاوز الخالفات في 
نزع  مؤتمر  داخ��ل  المناقشات  إط��ار 

السالح.
نزع  مؤتمر  افتتاح  في  زنيبر  وقال 
السالح للعام 2022 تحت رئاسة الصين 
يظهر  كما  الدولي،  األم��ن  مشهد  »إن 
اليوم، ينبغي أن يتطلب منا الدخول في 
حوار بناء وحازم للتغلب على خالفاتنا، 
من خالل االنخراط في تبادل مستمر، 
ونبذ الحسابات السياسية التي تمنع 
المواضيع  جوهر  بشأن  تقدم  إح��راز 

المدرجة في برنامج العمل«.
وأشار السفير في هذا السياق، إلى أن 
مؤتمر نزع السالح يظل هيئة ال مناص 
منها وال غنى عنها في تنفيذ الرغبات 
مكافحة  أي  الدولي،  للمجتمع  الملحة 
تكديس األسلحة، من أجل تعزيز السلم 

واألمن عبر العالم.
وأش���ار م��ن جهة أخ���رى، إل��ى أن 
بتفشي  يتسم  ال��ذي  الحالي  السياق 
تكاثر  في  ساهم  »كوفيد19-«  وب��اء 
وتعميق األزمات اإلنسانية في العديد 
من المناطق، مشيرا إلى أن هذه األزمات 
عدم  مناخ  بالفعل  يحفزها  اإلنسانية 
النزاعات  تفرضه  ال��ذي  االس��ت��ق��رار 

والتهديدات للسلم واألمن الدوليين.
مؤتمر  نجح  إذا  الواقع،  »في  وقال 
هذه  على  التغلب  ف��ي  ال��س��الح  ن��زع 
منذ  عليه  نعمل  م��ا  وه��و  العقبات، 
سنوات عدة، فيمكن أن يسهم في رسم 
التي  لالتفاقات  العريضة  الخطوط 
األجلين  في  إبرامها  بوسعنا  سيكون 
من  الحد  قصد  والمتوسط  القصير 
التوترات ومواجهة التحديات الهائلة 

بسبب  السيما  األف��ق،  في  تلوح  التي 
العالية  للتقنيات  المزدوجة  الطبيعة 
الحقيقية  أو  المفترضة  والتصورات 

للتهديدات األمنية«.
من  المعطى،  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��ا 
من  نتمكن  »أن  بحسبه  ال��ض��روري 
يتكيف  متوازن  عمل  برنامج  اعتماد 
بانفتاح  التفاوض  إل��ى  الحاجة  مع 
األساسية  القضايا  ح��ول  وشفافية 
المتعلقة بنزع السالح النووي، المواد 
االنشطارية، وحماية الفضاء الخارجي، 

سباق التسلح وأية قضايا أخرى نرى 
من المناسب معالجتها«.

ولألسف -يضيف السفير- فإن وباء 
ملحوظا  تباطؤا  فرض  »كوفيد19-« 
في جميع االجتماعات الرئيسية التي 
كان من المقرر عقدها، باستثناء مؤتمر 
نزع السالح، خالل العامين الماضيين، 
على رأسها مؤتمر استعراض المعاهدة 

بشأن عدم انتشار األسلحة النووية.
االنتشار،  حظر  معاهدة  أن  وتابع 

أداة  تعد  عيوبها،  من  الرغم  وعلى 
من  وملزمة  األطراف  متعددة  قانونية 
بسبب  أيضا  »ذلك  تقدما.  األكثر  بين 
إنها  وتفردها.  شموليتها  عالميتها، 
الضمانة الوحيدة بأن العالم سيتخلص 
في نهاية المطاف من تهديد األسلحة 

النووية واستمرارها«.
تأكيد  زنيبر  جدد  آخ��ر،  سياق  في 
التزام المغرب الثابت بتوسيع تشكيل 
ج��دد  أع��ض��اء  لتشمل  الهيئة  ه���ذه 
يشاركون بنشاط في النقاشات المتعلقة 

بالمواضيع التي يتم بحثها في المؤتمر. 
وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، يشجع 
مشاركة  طلبات  قبول  بقوة  المغرب 
يساهمون  الذين  المراقبين،  األعضاء 

في إثراء وتنويع المحادثات.
وأضاف السفير زنيبر »من مصلحة 
الهندسة العالمية متعدد األطراف لنزع 
السالح تقوية هيئتنا وأنشطتها، من 
خالل إحياء تفويضها األولي والتفاوض 
بشأن معاهدات ملزمة متعددة األطراف«.

ت��م��ك��ن ال��م��ك��ت��ب ال��م��رك��زي ل��ألب��ح��اث 
القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة 
من  األولى  الساعات  في  الوطني،  التراب 
صباح أمس األربعاء، من توقيف شخصين 
متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 
معا 23 سنة، وذلك لالشتباه في ارتباطهما 
»داعش«  لتنظيم  موالية  إرهابية  بخلية 

اإلرهابي.
وأوضح بالغ للمكتب المركزي لألبحاث 
القضائية، أنه تم توقيف المشتبه بهما بابن 
جرير ودوار »سيدي كروم« بالجماعة القروية 
»أوالد حسون الحمري« بمنطقة الرحامنة، 
التي  المتواصلة  الجهود  وذلك في سياق 
التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  تبذلها 
التهديد  مخاطر  تحييد  أجل  من  الوطني 
اإلرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية 
التي تستهدف أمن األشخاص والممتلكات.
وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات البحث 
والتفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه بهما 
مكنت من حجز هواتف نقالة ومجموعة من 
المنشورات ذات محتوى متطرف صادرة 
عن ما يسمى بتنظيم »الدولة االسالمية«، 
باإلضافة إلى قناع لحجب وإخفاء المالمح 

التشخيصية.
للبحث،  األول��ي��ة  المعلومات  وحسب 
يضيف البالغ، فإن الشخصين المتطرفين 
كانا قد أعلنا »الوالء« لألمير المزعوم لما 

يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، وشرعا 
في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض 
التجنيد واالستقطاب سواء بشكل مباشر 

أو عن طريق األنظمة المعلوماتية.
والتحري،  البحث  عمليات  تشير  كما 
وفق المصدر ذاته، إلى أن أحد المتطرفين 
الموقوفين كان يشيد بالعمليات اإلجرامية 
المالية  ال��م��ؤس��س��ات  تستهدف  ال��ت��ي 
والمصرفية، ويشرعن عائداتها اإلجرامية، 
كما انخرط في مسعى جدي للتدرب على 
تقليدي  بشكل  المتفجرات  صناعة  كيفية 
إلى  باإلضافة  إرهابية،  بعمليات  للقيام 
ومحاولة  العمد  القتل  بجريمة  إشادته 

القتل العمد التي ارتكبها مؤخرا شخص 
تظهر عليه عالمات الخلل العقلي بمدينة 

تيزنيت وأكادير.
وقد تم االحتفاظ، وفق البالغ، بالمشتبه 
على  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت  بهما 
خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب 
المركزي لألبحاث القضائية تحت إشراف 
اإلرهاب  بقضايا  المكلفة  العامة  النيابة 
ارتباطات  عن  للكشف  وذل��ك  والتطرف، 
الشخصين الموقوفين بالتنظيمات اإلرهابية 
اإلقليمية والدولية، وكذا تحديد مشاريعهما 
التخريبية التي كانت تستهدف أمن المملكة 

وسالمة المواطنين.

اإلعمار  إلع���ادة  األوروب����ي  البنك  منح   
بقيمة  قرضا  الثالثاء،  أمس  أول  والتنمية، 
ماروك  »الندور  لشركة  دره��م  مليون   36,9
إنداستريز«، الفرع المغربي للمنتج التونسي 

.Land›Or »للجبن »الندور
وأوضح البنك على موقعه اإللكتروني أن 
هذا القرض، الذي يعزز دعم البنك األوروبي 
الصناعة  لقطاع  والتنمية  اإلعمار  إلع��ادة 
وتثبيت  اقتناء  سيمول  المغربي،  الفالحية 
وحدة  إنشاء  عن  فضال  إضافية،  تجهيزات 
إضافية للتخزين في مصنع الشركة الجديد 

لتصنيع الجبن بالقنيطرة.
 وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الغالف 
الثاني الممنوح من طرف البنك ل� »الندور« 
سيمول أيضا الحاجيات التمويلية لعمليات 

»الندور ماروك إنداستريز«.
بقيمة  القروض  من  حزمة  البنك  ومنح   
10,9 مليون يورو لشركة »الندور« في العام 
لبناء مصنع  2020، من أجل تمويل جزئي 
جديد لتصنيع الجبن تابع ل� »الندور ماروك 
في القنيطرة، والذي يتوقع أن  إنداستريز« 

يشرع في االشتغال بداية الربع الثاني من 
العام 2022.

التمويل  هذا  أن  المصدر  نفس   وأضاف 
األوروب��ي  البنك  جهود  تطوير  من  سيمكن 
إلعادة اإلعمار والتنمية في تدعيم المقاوالت 
وتعزيز  المغرب،  في  والمتوسطة  الصغرى 

االندماج االقتصادي للمنطقة المغاربية.
 وتنتمي »الندور« لبرنامج »بلو ريبون« 
التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
البرنامج  هذا  ويساعد   .2020 فبراير  منذ 
المخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، 
التقنية، على  المساعدة  الشركات من خالل 
اعتماد المعايير الدولية للمعلومات المالية، 
وكذا الرفع من إمكاناتها التصديرية ونجاعتها 

التطبيقية.
 وتعد الشركة المدرجة في بورصة تونس 
2013، واحدة من بين المنتجين  العام  منذ 
ال��م��ذاب.  للجبن  الرئيسيين  المحليين 
ويدير«الندور ماروك إنداستريز«، فرع الشركة 
التي تأسست سنة 2019، المشاريع الصناعية 

ل� »الندور« في المغرب.

موؤتمر نزع ال�سالح.. المغرب يدعم حوارا 
بناء يتيح تجاوز الخالفات

»الب�سيج« يوقف �سخ�سين بالرحامنة لرتباطهما 
بخلية موالية لتنظيم »داع�ش«

بنك اأوروبي يمنح قر�سا بقيمة 36,9 مليون درهم 
ل�سركة ت�سنع »الفروماج« في المغرب

مكتب مراكش: عبد 
الصمد الكباص

أرسلت والية أمن مراكش وحدة متنقلة 
إلنجاز بطاقة التعريف الوطنية إلى قيادة 
َثالْتِنَيْعُقوْب بإقليم الحوز، على بعد 106 
لمعالجة  الحمراء،  المدينة  قلب  من  كلم 
طلبات سكان كل من الجماعات القروية 
َثالْتِنَيْعُقوْب، وْإِغيْل ، وَأْغَباْر ، وِإُجوَكاْك.
مسؤول  حسب  العملية،  هذه  وتأتي 
مراكش   أم��ن  والي��ة  من  إسهاما  أمني، 
في التخفيف من عناء تنقل سكان إقليم 
الحوز الراغبين في إنجاز البطاقة الوطنية 
للتعريف اإللكترونية وتقريب هذه الوثيقة 

الشخصية والحيوية منهم. 
فهذه  نفسه  المصدر  إف��ادات  ووف��ق 
أمن  وال��ي  لها  خصص  التي  الخطوة، 
في  تندرج  مختص،  عمل  فريق  مراكش 
إطار تنفيذ توجيهات القيادة المديرية، 
التي رسمت استراتيجية متقدمة في مجال 
قواعد  على  المواطن  من  اإلدارة  تقريب 

متجددة، من خالل وضع رهن إشارة قيادة 
والية أمن مراكش وحدات متنقلة لمعالجة 
طلبات الحصول وتسليم البطاقة الوطنية، 
الرقمية،  التكنولوجيا  بأحدث  مجهزة 
في تحول عميق في برنامج إنجاز هذه 
الوثيقة لفائدة سكان القرى، يتسم بالقرب 

والسرعة والنجاعة. 
 وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة، 
والتي لقيت ترحيبا واستحسانا عميقا 
لدى ساكنة الجماعات القروية المستفيدة 
من خدمات األمن الوطني ، والتي أطلقتها 
القرب  آل��ي��ة  إح���داث  منذ  األم���ن  والي���ة 
والصويرة  الرحامنة  أقاليم  مستهدفة 
مراكش  بمدينة  التعليمية  والمؤسسات 
والنقاط التي يتوافد عليها سكان القرى 
المجاورة لمراكش، مكنت من إنجاز 729 

طلبا. 
واستنادا إلى المعلومات التي وفرها 
المصدر،  فإن التعليمات صدرت للطاقم 
التقني من أجل إعطاء األولوّية لألشخاص 
الخاصة  االحتياجات  وذوى  المسنين 
وفئات المتمدرسين، وفق فلسفة تتماشى 

مع التوجيهات والتوصيات المديرية، التي 
المساعدة  وتعزيز  يد  تقديم  إلى  تدعو 
التواصل مع طالبي هذه الوثيقة بالمناطق 

القروية.
وأبرز نفس المصدر، أن هذه العملية 
واستهدفت  األمن  والية  بها  قامت  التي 
276 مسّنة ومسّنا و230 تلميذة وتلميذا 
من  العديد  شجعت  الُمنجز،  العدد  من 
كما   ، طلباتهم  تقديم  على  المواطنين 
أضاف أن الجهود المبذولة شاركت فيها 
المذكورة،  بالقيادات  المحلية  السلطات 
التي قدمت الدعم الكامل للوحدات األمنية 

التي أنجزت المهمة.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

أكد السفير المصري لدى الرباط، ياسر مصطفى كمال، 
المغربية  للمملكة  الترابية  الوحدة  تدعم  القاهرة  أن 
»الجمهورية  تسمى  بما  تعترف  ال  أنها  مؤكدا  بقوة، 

الصحراوية« وال تقيم أي عالقات معها.
وقال السفير المصري في حوار مع »هسبريس« إن 
الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب 

ال يقبل التأويل أو التشكيك.
وكشف السفير أن وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، يستعد إلجراء زيارة إلى المغرب بدعوة من نظيره 
المغربي، ناصر بوريطة؛ في إطار التنسيق والتشاور 
المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا اإلقليمية.

ومصر  المغرب  بين  األخير  الخالف  أن  إلى  ولفت 
بشأن التبادل التجاري جرى طيُّه بعد مشاورات بين 
مقترحة  خطة  وج��ود  عن  كاشفا  البلدين،  مسؤولي 
تركز على الجانبين االقتصادي واالستثماري لتطوير 
العالقات التي ال ترقى إلى مستوى العالقات السياسية 

واالستراتيجية والتاريخية بين الرباط والقاهرة.

ولية اأمن مراك�ش تر�سل وحدات للقرب اإلى مناطق 
جبلية نائية لإنجاز البطاقة الوطنية

السفير المصري بالرباط، 
ياسر مصطفى كمال

القاهرة تدعم مغربية ال�سحراء
 ول تعترف بـ«الجمهورية ال�سحراوية«

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 

راضية مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي 
جنتي  «

 صدق اهلل العظيم .

خبير ميك�سيكي:
 دعوة غوتيري�ش ل�ستئناف العملية 
ال�سيا�سية لحل نزاع ال�سحراء توؤكد 

»تورط« الجزائر
قال الخبير المكسيكي في العالقات الدولية، رامون لوبيز فيكانيا، 
إن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن خالل دعوته 
»جميع األطراف إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل 
إلى حل للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية«، يجدد التأكيد 

على تورط الجزائر في إطالة أمد هذا النزاع المفتعل.
وأبرز أستاذ العالقات الدولية بجامعة األمريكيتين بمكسيكو، 
في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن غوتيريش أكد أن 
الجزائر معنية بشكل مباشر بهذا النزاع المفتعل، وال سيما عبر 
دعوته إلى الحوار بين جميع األطراف، في إطار العملية السياسية 

األممية، المتمثلة في الموائد المستديرة.
 2602 للقرار  الجزائر  رفض  مواصلة  أن  الجامعي  واعتبر 
لمجلس األمن، الذي يكرس مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة 
المغرب، الجزائر، موريتانيا و«البوليساريو«، يكشف محاوالتها 
بطرق مختلفة عرقلة الحوار السياسي، بما يخدم أطماعها غير 

المشروعة في المنطقة.
للعملية  األممي  الحصري  اإلطار  أن  المكسيكي  الخبير  وأكد 
السياسية هو الكفيل بالتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه حول 
الصحراء المغربية، مضيفا أن ذلك يبدأ بقبول الجزائر العودة 

إلى المفاوضات األممية.
وكان األمين العام لألمم المتحدة، قد دعا خالل مؤتمر صحفي 
إلى  المغربية  الصحراء  حول  النزاع  أطراف  جميع  بنيويورك، 
استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع 

اإلقليمي.



CMJN

Al Ittihad Al Ichtirakiأخبار03

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

الخميس 27 يناير 2022 - املوافق 24 جمادى الثانية 1443 العدد 13.053

والتعاون  الخارجية  وزير  أجرى 
بالخارج  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
ناصر بوريطة، أول أمس الثالثاء، اتصاال 
الخارجية  الشؤون  وزير  مع  هاتفيا 
عثمان  بالخارج،  والتونسيني  والهجرة 
سنة  تكريس  إطار  في  وذلك  الجرندي، 
املغرب  بني  القائمة  والتنسيق  التشاور 

وتونس.
نقلته  ما  حسب  املحادثة،  وشكلت 
وكالة األنباء التونسية، مناسبة لإلشادة 
الثقة  ومناخ  املتينة،  األخوة  بأواصر 
الذي يسود العالقات املتميزة بني قيادتي 
من  الجانبني  يحدو  ما  وتأكيد  البلدين، 
عزم صادق على تعزيز العالقات الثنائية 
جديدة  ديناميكية  وإدخال  وتطويرها، 
عليها من أجل االرتقاء بها إلى مستويات 

أرفع.
وأكد الوزيران، أهمية اإلعداد إلنجاح 
القادمة،  الثنائية  االستحقاقات  مختلف 
الكبرى  اللجنة  اجتماعات  عقد  والسيما 
والتنسيق  املتابعة  ولجنة  املشتركة 
قناعتهما  عن  معربني  اآلجال،  أقرب  في 
الزيارات  تبادل  نسق  رفع  بضرورة 
في  الحركية  استئناف  بهدف  الرسمية 
املجاالت،  مختلف  في  الثنائية  العالقات 
املشتركة  املنفعة  قوامها  ملقاربة  وفقا 

والتكامل االقتصادي.
كما تطرق الوزيران إلى أهم  القضايا 
وتبادال  الراهنة،  واإلقليمية  العربية 
الرؤى حول عدد من املسائل ذات االهتمام 
املشترك التي تتطلب مزيدا من التنسيق 
التحديات  ضوء  في  السيما  والتشاور، 
اإلعداد  أفق  وفي  املاثلة،  اإلقليمية 
مقدمتها  وفي  القادمة  لالستحقاقات 
الجامعة  ملجلس  التشاوري  االجتماع 
املستوى  على  سينعقد  الذي  العربية 
التنفيذي  واملجلس  بالكويت،  الوزاري 
لالتحاد اإلفريقي والقمة العادية لالتحاد 
العاصمة  ستحتضنهما  اللذين  اإلفريقي 

األثيوبية أديس أبابا.
من جهة أخرى، أجرى ناصر بوريطة، 
أولفي اليوم نفسه، مباحثات، عبر تقنية 
األول  الوزير  نائب  مع  املرئي،  التناظر 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
بمملكة الكامبودج، براك سوخون.

وخالل هذا اللقاء، اتفق الوزيران على 
عقد  خالل  من  الثنائية،  العالقات  تعزيز 
الجلسة الثالثة من املشاورات السياسية 
إعطاء  وكذا  املقبلة،  املختلطة  واللجنة 
لإلرتقاء  التجارية،  للمبادالت  قوية  دفعة 
العالقات  إلى مستوى يعكس جودة  بها 

السياسية.
الشؤون  لوزارة  بالغ  وأوضح   
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
املقيمني بالخارج، أن  بوريطة وسوخون، 
ستكون  التي  املجاالت  استعرضا 
السيما  أكثر،  معمق  تعاون  موضوع 
الصناعة والسياحة والنسيج والتكوين، 

مبرزين أهمية تقاسم التجارب.
محاور  إلى  أيضا  الجانبان  وتطرق   
اإلقليمي،  اإلطار  في  للتعاون  جديدة 
املغرب  بني  الروابط  تقوية  خاصة 

ومنطقة جنوب شرق آسيا.
الصدد،  هذا  في  بوريطة،  وذكر    
وإفريقي  عربي  بلد  أول  هو  املغرب  بأن 
في  مراقب  عضو  صفة  على  يحصل 
جنوب  أمم  لرابطة  البرملانية  الجمعية 
 2021 سنة  شريك  وعضو  آسيا،  شرق 
التربية  وزراء  منظمة  إلى  االنضمام  مع 

لجنوب شرق آسيا.
 ،2016 سنة  أيضا،  املغرب  وقع  كما 
على اتفاق الصداقة والتعاون مع رابطة 

تتولى  التي  آسيا،  شرق  جنوب  أمم 
الكامبودج حاليا رئاستها.

الصحراء  بقضية  يتعلق  ما  وفي 
البناء  باملوقف  الوزيران  أشاد  املغربية، 
عالقاتها  قطعت  التي  الكامبودج  ململكة 
مع الجمهورية املزعومة ولم تعد تربطها 

أية عالقة بهذا الكيان الوهمي .
الكامبودج  جددت  املناسبة،  وبهذه   
التأكيد على دعمها لجهود األمم املتحدة 
بالنزاع  املتعلقة  األمن  مجلس  ولقرارات 

اإلقليمي حول الصحراء املغربية.
نوه  األطراف،  متعدد  املستوى  على 
بوريطة وسوخون بالتنسيق بني البلدين 
في املحافل الدولية، وعبرا عن التزامهما 
ترشيحات  ودعم  التعاون  هذا  بمواصلة 

كل منهما .
وفي هذا السياق، جدد بوريطة التأكيد 
الكامبودج  لترشيح  املغرب  دعم  على 
لدى  مراقب  عضو  صفة  على  للحصول 

منظمة التعاون اإلسالمي.
جدد  املباحثات،  هذه  ختام  وفي 
سوخون  إلى  املوجهة  الدعوة  بوريطة 
التي  املغرب  إلى  زيارته  برمجة  إلعادة 
لكن   2020 أبريل  في  مقررة أصال  كانت 

تم تأجيلها بسبب الوضعية الصحية.
نشرته  تقرير  أكد  آخر،  مستوى  على 
الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة 
املقيمني  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون 
تطرق،  بوريطة  ناصر  أن  الخارج،  في 

خالل مناقشة عدد من االتفاقيات الدولية 
النواب، األسبوع املاضي،  إلى  بمجلس 
الدور اإليراني في محاوالت الدخول إلى 

غرب إفريقيا لنشر املذهب الشيعي.
وقال املسؤول عن الخارجية إن األمن 
اإلفريقية  وللقارة  للمغاربة  الروحي 
للتصدي  األولويات  بني  من  يعتبر 
لألطماع اإليرانية في القارة. مشيرا إلى 
أن “مساندة املغرب ملا تعرضت له إمارة 
أبو ظبي باإلمارات العربية املتحدة كان 
بتجاوزات  للتنديد  واضحة  رسالة 
تقف  التي  إيران  وبسياسة  الحوثيني 

خلفهم”.
البعد  أهمية  إلى  كذلك  بوريطة تطرق 
القوي  والحضور  إفريقيا،  في  الثقافي 
للمغرب من خالل بعده اإلفريقي العميق، 
مبرزا أن “االتفاقيات ذات البعد الثقافي 
املآثر  استرجاع  في  تساهم  أن  يمكن 

الثقافية املتواجدة بالقارة اإلفريقية”.
وأشار بوريطة إلى أن للمغرب “العديد 
من األدوات للتأثير على املستوى الدولي 
من خالل آليات الدين والثقافة واألمن”، 
تنوع  مدى  يعكس  “هذا  أن  إلى  مشيرا 
له  تتيح  التي  الدولي  التأثير  أدوات 
من  مجموعة  في  واالقتراح  العطاء 

االتفاقيات املوقعة”.
“االتفاقيات  أن  الوزير  سجل  كما 
الدول  من  عدد  مع  املوقعة  الدولية 
تعكس  الالتينية  أمريكا  ودول  اإلفريقية 
يستمد  ًأصبح  الذي  املغرب  مكانة 
بها  يحظى  التي  املكانة  من  مصداقيته 
تجلى  ما  وهو  السادس،  محمد  امللك 
الالتينية”،  بأمريكا  القوي  حضوره  في 
مع  اتفاقية  “توقيع  أن  إلى  مشيرا 
كولومبيا بشأن الخدمات الجوية يعكس 

هذا الحضور”.
إلى  الخارجية  الشؤون  وزير  ولفت 
أن املغرب من الدول التي تمنح للشريك 
والطويل  املتوسط  املدى  على  رؤية 
الصدد  هذا  في  مبرزا  استقراره،  بفضل 
أن "بريطانيا ما بعد البريكست اعتبرت 
املغرب شريكا موثوقا به ويمكن االعتماد 

عليه".

وزارة الداخلية تح�سي رجال ال�سلطة واأعوانهم 
الملزمين بتقديم ت�سريحات بممتلكاتهم

وحيد مبارك
والة  إلى  تعليمات  الداخلية  وزارة  وجهت 
وعماالت  واألقاليم  العماالت  وعمال  الجهات 
املقاطعات، من أجل تحيني قائمة رجال السلطة 
اإلجباري  بالتصريح  امللزمني  وأعوانهم 
بممتلكاتهم. ودعت الوزارة من خالل مراسلة لها 
في هذا الصدد املعنيني بهذه الخطوة للقيام بذلك 
الغرض،  لهذا  مخصص  معلوماتي  تطبيق  عبر 
وشّددت على أن يشرف ويتابع مسؤولو اإلدارة 
ستتضمن  التي  القوائم  وحصر  إعداد  الترابية 
لهم،  التابعني  السلطة  وأعوان  رجال  أسماء 
مع  بالتنسيق  إلكترونيا  تحميلها  على  والعمل 

املجالس الجهوية للحسابات املختصة ترابيا.
رقم  القانون  ألحكام  تفعيال  تأتي  خطوة 
 8(  1430 الحجة  ذي   20 في  الصادر   54.06
التصريح  بإحداث  املتعلق   )2009 دجنبر 
األعلى  املجلس  فتح  إذ  باملمتلكات،  اإلجباري 
للحسابات في هذا اإلطار باب تجديد التصريح 
بالنسبة لرجال السلطة وأعوانهم امللزمني بذلك 
من  الداخلية  وزارة  وطالبت  سنوات.  ثالث  كل 

للقيام  الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ  ممثليها 
من   5 املادة  ألحكام  تطبيقا  العملية،  بهذه 
فبراير  شهر  نهاية  قبل  وذلك  املذكور،  القانون 

من السنة الجارية.
وتأتي خطوة التصريح اإلجباري باملمتلكات 
من  فبراير   15 في  التنفيذ  حّيز  دخلت  التي 
العامة  الحياة  تخليق  في  للمساهمة   2010
وحماية  والشفافية  املحاسبة  مبادئ  وتكريس 
األموال العامة، وإرساء املزيد من قيم االستقامة 
في  كذلك  سندها  وتجد  واملثالية،  والنزاهة 
الذي   147 الفصل  خالل  من   2011 دستور 
يحدد الجهة التي تناط بها مهمة مراقبة وتتبع 
باملجلس  األمر  ويتعلق  باملمتلكات  التصريح 
وكذا  الجهوية،  واملجالس  للحسابات  األعلى 
شخص  "كل  أن  على  ينص  الذي   185 الفصل 
مسؤولية  يمارس  معينا،  أو  منتخبا  كان 
في  املحددة  للكيفيات  طبقا  يقدم،  أن  عمومية، 
واألصول  باملمتلكات  كتابيا  تصريحا  القانون، 
التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 
وعند  ممارستها،  خالل  ملهامه،  تسلمه  بمجرد 

انتهائها". 

تقرير للخارجية يؤكد على دور األمن الروحي للمغاربة 
يف التصدي لألطماع اإليرانية يف القارة اإلفريقية

بوريطة يجري ات�ساال مع وزير الخارجية التون�سي حول 
الق�سايا العربية واالإقليمية ويتباحث مع نظيره الكمبودي

هل حالت القطيعة المغاربية دون عقد القمة العربية؟

  نزار بولحية)*(

الجزائري  الرئيس  املاضي حّل  االثنني 
دامت  »زيارة عمل وأخوة«  في  في مصر 
يومني. وفي خضم املباحثات التي أجراها 
هناك مع كبار املسؤولني املصريني، حول 
عدد من القضايا واملواضيع ذات االهتمام 
املجيد  عبد  أن  واضحًا  ظهر  املشترك، 
القمة  ملأزق  مفتاح  عن  يبحث  كان  تبون 
العربية، التي كان مفترضا أن تحتضنها 
بالده في مارس املقبل، مع أنه كان مدركا 
أن ذلك املفتاح لم يكن بالضرورة موجودا 
إن  لكن  وحدها،  املصرية  العاصمة  في 
القمة أن تنعقد في وقت الحق  لتلك  ُكتب 
من هذا العام، فما الذي يمكن أن يجعلها 

إن  بالناجحة؟  فعال  توصف  بأن  جديرة 
الدعم  على  تسابق  من  فيها  ما سيحصل 
املرتقب  واإلعالن  للفلسطينيني،  اللفظي 
لعضويته  السوري  النظام  استعادة  عن 
الدول  تمثيل  مستوى  حتى  أو  املعلقة، 
يجعلها  لن  ستحضرها،  التي  العربية 
تبدو كذلك، لكن إن كانت ستسمح وبشكل 
ما بعودة العالقات بني أكبر بلدين عربيني 
في الشمال اإلفريقي، أي الجزائر واملغرب 
إلى ما كانت عليه، أال تكون في تلك الحالة 
وأهم  أكبر  من  واحدًا  بالفعل  حققت  قد 

اإلنجازات؟
لقد بات ثابتًا أنها لن تعقد في موعدها، 
رغم أن وزير الخارجية الجزائري لم ير أن 
تأجيل،  حتى  أو  بإلغاء  هنا  يتعلق  األمر 
جمعه  لقاء  في  املاضي  السبت  وقال 
وحسب  بالده،  في  املعتمدين  بالسفراء 
»خالفا  إنه  وزارته،  عن  صادر  بيان 
وهناك  هنا  تداولها  يتم  التي  للمغالطات 
في  القمة،  موعد  تأجيل  عنوان  تحت 
يتحدد أصال،  لم  التئامها  تاريخ  أن  حني 
ووفقا  بعد،  بشأنه  قرار  أي  يتخذ  ولم 
لإلجراءات املعمول بها في إطار املنظومة 
الجمهورية  رئيس  السيد  يعتزم  العربية، 
يجمع بني الرمزية   – ـ تاريخ  طرح موعد 
القومي  والبعد  التاريخية  الوطنية 
املشترك  النضال  قيم  ويكرس  العربي، 
سيحصل  متى  أما  العربي«.  والتضامن 

ذلك؟ فاألرجح وكما صرح رمطان لعمامرة 
خالل  سيكون  أنه  نفسها،  الجلسة  في 
العربية  الجامعة  ملجلس  العادية  الدورة 

في مارس املقبل.
الوقت  تبون وفي  الرئيس  هل سيتنبه 
بحث  الذي  القمة  مفتاح  أن  إلى  املناسب 
أقرب  مكان  في  يوجد  القاهرة  في  عنه 

منها؟
غير أن السؤال األهم بعيدا عن الجدل 
أن  هل  هو،  والتوصيفات  النعوت  حول 
العقبة  بإزالة  منح وقت إضافي سيسمح 
الحقيقية، التي حالت حتى اآلن دون عقد 
تبون  املجيد  عبد  الرئيس  الجزائر؟  قمة 
إن  تونس،  في  املاضي  الشهر  قال  الذي 
القمة املقررة في بالده »إما أن تكون قمة 
جامعة، وإما أن تكون هناك نظرة أخرى« 
ذلك.  مغزى  جيدا  يدرك  تعبيره،  حد  على 
الدول  بني  الخالفات  أن  من  قاله،  ما  لكن 
توجد  »ال  وإنه  الحل«  »ممكنة  العربية 
تحول  العربية  الدول  بني  عميقة  خالفات 
دون حل الخالفات بينها، وما يوجد فقط 
هو بعض عدم التفهم للسياسات الداخلية 
االستفهامات.  من  الكثير  يطرح  للدول« 
فهل ما ذكره في تلك التصريحات ينطبق 
دون  خالفات  وعلى  بعينها  دول  على 
وكل  الدول  جميع  يعني  أنه  أم  أخرى؟ 
هي  املفارقة  العربية؟  العربية  الخالفات 
ترغب  التي  للقمة،  املستضيفة  الدولة  أن 

من  أكثر  رئيسها  قال  وكما  تكون  أن  في 
مرة »جامعة« و «موحدة للصف العربي« 
دولة  مع  دبلوماسية  قطيعة  في  زالت  ما 
الرسمي  اإلعالم  يني  ال  جارة،  عربية 
مواقف  توحي  وال  بالعدوة،  وصفها  عن 
مسؤوليها حتى اآلن، بأن إعادة العالقات 
في  تبدو  معها  الخالفات  وحل  املقطوعة 
لن  فإنه  ذلك  ممكنة. وألجل  القريب  األفق 
الرئيس  يسعى  أن  املنطقي،  من  يكون 
تكثيف  عبر  القمة  إلنجاح  الجزائري 
وجهات  لتقريب  واالتصاالت  الجهود 
املسائل  حول  العربية،  الدول  بني  النظر 
الخالفية بينها، فيما ال يبحث عن مخرج 
أو حل للقطيعة املوجودة بني بالده وبلد 
عربي جار، أو يسد الباب أمام أي وساطة 
إلى  العالقات،  تلك  إلعادة  تهدف  عربية، 
على  الحرص  أن  فاملؤكد  عهدها.  سالف 
دون  ومن  منه،  سيتطلب  القمة  إنجاح 
وينزل  التضحيات،  بعض  يبذل  أن  شك، 
املثل  ويعطي  الشجرة،  أعلى  من  قليال 
على أن القيادة الجزائرية مصممة بالفعل 
على تحقيق وحدة الصف العربي، وعلى 
لجيرانها،  السيادية  القرارات  احترام 
بعض  في  معهم  تتفق  ال  كانت  إن  حتى 
سياسات  أو  مواقف  تتبنى  أو  املواضيع 
معاكسة لهم في ملف من امللفات. وهذا لن 
يتم إال بقبولها الجلوس مع املغاربة حول 
طاولة واحدة، ولو تحت أي صيغة كانت. 

لكن ما الذي سيجعل الجزائريني يقتنعون 
كفة  إن  وهل  ذلك؟  إلى  امللحة  بالحاجة 
نظرهم  في  ترجح  أن  يمكن  القمة  إنجاح 
باألخير كفة املصالحة مع الجار املغربي؟

ال شك في أن األمر لن يكون هينا وبسيطا. 
وألجل ذلك فإن املهمة لن تكون ملقاة فقط 
على عاتقهم وحدهم. فالدول العربية التي 
بدورها  ستتحمل  الجزائر  إلى  ستحضر 
عليه  يطلقون  عما  املسؤولية،  من  قسطا 
تنقية  جهود  العربية  الجامعة  دوائر  في 
بأن  مطالبة  وستكون  العربية،  األجواء 
وفاعلة  سريعة  ومبادرات  مساعي  تقود 
قبل  واملغرب،  الجزائر  بني  للتطبيع 
كما  يكون  لن  الذي  للقمة،  الجديد  املوعد 
صرح بذلك األمني العام املساعد للجامعة 
شهر  قبل  املاضي،  األربعاء  زكي  حسام 
إبريل  في  العام  هذا  يحل  الذي  رمضان 
العرب  يملك  هل  هو  السؤال  لكن  املقبل. 
اإلمكانات والوسائل التي تسمح لهم بأن 
ثم  الطرفني؟  بني  جديني  وسطاء  يكونوا 
الحقيقية  واإلرادة  الرغبة  لديهم  أن  هل 
وتستأنف  بينهما  اإلشكال  يحل  أن  في 
أداروا  لطاملا  وقت؟  أسرع  في  عالقاتهما 
التي  واملناوشات  للتوترات  ظهورهم 
حصلت بينهما ولم ينظروا بجدية كبيرة 
للخالفات الجزائرية املغربية، تحت مبرر 
تكون  قد  أخرى  بقضايا  الدائم  االنشغال 
في مقدمتها القضية الفلسطينية. غير أن 

بني  العالقات  عادت  حني  كان  االستثناء 
الجزائر والرباط، أواخر الثمانينيات بعد 
أن قطعت مرة أولى منتصف السبعينيات 
بأنها  للجزائر  املغرب  اتهام  أعقاب  في 
أخذت »مواقف معادية لوحدته الترابية« 
السعودية.  قادتها  ووساطات  جهود  بعد 
فهل سيكون اآلن ممكنا تكرار ذلك في ظل 
غشت  في  حصلت  التي  الثانية  القطيعة 
الجزائريني  أن  الواضح  من  املاضي؟ 
خالفاتهم  تدرج  أن  اآلن  حتى  يرفضون 
الجامعة  أعمال  جدول  على  املغرب  مع 
هي  الخالفات  تلك  بأن  ويردون  العربية، 
مسألة ثنائية، ال مجال ألن تتوسع دائرتها 
أبعد من ذلك. غير أنهم ليسوا مستعدين 
أيضا ألن يقبلوا بأن تقاطع بعض البلدان 
الحضور  يكون  وأن  قمتهم،  العربية 
إذا  ما  حال  في  ومحدودا،  متدنيا  فيها 
قد  الفرصة  فإن  وهنا  عنها.  املغرب  غاب 
الدول  لبعض  األساس  في  مناسبة  تكون 
مع  جيدة  عالقات  تملك  التي  الخليجية، 
الطرفني إلقناعهما بجدوى طي الصفحة، 
ستنجح  هل  لكن  املصالحة.  في  واملضي 
في ذلك؟ وهل سيتنبه الرئيس تبون وفي 
الوقت املناسب إلى أن مفتاح القمة الذي 
مكان  في  يوجد  القاهرة  في  عنه  بحث 
أقرب منها؟ ربما تتضح الصورة أكثر هذا 

الربيع.

)*(كاتب وصحافي من تونس

نيجيرية  مهاجرة  أبناء  هم  أطفال  ثالثة  لقي   
اختناقهم  إلى  أدى  حريق  في  املغرب  في  حتفهم 
غوروغو  بغابة  مؤقت  مأوى  في  جثثهم  وتفحم 
نواحي الناظور، حسبما أعلنت الجمعية املغربية 

لحقوق اإلنسان الثالثاء.
املحلي  الفرع  رئيس  أبيدار،  أمني  محمد  وقال 
للجمعية، إن "األم أشعلت نارا داخل املأوى لتدفئة 
حتفهم  "لقوا  األطفال  أن  موضحا  صغارها"، 
التي  بالنيران  احتراقا  ثم  اختناقا  االثنني  صباح 

اندلعت في خيمتهم املؤقتة".
ونقلت األم "في حالة حرجة" إلى مستشفى في 
الناظور وتعذر الحصول على مزيد من التفاصيل 

من السلطات.

مر  على  "غوروغو"  جبال  سلسلة  وأصبحت 
إفريقيا  من  املهاجرين  من  للعديد  ملجأ  السنني 
سياج  لعبور  يسعون  الذين  الصحراء،  جنوب 
إلى  للوصول  كلم   12 حوالى  طوله  يبلغ  ثالثي 

مليلية املحتلة.
معتبرا  الثالثة  األطفال  مصرع  أبيدار  وأدان 
في  "املهاجرين  إن  وقال  مروعة"،  "مأساة  أنها 
هذه املنطقة يعيشون في ظروف محفوفة باملخاطر 

وغير إنسانية".
والحدود مع مليلية وسبتة املحتلتني هي الرابط 
البري الوحيد بني إفريقيا واالتحاد األوروبي، لذلك 

تواجه منذ سنوات ضغوطا كبيرة جدا للهجرة.

طالع ال�سعود االأطل�سي:  النظام   الجزائري   ال   يرغب   في   حل   النزاع   المفتعل   حول   ال�سحراء   المغربية   خدمة   لـ  «   ع�سابة   الجنراالت » 
اعتبر   الكاتب   الصحفي،   طالع   السعود  
 األطلسي،   أن   النظام   الجزائري   ال   يرغب   في  
 حل   النزاع   املفتعل   حول   الصحراء   املغربية،  
 ألن   ما   يهمه   هو   خدمة "  عصابة   الجنراالت ." 

وقال   سعود   األطلسي   في   مقال   نشر  
 على   املوقع   اإللكتروني "  مشاهد ، " 24    
 بعنوان "  في   الجزائر  .. الجنراالت   يحلبون  
 الدولة   ، " إن   الذين   يتحكمون   في   تدبير   الشأن  
 الجزائري   ال   يرغبون   في   حل   النزاع   حول  
 الصحراء   املغربية،   و " يهمهم   أن   يستمر   على  
 ما   هو   عليه   ملا   يتيحه   لهم   من   سيطرة   على   كل  

 الجزائر،   سياسيا   واقتصاديا ." 
وأضاف   أنه   إذا   كانت "  مصلحة   الجزائر  
 ومصلحة   شعبها   في   حل   هذا   النزاع   املفتعل  
 الذي   أنتج   له   املجتمع   الدولي   مقومات  
 ومسارا   واضحا   سيسمح   بفك   االنسداد   في  

 الحركية   التنموية   بهذا   البلد   وبانفتاحه   على  
 أفق   مغاربي   مثمر   لشعوب   املنطقة   والشعب  
 الجزائري   واحد   منها   ، " فإنه "  ال +    دولة  +  
 في   الجزائر،   فقط   عصابة   جنراالت   ، " وهو  
 ما   يجعل "  املصلحة   العامة   تبقى   مغيبة،  
 والضاغط   على   القرار   هو   مصالح   املتنفذين  
 واملتحكمني   في   الدولة،   رئيس   أركان   الجيش  

 والجنراالت   عصبته ." 
وأشار   في   هذا   الصدد   إلى   أن   مبعوث  
 األمني   العام   لألمم   املتحدة   للصحراء،   ستيفان  
 دي   ميستورا   الذي   زار   الجزائر   بخطاب   يقوم  
 مضمونه   على   قرار   مجلس   األمن   األخير  
 الخاص   بنزاع   الصحراء   املغربية   ولتنظيم  
 مفاوضات   رباعية   للبحث   في   سبل   التوصل  
 إلى   حل   واقعي   وسياسي   ودائم   ومتوافق  
 عليه   بني   األطراف   األربعة، "  تصور   أن   يسمع  

 في   هذا   البلد   ما   يؤشر   على   تفاعل "  الدولة"  
 مع   القرار   األممي،   لكنه   لم   يكن   أمام   دولة،  
 والكالم   الذي   سمعه   كان  )...(  يرشح   بالرغبة  
 في   استمرار   النزاع   وإدامته   ملا   يفيد   به  

 الشرذمة   العسكرية   املوجهة   للنظام ." 
وحسب   سعود   األطلسي،   فإنه "  ال   دولة  
 في   البلد،   فقط   مكون   مدني   توجهه   خلية  
 عسكرية   خارج   مواضعات   ومواصفات  
 ومتعينات   الدولة   املتعارف   عليها،   خلية   من  
 الجنراالت   تدير   البلد   بكل   مؤسساته   وعلى  
 هواها   ودون   أي   موقع   لها   رسمي   وعلني   في  

 هياكل   الدولة ." 
ولذلك،   يضيف   الكاتب، "  يجد   املجتمع  
 الدولي،   وضمنه   العربي،   نفسه   يتعامل،  
 في   الجزائر،   مع   ممثلني   للدولة   ليسوا  
 هم   املقررين   فيها،   واألدهى   أن   املكونني،  

 الظاهر   والخفي،   من   الدولة   أبعد   ما   يكونان  
 عن   مميزات   الدولة   وثقافتها   وتعقلها  

 ومحاذيرها   والتزاماتها   الدستورية ." 
وأشار   في   هذا   الصدد   إلى   أنه "  بمنطق  
 العصابة،   تعامل   النظام   الجزائري   مع  
 انعقاد   القمة   العربية   في   الجزائر،   وليس  
 بمنطق   دولة   ، " حيث "  سعت (  هذه   العصابة)  
 إلى   التطويح   بالقمة   إلى   آجال   بعيدة   وغير  
 محددة   لتتحرر   من   االلتزام   بعقدها   في  
 الجزائر،   عبر   افتعال   إضافات   على   جدول  

 أعمالها   واصطناع   الخالفات   حوله ." 
وأوضح   الكاتب   أن   حافز   جنراالت  
 النظام   الجزائري "  هو   مصلحة   عصابتهم.  
 ومصلحتهم   كامنة   في   استبقاء   املغرب   عدوا  
 وتقوية   العداوة  . هم   يعرفون   أن   ال   قمة   عربية  
 ستعقد   بدون   املغرب،   أو   ضد   املغرب   ، " ولذلك  

 "زايدوا   بالربط   املستحيل   بني   قضيتني  
 أولهما   قضية   فلسطني   بأصالتها   التاريخية  
 وببعدها   القومي،   والثانية   مسعى   انفصالي  
 مختلق   برعاية   جزائرية   حصرية،   وهي  
 مزايدة   مبتغاها   تغطية   إعالمية   للتحلل   من  

 عقدة   القمة   أصال ." 
وذكر   بأنه "  منذ   أن   تبنت   قيادة   الجزائر  
 الوهم   االنفصالي   في   الصحراء   املغربية،  
 بقيت   الجامعة   العربية   بعيدة   عن   املوضوع  
  )...(رافضة   أدنى   تعاط   مع   املناشدة  
 الجزائرية   لالعتراف   باإلعالن   االنفصالي  
 باعتباره   ال   شرعيا   وغير   موجود   في   الفضاء  
 العربي   جغرافيا   وتاريخيا،   وهو   مسلك  
 تبنته   الدول   األعضاء،   بل   أغلبية   األعضاء،  
 اليوم،   تعلن   صراحة   وفعليا   أنها   مع  
 مغربية   الصحراء   وضد   التسويق   الجزائري  

 النفصال   بها   عن   املغرب ." 
ويرى   سعود   األطلسي،   أن   الئحة   تحكم  
 الجنراالت   في   النظام   الجزائري   والتصرف  
 به   بثقافة   العصابة   وليس   بمنطق   وقواعد  
 الدولة   هي   الئحة   طويلة،   وهو   ما   يربك  

 التعامل   الدولي   معه . 
وخلص   الكاتب   إلى   أن "  دولة   يديرها   تكتل  
 عسكري   مصلحي   هي   دولة   تعاني   من   فقر  
 دم   سياسي   معطل   ملناعتها   يفقدها   دقة   النظر  
 وصواب   البصيرة   ، " مضيفا   أن   املطلوب  
 هو "  وضوح   في   هوية   الدولة   الجزائرية  
 لكي   توفر   مخاطبا   مسؤوال   ووطنيا   للداخل  
 وللخارج   ال   يفتعل   أزمة   خارجية   وال   يصطنع  
 عدوا   خارجيا   ليشرد   عن   مواجهة   أزماته  
 الداخلية   ويخلق   فزاعة   خارجية   مسكنا  

 قسريا   لغليان   داخلي ." 

م�سرع ثالثة اأطفال مهاجرين في حريق 
نواحي الناظور

المنتخب الوطني 
يضمن مليار سنتيم

بمليون  تقدر  مالية  منحة  الوطني  المنتخب  ضمن 
و175 ألف دوالر )حوالي مليار سنتيم( بعد التأهل إلى 
ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، 

بعدما عبر محطة ماالوي مساء الثالثاء بنجاح.
وكان االتحاد اإلفريقي لكرة القدم قد قرر رفع الجوائز 
المالية لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث سيحصل 
المتوج باللقب القاري على مبلغ 5 ماليين دوالر، فيما 
سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دوالر وصاحب المركز 

الثالث على مبلغ 2.2 مليون دوالر.
ورصدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكافأة 
مالية بقيمة 100 مليون سنتيم لكل العب، في حال التتويج 
بلقب كأس أمم إفريقيا و70 مليون سنتيم للمركز الثاني.

المنتخب الوطني 
يخوض مباراته الخامسة 

بملعب أحمدو أهيدجو 
أعلن رئيس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم باتريس 
موتسيبي، يوم الثالثاء، أن مباراة ربع نهاية كأس إفريقيا 
لألمم )الكاميرون 2021(، التي ستجمع المنتخب الوطني 
ديفوار  وكوت  مصر  مباراة  من  المتأهل  مع  المغربي 
الثمن، ستجرى على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو عوض 
ملعب أولمبي، بعد حادث التدافع المميت مساء االثنين.
وقال رئيس الهيأة القارية خالل مؤتمر صحافي »إن 
اللقاء المقرر يوم األحد على أرضية ملعب أولمبي لن 

يجرى، بل سيلعب على ملعب أحمدو أهيدجو«.
وكان هذا الملعب قد احتضن مباريات الفريق الوطني 
الثالث عن دور المجموعات أمام كل من غانا وجزر القمر 

والغابون، وكذا لقاء ثمن النهائي أمام ماالوي.
وأكدت الحكومة الكاميرونية والكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم، أنهما يراقبان »وضع الجرحى في مستشفيات 

مدينة ياوندي«.
ومن جانبه، أمر الرئيس الكاميروني، بول بيا، بفتح 
ثمانية  بحياة  أودى  الذي  التدافع  حادث  في  تحقيق 
أشخاص، مساء االثنين، في ياوندي عند مدخل ملعب 

أولمبي، بحسب ما أعلنت الحكومة يوم الثالثاء.
وأصيب في الحادث المأساوي 38 شخصا، من بينهم 
لوزير  بيان  في  جاء  لما  وفقا  حالة خطرة،  في  سبعة 

االتصال رينيه إيمانويل سادي.

حكيمي ينال جائزة 
األحسن

حصد أشرف حكيمي جائزة أحسن العب في مباراة 
المنتخب الوطني وماالوي، عن ثمن نهائي كأس األمم 
اإلفريقية، بعدما قاد المنتخب الوطني إلى فوز ثمين 
بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي بلوغ ربع نهائي 
ال القارية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سجل هدفا 

رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70.
وقال حكيمي عقب نهاية المباراة في تصريح لقناة 
»بي إن سبورتس: »الحمد هلل على الفوز والعودة في 
النتيجة، وإن شاء اهلل نستكمل المشوار ونُسعد الشعب 

المغربي«.
وأرسل حكيمي 53 تمريرة صحيحة من أصل 65 بدقة 

%82، وأرسل 7 عرضيات منها 2 صحيحة.
وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، من أصل 4 تسديدات 

له على مرمى ماالوي.
وفاز  األيمن على خطأين لصالحه،  الظهير  وحصل 

بـخمسة التحامات ثنائية من أصل 8.
وللمرة الثامنة في تاريخه استطاع منتخب المغرب 
في الوصول لربع نهائي كأس األمم، وفي 5 مرات من 7 

سابقة وصل للمربع الذهبي.

.... ومبابي يتفاعل 
من جديد

وصف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، زميله 
المغربي أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن في العالم، عقب الهدف 

الذي أحرزه في مرمى ماالوي.
على  حساباته  في  المغربي  زميله  هدف  مع  مبابي  وتفاعل 
أفضل ظهير  أشرف حكيمي  وقال:  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

أيمن في العالم.
وهذه المرة الثانية التي يفاعل فيها مبابي مع هدف حكيمي، 
بعدما أعجب بهدفه الثاني في شباك الغابون، عندما حول تخلف 

المنتخب الوطني بهفين مقابل هدف واحد على تعادل.

ربع  إلى  تأهل مستحقا  المغربي  الوطني  المنتخب  انتزع 
نهائي كأس أمم إفريقيا، المتواصلة بدولة الكاميرون إلى غاية 
السادس من الشهر المقبل، بعدما أفشل مخطط ماالوي في صنع 
المفاجأة، مساء أول أمس الثالثاء بملعب أحمدو أحيدحو، برسم 

ثمن نهائي المسابقة القارية.
ويدين المنتخب الوطني في هذا العبور إلى الالعب المتألق 
أشرف حكيمي، الذي ضرب مجددا من ضربة حرة مباشرة، مكررا 
سيناريو مباراة الغابون، عندما أطلق قذيفة من 27 مترا، منح 

بها التعادل 2 – 2 ألسود األطلس.
وحامت شكوك كبيرة حول قدرة القطار المكوكي المغربي 
على اللحاق بهذه المباراة، خاصة وأنه غاب عن حصتي السبت 
واألحد رفقة المجموعة الوطنية، بعدما تعرض إلصابة خفيفة، 
تمت معالجتها على وجه السرعة من طرف الطاقم الطبي الوطني.
وكانت الجماهير المغربية تتخوف من تكرار سيناريو دورة 
مصر 2019، عندما خرج رفاق مبارك بوصوفة من الدور الثاني 
على يد منتخب البنين، بالضربات الترجيحية، وهو السيناريو 
الذي كان أقرب للتحقق، بعدما فاجأ منتخب الماالوي العناصر 
الوطنية بهدف مبكر )الدقيقة السابعة(، استغل فيه المهاجم 
غابادينيو مهانغو، تقدم الحارس ياسين بونو عن مرماه، فأرسل 

قذيفة اخترقت الشباك المغربية.

الشخصية القوية لالعبين
يتمتعون  أنهم  أخرى  مرة  الوطني  المنتخب  العبو  أظهر 
بشخصية قوية، حيث لم يتأثروا بالهدف المبكر وشنوا سيال 
من المحاوالت على مرمى حارس ماالوي، تشارلز طومو، وآمنوا 
بحقهم وقدرتهم على التسجيل، متحدين تألق الحارس، والحظ 
العاثر، وسوء الطالع الذي حرمهم من أهداف محققة، خاصة وأن 
العارضة األفقية والقائم األيمن للحارس رفضا هدفين مغربيين.
طوال  أحيدجو  أحمدو  ملعب  الوطني  المنتخب  واكتسح 
وعرضا، وبسط الالعبون سيطرة مطلقة على المباراة، حيث 
فاق استحواذهم على الكرة 75 بالمائة، وحاصروا العبي منتخب 
ماالوي في منطقة لعبهم، لكنهم كادوا يدفعون ثمن هذا االندفاع 
غاليا، حيث تركوا مساحات شاسعة، لو استغلها العبو الفريق 

الخصم لكانت النتيجة كارثية.
وكاد الالعب مهانغو أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 

بجوار  مرت  كرته  لكن  اليسرى،  الجهة  من  انسالل  22، بعد 
القائم األيسر للحارس بونو.

وعدا هذه المحاولة لم يخلق منتخب ماالوي أي فرصة خطيرة 
محاولة  في  الخلف  إلى  تراجع  المغربي، حيث  المرمى  على 

للدفاع عن تقدمه. 
وخلق الفريق الوطني كما هائال من الفرص السانحة للتهديف، 
كانت أبرزها كرة العميد غانم سايس الدقيقة 34، التي صدتها 
التي  العمليات،  منطقة  داخل  وكرة حكيمي  األفقية،  العرضة 
41، علما بأنه  الدقيقة  بالقائم األيسر للحارس، في  ارتطمت 
أرسل قذيفة في الدقيقة 28 من ضربة حرة مباشرة، لكن الحارس 

طومو كان يقظا وأبعدها إلى الزاوية.
وانتظر الفريق الوطني حتى الدقيقة األولى من الوقت بدل 
الضائع، ليعيد األمور إلى نصابها من ضربة رأسية ليوسف 
النصيري، الذي أحسن استقبال كرة مقوسة من سليم أمالح، 

فبات أول العب مغربي يسجل في ثالث نسخ متتالية.

ثنائية النصيري – العكبي لم تثبت 
فعاليتها

من جديد لم اختيار الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، 
في االعتماد على الثنائي أيوب الكعبي ويوسف النصيري في 
كان  ما  الالعبان  يقدم  لم  المغربي موفقا، حيث  الهجوم  خط 
منتظرا منهما، ألنهما يلعبان نفس الدور، ويتوفران على نفس 
الخصائص تقريبا، األمر الذي خلق حالة من االرتباك في أدائهما.
وربما أن الناخب الوطني كان ينتظر تعافي ريان مايي، حتى 
يشركه إلى جانب أحدهما، وهو ما تحقق له في الجولة الثانية، 
53، فتحرر النصيري  الدقيقة  الكعبي في  عندما منحه مكان 
بعض الشيء، وارتفعت درجة الفعالية بعض الشيء، في ظل 
التألق الالفت لسفيان بوفال، الذي يبقى من العناصر المؤثرة 

داخلف الفريق الوطني.
الفرص  الالعبون عددا من  المغربي، وخلق  المد  وتواصل 
بعد  مباشرة  ماي  محاولة  أبرزها  كانت  للتهديف،  السانحة 

دخوله، حيث أرسل كرة كادت تخدع الحارس الماالوي. 
ويمكن القول إنه بعودة ريان مايي سيتخلى الناخب الوطني 
عن ثنائية الكعبي – النصيري العقيمة، وسيكتفي خالل المباريات 

المقبلة بأحدهما إلى جانب العب فرنتسفاروش المجري.
وكانت هذه التوليفة قد أظهرت عدم فعاليتها في لقاء الغابون، 
حيث فشل الالعبان معا في هز الشباك، وهو ما جعل سهام 

االنتقاد توجه إليهما.

اللعب الخلفي سيف ذو حدين
كشفت مباراة المنتخب الوطني أمام ماالوي بعض العيوب، 
التي يتعين التعامل معها على وجه السرعة، ولعل أبرزها نزوع 
العبي خط الوسط في بعض األحيان إلى إعادة الكرة إلى الخلف 
كلما انعدمت أمامهما الحلول، مع ما يمكن أن يشكله ذلك من 
خطورة، حيث كادت إحدى الكرات الخلفية أن تربك الحارس 

بونو، الذي أبعد الكرة في آخر لحظة.
هذه  على  جيدا  يشتغل  أن  الوطني  الناخب  على  ويتعين 
النقطة في المباريات المقبلة، والتي ستحمل خصوما أقوى 
من ماالوي والغابون جزر القمر، كما أن عليه أيضا أن يشتغل 
على مستوى رفع الفعالية في األداء الهجومي، ألنه ال يعقل أن 
يهدر الالعبون كل هذا الكم الهائل من الفرص، ويكتفوا بهدفين 

في وقت كان يمكن أن تنتهي فيه المباراة بحصة عريضة.

حكيمي ... المنقذ
لقد أظهرت هذه البطولة مدى التطور الحاصل في أداء الظهير 
األيمن أشرف حكيمي، الذي عزز سرعته وقدرته الهجومية بطريقة 
هدفين  منها  سجل  والتي  الحرة،  الضربات  تنفيذ  في  رفيعة 
)د  الثاني في مرمى ماوالي  جميلين وغاليين، خاصة الهدف 
70(، ألنه أكد من خالله هدف الغابون، ورد كل من اعتبره هدفا 

لعبت فيه الصدفة دورها الكبير.
لقد سرق حكيمي األضواء، وفرض نفسه كأحد نجوم الدورة 
بامتياز، بفضل أدائه الرفيع، وتطوره الملحوظ، وهذا ليس بعزيز 
على العب حمل قميص أعتى أندية القارية العجوز، ويلعب حاليا 
العالمية، على غرار ميسي ونيمار  القدم  بجوار أساطير كرة 
ومبابي. لقد حقق المنتخب الوطني تأهال غاليا إلى دور الربع، 
وهو ما لم يتحقق منذ دورة 2004، رغم أن نسخة 2017 خرج 
فيها من الدور ذاته، لكن البطولة حينها كانت تجرى فقط بـ 
16 منتخبا، وكان العبور يتم مباشرة إلى دور الثمانية، عكس 
الدورتين األخيرتين، اللتين تم فيهما رفع العدد إلى 24، وبات 
التأهل من دور المجموعات يتم إلى ثمن النهائي، ما يعني أن 

المنتخب الوطني لم يعبر دورين تأهيليين منذ 2004.
مساء  الوطني  المنتخب  بها  لعب  التي  الطريقة  بددت  لقد 
الثالثاء حجم المخاوف التي ولدها التعادل مع الغابون، حيث 
كان األداء دون مستوى التطلعات، لكن الناخب الوطني مدعو 
إلى تعزيز هامش الفعالية، وتفعيل أكثر لنقط القوة، وتقليل 
مواجهة  مقدمتها  وفي  المقبلة  األدوار  في  األخطاء  هامش 

األحد المقبل.

إبراهيم العماري
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بوفال أحد القطع األساسية داخل الفريق الوطني

المنتخب الوطني 
يحجز مقعده

 في ربع النهائي 
باأداء اأقرب 
اإلى المثالي

أبدى العبو المنتخب الوطني سعادتهم 
الغامرة بنتيجة التأهل إلى ربع نهائي 
كأس أمم إفريقيا، بعد تخطي عقبة ماالوي 

بهدفين مقابل هدف واحد.
عليهم  بادية  الفرحة  عالمات  وكانت 
في المنطقة المختلطة، المخصصة ألخذ 

التصريحات.
وقال العميد غانم سايس، إنه سعيد 

بهذا التأهل، مبديا ارتياحه التام للعرض 
كانت  مباراة  في  الالعبون،  قدمه  الذي 
صعبة، قبل أن يهنئ العب ماالوي على 
شباك  في  سجله  الذي  الجميل  الهدف 

الحارس بونو.
بالنسبة  األهــم  أن  سايس  وأضــاف 
بطاقة  ضمان  هو  الوطني  للمنتخب 
عن  معربا  النهائي،  ربــع  إلــى  التأهل 

النصيري  يوسف  باستعادة  سعادته 
العودة  عن  فضال  التهديفية،  حاسته 
عن  غاب  الذي  مايي،  لريان  اإليجابية 
المباريات الثالث األولى بداعي اإلصابة.
أداء  قــدم  ــذي  ال بــوفــال،  أمــا سفيان 
رفيعا في هذه المواجهة، فقد أكد على أن 
المنتخب الوطني حقق األهم بالتأهل إلى 
دور الربع، مشيرا إلى أن جميع مباريات 

كأس إفريقيا تبقى صعبة، لكنه أوضح 
أن الفريق الوطني عازم مواصلة صنع 
األفراح وتحقيق االنتصارات وبلوغ أعلى 

األدوار.
الجماهير  جــمــيــع  بــوفــال  ــر  وشــك
للمنتخب  مساندتهم  على  المغربية، 
الوطني، والسيما ساكنة مكناس، موضحا 
أن الالعبين سيقدمون كل ما لديهم من 

أجل الذهاب بعيدا في الكان.
بونو،  وياسين  مايي،  ريان  وأجمع 
أبوخالل،  وزكــريــاء  أمــرابــط،  وسفيان 
في  أمالح،  وسليم  النصيري،  ويوسف 
أن  على  الرياضية،  لقناة  تصريحات 
ربع  ببلوغ  األهم  الوطني حقق  الفريق 
النهائي، وأن الرهان كبير على مواصلة 

التألق في المباريات المقبلة.

العبو المنتخب الوطني يعدون بمواصلة صنع األفراح

أفشل مخطط ماالوي في مباراة عرفت اكتساحا مغربيا

 فرحة مغربية مستحقة بعد العبور   )أ. ف. ب(
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بابن احمد

إعالن قضائي لبيع عقار
ملف تنفيذ عدد

1273/6101/2021
تاريخ البيع:

2022/02/07
لفائدة عبد السالم معرف

في مواجهة: حسن حريف بن 
البوعزاوي

الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
ان  احمد  بابن  االبتدائية  باملحكمة 
يومه  ستجري  عمومية  سمسرة 
2022/2/07 على الساعة العاشرة 
الجلسات  بقاعة  صباحا  والنصف 
الكائن  العقار  لبيع  وذلك   3 رقم 
بدرب سي حمو ابن احمد، والبالغة 
مساحته 50 متر مربع وهو عبارة 
عن منزل سكني موضوع رسم شراء 
عدد 619 صحيفة 408 كناش االول 
طابق  167 له واجهتني يتكون من 
سفلي به 2 غرف ومطبخ ومرحاض 
أول  وطابق  مؤجر،  وهو  وبهو 
يتكون من 2غرف مطبخ، مرحاض، 
غرفة  على  يحتوي  وسطح  وبهو 
حمراني  قبلة:  كالتالي:  حدوده 
زنقة  غربا:  زنقة،  يمينا،  الجياللي 

شماال محمد بن عبد السالم
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
املذكور  العقار  لبيع  العلني  املزاد 
أعاله في مبلغ 180.000.00 درهم.

وعلى من رسا عليه املزاد أن يؤدي 
 %3 زيادة  مع  ونقدا  حاال  املبلغ 

لفائدة الخزينة العامة.
في  املشاركة  في  راغب  كل  وعلى 
اليوم  في  الحضور  املذكور  املزاد 
أعاله  املحددين  واملكان  والساعة 
املدني  التنفيذ  بمكتب  االتصال  أو 

بهذه املحكمة.
ع.س.ن /280/إ.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

سيتـم   2022/2/22 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 
فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 

أثمـان  بعروض  العروض  بطلب 
ألجل:

على   INDH/2022/08  *
الساعة 12h00 زواال

ببناء  خاصة  تقنية  دراسة   *
املسالك الطرقية التابعة للجماعات 
الترابية: العامرية - اشطيبة - أوالد 
يعكوب - سيدي عيسى بن أسليمان 
- ملزم - الفرا يطة - الهيادنة - سور 
العز - اوالد اعمر - زمران الشرقية 
 - الشعيبية  العطاوية   - لعثامنة   -

اجوالة ومايات.
ببناء  الخاصة  األشغال  وتتبع 
املسالك الطرقية التابعة للجماعات 
اجوالة وزمران الشرقية   الترابية : 

عمالة إقليم قلعة السراغنة
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
)ُاثنا  12.000٫00درهم   مبلغ: 

عشرألف درهم(.
مبلغ:  في  األشغال  كلفة  تقدير   -
مئة  )خمس  569.280.00درهم  
ومأتني   ألف  وستون   وتسعة 

وثمانون درهم(.
يمكن سحب ملفات طلبات العروض 

بقسم امليزانية واألدوات بالعمالة.
ويمكن كذلك تحميلهم إلكترونيا من 
العنوان  من  الدولة  صفقات  بوابة 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

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

قلعة السراغنة 
-إما إيداعها ،مقابل وصل، بمكتب 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في 8 من ذي القعدة 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

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

املادة   10 من نظام االستشارة.
اإلدالء  املتنافسني  على  -يستوجب 
شهادة  من  عليها  مصادق  بنسخة 

D4 :الترخيص في مجاالت
املقيمة  غير  للمقاوالت  بالنسبة 
باملغرب يتعني عليها اإلدالء بامللف 
نظام  في  محدد  هو  كما  التقني 

االستشارة.
ع.س.ن /285/إ.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

سيتـم   2022/2/22 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 
فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 
أثمـان  بعروض  العروض  بطلب 

ألجل:
على   INDH/2022/07  *

الساعة 11h00 صباحا
األشغال  وتتبع  تقنية  دراسة   *
ملعالجة  مركز  ببناء   الخاصة 

اإلدمان بقلعة  السراغنة
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
مبلغ: 1500.00درهم )ألف وخمس 

مئة  درهم(.
مبلغ:    في  األشغال  كلفة  تقدير   -
)أربعة  54.000.00درهم  

وخمسون ألف  درهم (.
يمكن سحب ملفات طلبات العروض 
بالعمالة،  امليزانية واألدوات  بقسم 
ويمكن كذلك تحميلهم إلكترونيا من 
العنوان  من  الدولة  صفقات  بوابة 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

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

قلعة السراغنة 
-إما إيداعها ،مقابل وصل، بمكتب 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في 8 من ذي القعدة 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

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

املادة   10 من نظام االستشارة.
اإلدالء  املتنافسني  على  -يستوجب 
شهادة  من  عليها  مصادق  بنسخة 

D14:الترخيص في مجاالت
املقيمة  غير  للمقوالت  بالنسبة 
باملغرب يتعني عليها اإلدالء بامللف 
نظام  في  محدد  هو  كما  التقني 

االستشارة.
ع.س.ن /286/إ.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب استشارة معمارية

سيتـم    2022/2/22 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 
فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 

بطلب استشارة معمارية   ألجل:
* 2022/06/م.و.ت.ب  على الساعة 

10h00 صباحا
دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء  
بمدينة  الشباب  للمقاولني  حاضنة 
القلعة عمالة إقليم  قلعة السراغنة 

- الشطر الثاني-.
اإلجمالية  امليزانية  تحدد   *
بدون  األشغال،  إلنجاز  املتوقعة 
مبلغ:  في  الرسوم،   احتساب 
3.375.000.00درهم )ثالثة ماليني 
ألف   مئة وخمسة وسبعون  وثالث 

درهم(.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  قسم  من  املعمارية 
كذلك  ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميلهن 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم    املرسوم  من  و102  و101 
جمادى   8 في  الصادر   2.12.349
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني:

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

قلعة السراغنة.
-إما إيداعها ،مقابل وصل، بمكتب 

الضبط بالعمالة.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة  
بداية  عند  املعمارية،  اإلستشارة  

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في 8 من ذي القعدة 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
-إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 
االستشارة  نظام  من   5 املادة  في 

املعمارية.
ع.س.ن /287/إ.د

*************
شركة:

STE«JAWHARA TRA-
 VAUX 22» SARL AU

شركة محدودة املسؤولية  ذات 
الشريك الوحيد 

برأسمال 000.00 100 درهم
املقر االجتماعي :حي اقجوع 

ايموزار مرموشة بوملان.
إشعار بتأسيس

بمقتضى عقد عرفي محرر بميسور 
وضع  تم   ،2022/01/07 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسي  القانون 
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

حسب الخصائص التالية: 
التسمية:

STE«JAWHARA TRA-
VAUX 22» SARL AU

-  نشاط الشركة:
**البناء و األشغال املختلفة

**متحادث
**تأجير املعدات.

**نقل البضائع لحساب الغير
**ممول الحفالت

**مطعم
محدودة  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
تحتسب  سنة   99 الشركة:  مدة   -
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
- مقر الشركة: حي اقجوع ايموزار 

مرموشة بوملان.
رأسمال الشركة مائة ألف  درهم   -
على  مقسمة  100000.00درهم 
1000 حصة من فئة 100درهم لكل 

حصة، موزعة على الشكل التالي: 
* جمال ابرعود 1000 حصة.

- التسيير:  تم  تعيني السيد جمال 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا   ابرعود 

محددة.
- السنة الحسابية: ابتداء من فاتح 
كل سنة  من  دجنبر  متم  إلى  يناير 
تبتدئ  التي  األولى  السنة  عدا 
السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 
دجنبر  متم  مع  وتنتهي  التجاري 

.2022
ملف  إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -
الشركة باملحكمة االبتدائية لبوملان 
 2022/09 عدد:  تحت  بميسور 

بتاريخ 2022/01/20.
ع.س.ن /288/إ.د ع.س.ن /289/إدع.س.ن /027/إت

ع.س.ن /029/إت

 التقاه بمرسيليا: 
يوسف لهاللي

سليم خلبوس، هو 
عميد الوكالة الجامعية 
الفرنكفونية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي 
السابق بتونس، التقاه 
مراسل االتحاد بمرسيليا 
في إطار اللقاء بين 
المقاوالت الناشئة بإفريقيا 
 Emerging« الذي نظمته
،»Valley

وقدم الوزير التونسي 
السابق للتعليم العالي 
مشاريع الوكالة 
الفرنكفونية والتعاون مع 
المغرب الذي تم اختياره 
ليحتضن مقر األكاديمية 
العلمية للفرنكفونية في 
الرباط.

السفير  مشروع  اليوم  قدمتم  لقد    o o

فالي  لقاء امرجين  الخاص بالوكالة خالل 
ال��ذي  بمرسيليا،   Emerging Valley
يستضيف المقاوالت الناشئة بإفريقيا، هل 
يمكنكم أن تقدموا لنا المزيد من التفاصيل 

حول هذا المشروع ؟
من  مجموعة  ه��ن��اك  أن  ال��واق��ع    n n

وهي  األعمال،  بريادة  المتعلقة  المشاريع 
الوكالة  به  تقوم  ج��دا  ه��ام  تحول  اليوم 
للفرنكفونية نحو تطوير تنظيم  الجامعية 
ونحو  والطالبية،  الجامعية  المشاريع 
المزيد من العمل مع الجامعات األعضاء في 
المنظمة، من أجل تكامل مهني أفضل وقابلية 
أفضل لتوظيف الشباب. نحن نقوم في الوقت 

نفسه بعمل على المناهج الدراسية وطريقة 
التدريس، نقوم بعمل على البنية التحتية من 
خالل إطالق مراكز التوظيف ونطلق برامج 
األعمال.  ري��ادة  حيث  من  لالهتمام  مثيرة 
ونطور برامج لريادة االعمال، ومن بين هذه 
»سليم  وبرنامج  »سفير«  البرامج برنامج 
»وهي برامج تخص بلدان المغرب العربي 
وبلدان الشرق األوسط، الذين يطورون كل 
ما هو ريادة األعمال في المجال االجتماعي، 
االهتمام  مع  ولكن  المشاريع  يعني  وهذا 
الخصوص،  وجه  على  والبيئة  باإلنسان 
المقاول،  الطالب  وضع  تطوير  نريد  نحن 
للطالب  يسمح  الذي  مبتكر،  بل هو وضع 
بالتوازي مع دراستهم، إعداد مشروع مهني 
حتى قبل مغادرة الجامعة. وقد تم اختبار 
شمال  بلدان  في  التجريبي  المشروع  هذا 
إفريقيا، ونجح بشكل جيد جدا، لذلك نريد 
بلدان  المشروع في  أن نؤسس هذا  اليوم 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسنبدأ ب 
8 بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
تعميم  هي  والفكرة  هايتي.  إلى  باإلضافة 

هذا المشروع.
o o هو ابتكار جديد جدا »وضع الطالب 

المقاول«بالجامعات الناطقة بالفرنسية؟

n n  ابتكار عظيم جدا بالطبع، ألنه أوال 

غير موجود، ثم ألنه يتطلب مراقبة من قبل 
السلطات العمومية، ألنه يجب علينا تغيير 
في  المرونة  الطالب  وإع��ط��اء  القوانين، 
دراستهم، يمكن للطالب على سبيل المثال 
المواد  واختيار  االختيارية  المواد  تغيير 
إع��داد  يجب  عمله،  مشروع  تواكب  التي 
األساتذة حتى  ندرب  أن  المدربين، ويجب 
مدربين،  بل  تقليديين،  معلمين  يكونوا  ال 
مرافقين، وهذا ابتكار في حد ذاته. الطالب، 
لديه إشراف مزدوج، من جهة لديه إشراف 
أكاديمي مبتكر وإشراف مهني يأتي من عالم 
مرة،  كل  في  الخطوات  يتبع  إنه  األعمال. 
وهناك هيئات تتبع تقيم التقدم المحرز في 
مشروعه. المثل األعلى بالنسبة لنا هو أنه 
يخرج من الجامعة ليس فقط بدبلومه ولكن 
يخرج أيضا بمشروعه في جيبه، بالطبع هذا 
الوضع ربما ال يصلح للجميع. والفكرة هي 
أن التدريب يكون بروح المبادرة، ومعرفة 
كيفية اتخاذ المبادرات، أن تكون لديك رغبة 
االكتشاف وأن تكون منظما، وهذا ينطبق 
على الجميع، ولكن من بين هؤالء الطالب 
المرشحين، سوف نكتشف أولئك الذين لديهم 
قابلية للنجاح في مجال إنشاء المقاوالت 
التجارية والذهاب إلى نهاية سلسلة القيمة، 

وهذا هو المبدأ.

o o  لقد اخترتم بلدا وهو المغرب من 

أجل اختبار وتجريب هذه المبادرة، لماذا 
هذا االختيار؟

n n  لدينا الكثير من األنشطة في المغرب، 

وهو بلد رائد من أجل تجريب مراكز العمل 
في مشروعنا الرئيسي.

قررنا مع الحكومة المغربية فتح 6 مراكز 
للعمل ناطقة بالفرنسية، بتمويل مشترك بين 
االتحاد والحكومة المغربية. هو مشروع ب 
700 مليون يورو، إنه مشروع كبيروستنتشر 
6 مراكز في جميع أنحاء المغرب، مركز واحد 
لكل جامعة. الفكرة هي وجود شبكة تجمع 
الكبير  المشروع  هو  هذا  جميعا،  بينهم 
هذا مشروع  المغرب.  مع  لدينا  الذي  جدا 

هو للجامعات المغربية.
لدينا  ال��ذي  الثاني  الكبير  المشروع 
يتعلق بالعالم بأسره. وتم اختيار المغرب 
الستضافة مقر األكاديمية الدولية للفرنكفونية 
العلمية. تطلق الوكالة الجامعية الفرنكفونية 
الدولية  2022 األكاديمية  UAF من يناير 
كبير  مشروع  وهو  العلمية،  للفرنكفونية 
جدا، وهي أكاديمية دولية ذات نطاق واسع 
العلوم  تعزيز  إلى  ستهدف  والتي  للغاية، 
أكاديمية  ستكون  ل��ذا  الفرنسية.  باللغة 
وستكون  العلمية،  للفرنكفونية  مرصد  مع 
أكاديمية مع مساعدة في إدارة الجامعات، 
والهياكل البحثية، وستكون أيضا أكاديمية 

لدعم النشر العلمي. 
واليوم، لدينا مشكلة كبيرة في هذا المجال. 
الباحثون الناطقون بالفرنسية لديهم صعوبة 
في النشر ألنه ال يوجد ما يكفي من المجالت 
المعترف بها دوليا، لذا فالوكالة الجامعية 
الفرنكوفونية UAF ستشارك في هذا المجال 

للمساعدة والدعم للنشر العلمي.
على  موافقته  المغرب  ملك  أعطى  لقد 
في  العلمية  األكاديمية  هذه  مقر  يكون  أن 
الرباط، ونحن سعداء بهذا االختيار، وسيكون 
المغرب شريكنا وكل شيء جاهز وعلى ما 
يرام، وسنوقع اتفاقية المقر في الرباط لهذا 

المشروع المبتكر عما قريب.
o o  هذا المشروع الكبير لالبتكار لشبكة 

الجامعات الناطقة بالفرنسية يجمع أيضا 
الجامعات غير الناطقة بالفرنسية، هذا تحول 

كبير بالنسبة لشبكة الفرنكفونية؟

n n  عندما نتجاوز 1000 جامعة اليوم، 

حتى  الجامعات  جميع  إلى  حتما  سنصل 
خارج الفضاء الناطق بالفرنسية. لذا لدينا 
اليوم نوعان من السياسات، سياسة االتحاد 
دعم  هي  بالفرنسية،  الناطقة  البلدان  في 
السلطات العامة والجامعات في إصالحات 
التوجه  في  شريك  ألننا  وهيكلية،  عميقة 
نحو المناهج الدراسية، والبحوث المتعلقة 
بالحكم، وال سيما القضايا التي تنشأ اليوم 

في الجامعة الناطقة 
ب���ال���ف���رن���س���ي���ة. 

وف����ي ال��ب��ل��دان 
الناطقة  غ��ي��ر 
 ، نسية لفر با
سياسة  ه��ي 
أخرى، بل هي 
تركز  سياسة 
إل���ى ح���د ما 
التعاون  على 
أو  ال����دول����ي 

على اإلصالحات 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة، 

وعلى نقاط محددة، 
غير  الدول  ألن  لماذا؟ 

الناطقة بالفرنسية تطلب 
الناطقة  البلدان  مع  التعاون 

متعدد  نهج  م��ع  ول��ك��ن  بالفرنسية 
األطراف، وهذا هو المكان الذي يتدخل فيه 
االتحاد كمنظمة دولية ذات هدف مربح ويربط 
الجامعات غير الناطقة بالفرنسية بالجامعات 
الناطقة بالفرنسية. اليوم لدينا 1000 جامعة 
ومركز أبحاث تأتي من 120 دولة مختلفة، 
تصل  بالفرنسية  الناطقة  الدول  أن  ونقدر 
إلى حوالي خمسين دولة، وهذا يعني أن 
غالبية البلدان ليست ناطقة بالفرنسية في 
شبكة وكالة الجامعات الناطقة بالفرنسية 
UAF. ولكننا، نطور الفرنكوفونية العلمية 
التي تعني كل ما يمكن القيام به من حيث 
التعاون سواء في مجال التربية أو في مجال 
البحث، ومجال الحكم بأكمله، في مجال تنقل 
العالم  في  دائما  ولكن  والمعلمين  الطالب 

الناطق بالفرنسية.
القمة  مؤتمر  إلى  رسالتكم  هي  ما   o o

اإلفريقي األوروبي؟

n n  الرسالة التي نعطيها هي أساسا 

تعرفان  القارتان  نوعية،  نقلة  إلى  الحاجة 
يمكن  ال  القارتان  جيدا،  البعض  بعضهما 
القارتان  األخ��رى،  دون  واح��دة  تعيشا  أن 
متشابكتان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، 
ولكن المهم اليوم، مع تطور العالم، هو نقلة 
نوعية في طريقة العمل، االحترام المتبادل، 
والمعاملة بالمثل، والمساواة، والمشاركة 
فمن  خ���اص،  بشكل  االس��ت��م��اع  ث��م  وم��ن 
الضروري أن نعرف أن بلدان إفريقيا فيها 
العديد من مشاكل التنمية، بالتأكيد ، ولكن 

خبراءها 
ي��ع��رف��ون 
قياسها  كيفية 
ك��م��ي��ا، وش��رح��ه��ا، 
فإن  وبالتالي  تعريفها،  وكيفية 
السؤال هو كيفية العمل بشكل مشترك وفعل 
ما هو أفضل معا بشكل مشترك، والقضية 
إلى  الشمال  من  مساعدات  مسألة  ليست 
الجنوب، بل هي قضية تنمية مشتركة، ألن 
خبراء إفريقيا اليوم يعرفون احتياجاتهم، 
بل هي مسألة يتم دمجها في إطار التعاون 

اإلفريقي األوروبي.

o o  هل قرار فرنسا خفض عدد تأشيرات 

إلى  المغاربية  للبلدان  الممنوحة  الدخول 
النصف سيكون له تأثيرسلبي على التبادل 

األكاديمي؟
n n أعتقد أن تخفيض عدد التأشيرات هو 

قرار مؤقت، ولن يدوم طويال. ألن التعاون بين 
فرنسا وإفريقيا في مجال األوساط األكاديمية 

مهم جدا.
 فرنسا ال تزال اليوم إلى حد كبير جدا، 
الوجهة األولى للطالب الناطقين بالفرنسية 
في إفريقيا، وهو وضع لم يتغير، وأعتقد أنه 
قد يكون هناك في بعض األحيان تعديالت 
صغيرة ألسباب سياسية، ولكن نحن مقتنعون 
الفرنسية  الجامعات  ألن  مؤقت  ق��رار  أنه 
وثيق  بشكل  تعمل  اإلفريقية  والجامعات 
جدا، وهناك العديد من المشاريع الممولة 
بشكل مشترك، هناك العديد من المشاريع 
األوروبية أيضا، ومشاريع لفرنسا مع الدول 
األوروبية األخرى، والتعاون مع األفارقة، لن 
يتوقف، بل هو في حركة، وأعتقد أنه أقوى 
بكثير من جميع القرارات السياسية المؤقتة.
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أعتقد أن تخفيض 
عدد التأشيرات هو 

قرار مؤقت ولن يدوم 
طويال، ألن التعاون 

بين فرنسا وإفريقيا 
في مجال األوساط 

األكاديمية مهم جدا

سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية الفرنكفونية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي السابق بتونس لالتحاد االشتراكي:

ملك المغرب 
اأعطى موافقته 

على اأن يكون مقر 
الأكاديمية العلمية 

للفرنكفونية في 
الرباط ونحن 

�سعداء بهذا 
الختيار
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عبد النبي بزاز

تتميز قصص مجموعة » هيهات » 
للقاص املغربي محمد الشايب بتنوع » 
تيماتها » التي تنزع نحو جتريب أشكال 
قصصية متنحها نهجا إبداعيا يختلف 
عن األمناط املألوفة مبا يضفيه عليها من 
متغيرات متس مجريات احلكي، وتطبعها 
بطرائق متلك من اجلدة والتغيير ما 
يبوئها سبقا يرسم معالم مغايرة جلنس 
قصصي ) قصة قصيرة( أصيل لقاص 
اجترح عتبة جتديد مبني على مقومات 
فعل كتابة تتغيا حفر مجراها، ونحت 
صورتها وشكلها داخل فضاء السرد 
املترامي األطراف، واملتشعب املسلكيات 
مضيفا صوته ملكونات جوقته، وسمفونية  
إيقاعاته .وسنحاول من خالل هذه الورقة 
مقاربة بعض موضوعات األضمومة 

و»تيماتها«.

أ ــ التماهي :
 يرد بعدة صور وأشكال تتمظهر بتجليات 
مع  التماهي  في  السارد  برغبة  تبدأ  مختلفة  
 «  : يوسف«  »ريح  في نص  يوسف  شخصية 
إصراري  واجه  لكن  أخوه،  أني  على  أصررت 
8 ، رغبة فتحت مسارب  ص   « بصمت ساحر 
تيه وانزياح  في وجه السارد ملا أبداه يوسف 
تشي  فضفاضة  حلال  اكتسى  تمنع   من 
املرامي:  بعيدة  وجهات   نحو  تقدم  بحركات  
وسار  بالسحب،  ملبدة  ابتسامة  »فابتسم 
النبي  فشخصية   ،  8 ص   « الشمس...  يتبع 
يوسف بزخمها الديني في مسوحه القصصية 
املختزلة  والقيمية  التاريخية  بمرجعياتها  
وزوجه  والعزيز  وإخوته  أبيه  مع  حكايته  في 
يوسف  سورة   ( القرآني  النص  في  املفصلة 
تماه  في  السارد  لرغبة  مؤجج  إلى  يتحول   )
منبه  رن  »حينذاك  تفاصيله:  الحلم  يستغرق 
صباحا،  السابعة  حلول  معلنا  البورطابل«   «
ص   « فصحوت وقلبي يركض كمهرة جامحة 
واتحاد  حلول  إلى  التماهي  ، ويتحول هذا   8
في مقامه الصوفي وما يستنفده من مجاهدة 
ومكابدة : »الحقيقة الوحيدة التي أدركتها أني 
أنا الشيخ، وأنه أنا كالنا شخص واحد...« ص 
21، لينزاح إلى تجاذب حميمي  طقس كتابة 
قصة يتحول إلى اندغام وانصهار : » كتبتها، 
ص  ففتنتني، أو كأنها كتبتني من جديد ... » 
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     ب ــ التحول :
 ويتم من مستوى إنساني : »أحيانا أكون 
أستاذا أحمل محفظة وأقصد املدرسة ... وللتو 
6 إلى  ص   «  ... القرآن  تحولت إلى فقيه يقرأ 
مستوى كائن من نوع الشجر: »وأحيانا أصير 
شجرة ال تراوح أبدا مكانها » ص 6 ، أو حشرة 
: »وأحيانا أصبح حشرة تتجول في األسواق 
في  لكنني   «  :  ) ذئب   ( أو حيوان   ،  6 ص   «
، وال   6 ص   « إلى ذئب...  صبيحة ما تحولت 
بل  اآللي  شكله  في  ثابتا  التحول  هذا  يظل 
إلى  معه  والتواصل  الحيوان  ألنسنة  يتطور 
درجة مصاحبته  في ألفة وحميمية : »صادفت 

 ... صافية  ضحكة  وجهي  في  أرسلت  قطة، 
جنبا  وسرنا  منها،  أصفى  بضحكة  وأجبتها 
 24 ص   «  ... املدينة  ليل  نستنشق  إلى جنب 
يتجاهلني املطر، وال   « ، وكذا املطر والرياح : 
تعرفني الرياح... » ص 7 ، مما يحدو بالسارد 
إلى اإلقرار باحتمالية التعرض لتحول أو مسخ  
في خضم حياة هادرة بالتغيير والتبدل بشكل 
ال يخلو  من مشهديات  تنضح  بصور عجيبة 
وأحيانا  للتحول  معرضون  كلنا   «  : وغريبة 

للمسخ... » ص 25 .

    ج ــ الكتابة :
تؤسس  الكاتب  لدى  القصصية  الكتابة   
تورطه  رؤى  عن  يصدر  مختلف  لتصور 
مغامرة  يمتشق  حكي  إواليات  اقتراف  في 
،عبد  وبإلحاح   ، منه  يطلب  كأن   ، التجريب 
ونزوال   «  : قصته  يكتب  أن  املجنون  السالم 

أن  عساه  التالي  النص  كتبت  إلحاحه  عند 
الخوض  ألن   50 ص   « فعال...  قصته  يكون 
بصعوبات  محفوف  قصته  كتابة  غمار  في 
يطرحها تعدد قصصه الحافلة بأسرار مضمرة 
في إهاب املسكوت عنه، وثاوية وسط أضابير 
مركونة بدهاليز الخفاء والكتمان : »تفحصت 
قصصه، فوجدته يجر أطنان األسرار، ومتاعب 
تيه  في  يبحر  بالصمت  يتحصن   .. السنني 
حسه،  خاتلت  قصته  كتابة   ،  49 ص  أبيض« 
تردد  متاهات  في  به  زجت  ذهنه،  على  تحايلت 
وتحفظ : »فكرت مليا في األمر، ولم أكتب شيئا 
إصرارها  يكبح  لم  ومعاودة  إلحاح   ،  49  «  ...
والنسيان  التجاهل  بذريعة  التوسل  وتكرارها 
ذلك:  على  مصرا  قصته،  بكتابة  متمسكا  ليظل 
»وبعد مدة طويلة، فاجأتني عودته بنفس الحال 
لك  قلت  قال:  ثم  الوقوف،  نفس  فوقف  والهيئة، 
وهي   ،  49 ص   »!... قصتي  أكتب  قاسم  آولد 
تجربة نابعة من تصور يراهن على ابتكار أشكال 
ربقة  من  وتنعتق  املألوف،  عن  تشذ  قصصية 
ثوابته ومواضعاته بما تمده من جسور تواصل 
فإذا  قارئه.  ومع  القصصي  املنت  شخوص  مع 

إهاب خبله،  من  ينسل  املجنون  عبدالسالم  كان 
وينفلت من عقال هبله ملحا على كتابة قصته، 
فإن قارئ املجموعة قد أوكلت له مهمة املشاركة 
بدءا  النصوص وإنتاجها  واإلسهام في تشكيل 
ص  ؟!«  القارئ  أيها  رأيك  »ما   : رأيه  بأخذ 
وإكمال  الكتابة  فعل  وإناطة  تفويض  إلى   24
لها  أضع  لن  القصة،  هذه  أتمم  »لن  حلقاتها: 
نهاية، واتركها مشتعلة دون انطفاء .. أما أنت 
أيها القارئ، إذا كنت تصر على إنهائها، فاركب 

غمار السرد ولك واسع الخيال.« ص 27 .
والكتابة  والتحول  التماهي  تيمة   لتبقى 
اخترقت  التي  املجموعة  »تيمات«   أبرز  من 
منحها  في  ساهمت  أخرى  عناصر  نصوصها 
إضافات داللية وجمالية كالعنصر الديني الذي 
يوسف«،  »ريح  نص  في  وثراء  بعمق  حضر 
وتحويرها  »يوسف«  من سورة  آيات  مستلهما 
بإدخال أداة النفي »ال« في : » ال أنا رأيت أحد 
عشر كوكبا، والشمس والقمر لي ساجدين ، وال 

أنا الذي قالت لي امرأة العزيز : »هيت لك« ص 
ص   وما بال الحق ال يحصحص ؟!...«   « ،  « 6
7، وعنصر املعتقدات التي تعكس رسوخ ثقافة 
الشعوذة، وتجذرها في نفوس  وأذهان الكثير 
يستعصي  قناعة شائعة  غدت  الناس حتى  من 
هذه   «  : استئصال شأفتها، واجتثات جذورها 
الفتاة جاء بها أهلها العتقادهم أنها مسكونة، 
وأن بركة الولي الصالح قادرة على إخراج الجن 

الذي يسكنها ..« ص 50 .
وتزخر لغة قصص األضمومة بنَفس مجازي 
عمقا  أكثر  فتغدو  التعبيرية  صيغها  يثري 
بكؤوس  املتوترة  القلوب  »وتروي  وجماال: 
صورا  تشكل  حيث   ،24 ص  ..؟!«  السكينة 
التعب  »استوطنه  واملعاني:  األبعاد  مختلفة 
واخضر الحزن في عينيه ... » ص 25، متنوعة 
 « القلق جالبيب لبسناها  »حاك   : االستعارات 
ص 37 ، أو : » أراها على أريكة الخيال جالسة، 
أو   ،  9 ص  التيه...«  بحور  بالخطو  ترسم  أو 
متوسلة بأسلوب رومانسي: »تهوي الجري في 
الغابات، والغناء مع الفراشات ، والسباحة في 
 ، التشبيهات  تتعدد  كما   ،12 ص   »... الفضاء 

وتتنوع استعماالتها: » هيفاء كالنغمات، وتهب 
 «  ،  9 ص   «  .. الهجير  وقت  اللطيفة  كالريح  
تتحرك املرأة كسحابة حبلى باملطر ..« ص  25 
لتمنح اللغة غنى في التعبير، وعمقا  في املعنى. 
ويتوالى الحلم كذلك في نصوص املجموعة عبر 
نسيجه  وتغني  الحكي،  سيرورة  ع   ُتنوِّ صور 
منبه  رن  حينذاك   «  : مختلفة  صياغات  في 
 ، صباحا  السابعة  حلول  معلنا  »البورطابل« 
فصحوت وقلبي يركض كمهرة جامحة » ص8، 
وفي : »عادت ، لتطل من نافذة حلم غريب .. » 

ص 16.
و  املوضوعات  وتنوع  تعدد  ويقترن 
واألماكن  الشخوص  وتنوع  بتعدد  »التيمات« 
الهجرة  كموضوع  بموضوعات  ارتباطها  في 
والذي تشكلت  أطرافه من عزيز الذي هاجر إلى 
داخل  »وصلت  شرعية:  غير  بطريقة  إسبانيا 
محرك سيارة ... سيارة مهاجر شرعي، أخذني 
ماليني!«  ثالثة  مقابل  سيارته  محرك  داخل 
زوجها  بمطعم  تشتغل  التي  وعائشة   ،34 ص 
»أما   : بالشعر  كانت شغوفة  أن  بعد  اإلسباني 
الشعر،  سوى  يقني  من  لها  يكن  فلم  عائشة 
كان  البدء  »منذ  وتردد:   ، أمواجه  تركب  ظلت 
لم يقم عالقة مع الشعر فهو ليس  الشعر ومن 
ص 36 . أما عزيز فكان مناضال   « إنسانا !«  
ص   « الطالب..  تظاهرات  زعيم  »كان  طالبيا: 
35  أضحى اآلن مهاجرا غير شرعي يبحث عن 
أن  عرفت   « بإسبانيا:  وضعيته  تسوية  طرق 
أمنيته األولى هي أن يحصل على أوراق اإلقامة 
... »ص 34 ، أشخاص زجت بهم الظروف إلى 
ماض  في عالقات  ينبشون  أوربا  نحو  الهجرة 
الجامعي  الحرم  داخل  طالبية  بمرحلة  مقرون 
من خالل حوار أثار موضوع الهجرة وما يحفه 
من خلفيات وإكراهات وتطلعات ... داخل فضاء 
إلى  تنضاف  والتي  اإلسبانية،  برشلونة  مدينة 
بها قصص األضمومة مثل  أمكنة أخرى عجت 
وجنان  الفنا   وجامع  األحد  وباب  عالل،  كراج 
السبيل  وسور املعاكيز  والهديم  والخبازات، 
والقنيطرة، وبلقصيري، وخميس ارميلة، وأوالد 
بإسبانيا  وأخرى  باملغرب  والحوافات  موسى، 
ريال«  »بالصا  وساحة   ، »الرامبال«  كشارع 
شخصيات  إلى  باإلضافة  برشلونة،  بمدينة 
مثل  والتنوع  التعدد  كذلك بسمة  موسومة هي 
طامو ونرجس والشيخ وزينة والفقيه والجدة 
ذات  وتاريخية   ... والهادي  وعياد،  وشعبان 
دولة  قائد  أو  كيوسف   عقدية  دينية  حموالت 
كريستوف   ( ُمْستكِشف  باحث  أو  كفرانكو، 

كوملبوس( . 
بعتبة   « »هيهات  مجموعة  أن  إلى  نخلص 
 ، واالنفالت  الزئبقية  في  املمعن  عنوانها 
من  عرفته  وما  »طامو«  شخص  في  واملجسد 
فراشة،  إلى  تتحول  رأيتها  »حتى   : تحول 
البياض  السطور  وتمأل  وتطير، ثم تحط على 
... ثم أخذت تعدو تارة بني الرفوف، وتتوغل في 
الخيال  في سماء  تطير  وتارة  السطور،  أعماق 
بها  اللحاق  حاولت   ... بعيدا  وتنأى   ، والحلم 
بصور  مزدحم  مشهد   ،  13 ص  هيهات...«  لكن 
تمعن في زئبقية متحولة  تستعصي على الثبات 
حيث  »فاكهة املمشى«  والرسو يتكرر في قصة 
تبقى الفاكهة عصية على الجني والقطف: »كان 
لكن  ما،  بطريقة  املمشى  فاكهة  قطف  يحاول 
هيهات.« ص 21  لتنفرد »هيهات«القاص محمد 
باختالف  املطبوع  السردي  بأسلوبها  الشايب 
بأدوات  التوسل  مقاربته  تستدعي  نوعي 
 ، خفاياه  باستنباط  كفيلة  متعددة  معرفية 

والغوص في خباياه.   
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االشتراكي

نائلة التازي، رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية واإلبداعية:

ال�ضناعات الثقافية قطاع �ضاعد ذو قيمة م�ضافة عالية

«كتاب براد المخزن ونخبة السكر »

 كوكا�س يكتب عن 
»وزير حلو يف حكومة ُمرة« 

»َقلما يجتمع لدى صحافي 
على  والقدرة  األحداث  تتبع 
العرض  وجمالية  التحليل 
تلك  التاريخ..  في  والغور 
عبد  عند  نجدها  مواصفات 
العزيز كوكاس، فهو بال مراء 
األديب الصحافي والصحافي 
شاهد  ذلك  إلى  وهو  األديب، 
بأفراحها  مرحلة  على 
وأتراحها، بآمالها وتعثراتها. 
لذلك حني نقرأ لكوكاس فنحن 
ونصا  صحافيا  مقاال  نقرأ 
أدبيا وشهادة تاريخية.. ومما 
كتابات  على  أهمية  يضفي 
الواسعة  ثقافته  كوكاس، 
ووعيه التاريخي وشغبه الذي 

يعرفه كل من احتك به وهو الشغب الذي يقدح شعلة الحس النقدي«.
يمهر  أوريد،  والروائي حسن  الباحث  كتبه  الذي  املشع  التقديم  بهذا   
الكاتب واإلعالمي عبد العزيز كوكاس كتابه الجديد »براد املخزن ونخبة 
السكر«، وهو كتاب صادر عن منشورات النورس في يناير الجاري، ويضم 
لقضايا  والسياسي  اإلخباري  التحليل  في  املقاالت  من  دفتيه سلسلة  بني 

ملحة وشمت الزمن املغربي طيلة عقدين من الزمن.
»ما يتضمنه الجزء  يقول الكاتب عبد العزيز كوكاس في تقديم كتابه: 
الذي اخترت له عنوانا  الثاني من كتابي »أحالم غير منتهية الصالحية« 
ونخبة  املخزن  »براد  متتالية:  أجزاء  من  ما سيأتي  في  األمر  كما  مغايرا 
عن  عبارة  كان  معظمها  الرأي،  عن  للتعبير  مقاالت  سلسلة  هو  السكر«، 
املغربي  الصحافي  الجسد  التي وشمت  األسبوعيات  أكبر  في  افتتاحيات 
لحظة مفصلية،  في  الجريدة  إدارة  أو  التحرير  رئاسة  بها  والتي تحملت 
من  متميزة  مرحلة  في  آنية  ووقائع سياسية  ألحداث  تحليلية  مقاالت  أو 
الزمن السياسي املغربي مع نهاية قرن وبداية آخر، أفول عهد وميالد عهد 
التي  بأحالمه  الكبرى،  بمخاضاته  العتبة،  بزمن  دوما  أسميه  ما  جديد.. 
التي  الحارقة  بأسراره  وتوهجاته،  بخيباته  واألصوات،  الطاقات  حررت 
كنت في قلب جزء منها.. شاهدا على تفاعالتها أو مجرد متتبع لها.. بما 
يعني أن هذه الكتابات كانت في قلب بوتقة انصهار املواد األولية في الفرن 

األساسي لهذه املرحلة«.
بلغة شفيفة تمتح من األدب وإن كانت تحاكي الوقائع واألحداث الجارة، 
وإن اتكأت على منطق التحليل الصحافي والسياسي فإنها ال تعدم خياال 
مبدعا، هو ما جعل الكاتب واإلعالمي محمد الصديق معنينو يقول عنها 
وعن كتابات املؤلف عموما: » عبد العزيز كوكاس صحفي خاض غمار مهنة 
الصحافة وامتحن صعوباتها وترك بصمات جلية على جبينها بعد تجارب 
أكيدة في منابر متعددة، حافظ خاللها على نقاوة مهنية رغم اشتغاله في 
أجواء عاصفة أبان خاللها عن قدرة هائلة لقراءة واقعية لألحداث وسط 
اختالط األوراق وتضارب املقتربات.. في كتاباته مزيج من األدب والصحافة 
فهو األديب الصحافي والصحافي األديب يعرض دائما أفكارا مرتبة وفق 
منهجية علمية كأنه أستاذ للرياضيات مع أسلوب سلس وخيال غني كأنه 
أستاذ مبرز في األدب.. سالحه طيلة هذا املسار سحر االبتسامة وحسن 
السلوك ووداعة الحوار مما يمنحه قدرة على التواصل ويجعل مجالسته 

فترة تبادل وسعادة«.
ونخبة  املخزن  »براد  كتاب  تضمنها  التي  الطريفة  املقاالت  بني  من 
»الفرجة   وسوق   نقرأ:  العنوان،  ذات  يحمل  مقال  إلى  باإلضافة  السكر« 
السبورة«،  تمسح  وبوليساريو  الطباشير  تأكل  »الجزائر   السياسة«، 
»احتمال  مسرحي«،  إخراج  إلى  يحتاج  »املوت االستثنائي للطغاة ملغز 
نشوب حرب بني املغرب والجزائر لم يعد مستحيال«، »كوفيد 19 يدفعنا 
»خلفيات هوس  املوت«،  من  لننجو  إلى ساردي حكايات  لنتحول جميعا 
الهدم  »معاول  ُمرة«،  حكومة  في  حلو  »وزير  باملغرب«،  الجزائري  تبون 
»أسرار  الديمقراطي«،  للمعمار  واحدة  لبنة  تضيف  ال  األعمى  والحنق 
و«دون  لقاء الحسن الثاني وهواري بومدين الذي لم يكتب له أن يحدث« 

كيشوت وطارق بن زياد لن يقيما حفال للعشاء األخير«...

طابع االختالف واالبتكار يف ق�ض�س » هيهات«  ملحمد ال�ضايب

الصناعات  فيدرالية  رئيسة  أكدت 
الثقافية واإلبداعية نائلة التازي، أن هذه 
قيمة  ذي  قطاعا صاعدا  تمثل  الصناعات 

مضافة عالية.
صحفية  ندوة  خالل  لها  مداخلة  وفي 
البيضاء،  بالدار  االثنني  يوم  عقدت 
تحت  دراسة  خالصات  لتقديم  خصصت 
الصناعات  تشهدها  تحوالت  »أية  عنوان 
وهي  باملغرب؟«،  واإلبداعية  الثقافية 
فروع  أربعة  على  ركزت  التي  الدراسة 
الحية  والعروض  النشر  هي  محورية 
شددت   واملوسيقى،  البصري  والسمعي 
الذي  الدور  أهمية  على  التازي  نائلة 
يضطلع به هذا القطاع في تحقيق التنمية 

البشرية والدفع بالنمو االقتصادي.
الثقافية  الصناعات  أن  واعتبرت 
منها  أخرى،  لقطاعات  مفيدة  واإلبداعية 
والتربية  والشباب  السياحة  بالخصوص 
وحتى امليدان الدبلوماسي، مبرزة ضرورة 
إعطائها دفعة قوية، السيما في ظل األزمة 

الحالية.
أنجزت  التي  الدراسة،  هذه  أن  وذكرت 
بروكسيل،  والوني  فيدرالية  مع  بشراكة 
يوليها  التي  األهمية  أيضا  أظهرت 
»شركاؤنا بالخارج لهذا القطاع«، معبرة 
يزخر  املغرب  بأن  األكيدة  قناعتها  عن 
أن يكون  قادر على  باملواهب وبإرث غني 
بالصناعات  النهوض  في  محوريا  عامال 

الثقافية واإلبداعية.
الصحية  األزمة  أن  التازي   وسجلت 
كان لها تأثير قاس على القطاع ، خاصة 
ومختلف  الحية  والعروض  املوسيقى 
مبرزة  والفنية،  الثقافية  التظاهرات 
وتيرة  تسريع  أهمية  ذاته  السياق  في 
اإلصالحات  مقدمتها  وفي  اإلصالحات، 
منها  يرتبط  ما  وباألخص   ، التشريعية 
القانون  على  املصادقة  مسار  بتسريع 
حلقة  يبقى  الذي  املؤلف  بحقوق  املتعلق 
الثقافية  الصناعات  سوق  داخل  محورية 

واإلبداعية.
من  بات  أنه  إلى  أيضا  االنتباه  ولفتت 
تتيحها  التي  الفرص  اغتنام  الضروري 
التقنيات الرقمية، من أجل تسريع التدابير 
اإلصالحات  في  املتضمنة  العرضانية 
املوجهة للقطاع، والذهاب إلى حد مواكبة 
رئيسيا  قطاعا  تعد  التي  الصناعات  هذه 
وبناء  الشباب  انطالق  يخص  ما  في 

التنمية باملغرب.
االتحاد  رئيس  اعتبر  جهته،  ومن 
أن  لعلج  شكيب  املغرب  ملقاوالت  العام 
على  استراتيجيا  رهانا  أصبحت  الثقافة 
وبرهنت  والقاري،  الوطني  املستويني 
على الصعيد العاملي أنها قادرة على خلق 
عنصرا  تشكل  وأنها  والشغل،  الثروة 
للدول.  الناعمة  القوة  ضمن  مركزيا 
الجديد  النموذج  املغرب،  في  أنه  وتابع، 

رئيسيا  محورا  الثقافة  من  جعل  للتنمية 
لتنمية الرأسمال البشري، وتحقيق النمو 
التراب  كل  عبر  واالجتماعي  االقتصادي 

الوطني.
العام  املندوب  أوضح  جهته،  من 
وتونوبو  بروكسيل  والوني  لفيدرالية 
بني  تجمع  التي  العالقات  أن  كاساجيما 
العديد  املغرب وبلجيكا مترسخة وتغطي 
التكوين  مجالي  وخاصة  املجاالت،  من 
»ميالد  أن  وأضاف  العالي.  والتعليم 
واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  فيدرالية 
هذا  لتقوية  لنا  بالنسبة  فرصة  شكل 
امليدان«،  في  فاعلني  مع  الناجع  التعاون 
مشيرا إلى أن »الشراكة مع هذه الفيدرالية 
هذا  في  بقوة  االحتراف  لدعم  أداة  تمثل 
ثمرة  هي  الدارسة  إن  وقال  القطاع«. 
الفيدرالية،  مواكبة  بهدف  مبدئي  تفكير 
األربع  للمكونات  أولي  تشخيص  وإجراء 

للقطاع.
امليدانية  الدراسة  هذه  إجراء  تم  وقد 
من  فريق  قبل  من  تماما  مستقل  بشكل 
منتظم  تفاعل  في  املغاربة،  الباحثني 
والفاعلني  القرار  صانعي  مع  وبناء 
امليدانية  الدراسة  هذه  وتقدم  واملراقبني. 
قطاعات  أربعة  أداء  لتفكيك  مفاتيح 
النشر والفنون  إبداعية في املغرب، وهي 
املسرحية واملوسيقى املعاصرة والسمعي 

البصري.

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/01/26

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
بالداخلة وادي الذهب

إعالن عن طلب عروض أثمان 
مفتوح

رقم: 2022/01/م.ج.ف.د.و.ذ 
بتاريخ 21 فبراير 2022 

على الساعة الحادية عشرة  
صباحا

في يوم اإلثنني 21 فبراير  2022   
عشرة   الحادية  الساعة  على 
املديرية  مكتب  في  سيتم  صباحا 
وادي  بالداخلة  للفالحة  الجهوية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الذهب 
شراء  ألجل  األثمان  بعروض 
املستورد  الشعير  من  طن   480
املاشية  لتغذية  املوجه  املدعم 
لفائدة مربي املاشية . بما في ذلك 
الشحن  التكلف بجميع مصاريف 
والتفريغ والنقل والتوزيع بمراكز 
الجماعات الترابية لجهة الداخلة 

وادي الذهب. 
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مقر املديرية الجهوية  للفالحة 
قسم  الذهب،  وادي  بالداخلة 
الوالء  شارع   - واملالية  املساندة 

- الداخلة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في مبلغ 
عشرون ألف  درهم )20.000,00 

درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  مائة  تسع  مبلغ   في 
درهم  وثمانمائة  ألف  وسبعون 

)976.800.00درهم(     

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 29  ،27 املادتني  ملقتضيات 
رقم349.12.2   املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
20مارس2013  موافق    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى القسم املذكور
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
باملديرية  الصفقات  مكتب  في 
الجهوية  للفالحة بالداخلة وادي 

الذهب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إيداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات الدولية
اإلدالء  الواجب  اإلثباتية  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري
ع.س.ن/276/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املديرية الجهوية للفالحة 

بالداخلة وادي الذهب
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2022/02/م.ج.ف.د.و.ذ 
بتاريخ 22  فبراير  2022   
على الساعة العاشرة صباحا

فبراير     22 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على     2022
صباحا  سيتم في مكتب املديرية 
وادي  بالداخلة  للفالحة  الجهوية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الذهب 

شراء  ألجل  األثمان  بعروض 
املركب  العلف  من  طن   450
املاشية  لتغذية  املوجه  املدعم 
لفائدة مربي املاشية  بما في ذلك 
الشحن  التكلف بجميع مصاريف 
والتفريغ والنقل والتوزيع بمراكز 
الجماعات الترابية لجهة الداخلة 

وادي الذهب. 
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مقر املديرية الجهوية  للفالحة 
قسم  الذهب،  وادي  بالداخلة 
الوالء  شارع   - واملالية  املساندة 

- الداخلة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف   عشرون  مبلغ  في 

)20.000,00درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ   في  املشروع  صاحب  طرف 
ألف ومائتي  مائة وسبعون  تسع 

درهم ) 970.200,00درهم(     
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 29،  27 املادتني  ملقتضيات 
رقم349.12.2    املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
20مارس2013  موافق    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى القسم املذكور
في  وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
مكتب الصفقات باملديرية الجهوية  

للفالحة بالداخلة وادي الذهب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إيداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات الدولية
اإلدالء  الواجب  اإلثباتية  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري
ع.س.ن/277/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املديرية الجهوية للفالحة 

بالداخلة وادي الذهب
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2022/03/م.ج.ف.د.و.ذ  

بتاريخ 22 فبراير 2022
على الساعة الثالثة مساءًا

في يوم الثالثاء 22 فبراير 2022 
الثالثة مساءًا سيتم  على الساعة 
الجهوية  املديرية  مكتب  في 
الذهب  وادي  بالداخلة  للفالحة 
بعروض  املتعلقة  األظرفة  فتح 
من  طن   450 شراء  ألجل  األثمان 
لتغذية  املوجه  املدعم  الشمندر 
املاشية لفائدة مربي املاشية  بما 
التكلف بجميع مصاريف  في ذلك 
الشحن والتفريغ والنقل والتوزيع 
لجهة  الترابية  الجماعات  بمراكز 

الداخلة وادي الذهب. 
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مقر املديرية الجهوية  للفالحة 
قسم  الذهب،  وادي  بالداخلة 
الوالء  شارع   - واملالية  املساندة 

- الداخلة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف   عشرون  مبلغ  في 

)20.000,00درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
ألف ومائتي  مائة وسبعون  تسع 

درهم )970.200,00درهم(     
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 29  ،27 املادتني  ملقتضيات 
رقم349.12.2   املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
 2013 مارس   20 موافق    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى القسم املذكور
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
باملديرية  الصفقات  مكتب  في 
الجهوية  للفالحة بالداخلة وادي 

الذهب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إيداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات الدولية
اإلدالء  الواجب  اإلثباتية  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري
ع.س.ن/278/ا.د

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

جهة فاس مكناس
 إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض مفتوحة 

بعروض أثمان
 CAC/2022َِِ/01:عدد

»جلسة عمومية«
فبراير   22 الثالثاء  يوم  في 
الساعة  من  ابتداءًا   2022
قاعة  في  العاشرة صباحا، سيتم 
الجماعي  للمجلس  االجتماعات 
موالي  إقليم  الشقف  عني 
املتعلقة  األظرفة  فتح  يعقوب, 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ألجل:   CAC/01/2022:عدد
أشغال  توسيع الشبكة الكهربائية 
لتزويد  املنخفض  التوتر  ذات 
بالكهرباء  املاء  رأس  مستوصف 
الكائن بتعاونية األندلس، جماعة 

عني الشقف، إقليم موالي يعقوب
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
خمس مائة درهم )500.00درهم.

ب:  املشروع  تكلفة  قدرت 
ومائة  ألف  وثالثني  اثنني 
سنتيم  وثمانني  درهم   وواحد 

)32101.80درهم(.
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
الصفقات  بمصلحة  مجانا 

بالجماعة.
بوابة  من  الكترونيا  نقله  ويمكن 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
و31   29  ,27 املادتني  ملقتضيات 

من املرسوم السالف الذكر.
- يمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل   -
بمصلحة الصفقات بالجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة
عبرالبوابة  أظرفتهم  ايداع  إما   -

االلكترونية للصفقات العمومية
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق   -
بها هي تلك املقررة في املادة  12 

من نظام االستشارة.
- بالنسبة للملف التقني:

156 من املرسوم  وطبقا للمادة   -
 8 في  الصادر  رقم:2-12-349 
موافق   1434 األولى  جمادى 
شروط  بتحديد  20مارس2013  
العمومية  صفقات  إبرام  وأشكال 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 
هذا  فإن  ومراقبتها،  بتدبيرها 
طلب العروض مخصص للمقاولة 

الوطنية املتوسطة والصغيرة.
مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
 10 الخميس  يوم  املتنافسني 
الساعة  2022على  فبراير 

العاشرة صباحا. 
مصلحة  من  ستتم  االنطالقة 
عني  بجماعة  واألشغال  الصفقات 

الشقف.
ع.س.ن/281/ا.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة الداخلية 
عمالة اقليم شيشاوة 

دائرة شيشاوة 
قيادة يسدي املختار 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض   مفتوح
رقم: 2022/01

في يوم االثنني 21  فبراير 2022 
على الساعة الحادية عشر صباحا 
سيتم بقاعة االجتماعات  بجماعة 
األظرفة   فتح  املختار  سيدي 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:   2022/01 رقم  األثمان 
واليومي  األسبوعي  السوق  كراء 
لجماعة  التابع  السنوي  واملوسم 
مارس   فاتح   من  املختار  سيدي 
2022 الى  31 دجنبر 2022 )10 

اشهر(
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مصلحة   الصفقات بالجماعة.
بوابة  من  سحبه  كذلك  يمكن 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

مبلغ  في  محدد  املؤقت  الضمان 
)مئتان   270000.00درهم 
والثمن  درهم(  ألف   وسبعون 
في  محدد  للكراء  االفتتاحي 

90000.00درهم شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  في  ملقتضيات  مطابقني 
عدد  املرسوم  من    31/29/27
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
األولى 1434 املوافق ل 20 مارس 
شروط  بتحديد  الخاص   2013
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها
ويمـكـن للمـتنـافسـني:

إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل   -
بمصلحة الصفقات للجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  االستـالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 
فتح األظرف طبقا للمادة 19 و30 

من املرسوم املذكور أعاله.
البوابة  طريق  عن  إرسالها  إما   -

االلكترونية:
www.marchespublics.gov.ma

الواجب  االتباتية  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/283/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة 
دائرة شيشاوة 

قيادة يسدي املختار 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض مفتوح
رقم: 2022/02

في يوم االثنني 21 فبراير 2022 
على الساعة الحادية عشر صباحا 
لجماعة  االجتماعات  بقاعة  سيتم 
األظرفة   فتح  املختار  سيدي 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 

األثمان رقم 02/2022 ألجل:
* كراء مجزرة مركز سيدي املختار

*  كراء مجزرة حي التقدم جماعة  
سيدي املختار

 31 الى   2022 مارس  فاتح  من 
دجنبر 2022 )10 اشهر(

العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مصلحة  الصفقات بالجماعة.

بوابة  من  سحبه  كذلك  يمكن 
صفقات الدولة:

www.marchespublics.gov.ma
مبلغ   في  محدد  املؤقت  الضمان 
ألف   )اربعون   40000.00درهم 
للكراء  االفتتاحي  والثمن  درهم( 
محدد في مبلغ  14000.00درهم 

شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 31/29/27 املواد  في  ملقتضيات 
 2.12.349 عدد  املرسوم  من  
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
20مارس2013  ل  املوافق   1434
وأشكال  شروط  بتحديد  الخاص 
وكذا  الدولة  صفقات  إبرام 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها
ويمـكـن للمـتنـافسـني:

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع  -إما 
بمصلحة الصفقات  للجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  -إما 
إلى  االستـالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 
فتح األظرفة طبقا للمادة 19و30 

من املرسوم املذكور أعاله.
البوابة  طريق  عن  ارسالها  اما   -

االلكترونية:
www.marchespublics.gov.ma

الواجب  االتباتية  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/284/ا.د

*************
الجمعية االخوية للتعاون 

املشترك وميتم موظفي األمن 
الوطني

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2022/1

ستجرى يوم 10 فبراير 2022 على 
الجمعية  بمقر  العاشرة  الساعة 
االخوية لالمن الوطني الكائنة ب 
الرباط  حسان  املرينيني  زنقة   63
االظرفة  فتح  عملية   4506 ص.ب 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 

2022/01 املتعلقة ب:
املجموعة1:

اثاث ومعدات مكتبية
املجموعة2:

مواد ومعدات طب االسنان
ويمكن سحب ملف طلب العروض 
االخوية  الجمعية  مقر  من 
مصلحة  مكتب  الوطني:  لألمن 
الثالث  الطابق  اللوجستيكية 

الكائن بالعنوان املذكور أعاله
في  املؤقتة  الضمانة  ثمن  يحدد 

1000.00 درهم لكل مجموعة
تاريخ زيارة مستودع املتالشيات 

هو 2022/02/03
محتوي  من  كل  يكون  ان  ويجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 2 املادتني  ملقتضيات  مطابقا 
ويمكن  التباري  مسطرة  من  و4 

للمتنافسني:
- إما ايداع اظرفتهم مقابل وصل

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
الى  باالستالم  بافادة  املضمون 

العنوان  املذكور
للجنة  مباشرة  تسليمها  إما   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  املكلفة 

فتح االظرفة
املرجو  املعلومات  من  للمزيد 
األخوية  الجمعية  مع  التواصل 
موظفي  وميتم  املشترك  للتعاون 

االمن الوطني
الهاتف 06.61.19.43.89.

ع.س.ن /279/إ.د ع.س.ن /275/إدع.س.ن /028/إت

ع.س.ن /282/إد

Netflix  تؤكد تصوير موسمْين لمسلسل »لعبة الحبار«المخرج المغربي كمال كمال يواصل تصوير »نوبة العشاق« بقصر الباهية بمراكش
أكدت شركة Netflix للفيديو على اإلنترنت انطالق موسم ثان لمسلسل »لعبة الحبار«.

أفاد بذلك أحد رؤساء الشركة، تاد ساراندس، في حديث أدلى به األسبوع الماضي للصحفيين حيث أكد االستمرار 
في تصوير مواسم أخرى لـ«لعبة الحبار« قائال إن كْون »لعبة الحبار قد ولد وسيعيش مستقبال«.

وأوضح، تاد ساراندس، أن المسلسل الكوري الجنوبي ينتمي إلى المضمون الترفيهي لشركة Netflix التي ترى أن 
له قدرة كامنة على النمو خارج نظام الفيديو على اإلنترنت وذلك على شكل ألعاب فيديو وأفالم ومواد دعائية وغيرها.

يذكر أن مخرج مسلسل »لعبة الحبار« خوان دون هاك،  كان قد صرح نهاية العام الماضي لقناة KBS التلفزيونية 
بأنه ُيجري محادثات مع Netflix بشأن تصوير الموسمْين الثاني والثالث للمسلسل.

الكوري الجنوبي يعد من أنجح المشاريع التي عرضت على منصة Netflix التي  يذكر أن مسلسل »لعبة الحبار« 
سجلت في األسابيع األربعة األولى لعرضه 1.65 مليار ساعة لمشاهدته. ويروي المسلسل قصة سرية لصراع البقاء 

بعد أن دخلت حياة بعض الناس في مأزق.

يواصل المخرج السينمائي المغربي كمال كمال عملية تصوير مشاهد من فيلمه 
السينمائي التاريخي الجديد »نوبة العشاق«، بقصر الباهية بمدينة مراكش.

ويشارك في هذا الفيلم التاريخي الذي يقوم بإنتاجه  عبد المجيد البلوطي، 
العديد من نجوم الشاشة الصغيرو و الكبيرة  المغربية من قبيل ربيع المقاطي 

وادريس الروخ و سناء العلوي و سعيد باي.. 
فيلم »نوبة العشاق« يسل ط األضواء على  فترة مهمة في تاريخ المغرب تمتد 
من نهاية القرن الخامس عشر الميالدي  إلى بداية القرن السادس عشر، ويستعرض 
في مسار أحداثه حكاية » حماد »، الشاب  التقليدي  الذي يعيش في جو هادئ 
مليء بالحب و الموسيقى، ليجد نفسه فجأة في تحٍد الستئناف دراسته والنأي 

بنفسه عن صديقه المخلص ليصنع أسطوال بحرًيا لمغامر برتغالي... 
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n »االتحاد االشتراكي«

لتقديم عروض جديدة  يستعد »مسرح الملتقى« 
من عمله الجديد الذي يحمل عنوان »المعادن«، من 
الفنان  وإخراج  الجم،  محمد  النجم  الفنان  تأليف 
حسن بوعشراوي، وتشخيص نخبة من الممثلين، 
وذلك بشراكة مع مسرح محمد الخامس. وتأتي هاته 
العروض الجديدة بعد تقديم العرض ما قبل األول في 

المركز الثقافي لمدينة القنيطرة مؤخرا..  
توصلت  الموضوع  في  بالغ  يقول  المسرحية، 
»االتحاد االشتراكي« بنسخة منه، تطرح  في قالب 
فرجوي متنوع، نماذج من السلوكات اإلنسانية في 
لألمل  ويتطلع  والعلل،  بالتناقضات  يحبل  مجتمع 
متباينة  إنها شخصيات  المستقبل.  بناء  أجل  من 
المشارب ومختلفة األفكار، تتصارع من أجل إثبات 

الذات وتحقيق أبسط متطلبات العيش. 
ويضيف البالغ  أن المخرج يسعى من خالل هذا 
العمل إلى ربط الماضي بالحاضر، عبر االشتغال على 
نص مسرحي يعود تأليفه إلى بداية السبعينيات، 
وينتمي إلى سلسلة نصوص تؤرخ الرتباط محمد 
الجم بمسرح الهواة في تلك المرحلة، من حيث عمق 
الرؤية وجدية الخطاب وتعدد الداللة. ومن بين تلك 
النصوص: الگرنة، المشكال، البوق، أوليدات الحرفة...  
يضم في مجال  »المعادن«  أن فريق عمل  وأبرز 
التشخيص كال من: سعيد البحري، حسن بوعشراوي، 
محمد عزام بهلول، رضوان إبراهيمي، أيوب لحنيش، 

صفاء التباع، فايزة القاضي. 
عبد اللطيف  وفي السينوغرافيا وإدارة اإلنتاج: 
معروف، الموسيقى واأللحان: محمد عزام، تصميم 
سميرة  العامة:  المحافظة  شدال،  سناء  المالبس: 

عزوز  واإلكسسوارات:  الخشبة  تقني  العامري، 
فنيش،  الدين  بدر  والصوتيات:  ــارة  اإلن منهمك، 
اإلعالم  كدكاد،  أشرف  العامة:  والعالقات  التنسيق 

والتواصل: الطاهر الطويل.
وأوضح أن محمد الجم في تقديمه لهذا النص أبرز 
أن: »مسرحية المعادن عمل كتب له أن يولد في بداية 
السبعينات، حيث ُعرض في إطار المهرجان الوطني 
لمسرح الهواة من طرف فرقة النادي األدبي بسال، 
وقد نال حقه من اإلعجاب واإلطناب، سواء من طرف 

الجمهور أو المسرحيين المتبارين«.
ويضيف موضحا »كتابة هذه المسرحية تختلف 
تماما عن كتاباتي الحالية، حيث كنت في تلك الفترة 
أتعامل مع المسرح الهاوي، وكنت دائما أحرص على 
أن أكون في مستوى ما يروج من كتابات يطبعها 
التجريب المبني على الخلق واإلبداع المتميز كتابة 
وإخراجا و تحليال. وقد تأتى لي ذلك في مسرحية 
»المعادن« بخصوصية موضوعها الذي حاولت أن 
تجلياته  بكل   الطبقي  الصراع  مشكلة  فيه  أطرح 
وتناقضاته، بما فيها الفوارق االجتماعية تيسيرا 
هذه  وتدجينا.  تنويرا  وتحقيرا،  تكبيرا  وتعسيرا، 
التركيبة المسرحية وظفت في أربعة معادن طبقية 
معروفة على مقاس المجتمع: قصدير وحديد و نحاس 

وذهب.« 
لمسرحية  السينوغرافي  الــتــصــور  وينبني 
العرض،  مكونات  مع  تناغم  خلق  على  »المعادن« 
بحيث تم االعتماد على إطارات تفصح باللون والشكل 
على انتماء كل شخصية وتلويناتها النفسية، خدمة 
لدينامية تجعل األشكال المعتمدة، من خالل الحركة 
المتعددة  بالدالالت  حبلى  فسيفساء  والتشكيل، 

والهادفة.

مهرجان مكنا�س ل�شينما ال�شباب
يعقد الدورة الـ 12 تحت �شعار »المراأة وال�شينما«

 »The Royal Treatment« الفيلم  الم�شري مينا م�شعود
الأكثر م�شاهدة على نتفليك�س حول العالم

أعلنت اإلدارة المنظمة لمهرجان 
الشباب،  لسينما  الدولي  مكناس 
تخصيص الدورة الـ  12 لتقام تحت 
شعار »المرأة والسينما«، بعدما تم 
تخصيص الدورة السابقة لمناقشة 
قضية »السينما والوباء« تماشيا 
مع ظروف انتشار فيروس كورونا، 
وتم فتح باب قبول األفالم من كل 
أبريل   20 يوم  حتى  العالم  دول 
المهرجان  فعاليات  تعقد  أن  على 
في الفترة من 26 مايو إلى 29 مايو 

المقبل بالمغرب.
وأوضحت إدارة مهرجان مكناس 
الصفحة  عبر  الشباب،  لسينما 
موقع  على  للمهرجان  الرسمية 
التواصل االجتماعي »الفيسبوك«، 

لجنة  سيخصص  المهرجان  أن 
األفــالم  أفضل  الختيار  مشاهدة 
عشرة  الثانية  بالدورة  المشاركة 
التى  الشروط  فيها  تتوافر  ممن 
ضــرورة  وهــى  المهرجان،  أقرها 

أن يكون محتوى الفيلم مدته 20 
األفالم  ترجمة  دقيقة، مع ضرورة 
باللغة  لها  أو الصوت المصاحب 
بلغة  المحتوى  كان  إذا  العربية 

أخرى.

عن  المهرجان  إدارة  وكشفت 
لألفالم  ستمنح  الــتــى  الــجــوائــز 
الثانية  الــدورة  ختام  فى  الفائزة 
عشرة، وهى جائزة أفضل سيناريو 
والجائزة  إخراج،  أفضل  وجائزة 
الكبرى جائزة »فلسطين لإلبداع« 
وجائزة »مكناس لإلبداع«،  و هى 
خاصة بمخرجى مكناس، و جائزة 
طريق  عن  وتتم  الجمهور  اختيار 

المنصات الرقمية.
الدولى  مكناس  مهرجان  يعد 
لسينما الشباب، أحد المهرجانات 
والمخصصة  المهمة  المغربية 
للشباب من جميع أنحاء دول العالم، 
وتقام الدورة الـ 12 هذا العام تحت 

شعار »المرأة والسينما«.

مسعود  مينا  العالمي  المصري  النجم  وجه 
خالل  من  والعربي،  المصري  للجمهور  الشكر 
خاصية الستوي، علي حسابه بموقع تبادل الصور 
 The Royal إنستغرام، وذلك بعدما استطاع فيلمه
Treatment أن يحتل المركز األول في قائمة األكثر 
مشاهدة علي منصة نتفليكس حول العالم، واعدا 
الجمهور المصري والعربي أن يقدم عمال عربيا 

يلقى نجاح حول العالم.
  وكان النجم المصري العالمي مينا مسعود، 
قال إن نيوزيلندا لديها نظام صحى صارم بسبب 
 The  Royal كورونا، وأنه أثناء تصوير فيلمه
Treatment  مع  Netflix، خضع لحجر صحي 
فى نيوزيلندا لمدة أسبوعين وذلك في فندق تديره 
الحكومة النيوزيلندية، ولم يكن يستطيع الخروج 
لممارسة  اليوم  في  واحــدة  مرة  إال  غرفته  من 

الرياضة فقط.

الجزء  هو  هذا  أن  إلى  مسعود  مينا  وأشــار 
 The Royal فيلمه تــصــويــر  ــي  ف األصــعــب 
البلد  أن  موضحا  نيوزيلندا،  Treatment في 

جميلة وواحدة من أكثر األماكن هدوًءا.
فيلم The Royal Treatment، عرض علي 
الجارى، يصنف  20 يناير  منصة Netflix يوم 
دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة 

مينا مسعود ولورا مارانو.
 The Royal الجديد الفيلم  قصة  وتـــدور 
توماس،  واألمير  إيزابيال  Treatment حول 
حيث تدير إيزابيال صالونها الخاص وال تخشى 
التحدث عن رأيها، بينما يدير األمير توماس بلده 
وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بداًل من 
الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيال فيتغير مفهومه 
نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق أخر نحو 

السعادة.

�شلوى ال�شودري
 تطلق »عيون ذابلة«

أفرجت الفن انة المغربية سلوى الشودري، 
خالل األيام القليلة الماضية، أغنية جديدة 
من ألبومها الغنائي » الحب سبيلنا« األخي 
تحت عنوان » عيون ذابلة«، وذلك بدعم من 

وزارة الثقافة والشباب.
أغنية »عيون ذابلة« من ألحان الشودري 
مشبال   نبيل  وكلمات  أيضا،  أدائها  ومن 

ومحمد  الحسيني   إلياس  من  كل  وتوزيع 
بنلعالوي، وتمحور موضوعها  حول آفة االدمان 

في المؤسسات التعليمية التي تعتبر ظاهرة خطيرة  
تهدد الشباب .

وتأتي هاته األغنية في سياق ما تتناوله، فنيا، 
قضايا  تعالج  ملتزمة  أغاني  من  الشودري  سلوى 
المجتمع، حيث تعتبر  أن » الفن يجب ان يضع يده 

على مكامن الضعف والقضايا التي تعيق 
مجتمعنا  في  والنجاح  التطور 

ويجب ان يعمل ويجتهد مع 
بناء  في  المسؤولين  كل 

ابناء هذا الوطن .. «.

»م�شرح الملتقى« يقدم عر�شا بعنوان
»المعادن« لمحمد الجم

فرقة »الم�شرح المفتوح 
الرحال« المغربية تقدم 

م�شرحيتها  »ن�شيان« بتون�س
تقدم فرقة »المسرح المفتوح الرحال« المغربية بالعاصمة 
«، وذلك  في إطار جولة  »نسيان  التونسية مسلرحيتها 
الوباء. بسبب  المستمر  للتأجيل  تعرضت   مسرحية 

مسرحية  »نسيان« مأخهوذة عن رواية »أمرأة للنسيان«  
للروائي والكاتب المغربي  محمد برادة التي ألفها السيناريست 
عبد اإلله بنهدار من دراماتورجيا وإخراج مسعود بوحسين، 
فريدة  ميكيات،  حسن  من  كل  الخشبة  على  وشخصها  
لويزي،  الخلوفي، وهاجر  بوعزاوي، نزهة عبروق، عزيز 
 سينوغرافيا وإنارة رشيد الخطابي، مالبس سناء شدال.

المسرحية ، التي انجزت بدعم من وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضت 
يوم امش  األربعاء 24 نونبر 2021 على الساعة الخامسة 
مساء بدار الثقافة إبن خلدون، و تعرض  يومه الخميس 25 
نونبر 2021 في الخامسة مساء بالمركز الثقافي التلمذي 

محمد المسعودي نهج رومة تونس..
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فك �لعزلة �لطرقية �سرط �أ�سا�سي لبلوغ تنمية 

مندمجة ت�ستح�سر ��ستعجالية �لتاأهيل �الجتماعي
»يعد ورش فك العزلة الطرقية عن إقليم خنيفرة 
لهذا  اإلقليمية  التنمية  استراتيجية  صلب  في 
املجال الترابي، وشرطا أساسيا ذا أولوية لتنميته 
االقتصادية«.. تؤكد الوكالة الحضرية لخنيفرة،  
مشيرة إلى »أن  جميع الدراسات اإلستراتيجية، 
التي تم إجراؤها، سواء على املستوى الجهوي 
مثل املخطط الجهوي إلعداد التراب لبني مالل- 
كاملخطط  اإلقليمي  املستوى  على  أو  خنيفرة، 
أو  خنيفرة  إلقليم  الحضرية  للتهيئة  املديري 
مشروع التنمية املندمجة لإلقليم، تضع السياحة 
أولويات  ضمن  االقتصادية  والتنمية  البيئية 
االهتمام الترابي لإلقليم، واللتني ال يمكن تحقيق 
نتائج بخصوصهما دون فك العزلة الطرقية عن 

املنطقة.«
للتنمية  االستراتيجية  املقاربة  »وترتكز 
لتنفيذ  املحليون  الفاعلون  تبناها  التي  الترابية 
)السياحة  املجالني  بهذين  الخاصة  األوراش 
محاور  عدة  على  واالقتصاد(،  اإليكولوجية 
ضمنها  ومن  ومندمجة،  متكاملة  تنموية، 
وفك  لإلقليم  الترابي  للمجال  املسبق  االنفتاح 
حسب املصدر نفسه، الفتا  العزلة الطرقية عنه« 
إلى أن األمر، يخص »تثنية الطريق الوطنية رقم 
والطريق الجهوية رقم  8 +الطريق السلطانية+ 
بني  الداخلي  الربط  تعزيز  إلى  باإلضافة   710

املدن واملراكز القروية الناشئة«.

االقتصادي  التنشيط  »مسألة  وبخصوص 
لإلقليم«  فاملسألة   تهم   ثالثة قطاعات رئيسية، 
وتثمني  الرعوي،  املجال  تطوير  في  »تتمثل 
املنتجات املنجمية واملحاجر الصخرية، وتطوير 

السياحة البيئية« تضيف الوكالة الحضرية. 
تبرز  تنموي،  كمحور  الطرق  فتح  أجل  »ومن 
الذي  والغرب  الشرق  بني  الربط  تعزيز  أولوية 

أبي  يمثله مشروع إنشاء رابط سريع خنيفرة - 
والذي   ،710 رقم  الجهوية  الطريق  على  الجعد 
للمحور  الطبيعي  االمتداد  يشكل  أن  يتعني 
الطرقي السريع الرابط بني الدار البيضاء وبني 
هذا  بربط  ويسمح  خنيفرة،  اتجاه  في  مالل 
اإلقليم بالعاصمة االقتصادية للمغرب ، على بعد 
من خنيفرة. ويحظى  فقط  دقيقة   15 و  ساعتني 

هذا املشروع بفوائد ومزايا متعددة، فباإلضافة 
إلى فك العزلة الطرقية عن املجال الترابي لإلقليم، 
مستخدمي  لفائدة  الطرقية  السالمة  وتحسني 
تشجيع  بمسألة  أيضا  يتعلق  فاألمر  الطريق، 
االستثمارات وضمان سيولة التدفق املروري بني 
خنيفرة والعاصمة االقتصادية  جهة بني مالل - 
للبالد وكذلك مع جهتي درعة - تافياللت وفاس- 
تدفقات  جذب  من  سيمكن  ما  وهو  مكناس، 
سياحية من هذه املناطق املختلفة للمساهمة في 

تنمية السياحة البيئية إلقليم خنيفرة«.
برمجة  »تمت   نفسه   باملوضوع  وارتباطا 
إطار  في  درهم  ماليني   4.2 قدرها  ميزانية 
املجالية  الفوارق  ملكافحة  الجهوي  املشروع 
للمجلس   2021 عمل  ملخطط  واالجتماعية 
إنجاز  أجل  من  مالل-خنيفرة،  لبني  الجهوي 
يبلغ  إجمالي  قرض  وتأمني  الالزمة،  الدراسات 
الذي  الشطر  إلنجاز  درهم  مليون   410 حوالي 
يغطي املجال الترابي«،  توضح الوكالة ، مشيرة 
التنمية  استراتيجية  تأخذ  أن  يتعني   « أنه  إلى 
من  االجتماعي  التأهيل  أيضا،  االعتبار،  بعني 
املدارس  وبناء  التعليم  قطاع  تحسني  خالل 
الجماعاتية، وقطاع الصحة العمومية من خالل 
مهيكل  وبرنامج  للقرب،  الصحية  املراكز  تعزيز 
فترات  قبل  الوصول  أجل  من  الطبية  للقوافل 

البرد القارس إلى 480 دوار نائيا باملنطقة«.

شددت عليها دراسات استراتيجية تهم إقليم خنيفرة بومالن د�د�س.. ثالثة قتلى في 
حادثة �سير بالطريق �لجهوية 704

لقي ثالثة أشخاص مصرعهم 
  ،2022 يناير   23 األحد  يوم 
الجهوية  الطريق  على  وذلك 
بومالن  بني  الرابطة   704
بالنفوذ  وأمسمرير  دادس 
الترابي إلقليم اتغير، وبالضبط 
منعرجات  مستوى   على 
الخطيرة  »تيسضرين« 

واملرتفعة. 
بومالن  من  مصادر  وحسب 
املأساوي  الحادث  فإن  دادس، 
بعد  أشخاص   3 مقتل  خلف 

سقوط ناقلة من الوزن الثقيل حاملة  آللة للحفر في جرف من أعلى 
منعرجات تسضرين.

الحادثة استنفرت  عناصر الدرك امللكي بسرية  بومالن دادس، 
بعني  حلوا  الذين  املدنية،  والوقاية  املحلية،  السلطات  وممثلي 
املكان، حيث تم فتح تحقيق لتحديد  مالبسات الواقعة،  وتم نقل 
املوتى الى مستودع األموات  وفق املسطرة املعمول بها في مثل 

هذه الفواجع الطرقية.
للتذكير فإن منعرجات »تيسضرين« تعتبر من أخطر املنعرجات، 
تسجيل  واألخرى،  الفينة  بني  وتشهد  وطولها،  لوعورتها  نظرا 
عرفت  والتي  املنصرمة،  السنة  أواخر  اخرها  كان  مميتة  حوادث 

مصرع امرأة وجرح سائق سيارة خفيفة.
 فجر مبارك

�سو�حي �أَكادير.. ت�ساقطات 
ثلجية بمرتفعات �إد�وتنان

مدينة  بضواحي  إداوتنان  بمرتفعات  »تيقي«  جماعة  عرفت   
أكادير، يوم الثالثاء 25 يناير2022، تساقطات ثلجية مهمة عمت 
أكادير  لعمالة  الترابي  للنفوذ  التابعة  الجماعة  بذات  مناطق  عدة 

إداوتنان.
الطبيعة  »جمالية  املكان،  عني  من  ملتقط  فيديو،  شريط  وأبرز 
ورونقها بعدما اكتست حلة ناصعة بيضاء تغري بالزيارة والتمتع 
بهذا املنظر املتميز بفضل   الثلوج املتساقطة على هذه املرتفعات«.

واستبشر سكان املنطقة  بهذه التساقطات  الثلجية ، على اعتبار 
»أن تساقطها خالل هذه السنة ، يشكل عنوانا للتفاؤل  بكل خير  
وبث الحياة في األرض من خالل  توفير  املياه الجوفية التي تمكن  
من تغذية النبات والحيوان بهذه املناطق التي عانت منذ مدة من 

تداعيات الجفاف« حسب  بعض أبناء املنطقة.
هذا وكانت املديرية العامة لألرصاد الجوية قد أعلنت في نشرات 
سابقة ، بأنه »من املرتقب نزول أمطار رعدية محليا قوية ، يومي 
الثالثاء واألربعاء في عدد من أقاليم اململكة » ، مشيرة  ،  في نشرة 
مرتقبة  تساقطات ثلجية«  إنذارية من املستوى البرتقالي، إلى »  

في العديد من األقاليم ذات الطبيعة الجبلية .
عبد اللطيف الكامل 

طنجة.. »مكتب �لمو�طن« 
بالجماعات �لتر�بية

احتضنت مدينة طنجة ، نهاية األسبوع املنصرم ، ملتقى جهويا 
تنظيم  من  الترابية،  بالجماعات  املواطن«  »مكتب  تجربة  حول 
املرصد الجهوي للحكامة الترابية، ومساهمة مؤسسة »املبادرات 

من أجل التنمية« واملؤسسة األملانية »كونراد اديناور«.
وتدارس امللتقى الجهوي، امللتئم تحت شعار »من أجل جماعات 
املسؤولني  من  عدد  حضره  والذي  مواطنة«،  منفتحة  ترابية 
بمختلف املصالح الجماعية بالهيئات املنتخبة املحلية بمدن جهة 
طنجة تطوان الحسيمة وأعضاء بـ »املؤسسة املتوسطية للشباب 
املحلي،  العام  بالشأن  مهتمة  مدنية  »وفعاليات  والديموقراطية 
طلبات  »ملتابعة  شفافة  »آلية  باعتباره  املواطن«  مكتب  »أدوار 
واملصالح  املحلية  الجماعات  بعمل  املرتبطة  وقضاياهم  املرتفقني 
من  املواطن«  »مكتب  أهداف  الحاضرون  ناقش  كما  لها.  التابعة 
»األجرأة إلى التنزيل«، من خالل »الوظائف« التي يمكن أن يضطلع 
واملواطنني  املواطنات  ناجعة إلشراك  مهمة ووسيلة  »آلية  كـ  بها 
وفعاليات املجتمع املدني على مستوى التواصل وإعطاء املعلومة 

والتأطير و التحسيس و التشاور«.
ولالشارة فقد تم، خالل املرحلة األولى من هذا املشروع ،إحداث 
تطوان-الحسيمة،   - بعدة جماعات بجهة طنجة  »مكتب املواطن« 
اللقاء  وشكل  واملضيق،  الو  وادي  شفشاون،  تطوان،  ضمنها  من 
فرصة  للدعوة من أجل  »تعميم هذه التجربة في مختلف الجماعات 
وتعزيز  املحلية  املنتخبة  الهيئات  عمل  دعم  سياق   في  الترابية، 

الثقة بني املواطنني والهيئات التي تمثلهم.«

للتخفيف عن الساكنة احمللية من وطأة الهشاشة

فك العزلة عن ساكنة املناطق النائية أولوية تنموية بجماعات ترابية عديدة...           »أرشيف«

بشأن عملية التلقيح  بجماعاته الترابية املتباينة التضاريس

معطيات رقمية توؤ�سر على �أن �إقليم �أزيالل بات 
على بعد »خطو�ت« من تحقيق �لمناعة �لجماعية

املناعة  تحقيق  من  أزيالل  إقليم  »يقترب 
من  املائة  في   95 تلقيح  بعد  وذلك  الجماعية، 
خالصة   ...»19 كوفيد  ضد  املستهدفة  ساكنته 
كشفت  التي  املعطيات  من  تستشف  أساسية 
والحماية  للصحة  اإلقليمية  املندوبية  عنها 
االجتماعية بأزيالل، الفتة إلى أن »عدد امللقحني، 
في هذا اإلقليم الجبلي باألطلس املتوسط، مافتئ   
الكبيرة  التعبئة  بفضل  يوم،  بعد  يوما  يرتفع 
من  لهم  املقدم  الكبير  والدعم  الصحية  لألطر 
هذه  إلنجاح  واملحلية  اإلقليمية  السلطات  قبل 

العملية«
بلغ عدد األشخاص  »فقد  ذاته،  ووفق املصدر 
الذين تلقوا الجرعة األولى من لقاح كوفيد 19 ما 
386178 شخصا، بينما تلقى الجرعة  مجموعه 
الثالثة  والجرعة  شخصا،   355.088 الثانية 
74.595 شخصا«. وارتباطا بهذا املوضوع أشار 
املندوب اإلقليمي للصحة بأزيالل عادل آيت حدو، 
التلقيح   حملة  »أن  إلى   صحفي،  تصريح   في 
ممتازة  ظروف  »في  تتواصل  أزيالل  بإقليم 
وبوتيرة مطردة«، الفتا إلى أن  »عدد املستهدفني 
منذ  ومتواصل  كبير  بشكل  يتزايد  بالتلقيح 
في   95« نسبة  وتؤشر  العملية«،   هذه  إطالق 
املائة« من الساكنة امللقحة  على »وعي  عال  لدى 
ساكنة إقليم أزيالل بأهمية التطعيم للوقاية من 

و«تتم   الجماعية«  املناعة  وتحقيق  الفيروس 
عملية التلقيح   في ظروف جيدة لتحقيق األهداف 
املسطرة وتحقيق املناعة الجماعية »، مشيرا إلى  
ثابتة،  بخطى  مستمر  الثالثة  الجرعة  تلقي  »أن 
آالف   6 من  بأكثر  األخيرة  األيام  خالل  خاصة 

تلقيح جديد في غضون أسبوع«.
حملة  »نجاح  فإن  نفسه  املتحدث  وحسب 
التلقيح يعود إلى التعبئة الكبيرة لألطر الصحية 

ضد  األمامية  املواجهة  خط  على  توجد  التي 
الوباء، سواء في مراكز التلقيح الثابتة واملتنقلة، 
أو في إطار الوحدات الطبية املتنقلة املعتمدة في 
تقريب  إلى  يهدف  الذي  »رعاية«  برنامج  إطار 
النائية  املناطق  ساكنة  من  الصحية  الخدمات 
،عالوة  القارس  البرد  بموجة  املتأثرة  والجبلية 
السلطات  خصوصا  الشركاء،  جميع  دعم  على 
إلنجاح  جهدا  تدخر  لم  التي  واملحلية  اإلقليمية 

هذه العملية«.
»وفي إطار حملة التلقيح اإلقليمية ضد كوفيد 
- 19، تم إنشاء حوالي 75 محطة تلقيح ثابتة في 
باإلضافة  أزيالل،  إقليم  ودوائر  بلديات  مختلف 
من  مئات  وتعبئة  متنقلة  تلقيح  نقطة   450 إلى 
املصدر  يضيف  الغرض«  لهذا  الصحية  األطر 
ذاته، مبرزا أنه »منذ بداية هذه العملية، قام أكثر 
من 100 فريق تلقيح متنقل بجوالت داخل القرى 
من  ممكن  عدد  أكبر  استفادة  لضمان  النائية   

األشخاص من اللقاح املضاد لكوفيد 19«.
متعدد  ممرض  البرهمي،  خالد  أكد  جهته  من 
بمدينة  تلقيح  وحدة  ومسؤول  التخصصات 
أزيالل »أن عملية التطعيم تتم في ظروف ممتازة 
في  الوزارة،  وضعته  الذي  البروتوكول  وفق 
لوقف  املتخذة  الوقائية  للتدابير  كامل  امتثال 

انتشار الوباء«.
املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  »وبلغ  هذا 
منذ  أزيالل  إقليم  في  املستجد  كورونا  بفيروس 
تفشي الوباء 5564 حالة، وعدد املتعافني 5240 
اإلصابة  جراء  الوفيات  عدد  بلغ  بينما  شخصا، 
 41173 من  أكثر  إجراء  .وتم   111 بالفيروس 
اختبارا للكشف عن فيروس كورونا املستجد على 
مستوى اإلقليم منذ بداية هذه األزمة الصحية« 

تخلص املعطيات نفسها.

�الأطباء �لد�خليون البن ر�سد في حملة طبية - 
�إن�سانية بمنطقة بين �لويد�ن

وحيد مبارك

االستشفائي  باملركز  الداخليني  األطباء  جمعية  نظمت 
إلى   قافلة طبية جديدة  بالدارالبيضاء،  ابن رشد  الجامعي 
الشاب،  الطبي  الطاقم  أشرف خاللها  الويدان،  بني  منطقة 
املبكر  بالكشف  القيام  مع  مختلفة  فحوصات  إجراء  على« 
عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في صفوف النساء، 
فضال عن توزيع مالبس وأغطية ولوازم مدرسية، للمساهمة 
الهشاشة في  التي تعاني من  للساكنة  تقديم املساعدة  في 

هذه املنطقة«.
الجمعية،  رئيس  عفيف،  أمني  للدكتور  تصريح  وحسب 
تضامني  اجتماعي  برنامج  إطار  في  تندرج  »القافلة  فإن  
باملركز  الداخليني  األطباء  جمعية  سطرته  متكامل، 
انطالقته  أعطت  والذي  رشد،  ابن  الجامعي  االستشفائي 
قبل مدة بعد توقف فرضته ظروف الجائحة الوبائية التي 
استمرار  الخطوة هي  هذه  »أن  مبرزا   بالدنا«،  منها  تمر 
التضامن  فلسفة  تطبعها  الروح،  بنفس  سابقة  لخطوات 
والتآزر، خاصة مع ساكنة املناطق الوعرة، سواء تعلق األمر 
بالنساء أو الرجال، وكذلك األطفال، إذ يحرص أطر الجمعية 
على تسطير وتنفيذ مبادرات تزاوج ما بني البعد الصحي 
والتربوي واالجتماعي، من أجل أن تضمن نوعا من التكامل 
وأن تلبي، ولو في الحّد األدنى، بعض االحتياجات املختلفة 

للمستفيدين من هذه املبادرات«.
التي  الجديدة  القافلة  هذه  »أن  نفسه،  املتحدث  وتابع 
منها  استفاد   ،2022 يناير  و23   22 يومي  تنظيمها  تم 
تم  األطفال،  الراشدين والباقي من  400 من  550 شخصا، 
خاللها تقديم خدمات طبية لصغار السن مع تنظيم ورشات 
للتحسيس والتوعية بصحة الفم واألسنان لفائدة 150 طفال، 
إضافة إلى تقديم خدمات صحية تخص أمراض الجلد لـ 30 
شخصا، و 195 فحصا عاما، و 112 تخص أمراض القلب 
والشرايني« ، مشيرا إلى »أن التدخالت هّمت كذلك القيام بـ 
45 فحصا على مستوى أمراض األنف واألذن والحنجرة، ثم 
147 فحصا للعيون مع توزيع 15 نظارة لتصحيح البصر، و 
100 فحص للنساء تم الوقوف خاللها على وجود 13 حالة 
عند  الثدي  في  وأورام  الرحم  عنق  على مستوى  للسرطان 
8 نساء، ومجموعة أخرى من التدخالت الصحية والطبية، 
باإلضافة إلى توزيع أكثر من 1500 دواء، وفرشاة ومعجون 
األسنان لكل مستفيد، فضال عن 200 غطاء ومالبس لألطفال 
خطوات  هناك  أن   « مؤكدا  مدرسية«،  حقيبة   300 وكذا 
أخرى ستحرص الجمعية على تنظيمها بتنسيق مع  باقي 
الشركاء والداعمني، للتخفيف من حدة ووطأة البرد واملرض 
عن ساكنة مجموعة من املناطق«، موجها الشكر باملناسبة 
»لكل املتدخلني الذين يبذلون كل الجهود لكي تنجح  مثل 

هاته املبادرات اإلنسانية واالجتماعية«.
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توصلت جريدة االتحاد االشتراكي ببالغ نشرته 
بعد  وذلك  بفاس،  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة 
بجامعة  الشريعة  لكلية  المحلي  المكتب  عقد  أن 
سيدي محمد بن عبد اهلل ندوة صحافية للوقوف 
عند مجموعة من الخروقات، التي سجلت في مجال 
التدبير من قبل المسؤول األول عن التدبير بالكلية 
وأيضا بالجامعة، وأضاف البالغ أنه خالل هذا اللقاء، 

الذي عقد في فضاء حدائق سايس الثالثاء الماضي 
في إطار محور، هناك مسؤولية، المنظم على هامش 
ملتقى مجموعة أصوات ميديا، تطرق المتدخلون عن 
مكتب فرع كلية الشريعة بفاس، ومختبر الشريعة 
العلوم  مختبر  عن  وممثلون  والمجتمع،  والقانون 
والتأصيل  العصر  وقضايا  والقانونية  الشرعية 
والتنزيل، في جو من الصراحة، في مقاربة المست 
كافة أركان التدبير برئاسة الجامعة والكلية، )تطرقوا( 
ألشكال الخروقات المسجلة في هذا الباب على كافة 

األصعدة وفشل كل المحاوالت لردع هذه السلوكات 
الشاذة التي قتلت األجهزة المسؤولة وضربت عرض 
الحائط بالقانون المنظم لعمل المؤسسة، كل ذلك في 
إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمبدأ 

دستوري ركز عليه دستور 2011 .
للحديث  الموضوع  إلى  بالعودة  البالغ  ووع��د 
بالتفصيل عن أطوار هاته الندوة الصحافية لتفصيل 
وبيداغوجيا  تعليميا  المسجلة  الخروقات   تلك 

وتدبيريا .

المؤسسة التربوية وإلى سنوات قريبة كانت تحتكر 
كل عمليات التربية والتعليم وتعتبر نفسها الوصي 
وإعدادهم  األجيال  تكوين  إليه  الموكول  الشرعي 
تعتبر  بل  األس��رة  مؤسسة  تقصي  وكانت  للحياة، 
تدخلها في العملية التربوية تطاوال على اختصاصاتها 
مما أدى إلى توليد قناعة لدى اآلباء واألولياء بضرورة 

االستسالم واالبتعاد عن مهام المدرسة والمدرس.
هذه المهام الكبرى والمسؤوليات المتعددة هي التي 
حتمت على المدرسة، في ما بعد، للدخول في نسيج من 
العالقات التربوية و التدبيرية مع مختلف المؤسسات 
االجتماعية األخرى بهدف التنسيق وتوزيع األدوار 
في ما بينها ألنها أصبحت غير قادرة وحدها على 
تفعيل اإلصالح ومنجزاته. ومن الخطر أن تحتكرها 
لنفسها حيث هناك مؤسسات أخرى يتأثر بها الفرد 
كمؤسسة األسرة التي لها دور في إعداد شخصية الفرد 
حتى يكون قادرا على التكيف مع متطلبات السلوك 
المدني الذي تبنيه وتغرسه وتقويه مؤسسة المدرسة .
وألجل تقوية نسيج العالقات مع مؤسسة االسرة 
أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن على اآلباء 
)الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها 
وبأن األسرة هي المؤسسة التربوية األولى التي تؤثر 
إلى حد بعيد في تنشئة األطفال وإعدادهم للتمدرس 
الناجح كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد 
ذلك (الميثاق الوطني  للتربية والتكوين – المادة 16.

ومؤسسات  التربوي،  المشرع  وعي  ورغ��م  إنه 
بين  الحوار  بضرورة  الجميع  وقناعة  المجتمع 
من  عددا  أن  إال  األسرة  وخلية  التربوية  المؤسسة 
اآلباء واألمهات يتهربون ويتملصون من مسؤولية 
المشاركة في قيادة عمليات التربية والتأهيل أو تقاسم 
من  زاد  مما  الفرد،  بناء شخصية  في  المسؤوليات 
ضعف تأثير مؤسسة األسرة داخل وبين أجنحة فضاء 

المؤسسة التربوية.

القيم االجتماعية يف تنشئة 
الفرد و الصراع القيمي بني اآلباء 

واألبناء
تعد األسرة أحد األنساق التي تمثل نقطة ارتكاز 
وترسيخه،  االجتماعي  التوازن  تدعيم  في  أساسية 
ومن هنا فإن أي اختالل في بنية األسرة أو قصور 
تعتري أداء وظائفها سيترجم على شكل تصدعات في 
جدار البنيان االجتماعي برمته، ومن تم يمكن التنبؤ 
بالدور الذي قد يلعبه التفكك األسري وبخاصة إذا ما 
اقترن بظروف اقتصادية أو معيشية صعبة، وهذا ما 
سينسحب أيضا على ظاهرة الرسوب المدرسي التي 
كشفت بعض الدراسات تورطها المباشر في إفراز 

ظاهرة االنحراف واإلحباط والعدوان. 
إن مؤسسة األسرة من شدة الخضوع واالنصياع 
في  وال��ع��رف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  القيمية  ل��أن��س��اق 
أدوارها  تكرار  لعبة  في  وتسقط  غال  الطفل  تنشئة 
بعين  اخذة  غير  جيل  بعد  جيال  عليه  اعتادت  لما 

االعتبارالمستجدات والمتغيرات التي تطرا كل يوم 
وكل ساعة على صعيد البنية المادية للمجتمع، مما 
األهداف  تحقق  في  للفشل  المؤسسة  هذه  يعرض 
األصلية التي وجدت من أجلها، فهي بإدراك منها أو 
بغير إدراك تشل عملية التطور االجتماعي التاريخي 
عبر تحجير األدوار المطلوب تأديتها ودون أي جهد 
في تكييفها مع معطيات الواقع الجديد، فتنقلب األسرة 
الى حاجز يفصل الفرد عن التعاطي مع الواقع الجديد 
كما هو وتصبح معيقا يشل قدراته، وتنقلب بالتالي 
الى مؤسسة تقمع الحاجات الفردية عوضا عن تلبيتها 
وتدفعه إلى تحويرها بدال من أن تطلقه لتطويرها، 
ومن هنا يجب  ضرورة أن تتحول األسرة إلى ميدان 

يتم فيه اإلعداد لتقبل التغيرات بدل التصدي لها.
إنه من العبث االعتقاد بأننا نستطيع تنشئة أفراد 
األسرة على نمط واحد يتكرر مع الجميع، ويتكرر مع 
كل األزمنة واألمكنة، فاألبناء ما أن يكبروا حتى يجدوا 
أنفسهم غير قادرين على العيش وسط معاصريهم 
الذين ال يشدهم إليهم أي توافق، وهم لن يكونوا أبناء 
زمنهم وعصرهم وثقافتهم وبالتالي فهم ليسوا في 

شروط حياة طبيعية. 
إن األعراف والقيم واألفكار، التي تحدد هذا النمط 
التربوي األسري أو ذاك لسنا نحن من صنعناها بل هي 
نتاج الحياة المشتركة، وهي تعبر عن ضروراتها، كما 
أن لكل لحظة من الزمن نمط تربوي-سلوكي–اجتماعي 
ضابط ال يمكننا االبتعاد عنه دون أن نتعرض لمقاومة 
عنيفة تكبح نزوات االنشقاق.ألن )التربية تروض الفرد 
االجتماعي حتى  للمتحد  أعمى  بشكل  لكي يخضع 

يكون ملكا للمجتمع )دوركهايم (.
وفي السنتين األخيرتين عصفت جائحة كورونا 
الشخصية  كينونة  ب��ق��وة  وض��رب��ت  بالمجتمع، 
االجتماعية وخلخلت كيان البنية االجتماعية في لحظة 
زمنية مفاجئة لم يكن مجتمعنا جاهزا لمواجهة آثارها 
التأثير  ولكن  واالقتصادية،  والنفسية  االجتماعية 
األهم هو الذي مس نظام العائلة حيث إن اإلجراءات 
االحترازية من الحجر الصحي، والتباعد بين الناس، 
ومنع  والمجموعات،  العائالت،  بين  االتصال  ومنع 

والمالعب  والمساجد  المدارس  وإغالق  التجمعات 
والحدائق أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على بعض 
السلوكيات وعلى الثقافة االجتماعية التي تميز أفراد 
المجتمع)فاإلحساس باألمن واألمان هو جوهر العالقة 
بين اآلباء واألمهات وأطفالهم (ومع تزايد وانتشار 
هذا الوباء سيطر الخوف والقلق والذعر والوسوسة 
ظهور  إلى  أدى  مما  واألمهات  واآلب��اء  األبناء  على 
بعض المشكالت النفسية وحدوث مشاكل اجتماعية 
تحتاج من المؤسسات االجتماعية )االسرة(والتربوية 
)المدرسة(والدينية )المسجد(والصحية وسواها أن 
تقوم بدورها المأمول حتى تعود الطمأنينة واألمن 

النفسي واالجتماعي لأسر والعائالت.

استقالة اآلباء يف امليزان و عجز 
عن القيام باملهام

إننا عندما نرى األطفال والشبان يتمردون على 
نتاج  التي)هي  االجتماعية  والقيم  األخالق  قواعد 
خبرات اجتماعية انتقاها المجتمع وتواضع عليها 
وأقرها كقواعد تحدد السلوك وفق المقبول والمنبوذ 
األفراد  بين  العالقات  تنظيم  نحو  اجتماعيا سعيا 
اإلمكان(.  ح��دود  في  للحاجات  اإلشباع  وتحقيق 
اجتماعية وكوكيل سيكولوجي  واألسرة كمؤسسة 
للمجتمع  تلعب الدور الفعال في تعميم هذه القيم 
االجتماعية على أفراد المجتمع واخضاعهم لمنطقها 
نقل  في  عجزهم  أو  اآلب��اء  فشل  لكن  ومنطلقاتها، 
وتثبيت السلوك االجتماعي المتعارف عليه ناجم بفعل 
وجود تفاوت في هذه القيم والتي تختلف باختالف 
االقتصادية واالجتماعية  االبعاد  االزمنة واختالف 
والتعليمية والجنسية الشيء الذي يؤدي بدوره الى 
تفاوت واضح في عملية التطبيع االجتماعي لأبناء 

وبناء شخصية الفرد...
ان مؤسسة االسرة عندما تسقط في لعبة تكرار 
خصائص  ضوء  وفي  عليه  اعتادت  لما  ادواره��ا 
محددة غير اخذة بعين االعتبار المستجدات التي 

المادية  البنية  تطرأ كل يوم كل ساعة على صعيد 
للمجتمع ال تحقق االهداف االصلية التي وجدت من 
اجلها، انها بادراك او بغير ادراك تشل عملية التطور 
االجتماعية التاريخية وبالتالي تصطدم مع الواقع 
الجديد وتفقد السيطرة على توجيه االبناء وتخفق 
ميزان  فيختل  وتكوينهم..  وتربيتهم  تأطيرهم  في 
وخصوصا  االسرة  افراد  بين  واالنضباط  التوازن 

بين االباء واالبناء.
اننا عندما نرى االطفال والشبان يتعاطون التدخين 
والمخدرات والمسكرات داخل المؤسسات التعليمية 
والتربوية او خارجهما ويربطون ذلك بالمتعة واالثارة 
والقوة والنضج، وهم ضحايا يقعون تحت ضغط 
اجتماعي يبرز التدخين كعالمة للنضج واالستقاللية 
اوالمدمن  للمدخن  ايجابية  تمثل صورة  خالل  من 
بشكل  فيها  المرغوب  الصفات  تضخيم  فيها  يتم 
لنسب  المخيفة  واالرقام  االقتداء.  درجة  الى  يصل 
المدخنين والمدخنات في صفوف التالميذ والتلميذات 
االجتماعية  القيم  مآل  عن  المحرق  السؤال  يطرح 
فشل  ولماذا  ؟  الظاهرة  هذه  تفشي  أمام  والدينية 
االباء والمربون في الحد من هذا االنحراف؟فهل هو 
شكل من اشكال الصراع القيمي بين االباء واالبناء؟ 
وتغول  ام صعود  التقليدية  للمؤسسة  انتكاسة  ام 
ونفوذ المؤسسات االعالمية واالقتصادية الجديدة؟
عندما نرى االطفال والشبان مدمنين على استعمال 
تكنولوجيا المعلومات بشكل متواصل ودون انقطاع 
وجباتها  ك��ل  يلتهمون  ي��وم،  ك��ل  ع��دة  ولساعات 
العنكبوتية،  الشبكات  المعروضة على  االفتراضية 
وفي هيمنة جو افتراضي على حياة هؤالء األبناء 
فإنه تحدث أزمة نفسية تؤثر على العالقات المتبادلة 
تأثير  بضعف  تتلخص  والمدرسة،ازمة  البيت  بين 
واليافع  الطفل  على  والمدرسة  األسرة  مؤسستي 
"الذكية"  الرقابة  من  نوع  أي  غياب  وفي  والشاب 
مع  األبناء  بتعامل  يتعلق  ما  في  ومدرسيا  اسريا 

الشبكة العنكبوتية.
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د.الحبيب ناصري
 

في المجمل، أصبحت  األسر غير قادرة على مجاراة وتتبع ما 
يفعله أبناؤها، وذلك راجع لصعوبة الحياة وتطورها التكنولوجي 
والتقني ووجود هاتف محمول في الجيب، هو اليوم، من يصنع 

نمط عيش الطفل/المتعلم.
 البحث عن لقمة العيش ومنعرجات الحياة وانشغاالتها التي 
ال تتوقف... إلخ، وسع دائرة غياب األسرة وخلق مساحات فراغ 
عديدة ساهمت بدورها في تحرك األجيال الجديدة، وفق ما رسمته 
لهم هذه التكنولوجيا الجديدة وبكل حموالتها المتعددة. العديد 
من األسر تخلت وليس رغبة منها، بل إلكراهات اجتماعية عديدة، 
عن دورها في تربية أبنائها، وربما من أجل التغطية عن هذا الدور 
الذي "توقف"، هي اليوم ال تقول ال ألبنائها وتشتري كافة رغباتهم. 
فهل حان الوقت للتفكير في مضاد حيويAntibiotique  تربوي 
 No " مبرر  ومفيد وصالح للعديد من األمراض التربوية واسمه

" أي "ال" بالعربية  الفصحى وال )مشددة( بالدارجة المغربية؟  
هذا المضاد الحيوي  التربوي عليه أن يحضر بين الفينة واألخرى 
كما يصفه لنا الطبيب والسيما في حالة "تعفن"  موقع جسدي 
ما. المدرسة اليوم، عليها ضغط كبير لكي تقوم مقام األسرة بهذا 
الدور، وهو ما عقد وظيفتها وجعلها "تتلبس" بمهام أخرى كان من 
الضروري أن تتم في البيت. نحن اليوم أمام أجيال جديدة ذكية بذكاء 
هواتفها المحمولة، ومستغلة لفراغ زمني عائلي ومتطلبة لحاجات 
عديدة وقد يكون ثمنها مرتفعا وتعرف متى تطلب ذلك ألنها ملمة 
بتضاريس البيوت االجتماعية والنفسية والمادية. قد نعتقد، كأسر 
وفي  زحمة الحياة وضغطها، ومن موقع أبوي ووجداني وعاطفي 
وراغب في تلبية كل مطالب األبناء ) راحنا  خدامين غير عليهم خلينا 
نفرحوهم!. اللي بغاوها نطيحو ونوضوونتسلفوونتكلفوونشيروها 
ليهم(، بأنه علينا  القيام بهذا "الواجب "!. قديًما قال المغاربة 
اللسان  لعظم".  ويقول  مره جبيره  ال  مره   " الشعبي  بلسانهم 

العظيم الشعبي المغربي أيًضا ) بيسه وقريصه(.
 كيف تسترجع األسر وظيفتها التربوية في ظل هذه العولمة 
المعقدة وصعوبة البحث عن لقمة العيش؟؟. سؤال حارق وموجع 
ومن الصعب ألي منظر أو باحث أن يجلس فوق كرسي يدور في 
مدرج أو قاعة اجتماعات أو في برنامج تلفزيوني أو إذاعي، و"يفتي" 
انطالًقا من قراءاته وبحوثه وكتاباته. الوضع المجتمعي التربوي 
وربما عالمًيا معقد،  والمدرسة اليوم وحدها في المواجهة للقيام 
بدور األسرة، وهو ما يستدعي تعزيزها بأطر بشرية كافية ومؤهلة 
وذات خبرة تربوية واجتماعية ونفسية للتغلب على الوضع. دوًما 
علينا أن نكرر أن المدرسة اليوم مطالبة بتجديد وظائفها التي لم 
تعد تعليمية فقط. أنى نحن من زمن كنا إذا شاهدنا المدرس في 
مكان ما، وقريب منا، هربنا خوًفا منه. مكانة الفقيه و/أو المدرس، 
العتبارات عديدة، وفي مقدمتها  "هدمت"  "مقدسة". اليوم  كانت 
كون المدرسة لم تعد وسيلة للترقي االجتماعي والذي أصبح يبنى 
خارجها، دون نسيان أن نعيش زمن صناعة "قدوات"تافهة مربحة 
بجيوبها والعديد من الشركات، في حين تم هدم صورة القدوات 
الجميلة التي صنعت األوطان وفي مقدمتها ) ربة البيت والمعلم 
والعالم(. نحن في زمن ثورة تكنولوجية. زمن مبهر وسريع ومتحول. 
أعتقد أن قول )ال (بين الفينة واألخرى لبناتنا وأبنائنا، السيما لتلك 
الحاجات التي ال حاجة لهم بها هو مضاد تربوي له وزنه، السيما 
إذا استعمل معه فيتامين نافع ومستمر ويسمى بحوار  على هامش 
وجبة أكل جماعية في البيت. رحم اهلل من قال :"  بيسه وقريصة ".

محمد بادرة

2/1

n مشتري خديجة

وحقوق  للمواطنة  المغربية  الرابطة  أدان��ت 
بعض  ابتزاز  لقضية  تتبعها  إطار  في  اإلنسان، 
األساتذة الجامعيين للطالبات من أجل استغاللهن 
تعريضهن  أو  مستحقة  غير  نقط  مقابل  جنسيا 
االتجار  ممارسات  كل  االنتقام،  أن��واع  لمختلف 
الجنس  "قضية  ب  عرف  ما  إطار  في  بالطالبات 
التي تفجرت في بعض الجامعات،  مقابل النقط" 
حيث تابعت النيابة بسطات مجموعة من موظفي 
الجامعة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على 
الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امراة من 
طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة 
واستغالل  تصدرها اإلدارة العامة )إدارة الكلية( 
النفوذ، مع ظهور حاالت أخرى بالجامعات المغربية 
الطالبات  مع  تضامنها  معلنة  )تطوان-وجدة(، 

هذه  عن  وأفصحن  الصمت  جدار  كسرن  اللواتي 
الممارسات الحاطة بكرامة المرأة والمسيئة للجامعة 
المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجاالت 
مختلفة، معتبرة أن الجامعة التي من المفترض أن 
تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة والحرية 
لكل  الجنسين تصبح مرتعا  الفرص بين  وتكافؤ 
أشكال التمييز والعنف ضد المرأة واالتجار بها 
عبر اإلكراه واالضطهاد والمساومات التي تتعرض 
لها الطالبات خالل مشوارهن الدراسي مما يفتح 
المجال إلعادة المطالبة بإصالح جامعي حقيقي. 
الملفات  ه��ذه  ف��ي  كطرف  تنصيبها  ع��ن  معلنة 
بالتنسيق مع هيئة الدفاع، والذي يلعب دورا مهما 

في مؤازرة ودعم الضحايا.
 وطالبت الهيئة الحقوقية، في بالغ لها توصلت 
الجريدة بنسخة منه، رئاسة النيابة العامة بإعادة 
تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة 

االتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة، ودعت 
الحكومة، في نفس البالغ، إلى إنشاء خاليا استماع 
كجهة  العامة  النيابة  إشراف  تحت  أخضر  ورقم 
مستقلة ولها صالحيات التحقيق والتتبع وترتيب 
الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف 
عن المبلغات باالبتزاز الجنسي سواء بالجامعات 
أوبمراكز العمل في القطاع الخاص والعام، مشددة 
المهام  بين  يفصل  جامعي  إصالح  ضرورة  على 
اإلدارية والعلمية وتتبع النقط واالمتحانات والحد 

من سلطات األساتذة في ما يخص النقط.
دعوتها  الرابطة  أك��دت  بالغها  ختام  وف��ي   
تعلن  والحقوقية بأن  لكل الجمعيات النسائية 
الذي  المستمر  االنتهاك  لهذا  بجرأة عن تصديها 
يهدد السالمة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا 
االستغالل الجنسي, والتصدي للظاهرة في إطار 

جبهة وطنية ضد االتجار في النساء.

دعت احلكومة إلى إنشاء خاليا استماع ورقم أخضر حتت إشراف النيابة العامة
الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق الإن�صان ت�صتنكر كل ممار�صات الجتار بالطالبات

   النقابة الوطنية للتعليم العايل تدق ناقو�س اخلطر وتعري 
خروقات م�صجلة برئا�صة اجلامعة وكلية ال�صريعة بفا�س

n خديجة مشتري

ينتابني  إحساس بالرعب والقلق كلما أرسلت 
ابنتي إلى المدرسة ال يفارقني حتى تعود سالمة«، 
تتابع  التي  التلميذات  إحدى  أم  صرحت  هكذا 
دراستها بثانوية محمد السادس بمنطقة أناسي 
بالدار البيضاء الشعبية، المعروفة بكثافة ساكنتها 
وشيوع كل أنواع العنف وتعاطي المخدرات بين 
شبابها، عنف انتقلت حرارته إلى داخل المؤسسات 
التعليمية، حيث تعود تالميذ في عمر الزهور من 
الجنسين على اإلتيان بكل فعل مجرم قانونيا  
وال أخالقي، عنف تجاه فئة أخرى من التالميذ 
المواظبين المحترمين للمدرسة كمنارة للتحصيل 
وطلب العلم ولكن حظهم جعلهم يدرسون في نفس 
األحيان  أغلب  في  ضحية  ويقعون  المؤسسات 
الجانحة  الفئة  عددا،  األكثر  وهي  األولى  للفئة 
التعليمية  المؤسسة  أو  المدرسة  تعتبر  التي 
الالأخالقية  والتصرفات  والعربدة  للهو  فضاء 
الشارع  إلى  األحيان  غالب  في  بهم  تؤدي  التي 
دون إتمام تعليمهم أو تلقي بهم لقمة سائغة بين 
أيدي مروجي المخدرات أوعصابات الدعارة التي 
أو  المدارس  أبواب  أمام  من  بالفتيات  تتربص 
داخلها حتى، وهو الوضع الذي يبث الرعب والقلق 

في أنفس أولياء أمور بعض التالميذ من ضحايا 
هذه الظاهرة، الذين عبر عدد منهم للجريدة عن 
استيائهم مما وصلت إليه أوضاع هؤالء المراهقين 
المدرسة لم تعد مكانا  من تسيب واستهتار، » 
أم  تقول  كبدنا«،  فلذات  على  فيها  نطمئن  آمنا 
أنواع  كل  تضم  أصبحت  »فقد  وخوف،  بحرقة 
الممارسات المشينة والمخزية والخطيرة، يرتكبها 
تالمذة المؤسسات التعليمية ذكورا وإناثا«، لقد 
أصبحت الفتيات يتفوقن على األوالد في هذا األمر، 
تضيف، حيث لم يعدن يقتصرن على الكالم أو 
حتى التشابك باأليدي في خالفاتهن بل أصبح 
بعضهن يخفين بين أصابعهن أو بين أسنانهن 
شفرة حالقة يهددن بها كل من ال تعجبهن من 
زميالتهن أو يشعرن تجاهها بالغيرة أو الحسد 
ألنها متفوقة عليهن دراسيا أو ال تسايرهن في ما 
هن خائضات فيه من ممارسات مشينة أكبر من 
أعمارهن وسنهن، بل هناك فتيات ال ينتسبن أصال 
داخلها  يتسربن  التعليمية  المؤسسة  هذه  إلى 
ويختلطن بالتلميذات ويتربصن بهن في عصابات 
صغيرة ويعرضن بعضهن للعنف والضرب وقد 
يصل األمر إلى التسبب لهن في عاهات مستديمة. 
كما وقع مؤخرا لفتاتين تدرسان داخل الثانوية 

المذكورة.
تقول إحدى الفتيات إن »تالميذ يلجون الثانوية 
بل الفصل الدراسي  مدججين بأسلحة بيضاء ) 
سيوف ، سكاكين، شفرات حالقة وهو سالح خاص 
بالفتيات(، يخفونها تحت مالبسهم، يتبجحون بها 
ويتفاخرون للفت االنتباه في صراع للقوة وكأننا 
في غابة »يحكر« فيها القوي على الضعيف، وعند 
للتهديد  ألسلحتهم  يلجؤون  بينهم  مشادة  أقل 
وبث الرعب بينهم وأحيانا قد يصل األمر إلى ما 

ال تحمد عقباه«.
أما داخل الفصل الدراسي وعوض استغالل 
المدرسين  إلى  واالنتباه  التحصيل  في  الوقت 
من  مبتذل  فعل صبياني  بكل  يأتون  واألساتذة 
ضجيج وتشويش على األستاذ ومشادات دون 
ضحكاتهم  وسط  رقيب،  أو  حسيب  من  خوف 
وقهقهاتهم وتسابقهم الرتكاب أكبر قدر من هذه 
أنظار  تحت  وأحيانا  الصبيانية  الممارسات 
أساتذتهم واألطر التعليمية الذين ال يستطيعون 
تحريك ساكن في ما يشهدونه بأم أعينهم خوفا 
من انتقام تالميذ يتكتلون في عصابات ويتربصون 
بضحيتهم في واضحة النهار إما داخل المؤسسة 
أو بإحدى الطرقات لالنتقام ممن يناصبهم العداء.
لقد أصبح التالميذ داخل المؤسسات التعليمية 
هم أسياد المكان وتراجع دور األطر التربوية التي 
كانت في ما مضى خصوصا الحراس العامون 
يراقبون كل زاوية من زوايا المؤسسات التعليمية 
ويحرصون على النظام واالمتثال للقوانين ويقفون 
المؤسسات  داخ��ل  شائن  فعل  لكل  بالمرصاد 
سدا  ويقفون  المهد  من  يجتثونه  التعليمية، 
منيعا حتى ال تضيع هيبة المدرسة وحتى تبقى 
والتربية  العلم  لتحصيل  منارة  األخيرة  هذه 

هذه  وأمام  لألسف  لكن  الحسنة،  األخالق  على 
الشهادات الصادمة لتالميذ وأولياء أمور بهذه 
المؤسسة المعنية وبمؤسسات أخرى ، نتساءل 
عن األسباب التي أدت إلى تدهور األوضاع وتردي 
أخالق  عدد من التالميذ واستهتارهم بكل القيم 
واألعراف وعدم أخذ األمور على محمل الجد من 
طرفهم، وكذا عن السبب الرئيسي الذي أوصل 
مؤسساتنا التعليمية ببعض األحياء خصوصا 
على مستوى منطقة اناسي، حي موالي رشيد، 
سيدي مومن وغيرها من االحياء الشعبية التي 
تعرف كثافة سكانية مع ما يجره ذلك من مشاكل 

على جميع المستويات.
ترد خطير ومقلق أصبح معه تالميذ يدرسون 
بهذه المؤسسات عرصة للخوف من التوجه إليها، 
ويتمنون لو تم تنقيلهم إلى مؤسسات أخرى اكثر 
انضباطا وهدوءا وأمنا، بحثا عن بيئة أمنة ينعم 
فيها التالميذ والشباب بالطمأنينة و األمن، وقد 
يحجمون عن االلتحاق بالمؤسسات التعليمية مما 
يعنيه ذلك من هدر مدرسي وتضييع لفرصتهم 

في التعلم والتحصيل.
النابي واأللفاظ  الكالم  هذا دون الحديث عن 
البذيئة التي أصبحت موضة شائعة عند التالميذ، 
حتى الصغار منهم في االبتدائيات، داخلها أو 
خارجها ، في ألعابهم، عند تشاجرهم، أو مشاداتهم 
الطفولية، كلما مررت بمجموعة منهم ال يشنف 
أسماعك سوى سيل من المفردات الهابطة التي 
استقوها من قاموس الشارع الموغل في البذاءة .

في  الخطر  ناقوس  كثيرة  منظمات  دقت  لقد 
ما يتعلق بالعنف داخل المدارس، وهو العنف 
المنتشر في كل أنحاء العالم ، وفي هذا الصدد فإن 
منظمة اليونيسف اعتبرت أنه ال ينبغي أن يخشى 
أي أحد الذهاب إلى المدرسة. ومع ذلك، تعتبر 
المدرسة مكانًا خطيرًا بالنسبة للعديد من التالميذ 
في شتى أنحاء العالم.ولألسف تقول المنظمة، 
فإن العنف في المدارس — بدءًا بالتنمر وانتهاء 
شائع   — البدني  والعقاب  الجنسي  بالتحرش 
بدرجة يشعر معها المرء بأنه أمر ال مناص منه. 
لكنه ليس باألمر المحتم. إنه أمر يمكن تفاديه. 

ويرجع خبراء أسباب العنف داخل المدارس 
بالبيئة  فيها  يرتبط  التي  بالمدن،  خصوصا   ،
والكثافة  الديموغرافية  والبنية  االجتماعية 
واالجتماعية  االقتصادية  والظروف  السكانية 
وعدم  التعليمية  النظم  ضعف  إلى  والثقافية،  
التالميذ  تناسب  عصرية  مناهج  تقديمها 
وحاجاتهم إضافة إلى ضعف المرافق المدرسية 
للتلميذ  األساسية  لالحتياجات  تلبيتها  وعدم 
فضال عن عدم وجود أنشطة مختلفة تعمل على 
تنمية مهارات الطالب وتوصيل المعلومات بشكل 
جيد، وعدم وجود مدرسين مؤهلين ومتوازنين 
نفسيا للتعامل مع الطلبة في مراحلهم العمرية 
السبب  يرجعون  الخبراء  أغلب  لكن  المختلة، 
الرئيسي للعنف إلى تراجع دور األسر في تربية 
األبناء وعدم اهتمام الوالدين بذلك واستخدامهم 

العنف اللفظي والجسدي كإحدى وسائل التربية 
األساسية وإدمان الوالدين أو أحدهما الكحول 
أو التفكك األسري   مما ينعكس سلبا على سلوك 
إلى  ويؤدي  والمجتمع  المدرسة  داخل  األطفال 

إنتاج جيل عنيف، محبط ، وغير متزن. 
المسؤولية  من  كبيرا  جانبا  تتحمل  فاألسرة 
عن العنف الذي يسم سلوكات أبنائها كما أن لها 
دورا وقائيا أيضا في محاربة هذه الظاهرة التي 
ارتفعت وتيرتها في السنوات األخيرة، واعتبر 
أخصائيون أن نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف 
التالميذ  بين  والتواصل  االنصات  ثقافة  ونشر 
يساهم  قد  عليها  الصغر  منذ  األطفال  وتنشئة 
في القضاء على هذه الظاهرة إضافة إلى تنظيم 
لقاءات مع أولياء االمور وإبراز أساليب الحوار 
ومنح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه واإلنصات 
إليه، واعادة هيكلة األنشطة الثقافية والرياضية 
المواهب  وتشجيع  الكتشاف  التحفيز  واعتماد 
وكذا إرساء ثقافة النجاح في الحياة. لكن تبقى 
الوقاية االجتماعية بتحسين الظروف االجتماعية 
القاسية للجماعات المعرضة للعنف و النحراف 
من بين أهم الحلول التي يمكنها اجتثاث الظاهرة 

والقضاء عليها.   

  هل أصبحت مدارسنا مرتعا للممارسات الالأخالقية واألفعال املشينة

 ثانويات باأحياء �سعبية يحمل تالمذتها بدل الكتب المدر�سية 
اأ�سلحة بي�ساء وع�سابات �سغيرة تحتل �ساحات المدار�س  

08  الخميس 27 يناير  2022  املوافق ل�  24 جمادى الثانية 1443 العدد 13.053
www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

تراجع دور األسر في 
تربية األبناء وعدم 

اهتمام الوالدين بذلك 
واستخدامهم العنف 

اللفظي والجسدي 
كإحدى وسائل التربية 

األساسية وإدمان 
الوالدين أو أحدهما 
الكحول أو التفكك 

األسري ينعكس سلبا 
على سلوك األطفال 

داخل المدرسة والمجتمع 
ويؤدي إلى إنتاج جيل 

عنيف، محبط ، وغير متزن
تالميذ يلجون الثانوية 

بل الفصل الدراسي 
مدججين بأسلحة 
بيضاء )سيوف، 

سكاكين، شفرات 
حالقة( يخفونها تحت 
مالبسهم، يتبجحون 
بها ويتفاخرون للفت 

االنتباه في صراع للقوة 
وكأننا في غابة »يحكر« 

فيها القوي على 
الضعيف

اأكرث من ن�سف املغاربة 
غري را�سني عن التعليم 

خالل اجلائحة
n مشتري خديجة

شاركت شبكة “الباروميتر العربي”، المتخصصة في البحوث 
اإلقليمية الميدانية في استطالع أصدرته بمناسبة اليوم الدولي 
للتعليم، نتائج رئيسية حول رأي مواطني منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا في التعليم ببلدانهم ، التقرير المعنون "ماذا 
رأي  COVID-19عكس  وباء  التعليم خالل  في  العرب  يفكر 
الوباء، وركز  التعليمية في خضم  العرب بشأن حالة نظمهم 
التقرير على سبعة بلدان هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا 

ولبنان واألردن والعراق.
وكشفت بيانات التقرير التي تستند إلى الدورة السادسة من 
االستطالعات التي أجرتها الشبكة في سبع دول عربية خالل 
جائحة كورونا بين يوليوز2020 وأبريل 2021 أن 76  بالمائة 
من المواطنين المغاربة صرحوا بكون “كوفيد19-” أثر بشكل 
كبير أو متوسط على تعليم األطفال، بينما بلغت هذه النسبة 
92 بالمائة في األردن، وانخفضت إلى 74 بالمائة في تونس. 

ووفقا لذات التقرير فقد صرح 45 في المئة من المغاربة أن 
نظام التعليم خالل الجائحة جيد أو جيد جدا مما يكشف أن 
أزيد من نصف المغاربة غير راضين عن نظام التعليم خالل 

فترة الجائحة.
وبالنسبة لما ميز فترة الجائحة من تعطيل للتعليم أقر 24 
بالمائة من المواطنين المغاربة، في ذات التقرير، أن هذا التعطيل 
كان أكبر تحد تسببت فيه الجائحة الوبائية، وبلغت هذه النسبة 
36 بالمائة في ليبيا، و30 بالمائة في األردن، و25 بالمائة في 
العراق، و25 بالمائة في الجزائر، ووفق ذات التقرير الذي صدر 
المسار،  شعار"تغيير  تحت  للتعليم  العالمي  اليوم  بمناسبة 
فقد قال 70 في المئة من المغاربة  إحداث تحول في التعليم" 

المستجوبين إن الوباء كان له تأثير على التعليم االبتدائي.
غير أن كوفيد19 ليس السبب الوحيد لعدم رضا المستجوبين 
عن نظام التعليم، فقد كشف التقرير أن 20 في المائة من المغاربة 
الراغبين في الهجرة تحفزهم فكرة البحث عن فرص تعليمية 
أفضل ألنفسهم أو ألفراد أسرهم مما يجعل المغرب على قمة 
دول المنطقة التي تعطي األولوية للدراسة أثناء الهجرة، وعلى 
سبيل المثال يصل عدد المغاربة الذين يتابعون دراستهم بفرنسا 
45000 طالب في مختلف المؤسسات الفرنسية للتعليم العالي.
 ورغم احتالله المرتبة الثانية في قائمة أولويات النفقات 
الحكومية خالل الجائحة إال أن التعليم مازال يعاني من مشكل 
كثيرة من أهمها الهدر المدرسي وضعف مستوى التالميذ، وفي 
هذا اإلطار دعا المغاربة المستجوبون إلى تخصيص 37 في 
المئة من ميزانية الدولة للتعليم مما يجعلها األولوية الثانية 
في اإلنفاق الحكومي بعد الصحة) 50في المئة(، كما صّرحت 
نسبة قليلة منهم في ذات التقرير)20 بالمائة( بأن إصالح النظام 
لتحسين  الشامل  لإلصالح  الرئيسية  البوابة  يعد  التعليمي 

الظروف االقتصادية للمواطنين.
 وبخصوص التعليم الجامعي صرح 26 بالمائة من المغاربة 
أن التعليم الجامعي أهم للرجال بالمقارنة مع النساء، وصرح ربع 
المواطنين أو أقل في جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بأن التعليم الجامعي للذكور أهم من التعليم الجامعي لإلناث.

شملها  لتي  البلدان  جميع  في  أن  إلى  التقرير  وخلص   
االستطالع، انخفض الرضا عن التعليم خالل جائحة كوفيد19-، 
حيث كان أقل من نصف المواطنين راضين عن هذا التعليم 

ببلدانهم.
مستقلة،  بحثية  شبكة  هي  العربي"  "باروميتر  أن  يذكر   
تقوم بتنفيذ استطالعات رأي عام عالية الجودة وموثوقة في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ 2006. وتقول الشبكة على 
موقعها باألنترنيت إنها تقدم نظرة ثاقبة عن االتجاهات والقيم 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمواطنين العاديين في 
العالم العربي مشيرة إلى أنها أقدم وأكبر مستودع للبيانات 
المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال والنساء في المنطقة، 
وتمنح نتائج استطالعاتها فسحة للمواطنين العرب للتعبير 

عن احتياجاتهم واهتماماتهم.

تعميم التعليم الأويل بالعامل القروي رهان اأ�سا�سي للفيدرالية 
املغربية للرتبية والتعليم الأويل

وحيد مبارك

والتعليم  للتربية  المغربية  للفيدرالية  التنفيذي  المكتب  عقد 
األولي، يوم األحد 23  يناير الجاري، اجتماعا، انصبت أشغاله، 
على تدارس استكمال هياكل الفيدرالية، ووضع استراتيجية العمل 
التي ستعتمدها، والتي تتضمن التواصل واالنفتاح على باقي 
الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وغيرها، كما 

تمت مناقشة وضعية آالف المربيات، حيث تم االتفاق على العمل 
على تحسين وضعيتهن، مع المساهمة في تعميم التعليم األولى 

خصوصا بالعالم القروي.
وتندرج هذه االستراتيجية، في صلب التوجهات التي جاءت 
في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم 
 2018 18  يوليوز  الوطني حول التعليم األولي، المنظم يوم  
،  تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات واألهداف المعلنة 
المنخرطين  انتظارات  وكذا  للفيدرالية،  األساسي  القانون  في 

المنطلقات األساس لوضع  بمثابة  الفيدرالية  والمنخرطات من 
هذه االستراتيجية.

وتتضمن هذه االستراتيجية، خطة عمل، من ضمن خطوطها 
العريضة، الترافع عن قضايا التعليم األولي لدى كل المتدخلين 
مجال  وتقوية  ودوليا،  ووطنيا  وجهويا  محليا  والمهتمين، 
المجال، وتنظيم  في  العاملة  القطاعات  بين  والشراكة  التعاون 
لقاءات دراسية وندوات ومحاضرات في مختلف مجاالت التعليم 
األولي، ثم المشاركة في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية.
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محمد بوهالل

توصلت جريدة االتحاد االشتراكي ببالغ نشرته 
بعد  وذلك  بفاس،  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة 
بجامعة  الشريعة  لكلية  المحلي  المكتب  عقد  أن 
سيدي محمد بن عبد اهلل ندوة صحافية للوقوف 
عند مجموعة من الخروقات، التي سجلت في مجال 
التدبير من قبل المسؤول األول عن التدبير بالكلية 
وأيضا بالجامعة، وأضاف البالغ أنه خالل هذا اللقاء، 

الذي عقد في فضاء حدائق سايس الثالثاء الماضي 
في إطار محور، هناك مسؤولية، المنظم على هامش 
ملتقى مجموعة أصوات ميديا، تطرق المتدخلون عن 
مكتب فرع كلية الشريعة بفاس، ومختبر الشريعة 
العلوم  مختبر  عن  وممثلون  والمجتمع،  والقانون 
والتأصيل  العصر  وقضايا  والقانونية  الشرعية 
والتنزيل، في جو من الصراحة، في مقاربة المست 
كافة أركان التدبير برئاسة الجامعة والكلية، )تطرقوا( 
ألشكال الخروقات المسجلة في هذا الباب على كافة 

األصعدة وفشل كل المحاوالت لردع هذه السلوكات 
الشاذة التي قتلت األجهزة المسؤولة وضربت عرض 
الحائط بالقانون المنظم لعمل المؤسسة، كل ذلك في 
إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمبدأ 

دستوري ركز عليه دستور 2011 .
للحديث  الموضوع  إلى  بالعودة  البالغ  ووع��د 
بالتفصيل عن أطوار هاته الندوة الصحافية لتفصيل 
وبيداغوجيا  تعليميا  المسجلة  الخروقات   تلك 

وتدبيريا .

المؤسسة التربوية وإلى سنوات قريبة كانت تحتكر 
كل عمليات التربية والتعليم وتعتبر نفسها الوصي 
وإعدادهم  األجيال  تكوين  إليه  الموكول  الشرعي 
تعتبر  بل  األس��رة  مؤسسة  تقصي  وكانت  للحياة، 
تدخلها في العملية التربوية تطاوال على اختصاصاتها 
مما أدى إلى توليد قناعة لدى اآلباء واألولياء بضرورة 

االستسالم واالبتعاد عن مهام المدرسة والمدرس.
هذه المهام الكبرى والمسؤوليات المتعددة هي التي 
حتمت على المدرسة، في ما بعد، للدخول في نسيج من 
العالقات التربوية و التدبيرية مع مختلف المؤسسات 
االجتماعية األخرى بهدف التنسيق وتوزيع األدوار 
في ما بينها ألنها أصبحت غير قادرة وحدها على 
تفعيل اإلصالح ومنجزاته. ومن الخطر أن تحتكرها 
لنفسها حيث هناك مؤسسات أخرى يتأثر بها الفرد 
كمؤسسة األسرة التي لها دور في إعداد شخصية الفرد 
حتى يكون قادرا على التكيف مع متطلبات السلوك 
المدني الذي تبنيه وتغرسه وتقويه مؤسسة المدرسة .
وألجل تقوية نسيج العالقات مع مؤسسة االسرة 
أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن على اآلباء 
)الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها 
وبأن األسرة هي المؤسسة التربوية األولى التي تؤثر 
إلى حد بعيد في تنشئة األطفال وإعدادهم للتمدرس 
الناجح كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد 
ذلك (الميثاق الوطني  للتربية والتكوين – المادة 16.
ومؤسسات  التربوي،  المشرع  وعي  ورغ��م  إنه 
بين  الحوار  بضرورة  الجميع  وقناعة  المجتمع 
من  عددا  أن  إال  األسرة  وخلية  التربوية  المؤسسة 
اآلباء واألمهات يتهربون ويتملصون من مسؤولية 
المشاركة في قيادة عمليات التربية والتأهيل أو تقاسم 
من  زاد  مما  الفرد،  بناء شخصية  في  المسؤوليات 
ضعف تأثير مؤسسة األسرة داخل وبين أجنحة فضاء 

المؤسسة التربوية.

القيم االجتماعية يف تنشئة 
الفرد و الصراع القيمي بني اآلباء 

واألبناء
تعد األسرة أحد األنساق التي تمثل نقطة ارتكاز 
وترسيخه،  االجتماعي  التوازن  تدعيم  في  أساسية 
ومن هنا فإن أي اختالل في بنية األسرة أو قصور 
تعتري أداء وظائفها سيترجم على شكل تصدعات في 
جدار البنيان االجتماعي برمته، ومن تم يمكن التنبؤ 
بالدور الذي قد يلعبه التفكك األسري وبخاصة إذا ما 
اقترن بظروف اقتصادية أو معيشية صعبة، وهذا ما 
سينسحب أيضا على ظاهرة الرسوب المدرسي التي 
كشفت بعض الدراسات تورطها المباشر في إفراز 

ظاهرة االنحراف واإلحباط والعدوان. 
إن مؤسسة األسرة من شدة الخضوع واالنصياع 
في  وال��ع��رف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  القيمية  ل��أن��س��اق 
أدوارها  تكرار  لعبة  في  وتسقط  غال  الطفل  تنشئة 
بعين  اخذة  غير  جيل  بعد  جيال  عليه  اعتادت  لما 

االعتبارالمستجدات والمتغيرات التي تطرا كل يوم 
وكل ساعة على صعيد البنية المادية للمجتمع، مما 
األهداف  تحقق  في  للفشل  المؤسسة  هذه  يعرض 
األصلية التي وجدت من أجلها، فهي بإدراك منها أو 
بغير إدراك تشل عملية التطور االجتماعي التاريخي 
عبر تحجير األدوار المطلوب تأديتها ودون أي جهد 
في تكييفها مع معطيات الواقع الجديد، فتنقلب األسرة 
الى حاجز يفصل الفرد عن التعاطي مع الواقع الجديد 
كما هو وتصبح معيقا يشل قدراته، وتنقلب بالتالي 
الى مؤسسة تقمع الحاجات الفردية عوضا عن تلبيتها 
وتدفعه إلى تحويرها بدال من أن تطلقه لتطويرها، 
ومن هنا يجب  ضرورة أن تتحول األسرة إلى ميدان 

يتم فيه اإلعداد لتقبل التغيرات بدل التصدي لها.
إنه من العبث االعتقاد بأننا نستطيع تنشئة أفراد 
األسرة على نمط واحد يتكرر مع الجميع، ويتكرر مع 
كل األزمنة واألمكنة، فاألبناء ما أن يكبروا حتى يجدوا 
أنفسهم غير قادرين على العيش وسط معاصريهم 
الذين ال يشدهم إليهم أي توافق، وهم لن يكونوا أبناء 
زمنهم وعصرهم وثقافتهم وبالتالي فهم ليسوا في 

شروط حياة طبيعية. 
إن األعراف والقيم واألفكار، التي تحدد هذا النمط 
التربوي األسري أو ذاك لسنا نحن من صنعناها بل هي 
نتاج الحياة المشتركة، وهي تعبر عن ضروراتها، كما 
أن لكل لحظة من الزمن نمط تربوي-سلوكي–اجتماعي 
ضابط ال يمكننا االبتعاد عنه دون أن نتعرض لمقاومة 
عنيفة تكبح نزوات االنشقاق.ألن )التربية تروض الفرد 
االجتماعي حتى  للمتحد  أعمى  بشكل  لكي يخضع 

يكون ملكا للمجتمع )دوركهايم (.
وفي السنتين األخيرتين عصفت جائحة كورونا 
الشخصية  كينونة  ب��ق��وة  وض��رب��ت  بالمجتمع، 
االجتماعية وخلخلت كيان البنية االجتماعية في لحظة 
زمنية مفاجئة لم يكن مجتمعنا جاهزا لمواجهة آثارها 
التأثير  ولكن  واالقتصادية،  والنفسية  االجتماعية 
األهم هو الذي مس نظام العائلة حيث إن اإلجراءات 
االحترازية من الحجر الصحي، والتباعد بين الناس، 
ومنع  والمجموعات،  العائالت،  بين  االتصال  ومنع 

والمالعب  والمساجد  المدارس  وإغالق  التجمعات 
والحدائق أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على بعض 
السلوكيات وعلى الثقافة االجتماعية التي تميز أفراد 
المجتمع)فاإلحساس باألمن واألمان هو جوهر العالقة 
بين اآلباء واألمهات وأطفالهم (ومع تزايد وانتشار 
هذا الوباء سيطر الخوف والقلق والذعر والوسوسة 
ظهور  إلى  أدى  مما  واألمهات  واآلب��اء  األبناء  على 
بعض المشكالت النفسية وحدوث مشاكل اجتماعية 
تحتاج من المؤسسات االجتماعية )االسرة(والتربوية 
)المدرسة(والدينية )المسجد(والصحية وسواها أن 
تقوم بدورها المأمول حتى تعود الطمأنينة واألمن 

النفسي واالجتماعي لأسر والعائالت.

استقالة اآلباء يف امليزان و عجز 
عن القيام باملهام

إننا عندما نرى األطفال والشبان يتمردون على 
نتاج  التي)هي  االجتماعية  والقيم  األخالق  قواعد 
خبرات اجتماعية انتقاها المجتمع وتواضع عليها 
وأقرها كقواعد تحدد السلوك وفق المقبول والمنبوذ 
األفراد  بين  العالقات  تنظيم  نحو  اجتماعيا سعيا 
اإلمكان(.  ح��دود  في  للحاجات  اإلشباع  وتحقيق 
اجتماعية وكوكيل سيكولوجي  واألسرة كمؤسسة 
للمجتمع  تلعب الدور الفعال في تعميم هذه القيم 
االجتماعية على أفراد المجتمع واخضاعهم لمنطقها 
نقل  في  عجزهم  أو  اآلب��اء  فشل  لكن  ومنطلقاتها، 
وتثبيت السلوك االجتماعي المتعارف عليه ناجم بفعل 
وجود تفاوت في هذه القيم والتي تختلف باختالف 
االقتصادية واالجتماعية  االبعاد  االزمنة واختالف 
والتعليمية والجنسية الشيء الذي يؤدي بدوره الى 
تفاوت واضح في عملية التطبيع االجتماعي لأبناء 

وبناء شخصية الفرد...
ان مؤسسة االسرة عندما تسقط في لعبة تكرار 
خصائص  ضوء  وفي  عليه  اعتادت  لما  ادواره��ا 
محددة غير اخذة بعين االعتبار المستجدات التي 

المادية  البنية  تطرأ كل يوم كل ساعة على صعيد 
للمجتمع ال تحقق االهداف االصلية التي وجدت من 
اجلها، انها بادراك او بغير ادراك تشل عملية التطور 
االجتماعية التاريخية وبالتالي تصطدم مع الواقع 
الجديد وتفقد السيطرة على توجيه االبناء وتخفق 
ميزان  فيختل  وتكوينهم..  وتربيتهم  تأطيرهم  في 
وخصوصا  االسرة  افراد  بين  واالنضباط  التوازن 

بين االباء واالبناء.
اننا عندما نرى االطفال والشبان يتعاطون التدخين 
والمخدرات والمسكرات داخل المؤسسات التعليمية 
والتربوية او خارجهما ويربطون ذلك بالمتعة واالثارة 
والقوة والنضج، وهم ضحايا يقعون تحت ضغط 
اجتماعي يبرز التدخين كعالمة للنضج واالستقاللية 
اوالمدمن  للمدخن  ايجابية  تمثل صورة  خالل  من 
بشكل  فيها  المرغوب  الصفات  تضخيم  فيها  يتم 
لنسب  المخيفة  واالرقام  االقتداء.  درجة  الى  يصل 
المدخنين والمدخنات في صفوف التالميذ والتلميذات 
االجتماعية  القيم  مآل  عن  المحرق  السؤال  يطرح 
فشل  ولماذا  ؟  الظاهرة  هذه  تفشي  أمام  والدينية 
االباء والمربون في الحد من هذا االنحراف؟فهل هو 
شكل من اشكال الصراع القيمي بين االباء واالبناء؟ 
وتغول  ام صعود  التقليدية  للمؤسسة  انتكاسة  ام 
ونفوذ المؤسسات االعالمية واالقتصادية الجديدة؟
عندما نرى االطفال والشبان مدمنين على استعمال 
تكنولوجيا المعلومات بشكل متواصل ودون انقطاع 
وجباتها  ك��ل  يلتهمون  ي��وم،  ك��ل  ع��دة  ولساعات 
العنكبوتية،  الشبكات  المعروضة على  االفتراضية 
وفي هيمنة جو افتراضي على حياة هؤالء األبناء 
فإنه تحدث أزمة نفسية تؤثر على العالقات المتبادلة 
تأثير  بضعف  تتلخص  والمدرسة،ازمة  البيت  بين 
واليافع  الطفل  على  والمدرسة  األسرة  مؤسستي 
"الذكية"  الرقابة  من  نوع  أي  غياب  وفي  والشاب 
مع  األبناء  بتعامل  يتعلق  ما  في  ومدرسيا  اسريا 

الشبكة العنكبوتية.
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د.الحبيب ناصري
 

في المجمل، أصبحت  األسر غير قادرة على مجاراة وتتبع ما 
يفعله أبناؤها، وذلك راجع لصعوبة الحياة وتطورها التكنولوجي 
والتقني ووجود هاتف محمول في الجيب، هو اليوم، من يصنع 

نمط عيش الطفل/المتعلم.
 البحث عن لقمة العيش ومنعرجات الحياة وانشغاالتها التي 
ال تتوقف... إلخ، وسع دائرة غياب األسرة وخلق مساحات فراغ 
عديدة ساهمت بدورها في تحرك األجيال الجديدة، وفق ما رسمته 
لهم هذه التكنولوجيا الجديدة وبكل حموالتها المتعددة. العديد 
من األسر تخلت وليس رغبة منها، بل إلكراهات اجتماعية عديدة، 
عن دورها في تربية أبنائها، وربما من أجل التغطية عن هذا الدور 
الذي "توقف"، هي اليوم ال تقول ال ألبنائها وتشتري كافة رغباتهم. 
فهل حان الوقت للتفكير في مضاد حيويAntibiotique  تربوي 
 No " مبرر  ومفيد وصالح للعديد من األمراض التربوية واسمه

" أي "ال" بالعربية  الفصحى وال )مشددة( بالدارجة المغربية؟  
هذا المضاد الحيوي  التربوي عليه أن يحضر بين الفينة واألخرى 
كما يصفه لنا الطبيب والسيما في حالة "تعفن"  موقع جسدي 
ما. المدرسة اليوم، عليها ضغط كبير لكي تقوم مقام األسرة بهذا 
الدور، وهو ما عقد وظيفتها وجعلها "تتلبس" بمهام أخرى كان من 
الضروري أن تتم في البيت. نحن اليوم أمام أجيال جديدة ذكية بذكاء 
هواتفها المحمولة، ومستغلة لفراغ زمني عائلي ومتطلبة لحاجات 
عديدة وقد يكون ثمنها مرتفعا وتعرف متى تطلب ذلك ألنها ملمة 
بتضاريس البيوت االجتماعية والنفسية والمادية. قد نعتقد، كأسر 
وفي  زحمة الحياة وضغطها، ومن موقع أبوي ووجداني وعاطفي 
وراغب في تلبية كل مطالب األبناء ) راحنا  خدامين غير عليهم خلينا 
نفرحوهم!. اللي بغاوها نطيحو ونوضوونتسلفوونتكلفوونشيروها 
ليهم(، بأنه علينا  القيام بهذا "الواجب "!. قديًما قال المغاربة 
اللسان  لعظم".  ويقول  مره جبيره  ال  مره   " الشعبي  بلسانهم 

العظيم الشعبي المغربي أيًضا ) بيسه وقريصه(.
 كيف تسترجع األسر وظيفتها التربوية في ظل هذه العولمة 
المعقدة وصعوبة البحث عن لقمة العيش؟؟. سؤال حارق وموجع 
ومن الصعب ألي منظر أو باحث أن يجلس فوق كرسي يدور في 
مدرج أو قاعة اجتماعات أو في برنامج تلفزيوني أو إذاعي، و"يفتي" 
انطالًقا من قراءاته وبحوثه وكتاباته. الوضع المجتمعي التربوي 
وربما عالمًيا معقد،  والمدرسة اليوم وحدها في المواجهة للقيام 
بدور األسرة، وهو ما يستدعي تعزيزها بأطر بشرية كافية ومؤهلة 
وذات خبرة تربوية واجتماعية ونفسية للتغلب على الوضع. دوًما 
علينا أن نكرر أن المدرسة اليوم مطالبة بتجديد وظائفها التي لم 
تعد تعليمية فقط. أنى نحن من زمن كنا إذا شاهدنا المدرس في 
مكان ما، وقريب منا، هربنا خوًفا منه. مكانة الفقيه و/أو المدرس، 
العتبارات عديدة، وفي مقدمتها  "هدمت"  "مقدسة". اليوم  كانت 
كون المدرسة لم تعد وسيلة للترقي االجتماعي والذي أصبح يبنى 
خارجها، دون نسيان أن نعيش زمن صناعة "قدوات"تافهة مربحة 
بجيوبها والعديد من الشركات، في حين تم هدم صورة القدوات 
الجميلة التي صنعت األوطان وفي مقدمتها ) ربة البيت والمعلم 
والعالم(. نحن في زمن ثورة تكنولوجية. زمن مبهر وسريع ومتحول. 
أعتقد أن قول )ال (بين الفينة واألخرى لبناتنا وأبنائنا، السيما لتلك 
الحاجات التي ال حاجة لهم بها هو مضاد تربوي له وزنه، السيما 
إذا استعمل معه فيتامين نافع ومستمر ويسمى بحوار  على هامش 
وجبة أكل جماعية في البيت. رحم اهلل من قال :"  بيسه وقريصة ".

محمد بادرة
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n مشتري خديجة

وحقوق  للمواطنة  المغربية  الرابطة  أدان��ت 
بعض  ابتزاز  لقضية  تتبعها  إطار  في  اإلنسان، 
األساتذة الجامعيين للطالبات من أجل استغاللهن 
تعريضهن  أو  مستحقة  غير  نقط  مقابل  جنسيا 
االتجار  ممارسات  كل  االنتقام،  أن��واع  لمختلف 
الجنس  "قضية  ب  عرف  ما  إطار  في  بالطالبات 
التي تفجرت في بعض الجامعات،  مقابل النقط" 
حيث تابعت النيابة بسطات مجموعة من موظفي 
الجامعة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على 
الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امراة من 
طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة 
واستغالل  تصدرها اإلدارة العامة )إدارة الكلية( 
النفوذ، مع ظهور حاالت أخرى بالجامعات المغربية 
الطالبات  مع  تضامنها  معلنة  )تطوان-وجدة(، 

هذه  عن  وأفصحن  الصمت  جدار  كسرن  اللواتي 
الممارسات الحاطة بكرامة المرأة والمسيئة للجامعة 
المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجاالت 
مختلفة، معتبرة أن الجامعة التي من المفترض أن 
تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة والحرية 
لكل  الجنسين تصبح مرتعا  الفرص بين  وتكافؤ 
أشكال التمييز والعنف ضد المرأة واالتجار بها 
عبر اإلكراه واالضطهاد والمساومات التي تتعرض 
لها الطالبات خالل مشوارهن الدراسي مما يفتح 
المجال إلعادة المطالبة بإصالح جامعي حقيقي. 
الملفات  ه��ذه  ف��ي  كطرف  تنصيبها  ع��ن  معلنة 
بالتنسيق مع هيئة الدفاع، والذي يلعب دورا مهما 

في مؤازرة ودعم الضحايا.
 وطالبت الهيئة الحقوقية، في بالغ لها توصلت 
الجريدة بنسخة منه، رئاسة النيابة العامة بإعادة 
تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة 

االتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة، ودعت 
الحكومة، في نفس البالغ، إلى إنشاء خاليا استماع 
كجهة  العامة  النيابة  إشراف  تحت  أخضر  ورقم 
مستقلة ولها صالحيات التحقيق والتتبع وترتيب 
الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف 
عن المبلغات باالبتزاز الجنسي سواء بالجامعات 
أوبمراكز العمل في القطاع الخاص والعام، مشددة 
المهام  بين  يفصل  جامعي  إصالح  ضرورة  على 
اإلدارية والعلمية وتتبع النقط واالمتحانات والحد 

من سلطات األساتذة في ما يخص النقط.
دعوتها  الرابطة  أك��دت  بالغها  ختام  وف��ي   
تعلن  والحقوقية بأن  لكل الجمعيات النسائية 
الذي  المستمر  االنتهاك  لهذا  بجرأة عن تصديها 
يهدد السالمة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا 
االستغالل الجنسي, والتصدي للظاهرة في إطار 

جبهة وطنية ضد االتجار في النساء.

دعت احلكومة إلى إنشاء خاليا استماع ورقم أخضر حتت إشراف النيابة العامة
الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق الإن�صان ت�صتنكر كل ممار�صات الجتار بالطالبات

   النقابة الوطنية للتعليم العايل تدق ناقو�س اخلطر وتعري 
خروقات م�صجلة برئا�صة اجلامعة وكلية ال�صريعة بفا�س

n خديجة مشتري

ينتابني  إحساس بالرعب والقلق كلما أرسلت 
ابنتي إلى المدرسة ال يفارقني حتى تعود سالمة«، 
تتابع  التي  التلميذات  إحدى  أم  صرحت  هكذا 
دراستها بثانوية محمد السادس بمنطقة أناسي 
بالدار البيضاء الشعبية، المعروفة بكثافة ساكنتها 
وشيوع كل أنواع العنف وتعاطي المخدرات بين 
شبابها، عنف انتقلت حرارته إلى داخل المؤسسات 
التعليمية، حيث تعود تالميذ في عمر الزهور من 
الجنسين على اإلتيان بكل فعل مجرم قانونيا  
وال أخالقي، عنف تجاه فئة أخرى من التالميذ 
المواظبين المحترمين للمدرسة كمنارة للتحصيل 
وطلب العلم ولكن حظهم جعلهم يدرسون في نفس 
األحيان  أغلب  في  ضحية  ويقعون  المؤسسات 
الجانحة  الفئة  عددا،  األكثر  وهي  األولى  للفئة 
التعليمية  المؤسسة  أو  المدرسة  تعتبر  التي 
الالأخالقية  والتصرفات  والعربدة  للهو  فضاء 
الشارع  إلى  األحيان  غالب  في  بهم  تؤدي  التي 
دون إتمام تعليمهم أو تلقي بهم لقمة سائغة بين 
أيدي مروجي المخدرات أوعصابات الدعارة التي 
أو  المدارس  أبواب  أمام  من  بالفتيات  تتربص 
داخلها حتى، وهو الوضع الذي يبث الرعب والقلق 

في أنفس أولياء أمور بعض التالميذ من ضحايا 
هذه الظاهرة، الذين عبر عدد منهم للجريدة عن 
استيائهم مما وصلت إليه أوضاع هؤالء المراهقين 
المدرسة لم تعد مكانا  من تسيب واستهتار، » 
أم  تقول  كبدنا«،  فلذات  على  فيها  نطمئن  آمنا 
أنواع  كل  تضم  أصبحت  »فقد  وخوف،  بحرقة 
الممارسات المشينة والمخزية والخطيرة، يرتكبها 
تالمذة المؤسسات التعليمية ذكورا وإناثا«، لقد 
أصبحت الفتيات يتفوقن على األوالد في هذا األمر، 
تضيف، حيث لم يعدن يقتصرن على الكالم أو 
حتى التشابك باأليدي في خالفاتهن بل أصبح 
بعضهن يخفين بين أصابعهن أو بين أسنانهن 
شفرة حالقة يهددن بها كل من ال تعجبهن من 
زميالتهن أو يشعرن تجاهها بالغيرة أو الحسد 
ألنها متفوقة عليهن دراسيا أو ال تسايرهن في ما 
هن خائضات فيه من ممارسات مشينة أكبر من 
أعمارهن وسنهن، بل هناك فتيات ال ينتسبن أصال 
داخلها  يتسربن  التعليمية  المؤسسة  هذه  إلى 
ويختلطن بالتلميذات ويتربصن بهن في عصابات 
صغيرة ويعرضن بعضهن للعنف والضرب وقد 
يصل األمر إلى التسبب لهن في عاهات مستديمة. 
كما وقع مؤخرا لفتاتين تدرسان داخل الثانوية 

المذكورة.
تقول إحدى الفتيات إن »تالميذ يلجون الثانوية 
بل الفصل الدراسي  مدججين بأسلحة بيضاء ) 
سيوف ، سكاكين، شفرات حالقة وهو سالح خاص 
بالفتيات(، يخفونها تحت مالبسهم، يتبجحون بها 
ويتفاخرون للفت االنتباه في صراع للقوة وكأننا 
في غابة »يحكر« فيها القوي على الضعيف، وعند 
للتهديد  ألسلحتهم  يلجؤون  بينهم  مشادة  أقل 
وبث الرعب بينهم وأحيانا قد يصل األمر إلى ما 

ال تحمد عقباه«.
أما داخل الفصل الدراسي وعوض استغالل 
المدرسين  إلى  واالنتباه  التحصيل  في  الوقت 
من  مبتذل  فعل صبياني  بكل  يأتون  واألساتذة 
ضجيج وتشويش على األستاذ ومشادات دون 
ضحكاتهم  وسط  رقيب،  أو  حسيب  من  خوف 
وقهقهاتهم وتسابقهم الرتكاب أكبر قدر من هذه 
أنظار  تحت  وأحيانا  الصبيانية  الممارسات 
أساتذتهم واألطر التعليمية الذين ال يستطيعون 
تحريك ساكن في ما يشهدونه بأم أعينهم خوفا 
من انتقام تالميذ يتكتلون في عصابات ويتربصون 
بضحيتهم في واضحة النهار إما داخل المؤسسة 
أو بإحدى الطرقات لالنتقام ممن يناصبهم العداء.
لقد أصبح التالميذ داخل المؤسسات التعليمية 
هم أسياد المكان وتراجع دور األطر التربوية التي 
كانت في ما مضى خصوصا الحراس العامون 
يراقبون كل زاوية من زوايا المؤسسات التعليمية 
ويحرصون على النظام واالمتثال للقوانين ويقفون 
المؤسسات  داخ��ل  شائن  فعل  لكل  بالمرصاد 
سدا  ويقفون  المهد  من  يجتثونه  التعليمية، 
منيعا حتى ال تضيع هيبة المدرسة وحتى تبقى 
والتربية  العلم  لتحصيل  منارة  األخيرة  هذه 

هذه  وأمام  لألسف  لكن  الحسنة،  األخالق  على 
الشهادات الصادمة لتالميذ وأولياء أمور بهذه 
المؤسسة المعنية وبمؤسسات أخرى ، نتساءل 
عن األسباب التي أدت إلى تدهور األوضاع وتردي 
أخالق  عدد من التالميذ واستهتارهم بكل القيم 
واألعراف وعدم أخذ األمور على محمل الجد من 
طرفهم، وكذا عن السبب الرئيسي الذي أوصل 
مؤسساتنا التعليمية ببعض األحياء خصوصا 
على مستوى منطقة اناسي، حي موالي رشيد، 
سيدي مومن وغيرها من االحياء الشعبية التي 
تعرف كثافة سكانية مع ما يجره ذلك من مشاكل 

على جميع المستويات.
ترد خطير ومقلق أصبح معه تالميذ يدرسون 
بهذه المؤسسات عرصة للخوف من التوجه إليها، 
ويتمنون لو تم تنقيلهم إلى مؤسسات أخرى اكثر 
انضباطا وهدوءا وأمنا، بحثا عن بيئة أمنة ينعم 
فيها التالميذ والشباب بالطمأنينة و األمن، وقد 
يحجمون عن االلتحاق بالمؤسسات التعليمية مما 
يعنيه ذلك من هدر مدرسي وتضييع لفرصتهم 

في التعلم والتحصيل.
النابي واأللفاظ  الكالم  هذا دون الحديث عن 
البذيئة التي أصبحت موضة شائعة عند التالميذ، 
حتى الصغار منهم في االبتدائيات، داخلها أو 
خارجها ، في ألعابهم، عند تشاجرهم، أو مشاداتهم 
الطفولية، كلما مررت بمجموعة منهم ال يشنف 
أسماعك سوى سيل من المفردات الهابطة التي 
استقوها من قاموس الشارع الموغل في البذاءة .
في  الخطر  ناقوس  كثيرة  منظمات  دقت  لقد 
ما يتعلق بالعنف داخل المدارس، وهو العنف 
المنتشر في كل أنحاء العالم ، وفي هذا الصدد فإن 
منظمة اليونيسف اعتبرت أنه ال ينبغي أن يخشى 
أي أحد الذهاب إلى المدرسة. ومع ذلك، تعتبر 
المدرسة مكانًا خطيرًا بالنسبة للعديد من التالميذ 
في شتى أنحاء العالم.ولألسف تقول المنظمة، 
فإن العنف في المدارس — بدءًا بالتنمر وانتهاء 
شائع   — البدني  والعقاب  الجنسي  بالتحرش 
بدرجة يشعر معها المرء بأنه أمر ال مناص منه. 
لكنه ليس باألمر المحتم. إنه أمر يمكن تفاديه. 

ويرجع خبراء أسباب العنف داخل المدارس 
بالبيئة  فيها  يرتبط  التي  بالمدن،  خصوصا   ،
والكثافة  الديموغرافية  والبنية  االجتماعية 
واالجتماعية  االقتصادية  والظروف  السكانية 
وعدم  التعليمية  النظم  ضعف  إلى  والثقافية،  
التالميذ  تناسب  عصرية  مناهج  تقديمها 
وحاجاتهم إضافة إلى ضعف المرافق المدرسية 
للتلميذ  األساسية  لالحتياجات  تلبيتها  وعدم 
فضال عن عدم وجود أنشطة مختلفة تعمل على 
تنمية مهارات الطالب وتوصيل المعلومات بشكل 
جيد، وعدم وجود مدرسين مؤهلين ومتوازنين 
نفسيا للتعامل مع الطلبة في مراحلهم العمرية 
السبب  يرجعون  الخبراء  أغلب  لكن  المختلة، 
الرئيسي للعنف إلى تراجع دور األسر في تربية 
األبناء وعدم اهتمام الوالدين بذلك واستخدامهم 

العنف اللفظي والجسدي كإحدى وسائل التربية 
األساسية وإدمان الوالدين أو أحدهما الكحول 
أو التفكك األسري   مما ينعكس سلبا على سلوك 
إلى  ويؤدي  والمجتمع  المدرسة  داخل  األطفال 

إنتاج جيل عنيف، محبط ، وغير متزن. 
المسؤولية  من  كبيرا  جانبا  تتحمل  فاألسرة 
عن العنف الذي يسم سلوكات أبنائها كما أن لها 
دورا وقائيا أيضا في محاربة هذه الظاهرة التي 
ارتفعت وتيرتها في السنوات األخيرة، واعتبر 
أخصائيون أن نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف 
التالميذ  بين  والتواصل  االنصات  ثقافة  ونشر 
يساهم  قد  عليها  الصغر  منذ  األطفال  وتنشئة 
في القضاء على هذه الظاهرة إضافة إلى تنظيم 
لقاءات مع أولياء االمور وإبراز أساليب الحوار 
ومنح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه واإلنصات 
إليه، واعادة هيكلة األنشطة الثقافية والرياضية 
المواهب  وتشجيع  الكتشاف  التحفيز  واعتماد 
وكذا إرساء ثقافة النجاح في الحياة. لكن تبقى 
الوقاية االجتماعية بتحسين الظروف االجتماعية 
القاسية للجماعات المعرضة للعنف و النحراف 
من بين أهم الحلول التي يمكنها اجتثاث الظاهرة 

والقضاء عليها.   

  هل أصبحت مدارسنا مرتعا للممارسات الالأخالقية واألفعال املشينة
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اأكرث من ن�سف املغاربة 
غري را�سني عن التعليم 

خالل اجلائحة
n مشتري خديجة

شاركت شبكة “الباروميتر العربي”، المتخصصة في البحوث 
اإلقليمية الميدانية في استطالع أصدرته بمناسبة اليوم الدولي 
للتعليم، نتائج رئيسية حول رأي مواطني منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا في التعليم ببلدانهم ، التقرير المعنون "ماذا 
رأي  COVID-19عكس  وباء  التعليم خالل  في  العرب  يفكر 
الوباء، وركز  التعليمية في خضم  العرب بشأن حالة نظمهم 
التقرير على سبعة بلدان هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا 

ولبنان واألردن والعراق.
وكشفت بيانات التقرير التي تستند إلى الدورة السادسة من 
االستطالعات التي أجرتها الشبكة في سبع دول عربية خالل 
جائحة كورونا بين يوليوز2020 وأبريل 2021 أن 76  بالمائة 
من المواطنين المغاربة صرحوا بكون “كوفيد19-” أثر بشكل 
كبير أو متوسط على تعليم األطفال، بينما بلغت هذه النسبة 
92 بالمائة في األردن، وانخفضت إلى 74 بالمائة في تونس. 

ووفقا لذات التقرير فقد صرح 45 في المئة من المغاربة أن 
نظام التعليم خالل الجائحة جيد أو جيد جدا مما يكشف أن 
أزيد من نصف المغاربة غير راضين عن نظام التعليم خالل 

فترة الجائحة.
وبالنسبة لما ميز فترة الجائحة من تعطيل للتعليم أقر 24 
بالمائة من المواطنين المغاربة، في ذات التقرير، أن هذا التعطيل 
كان أكبر تحد تسببت فيه الجائحة الوبائية، وبلغت هذه النسبة 
36 بالمائة في ليبيا، و30 بالمائة في األردن، و25 بالمائة في 
العراق، و25 بالمائة في الجزائر، ووفق ذات التقرير الذي صدر 
المسار،  شعار"تغيير  تحت  للتعليم  العالمي  اليوم  بمناسبة 
فقد قال 70 في المئة من المغاربة  إحداث تحول في التعليم" 

المستجوبين إن الوباء كان له تأثير على التعليم االبتدائي.
غير أن كوفيد19 ليس السبب الوحيد لعدم رضا المستجوبين 
عن نظام التعليم، فقد كشف التقرير أن 20 في المائة من المغاربة 
الراغبين في الهجرة تحفزهم فكرة البحث عن فرص تعليمية 
أفضل ألنفسهم أو ألفراد أسرهم مما يجعل المغرب على قمة 
دول المنطقة التي تعطي األولوية للدراسة أثناء الهجرة، وعلى 
سبيل المثال يصل عدد المغاربة الذين يتابعون دراستهم بفرنسا 
45000 طالب في مختلف المؤسسات الفرنسية للتعليم العالي.
 ورغم احتالله المرتبة الثانية في قائمة أولويات النفقات 
الحكومية خالل الجائحة إال أن التعليم مازال يعاني من مشكل 
كثيرة من أهمها الهدر المدرسي وضعف مستوى التالميذ، وفي 
هذا اإلطار دعا المغاربة المستجوبون إلى تخصيص 37 في 
المئة من ميزانية الدولة للتعليم مما يجعلها األولوية الثانية 
في اإلنفاق الحكومي بعد الصحة) 50في المئة(، كما صّرحت 
نسبة قليلة منهم في ذات التقرير)20 بالمائة( بأن إصالح النظام 
لتحسين  الشامل  لإلصالح  الرئيسية  البوابة  يعد  التعليمي 

الظروف االقتصادية للمواطنين.
 وبخصوص التعليم الجامعي صرح 26 بالمائة من المغاربة 
أن التعليم الجامعي أهم للرجال بالمقارنة مع النساء، وصرح ربع 
المواطنين أو أقل في جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بأن التعليم الجامعي للذكور أهم من التعليم الجامعي لإلناث.
شملها  لتي  البلدان  جميع  في  أن  إلى  التقرير  وخلص   
االستطالع، انخفض الرضا عن التعليم خالل جائحة كوفيد19-، 
حيث كان أقل من نصف المواطنين راضين عن هذا التعليم 

ببلدانهم.
مستقلة،  بحثية  شبكة  هي  العربي"  "باروميتر  أن  يذكر   
تقوم بتنفيذ استطالعات رأي عام عالية الجودة وموثوقة في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ 2006. وتقول الشبكة على 
موقعها باألنترنيت إنها تقدم نظرة ثاقبة عن االتجاهات والقيم 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمواطنين العاديين في 
العالم العربي مشيرة إلى أنها أقدم وأكبر مستودع للبيانات 
المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال والنساء في المنطقة، 
وتمنح نتائج استطالعاتها فسحة للمواطنين العرب للتعبير 

عن احتياجاتهم واهتماماتهم.

تعميم التعليم الأويل بالعامل القروي رهان اأ�سا�سي للفيدرالية 
املغربية للرتبية والتعليم الأويل

وحيد مبارك

والتعليم  للتربية  المغربية  للفيدرالية  التنفيذي  المكتب  عقد 
األولي، يوم األحد 23  يناير الجاري، اجتماعا، انصبت أشغاله، 
على تدارس استكمال هياكل الفيدرالية، ووضع استراتيجية العمل 
التي ستعتمدها، والتي تتضمن التواصل واالنفتاح على باقي 
الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وغيرها، كما 

تمت مناقشة وضعية آالف المربيات، حيث تم االتفاق على العمل 
على تحسين وضعيتهن، مع المساهمة في تعميم التعليم األولى 

خصوصا بالعالم القروي.
وتندرج هذه االستراتيجية، في صلب التوجهات التي جاءت 
في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم 
 2018 18  يوليوز  الوطني حول التعليم األولي، المنظم يوم  
،  تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات واألهداف المعلنة 
المنخرطين  انتظارات  وكذا  للفيدرالية،  األساسي  القانون  في 

المنطلقات األساس لوضع  بمثابة  الفيدرالية  والمنخرطات من 
هذه االستراتيجية.

وتتضمن هذه االستراتيجية، خطة عمل، من ضمن خطوطها 
العريضة، الترافع عن قضايا التعليم األولي لدى كل المتدخلين 
مجال  وتقوية  ودوليا،  ووطنيا  وجهويا  محليا  والمهتمين، 
المجال، وتنظيم  في  العاملة  القطاعات  بين  والشراكة  التعاون 
لقاءات دراسية وندوات ومحاضرات في مختلف مجاالت التعليم 
األولي، ثم المشاركة في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية.
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فك �لعزلة �لطرقية �سرط �أ�سا�سي لبلوغ تنمية 

مندمجة ت�ستح�سر ��ستعجالية �لتاأهيل �الجتماعي
»يعد ورش فك العزلة الطرقية عن إقليم خنيفرة 
لهذا  اإلقليمية  التنمية  استراتيجية  صلب  في 
املجال الترابي، وشرطا أساسيا ذا أولوية لتنميته 
االقتصادية«.. تؤكد الوكالة الحضرية لخنيفرة،  
مشيرة إلى »أن  جميع الدراسات اإلستراتيجية، 
التي تم إجراؤها، سواء على املستوى الجهوي 
مثل املخطط الجهوي إلعداد التراب لبني مالل- 
كاملخطط  اإلقليمي  املستوى  على  أو  خنيفرة، 
أو  خنيفرة  إلقليم  الحضرية  للتهيئة  املديري 
مشروع التنمية املندمجة لإلقليم، تضع السياحة 
أولويات  ضمن  االقتصادية  والتنمية  البيئية 
االهتمام الترابي لإلقليم، واللتني ال يمكن تحقيق 
نتائج بخصوصهما دون فك العزلة الطرقية عن 

املنطقة.«
للتنمية  االستراتيجية  املقاربة  »وترتكز 
لتنفيذ  املحليون  الفاعلون  تبناها  التي  الترابية 
)السياحة  املجالني  بهذين  الخاصة  األوراش 
محاور  عدة  على  واالقتصاد(،  اإليكولوجية 
ضمنها  ومن  ومندمجة،  متكاملة  تنموية، 
وفك  لإلقليم  الترابي  للمجال  املسبق  االنفتاح 
حسب املصدر نفسه، الفتا  العزلة الطرقية عنه« 
إلى أن األمر، يخص »تثنية الطريق الوطنية رقم 
والطريق الجهوية رقم  8 +الطريق السلطانية+ 
بني  الداخلي  الربط  تعزيز  إلى  باإلضافة   710

املدن واملراكز القروية الناشئة«.

االقتصادي  التنشيط  »مسألة  وبخصوص 
لإلقليم«  فاملسألة   تهم   ثالثة قطاعات رئيسية، 
وتثمني  الرعوي،  املجال  تطوير  في  »تتمثل 
املنتجات املنجمية واملحاجر الصخرية، وتطوير 

السياحة البيئية« تضيف الوكالة الحضرية. 
تبرز  تنموي،  كمحور  الطرق  فتح  أجل  »ومن 
الذي  والغرب  الشرق  بني  الربط  تعزيز  أولوية 

أبي  يمثله مشروع إنشاء رابط سريع خنيفرة - 
والذي   ،710 رقم  الجهوية  الطريق  على  الجعد 
للمحور  الطبيعي  االمتداد  يشكل  أن  يتعني 
الطرقي السريع الرابط بني الدار البيضاء وبني 
هذا  بربط  ويسمح  خنيفرة،  اتجاه  في  مالل 
اإلقليم بالعاصمة االقتصادية للمغرب ، على بعد 
من خنيفرة. ويحظى  فقط  دقيقة   15 و  ساعتني 

هذا املشروع بفوائد ومزايا متعددة، فباإلضافة 
إلى فك العزلة الطرقية عن املجال الترابي لإلقليم، 
مستخدمي  لفائدة  الطرقية  السالمة  وتحسني 
تشجيع  بمسألة  أيضا  يتعلق  فاألمر  الطريق، 
االستثمارات وضمان سيولة التدفق املروري بني 
خنيفرة والعاصمة االقتصادية  جهة بني مالل - 
للبالد وكذلك مع جهتي درعة - تافياللت وفاس- 
تدفقات  جذب  من  سيمكن  ما  وهو  مكناس، 
سياحية من هذه املناطق املختلفة للمساهمة في 

تنمية السياحة البيئية إلقليم خنيفرة«.
برمجة  »تمت   نفسه   باملوضوع  وارتباطا 
إطار  في  درهم  ماليني   4.2 قدرها  ميزانية 
املجالية  الفوارق  ملكافحة  الجهوي  املشروع 
للمجلس   2021 عمل  ملخطط  واالجتماعية 
إنجاز  أجل  من  مالل-خنيفرة،  لبني  الجهوي 
يبلغ  إجمالي  قرض  وتأمني  الالزمة،  الدراسات 
الذي  الشطر  إلنجاز  درهم  مليون   410 حوالي 
يغطي املجال الترابي«،  توضح الوكالة ، مشيرة 
التنمية  استراتيجية  تأخذ  أن  يتعني   « أنه  إلى 
من  االجتماعي  التأهيل  أيضا،  االعتبار،  بعني 
املدارس  وبناء  التعليم  قطاع  تحسني  خالل 
الجماعاتية، وقطاع الصحة العمومية من خالل 
مهيكل  وبرنامج  للقرب،  الصحية  املراكز  تعزيز 
فترات  قبل  الوصول  أجل  من  الطبية  للقوافل 

البرد القارس إلى 480 دوار نائيا باملنطقة«.

شددت عليها دراسات استراتيجية تهم إقليم خنيفرة بومالن د�د�س.. ثالثة قتلى في 
حادثة �سير بالطريق �لجهوية 704

لقي ثالثة أشخاص مصرعهم 
  ،2022 يناير   23 األحد  يوم 
الجهوية  الطريق  على  وذلك 
بومالن  بني  الرابطة   704
بالنفوذ  وأمسمرير  دادس 
الترابي إلقليم اتغير، وبالضبط 
منعرجات  مستوى   على 
الخطيرة  »تيسضرين« 

واملرتفعة. 
بومالن  من  مصادر  وحسب 
املأساوي  الحادث  فإن  دادس، 
بعد  أشخاص   3 مقتل  خلف 

سقوط ناقلة من الوزن الثقيل حاملة  آللة للحفر في جرف من أعلى 
منعرجات تسضرين.

الحادثة استنفرت  عناصر الدرك امللكي بسرية  بومالن دادس، 
بعني  حلوا  الذين  املدنية،  والوقاية  املحلية،  السلطات  وممثلي 
املكان، حيث تم فتح تحقيق لتحديد  مالبسات الواقعة،  وتم نقل 
املوتى الى مستودع األموات  وفق املسطرة املعمول بها في مثل 

هذه الفواجع الطرقية.
للتذكير فإن منعرجات »تيسضرين« تعتبر من أخطر املنعرجات، 
تسجيل  واألخرى،  الفينة  بني  وتشهد  وطولها،  لوعورتها  نظرا 
عرفت  والتي  املنصرمة،  السنة  أواخر  اخرها  كان  مميتة  حوادث 

مصرع امرأة وجرح سائق سيارة خفيفة.
 فجر مبارك

�سو�حي �أَكادير.. ت�ساقطات 
ثلجية بمرتفعات �إد�وتنان

مدينة  بضواحي  إداوتنان  بمرتفعات  »تيقي«  جماعة  عرفت   
أكادير، يوم الثالثاء 25 يناير2022، تساقطات ثلجية مهمة عمت 
أكادير  لعمالة  الترابي  للنفوذ  التابعة  الجماعة  بذات  مناطق  عدة 

إداوتنان.
الطبيعة  »جمالية  املكان،  عني  من  ملتقط  فيديو،  شريط  وأبرز 
ورونقها بعدما اكتست حلة ناصعة بيضاء تغري بالزيارة والتمتع 
بهذا املنظر املتميز بفضل   الثلوج املتساقطة على هذه املرتفعات«.

واستبشر سكان املنطقة  بهذه التساقطات  الثلجية ، على اعتبار 
»أن تساقطها خالل هذه السنة ، يشكل عنوانا للتفاؤل  بكل خير  
وبث الحياة في األرض من خالل  توفير  املياه الجوفية التي تمكن  
من تغذية النبات والحيوان بهذه املناطق التي عانت منذ مدة من 

تداعيات الجفاف« حسب  بعض أبناء املنطقة.
هذا وكانت املديرية العامة لألرصاد الجوية قد أعلنت في نشرات 
سابقة ، بأنه »من املرتقب نزول أمطار رعدية محليا قوية ، يومي 
الثالثاء واألربعاء في عدد من أقاليم اململكة » ، مشيرة  ،  في نشرة 
مرتقبة  تساقطات ثلجية«  إنذارية من املستوى البرتقالي، إلى »  

في العديد من األقاليم ذات الطبيعة الجبلية .
عبد اللطيف الكامل 

طنجة.. »مكتب �لمو�طن« 
بالجماعات �لتر�بية

احتضنت مدينة طنجة ، نهاية األسبوع املنصرم ، ملتقى جهويا 
تنظيم  من  الترابية،  بالجماعات  املواطن«  »مكتب  تجربة  حول 
املرصد الجهوي للحكامة الترابية، ومساهمة مؤسسة »املبادرات 

من أجل التنمية« واملؤسسة األملانية »كونراد اديناور«.
وتدارس امللتقى الجهوي، امللتئم تحت شعار »من أجل جماعات 
املسؤولني  من  عدد  حضره  والذي  مواطنة«،  منفتحة  ترابية 
بمختلف املصالح الجماعية بالهيئات املنتخبة املحلية بمدن جهة 
طنجة تطوان الحسيمة وأعضاء بـ »املؤسسة املتوسطية للشباب 
املحلي،  العام  بالشأن  مهتمة  مدنية  »وفعاليات  والديموقراطية 
طلبات  »ملتابعة  شفافة  »آلية  باعتباره  املواطن«  مكتب  »أدوار 
واملصالح  املحلية  الجماعات  بعمل  املرتبطة  وقضاياهم  املرتفقني 
من  املواطن«  »مكتب  أهداف  الحاضرون  ناقش  كما  لها.  التابعة 
»األجرأة إلى التنزيل«، من خالل »الوظائف« التي يمكن أن يضطلع 
واملواطنني  املواطنات  ناجعة إلشراك  مهمة ووسيلة  »آلية  كـ  بها 
وفعاليات املجتمع املدني على مستوى التواصل وإعطاء املعلومة 

والتأطير و التحسيس و التشاور«.
ولالشارة فقد تم، خالل املرحلة األولى من هذا املشروع ،إحداث 
تطوان-الحسيمة،   - بعدة جماعات بجهة طنجة  »مكتب املواطن« 
اللقاء  وشكل  واملضيق،  الو  وادي  شفشاون،  تطوان،  ضمنها  من 
فرصة  للدعوة من أجل  »تعميم هذه التجربة في مختلف الجماعات 
وتعزيز  املحلية  املنتخبة  الهيئات  عمل  دعم  سياق   في  الترابية، 

الثقة بني املواطنني والهيئات التي تمثلهم.«

للتخفيف عن الساكنة احمللية من وطأة الهشاشة

فك العزلة عن ساكنة املناطق النائية أولوية تنموية بجماعات ترابية عديدة...           »أرشيف«

بشأن عملية التلقيح  بجماعاته الترابية املتباينة التضاريس

معطيات رقمية توؤ�سر على �أن �إقليم �أزيالل بات 
على بعد »خطو�ت« من تحقيق �لمناعة �لجماعية

املناعة  تحقيق  من  أزيالل  إقليم  »يقترب 
من  املائة  في   95 تلقيح  بعد  وذلك  الجماعية، 
خالصة   ...»19 كوفيد  ضد  املستهدفة  ساكنته 
كشفت  التي  املعطيات  من  تستشف  أساسية 
والحماية  للصحة  اإلقليمية  املندوبية  عنها 
االجتماعية بأزيالل، الفتة إلى أن »عدد امللقحني، 
في هذا اإلقليم الجبلي باألطلس املتوسط، مافتئ   
الكبيرة  التعبئة  بفضل  يوم،  بعد  يوما  يرتفع 
من  لهم  املقدم  الكبير  والدعم  الصحية  لألطر 
هذه  إلنجاح  واملحلية  اإلقليمية  السلطات  قبل 

العملية«
بلغ عدد األشخاص  »فقد  ذاته،  ووفق املصدر 
الذين تلقوا الجرعة األولى من لقاح كوفيد 19 ما 
386178 شخصا، بينما تلقى الجرعة  مجموعه 
الثالثة  والجرعة  شخصا،   355.088 الثانية 
74.595 شخصا«. وارتباطا بهذا املوضوع أشار 
املندوب اإلقليمي للصحة بأزيالل عادل آيت حدو، 
التلقيح   حملة  »أن  إلى   صحفي،  تصريح   في 
ممتازة  ظروف  »في  تتواصل  أزيالل  بإقليم 
وبوتيرة مطردة«، الفتا إلى أن  »عدد املستهدفني 
منذ  ومتواصل  كبير  بشكل  يتزايد  بالتلقيح 
في   95« نسبة  وتؤشر  العملية«،   هذه  إطالق 
املائة« من الساكنة امللقحة  على »وعي  عال  لدى 
ساكنة إقليم أزيالل بأهمية التطعيم للوقاية من 

و«تتم   الجماعية«  املناعة  وتحقيق  الفيروس 
عملية التلقيح   في ظروف جيدة لتحقيق األهداف 
املسطرة وتحقيق املناعة الجماعية »، مشيرا إلى  
ثابتة،  بخطى  مستمر  الثالثة  الجرعة  تلقي  »أن 
آالف   6 من  بأكثر  األخيرة  األيام  خالل  خاصة 

تلقيح جديد في غضون أسبوع«.
حملة  »نجاح  فإن  نفسه  املتحدث  وحسب 
التلقيح يعود إلى التعبئة الكبيرة لألطر الصحية 

ضد  األمامية  املواجهة  خط  على  توجد  التي 
الوباء، سواء في مراكز التلقيح الثابتة واملتنقلة، 
أو في إطار الوحدات الطبية املتنقلة املعتمدة في 
تقريب  إلى  يهدف  الذي  »رعاية«  برنامج  إطار 
النائية  املناطق  ساكنة  من  الصحية  الخدمات 
،عالوة  القارس  البرد  بموجة  املتأثرة  والجبلية 
السلطات  خصوصا  الشركاء،  جميع  دعم  على 
إلنجاح  جهدا  تدخر  لم  التي  واملحلية  اإلقليمية 

هذه العملية«.
»وفي إطار حملة التلقيح اإلقليمية ضد كوفيد 
- 19، تم إنشاء حوالي 75 محطة تلقيح ثابتة في 
باإلضافة  أزيالل،  إقليم  ودوائر  بلديات  مختلف 
من  مئات  وتعبئة  متنقلة  تلقيح  نقطة   450 إلى 
املصدر  يضيف  الغرض«  لهذا  الصحية  األطر 
ذاته، مبرزا أنه »منذ بداية هذه العملية، قام أكثر 
من 100 فريق تلقيح متنقل بجوالت داخل القرى 
من  ممكن  عدد  أكبر  استفادة  لضمان  النائية   

األشخاص من اللقاح املضاد لكوفيد 19«.
متعدد  ممرض  البرهمي،  خالد  أكد  جهته  من 
بمدينة  تلقيح  وحدة  ومسؤول  التخصصات 
أزيالل »أن عملية التطعيم تتم في ظروف ممتازة 
في  الوزارة،  وضعته  الذي  البروتوكول  وفق 
لوقف  املتخذة  الوقائية  للتدابير  كامل  امتثال 

انتشار الوباء«.
املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  »وبلغ  هذا 
منذ  أزيالل  إقليم  في  املستجد  كورونا  بفيروس 
تفشي الوباء 5564 حالة، وعدد املتعافني 5240 
اإلصابة  جراء  الوفيات  عدد  بلغ  بينما  شخصا، 
 41173 من  أكثر  إجراء  .وتم   111 بالفيروس 
اختبارا للكشف عن فيروس كورونا املستجد على 
مستوى اإلقليم منذ بداية هذه األزمة الصحية« 

تخلص املعطيات نفسها.

�الأطباء �لد�خليون البن ر�سد في حملة طبية - 
�إن�سانية بمنطقة بين �لويد�ن

وحيد مبارك

االستشفائي  باملركز  الداخليني  األطباء  جمعية  نظمت 
إلى   قافلة طبية جديدة  بالدارالبيضاء،  ابن رشد  الجامعي 
الشاب،  الطبي  الطاقم  أشرف خاللها  الويدان،  بني  منطقة 
املبكر  بالكشف  القيام  مع  مختلفة  فحوصات  إجراء  على« 
عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في صفوف النساء، 
فضال عن توزيع مالبس وأغطية ولوازم مدرسية، للمساهمة 
الهشاشة في  التي تعاني من  للساكنة  تقديم املساعدة  في 

هذه املنطقة«.
الجمعية،  رئيس  عفيف،  أمني  للدكتور  تصريح  وحسب 
تضامني  اجتماعي  برنامج  إطار  في  تندرج  »القافلة  فإن  
باملركز  الداخليني  األطباء  جمعية  سطرته  متكامل، 
انطالقته  أعطت  والذي  رشد،  ابن  الجامعي  االستشفائي 
قبل مدة بعد توقف فرضته ظروف الجائحة الوبائية التي 
استمرار  الخطوة هي  هذه  »أن  مبرزا   بالدنا«،  منها  تمر 
التضامن  فلسفة  تطبعها  الروح،  بنفس  سابقة  لخطوات 
والتآزر، خاصة مع ساكنة املناطق الوعرة، سواء تعلق األمر 
بالنساء أو الرجال، وكذلك األطفال، إذ يحرص أطر الجمعية 
على تسطير وتنفيذ مبادرات تزاوج ما بني البعد الصحي 
والتربوي واالجتماعي، من أجل أن تضمن نوعا من التكامل 
وأن تلبي، ولو في الحّد األدنى، بعض االحتياجات املختلفة 

للمستفيدين من هذه املبادرات«.
التي  الجديدة  القافلة  هذه  »أن  نفسه،  املتحدث  وتابع 
منها  استفاد   ،2022 يناير  و23   22 يومي  تنظيمها  تم 
تم  األطفال،  الراشدين والباقي من  400 من  550 شخصا، 
خاللها تقديم خدمات طبية لصغار السن مع تنظيم ورشات 
للتحسيس والتوعية بصحة الفم واألسنان لفائدة 150 طفال، 
إضافة إلى تقديم خدمات صحية تخص أمراض الجلد لـ 30 
شخصا، و 195 فحصا عاما، و 112 تخص أمراض القلب 
والشرايني« ، مشيرا إلى »أن التدخالت هّمت كذلك القيام بـ 
45 فحصا على مستوى أمراض األنف واألذن والحنجرة، ثم 
147 فحصا للعيون مع توزيع 15 نظارة لتصحيح البصر، و 
100 فحص للنساء تم الوقوف خاللها على وجود 13 حالة 
عند  الثدي  في  وأورام  الرحم  عنق  على مستوى  للسرطان 
8 نساء، ومجموعة أخرى من التدخالت الصحية والطبية، 
باإلضافة إلى توزيع أكثر من 1500 دواء، وفرشاة ومعجون 
األسنان لكل مستفيد، فضال عن 200 غطاء ومالبس لألطفال 
خطوات  هناك  أن   « مؤكدا  مدرسية«،  حقيبة   300 وكذا 
أخرى ستحرص الجمعية على تنظيمها بتنسيق مع  باقي 
الشركاء والداعمني، للتخفيف من حدة ووطأة البرد واملرض 
عن ساكنة مجموعة من املناطق«، موجها الشكر باملناسبة 
»لكل املتدخلني الذين يبذلون كل الجهود لكي تنجح  مثل 

هاته املبادرات اإلنسانية واالجتماعية«.
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/01/26

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
بالداخلة وادي الذهب

إعالن عن طلب عروض أثمان 
مفتوح

رقم: 2022/01/م.ج.ف.د.و.ذ 
بتاريخ 21 فبراير 2022 

على الساعة الحادية عشرة  
صباحا

في يوم اإلثنني 21 فبراير  2022   
عشرة   الحادية  الساعة  على 
املديرية  مكتب  في  سيتم  صباحا 
وادي  بالداخلة  للفالحة  الجهوية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الذهب 
شراء  ألجل  األثمان  بعروض 
املستورد  الشعير  من  طن   480
املاشية  لتغذية  املوجه  املدعم 
لفائدة مربي املاشية . بما في ذلك 
الشحن  التكلف بجميع مصاريف 
والتفريغ والنقل والتوزيع بمراكز 
الجماعات الترابية لجهة الداخلة 

وادي الذهب. 
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مقر املديرية الجهوية  للفالحة 
قسم  الذهب،  وادي  بالداخلة 
الوالء  شارع   - واملالية  املساندة 

- الداخلة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في مبلغ 
عشرون ألف  درهم )20.000,00 

درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  مائة  تسع  مبلغ   في 
درهم  وثمانمائة  ألف  وسبعون 

)976.800.00درهم(     

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 29  ،27 املادتني  ملقتضيات 
رقم349.12.2   املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
20مارس2013  موافق    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى القسم املذكور
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
باملديرية  الصفقات  مكتب  في 
الجهوية  للفالحة بالداخلة وادي 

الذهب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إيداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات الدولية
اإلدالء  الواجب  اإلثباتية  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري
ع.س.ن/276/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املديرية الجهوية للفالحة 

بالداخلة وادي الذهب
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2022/02/م.ج.ف.د.و.ذ 
بتاريخ 22  فبراير  2022   
على الساعة العاشرة صباحا

فبراير     22 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على     2022
صباحا  سيتم في مكتب املديرية 
وادي  بالداخلة  للفالحة  الجهوية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الذهب 

شراء  ألجل  األثمان  بعروض 
املركب  العلف  من  طن   450
املاشية  لتغذية  املوجه  املدعم 
لفائدة مربي املاشية  بما في ذلك 
الشحن  التكلف بجميع مصاريف 
والتفريغ والنقل والتوزيع بمراكز 
الجماعات الترابية لجهة الداخلة 

وادي الذهب. 
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مقر املديرية الجهوية  للفالحة 
قسم  الذهب،  وادي  بالداخلة 
الوالء  شارع   - واملالية  املساندة 

- الداخلة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف   عشرون  مبلغ  في 

)20.000,00درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ   في  املشروع  صاحب  طرف 
ألف ومائتي  مائة وسبعون  تسع 

درهم ) 970.200,00درهم(     
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 29،  27 املادتني  ملقتضيات 
رقم349.12.2    املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
20مارس2013  موافق    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى القسم املذكور
في  وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
مكتب الصفقات باملديرية الجهوية  

للفالحة بالداخلة وادي الذهب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إيداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات الدولية
اإلدالء  الواجب  اإلثباتية  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري
ع.س.ن/277/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املديرية الجهوية للفالحة 

بالداخلة وادي الذهب
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2022/03/م.ج.ف.د.و.ذ  

بتاريخ 22 فبراير 2022
على الساعة الثالثة مساءًا

في يوم الثالثاء 22 فبراير 2022 
الثالثة مساءًا سيتم  على الساعة 
الجهوية  املديرية  مكتب  في 
الذهب  وادي  بالداخلة  للفالحة 
بعروض  املتعلقة  األظرفة  فتح 
من  طن   450 شراء  ألجل  األثمان 
لتغذية  املوجه  املدعم  الشمندر 
املاشية لفائدة مربي املاشية  بما 
التكلف بجميع مصاريف  في ذلك 
الشحن والتفريغ والنقل والتوزيع 
لجهة  الترابية  الجماعات  بمراكز 

الداخلة وادي الذهب. 
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مقر املديرية الجهوية  للفالحة 
قسم  الذهب،  وادي  بالداخلة 
الوالء  شارع   - واملالية  املساندة 

- الداخلة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف   عشرون  مبلغ  في 

)20.000,00درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
ألف ومائتي  مائة وسبعون  تسع 

درهم )970.200,00درهم(     
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 29  ،27 املادتني  ملقتضيات 
رقم349.12.2   املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
 2013 مارس   20 موافق    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى القسم املذكور
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
باملديرية  الصفقات  مكتب  في 
الجهوية  للفالحة بالداخلة وادي 

الذهب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إيداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات الدولية
اإلدالء  الواجب  اإلثباتية  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري
ع.س.ن/278/ا.د

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

جهة فاس مكناس
 إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض مفتوحة 

بعروض أثمان
 CAC/2022َِِ/01:عدد

»جلسة عمومية«
فبراير   22 الثالثاء  يوم  في 
الساعة  من  ابتداءًا   2022
قاعة  في  العاشرة صباحا، سيتم 
الجماعي  للمجلس  االجتماعات 
موالي  إقليم  الشقف  عني 
املتعلقة  األظرفة  فتح  يعقوب, 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ألجل:   CAC/01/2022:عدد
أشغال  توسيع الشبكة الكهربائية 
لتزويد  املنخفض  التوتر  ذات 
بالكهرباء  املاء  رأس  مستوصف 
الكائن بتعاونية األندلس، جماعة 

عني الشقف، إقليم موالي يعقوب
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
خمس مائة درهم )500.00درهم.

ب:  املشروع  تكلفة  قدرت 
ومائة  ألف  وثالثني  اثنني 
سنتيم  وثمانني  درهم   وواحد 

)32101.80درهم(.
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
الصفقات  بمصلحة  مجانا 

بالجماعة.
بوابة  من  الكترونيا  نقله  ويمكن 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
و31   29  ,27 املادتني  ملقتضيات 

من املرسوم السالف الذكر.
- يمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل   -
بمصلحة الصفقات بالجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة
عبرالبوابة  أظرفتهم  ايداع  إما   -

االلكترونية للصفقات العمومية
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق   -
بها هي تلك املقررة في املادة  12 

من نظام االستشارة.
- بالنسبة للملف التقني:

156 من املرسوم  وطبقا للمادة   -
 8 في  الصادر  رقم:2-12-349 
موافق   1434 األولى  جمادى 
شروط  بتحديد  20مارس2013  
العمومية  صفقات  إبرام  وأشكال 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 
هذا  فإن  ومراقبتها،  بتدبيرها 
طلب العروض مخصص للمقاولة 

الوطنية املتوسطة والصغيرة.
مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
 10 الخميس  يوم  املتنافسني 
الساعة  2022على  فبراير 

العاشرة صباحا. 
مصلحة  من  ستتم  االنطالقة 
عني  بجماعة  واألشغال  الصفقات 

الشقف.
ع.س.ن/281/ا.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة الداخلية 
عمالة اقليم شيشاوة 

دائرة شيشاوة 
قيادة يسدي املختار 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض   مفتوح
رقم: 2022/01

في يوم االثنني 21  فبراير 2022 
على الساعة الحادية عشر صباحا 
سيتم بقاعة االجتماعات  بجماعة 
األظرفة   فتح  املختار  سيدي 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:   2022/01 رقم  األثمان 
واليومي  األسبوعي  السوق  كراء 
لجماعة  التابع  السنوي  واملوسم 
مارس   فاتح   من  املختار  سيدي 
2022 الى  31 دجنبر 2022 )10 

اشهر(
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مصلحة   الصفقات بالجماعة.

بوابة  من  سحبه  كذلك  يمكن 
صفقات الدولة:

www.marchespublics.gov.ma
مبلغ  في  محدد  املؤقت  الضمان 
)مئتان   270000.00درهم 
والثمن  درهم(  ألف   وسبعون 
في  محدد  للكراء  االفتتاحي 

90000.00درهم شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  في  ملقتضيات  مطابقني 
عدد  املرسوم  من    31/29/27
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
األولى 1434 املوافق ل 20 مارس 
شروط  بتحديد  الخاص   2013
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها
ويمـكـن للمـتنـافسـني:

إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل   -
بمصلحة الصفقات للجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  االستـالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 
فتح األظرف طبقا للمادة 19 و30 

من املرسوم املذكور أعاله.
البوابة  طريق  عن  إرسالها  إما   -

االلكترونية:
www.marchespublics.gov.ma

الواجب  االتباتية  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/283/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة 
دائرة شيشاوة 

قيادة يسدي املختار 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض مفتوح
رقم: 2022/02

في يوم االثنني 21 فبراير 2022 
على الساعة الحادية عشر صباحا 
لجماعة  االجتماعات  بقاعة  سيتم 
األظرفة   فتح  املختار  سيدي 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 

األثمان رقم 02/2022 ألجل:
* كراء مجزرة مركز سيدي املختار
*  كراء مجزرة حي التقدم جماعة  

سيدي املختار
 31 الى   2022 مارس  فاتح  من 

دجنبر 2022 )10 اشهر(
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
من مصلحة  الصفقات بالجماعة.

بوابة  من  سحبه  كذلك  يمكن 
صفقات الدولة:

www.marchespublics.gov.ma
مبلغ   في  محدد  املؤقت  الضمان 
ألف   )اربعون   40000.00درهم 
للكراء  االفتتاحي  والثمن  درهم( 
محدد في مبلغ  14000.00درهم 

شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 31/29/27 املواد  في  ملقتضيات 
 2.12.349 عدد  املرسوم  من  
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
20مارس2013  ل  املوافق   1434
وأشكال  شروط  بتحديد  الخاص 
وكذا  الدولة  صفقات  إبرام 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها
ويمـكـن للمـتنـافسـني:

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع  -إما 
بمصلحة الصفقات  للجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  -إما 
إلى  االستـالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 
فتح األظرفة طبقا للمادة 19و30 

من املرسوم املذكور أعاله.
البوابة  طريق  عن  ارسالها  اما   -

االلكترونية:
www.marchespublics.gov.ma

الواجب  االتباتية  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/284/ا.د

*************
الجمعية االخوية للتعاون 

املشترك وميتم موظفي األمن 
الوطني

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2022/1

ستجرى يوم 10 فبراير 2022 على 
الجمعية  بمقر  العاشرة  الساعة 
االخوية لالمن الوطني الكائنة ب 
الرباط  حسان  املرينيني  زنقة   63
االظرفة  فتح  عملية   4506 ص.ب 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 

2022/01 املتعلقة ب:
املجموعة1:

اثاث ومعدات مكتبية
املجموعة2:

مواد ومعدات طب االسنان
ويمكن سحب ملف طلب العروض 
االخوية  الجمعية  مقر  من 
مصلحة  مكتب  الوطني:  لألمن 
الثالث  الطابق  اللوجستيكية 

الكائن بالعنوان املذكور أعاله
في  املؤقتة  الضمانة  ثمن  يحدد 

1000.00 درهم لكل مجموعة
تاريخ زيارة مستودع املتالشيات 

هو 2022/02/03
محتوي  من  كل  يكون  ان  ويجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 2 املادتني  ملقتضيات  مطابقا 
ويمكن  التباري  مسطرة  من  و4 

للمتنافسني:
- إما ايداع اظرفتهم مقابل وصل

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
الى  باالستالم  بافادة  املضمون 

العنوان  املذكور
للجنة  مباشرة  تسليمها  إما   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  املكلفة 

فتح االظرفة
املرجو  املعلومات  من  للمزيد 
األخوية  الجمعية  مع  التواصل 
موظفي  وميتم  املشترك  للتعاون 

االمن الوطني
الهاتف 06.61.19.43.89.

ع.س.ن /279/إ.د ع.س.ن /275/إدع.س.ن /028/إت

ع.س.ن /282/إد

Netflix  تؤكد تصوير موسمْين لمسلسل »لعبة الحبار«المخرج المغربي كمال كمال يواصل تصوير »نوبة العشاق« بقصر الباهية بمراكش
أكدت شركة Netflix للفيديو على اإلنترنت انطالق موسم ثان لمسلسل »لعبة الحبار«.

أفاد بذلك أحد رؤساء الشركة، تاد ساراندس، في حديث أدلى به األسبوع الماضي للصحفيين حيث أكد االستمرار 
في تصوير مواسم أخرى لـ«لعبة الحبار« قائال إن كْون »لعبة الحبار قد ولد وسيعيش مستقبال«.

وأوضح، تاد ساراندس، أن المسلسل الكوري الجنوبي ينتمي إلى المضمون الترفيهي لشركة Netflix التي ترى أن 
له قدرة كامنة على النمو خارج نظام الفيديو على اإلنترنت وذلك على شكل ألعاب فيديو وأفالم ومواد دعائية وغيرها.

يذكر أن مخرج مسلسل »لعبة الحبار« خوان دون هاك،  كان قد صرح نهاية العام الماضي لقناة KBS التلفزيونية 
بأنه ُيجري محادثات مع Netflix بشأن تصوير الموسمْين الثاني والثالث للمسلسل.

الكوري الجنوبي يعد من أنجح المشاريع التي عرضت على منصة Netflix التي  يذكر أن مسلسل »لعبة الحبار« 
سجلت في األسابيع األربعة األولى لعرضه 1.65 مليار ساعة لمشاهدته. ويروي المسلسل قصة سرية لصراع البقاء 

بعد أن دخلت حياة بعض الناس في مأزق.

يواصل المخرج السينمائي المغربي كمال كمال عملية تصوير مشاهد من فيلمه 
السينمائي التاريخي الجديد »نوبة العشاق«، بقصر الباهية بمدينة مراكش.

ويشارك في هذا الفيلم التاريخي الذي يقوم بإنتاجه  عبد المجيد البلوطي، 
العديد من نجوم الشاشة الصغيرو و الكبيرة  المغربية من قبيل ربيع المقاطي 

وادريس الروخ و سناء العلوي و سعيد باي.. 
فيلم »نوبة العشاق« يسل ط األضواء على  فترة مهمة في تاريخ المغرب تمتد 
من نهاية القرن الخامس عشر الميالدي  إلى بداية القرن السادس عشر، ويستعرض 
في مسار أحداثه حكاية » حماد »، الشاب  التقليدي  الذي يعيش في جو هادئ 
مليء بالحب و الموسيقى، ليجد نفسه فجأة في تحٍد الستئناف دراسته والنأي 

بنفسه عن صديقه المخلص ليصنع أسطوال بحرًيا لمغامر برتغالي... 
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n »االتحاد االشتراكي«

لتقديم عروض جديدة  يستعد »مسرح الملتقى« 
من عمله الجديد الذي يحمل عنوان »المعادن«، من 
الفنان  وإخراج  الجم،  محمد  النجم  الفنان  تأليف 
حسن بوعشراوي، وتشخيص نخبة من الممثلين، 
وذلك بشراكة مع مسرح محمد الخامس. وتأتي هاته 
العروض الجديدة بعد تقديم العرض ما قبل األول في 

المركز الثقافي لمدينة القنيطرة مؤخرا..  
توصلت  الموضوع  في  بالغ  يقول  المسرحية، 
»االتحاد االشتراكي« بنسخة منه، تطرح  في قالب 
فرجوي متنوع، نماذج من السلوكات اإلنسانية في 
لألمل  ويتطلع  والعلل،  بالتناقضات  يحبل  مجتمع 
متباينة  إنها شخصيات  المستقبل.  بناء  أجل  من 
المشارب ومختلفة األفكار، تتصارع من أجل إثبات 

الذات وتحقيق أبسط متطلبات العيش. 
ويضيف البالغ  أن المخرج يسعى من خالل هذا 
العمل إلى ربط الماضي بالحاضر، عبر االشتغال على 
نص مسرحي يعود تأليفه إلى بداية السبعينيات، 
وينتمي إلى سلسلة نصوص تؤرخ الرتباط محمد 
الجم بمسرح الهواة في تلك المرحلة، من حيث عمق 
الرؤية وجدية الخطاب وتعدد الداللة. ومن بين تلك 
النصوص: الگرنة، المشكال، البوق، أوليدات الحرفة...  
يضم في مجال  »المعادن«  أن فريق عمل  وأبرز 
التشخيص كال من: سعيد البحري، حسن بوعشراوي، 
محمد عزام بهلول، رضوان إبراهيمي، أيوب لحنيش، 

صفاء التباع، فايزة القاضي. 
عبد اللطيف  وفي السينوغرافيا وإدارة اإلنتاج: 
معروف، الموسيقى واأللحان: محمد عزام، تصميم 
سميرة  العامة:  المحافظة  شدال،  سناء  المالبس: 

عزوز  واإلكسسوارات:  الخشبة  تقني  العامري، 
فنيش،  الدين  بدر  والصوتيات:  ــارة  اإلن منهمك، 
اإلعالم  كدكاد،  أشرف  العامة:  والعالقات  التنسيق 

والتواصل: الطاهر الطويل.
وأوضح أن محمد الجم في تقديمه لهذا النص أبرز 
أن: »مسرحية المعادن عمل كتب له أن يولد في بداية 
السبعينات، حيث ُعرض في إطار المهرجان الوطني 
لمسرح الهواة من طرف فرقة النادي األدبي بسال، 
وقد نال حقه من اإلعجاب واإلطناب، سواء من طرف 

الجمهور أو المسرحيين المتبارين«.
ويضيف موضحا »كتابة هذه المسرحية تختلف 
تماما عن كتاباتي الحالية، حيث كنت في تلك الفترة 
أتعامل مع المسرح الهاوي، وكنت دائما أحرص على 
أن أكون في مستوى ما يروج من كتابات يطبعها 
التجريب المبني على الخلق واإلبداع المتميز كتابة 
وإخراجا و تحليال. وقد تأتى لي ذلك في مسرحية 
»المعادن« بخصوصية موضوعها الذي حاولت أن 
تجلياته  بكل   الطبقي  الصراع  مشكلة  فيه  أطرح 
وتناقضاته، بما فيها الفوارق االجتماعية تيسيرا 
هذه  وتدجينا.  تنويرا  وتحقيرا،  تكبيرا  وتعسيرا، 
التركيبة المسرحية وظفت في أربعة معادن طبقية 
معروفة على مقاس المجتمع: قصدير وحديد و نحاس 

وذهب.« 
لمسرحية  السينوغرافي  الــتــصــور  وينبني 
العرض،  مكونات  مع  تناغم  خلق  على  »المعادن« 
بحيث تم االعتماد على إطارات تفصح باللون والشكل 
على انتماء كل شخصية وتلويناتها النفسية، خدمة 
لدينامية تجعل األشكال المعتمدة، من خالل الحركة 
المتعددة  بالدالالت  حبلى  فسيفساء  والتشكيل، 

والهادفة.

مهرجان مكنا�س ل�شينما ال�شباب
يعقد الدورة الـ 12 تحت �شعار »المراأة وال�شينما«

 »The Royal Treatment« الفيلم  الم�شري مينا م�شعود
الأكثر م�شاهدة على نتفليك�س حول العالم

أعلنت اإلدارة المنظمة لمهرجان 
الشباب،  لسينما  الدولي  مكناس 
تخصيص الدورة الـ  12 لتقام تحت 
شعار »المرأة والسينما«، بعدما تم 
تخصيص الدورة السابقة لمناقشة 
قضية »السينما والوباء« تماشيا 
مع ظروف انتشار فيروس كورونا، 
وتم فتح باب قبول األفالم من كل 
أبريل   20 يوم  حتى  العالم  دول 
المهرجان  فعاليات  تعقد  أن  على 
في الفترة من 26 مايو إلى 29 مايو 

المقبل بالمغرب.
وأوضحت إدارة مهرجان مكناس 
الصفحة  عبر  الشباب،  لسينما 
موقع  على  للمهرجان  الرسمية 
التواصل االجتماعي »الفيسبوك«، 

لجنة  سيخصص  المهرجان  أن 
األفــالم  أفضل  الختيار  مشاهدة 
عشرة  الثانية  بالدورة  المشاركة 
التى  الشروط  فيها  تتوافر  ممن 
ضــرورة  وهــى  المهرجان،  أقرها 

أن يكون محتوى الفيلم مدته 20 
األفالم  ترجمة  دقيقة، مع ضرورة 
باللغة  لها  أو الصوت المصاحب 
بلغة  المحتوى  كان  إذا  العربية 

أخرى.

عن  المهرجان  إدارة  وكشفت 
لألفالم  ستمنح  الــتــى  الــجــوائــز 
الثانية  الــدورة  ختام  فى  الفائزة 
عشرة، وهى جائزة أفضل سيناريو 
والجائزة  إخراج،  أفضل  وجائزة 
الكبرى جائزة »فلسطين لإلبداع« 
وجائزة »مكناس لإلبداع«،  و هى 
خاصة بمخرجى مكناس، و جائزة 
طريق  عن  وتتم  الجمهور  اختيار 

المنصات الرقمية.
الدولى  مكناس  مهرجان  يعد 
لسينما الشباب، أحد المهرجانات 
والمخصصة  المهمة  المغربية 
للشباب من جميع أنحاء دول العالم، 
وتقام الدورة الـ 12 هذا العام تحت 

شعار »المرأة والسينما«.

مسعود  مينا  العالمي  المصري  النجم  وجه 
خالل  من  والعربي،  المصري  للجمهور  الشكر 
خاصية الستوي، علي حسابه بموقع تبادل الصور 
 The Royal إنستغرام، وذلك بعدما استطاع فيلمه
Treatment أن يحتل المركز األول في قائمة األكثر 
مشاهدة علي منصة نتفليكس حول العالم، واعدا 
الجمهور المصري والعربي أن يقدم عمال عربيا 

يلقى نجاح حول العالم.
  وكان النجم المصري العالمي مينا مسعود، 
قال إن نيوزيلندا لديها نظام صحى صارم بسبب 
 The  Royal كورونا، وأنه أثناء تصوير فيلمه
Treatment  مع  Netflix، خضع لحجر صحي 
فى نيوزيلندا لمدة أسبوعين وذلك في فندق تديره 
الحكومة النيوزيلندية، ولم يكن يستطيع الخروج 
لممارسة  اليوم  في  واحــدة  مرة  إال  غرفته  من 

الرياضة فقط.

الجزء  هو  هذا  أن  إلى  مسعود  مينا  وأشــار 
 The Royal فيلمه تــصــويــر  ــي  ف األصــعــب 
البلد  أن  موضحا  نيوزيلندا،  Treatment في 

جميلة وواحدة من أكثر األماكن هدوًءا.
فيلم The Royal Treatment، عرض علي 
الجارى، يصنف  20 يناير  منصة Netflix يوم 
دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة 

مينا مسعود ولورا مارانو.
 The Royal الجديد الفيلم  قصة  وتـــدور 
توماس،  واألمير  إيزابيال  Treatment حول 
حيث تدير إيزابيال صالونها الخاص وال تخشى 
التحدث عن رأيها، بينما يدير األمير توماس بلده 
وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بداًل من 
الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيال فيتغير مفهومه 
نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق أخر نحو 

السعادة.

�شلوى ال�شودري
 تطلق »عيون ذابلة«

أفرجت الفن انة المغربية سلوى الشودري، 
خالل األيام القليلة الماضية، أغنية جديدة 
من ألبومها الغنائي » الحب سبيلنا« األخي 
تحت عنوان » عيون ذابلة«، وذلك بدعم من 

وزارة الثقافة والشباب.
أغنية »عيون ذابلة« من ألحان الشودري 
مشبال   نبيل  وكلمات  أيضا،  أدائها  ومن 

ومحمد  الحسيني   إلياس  من  كل  وتوزيع 
بنلعالوي، وتمحور موضوعها  حول آفة االدمان 

في المؤسسات التعليمية التي تعتبر ظاهرة خطيرة  
تهدد الشباب .

وتأتي هاته األغنية في سياق ما تتناوله، فنيا، 
قضايا  تعالج  ملتزمة  أغاني  من  الشودري  سلوى 
المجتمع، حيث تعتبر  أن » الفن يجب ان يضع يده 

على مكامن الضعف والقضايا التي تعيق 
مجتمعنا  في  والنجاح  التطور 

ويجب ان يعمل ويجتهد مع 
بناء  في  المسؤولين  كل 

ابناء هذا الوطن .. «.

»م�شرح الملتقى« يقدم عر�شا بعنوان
»المعادن« لمحمد الجم

فرقة »الم�شرح المفتوح 
الرحال« المغربية تقدم 

م�شرحيتها  »ن�شيان« بتون�س
تقدم فرقة »المسرح المفتوح الرحال« المغربية بالعاصمة 
«، وذلك  في إطار جولة  »نسيان  التونسية مسلرحيتها 
الوباء. بسبب  المستمر  للتأجيل  تعرضت   مسرحية 
مسرحية  »نسيان« مأخهوذة عن رواية »أمرأة للنسيان«  
للروائي والكاتب المغربي  محمد برادة التي ألفها السيناريست 
عبد اإلله بنهدار من دراماتورجيا وإخراج مسعود بوحسين، 
فريدة  ميكيات،  حسن  من  كل  الخشبة  على  وشخصها  
لويزي،  الخلوفي، وهاجر  بوعزاوي، نزهة عبروق، عزيز 
 سينوغرافيا وإنارة رشيد الخطابي، مالبس سناء شدال.

المسرحية ، التي انجزت بدعم من وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضت 
يوم امش  األربعاء 24 نونبر 2021 على الساعة الخامسة 
مساء بدار الثقافة إبن خلدون، و تعرض  يومه الخميس 25 
نونبر 2021 في الخامسة مساء بالمركز الثقافي التلمذي 

محمد المسعودي نهج رومة تونس..
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عبد النبي بزاز

تتميز قصص مجموعة » هيهات » 
للقاص املغربي محمد الشايب بتنوع » 
تيماتها » التي تنزع نحو جتريب أشكال 
قصصية متنحها نهجا إبداعيا يختلف 
عن األمناط املألوفة مبا يضفيه عليها من 
متغيرات متس مجريات احلكي، وتطبعها 
بطرائق متلك من اجلدة والتغيير ما 
يبوئها سبقا يرسم معالم مغايرة جلنس 
قصصي ) قصة قصيرة( أصيل لقاص 
اجترح عتبة جتديد مبني على مقومات 
فعل كتابة تتغيا حفر مجراها، ونحت 
صورتها وشكلها داخل فضاء السرد 
املترامي األطراف، واملتشعب املسلكيات 
مضيفا صوته ملكونات جوقته، وسمفونية  
إيقاعاته .وسنحاول من خالل هذه الورقة 
مقاربة بعض موضوعات األضمومة 

و»تيماتها«.

أ ــ التماهي :
 يرد بعدة صور وأشكال تتمظهر بتجليات 
مع  التماهي  في  السارد  برغبة  تبدأ  مختلفة  
 «  : يوسف«  »ريح  في نص  يوسف  شخصية 
إصراري  واجه  لكن  أخوه،  أني  على  أصررت 
8 ، رغبة فتحت مسارب  ص   « بصمت ساحر 
تيه وانزياح  في وجه السارد ملا أبداه يوسف 
تشي  فضفاضة  حلال  اكتسى  تمنع   من 
املرامي:  بعيدة  وجهات   نحو  تقدم  بحركات  
وسار  بالسحب،  ملبدة  ابتسامة  »فابتسم 
النبي  فشخصية   ،  8 ص   « الشمس...  يتبع 
يوسف بزخمها الديني في مسوحه القصصية 
املختزلة  والقيمية  التاريخية  بمرجعياتها  
وزوجه  والعزيز  وإخوته  أبيه  مع  حكايته  في 
يوسف  سورة   ( القرآني  النص  في  املفصلة 
تماه  في  السارد  لرغبة  مؤجج  إلى  يتحول   )
منبه  رن  »حينذاك  تفاصيله:  الحلم  يستغرق 
صباحا،  السابعة  حلول  معلنا  البورطابل«   «
ص   « فصحوت وقلبي يركض كمهرة جامحة 
واتحاد  حلول  إلى  التماهي  ، ويتحول هذا   8
في مقامه الصوفي وما يستنفده من مجاهدة 
ومكابدة : »الحقيقة الوحيدة التي أدركتها أني 
أنا الشيخ، وأنه أنا كالنا شخص واحد...« ص 
21، لينزاح إلى تجاذب حميمي  طقس كتابة 
قصة يتحول إلى اندغام وانصهار : » كتبتها، 
ص  ففتنتني، أو كأنها كتبتني من جديد ... » 
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     ب ــ التحول :
 ويتم من مستوى إنساني : »أحيانا أكون 
أستاذا أحمل محفظة وأقصد املدرسة ... وللتو 
6 إلى  ص   «  ... القرآن  تحولت إلى فقيه يقرأ 
مستوى كائن من نوع الشجر: »وأحيانا أصير 
شجرة ال تراوح أبدا مكانها » ص 6 ، أو حشرة 
: »وأحيانا أصبح حشرة تتجول في األسواق 
في  لكنني   «  :  ) ذئب   ( أو حيوان   ،  6 ص   «
، وال   6 ص   « إلى ذئب...  صبيحة ما تحولت 
بل  اآللي  شكله  في  ثابتا  التحول  هذا  يظل 
إلى  معه  والتواصل  الحيوان  ألنسنة  يتطور 
درجة مصاحبته  في ألفة وحميمية : »صادفت 

 ... صافية  ضحكة  وجهي  في  أرسلت  قطة، 
جنبا  وسرنا  منها،  أصفى  بضحكة  وأجبتها 
 24 ص   «  ... املدينة  ليل  نستنشق  إلى جنب 
يتجاهلني املطر، وال   « ، وكذا املطر والرياح : 
تعرفني الرياح... » ص 7 ، مما يحدو بالسارد 
إلى اإلقرار باحتمالية التعرض لتحول أو مسخ  
في خضم حياة هادرة بالتغيير والتبدل بشكل 
ال يخلو  من مشهديات  تنضح  بصور عجيبة 
وأحيانا  للتحول  معرضون  كلنا   «  : وغريبة 

للمسخ... » ص 25 .

    ج ــ الكتابة :
تؤسس  الكاتب  لدى  القصصية  الكتابة   
تورطه  رؤى  عن  يصدر  مختلف  لتصور 
مغامرة  يمتشق  حكي  إواليات  اقتراف  في 
،عبد  وبإلحاح   ، منه  يطلب  كأن   ، التجريب 
ونزوال   «  : قصته  يكتب  أن  املجنون  السالم 

أن  عساه  التالي  النص  كتبت  إلحاحه  عند 
الخوض  ألن   50 ص   « فعال...  قصته  يكون 
بصعوبات  محفوف  قصته  كتابة  غمار  في 
يطرحها تعدد قصصه الحافلة بأسرار مضمرة 
في إهاب املسكوت عنه، وثاوية وسط أضابير 
مركونة بدهاليز الخفاء والكتمان : »تفحصت 
قصصه، فوجدته يجر أطنان األسرار، ومتاعب 
تيه  في  يبحر  بالصمت  يتحصن   .. السنني 
حسه،  خاتلت  قصته  كتابة   ،  49 ص  أبيض« 
تردد  متاهات  في  به  زجت  ذهنه،  على  تحايلت 
وتحفظ : »فكرت مليا في األمر، ولم أكتب شيئا 
إصرارها  يكبح  لم  ومعاودة  إلحاح   ،  49  «  ...
والنسيان  التجاهل  بذريعة  التوسل  وتكرارها 
ذلك:  على  مصرا  قصته،  بكتابة  متمسكا  ليظل 
»وبعد مدة طويلة، فاجأتني عودته بنفس الحال 
لك  قلت  قال:  ثم  الوقوف،  نفس  فوقف  والهيئة، 
وهي   ،  49 ص   »!... قصتي  أكتب  قاسم  آولد 
تجربة نابعة من تصور يراهن على ابتكار أشكال 
ربقة  من  وتنعتق  املألوف،  عن  تشذ  قصصية 
ثوابته ومواضعاته بما تمده من جسور تواصل 
فإذا  قارئه.  ومع  القصصي  املنت  شخوص  مع 

إهاب خبله،  من  ينسل  املجنون  عبدالسالم  كان 
وينفلت من عقال هبله ملحا على كتابة قصته، 
فإن قارئ املجموعة قد أوكلت له مهمة املشاركة 
بدءا  النصوص وإنتاجها  واإلسهام في تشكيل 
ص  ؟!«  القارئ  أيها  رأيك  »ما   : رأيه  بأخذ 
وإكمال  الكتابة  فعل  وإناطة  تفويض  إلى   24
لها  أضع  لن  القصة،  هذه  أتمم  »لن  حلقاتها: 
نهاية، واتركها مشتعلة دون انطفاء .. أما أنت 
أيها القارئ، إذا كنت تصر على إنهائها، فاركب 

غمار السرد ولك واسع الخيال.« ص 27 .
والكتابة  والتحول  التماهي  تيمة   لتبقى 
اخترقت  التي  املجموعة  »تيمات«   أبرز  من 
منحها  في  ساهمت  أخرى  عناصر  نصوصها 
إضافات داللية وجمالية كالعنصر الديني الذي 
يوسف«،  »ريح  نص  في  وثراء  بعمق  حضر 
وتحويرها  »يوسف«  من سورة  آيات  مستلهما 
بإدخال أداة النفي »ال« في : » ال أنا رأيت أحد 
عشر كوكبا، والشمس والقمر لي ساجدين ، وال 

أنا الذي قالت لي امرأة العزيز : »هيت لك« ص 
ص   وما بال الحق ال يحصحص ؟!...«   « ،  « 6
7، وعنصر املعتقدات التي تعكس رسوخ ثقافة 
الشعوذة، وتجذرها في نفوس  وأذهان الكثير 
يستعصي  قناعة شائعة  غدت  الناس حتى  من 
هذه   «  : استئصال شأفتها، واجتثات جذورها 
الفتاة جاء بها أهلها العتقادهم أنها مسكونة، 
وأن بركة الولي الصالح قادرة على إخراج الجن 

الذي يسكنها ..« ص 50 .
وتزخر لغة قصص األضمومة بنَفس مجازي 
عمقا  أكثر  فتغدو  التعبيرية  صيغها  يثري 
بكؤوس  املتوترة  القلوب  »وتروي  وجماال: 
صورا  تشكل  حيث   ،24 ص  ..؟!«  السكينة 
التعب  »استوطنه  واملعاني:  األبعاد  مختلفة 
واخضر الحزن في عينيه ... » ص 25، متنوعة 
 « القلق جالبيب لبسناها  »حاك   : االستعارات 
ص 37 ، أو : » أراها على أريكة الخيال جالسة، 
أو   ،  9 ص  التيه...«  بحور  بالخطو  ترسم  أو 
متوسلة بأسلوب رومانسي: »تهوي الجري في 
الغابات، والغناء مع الفراشات ، والسباحة في 
 ، التشبيهات  تتعدد  كما   ،12 ص   »... الفضاء 

وتتنوع استعماالتها: » هيفاء كالنغمات، وتهب 
 «  ،  9 ص   «  .. الهجير  وقت  اللطيفة  كالريح  
تتحرك املرأة كسحابة حبلى باملطر ..« ص  25 
لتمنح اللغة غنى في التعبير، وعمقا  في املعنى. 
ويتوالى الحلم كذلك في نصوص املجموعة عبر 
نسيجه  وتغني  الحكي،  سيرورة  ع   ُتنوِّ صور 
منبه  رن  حينذاك   «  : مختلفة  صياغات  في 
 ، صباحا  السابعة  حلول  معلنا  »البورطابل« 
فصحوت وقلبي يركض كمهرة جامحة » ص8، 
وفي : »عادت ، لتطل من نافذة حلم غريب .. » 

ص 16.
و  املوضوعات  وتنوع  تعدد  ويقترن 
واألماكن  الشخوص  وتنوع  بتعدد  »التيمات« 
الهجرة  كموضوع  بموضوعات  ارتباطها  في 
والذي تشكلت  أطرافه من عزيز الذي هاجر إلى 
داخل  »وصلت  شرعية:  غير  بطريقة  إسبانيا 
محرك سيارة ... سيارة مهاجر شرعي، أخذني 
ماليني!«  ثالثة  مقابل  سيارته  محرك  داخل 
زوجها  بمطعم  تشتغل  التي  وعائشة   ،34 ص 
»أما   : بالشعر  كانت شغوفة  أن  بعد  اإلسباني 
الشعر،  سوى  يقني  من  لها  يكن  فلم  عائشة 
كان  البدء  »منذ  وتردد:   ، أمواجه  تركب  ظلت 
لم يقم عالقة مع الشعر فهو ليس  الشعر ومن 
ص 36 . أما عزيز فكان مناضال   « إنسانا !«  
ص   « الطالب..  تظاهرات  زعيم  »كان  طالبيا: 
35  أضحى اآلن مهاجرا غير شرعي يبحث عن 
أن  عرفت   « بإسبانيا:  وضعيته  تسوية  طرق 
أمنيته األولى هي أن يحصل على أوراق اإلقامة 
... »ص 34 ، أشخاص زجت بهم الظروف إلى 
ماض  في عالقات  ينبشون  أوربا  نحو  الهجرة 
الجامعي  الحرم  داخل  طالبية  بمرحلة  مقرون 
من خالل حوار أثار موضوع الهجرة وما يحفه 
من خلفيات وإكراهات وتطلعات ... داخل فضاء 
إلى  تنضاف  والتي  اإلسبانية،  برشلونة  مدينة 
بها قصص األضمومة مثل  أمكنة أخرى عجت 
وجنان  الفنا   وجامع  األحد  وباب  عالل،  كراج 
السبيل  وسور املعاكيز  والهديم  والخبازات، 
والقنيطرة، وبلقصيري، وخميس ارميلة، وأوالد 
بإسبانيا  وأخرى  باملغرب  والحوافات  موسى، 
ريال«  »بالصا  وساحة   ، »الرامبال«  كشارع 
شخصيات  إلى  باإلضافة  برشلونة،  بمدينة 
مثل  والتنوع  التعدد  كذلك بسمة  موسومة هي 
طامو ونرجس والشيخ وزينة والفقيه والجدة 
ذات  وتاريخية   ... والهادي  وعياد،  وشعبان 
دولة  قائد  أو  كيوسف   عقدية  دينية  حموالت 
كريستوف   ( ُمْستكِشف  باحث  أو  كفرانكو، 

كوملبوس( . 
بعتبة   « »هيهات  مجموعة  أن  إلى  نخلص 
 ، واالنفالت  الزئبقية  في  املمعن  عنوانها 
من  عرفته  وما  »طامو«  شخص  في  واملجسد 
فراشة،  إلى  تتحول  رأيتها  »حتى   : تحول 
البياض  السطور  وتمأل  وتطير، ثم تحط على 
... ثم أخذت تعدو تارة بني الرفوف، وتتوغل في 
الخيال  في سماء  تطير  وتارة  السطور،  أعماق 
بها  اللحاق  حاولت   ... بعيدا  وتنأى   ، والحلم 
بصور  مزدحم  مشهد   ،  13 ص  هيهات...«  لكن 
تمعن في زئبقية متحولة  تستعصي على الثبات 
حيث  »فاكهة املمشى«  والرسو يتكرر في قصة 
تبقى الفاكهة عصية على الجني والقطف: »كان 
لكن  ما،  بطريقة  املمشى  فاكهة  قطف  يحاول 
هيهات.« ص 21  لتنفرد »هيهات«القاص محمد 
باختالف  املطبوع  السردي  بأسلوبها  الشايب 
بأدوات  التوسل  مقاربته  تستدعي  نوعي 
 ، خفاياه  باستنباط  كفيلة  متعددة  معرفية 

والغوص في خباياه.   
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االشتراكي

نائلة التازي، رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية واإلبداعية:

ال�ضناعات الثقافية قطاع �ضاعد ذو قيمة م�ضافة عالية

«كتاب براد المخزن ونخبة السكر »

 كوكا�س يكتب عن 
»وزير حلو يف حكومة ُمرة« 

»َقلما يجتمع لدى صحافي 
على  والقدرة  األحداث  تتبع 
العرض  وجمالية  التحليل 
تلك  التاريخ..  في  والغور 
عبد  عند  نجدها  مواصفات 
العزيز كوكاس، فهو بال مراء 
األديب الصحافي والصحافي 
شاهد  ذلك  إلى  وهو  األديب، 
بأفراحها  مرحلة  على 
وأتراحها، بآمالها وتعثراتها. 
لذلك حني نقرأ لكوكاس فنحن 
ونصا  صحافيا  مقاال  نقرأ 
أدبيا وشهادة تاريخية.. ومما 
كتابات  على  أهمية  يضفي 
الواسعة  ثقافته  كوكاس، 
ووعيه التاريخي وشغبه الذي 

يعرفه كل من احتك به وهو الشغب الذي يقدح شعلة الحس النقدي«.
يمهر  أوريد،  والروائي حسن  الباحث  كتبه  الذي  املشع  التقديم  بهذا   
الكاتب واإلعالمي عبد العزيز كوكاس كتابه الجديد »براد املخزن ونخبة 
السكر«، وهو كتاب صادر عن منشورات النورس في يناير الجاري، ويضم 
لقضايا  والسياسي  اإلخباري  التحليل  في  املقاالت  من  دفتيه سلسلة  بني 

ملحة وشمت الزمن املغربي طيلة عقدين من الزمن.
»ما يتضمنه الجزء  يقول الكاتب عبد العزيز كوكاس في تقديم كتابه: 
الذي اخترت له عنوانا  الثاني من كتابي »أحالم غير منتهية الصالحية« 
ونخبة  املخزن  »براد  متتالية:  أجزاء  من  ما سيأتي  في  األمر  كما  مغايرا 
عن  عبارة  كان  معظمها  الرأي،  عن  للتعبير  مقاالت  سلسلة  هو  السكر«، 
املغربي  الصحافي  الجسد  التي وشمت  األسبوعيات  أكبر  في  افتتاحيات 
لحظة مفصلية،  في  الجريدة  إدارة  أو  التحرير  رئاسة  بها  والتي تحملت 
من  متميزة  مرحلة  في  آنية  ووقائع سياسية  ألحداث  تحليلية  مقاالت  أو 
الزمن السياسي املغربي مع نهاية قرن وبداية آخر، أفول عهد وميالد عهد 
التي  بأحالمه  الكبرى،  بمخاضاته  العتبة،  بزمن  دوما  أسميه  ما  جديد.. 
التي  الحارقة  بأسراره  وتوهجاته،  بخيباته  واألصوات،  الطاقات  حررت 
كنت في قلب جزء منها.. شاهدا على تفاعالتها أو مجرد متتبع لها.. بما 
يعني أن هذه الكتابات كانت في قلب بوتقة انصهار املواد األولية في الفرن 

األساسي لهذه املرحلة«.
بلغة شفيفة تمتح من األدب وإن كانت تحاكي الوقائع واألحداث الجارة، 
وإن اتكأت على منطق التحليل الصحافي والسياسي فإنها ال تعدم خياال 
مبدعا، هو ما جعل الكاتب واإلعالمي محمد الصديق معنينو يقول عنها 
وعن كتابات املؤلف عموما: » عبد العزيز كوكاس صحفي خاض غمار مهنة 
الصحافة وامتحن صعوباتها وترك بصمات جلية على جبينها بعد تجارب 
أكيدة في منابر متعددة، حافظ خاللها على نقاوة مهنية رغم اشتغاله في 
أجواء عاصفة أبان خاللها عن قدرة هائلة لقراءة واقعية لألحداث وسط 
اختالط األوراق وتضارب املقتربات.. في كتاباته مزيج من األدب والصحافة 
فهو األديب الصحافي والصحافي األديب يعرض دائما أفكارا مرتبة وفق 
منهجية علمية كأنه أستاذ للرياضيات مع أسلوب سلس وخيال غني كأنه 
أستاذ مبرز في األدب.. سالحه طيلة هذا املسار سحر االبتسامة وحسن 
السلوك ووداعة الحوار مما يمنحه قدرة على التواصل ويجعل مجالسته 

فترة تبادل وسعادة«.
ونخبة  املخزن  »براد  كتاب  تضمنها  التي  الطريفة  املقاالت  بني  من 
»الفرجة   وسوق   نقرأ:  العنوان،  ذات  يحمل  مقال  إلى  باإلضافة  السكر« 
السبورة«،  تمسح  وبوليساريو  الطباشير  تأكل  »الجزائر   السياسة«، 
»احتمال  مسرحي«،  إخراج  إلى  يحتاج  »املوت االستثنائي للطغاة ملغز 
نشوب حرب بني املغرب والجزائر لم يعد مستحيال«، »كوفيد 19 يدفعنا 
»خلفيات هوس  املوت«،  من  لننجو  إلى ساردي حكايات  لنتحول جميعا 
الهدم  »معاول  ُمرة«،  حكومة  في  حلو  »وزير  باملغرب«،  الجزائري  تبون 
»أسرار  الديمقراطي«،  للمعمار  واحدة  لبنة  تضيف  ال  األعمى  والحنق 
و«دون  لقاء الحسن الثاني وهواري بومدين الذي لم يكتب له أن يحدث« 

كيشوت وطارق بن زياد لن يقيما حفال للعشاء األخير«...

طابع االختالف واالبتكار يف ق�ض�س » هيهات«  ملحمد ال�ضايب

الصناعات  فيدرالية  رئيسة  أكدت 
الثقافية واإلبداعية نائلة التازي، أن هذه 
قيمة  ذي  قطاعا صاعدا  تمثل  الصناعات 

مضافة عالية.
صحفية  ندوة  خالل  لها  مداخلة  وفي 
البيضاء،  بالدار  االثنني  يوم  عقدت 
تحت  دراسة  خالصات  لتقديم  خصصت 
الصناعات  تشهدها  تحوالت  »أية  عنوان 
وهي  باملغرب؟«،  واإلبداعية  الثقافية 
فروع  أربعة  على  ركزت  التي  الدراسة 
الحية  والعروض  النشر  هي  محورية 
شددت   واملوسيقى،  البصري  والسمعي 
الذي  الدور  أهمية  على  التازي  نائلة 
يضطلع به هذا القطاع في تحقيق التنمية 

البشرية والدفع بالنمو االقتصادي.
الثقافية  الصناعات  أن  واعتبرت 
منها  أخرى،  لقطاعات  مفيدة  واإلبداعية 
والتربية  والشباب  السياحة  بالخصوص 
وحتى امليدان الدبلوماسي، مبرزة ضرورة 
إعطائها دفعة قوية، السيما في ظل األزمة 

الحالية.
أنجزت  التي  الدراسة،  هذه  أن  وذكرت 
بروكسيل،  والوني  فيدرالية  مع  بشراكة 
يوليها  التي  األهمية  أيضا  أظهرت 
»شركاؤنا بالخارج لهذا القطاع«، معبرة 
يزخر  املغرب  بأن  األكيدة  قناعتها  عن 
أن يكون  قادر على  باملواهب وبإرث غني 
بالصناعات  النهوض  في  محوريا  عامال 

الثقافية واإلبداعية.
الصحية  األزمة  أن  التازي   وسجلت 
كان لها تأثير قاس على القطاع ، خاصة 
ومختلف  الحية  والعروض  املوسيقى 
مبرزة  والفنية،  الثقافية  التظاهرات 
وتيرة  تسريع  أهمية  ذاته  السياق  في 
اإلصالحات  مقدمتها  وفي  اإلصالحات، 
منها  يرتبط  ما  وباألخص   ، التشريعية 
القانون  على  املصادقة  مسار  بتسريع 
حلقة  يبقى  الذي  املؤلف  بحقوق  املتعلق 
الثقافية  الصناعات  سوق  داخل  محورية 

واإلبداعية.
من  بات  أنه  إلى  أيضا  االنتباه  ولفتت 
تتيحها  التي  الفرص  اغتنام  الضروري 
التقنيات الرقمية، من أجل تسريع التدابير 
اإلصالحات  في  املتضمنة  العرضانية 
املوجهة للقطاع، والذهاب إلى حد مواكبة 
رئيسيا  قطاعا  تعد  التي  الصناعات  هذه 
وبناء  الشباب  انطالق  يخص  ما  في 

التنمية باملغرب.
االتحاد  رئيس  اعتبر  جهته،  ومن 
أن  لعلج  شكيب  املغرب  ملقاوالت  العام 
على  استراتيجيا  رهانا  أصبحت  الثقافة 
وبرهنت  والقاري،  الوطني  املستويني 
على الصعيد العاملي أنها قادرة على خلق 
عنصرا  تشكل  وأنها  والشغل،  الثروة 
للدول.  الناعمة  القوة  ضمن  مركزيا 
الجديد  النموذج  املغرب،  في  أنه  وتابع، 

رئيسيا  محورا  الثقافة  من  جعل  للتنمية 
لتنمية الرأسمال البشري، وتحقيق النمو 
التراب  كل  عبر  واالجتماعي  االقتصادي 

الوطني.
العام  املندوب  أوضح  جهته،  من 
وتونوبو  بروكسيل  والوني  لفيدرالية 
بني  تجمع  التي  العالقات  أن  كاساجيما 
العديد  املغرب وبلجيكا مترسخة وتغطي 
التكوين  مجالي  وخاصة  املجاالت،  من 
»ميالد  أن  وأضاف  العالي.  والتعليم 
واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  فيدرالية 
هذا  لتقوية  لنا  بالنسبة  فرصة  شكل 
امليدان«،  في  فاعلني  مع  الناجع  التعاون 
مشيرا إلى أن »الشراكة مع هذه الفيدرالية 
هذا  في  بقوة  االحتراف  لدعم  أداة  تمثل 
ثمرة  هي  الدارسة  إن  وقال  القطاع«. 
الفيدرالية،  مواكبة  بهدف  مبدئي  تفكير 
األربع  للمكونات  أولي  تشخيص  وإجراء 

للقطاع.
امليدانية  الدراسة  هذه  إجراء  تم  وقد 
من  فريق  قبل  من  تماما  مستقل  بشكل 
منتظم  تفاعل  في  املغاربة،  الباحثني 
والفاعلني  القرار  صانعي  مع  وبناء 
امليدانية  الدراسة  هذه  وتقدم  واملراقبني. 
قطاعات  أربعة  أداء  لتفكيك  مفاتيح 
النشر والفنون  إبداعية في املغرب، وهي 
املسرحية واملوسيقى املعاصرة والسمعي 

البصري.
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بابن احمد

إعالن قضائي لبيع عقار
ملف تنفيذ عدد

1273/6101/2021
تاريخ البيع:

2022/02/07
لفائدة عبد السالم معرف

في مواجهة: حسن حريف بن 
البوعزاوي

الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
ان  احمد  بابن  االبتدائية  باملحكمة 
يومه  ستجري  عمومية  سمسرة 
2022/2/07 على الساعة العاشرة 
الجلسات  بقاعة  صباحا  والنصف 
الكائن  العقار  لبيع  وذلك   3 رقم 
بدرب سي حمو ابن احمد، والبالغة 
مساحته 50 متر مربع وهو عبارة 
عن منزل سكني موضوع رسم شراء 
عدد 619 صحيفة 408 كناش االول 
طابق  167 له واجهتني يتكون من 
سفلي به 2 غرف ومطبخ ومرحاض 
أول  وطابق  مؤجر،  وهو  وبهو 
يتكون من 2غرف مطبخ، مرحاض، 
غرفة  على  يحتوي  وسطح  وبهو 
حمراني  قبلة:  كالتالي:  حدوده 
زنقة  غربا:  زنقة،  يمينا،  الجياللي 

شماال محمد بن عبد السالم
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
املذكور  العقار  لبيع  العلني  املزاد 
أعاله في مبلغ 180.000.00 درهم.
وعلى من رسا عليه املزاد أن يؤدي 
 %3 زيادة  مع  ونقدا  حاال  املبلغ 

لفائدة الخزينة العامة.
في  املشاركة  في  راغب  كل  وعلى 
اليوم  في  الحضور  املذكور  املزاد 
أعاله  املحددين  واملكان  والساعة 
املدني  التنفيذ  بمكتب  االتصال  أو 

بهذه املحكمة.
ع.س.ن /280/إ.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

سيتـم   2022/2/22 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 
فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 

أثمـان  بعروض  العروض  بطلب 
ألجل:

على   INDH/2022/08  *
الساعة 12h00 زواال

ببناء  خاصة  تقنية  دراسة   *
املسالك الطرقية التابعة للجماعات 
الترابية: العامرية - اشطيبة - أوالد 
يعكوب - سيدي عيسى بن أسليمان 
- ملزم - الفرا يطة - الهيادنة - سور 
العز - اوالد اعمر - زمران الشرقية 
 - الشعيبية  العطاوية   - لعثامنة   -

اجوالة ومايات.
ببناء  الخاصة  األشغال  وتتبع 
املسالك الطرقية التابعة للجماعات 
اجوالة وزمران الشرقية   الترابية : 

عمالة إقليم قلعة السراغنة
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
)ُاثنا  12.000٫00درهم   مبلغ: 

عشرألف درهم(.
مبلغ:  في  األشغال  كلفة  تقدير   -
مئة  )خمس  569.280.00درهم  
ومأتني   ألف  وستون   وتسعة 

وثمانون درهم(.
يمكن سحب ملفات طلبات العروض 

بقسم امليزانية واألدوات بالعمالة.
ويمكن كذلك تحميلهم إلكترونيا من 
العنوان  من  الدولة  صفقات  بوابة 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

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

قلعة السراغنة 
-إما إيداعها ،مقابل وصل، بمكتب 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في 8 من ذي القعدة 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

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

املادة   10 من نظام االستشارة.
اإلدالء  املتنافسني  على  -يستوجب 
شهادة  من  عليها  مصادق  بنسخة 

D4 :الترخيص في مجاالت
املقيمة  غير  للمقاوالت  بالنسبة 
باملغرب يتعني عليها اإلدالء بامللف 
نظام  في  محدد  هو  كما  التقني 

االستشارة.
ع.س.ن /285/إ.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

سيتـم   2022/2/22 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 
فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 
أثمـان  بعروض  العروض  بطلب 

ألجل:
على   INDH/2022/07  *

الساعة 11h00 صباحا
األشغال  وتتبع  تقنية  دراسة   *
ملعالجة  مركز  ببناء   الخاصة 

اإلدمان بقلعة  السراغنة
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
مبلغ: 1500.00درهم )ألف وخمس 

مئة  درهم(.
مبلغ:    في  األشغال  كلفة  تقدير   -
)أربعة  54.000.00درهم  

وخمسون ألف  درهم (.
يمكن سحب ملفات طلبات العروض 
بالعمالة،  امليزانية واألدوات  بقسم 
ويمكن كذلك تحميلهم إلكترونيا من 
العنوان  من  الدولة  صفقات  بوابة 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

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

قلعة السراغنة 
-إما إيداعها ،مقابل وصل، بمكتب 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في 8 من ذي القعدة 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

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

املادة   10 من نظام االستشارة.
اإلدالء  املتنافسني  على  -يستوجب 
شهادة  من  عليها  مصادق  بنسخة 

D14:الترخيص في مجاالت
املقيمة  غير  للمقوالت  بالنسبة 
باملغرب يتعني عليها اإلدالء بامللف 
نظام  في  محدد  هو  كما  التقني 

االستشارة.
ع.س.ن /286/إ.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب استشارة معمارية

سيتـم    2022/2/22 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 
فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 

بطلب استشارة معمارية   ألجل:
* 2022/06/م.و.ت.ب  على الساعة 

10h00 صباحا
دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء  
بمدينة  الشباب  للمقاولني  حاضنة 
القلعة عمالة إقليم  قلعة السراغنة 

- الشطر الثاني-.
اإلجمالية  امليزانية  تحدد   *
بدون  األشغال،  إلنجاز  املتوقعة 
مبلغ:  في  الرسوم،   احتساب 
3.375.000.00درهم )ثالثة ماليني 
ألف   مئة وخمسة وسبعون  وثالث 

درهم(.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  قسم  من  املعمارية 
كذلك  ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميلهن 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم    املرسوم  من  و102  و101 
جمادى   8 في  الصادر   2.12.349
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني:

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

قلعة السراغنة.
-إما إيداعها ،مقابل وصل، بمكتب 

الضبط بالعمالة.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة  
بداية  عند  املعمارية،  اإلستشارة  

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في 8 من ذي القعدة 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
-إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 
االستشارة  نظام  من   5 املادة  في 

املعمارية.
ع.س.ن /287/إ.د

*************
شركة:

STE«JAWHARA TRA-
 VAUX 22» SARL AU

شركة محدودة املسؤولية  ذات 
الشريك الوحيد 

برأسمال 000.00 100 درهم
املقر االجتماعي :حي اقجوع 

ايموزار مرموشة بوملان.
إشعار بتأسيس

بمقتضى عقد عرفي محرر بميسور 
وضع  تم   ،2022/01/07 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسي  القانون 
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

حسب الخصائص التالية: 
التسمية:

STE«JAWHARA TRA-
VAUX 22» SARL AU

-  نشاط الشركة:
**البناء و األشغال املختلفة

**متحادث
**تأجير املعدات.

**نقل البضائع لحساب الغير
**ممول الحفالت

**مطعم
محدودة  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
تحتسب  سنة   99 الشركة:  مدة   -
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
- مقر الشركة: حي اقجوع ايموزار 

مرموشة بوملان.
رأسمال الشركة مائة ألف  درهم   -
على  مقسمة  100000.00درهم 
1000 حصة من فئة 100درهم لكل 

حصة، موزعة على الشكل التالي: 
* جمال ابرعود 1000 حصة.

- التسيير:  تم  تعيني السيد جمال 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا   ابرعود 

محددة.
- السنة الحسابية: ابتداء من فاتح 
كل سنة  من  دجنبر  متم  إلى  يناير 
تبتدئ  التي  األولى  السنة  عدا 
السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 
دجنبر  متم  مع  وتنتهي  التجاري 

.2022
ملف  إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -
الشركة باملحكمة االبتدائية لبوملان 
 2022/09 عدد:  تحت  بميسور 

بتاريخ 2022/01/20.
ع.س.ن /288/إ.د ع.س.ن /289/إدع.س.ن /027/إت

ع.س.ن /029/إت

 التقاه بمرسيليا: 
يوسف لهاللي

سليم خلبوس، هو 
عميد الوكالة الجامعية 
الفرنكفونية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي 
السابق بتونس، التقاه 
مراسل االتحاد بمرسيليا 
في إطار اللقاء بين 
المقاوالت الناشئة بإفريقيا 
 Emerging« الذي نظمته
،»Valley

وقدم الوزير التونسي 
السابق للتعليم العالي 
مشاريع الوكالة 
الفرنكفونية والتعاون مع 
المغرب الذي تم اختياره 
ليحتضن مقر األكاديمية 
العلمية للفرنكفونية في 
الرباط.

السفير  مشروع  اليوم  قدمتم  لقد    o o

فالي  لقاء امرجين  الخاص بالوكالة خالل 
ال��ذي  بمرسيليا،   Emerging Valley
يستضيف المقاوالت الناشئة بإفريقيا، هل 
يمكنكم أن تقدموا لنا المزيد من التفاصيل 

حول هذا المشروع ؟
من  مجموعة  ه��ن��اك  أن  ال��واق��ع    n n

وهي  األعمال،  بريادة  المتعلقة  المشاريع 
الوكالة  به  تقوم  ج��دا  ه��ام  تحول  اليوم 
للفرنكفونية نحو تطوير تنظيم  الجامعية 
ونحو  والطالبية،  الجامعية  المشاريع 
المزيد من العمل مع الجامعات األعضاء في 
المنظمة، من أجل تكامل مهني أفضل وقابلية 
أفضل لتوظيف الشباب. نحن نقوم في الوقت 

نفسه بعمل على المناهج الدراسية وطريقة 
التدريس، نقوم بعمل على البنية التحتية من 
خالل إطالق مراكز التوظيف ونطلق برامج 
األعمال.  ري��ادة  حيث  من  لالهتمام  مثيرة 
ونطور برامج لريادة االعمال، ومن بين هذه 
»سليم  وبرنامج  »سفير«  البرامج برنامج 
»وهي برامج تخص بلدان المغرب العربي 
وبلدان الشرق األوسط، الذين يطورون كل 
ما هو ريادة األعمال في المجال االجتماعي، 
االهتمام  مع  ولكن  المشاريع  يعني  وهذا 
الخصوص،  وجه  على  والبيئة  باإلنسان 
المقاول،  الطالب  وضع  تطوير  نريد  نحن 
للطالب  يسمح  الذي  مبتكر،  بل هو وضع 
بالتوازي مع دراستهم، إعداد مشروع مهني 
حتى قبل مغادرة الجامعة. وقد تم اختبار 
شمال  بلدان  في  التجريبي  المشروع  هذا 
إفريقيا، ونجح بشكل جيد جدا، لذلك نريد 
بلدان  المشروع في  أن نؤسس هذا  اليوم 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسنبدأ ب 
8 بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
تعميم  هي  والفكرة  هايتي.  إلى  باإلضافة 

هذا المشروع.
o o هو ابتكار جديد جدا »وضع الطالب 

المقاول«بالجامعات الناطقة بالفرنسية؟

n n  ابتكار عظيم جدا بالطبع، ألنه أوال 

غير موجود، ثم ألنه يتطلب مراقبة من قبل 
السلطات العمومية، ألنه يجب علينا تغيير 
في  المرونة  الطالب  وإع��ط��اء  القوانين، 
دراستهم، يمكن للطالب على سبيل المثال 
المواد  واختيار  االختيارية  المواد  تغيير 
إع��داد  يجب  عمله،  مشروع  تواكب  التي 
األساتذة حتى  ندرب  أن  المدربين، ويجب 
مدربين،  بل  تقليديين،  معلمين  يكونوا  ال 
مرافقين، وهذا ابتكار في حد ذاته. الطالب، 
لديه إشراف مزدوج، من جهة لديه إشراف 
أكاديمي مبتكر وإشراف مهني يأتي من عالم 
مرة،  كل  في  الخطوات  يتبع  إنه  األعمال. 
وهناك هيئات تتبع تقيم التقدم المحرز في 
مشروعه. المثل األعلى بالنسبة لنا هو أنه 
يخرج من الجامعة ليس فقط بدبلومه ولكن 
يخرج أيضا بمشروعه في جيبه، بالطبع هذا 
الوضع ربما ال يصلح للجميع. والفكرة هي 
أن التدريب يكون بروح المبادرة، ومعرفة 
كيفية اتخاذ المبادرات، أن تكون لديك رغبة 
االكتشاف وأن تكون منظما، وهذا ينطبق 
على الجميع، ولكن من بين هؤالء الطالب 
المرشحين، سوف نكتشف أولئك الذين لديهم 
قابلية للنجاح في مجال إنشاء المقاوالت 
التجارية والذهاب إلى نهاية سلسلة القيمة، 

وهذا هو المبدأ.

o o  لقد اخترتم بلدا وهو المغرب من 

أجل اختبار وتجريب هذه المبادرة، لماذا 
هذا االختيار؟

n n  لدينا الكثير من األنشطة في المغرب، 

وهو بلد رائد من أجل تجريب مراكز العمل 
في مشروعنا الرئيسي.

قررنا مع الحكومة المغربية فتح 6 مراكز 
للعمل ناطقة بالفرنسية، بتمويل مشترك بين 
االتحاد والحكومة المغربية. هو مشروع ب 
700 مليون يورو، إنه مشروع كبيروستنتشر 
6 مراكز في جميع أنحاء المغرب، مركز واحد 
لكل جامعة. الفكرة هي وجود شبكة تجمع 
الكبير  المشروع  هو  هذا  جميعا،  بينهم 
هذا مشروع  المغرب.  مع  لدينا  الذي  جدا 

هو للجامعات المغربية.
لدينا  ال��ذي  الثاني  الكبير  المشروع 
يتعلق بالعالم بأسره. وتم اختيار المغرب 
الستضافة مقر األكاديمية الدولية للفرنكفونية 
العلمية. تطلق الوكالة الجامعية الفرنكفونية 
الدولية  2022 األكاديمية  UAF من يناير 
كبير  مشروع  وهو  العلمية،  للفرنكفونية 
جدا، وهي أكاديمية دولية ذات نطاق واسع 
العلوم  تعزيز  إلى  ستهدف  والتي  للغاية، 
أكاديمية  ستكون  ل��ذا  الفرنسية.  باللغة 
وستكون  العلمية،  للفرنكفونية  مرصد  مع 
أكاديمية مع مساعدة في إدارة الجامعات، 
والهياكل البحثية، وستكون أيضا أكاديمية 

لدعم النشر العلمي. 
واليوم، لدينا مشكلة كبيرة في هذا المجال. 
الباحثون الناطقون بالفرنسية لديهم صعوبة 
في النشر ألنه ال يوجد ما يكفي من المجالت 
المعترف بها دوليا، لذا فالوكالة الجامعية 
الفرنكوفونية UAF ستشارك في هذا المجال 

للمساعدة والدعم للنشر العلمي.
على  موافقته  المغرب  ملك  أعطى  لقد 
في  العلمية  األكاديمية  هذه  مقر  يكون  أن 
الرباط، ونحن سعداء بهذا االختيار، وسيكون 
المغرب شريكنا وكل شيء جاهز وعلى ما 
يرام، وسنوقع اتفاقية المقر في الرباط لهذا 

المشروع المبتكر عما قريب.
o o  هذا المشروع الكبير لالبتكار لشبكة 

الجامعات الناطقة بالفرنسية يجمع أيضا 
الجامعات غير الناطقة بالفرنسية، هذا تحول 

كبير بالنسبة لشبكة الفرنكفونية؟

n n  عندما نتجاوز 1000 جامعة اليوم، 

حتى  الجامعات  جميع  إلى  حتما  سنصل 
خارج الفضاء الناطق بالفرنسية. لذا لدينا 
اليوم نوعان من السياسات، سياسة االتحاد 
دعم  هي  بالفرنسية،  الناطقة  البلدان  في 
السلطات العامة والجامعات في إصالحات 
التوجه  في  شريك  ألننا  وهيكلية،  عميقة 
نحو المناهج الدراسية، والبحوث المتعلقة 
بالحكم، وال سيما القضايا التي تنشأ اليوم 

في الجامعة الناطقة 
ب���ال���ف���رن���س���ي���ة. 

وف����ي ال��ب��ل��دان 
الناطقة  غ��ي��ر 
 ، نسية لفر با
سياسة  ه��ي 
أخرى، بل هي 
تركز  سياسة 
إل���ى ح���د ما 
التعاون  على 
أو  ال����دول����ي 

على اإلصالحات 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة، 

وعلى نقاط محددة، 
غير  الدول  ألن  لماذا؟ 

الناطقة بالفرنسية تطلب 
الناطقة  البلدان  مع  التعاون 

متعدد  نهج  م��ع  ول��ك��ن  بالفرنسية 
األطراف، وهذا هو المكان الذي يتدخل فيه 
االتحاد كمنظمة دولية ذات هدف مربح ويربط 
الجامعات غير الناطقة بالفرنسية بالجامعات 
الناطقة بالفرنسية. اليوم لدينا 1000 جامعة 
ومركز أبحاث تأتي من 120 دولة مختلفة، 
تصل  بالفرنسية  الناطقة  الدول  أن  ونقدر 
إلى حوالي خمسين دولة، وهذا يعني أن 
غالبية البلدان ليست ناطقة بالفرنسية في 
شبكة وكالة الجامعات الناطقة بالفرنسية 
UAF. ولكننا، نطور الفرنكوفونية العلمية 
التي تعني كل ما يمكن القيام به من حيث 
التعاون سواء في مجال التربية أو في مجال 
البحث، ومجال الحكم بأكمله، في مجال تنقل 
العالم  في  دائما  ولكن  والمعلمين  الطالب 

الناطق بالفرنسية.
القمة  مؤتمر  إلى  رسالتكم  هي  ما   o o

اإلفريقي األوروبي؟

n n  الرسالة التي نعطيها هي أساسا 

تعرفان  القارتان  نوعية،  نقلة  إلى  الحاجة 
يمكن  ال  القارتان  جيدا،  البعض  بعضهما 
القارتان  األخ��رى،  دون  واح��دة  تعيشا  أن 
متشابكتان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، 
ولكن المهم اليوم، مع تطور العالم، هو نقلة 
نوعية في طريقة العمل، االحترام المتبادل، 
والمعاملة بالمثل، والمساواة، والمشاركة 
فمن  خ���اص،  بشكل  االس��ت��م��اع  ث��م  وم��ن 
الضروري أن نعرف أن بلدان إفريقيا فيها 
العديد من مشاكل التنمية، بالتأكيد ، ولكن 

خبراءها 
ي��ع��رف��ون 
قياسها  كيفية 
ك��م��ي��ا، وش��رح��ه��ا، 
فإن  وبالتالي  تعريفها،  وكيفية 
السؤال هو كيفية العمل بشكل مشترك وفعل 
ما هو أفضل معا بشكل مشترك، والقضية 
إلى  الشمال  من  مساعدات  مسألة  ليست 
الجنوب، بل هي قضية تنمية مشتركة، ألن 
خبراء إفريقيا اليوم يعرفون احتياجاتهم، 
بل هي مسألة يتم دمجها في إطار التعاون 

اإلفريقي األوروبي.

o o  هل قرار فرنسا خفض عدد تأشيرات 

إلى  المغاربية  للبلدان  الممنوحة  الدخول 
النصف سيكون له تأثيرسلبي على التبادل 

األكاديمي؟
n n أعتقد أن تخفيض عدد التأشيرات هو 

قرار مؤقت، ولن يدوم طويال. ألن التعاون بين 
فرنسا وإفريقيا في مجال األوساط األكاديمية 

مهم جدا.
 فرنسا ال تزال اليوم إلى حد كبير جدا، 
الوجهة األولى للطالب الناطقين بالفرنسية 
في إفريقيا، وهو وضع لم يتغير، وأعتقد أنه 
قد يكون هناك في بعض األحيان تعديالت 
صغيرة ألسباب سياسية، ولكن نحن مقتنعون 
الفرنسية  الجامعات  ألن  مؤقت  ق��رار  أنه 
وثيق  بشكل  تعمل  اإلفريقية  والجامعات 
جدا، وهناك العديد من المشاريع الممولة 
بشكل مشترك، هناك العديد من المشاريع 
األوروبية أيضا، ومشاريع لفرنسا مع الدول 
األوروبية األخرى، والتعاون مع األفارقة، لن 
يتوقف، بل هو في حركة، وأعتقد أنه أقوى 
بكثير من جميع القرارات السياسية المؤقتة.
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أعتقد أن تخفيض 
عدد التأشيرات هو 

قرار مؤقت ولن يدوم 
طويال، ألن التعاون 

بين فرنسا وإفريقيا 
في مجال األوساط 

األكاديمية مهم جدا

سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية الفرنكفونية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي السابق بتونس لالتحاد االشتراكي:

ملك المغرب 
اأعطى موافقته 

على اأن يكون مقر 
الأكاديمية العلمية 

للفرنكفونية في 
الرباط ونحن 

�سعداء بهذا 
الختيار
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والتعاون  الخارجية  وزير  أجرى 
بالخارج  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
ناصر بوريطة، أول أمس الثالثاء، اتصاال 
الخارجية  الشؤون  وزير  مع  هاتفيا 
عثمان  بالخارج،  والتونسيني  والهجرة 
سنة  تكريس  إطار  في  وذلك  الجرندي، 
املغرب  بني  القائمة  والتنسيق  التشاور 

وتونس.
نقلته  ما  حسب  املحادثة،  وشكلت 
وكالة األنباء التونسية، مناسبة لإلشادة 
الثقة  ومناخ  املتينة،  األخوة  بأواصر 
الذي يسود العالقات املتميزة بني قيادتي 
من  الجانبني  يحدو  ما  وتأكيد  البلدين، 
عزم صادق على تعزيز العالقات الثنائية 
جديدة  ديناميكية  وإدخال  وتطويرها، 
عليها من أجل االرتقاء بها إلى مستويات 

أرفع.
وأكد الوزيران، أهمية اإلعداد إلنجاح 
القادمة،  الثنائية  االستحقاقات  مختلف 
الكبرى  اللجنة  اجتماعات  عقد  والسيما 
والتنسيق  املتابعة  ولجنة  املشتركة 
قناعتهما  عن  معربني  اآلجال،  أقرب  في 
الزيارات  تبادل  نسق  رفع  بضرورة 
في  الحركية  استئناف  بهدف  الرسمية 
املجاالت،  مختلف  في  الثنائية  العالقات 
املشتركة  املنفعة  قوامها  ملقاربة  وفقا 

والتكامل االقتصادي.
كما تطرق الوزيران إلى أهم  القضايا 
وتبادال  الراهنة،  واإلقليمية  العربية 
الرؤى حول عدد من املسائل ذات االهتمام 
املشترك التي تتطلب مزيدا من التنسيق 
التحديات  ضوء  في  السيما  والتشاور، 
اإلعداد  أفق  وفي  املاثلة،  اإلقليمية 
مقدمتها  وفي  القادمة  لالستحقاقات 
الجامعة  ملجلس  التشاوري  االجتماع 
املستوى  على  سينعقد  الذي  العربية 
التنفيذي  واملجلس  بالكويت،  الوزاري 
لالتحاد اإلفريقي والقمة العادية لالتحاد 
العاصمة  ستحتضنهما  اللذين  اإلفريقي 

األثيوبية أديس أبابا.
من جهة أخرى، أجرى ناصر بوريطة، 
أولفي اليوم نفسه، مباحثات، عبر تقنية 
األول  الوزير  نائب  مع  املرئي،  التناظر 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
بمملكة الكامبودج، براك سوخون.

وخالل هذا اللقاء، اتفق الوزيران على 
عقد  خالل  من  الثنائية،  العالقات  تعزيز 
الجلسة الثالثة من املشاورات السياسية 
إعطاء  وكذا  املقبلة،  املختلطة  واللجنة 
لإلرتقاء  التجارية،  للمبادالت  قوية  دفعة 
العالقات  إلى مستوى يعكس جودة  بها 

السياسية.
الشؤون  لوزارة  بالغ  وأوضح   
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
املقيمني بالخارج، أن  بوريطة وسوخون، 
ستكون  التي  املجاالت  استعرضا 
السيما  أكثر،  معمق  تعاون  موضوع 
الصناعة والسياحة والنسيج والتكوين، 

مبرزين أهمية تقاسم التجارب.
محاور  إلى  أيضا  الجانبان  وتطرق   
اإلقليمي،  اإلطار  في  للتعاون  جديدة 
املغرب  بني  الروابط  تقوية  خاصة 

ومنطقة جنوب شرق آسيا.
الصدد،  هذا  في  بوريطة،  وذكر    
وإفريقي  عربي  بلد  أول  هو  املغرب  بأن 
في  مراقب  عضو  صفة  على  يحصل 
جنوب  أمم  لرابطة  البرملانية  الجمعية 
 2021 سنة  شريك  وعضو  آسيا،  شرق 
التربية  وزراء  منظمة  إلى  االنضمام  مع 

لجنوب شرق آسيا.
 ،2016 سنة  أيضا،  املغرب  وقع  كما 
على اتفاق الصداقة والتعاون مع رابطة 

تتولى  التي  آسيا،  شرق  جنوب  أمم 
الكامبودج حاليا رئاستها.

الصحراء  بقضية  يتعلق  ما  وفي 
البناء  باملوقف  الوزيران  أشاد  املغربية، 
عالقاتها  قطعت  التي  الكامبودج  ململكة 
مع الجمهورية املزعومة ولم تعد تربطها 

أية عالقة بهذا الكيان الوهمي .
الكامبودج  جددت  املناسبة،  وبهذه   
التأكيد على دعمها لجهود األمم املتحدة 
بالنزاع  املتعلقة  األمن  مجلس  ولقرارات 

اإلقليمي حول الصحراء املغربية.
نوه  األطراف،  متعدد  املستوى  على 
بوريطة وسوخون بالتنسيق بني البلدين 
في املحافل الدولية، وعبرا عن التزامهما 
ترشيحات  ودعم  التعاون  هذا  بمواصلة 

كل منهما .
وفي هذا السياق، جدد بوريطة التأكيد 
الكامبودج  لترشيح  املغرب  دعم  على 
لدى  مراقب  عضو  صفة  على  للحصول 

منظمة التعاون اإلسالمي.
جدد  املباحثات،  هذه  ختام  وفي 
سوخون  إلى  املوجهة  الدعوة  بوريطة 
التي  املغرب  إلى  زيارته  برمجة  إلعادة 
لكن   2020 أبريل  في  مقررة أصال  كانت 

تم تأجيلها بسبب الوضعية الصحية.
نشرته  تقرير  أكد  آخر،  مستوى  على 
الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة 
املقيمني  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون 
تطرق،  بوريطة  ناصر  أن  الخارج،  في 

خالل مناقشة عدد من االتفاقيات الدولية 
النواب، األسبوع املاضي،  إلى  بمجلس 
الدور اإليراني في محاوالت الدخول إلى 

غرب إفريقيا لنشر املذهب الشيعي.
وقال املسؤول عن الخارجية إن األمن 
اإلفريقية  وللقارة  للمغاربة  الروحي 
للتصدي  األولويات  بني  من  يعتبر 
لألطماع اإليرانية في القارة. مشيرا إلى 
أن “مساندة املغرب ملا تعرضت له إمارة 
أبو ظبي باإلمارات العربية املتحدة كان 
بتجاوزات  للتنديد  واضحة  رسالة 
تقف  التي  إيران  وبسياسة  الحوثيني 

خلفهم”.
البعد  أهمية  إلى  كذلك  بوريطة تطرق 
القوي  والحضور  إفريقيا،  في  الثقافي 
للمغرب من خالل بعده اإلفريقي العميق، 
مبرزا أن “االتفاقيات ذات البعد الثقافي 
املآثر  استرجاع  في  تساهم  أن  يمكن 

الثقافية املتواجدة بالقارة اإلفريقية”.
وأشار بوريطة إلى أن للمغرب “العديد 
من األدوات للتأثير على املستوى الدولي 
من خالل آليات الدين والثقافة واألمن”، 
تنوع  مدى  يعكس  “هذا  أن  إلى  مشيرا 
له  تتيح  التي  الدولي  التأثير  أدوات 
من  مجموعة  في  واالقتراح  العطاء 

االتفاقيات املوقعة”.
“االتفاقيات  أن  الوزير  سجل  كما 
الدول  من  عدد  مع  املوقعة  الدولية 
تعكس  الالتينية  أمريكا  ودول  اإلفريقية 
يستمد  ًأصبح  الذي  املغرب  مكانة 
بها  يحظى  التي  املكانة  من  مصداقيته 
تجلى  ما  وهو  السادس،  محمد  امللك 
الالتينية”،  بأمريكا  القوي  حضوره  في 
مع  اتفاقية  “توقيع  أن  إلى  مشيرا 
كولومبيا بشأن الخدمات الجوية يعكس 

هذا الحضور”.
إلى  الخارجية  الشؤون  وزير  ولفت 
أن املغرب من الدول التي تمنح للشريك 
والطويل  املتوسط  املدى  على  رؤية 
الصدد  هذا  في  مبرزا  استقراره،  بفضل 
أن "بريطانيا ما بعد البريكست اعتبرت 
املغرب شريكا موثوقا به ويمكن االعتماد 

عليه".

وزارة الداخلية تح�سي رجال ال�سلطة واأعوانهم 
الملزمين بتقديم ت�سريحات بممتلكاتهم

وحيد مبارك
والة  إلى  تعليمات  الداخلية  وزارة  وجهت 
وعماالت  واألقاليم  العماالت  وعمال  الجهات 
املقاطعات، من أجل تحيني قائمة رجال السلطة 
اإلجباري  بالتصريح  امللزمني  وأعوانهم 
بممتلكاتهم. ودعت الوزارة من خالل مراسلة لها 
في هذا الصدد املعنيني بهذه الخطوة للقيام بذلك 
الغرض،  لهذا  مخصص  معلوماتي  تطبيق  عبر 
وشّددت على أن يشرف ويتابع مسؤولو اإلدارة 
ستتضمن  التي  القوائم  وحصر  إعداد  الترابية 
لهم،  التابعني  السلطة  وأعوان  رجال  أسماء 
مع  بالتنسيق  إلكترونيا  تحميلها  على  والعمل 

املجالس الجهوية للحسابات املختصة ترابيا.
رقم  القانون  ألحكام  تفعيال  تأتي  خطوة 
 8(  1430 الحجة  ذي   20 في  الصادر   54.06
التصريح  بإحداث  املتعلق   )2009 دجنبر 
األعلى  املجلس  فتح  إذ  باملمتلكات،  اإلجباري 
للحسابات في هذا اإلطار باب تجديد التصريح 
بالنسبة لرجال السلطة وأعوانهم امللزمني بذلك 
من  الداخلية  وزارة  وطالبت  سنوات.  ثالث  كل 

للقيام  الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ  ممثليها 
من   5 املادة  ألحكام  تطبيقا  العملية،  بهذه 
فبراير  شهر  نهاية  قبل  وذلك  املذكور،  القانون 

من السنة الجارية.
وتأتي خطوة التصريح اإلجباري باملمتلكات 
من  فبراير   15 في  التنفيذ  حّيز  دخلت  التي 
العامة  الحياة  تخليق  في  للمساهمة   2010
وحماية  والشفافية  املحاسبة  مبادئ  وتكريس 
األموال العامة، وإرساء املزيد من قيم االستقامة 
في  كذلك  سندها  وتجد  واملثالية،  والنزاهة 
الذي   147 الفصل  خالل  من   2011 دستور 
يحدد الجهة التي تناط بها مهمة مراقبة وتتبع 
باملجلس  األمر  ويتعلق  باملمتلكات  التصريح 
وكذا  الجهوية،  واملجالس  للحسابات  األعلى 
شخص  "كل  أن  على  ينص  الذي   185 الفصل 
مسؤولية  يمارس  معينا،  أو  منتخبا  كان 
في  املحددة  للكيفيات  طبقا  يقدم،  أن  عمومية، 
واألصول  باملمتلكات  كتابيا  تصريحا  القانون، 
التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 
وعند  ممارستها،  خالل  ملهامه،  تسلمه  بمجرد 

انتهائها". 

تقرير للخارجية يؤكد على دور األمن الروحي للمغاربة 
يف التصدي لألطماع اإليرانية يف القارة اإلفريقية

بوريطة يجري ات�ساال مع وزير الخارجية التون�سي حول 
الق�سايا العربية واالإقليمية ويتباحث مع نظيره الكمبودي

هل حالت القطيعة المغاربية دون عقد القمة العربية؟

  نزار بولحية)*(

الجزائري  الرئيس  املاضي حّل  االثنني 
دامت  »زيارة عمل وأخوة«  في  في مصر 
يومني. وفي خضم املباحثات التي أجراها 
هناك مع كبار املسؤولني املصريني، حول 
عدد من القضايا واملواضيع ذات االهتمام 
املجيد  عبد  أن  واضحًا  ظهر  املشترك، 
القمة  ملأزق  مفتاح  عن  يبحث  كان  تبون 
العربية، التي كان مفترضا أن تحتضنها 
بالده في مارس املقبل، مع أنه كان مدركا 
أن ذلك املفتاح لم يكن بالضرورة موجودا 
إن  لكن  وحدها،  املصرية  العاصمة  في 
القمة أن تنعقد في وقت الحق  لتلك  ُكتب 
من هذا العام، فما الذي يمكن أن يجعلها 

إن  بالناجحة؟  فعال  توصف  بأن  جديرة 
الدعم  على  تسابق  من  فيها  ما سيحصل 
املرتقب  واإلعالن  للفلسطينيني،  اللفظي 
لعضويته  السوري  النظام  استعادة  عن 
الدول  تمثيل  مستوى  حتى  أو  املعلقة، 
يجعلها  لن  ستحضرها،  التي  العربية 
تبدو كذلك، لكن إن كانت ستسمح وبشكل 
ما بعودة العالقات بني أكبر بلدين عربيني 
في الشمال اإلفريقي، أي الجزائر واملغرب 
إلى ما كانت عليه، أال تكون في تلك الحالة 
وأهم  أكبر  من  واحدًا  بالفعل  حققت  قد 

اإلنجازات؟
لقد بات ثابتًا أنها لن تعقد في موعدها، 
رغم أن وزير الخارجية الجزائري لم ير أن 
تأجيل،  حتى  أو  بإلغاء  هنا  يتعلق  األمر 
جمعه  لقاء  في  املاضي  السبت  وقال 
وحسب  بالده،  في  املعتمدين  بالسفراء 
»خالفا  إنه  وزارته،  عن  صادر  بيان 
وهناك  هنا  تداولها  يتم  التي  للمغالطات 
في  القمة،  موعد  تأجيل  عنوان  تحت 
يتحدد أصال،  لم  التئامها  تاريخ  أن  حني 
ووفقا  بعد،  بشأنه  قرار  أي  يتخذ  ولم 
لإلجراءات املعمول بها في إطار املنظومة 
الجمهورية  رئيس  السيد  يعتزم  العربية، 
يجمع بني الرمزية   – ـ تاريخ  طرح موعد 
القومي  والبعد  التاريخية  الوطنية 
املشترك  النضال  قيم  ويكرس  العربي، 
سيحصل  متى  أما  العربي«.  والتضامن 

ذلك؟ فاألرجح وكما صرح رمطان لعمامرة 
خالل  سيكون  أنه  نفسها،  الجلسة  في 
العربية  الجامعة  ملجلس  العادية  الدورة 

في مارس املقبل.
الوقت  تبون وفي  الرئيس  هل سيتنبه 
بحث  الذي  القمة  مفتاح  أن  إلى  املناسب 
أقرب  مكان  في  يوجد  القاهرة  في  عنه 

منها؟
غير أن السؤال األهم بعيدا عن الجدل 
أن  هل  هو،  والتوصيفات  النعوت  حول 
العقبة  بإزالة  منح وقت إضافي سيسمح 
الحقيقية، التي حالت حتى اآلن دون عقد 
تبون  املجيد  عبد  الرئيس  الجزائر؟  قمة 
إن  تونس،  في  املاضي  الشهر  قال  الذي 
القمة املقررة في بالده »إما أن تكون قمة 
جامعة، وإما أن تكون هناك نظرة أخرى« 
ذلك.  مغزى  جيدا  يدرك  تعبيره،  حد  على 
الدول  بني  الخالفات  أن  من  قاله،  ما  لكن 
توجد  »ال  وإنه  الحل«  »ممكنة  العربية 
تحول  العربية  الدول  بني  عميقة  خالفات 
دون حل الخالفات بينها، وما يوجد فقط 
هو بعض عدم التفهم للسياسات الداخلية 
االستفهامات.  من  الكثير  يطرح  للدول« 
فهل ما ذكره في تلك التصريحات ينطبق 
دون  خالفات  وعلى  بعينها  دول  على 
وكل  الدول  جميع  يعني  أنه  أم  أخرى؟ 
هي  املفارقة  العربية؟  العربية  الخالفات 
ترغب  التي  للقمة،  املستضيفة  الدولة  أن 

من  أكثر  رئيسها  قال  وكما  تكون  أن  في 
مرة »جامعة« و «موحدة للصف العربي« 
دولة  مع  دبلوماسية  قطيعة  في  زالت  ما 
الرسمي  اإلعالم  يني  ال  جارة،  عربية 
مواقف  توحي  وال  بالعدوة،  وصفها  عن 
مسؤوليها حتى اآلن، بأن إعادة العالقات 
في  تبدو  معها  الخالفات  وحل  املقطوعة 
لن  فإنه  ذلك  ممكنة. وألجل  القريب  األفق 
الرئيس  يسعى  أن  املنطقي،  من  يكون 
تكثيف  عبر  القمة  إلنجاح  الجزائري 
وجهات  لتقريب  واالتصاالت  الجهود 
املسائل  حول  العربية،  الدول  بني  النظر 
الخالفية بينها، فيما ال يبحث عن مخرج 
أو حل للقطيعة املوجودة بني بالده وبلد 
عربي جار، أو يسد الباب أمام أي وساطة 
إلى  العالقات،  تلك  إلعادة  تهدف  عربية، 
على  الحرص  أن  فاملؤكد  عهدها.  سالف 
دون  ومن  منه،  سيتطلب  القمة  إنجاح 
وينزل  التضحيات،  بعض  يبذل  أن  شك، 
املثل  ويعطي  الشجرة،  أعلى  من  قليال 
على أن القيادة الجزائرية مصممة بالفعل 
على تحقيق وحدة الصف العربي، وعلى 
لجيرانها،  السيادية  القرارات  احترام 
بعض  في  معهم  تتفق  ال  كانت  إن  حتى 
سياسات  أو  مواقف  تتبنى  أو  املواضيع 
معاكسة لهم في ملف من امللفات. وهذا لن 
يتم إال بقبولها الجلوس مع املغاربة حول 
طاولة واحدة، ولو تحت أي صيغة كانت. 

لكن ما الذي سيجعل الجزائريني يقتنعون 
كفة  إن  وهل  ذلك؟  إلى  امللحة  بالحاجة 
نظرهم  في  ترجح  أن  يمكن  القمة  إنجاح 
باألخير كفة املصالحة مع الجار املغربي؟

ال شك في أن األمر لن يكون هينا وبسيطا. 
وألجل ذلك فإن املهمة لن تكون ملقاة فقط 
على عاتقهم وحدهم. فالدول العربية التي 
بدورها  ستتحمل  الجزائر  إلى  ستحضر 
عليه  يطلقون  عما  املسؤولية،  من  قسطا 
تنقية  جهود  العربية  الجامعة  دوائر  في 
بأن  مطالبة  وستكون  العربية،  األجواء 
وفاعلة  سريعة  ومبادرات  مساعي  تقود 
قبل  واملغرب،  الجزائر  بني  للتطبيع 
كما  يكون  لن  الذي  للقمة،  الجديد  املوعد 
صرح بذلك األمني العام املساعد للجامعة 
شهر  قبل  املاضي،  األربعاء  زكي  حسام 
إبريل  في  العام  هذا  يحل  الذي  رمضان 
العرب  يملك  هل  هو  السؤال  لكن  املقبل. 
اإلمكانات والوسائل التي تسمح لهم بأن 
ثم  الطرفني؟  بني  جديني  وسطاء  يكونوا 
الحقيقية  واإلرادة  الرغبة  لديهم  أن  هل 
وتستأنف  بينهما  اإلشكال  يحل  أن  في 
أداروا  لطاملا  وقت؟  أسرع  في  عالقاتهما 
التي  واملناوشات  للتوترات  ظهورهم 
حصلت بينهما ولم ينظروا بجدية كبيرة 
للخالفات الجزائرية املغربية، تحت مبرر 
تكون  قد  أخرى  بقضايا  الدائم  االنشغال 
في مقدمتها القضية الفلسطينية. غير أن 

بني  العالقات  عادت  حني  كان  االستثناء 
الجزائر والرباط، أواخر الثمانينيات بعد 
أن قطعت مرة أولى منتصف السبعينيات 
بأنها  للجزائر  املغرب  اتهام  أعقاب  في 
أخذت »مواقف معادية لوحدته الترابية« 
السعودية.  قادتها  ووساطات  جهود  بعد 
فهل سيكون اآلن ممكنا تكرار ذلك في ظل 
غشت  في  حصلت  التي  الثانية  القطيعة 
الجزائريني  أن  الواضح  من  املاضي؟ 
خالفاتهم  تدرج  أن  اآلن  حتى  يرفضون 
الجامعة  أعمال  جدول  على  املغرب  مع 
هي  الخالفات  تلك  بأن  ويردون  العربية، 
مسألة ثنائية، ال مجال ألن تتوسع دائرتها 
أبعد من ذلك. غير أنهم ليسوا مستعدين 
أيضا ألن يقبلوا بأن تقاطع بعض البلدان 
الحضور  يكون  وأن  قمتهم،  العربية 
إذا  ما  حال  في  ومحدودا،  متدنيا  فيها 
قد  الفرصة  فإن  وهنا  عنها.  املغرب  غاب 
الدول  لبعض  األساس  في  مناسبة  تكون 
مع  جيدة  عالقات  تملك  التي  الخليجية، 
الطرفني إلقناعهما بجدوى طي الصفحة، 
ستنجح  هل  لكن  املصالحة.  في  واملضي 
في ذلك؟ وهل سيتنبه الرئيس تبون وفي 
الوقت املناسب إلى أن مفتاح القمة الذي 
مكان  في  يوجد  القاهرة  في  عنه  بحث 
أقرب منها؟ ربما تتضح الصورة أكثر هذا 

الربيع.

)*(كاتب وصحافي من تونس

نيجيرية  مهاجرة  أبناء  هم  أطفال  ثالثة  لقي   
اختناقهم  إلى  أدى  حريق  في  املغرب  في  حتفهم 
غوروغو  بغابة  مؤقت  مأوى  في  جثثهم  وتفحم 
نواحي الناظور، حسبما أعلنت الجمعية املغربية 

لحقوق اإلنسان الثالثاء.
املحلي  الفرع  رئيس  أبيدار،  أمني  محمد  وقال 
للجمعية، إن "األم أشعلت نارا داخل املأوى لتدفئة 
حتفهم  "لقوا  األطفال  أن  موضحا  صغارها"، 
التي  بالنيران  احتراقا  ثم  اختناقا  االثنني  صباح 

اندلعت في خيمتهم املؤقتة".
ونقلت األم "في حالة حرجة" إلى مستشفى في 
الناظور وتعذر الحصول على مزيد من التفاصيل 

من السلطات.

مر  على  "غوروغو"  جبال  سلسلة  وأصبحت 
إفريقيا  من  املهاجرين  من  للعديد  ملجأ  السنني 
سياج  لعبور  يسعون  الذين  الصحراء،  جنوب 
إلى  للوصول  كلم   12 حوالى  طوله  يبلغ  ثالثي 

مليلية املحتلة.
معتبرا  الثالثة  األطفال  مصرع  أبيدار  وأدان 
في  "املهاجرين  إن  وقال  مروعة"،  "مأساة  أنها 
هذه املنطقة يعيشون في ظروف محفوفة باملخاطر 

وغير إنسانية".
والحدود مع مليلية وسبتة املحتلتني هي الرابط 
البري الوحيد بني إفريقيا واالتحاد األوروبي، لذلك 

تواجه منذ سنوات ضغوطا كبيرة جدا للهجرة.

طالع ال�سعود االأطل�سي:  النظام   الجزائري   ال   يرغب   في   حل   النزاع   المفتعل   حول   ال�سحراء   المغربية   خدمة   لـ  «   ع�سابة   الجنراالت » 
اعتبر   الكاتب   الصحفي،   طالع   السعود  
 األطلسي،   أن   النظام   الجزائري   ال   يرغب   في  
 حل   النزاع   املفتعل   حول   الصحراء   املغربية،  
 ألن   ما   يهمه   هو   خدمة "  عصابة   الجنراالت ." 

وقال   سعود   األطلسي   في   مقال   نشر  
 على   املوقع   اإللكتروني "  مشاهد ، " 24    
 بعنوان "  في   الجزائر  .. الجنراالت   يحلبون  
 الدولة   ، " إن   الذين   يتحكمون   في   تدبير   الشأن  
 الجزائري   ال   يرغبون   في   حل   النزاع   حول  
 الصحراء   املغربية،   و " يهمهم   أن   يستمر   على  
 ما   هو   عليه   ملا   يتيحه   لهم   من   سيطرة   على   كل  

 الجزائر،   سياسيا   واقتصاديا ." 
وأضاف   أنه   إذا   كانت "  مصلحة   الجزائر  
 ومصلحة   شعبها   في   حل   هذا   النزاع   املفتعل  
 الذي   أنتج   له   املجتمع   الدولي   مقومات  
 ومسارا   واضحا   سيسمح   بفك   االنسداد   في  

 الحركية   التنموية   بهذا   البلد   وبانفتاحه   على  
 أفق   مغاربي   مثمر   لشعوب   املنطقة   والشعب  
 الجزائري   واحد   منها   ، " فإنه "  ال +    دولة  +  
 في   الجزائر،   فقط   عصابة   جنراالت   ، " وهو  
 ما   يجعل "  املصلحة   العامة   تبقى   مغيبة،  
 والضاغط   على   القرار   هو   مصالح   املتنفذين  
 واملتحكمني   في   الدولة،   رئيس   أركان   الجيش  

 والجنراالت   عصبته ." 
وأشار   في   هذا   الصدد   إلى   أن   مبعوث  
 األمني   العام   لألمم   املتحدة   للصحراء،   ستيفان  
 دي   ميستورا   الذي   زار   الجزائر   بخطاب   يقوم  
 مضمونه   على   قرار   مجلس   األمن   األخير  
 الخاص   بنزاع   الصحراء   املغربية   ولتنظيم  
 مفاوضات   رباعية   للبحث   في   سبل   التوصل  
 إلى   حل   واقعي   وسياسي   ودائم   ومتوافق  
 عليه   بني   األطراف   األربعة، "  تصور   أن   يسمع  

 في   هذا   البلد   ما   يؤشر   على   تفاعل "  الدولة"  
 مع   القرار   األممي،   لكنه   لم   يكن   أمام   دولة،  
 والكالم   الذي   سمعه   كان  )...(  يرشح   بالرغبة  
 في   استمرار   النزاع   وإدامته   ملا   يفيد   به  

 الشرذمة   العسكرية   املوجهة   للنظام ." 
وحسب   سعود   األطلسي،   فإنه "  ال   دولة  
 في   البلد،   فقط   مكون   مدني   توجهه   خلية  
 عسكرية   خارج   مواضعات   ومواصفات  
 ومتعينات   الدولة   املتعارف   عليها،   خلية   من  
 الجنراالت   تدير   البلد   بكل   مؤسساته   وعلى  
 هواها   ودون   أي   موقع   لها   رسمي   وعلني   في  

 هياكل   الدولة ." 
ولذلك،   يضيف   الكاتب، "  يجد   املجتمع  
 الدولي،   وضمنه   العربي،   نفسه   يتعامل،  
 في   الجزائر،   مع   ممثلني   للدولة   ليسوا  
 هم   املقررين   فيها،   واألدهى   أن   املكونني،  

 الظاهر   والخفي،   من   الدولة   أبعد   ما   يكونان  
 عن   مميزات   الدولة   وثقافتها   وتعقلها  

 ومحاذيرها   والتزاماتها   الدستورية ." 
وأشار   في   هذا   الصدد   إلى   أنه "  بمنطق  
 العصابة،   تعامل   النظام   الجزائري   مع  
 انعقاد   القمة   العربية   في   الجزائر،   وليس  
 بمنطق   دولة   ، " حيث "  سعت (  هذه   العصابة)  
 إلى   التطويح   بالقمة   إلى   آجال   بعيدة   وغير  
 محددة   لتتحرر   من   االلتزام   بعقدها   في  
 الجزائر،   عبر   افتعال   إضافات   على   جدول  

 أعمالها   واصطناع   الخالفات   حوله ." 
وأوضح   الكاتب   أن   حافز   جنراالت  
 النظام   الجزائري "  هو   مصلحة   عصابتهم.  
 ومصلحتهم   كامنة   في   استبقاء   املغرب   عدوا  
 وتقوية   العداوة  . هم   يعرفون   أن   ال   قمة   عربية  
 ستعقد   بدون   املغرب،   أو   ضد   املغرب   ، " ولذلك  

 "زايدوا   بالربط   املستحيل   بني   قضيتني  
 أولهما   قضية   فلسطني   بأصالتها   التاريخية  
 وببعدها   القومي،   والثانية   مسعى   انفصالي  
 مختلق   برعاية   جزائرية   حصرية،   وهي  
 مزايدة   مبتغاها   تغطية   إعالمية   للتحلل   من  

 عقدة   القمة   أصال ." 
وذكر   بأنه "  منذ   أن   تبنت   قيادة   الجزائر  
 الوهم   االنفصالي   في   الصحراء   املغربية،  
 بقيت   الجامعة   العربية   بعيدة   عن   املوضوع  
  )...(رافضة   أدنى   تعاط   مع   املناشدة  
 الجزائرية   لالعتراف   باإلعالن   االنفصالي  
 باعتباره   ال   شرعيا   وغير   موجود   في   الفضاء  
 العربي   جغرافيا   وتاريخيا،   وهو   مسلك  
 تبنته   الدول   األعضاء،   بل   أغلبية   األعضاء،  
 اليوم،   تعلن   صراحة   وفعليا   أنها   مع  
 مغربية   الصحراء   وضد   التسويق   الجزائري  

 النفصال   بها   عن   املغرب ." 
ويرى   سعود   األطلسي،   أن   الئحة   تحكم  
 الجنراالت   في   النظام   الجزائري   والتصرف  
 به   بثقافة   العصابة   وليس   بمنطق   وقواعد  
 الدولة   هي   الئحة   طويلة،   وهو   ما   يربك  

 التعامل   الدولي   معه . 
وخلص   الكاتب   إلى   أن "  دولة   يديرها   تكتل  
 عسكري   مصلحي   هي   دولة   تعاني   من   فقر  
 دم   سياسي   معطل   ملناعتها   يفقدها   دقة   النظر  
 وصواب   البصيرة   ، " مضيفا   أن   املطلوب  
 هو "  وضوح   في   هوية   الدولة   الجزائرية  
 لكي   توفر   مخاطبا   مسؤوال   ووطنيا   للداخل  
 وللخارج   ال   يفتعل   أزمة   خارجية   وال   يصطنع  
 عدوا   خارجيا   ليشرد   عن   مواجهة   أزماته  
 الداخلية   ويخلق   فزاعة   خارجية   مسكنا  

 قسريا   لغليان   داخلي ." 

م�سرع ثالثة اأطفال مهاجرين في حريق 
نواحي الناظور

المنتخب الوطني 
يضمن مليار سنتيم

بمليون  تقدر  مالية  منحة  الوطني  المنتخب  ضمن 
و175 ألف دوالر )حوالي مليار سنتيم( بعد التأهل إلى 
ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، 

بعدما عبر محطة ماالوي مساء الثالثاء بنجاح.
وكان االتحاد اإلفريقي لكرة القدم قد قرر رفع الجوائز 
المالية لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث سيحصل 
المتوج باللقب القاري على مبلغ 5 ماليين دوالر، فيما 
سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دوالر وصاحب المركز 

الثالث على مبلغ 2.2 مليون دوالر.
ورصدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكافأة 
مالية بقيمة 100 مليون سنتيم لكل العب، في حال التتويج 
بلقب كأس أمم إفريقيا و70 مليون سنتيم للمركز الثاني.

المنتخب الوطني 
يخوض مباراته الخامسة 

بملعب أحمدو أهيدجو 
أعلن رئيس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم باتريس 
موتسيبي، يوم الثالثاء، أن مباراة ربع نهاية كأس إفريقيا 
لألمم )الكاميرون 2021(، التي ستجمع المنتخب الوطني 
ديفوار  وكوت  مصر  مباراة  من  المتأهل  مع  المغربي 
الثمن، ستجرى على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو عوض 
ملعب أولمبي، بعد حادث التدافع المميت مساء االثنين.
وقال رئيس الهيأة القارية خالل مؤتمر صحافي »إن 
اللقاء المقرر يوم األحد على أرضية ملعب أولمبي لن 

يجرى، بل سيلعب على ملعب أحمدو أهيدجو«.
وكان هذا الملعب قد احتضن مباريات الفريق الوطني 
الثالث عن دور المجموعات أمام كل من غانا وجزر القمر 

والغابون، وكذا لقاء ثمن النهائي أمام ماالوي.
وأكدت الحكومة الكاميرونية والكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم، أنهما يراقبان »وضع الجرحى في مستشفيات 

مدينة ياوندي«.
ومن جانبه، أمر الرئيس الكاميروني، بول بيا، بفتح 
ثمانية  بحياة  أودى  الذي  التدافع  حادث  في  تحقيق 
أشخاص، مساء االثنين، في ياوندي عند مدخل ملعب 

أولمبي، بحسب ما أعلنت الحكومة يوم الثالثاء.
وأصيب في الحادث المأساوي 38 شخصا، من بينهم 
لوزير  بيان  في  جاء  لما  وفقا  حالة خطرة،  في  سبعة 

االتصال رينيه إيمانويل سادي.

حكيمي ينال جائزة 
األحسن

حصد أشرف حكيمي جائزة أحسن العب في مباراة 
المنتخب الوطني وماالوي، عن ثمن نهائي كأس األمم 
اإلفريقية، بعدما قاد المنتخب الوطني إلى فوز ثمين 
بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي بلوغ ربع نهائي 
ال القارية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سجل هدفا 

رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70.
وقال حكيمي عقب نهاية المباراة في تصريح لقناة 
»بي إن سبورتس: »الحمد هلل على الفوز والعودة في 
النتيجة، وإن شاء اهلل نستكمل المشوار ونُسعد الشعب 

المغربي«.
وأرسل حكيمي 53 تمريرة صحيحة من أصل 65 بدقة 

%82، وأرسل 7 عرضيات منها 2 صحيحة.
وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، من أصل 4 تسديدات 

له على مرمى ماالوي.
وفاز  األيمن على خطأين لصالحه،  الظهير  وحصل 

بـخمسة التحامات ثنائية من أصل 8.
وللمرة الثامنة في تاريخه استطاع منتخب المغرب 
في الوصول لربع نهائي كأس األمم، وفي 5 مرات من 7 

سابقة وصل للمربع الذهبي.

.... ومبابي يتفاعل 
من جديد

وصف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، زميله 
المغربي أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن في العالم، عقب الهدف 

الذي أحرزه في مرمى ماالوي.
على  حساباته  في  المغربي  زميله  هدف  مع  مبابي  وتفاعل 
أفضل ظهير  أشرف حكيمي  وقال:  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

أيمن في العالم.
وهذه المرة الثانية التي يفاعل فيها مبابي مع هدف حكيمي، 
بعدما أعجب بهدفه الثاني في شباك الغابون، عندما حول تخلف 

المنتخب الوطني بهفين مقابل هدف واحد على تعادل.

ربع  إلى  تأهل مستحقا  المغربي  الوطني  المنتخب  انتزع 
نهائي كأس أمم إفريقيا، المتواصلة بدولة الكاميرون إلى غاية 
السادس من الشهر المقبل، بعدما أفشل مخطط ماالوي في صنع 
المفاجأة، مساء أول أمس الثالثاء بملعب أحمدو أحيدحو، برسم 

ثمن نهائي المسابقة القارية.
ويدين المنتخب الوطني في هذا العبور إلى الالعب المتألق 
أشرف حكيمي، الذي ضرب مجددا من ضربة حرة مباشرة، مكررا 
سيناريو مباراة الغابون، عندما أطلق قذيفة من 27 مترا، منح 

بها التعادل 2 – 2 ألسود األطلس.
وحامت شكوك كبيرة حول قدرة القطار المكوكي المغربي 
على اللحاق بهذه المباراة، خاصة وأنه غاب عن حصتي السبت 
واألحد رفقة المجموعة الوطنية، بعدما تعرض إلصابة خفيفة، 
تمت معالجتها على وجه السرعة من طرف الطاقم الطبي الوطني.

وكانت الجماهير المغربية تتخوف من تكرار سيناريو دورة 
مصر 2019، عندما خرج رفاق مبارك بوصوفة من الدور الثاني 
على يد منتخب البنين، بالضربات الترجيحية، وهو السيناريو 
الذي كان أقرب للتحقق، بعدما فاجأ منتخب الماالوي العناصر 
الوطنية بهدف مبكر )الدقيقة السابعة(، استغل فيه المهاجم 
غابادينيو مهانغو، تقدم الحارس ياسين بونو عن مرماه، فأرسل 

قذيفة اخترقت الشباك المغربية.

الشخصية القوية لالعبين
يتمتعون  أنهم  أخرى  مرة  الوطني  المنتخب  العبو  أظهر 
بشخصية قوية، حيث لم يتأثروا بالهدف المبكر وشنوا سيال 
من المحاوالت على مرمى حارس ماالوي، تشارلز طومو، وآمنوا 
بحقهم وقدرتهم على التسجيل، متحدين تألق الحارس، والحظ 
العاثر، وسوء الطالع الذي حرمهم من أهداف محققة، خاصة وأن 
العارضة األفقية والقائم األيمن للحارس رفضا هدفين مغربيين.

طوال  أحيدجو  أحمدو  ملعب  الوطني  المنتخب  واكتسح 
وعرضا، وبسط الالعبون سيطرة مطلقة على المباراة، حيث 
فاق استحواذهم على الكرة 75 بالمائة، وحاصروا العبي منتخب 
ماالوي في منطقة لعبهم، لكنهم كادوا يدفعون ثمن هذا االندفاع 
غاليا، حيث تركوا مساحات شاسعة، لو استغلها العبو الفريق 

الخصم لكانت النتيجة كارثية.
وكاد الالعب مهانغو أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 

بجوار  مرت  كرته  لكن  اليسرى،  الجهة  من  انسالل  22، بعد 
القائم األيسر للحارس بونو.

وعدا هذه المحاولة لم يخلق منتخب ماالوي أي فرصة خطيرة 
محاولة  في  الخلف  إلى  تراجع  المغربي، حيث  المرمى  على 

للدفاع عن تقدمه. 
وخلق الفريق الوطني كما هائال من الفرص السانحة للتهديف، 
كانت أبرزها كرة العميد غانم سايس الدقيقة 34، التي صدتها 
التي  العمليات،  منطقة  داخل  وكرة حكيمي  األفقية،  العرضة 
41، علما بأنه  الدقيقة  بالقائم األيسر للحارس، في  ارتطمت 
أرسل قذيفة في الدقيقة 28 من ضربة حرة مباشرة، لكن الحارس 

طومو كان يقظا وأبعدها إلى الزاوية.
وانتظر الفريق الوطني حتى الدقيقة األولى من الوقت بدل 
الضائع، ليعيد األمور إلى نصابها من ضربة رأسية ليوسف 
النصيري، الذي أحسن استقبال كرة مقوسة من سليم أمالح، 

فبات أول العب مغربي يسجل في ثالث نسخ متتالية.

ثنائية النصيري – العكبي لم تثبت 
فعاليتها

من جديد لم اختيار الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، 
في االعتماد على الثنائي أيوب الكعبي ويوسف النصيري في 
كان  ما  الالعبان  يقدم  لم  المغربي موفقا، حيث  الهجوم  خط 
منتظرا منهما، ألنهما يلعبان نفس الدور، ويتوفران على نفس 
الخصائص تقريبا، األمر الذي خلق حالة من االرتباك في أدائهما.

وربما أن الناخب الوطني كان ينتظر تعافي ريان مايي، حتى 
يشركه إلى جانب أحدهما، وهو ما تحقق له في الجولة الثانية، 
53، فتحرر النصيري  الدقيقة  الكعبي في  عندما منحه مكان 
بعض الشيء، وارتفعت درجة الفعالية بعض الشيء، في ظل 
التألق الالفت لسفيان بوفال، الذي يبقى من العناصر المؤثرة 

داخلف الفريق الوطني.
الفرص  الالعبون عددا من  المغربي، وخلق  المد  وتواصل 
بعد  مباشرة  ماي  محاولة  أبرزها  كانت  للتهديف،  السانحة 

دخوله، حيث أرسل كرة كادت تخدع الحارس الماالوي. 
ويمكن القول إنه بعودة ريان مايي سيتخلى الناخب الوطني 
عن ثنائية الكعبي – النصيري العقيمة، وسيكتفي خالل المباريات 

المقبلة بأحدهما إلى جانب العب فرنتسفاروش المجري.
وكانت هذه التوليفة قد أظهرت عدم فعاليتها في لقاء الغابون، 
حيث فشل الالعبان معا في هز الشباك، وهو ما جعل سهام 

االنتقاد توجه إليهما.

اللعب الخلفي سيف ذو حدين
كشفت مباراة المنتخب الوطني أمام ماالوي بعض العيوب، 
التي يتعين التعامل معها على وجه السرعة، ولعل أبرزها نزوع 
العبي خط الوسط في بعض األحيان إلى إعادة الكرة إلى الخلف 
كلما انعدمت أمامهما الحلول، مع ما يمكن أن يشكله ذلك من 
خطورة، حيث كادت إحدى الكرات الخلفية أن تربك الحارس 

بونو، الذي أبعد الكرة في آخر لحظة.
هذه  على  جيدا  يشتغل  أن  الوطني  الناخب  على  ويتعين 
النقطة في المباريات المقبلة، والتي ستحمل خصوما أقوى 
من ماالوي والغابون جزر القمر، كما أن عليه أيضا أن يشتغل 
على مستوى رفع الفعالية في األداء الهجومي، ألنه ال يعقل أن 
يهدر الالعبون كل هذا الكم الهائل من الفرص، ويكتفوا بهدفين 

في وقت كان يمكن أن تنتهي فيه المباراة بحصة عريضة.

حكيمي ... المنقذ
لقد أظهرت هذه البطولة مدى التطور الحاصل في أداء الظهير 
األيمن أشرف حكيمي، الذي عزز سرعته وقدرته الهجومية بطريقة 
هدفين  منها  سجل  والتي  الحرة،  الضربات  تنفيذ  في  رفيعة 
)د  الثاني في مرمى ماوالي  جميلين وغاليين، خاصة الهدف 
70(، ألنه أكد من خالله هدف الغابون، ورد كل من اعتبره هدفا 

لعبت فيه الصدفة دورها الكبير.
لقد سرق حكيمي األضواء، وفرض نفسه كأحد نجوم الدورة 
بامتياز، بفضل أدائه الرفيع، وتطوره الملحوظ، وهذا ليس بعزيز 
على العب حمل قميص أعتى أندية القارية العجوز، ويلعب حاليا 
العالمية، على غرار ميسي ونيمار  القدم  بجوار أساطير كرة 
ومبابي. لقد حقق المنتخب الوطني تأهال غاليا إلى دور الربع، 
وهو ما لم يتحقق منذ دورة 2004، رغم أن نسخة 2017 خرج 
فيها من الدور ذاته، لكن البطولة حينها كانت تجرى فقط بـ 
16 منتخبا، وكان العبور يتم مباشرة إلى دور الثمانية، عكس 
الدورتين األخيرتين، اللتين تم فيهما رفع العدد إلى 24، وبات 
التأهل من دور المجموعات يتم إلى ثمن النهائي، ما يعني أن 

المنتخب الوطني لم يعبر دورين تأهيليين منذ 2004.
مساء  الوطني  المنتخب  بها  لعب  التي  الطريقة  بددت  لقد 
الثالثاء حجم المخاوف التي ولدها التعادل مع الغابون، حيث 
كان األداء دون مستوى التطلعات، لكن الناخب الوطني مدعو 
إلى تعزيز هامش الفعالية، وتفعيل أكثر لنقط القوة، وتقليل 
مواجهة  مقدمتها  وفي  المقبلة  األدوار  في  األخطاء  هامش 

األحد المقبل.

إبراهيم العماري
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بوفال أحد القطع األساسية داخل الفريق الوطني

المنتخب الوطني 
يحجز مقعده

 في ربع النهائي 
باأداء اأقرب 
اإلى المثالي

أبدى العبو المنتخب الوطني سعادتهم 
الغامرة بنتيجة التأهل إلى ربع نهائي 
كأس أمم إفريقيا، بعد تخطي عقبة ماالوي 

بهدفين مقابل هدف واحد.
عليهم  بادية  الفرحة  عالمات  وكانت 
في المنطقة المختلطة، المخصصة ألخذ 

التصريحات.
وقال العميد غانم سايس، إنه سعيد 

بهذا التأهل، مبديا ارتياحه التام للعرض 
كانت  مباراة  في  الالعبون،  قدمه  الذي 
صعبة، قبل أن يهنئ العب ماالوي على 
شباك  في  سجله  الذي  الجميل  الهدف 

الحارس بونو.
بالنسبة  األهــم  أن  سايس  وأضــاف 
بطاقة  ضمان  هو  الوطني  للمنتخب 
عن  معربا  النهائي،  ربــع  إلــى  التأهل 

النصيري  يوسف  باستعادة  سعادته 
العودة  عن  فضال  التهديفية،  حاسته 
عن  غاب  الذي  مايي،  لريان  اإليجابية 
المباريات الثالث األولى بداعي اإلصابة.
أداء  قــدم  ــذي  ال بــوفــال،  أمــا سفيان 
رفيعا في هذه المواجهة، فقد أكد على أن 
المنتخب الوطني حقق األهم بالتأهل إلى 
دور الربع، مشيرا إلى أن جميع مباريات 

كأس إفريقيا تبقى صعبة، لكنه أوضح 
أن الفريق الوطني عازم مواصلة صنع 
األفراح وتحقيق االنتصارات وبلوغ أعلى 

األدوار.
الجماهير  جــمــيــع  بــوفــال  ــر  وشــك
للمنتخب  مساندتهم  على  المغربية، 
الوطني، والسيما ساكنة مكناس، موضحا 
أن الالعبين سيقدمون كل ما لديهم من 

أجل الذهاب بعيدا في الكان.
بونو،  وياسين  مايي،  ريان  وأجمع 
أبوخالل،  وزكــريــاء  أمــرابــط،  وسفيان 
في  أمالح،  وسليم  النصيري،  ويوسف 
أن  على  الرياضية،  لقناة  تصريحات 
ربع  ببلوغ  األهم  الوطني حقق  الفريق 
النهائي، وأن الرهان كبير على مواصلة 

التألق في المباريات المقبلة.

العبو المنتخب الوطني يعدون بمواصلة صنع األفراح

أفشل مخطط ماالوي في مباراة عرفت اكتساحا مغربيا

 فرحة مغربية مستحقة بعد العبور   )أ. ف. ب(
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استطاع أشرف حكيمي الظهير األيمن للمنتخب الوطني، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يكتب 
لنفسه تاريخًا مع في الدورة 33 من نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا في الكاميرون حتى 
6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بعدما سجل هدفين حاسمين حتى اآلن من تسديدات نارية بعيدة المدى.

المنتخب الوطني للتأهل إلى الدور ربع نهائي كأس األمم األفريقية، مساء  وقاد أشرف حكيمي) 23 عامًا( 
الثالثاء، بتسجيله هدف الفوز على منتخب ماالوي في الدقيقة 70، بعدما كان اللقاء يتجه إلى التعادل 1 – 1 

ومن ثم األشواط اإلضافية، قبل ان يحصل على لقب رجل المباراة من قبل االتحاد األفريقي.
وجاء هدف حكيمي من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يمين حارس منتخب ماالوي 

بطريقة رائعة لم يستطع التعامل معها.
وبهدف التأهل رفع أشرف حكيمي رصيده مع الفريق الوطني إلى 7 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، 

خالل 45 مباراة خاضها مع المنتخب.
وسبق ألشرف حكيمي أن سجل أول أهدافه الحاسمة في البطولة خالل لقاء الغابون بالجولة الثالثة من مرحلة 
المجموعات، لينقذ منتخب بالده من الخسارة في الدقيقة 84 من ضربة حرة مباشرة أيضا، بعد تسجيل زميله 
نايف أكرد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 – 2، ويتأهل المغرب متصدرا 

للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.
وأثنى الفرنسي كيليان مبابي، العب باريس سان جيرمان، عقب اللقاء على أداء زميله في الفريق الفرنسي 

بتغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: »أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم«.
وانضم أشرف حكيمي إلى قائمة أصحاب الثنائيات في كأس األمم األفريقية حتى اآلن، بعد كل من زميله سفيان 
بوفال، والعب تونس وهبي الخزري، والعب جزر القمر أحمد موغني، والعب الغابون جيم أليفينا، والعب كوت 

ديفوار نيكوال بيبيه، والعبا غامبيا أبلي جالو وموسى بارو، وساديو ماني العب السنغال.
وخالل لقاء ماالوي في دور ثمن النهائي استطاع أشرف حكيمي أن يسدد 5 كرات على المرمى، وأن يسجل 

استحواذا على الكرة بنسبة 9.7 % طيلة اللقاء.
وتبلغ القيمة السوقية لالعب أشرف حكيمي بحسب ترانسفير ماركت الموقع المتخصص في أرقام واحصائيات 

الالعبين 70 مليون يورو.
وانضم حكيمي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو من عام 2021، قادمًا من إنتر ميالن 
االيطالي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، كما سبق له أن لعب لفريق بروسيا دورتموند األلماني، قادما من 

ريال مدريد االسباني.
وقال حكيمي في تصريحات عقب اللقاء: »سعدت كثيرا بالتسجيل مرتين حتى اآلن في كأس األمم األفريقية، 
خاصة الهدف الحاسم في مرمى ماالوي، سنتأهل إلى المباراة النهائية بفضل تعاون الزمالء في الفريق وسنحقق 

اللقب«.
ويطمح الفريق الوطني إلى الوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 

األول، والوحيد، الذي تحقق في دورة إثيوبيا 1976.

حكيمي ي�سرق الأ�سواء ب�لك�ميرون ويفر�ض نف�سه ك�أبرز نجوم العرب

أداء رفيع ألشرف حكيمي في دورة الكاميرون )أ . ف. ب(

خ�ليلوزيت�ض 
يرى اأن ت�سديدات حكيمي 

�سالح فت�ك للمنتخب المغربي 
أكد الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، أن التسديدات الحرة التي يتولى تنفيذها بإتقان النجم المتألق 

أشرف حكيمي أضحت« السالح الفتاك« للمنتخب الوطني المغربي في مواجهة خصومه، مبرزا أن المجموعة 
تشق طريقها بثبات، وتخرج أقوى بعد كل مواجهة.

فخالل المؤتمر الصحفي، الذي تلى المباراة ضد منتخب المالوي )2 – 1(، هنأ وحيد خاليلوزيتش العبه أشرف 
حكيمي، واصفا إياه بكونه »أحد المواهب الكروية الرائعة وأفضل ظهير أيمن في العالم«، مبرزا أن نجم باريس سان 

جيرمان يمتلك هذه القدرة على وضع جهوده في خدمة المجموعة.
وفي قراءته لمجريات اللقاء ضد منتخب »الشعلة »، أشار الناخب الوطني إلى أن أسود األطلس كان عليهم أن يتعاملوا 
مع مباراة صعبة، مشيدا بقدرة المجموعة الوطنية في العودة مجددا في النتيجة وحسمها لصالحهم في الوقت المناسب.

وقال إنه »على الرغم من تسجيل فريق الماالوي هدف التقدم، فقد كنت واثقا وطلبت من الالعبين مواصلة األداء 
والتركيز على المباراة من دون ضغط إلدراك هدف التعادل«. وتابع اإلطار التقني البوسني أن الفريق الوطني يلعب 

بشكل جيد، مبديا أسفه مرة أخرى لغياب النجاعة واللمسة األخيرة.
وعبر عن متمنياته بأن تكون العناصر الوطنية أكثر فعالية في المباريات القادمة، وخاصة المهاجم ريان مايي 

الذي عاد مؤخرا لصفوف الكتيبة الوطنية كأحد العناصر المهمة ضمن صفوف المنتخب.
ومن جهته، قال ماريو مارينكا مدرب منتخب الماالوي إن المباراة ضد المنتخب المغربي كانت »صعبة جدا«.
اليوم«،  لم ننجح في هذا األمر في مباراة  »لقد حاولنا تدارك بعض نقاط ضعفنا، لكن  وأضاف 

مشيرا إلى أنه فخور بالعبيه.
وأثنى مدرب منتخب ماالوي لكرة القدم، على »األداء العالي« لالعبين المغاربة، معتبرا أن 

الفريق الوطني يعد األفضل في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنه يستحق 
التأهل إلى الدور الثاني.

قال قائد منتخب الجزائر رياض محرز، يوم الثالثاء، إن الخروج 
المبكر من كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم سيدفع الفريق للعودة 
بقوة، واستعادة ثقة الجماهير في الفريق مرة أخرى من أجل التأهل 

إلى كأس العالم في قطر.
المجموعة  في  األخيرة  الرتبة  اللقب  حاملة  الجزائر،  واحتلت 
الخامسة من البطولة التي تستضيفها الكاميرون بنقطة واحدة، بعد 
الهزيمة أمام كوت ديفوار وغينيا االستوائية والتعادل مع سيراليون.

اإلنجليزي  الدوري  متصدر  سيتي،  مانشستر  جناح  واعترف 
الممتاز، عبر حسابه على فيس بوك، بأن الفريق بالكامل لم يقدم 

أفضل ما لديه خالل البطولة القارية.
وأضاف: »فّضلت انتظار بضعة أيام من أجل الحديث عن البطولة، 
لكنني أعتقد أنه من المهم أن تعرف الجماهير شعورنا باإلحباط 
وخيبة األمل، ال يوجد مبرر لما حدث رغم الظروف التي واجهت 

الفريق«.
وخاض الفريق مبارياته في أرضية ملعب سيئة وأجواء مناخية 

صعبة وسط حرارة مرتفعة ورطوبة عالية.

واعترف محرز قائاًل: »أنا أوال لم أكن في أفضل حاالتي، عندما كان 
كل شيء يسير على أحسن ما يرام، كنا نفوز وفي القمة، وكان الجميع 
يقف خلفنا ومازال الكثير من المشجعين والمواطنين يدعموننا«.

واستطرد قائد المنتخب الجزائري باإلشارة إلى الحملة التي 
طالته وكذلك باقي الالعبين بسبب هذا الخروج المفاجئ من البطولة، 
في  بقوة  الفريق  لعودة  درسا  ما حدث سيكون  أن  يؤكد  أن  قبل 

المستقبل القريب.
وأوضح: »قرأت الكثير من الرسائل السلبية، وهذا يظهر مرة 
أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في االتجاهين، هذه البطولة 

ستكون بمثابة تذكير لنا وسنعود أقوى، تأكدوا من هذا«.
قائاًل:  العالم  لكأس  بالتأهل  الجماهير  بوعد  تعليقه  واختتم 
المباريات  »سنجعل الشعب الجزائري فخورًا بنا مرة أخرى في 
القادمة، حتى نكون قادرين على الذهاب إلى كأس العالم، شكرًا لكل 
من يدعمنا في األوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر إلى األبد«.

وستلتقي الجزائر مع الكاميرون في الدور الحاسم المؤهل لكأس 
العالم 2020 في مارس المقبل.

حمل مهاجم ليفربول اإلنكليزي، ساديو مانيه، منتخب السنغال، وصيف بطل النسخة 
الماضية، إلى الدور ربع نهائي كأس األمم اإلفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بفوز 
شاق على رأس األخضر 2 – 0، مساء أول أمس الثالثاء في بافوسام، في لقاء أكملته 
األخيرة بتسعة العبين. ورغم استعادته كامل عافيته مع عودة جميع العبيه العشرة الذين 
كانوا مصابين بفيروس كورونا، واصل المنتخب السنغالي المعاناة الهجومية، التي كانت 
عنوان مشواره في دور المجموعات، حيث اكتفى بفوز يتيم من هدف قاتل سجله مانيه 

بالذات، مقابل تعادلين سلبيين.
إال بعد اضطرار منتخب  اللقاء عبر مانيه  السنغاليون هدفهم األول في  ولم يسجل 
الرأس األخضر الى إكمال اللقاء بتسعة العبين، قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ 

الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

النهائي، وهذا ما شدد عليه  بلوغ ربع  للسنغاليين، وهو  بالنسبة  لكن األهم تحقق 
صاحب الهدف الثاني ديينغ بالقول لشبكة »بي إن سبورتس« إن »الهدف األساسي كان 

الفوز بالمباراة. كان األمر األهم، وحققناه. كان األمر منوطا بنا للظهور بوجه جيد«.
وتابع »نحن نعلم ما نملكه من إمكانيات. كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نقدم هذا 

األداء«، في إشارة منه الى السيطرة التامة على اللقاء.
ولم تكن فرحة التأهل كاملة، إذ اضطر مانيه لترك أرضية الملعب لإلصابة في ضربة 
قد تكون مكلفة لفريق المدرب أليو سيسيه في حال لم يكن حاضرا للقاء ربع النهائي. 
وخاض السنغاليون اللقاء بصفوف مكتملة بعد تعافي 10 العبين غابوا عن دور المجموعات 
إلصابتهم بكورونا، ووحده قطب دفاع كريستال باالس االنكليزي شيخو كوياتيه غاب عن 
مواجهة الرأس األخضر بسبب اإليقاف، فيما شارك مدافع بايرن ميونيخ االلماني بونا 
سار بعد تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في العضلة المقربة.

وتأمل السنغال بعد حسمها مواجهتها األولى في النهائيات القارية 
بإحراز  النهاية وتحقيق حلمها  الذهاب حتى  األخضر،  الرأس  مع 
اللقب للمرة األولى في تاريخها، بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى 
2002 و2019، قبل أن يذهب لصالح المضيفة الحالية  منه عامي 

الكاميرون والجزائر تواليا.
سيناريو  تكرار  في  األخضر  الرأس  حلم  انتهى  المقابل،  وفي 
مشاركتها األولى عام 2013 حين بلغت ربع النهائي، الذي كان في 
حينها الدور اإلقصائي األول وليس الثاني، بما أن المنتخبات المشاركة 

كانت 16 مقابل 24 حاليا .
النهائيات في مناسبة أخرى عام  الرأس األخضر في  وشاركت 

2015 وخرجت من الدور األول.

ري��ض محرز يعد الجزائريين بوجه اأح�سن بعد الف�سل الإفريقي

مروان فخر خ�م�ض انتداب�ت الرج�ءثمن نه�ئي ك�أ�ض اأمم اإفريقي� ال�سينغ�ل ت�ستغل النق�ض العددي وتعبر محطة الراأ�ض الأخ�سر
الحارس  مع  القدم  لكرة  الرياضي  الرجاء  فريق  تعاقد 
مروان فخر خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، وذلك 

لتعويض الغياب االضطراري للحارس أنس الزنيتي. 
ويمتد عقد مروان فخر مع النسور الخضر لستة أشهر 

قابلة للتجديد لموسم كروي إضافي.
بذلك يكون فخر خامس انتداب للفريق األخضر خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية، بعد كل من الدولي المغربي يونس 
مختار، الذي وقع عقدا حتى نهاية الموسم، والكونغوليين 
بادينغا وكابانغو، اللذين وقعا عقدا لثالث سنوات ونصف، 
والحارس الجزائري غاية مرباح، باإلضافة إلى هداف شباب 
الرجاء  انتدابات  أول  كان  الذي  البهجة،  هيثم  السوالم 

الشتوية.
كما استعاد الفريق األخضر العبيه يوسف غرب أيوب 
آيت لحسن، بعدم فتر ة إعارة قصيرة بالدوري الرواندي.

نه�ئي ك�أ�ض العر�ض لالإن�ث ب�لداخلة
يحتضن الملعب البلدي بمدينة الداخلة، يوم 29 يناير 
برسم  النسوية  القدم  لكرة  العرش  كأس  نهائي  الجاري، 

الموسم الرياضي 2019 – 2020.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه 
المباراة النهائية ستجمع بين فريقي الجيش الملكي ورجاء 
آيت عزة، اعتبارا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

اجتم�ع بين اللجنة الأولمبية الوطنية 
وج�معة التزلج

تقنية  عبر  المغربية،  الوطنية  األولمبية  اللجنة  عقدت 
التواصل المرئي، اجتماعا مع الجامعة الملكية المغربية 
في  المشاركة  ح��ول  تمحور  الجبل  وري��اض��ات  للتزلج 
 ،)2022 )بكين  المقبلة  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 

واالجراءات اللوجستيكية المتعلقة بها.
وسيكون المغرب ممثال في األولمبياد الصيني الشتوي، 
المقرر في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل، بالمتزلجين 
المغربيين عبد الرحيم كميسة وياسين عويش على التوالي 
)المنعرجات  األلبي  والتزلج  العمق  زلج  مسابقتي  في 

الكبرى(.

المغرب غ�ئب عن البطولة العربية 
لأندية الكرة الط�ئرة 

سعيد العلوي 

تغيب الكرة الطائرة الوطنية عن بطولة األندية العربية، 
بسبب أزماتها المادية، وكذا تخلي الجامعة عن مساعدتها. 
فقد تأكدت عدم مشاركة الطائرة المغربية في البطولة العربية 
لألندية للذكور، في دورتها األربعين، والتي ستدور بالشقيقة 
تونس خالل الفترة الممتدة من 15 إلى 27 من شهر فبراير 
القادم، مما ينعكس سلبا على مستوى الكرة الطائرة الوطنية، 

والتي تفتقد لالحتكاك باألندية العربية.
 ويتوقع العديد من متتبعي الكرة الطائرة الوطنية أن 
يكون لغياب األندية المغربية عن مثل هذه االستحقاقات 
أثر سلبي على المنتخبات الوطنية في المواجهات العربية.
والغريب أن هذه البطولة ستعرف حضور بعض األندية 
لكنها  الحرب واالضطراب،  لدول تعاني ويالت  المنتمية 
حرصت على ضمان تواجدها في هذه المسابقة العربية، 
عكس األندية المغربية، التي تخلفت عن الموعد ومن دون 
سبب مقنع، حيث دعا بعض المتتبعين الوزارة الوصية على 
الشأن الرياضي إلى فتح تحقيق حول أسباب هذا الغياب، 

الذي يضر كثيرا بسمعة الرياضة الوطنية بشكل عام.

السينغال تحقق األهم أمام الرأس األخضر  )أ . ف. ب(

محرز يخرج عن صمته 

عناق 
حار بين 

خاليلوزيتش 
وحكيمي بعد 
هدف التفوق

 )أ . ف. ب(
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الملك،  لجاللة  سامية  بتعليمات 
الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد 
الملكية،  المسلحة  للقوات  العامة 
للمنطقة  العليا  القيادة  مقر  يحتضن 
الجنوبية، من 24 إلى 28 يناير 2022، 
لتمرين  الرئيسي  للتخطيط  اجتماعا 
بمشاركة   ،»2022 اإلفريقي  »األسد 
ممثلي العديد من البلدان منها المملكة 
المغربية والواليات المتحدة األمريكية. 
للقوات  العامة  للقيادة  بالغ  وذكر 
هذا  من  الهدف  أن  الملكية  المسلحة 
تنفيذ  ط��رق  تحديد  ه��و  االج��ت��م��اع 
»األسد  لتمرين  المختلفة  األنشطة 
 ، ستشمل  التي   »2022 اإلفريقي 
المتعلقة  التكوينات  إلى  باإلضافة 
من  بالعديد  الصلة  ذات  بالجوانب 
، تدريبات على  العملياتية  المجاالت 
عمليات مكافحة الجماعات اإلرهابية، 
جوا  والمحمولة  البرية  والتمرينات 
التلوث  وإزال��ة  والبحرية،  والجوية 

والبيولوجي  واإلشعاعي  )النووي 
والكيميائي(.

وخلص البالغ إلى أن تمرين »األسد 
اإلفريقي 2022«، المتوقع تنظيمه في 
الفترة ما بين 20 يونيو وفاتح يوليوز 
وطانطان  أك��ادي��ر  بمناطق   2022
والقنيطرة  وت��ارودان��ت  والمحبس 

وبن جرير، يروم تطوير قابلية العمل 
بين  واإلج��رائ��ي  التقني  المشترك 
وق��وات  الملكية  المسلحة  ال��ق��وات 
البلدان المشاركة، وكذا التدريب على 
تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في 

إطار متعدد الجنسيات.

بتعليمات سامية لجاللة الملك، القائد األعلى 
ورئيس أركان الحرب العامة

 اجتماع للتخطيط الرئي�سي لتمرين 
»الأ�سد الإفريقي 2022«

�سهر الأخ اآدم 
بوهالل في ذمة اهلل

مؤمنة  وب��ق��ل��وب  عميقين  وأل���م  ب��أس��ى 
حزب  فرع  مكتب  تلقى  وق��دره،  اهلل  بقضاء 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، بسيدي 
البرنوصي، نبأ وفاة المشمول برحمته الفقيد 

محمد بقلوش صهر األخ آدم بوهالل .
وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم مكتب فرع 
الحزب بسيدي البرنوصي باسمه ونيابة عن 
مناضالت ومناضلي الحزب بالمنطقة بأصدق 
بوهالل  آدم  لألخ  والمواساة  العزاء  عبارات 
ولزوجته ولجميع أفراد األسرة سائلين اهلل عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.

أكد السفير المندوب الدائم للمغرب 
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية بجنيف، عمر زنيبر،أول أمس 
الثالثاء، التزام المملكة بالحوار البناء 
والحازم من أجل تجاوز الخالفات في 
نزع  مؤتمر  داخ��ل  المناقشات  إط��ار 

السالح.
نزع  مؤتمر  افتتاح  في  زنيبر  وقال 
السالح للعام 2022 تحت رئاسة الصين 
يظهر  كما  الدولي،  األم��ن  مشهد  »إن 
اليوم، ينبغي أن يتطلب منا الدخول في 
حوار بناء وحازم للتغلب على خالفاتنا، 
من خالل االنخراط في تبادل مستمر، 
ونبذ الحسابات السياسية التي تمنع 
المواضيع  جوهر  بشأن  تقدم  إح��راز 

المدرجة في برنامج العمل«.
وأشار السفير في هذا السياق، إلى أن 
مؤتمر نزع السالح يظل هيئة ال مناص 
منها وال غنى عنها في تنفيذ الرغبات 
مكافحة  أي  الدولي،  للمجتمع  الملحة 
تكديس األسلحة، من أجل تعزيز السلم 

واألمن عبر العالم.
وأش���ار م��ن جهة أخ���رى، إل��ى أن 
بتفشي  يتسم  ال��ذي  الحالي  السياق 
تكاثر  في  ساهم  »كوفيد19-«  وب��اء 
وتعميق األزمات اإلنسانية في العديد 
من المناطق، مشيرا إلى أن هذه األزمات 
عدم  مناخ  بالفعل  يحفزها  اإلنسانية 
النزاعات  تفرضه  ال��ذي  االس��ت��ق��رار 

والتهديدات للسلم واألمن الدوليين.
مؤتمر  نجح  إذا  الواقع،  »في  وقال 
هذه  على  التغلب  ف��ي  ال��س��الح  ن��زع 
منذ  عليه  نعمل  م��ا  وه��و  العقبات، 
سنوات عدة، فيمكن أن يسهم في رسم 
التي  لالتفاقات  العريضة  الخطوط 
األجلين  في  إبرامها  بوسعنا  سيكون 
من  الحد  قصد  والمتوسط  القصير 
التوترات ومواجهة التحديات الهائلة 

بسبب  السيما  األف��ق،  في  تلوح  التي 
العالية  للتقنيات  المزدوجة  الطبيعة 
الحقيقية  أو  المفترضة  والتصورات 

للتهديدات األمنية«.
من  المعطى،  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��ا 
من  نتمكن  »أن  بحسبه  ال��ض��روري 
يتكيف  متوازن  عمل  برنامج  اعتماد 
بانفتاح  التفاوض  إل��ى  الحاجة  مع 
األساسية  القضايا  ح��ول  وشفافية 
المتعلقة بنزع السالح النووي، المواد 
االنشطارية، وحماية الفضاء الخارجي، 

سباق التسلح وأية قضايا أخرى نرى 
من المناسب معالجتها«.

ولألسف -يضيف السفير- فإن وباء 
ملحوظا  تباطؤا  فرض  »كوفيد19-« 
في جميع االجتماعات الرئيسية التي 
كان من المقرر عقدها، باستثناء مؤتمر 
نزع السالح، خالل العامين الماضيين، 
على رأسها مؤتمر استعراض المعاهدة 

بشأن عدم انتشار األسلحة النووية.
االنتشار،  حظر  معاهدة  أن  وتابع 

أداة  تعد  عيوبها،  من  الرغم  وعلى 
من  وملزمة  األطراف  متعددة  قانونية 
بسبب  أيضا  »ذلك  تقدما.  األكثر  بين 
إنها  وتفردها.  شموليتها  عالميتها، 
الضمانة الوحيدة بأن العالم سيتخلص 
في نهاية المطاف من تهديد األسلحة 

النووية واستمرارها«.
تأكيد  زنيبر  جدد  آخ��ر،  سياق  في 
التزام المغرب الثابت بتوسيع تشكيل 
ج��دد  أع��ض��اء  لتشمل  الهيئة  ه���ذه 
يشاركون بنشاط في النقاشات المتعلقة 

بالمواضيع التي يتم بحثها في المؤتمر. 
وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، يشجع 
مشاركة  طلبات  قبول  بقوة  المغرب 
يساهمون  الذين  المراقبين،  األعضاء 

في إثراء وتنويع المحادثات.
وأضاف السفير زنيبر »من مصلحة 
الهندسة العالمية متعدد األطراف لنزع 
السالح تقوية هيئتنا وأنشطتها، من 
خالل إحياء تفويضها األولي والتفاوض 
بشأن معاهدات ملزمة متعددة األطراف«.

ت��م��ك��ن ال��م��ك��ت��ب ال��م��رك��زي ل��ألب��ح��اث 
القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة 
من  األولى  الساعات  في  الوطني،  التراب 
صباح أمس األربعاء، من توقيف شخصين 
متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 
معا 23 سنة، وذلك لالشتباه في ارتباطهما 
»داعش«  لتنظيم  موالية  إرهابية  بخلية 

اإلرهابي.
وأوضح بالغ للمكتب المركزي لألبحاث 
القضائية، أنه تم توقيف المشتبه بهما بابن 
جرير ودوار »سيدي كروم« بالجماعة القروية 
»أوالد حسون الحمري« بمنطقة الرحامنة، 
التي  المتواصلة  الجهود  وذلك في سياق 
التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  تبذلها 
التهديد  مخاطر  تحييد  أجل  من  الوطني 
اإلرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية 
التي تستهدف أمن األشخاص والممتلكات.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات البحث 
والتفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه بهما 
مكنت من حجز هواتف نقالة ومجموعة من 
المنشورات ذات محتوى متطرف صادرة 
عن ما يسمى بتنظيم »الدولة االسالمية«، 
باإلضافة إلى قناع لحجب وإخفاء المالمح 

التشخيصية.
للبحث،  األول��ي��ة  المعلومات  وحسب 
يضيف البالغ، فإن الشخصين المتطرفين 
كانا قد أعلنا »الوالء« لألمير المزعوم لما 

يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، وشرعا 
في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض 
التجنيد واالستقطاب سواء بشكل مباشر 

أو عن طريق األنظمة المعلوماتية.
والتحري،  البحث  عمليات  تشير  كما 
وفق المصدر ذاته، إلى أن أحد المتطرفين 
الموقوفين كان يشيد بالعمليات اإلجرامية 
المالية  ال��م��ؤس��س��ات  تستهدف  ال��ت��ي 
والمصرفية، ويشرعن عائداتها اإلجرامية، 
كما انخرط في مسعى جدي للتدرب على 
تقليدي  بشكل  المتفجرات  صناعة  كيفية 
إلى  باإلضافة  إرهابية،  بعمليات  للقيام 
ومحاولة  العمد  القتل  بجريمة  إشادته 

القتل العمد التي ارتكبها مؤخرا شخص 
تظهر عليه عالمات الخلل العقلي بمدينة 

تيزنيت وأكادير.
وقد تم االحتفاظ، وفق البالغ، بالمشتبه 
على  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت  بهما 
خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب 
المركزي لألبحاث القضائية تحت إشراف 
اإلرهاب  بقضايا  المكلفة  العامة  النيابة 
ارتباطات  عن  للكشف  وذل��ك  والتطرف، 
الشخصين الموقوفين بالتنظيمات اإلرهابية 
اإلقليمية والدولية، وكذا تحديد مشاريعهما 
التخريبية التي كانت تستهدف أمن المملكة 

وسالمة المواطنين.

اإلعمار  إلع���ادة  األوروب����ي  البنك  منح   
بقيمة  قرضا  الثالثاء،  أمس  أول  والتنمية، 
ماروك  »الندور  لشركة  دره��م  مليون   36,9
إنداستريز«، الفرع المغربي للمنتج التونسي 

.Land›Or »للجبن »الندور
وأوضح البنك على موقعه اإللكتروني أن 
هذا القرض، الذي يعزز دعم البنك األوروبي 
الصناعة  لقطاع  والتنمية  اإلعمار  إلع��ادة 
وتثبيت  اقتناء  سيمول  المغربي،  الفالحية 
وحدة  إنشاء  عن  فضال  إضافية،  تجهيزات 
إضافية للتخزين في مصنع الشركة الجديد 

لتصنيع الجبن بالقنيطرة.
 وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الغالف 
الثاني الممنوح من طرف البنك ل� »الندور« 
سيمول أيضا الحاجيات التمويلية لعمليات 

»الندور ماروك إنداستريز«.
بقيمة  القروض  من  حزمة  البنك  ومنح   
10,9 مليون يورو لشركة »الندور« في العام 
لبناء مصنع  2020، من أجل تمويل جزئي 
جديد لتصنيع الجبن تابع ل� »الندور ماروك 
في القنيطرة، والذي يتوقع أن  إنداستريز« 

يشرع في االشتغال بداية الربع الثاني من 
العام 2022.

التمويل  هذا  أن  المصدر  نفس   وأضاف 
األوروب��ي  البنك  جهود  تطوير  من  سيمكن 
إلعادة اإلعمار والتنمية في تدعيم المقاوالت 
وتعزيز  المغرب،  في  والمتوسطة  الصغرى 

االندماج االقتصادي للمنطقة المغاربية.
 وتنتمي »الندور« لبرنامج »بلو ريبون« 
التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
البرنامج  هذا  ويساعد   .2020 فبراير  منذ 
المخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، 
التقنية، على  المساعدة  الشركات من خالل 
اعتماد المعايير الدولية للمعلومات المالية، 
وكذا الرفع من إمكاناتها التصديرية ونجاعتها 

التطبيقية.
 وتعد الشركة المدرجة في بورصة تونس 
2013، واحدة من بين المنتجين  العام  منذ 
ال��م��ذاب.  للجبن  الرئيسيين  المحليين 
ويدير«الندور ماروك إنداستريز«، فرع الشركة 
التي تأسست سنة 2019، المشاريع الصناعية 

ل� »الندور« في المغرب.

موؤتمر نزع ال�سالح.. المغرب يدعم حوارا 
بناء يتيح تجاوز الخالفات

»الب�سيج« يوقف �سخ�سين بالرحامنة لرتباطهما 
بخلية موالية لتنظيم »داع�ش«

بنك اأوروبي يمنح قر�سا بقيمة 36,9 مليون درهم 
ل�سركة ت�سنع »الفروماج« في المغرب

مكتب مراكش: عبد 
الصمد الكباص

أرسلت والية أمن مراكش وحدة متنقلة 
إلنجاز بطاقة التعريف الوطنية إلى قيادة 
َثالْتِنَيْعُقوْب بإقليم الحوز، على بعد 106 
لمعالجة  الحمراء،  المدينة  قلب  من  كلم 
طلبات سكان كل من الجماعات القروية 
َثالْتِنَيْعُقوْب، وْإِغيْل ، وَأْغَباْر ، وِإُجوَكاْك.
مسؤول  حسب  العملية،  هذه  وتأتي 
مراكش   أم��ن  والي��ة  من  إسهاما  أمني، 
في التخفيف من عناء تنقل سكان إقليم 
الحوز الراغبين في إنجاز البطاقة الوطنية 
للتعريف اإللكترونية وتقريب هذه الوثيقة 

الشخصية والحيوية منهم. 
فهذه  نفسه  المصدر  إف��ادات  ووف��ق 
أمن  وال��ي  لها  خصص  التي  الخطوة، 
في  تندرج  مختص،  عمل  فريق  مراكش 
إطار تنفيذ توجيهات القيادة المديرية، 
التي رسمت استراتيجية متقدمة في مجال 
قواعد  على  المواطن  من  اإلدارة  تقريب 

متجددة، من خالل وضع رهن إشارة قيادة 
والية أمن مراكش وحدات متنقلة لمعالجة 
طلبات الحصول وتسليم البطاقة الوطنية، 
الرقمية،  التكنولوجيا  بأحدث  مجهزة 
في تحول عميق في برنامج إنجاز هذه 
الوثيقة لفائدة سكان القرى، يتسم بالقرب 

والسرعة والنجاعة. 
 وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة، 
والتي لقيت ترحيبا واستحسانا عميقا 
لدى ساكنة الجماعات القروية المستفيدة 
من خدمات األمن الوطني ، والتي أطلقتها 
القرب  آل��ي��ة  إح���داث  منذ  األم���ن  والي���ة 
والصويرة  الرحامنة  أقاليم  مستهدفة 
مراكش  بمدينة  التعليمية  والمؤسسات 
والنقاط التي يتوافد عليها سكان القرى 
المجاورة لمراكش، مكنت من إنجاز 729 

طلبا. 
واستنادا إلى المعلومات التي وفرها 
المصدر،  فإن التعليمات صدرت للطاقم 
التقني من أجل إعطاء األولوّية لألشخاص 
الخاصة  االحتياجات  وذوى  المسنين 
وفئات المتمدرسين، وفق فلسفة تتماشى 

مع التوجيهات والتوصيات المديرية، التي 
المساعدة  وتعزيز  يد  تقديم  إلى  تدعو 
التواصل مع طالبي هذه الوثيقة بالمناطق 

القروية.
وأبرز نفس المصدر، أن هذه العملية 
واستهدفت  األمن  والية  بها  قامت  التي 
276 مسّنة ومسّنا و230 تلميذة وتلميذا 
من  العديد  شجعت  الُمنجز،  العدد  من 
كما   ، طلباتهم  تقديم  على  المواطنين 
أضاف أن الجهود المبذولة شاركت فيها 
المذكورة،  بالقيادات  المحلية  السلطات 
التي قدمت الدعم الكامل للوحدات األمنية 

التي أنجزت المهمة.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

أكد السفير المصري لدى الرباط، ياسر مصطفى كمال، 
المغربية  للمملكة  الترابية  الوحدة  تدعم  القاهرة  أن 
»الجمهورية  تسمى  بما  تعترف  ال  أنها  مؤكدا  بقوة، 

الصحراوية« وال تقيم أي عالقات معها.
وقال السفير المصري في حوار مع »هسبريس« إن 
الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب 

ال يقبل التأويل أو التشكيك.
وكشف السفير أن وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، يستعد إلجراء زيارة إلى المغرب بدعوة من نظيره 
المغربي، ناصر بوريطة؛ في إطار التنسيق والتشاور 
المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا اإلقليمية.

ومصر  المغرب  بين  األخير  الخالف  أن  إلى  ولفت 
بشأن التبادل التجاري جرى طيُّه بعد مشاورات بين 
مقترحة  خطة  وج��ود  عن  كاشفا  البلدين،  مسؤولي 
تركز على الجانبين االقتصادي واالستثماري لتطوير 
العالقات التي ال ترقى إلى مستوى العالقات السياسية 

واالستراتيجية والتاريخية بين الرباط والقاهرة.

ولية اأمن مراك�ش تر�سل وحدات للقرب اإلى مناطق 
جبلية نائية لإنجاز البطاقة الوطنية

السفير المصري بالرباط، 
ياسر مصطفى كمال

القاهرة تدعم مغربية ال�سحراء
 ول تعترف بـ«الجمهورية ال�سحراوية«

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 

راضية مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي 
جنتي  «

 صدق اهلل العظيم .

خبير ميك�سيكي:
 دعوة غوتيري�ش ل�ستئناف العملية 
ال�سيا�سية لحل نزاع ال�سحراء توؤكد 

»تورط« الجزائر
قال الخبير المكسيكي في العالقات الدولية، رامون لوبيز فيكانيا، 
إن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن خالل دعوته 
»جميع األطراف إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل 
إلى حل للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية«، يجدد التأكيد 

على تورط الجزائر في إطالة أمد هذا النزاع المفتعل.
وأبرز أستاذ العالقات الدولية بجامعة األمريكيتين بمكسيكو، 
في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن غوتيريش أكد أن 
الجزائر معنية بشكل مباشر بهذا النزاع المفتعل، وال سيما عبر 
دعوته إلى الحوار بين جميع األطراف، في إطار العملية السياسية 

األممية، المتمثلة في الموائد المستديرة.
 2602 للقرار  الجزائر  رفض  مواصلة  أن  الجامعي  واعتبر 
لمجلس األمن، الذي يكرس مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة 
المغرب، الجزائر، موريتانيا و«البوليساريو«، يكشف محاوالتها 
بطرق مختلفة عرقلة الحوار السياسي، بما يخدم أطماعها غير 

المشروعة في المنطقة.
للعملية  األممي  الحصري  اإلطار  أن  المكسيكي  الخبير  وأكد 
السياسية هو الكفيل بالتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه حول 
الصحراء المغربية، مضيفا أن ذلك يبدأ بقبول الجزائر العودة 

إلى المفاوضات األممية.
وكان األمين العام لألمم المتحدة، قد دعا خالل مؤتمر صحفي 
إلى  المغربية  الصحراء  حول  النزاع  أطراف  جميع  بنيويورك، 
استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع 

اإلقليمي.
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غدا الجمعة 28 يناير افتتاح الم�ؤتمر 11 
لالتحاد تحت �شعار: وفاء، التزام، انفتاح

 غدا ينطلق املؤمتر 
الوطني الـ 11

التحدي في ال�شكل 
وفي الج�هر

اليومين  وطيلة  يناير،   28 الجمعة  غد  يوم  تنطلق، 
المواليين السبت واألحد 29 و30 من الشهر ذاته، أشغال 
المؤتمر الوطني الحادي عشر لالتحاد االشتراكي للقوات 

الشعبية.
ولحظة  تنظيمية  كمحطة  المؤتمر،  محطة  وتعد   
ديموقراطية، في الظروف الراهنة، تحديا جوهريا بالنسبة 
للمؤتمرات والمؤتمرين من المناضالت والمناضلين، يحمل 

ميزاته الخاصة في الشكل والمضمون معا.
في الشكل، يعتبر االتحاد أن كسب الرهان مع استمرار 
ظروف الجائحة، إنجاز بحد ذاته، نظرا للِجدَّة في التنظيم 
وضروراته، والقدرة على وضع اإلطار الضروري المعتاد 
انتدبهم  الذين  واالتحاديين  االتحاديات  كل  لمشاركة 
وعلى  الوطني،  التراب  عموم  في  وأخواتهم  إخوانهم 

طول الجغرافيا الحزبية.
والمؤتمر الذي ينعقد بصيغتين، حضورية وتناظرية، قد 

استوفى كل شروط إنجاح 
هذا المستجد التنظيمي، 
لقرابة  سيسمح  ال���ذي 
بمتابعة  مؤتمر   1400
الديموقراطي  ال��ح��وار 
وال��رأي  بالرأي  واإلدالء 
في  ل  الُمكمِّ أو  المخالف 
شروط  سليمة تستجيب 
الصحية  ل��الح��ت��رازات 
كما  عالميا  المفروضة 
ت��س��ت��ج��ي��ب ل��م��ق��وم��ات 
ال���ن���ق���اش ال��ج��م��اع��ي 

الديموقراطي الواسع.
وق���د ت��وف��ق االت��ح��اد 
عبر  ذلك  عن  التعبير  في 
الثابت  تجمع  م��ع��ادل��ة 
ممارسة  في  والمتحول 
من  الهامة  اللحظة  هذه 
خالل التأكيد بأننا «نعقد 
ظرف  في  عاديا  مؤتمرا 

استثنائي...
وتأكد لدى االتحاديات 

واالتحاديين، أن حزبهم قادر على رفع التحدي، كما هو 
قادر على الوفاء بمواعيده وعهوده التي قطعها على نفسه 
احترام  كما  النضالية،  المحطات  انتظامية  احترام  في 
عليها وطنيا، من خالل  المتعارف  القانونية  المحددات 
احترام قانون األحزاب والقوانين األخرى المنظمة للحياة 

الحزبية الداخلية...
 وما كان االتحاد ليتخلف عن النموذج الذي قدمته البالد، 
استحقاقاتها،  أجندة  احترام  في  وافتخار،  اعتزاز  بكل 
عموم  طرف  من  واسعة  مشاركة  تتطلب  التي  فيها  بما 

الشعب المغربي.
إال  أوال،  المغرب  رفع شعار«  الذي  االتحاد،  كان  وما 
أن يجعل من الوطن نموذجه في تدبير حياته ومواعيده 

وأجندته...
 ويتجاوز االتحاديون واالتحاديات، بإصرار المناضلين 
األوفياء الملتزمين، كل المعيقات، الذاتية والموضوعية، 
التي تنتصب في الطريق إلى المؤتمر، معتبرين أن تجاوز 
ذلك حتمية ال بد من الوصول إليها، وهدف ال بد من تحقيقه.

غير  ظروف  في  واالتحاديات،  االتحاديون  أبلى  وقد 
مسبوقة،  البالء الحسن، بالتزام الثوابت االتحادية التي 

واظب عليها المناضلون والمناضالت منذ التأسيس.
الداخلية  الديموقراطية  بقواعد  المؤتمر،  تنظيم  وفي 
وبالديموقراطية التشاركية الواسعة داخليا، وفاء والتزام  
وانفتاح أيضا كما هو الشعار الذي اختاره الحزب لمحطته 

الحادية عشرة...
يضمن  الذي  هو  القانون،  أهل  يقول  كما  الشكل،  إن 
حقوق المتعاقدين، وإنضاج الشروط لكي يكون الجميع 
سواسية أمام القوانين المنظمة للحكومة الحزبية، هو 

مهمة االتحاديات واالتحاديين كلهم.
حيَّ على الوفاء وااللتزام واالنفتاح...

االتحادر�سالة

2/1

األسود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

ال�شالح الكروي للمغرب: �شاروخيات حكيمي
15/14

طالع السعود األطلسي

اعتبر الكاتب الصحفي، طالع السعود األطلسي، أن 
النظام الجزائري ال يرغب في حل النزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، ألن ما يهمه هو خدمة »عصابة 

الجنراالت«.
وقال سعود األطلسي في مقال نشر على الموقع 
الجزائر..  »في  بعنوان   ،»24 »مشاهد  اإللكتروني 
الجنراالت يحلبون الدولة«، إن الذين يتحكمون في 
تدبير الشأن الجزائري ال يرغبون في حل النزاع حول 
الصحراء المغربية، و«يهمهم أن يستمر على ما هو 
الجزائر،  كل  على  سيطرة  من  لهم  يتيحه  لما  عليه 

سياسيا واقتصاديا«.

النظام الجزائري ال يرغب 
في حل النزاع المفتعل ح�ل 
ال�شحراء المغربية خدمة لـ 

»ع�شابة الجنراالت«

03

رشيد قنجاع

شعبية  األكثر  الرياضة  القدم  كرة  رياضة  تعتبر 
على وجه البسيطة، بل يمكن الجزم أنها الوجه األبرز 
واألكثر كشفا لوجوه العولمة في عالمنا اليوم، وجه 
العالم على متابعتها في نفس  حيث تجتمع شعوب 
اللحظة رغم اختالف التوقيت واختالف األمكنة على 
طول وعرض الكرة األرضية، بل أنها صارت في تطورها 
من لعبة شعبية إلى فاعل أساسي في مجال االقتصاد 
تؤثر في عالم المال واألعمال، كما ظلت عنصر استغالل 
سياسي واضح من طرف الطبقة الحاكمة تستعملها 
ألغراض الهيمنة الداخلية وفي نفس الوقت ألغراض 

خارجية في عالقة الدول ببعضها.
نهائيات  في  الجزائري  المنتخب  مشاركة  شكلت 
الكاميرون ومن  المنظمة بدولة  كأس األمم اإلفريقية 
التي  العرب  كأس  بنهائيات  والفوز  المشاركة  قبلها 
بالجارة  العسكري  للنظام  فرصة  قطر،  بدولة  نظمت 
الشرقية الستغاللها سياسيا أبشع استغالل، أدهش 
كل المتتبعين سواء السياسيين أو الرياضيين نظرا 
يتعلق  األمر  أن  كاشفا  وعالنيته  االستغالل  لغباوة 
باستثمار هاتين المشاركتين للتغطية على واقع حال 
مأزوم سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا تمر به الجزائر، 
عنوانه األبرز أزمة النظام السياسي وفشله في كسب 
الشرعية الشعبية التي سحبها منه الحراك الشعبي 
الجزائري بشعاره من أجل دولة مدنية ال مكان فيها 

للعصابة المتحكمة.
ظل كتاب األمير لميكيافيلي إلى يومنا هذا مرجعا 
، وفيه   1513 السياسي رغم صدوره سنة  الفقه  في 
يستطرد كاتبه في باب استغالل الحاكم أوالسياسي 
وتحقيق  الحكم  ترسيخ  أجل  من  وعارض  ألي حدث 

السطوة، حيث كتب » ليس أمام األمير من طريق إلى 
الحكم أو إلى تأسيس الدولة سوى القوة، وال مناص 
أمامه من أن يكون مرنا بما فيه الكفاية ليلتف حول كل 
عارض يعرض وكل ريح تهب« ، إال أن هذا االستغالل 
واالستثمار لألحداث والوقائع ومن بينها المشاركات 
الكروية على المستوى القاري والعالمي،  لما تحقق 
من جاذبية شعبية متميزة، وقدرة على االستحواذ على 
مشاعر وعقول الجماهير، يختلف من نظام سياسي إلى 
آخر تشكل فيه األنظمة االستبدادية والعسكرية أبشع 
أوجه هذا االستغالل والتوظيف لما يطبعه من غباوة 
مكشوفة وانتهازية مباشرة ترمي إلى تحسين صورة 
الفرد المستبد الحاكم وزمرته، محولة بذلك الرياضة 
من وظيفتها العادية إلى آلة إيديولوجية تشتغل إلى 
جانب باقي األدوات األيديولوجية للدولة من إعالم وفن 
وثقافة ... قصد تدجين وكبح إرادة الشعوب وااللتفاف 

حول مطالبها وقضاياها.
ومن  االستبدادية  العسكرية  األنظمة  تشابهت 
بينها النظام العسكري الجزائري في صور االستغالل 
المفضوح لإلنجاز الرياضي، حيث حاول النظام الفاشي 
اإليطالي بقيادة الديكتاتور موسوليني توظيف فوز 
 1938 و   1934 سنتي  العالم  بكأس  بالده  منتخب 
باعتباره إنجازا سياسيا يحسب على موسوليني، الذي 
سخر كل الوسائل اإلعالمية والثقافية والمؤسساتية 
للترويج والتأثير في الشعب اإليطالي على أنه بفضل 
حكمه أعاد أمجاد روما الغابرة. وعلى نفس المنوال 
صار الجنرال بينوتشي الذي وصل للسلطة عبر االنقالب 
الدموي على النظام الديمقراطي، وما نتج عنه من مقتل 
في  فشل  حيث  المنتخب،  الرئيس  أليندي  سلفادور 
استثمار مشاركة منتخب بالده في كأس العالم سنة 
نفسه  وإظهار  عنه  الدكتاتورية  1974 لمحو صورة 
بصورة الرجل الوطني الغيور على بالده، إال أنه من 
حسنات الصدف أن يؤرخ لهذا الدكتاتور طابعه الدموي 
من خالل اعتقال أكثر من 40000 بملعب سانتياغو 

لكرة القدم .
لم يخرج النظام العسكري الجزائري الحالي عن هذه 
النماذج، ولم يستفد من عبر التاريخ ودروسه، ودروس 
المناسبات  من سبقه من عسكر بالده، ألن استغالل 
تم  فقد  اليوم،  وليد  ليس  الشرقية  بالجارة  الكروية 
التخطيط والتنفيذ لالنقالب على الرئيس الجزائري 

بن بلة من طرف كل من هواري بومدين ورفيقه عبد 
العزيز بوتفليقة مستغلين متابعة وحضور الرئيس بن 
بلة لمجريات مقابلة ودية في كرة القدم، كان قد دعا لها 
بنفسه ، كانت بين المنتخب الجزائري ونظيره البرازيلي 
سنة 1965 . كما لم يستفد شنقريحة وتبون من األزمة 
مع الشقيقة مصر سنة 2009، التي كانت على وشك 
مقابلة  األصعدة بسبب  كل  على  قطيعة  إلى  التحول 
في كرة القدم اشتهرت بموقعة أم درمان، وصارا على 
نفس المنوال ولكن هذه المرة مع المملكة المغربية 
التي تعرف العالقة بين البلدين أزمة مفتعلة من الطغمة 
العسكرية الجزائرية، فحوال فوز المنتخب الجزائري 
الترجيح بمناسبة  المغربي بضربات  المنتخب  على 
نهائيات كأس العرب بقطر إلى انتصار سياسي وتهييج 
شعبي وإعالمي سخرت له كل اإلمكانيات، ولم يقتصر 
األمر فقط على االنتصار بل تعداه إلى ترسيخ صورة 
المغرب الدولة المتآمرة على الجزائر التي حسب زعمهم، 
هي من أشعلت الحرائق في كل مناطق البالد، وهي من 
وراء غالء الزيت والسكر، وهي من وراء حبك مؤامرات 
على منتخب بالدهم األول المشارك في نهائيات كأس 
األمم اإلفريقية الجارية حاليا بالكاميرون، وهم بذلك 
يعتقدون أنها الفرصة المناسبة والمواتية لكسب ود 
وعطف الشعب الجزائري والرفع من معنوياته الوطنية، 
ومناسبة لتجسيد الشرعية الشعبية المفقودة، ومدخل 
للترويج الخارجي لصورة الجزائر القوة الضاربة من 

بوابة المشاركة اإلفريقية.
إال أن منهجية الغباوة والبالدة السياسية المسيطرة 
والسائدة في الجارة الجزائرية، أوقعت شنقريحة وتبون 
في نتائج معكوسة إلرادتهم، أبرزها خروج بالدهم من 
دور المجموعات خاوية الوفاض، ويرجع السبب في ذلك 
إلى تحميلهما لالعبي المنتخب الجزائري ما ال طاقة 
لهم به، مما أثر على أداء منتخبهم رغم جودة الالعبين 
وجاهزيتهم، كما طبعا صورة سيئة عن الجزائر بلد 
محمد أركون و واسيني األعرج وأسية جبار ومولود 
والمشعوذين،  والسحرة  الرقاة  بلد  إلى   ... معمري 
ووضعا نفسيهما اليوم، بشكل مباشر، أمام مطالب 
تدجينها  يمكن  وال  حولها  االلتفاف  يمكن  ال  شعب 

بشعبوية بليدة هجينة.
وبذلك تحققت نبوءة إدواردو غاليانو في كتابه كرة 

»القدم بين الشمس والظل«.

�شنقريحة وكرة القدم ال�شيا�شية

سليم خلبوس، عميد الوكالة اجلامعية الفرنكفونية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي السابق بتونس لالحتاد االشتراكي:

ملك المغرب اأعطى م�افقته على اأن يك�ن مقر االأكاديمية 
04العلمية للفرنكفونية في الرباط ونحن �سعداء بهذا االختيار
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بتعليمات سامية لجاللة الملك، القائد األعلى  ورئيس أركان الحرب العامة

 اجتماع للتخطيط الرئي�شي لتمرين  »االأ�شد االإفريقي 2022«
محفظات مبدارس شعبية:

بدل الكتب، اأ�شلحة بي�شاء!
السفير المصري بالرباط

القاهرة تدعم 
مغربية ال�شحراء  وال 
تعترف بـ«الجمه�رية 

ال�شحراوية«

»الب�شيج« ي�قف �شخ�شين 
بالرحامنة الرتباطهما 
بخلية م�الية لتنظيم 

»داع�ش«
08

يتجاوز االحتاديون 
واالحتاديات، 
بإصرار املناضلني 
األوفياء 
امللتزمني، كل 
املعيقات، الذاتية 
واملوضوعية، 
التي تنتصب يف 
الطريق إلى املؤمتر، 
معتبرين أن جتاوز 
ذلك حتمية ال بد 
من الوصول إليها، 
وهدف ال بد من 
حتقيقه

أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل 
مختلف بالفعل اعتمادا على نشاط 

أكثر من 1000 جين في الدماغ

تدعم دراسة جديدة النظرية القائلة بأن أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل مختلف تماما، 
بعد اكتشاف فريد حققه فريق من الباحثين من جامعة ستانفورد.

وبحثت الدراسة في كيفية اختالف أدمغة ذكور وإناث الفئران من خالل فحص المناطق 
المعروفة ببرمجة سلوكيات »التصنيف والتعارف والتزاوج والكراهية«.

وهذه السلوكيات، التي تشمل على سبيل المثال، تحديد ذكور الفئران السريع لجنس 
وبقاء  التكاثر  على  الحيوانات  تساعد  األم،  وحماية  للتزاوج،  اإلناث  وتقّبل  غريب،  كائن 

نسلها على قيد الحياة.
وقال باحثون من ستانفورد للطب إن هذه االختالفات تنعكس على األرجح في أدمغة 

الرجال والنساء.
وعقب تحليل األنسجة التي تم استخالصها من هياكل الدماغ هذه، وجد الفريق أكثر 

من 1000 جين أشد نشاطا في أدمغة أحد الجنسين مقابل اآلخر.
وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي، نيراو شاه، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية 
وعلم األحياء العصبية: »باستخدام هذه الجينات كنقاط دخول، حددنا مجموعات معينة 

من خاليا الدماغ التي تنظم سلوكيات جنسية نموذجية محددة«.
ووقع بناء السلوكيات االجتماعية النموذجية للجنس في أدمغة الحيوانات على مدى 
ماليين السنين من التطور، فذكور الفئران، على سبيل المثال، تميز بسرعة جنس الغرباء 

الذين ينتهكون ما يعتبرونه أرضهم.
وإذا كان الدخيل ذكرا آخر، يهاجمونه على الفور. وإذا كانت أنثى، فإنهم يبدأون في المغازلة.
وتظهر إناث الفئران عدوانا يتعلق باألمومة وليس إقليميا، حيث تهاجم أي شيء يهدد 

صغارها.
»هذه  شاه:  وقال  دورتها.  مرحلة  على  اعتمادا  بشدة  للتزاوج  استعدادها  ويختلف 
السلوكيات البدائية ضرورية للبقاء والتكاثر، وهي غريزية إلى حد كبير. إذا كنت بحاجة 
إلى تعلم كيفية التزاوج أو القتال بمجرد ظهور الموقف، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد 
فات بالفعل. والدليل واضح جدا على أن الدماغ ليس مجرد لوحة فارغة تنتظر أن تتشكل 

من خالل التأثيرات البيئية«.
وشرح فريق البحث أن بعض الجينات التي اكتشفوها هي أيضا عوامل خطر مؤكدة 

الضطرابات الدماغ التي تكون أكثر شيوعا في أحد الجنسين.
الخطورة لإلصابة باضطراب طيف  بأنه عالي  بالفعل  207 جينات معروفة  بين  ومن 
التوحد، وهو أكثر شيوعا عند الذكور بأربع مرات مقارنة بالنساء، حدد الباحثون 39 جينا 

أكثر نشاطا في أدمغة أحد الجنسين: 29 عند الذكور و10 عند اإلناث .
كما حددوا الجينات المرتبطة بمرض ألزهايمر والتصلب المتعدد، وكالهما يميل إلى 

إصابة النساء أكثر من الرجال، باعتباره أكثر نشاطا بين إناث الفئران.
أكبر،  بجهد  يعملوا  لكي  الجينات  بعض  إلى  يحتاجون  الذكور  أن  الباحثون  ويعتقد 

واإلناث بحاجة إلى جينات أخرى ليعملن بجد أكبر.
وحددت الدراسة أيضا أكثر من 600 اختالف في مستويات التنشيط الجيني بين اإلناث 
في مراحل مختلفة من الدورة الشبقية. وفي النساء، يشار إلى هذا باسم الدورة الشهرية، 

لكن إناث الفئران ال تحيض.
وقال شاه، الذي كرس حياته المهنية لفهم كيفية تنظيم الهرمونات الجنسية للسلوكيات 
الجنسية النموذجية: »العثور على عدة مئات من الجينات التي تعتمد مستويات نشاطها 
الدماغية الصغيرة األربعة كان مفاجئا  الهياكل  المرأة فقط داخل هذه  على مرحلة دورة 
تماما«. ويتم مشاركة هياكل الدماغ التي ركز عليها الباحثون بين الثدييات، بمن في ذلك 
»الفئران ليست بشرا. لكن من المعقول أن نتوقع أن أنواع خاليا  البشر. وأوضح شاه: 
الدماغ المماثلة ستظهر أنها تلعب أدوارا في سلوكياتنا االجتماعية النموذجية للجنس«.
وأضاف: »إن تواتر الصداع النصفي ونوبات الصرع واالضطرابات النفسية يمكن أن 

تختلف خالل الدورة الشهرية«.
وتشير النتائج التي توصل إليها الفريق حول اختالفات تنشيط الجينات عبر الدورة 

إلى أساس بيولوجي لهذا االختالف.
ويشار إلى أن المحاوالت السابقة إليجاد اختالفات في التنشيط الجيني بين خاليا أدمغة 
القوارض من ذكور وإناث أظهرت نحو 100 منها فقط، على ما يبدو، يعتقد الباحثون أنها 

قليلة جدا لتوليد الفروق العميقة العديدة في السلوك الغريزي المعروف.
وكشف شاه: »انتهى بنا المطاف بإيجاد نحو 10 أضعاف هذا العدد، ناهيك عن 600 
جين تختلف مستويات نشاطها في اإلناث مع مرحلة الدورة. بشكل عام، تضيف هذه األشياء 
ما يصل إلى %6 من جينات الفئران التي يتم تنظيمها حسب الجنس أو مرحلة الدورة«.

وشّبه شاه الطرق التي استخدمها فريقه بالبحث على إبرة في كومة قش.
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 »إنستغرام« تختبر خاصية تتيح لصناع المحتوى 
الحصول على مقابل مادى من المشاهدين

بدأت منصة التواصل االجتماعي »إنستغرام« 
اختبار خاصية جديدة تتيح لصناع المحتوى على 
المنصة السماح لمتابعيهم بالوصول الحصري إلى 
المحتوى الذي يقدمونه مقابل اشتراك يدفعه هؤالء 

المتابعون وفقا للبيان اإلماراتية.
 وأشار موقع »سي نت دوت كوم« المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا إلى أن »إنستغرام« 
ستتيح هذه الخاصية في الفترة التجريبية لعشرة 
صناع محتوى فقط بينهم العب كرة السلة سيدونا 
برنس وعارضة األزياء كيلسي كوك والممثل آالن 
األوليمبية  جوردن  الجمباز   شيكين شو والعبة 

تشايلز .
 ويمكن تحديد اشتراك شهري مقابل الوصول 
إلى المحتوى  المطلوب يتراوح بين 99 سنتا إلى 

99 دوالرا.
 ومن ناحيته، قال بوني ميشيل المرشد الروحي 
وأحد صناع المحتوى المعروفين على »إنستغرام«: 
إن »وجود خدمة االشتراك على إنستجرام تجعل 
من الممكن إقامة عالقة أكثر حميمية مع متابعيني 
وجمهوري... أنا متحمس جًدا لرعاية هذه الروابط 
وإحداث تأثير دائم يساعد في الحفاظ على استدامة 

عملي«.
 وتعتزم منصة »إنستغرام« الحصول على آراء 
استخدموا  الذين  والمتابعين  المحتوى  مطوري 
الخاصية الجديدة بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي 

بتوفيرها على نطاق أوسع فيما بعد.

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

من الصور 
الفائزة 

بمسابقة 
التصميمات 

المعمارية
 فى العالم

ُقطعت يده فحملها 
وركض بها إلى المشفى

ماين  والي��ة  في  العام،  القطاع  في  عامالن  أنقذ 
األمريكية، رجال بعد أن شاهداه يحمل ذراعه المقطوعة 

راكضا على الطريق، بحسب السلطات.
العامة  برينشيك، مديرة األشغال  آن  وقالت ماري 
في مدينة لويستون: »ما حصل كان تدخال إلهيا، ألن 
اثنين من زمالئي كانا يعمالن على أرصفة المشاة«.

وأفادت صحيفة »the sun journal«، بأن شهود عيان، 
قالوا إن ذراع الرجل قطعت بالقرب من كتفه في حادث 
على ما يبدو في مكان العمل يوم الجمعة الماضي«.

وطبق أفراد طاقم األشغال العامة، اإلسعافات األولية، 
أثناء انتظار وصول سيارة اإلسعاف، وفقا لما ذكره 

المالزم في شرطة لويستون، ديريك سانت لوران.
وتتبع المحققون سلسلة من الدماء تعود إلى محل 
تجاري، حيث قال عدة أشخاص إن الرجل، الذي وصف 

بأنه شاب، كان يدير منشرة.
يتم  لم  الذي  المصاب،  الرجل  إن  وقال مسؤولون 
الكشف عن اسمه، نقل إلى المستشفى ومن المتوقع 
قادرين  الجراحون  كان  إذا  ما  يتضح  ولم  ينجو.  أن 

على إعادة ربط ذراعه.

هولندا.. العثور على رجل على قيد 
الحياة اختبأ في حجرة عجالت طائرة في 

رحلة استمرت 11 ساعة

اكتشفت السلطات الهولندية مسافرا متسلال على 
قيد الحياة، اختبأ وراء العجلة األمامية لطائرة شحن 

في مطار شيفول بأمستردام صباح األحد.
وقالت المتحدثة باسم المطار ويليمايك كوستر في 
تصريح ل� CNN إن الرجل كان كان مختبئا ألكثر من 
11 ساعة منذ أن غادرت الطائرة مطار جوهانسبرغ 

بجنوب إفريقيا.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية 
الهولندية جوان هيلموندز إن  »طاقم المطار اكتشف 
في البداية شيئا يبدو وكأنه شخص وأبلغ السلطات 
على الفور«. وأضافت أنه »عند الوصول إلى مكان 
الحادث، أكدت الشرطة الهولندية وخدمات الطوارئ 
أن الرجل ما زال على قيد الحياة ولكن درجة حرارة 
جسمه منخفضة«. وتابعت: »لقد فوجئنا بالعثور على 
هذا الرجل ، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة 
بعد أن حلقت الطائرة ألكثر من 10000 كيلومتر في 

درجات حرارة شديدة البرودة«.
ولفتت إلى أن الرجل تلقى اإلسعافات الالزمة ثم 

نقل إلى مستشفى في أمستردام.
إلى مركز  نقله  أنه عند تعافيه سيتم  وأوضحت 
طالبي اللجوء )AZC( حيث سيتم تحديد وضعه إذا 
كان يبحث عن اللجوء أم ال. وأشارت الشرطة الهولندية 
الرحالت بين جوهانسبرغ  أوقات  أن متوسط    إلى 
وأمستردام يبلغ حوالي 11 ساعة، وإذا توقفت الرحلة 

في كينيا فستستغرق عدة ساعات إضافية.

العالمية،  الصحة  لمنظمة  األوروب��ي  الفرع  مدير  أعلن 
التي  ”أوميكرون“  المتحّورة  أن  األحد،  يوم  كلوغه  هانس 
قد تصيب %60 من األوروبيين بحلول آذار/مارس، أطلقت 
تقّرب  وقد  المنطقة  في  كوفيد19-  وباء  من  جديدة  مرحلة 

األزمة الصحية من النهاية.
المحتمل  ”من  إنه  ”فرانس برس“،  لوكالة  وقال كلوغه 
أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء“، لكّنه حّض على 

الحذر من واقع تغّير الفيروس.
هناك  ستكون  أوميكرون،  موجة  تهدأ  ”حين  وأضاف: 

جماعية  اللقاح مناعة  بفضل  إما  وأشهر،  أسابيع  مدى 
الناس  إلن  ستكون لديهم مناعة بسبب اإلصابة وكذلك وإما 

تراجع بسبب الموسم“.
لكن المسؤول أكد ”اننا لسنا في مرحلة مرض متوطن“.

يمكننا  أنه  يعني  متوطنا  المرض  يكون  ”أن  وأوضح: 
التنبؤ بما سيحدث لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من 

مرة. علينا بالتالي ان نكون شديدي الحذر“.
وفي االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية، 
ظهرت هذه المتحورة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وهي 
أشد عدوى من دلتا وباتت اآلن المتحورة المسيطرة بحسب 

وكالة الصحة األوروبية.
ومع االرتفاع الكبير في عدد اإلصابات، أصبح األمر يتعلق 
اآلن ب�“اإلقالل من االضطراب وحماية األشخاص المعرضين 
للخطر“، ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى.

وكان علماء قد أعلنوا قبل أيام، أنهم يرصدون عن كثب 
نسخة جديدة من المتحّورة أوميكرون اكُتشفت قبل بضعة 

أسابيع، وتبدو أقرب إلى فيروس كورونا األصلي.
لكنهم يسعون لتعميق معرفتهم بخصائصها وتداعياتها 

المحتملة على تفشي الوباء في المستقبل.
في  الجمعة،  يوم  العالمية،  الصحة  منظمة  وشرحت 
مؤتمرها الصحفي األسبوعي، أن تسمية أوميكرون هي في 
من  عدة سالسل  تمييز  دون  يعني  عام“  ”مصطلح  الواقع 

الفيروس قريبة بعضها من بعض.
وبين هذه السالالت الخاضعة للمراقبة التي تندرج تحت 
 )BA.1( “1.اسم أوميكرون، فإن النسخة المسّماة ”بي ايه

هي تلك المهيمنة تقريًبا.
إال أن بعض المعطيات تلفت االنتباه، فقد أصبحت نسخة 
أخرى هي ”بي ايه.BA.2( “2( مهيمنة في الهند والدنمارك، 

حيث بدأ عدد اإلصابات باالرتفاع منذ بضعة أيام.
وصّرح خبير األمراض المعدية أنطوان فالهولت لوكالة 

التي  السرعة  يفاجئنا هو  الذي  ”األمر  أن  ”فرانس برس“ 
تنتقل فيها هذه النسخة من المتحّورة التي انتشرت كثيًرا 

في آسيا، وتمركزت في الدنمارك“.
اإلصابات  عدد  ذروة  بلوغ  تنتظر  البالد  ”كانت  وتابع: 
في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن ذلك لم يحصل، وربما 
نجم ذلك عن هذه النسخة من المتحّورة التي تبدو شديدة 

العدوى لكنها ليست أكثر ضراوًة“ من الفيروس األصلي.
وتنتظر السلطات الصحية راهنا معرفة تفاصيل أكثر عنها.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن ”ما يهّمنا هو 
لديها خصائص  ما إذا كانت )هذه النسخة من المتحّورة( 
مختلفة عن )بي ايه.1( في ما يخّص العدوى والهروب المناعي 
والضراوة“. وحتى اآلن، اكُتشفت بي ايه.2 في فرنسا، ”لكن 

بمستويات منخفضة جًدا“.
النسخة  الدنمارك، تحّل هذه  المقابل، وتحديدا في  في 
تدريجًيا محل بي ايه.1، النسخة ”الكالسيكية“ من المتحّورة 

أوميكرون، حسب هيئة الصحة العامة الفرنسية.
وأضافت أن ”السلطات الدنماركية ال تفسير لديها حول 

هذه الظاهرة، لكن تتّم متابعتها من كثب“.
المقّدمة  المعطيات  ”من كثب  فرنسا  تتابع  من جهتها، 

من الدنمارك“.

ورغم حذرهم، إال أن العلماء ال يبدون قلقين، ويرى أنطوان 
”اليقظة“  القلق، لكن  المبكر جًدا  أنه ال يزال من  فالهولت 

ضرورية.
وأضاف مدير معهد الصحة الشاملة في جامعة جنيف: 
مماثلة  الجديدة  النسخة  أن ضراوة  انطباع  حالًيا  ”لدينا 

لضراوة أوميكرون، لكن أسئلة كثيرة ال تزال مطروحة“.
جيد“  رصد  أجل  من  غربلة  تقنيات  ”وضع  إلى  ودعا 
خصائصها  ”ماهية  واكتشاف  ايه.2،  بي  في  لإلصابات 

بسرعة“.
وغّرد خبير األمراض المعدية في ”امبيريال كولدج“ في 
الهند  في  ألوانها  سابقة  ”مشاهدات  أن  بيكوك  توم  لندن 
والدنمارك تفيد بأنه ليس هناك اختالف كبير في الخطورة 

مقارنة ببي ايه.1“.
ورأى أن المتحّورات المكتشفة يجب أال تثير تساؤالت 

حول فعالية اللقاحات.
مقارنة  بقليل“  أعلى  ع��دوى  معّدل  مع  ”حتى  وقال: 
بأوميكرون األصلية، ال يتوقع إطالًقا أن يحدث تغيير معادل 

لذلك الذي حصل عندما حّلت هذه المتحّورة محل دلتا.
ا ال أعتقد أنه سيكون لبي ايه.2 تأثير  وصّرح: ”شخصّيً

جوهري على الموجة الوبائية الحالية“.

»الصحة العالمية« تتوقع نهاية وباء كورونا في أوروبا بعد أزمة »أوميكرون«

التي  السرعة  يفاجئنا هو  الذي  ”األمر  أن  ورغم حذرهم، إال أن العلماء ال يبدون قلقين، ويرى أنطوان ”فرانس برس“ 

  )CIOB( أعلنت مسابقة تصوير فن البناء التي ينظمها معهد تشارترد للبناء
المبانى فى  التقاطها ألجمل  التى تم  الفائزة بجائزة أفضل الصور  عن األعمال 

العالم وذلك حسب ما نقل موقع سبوتنك صورا
وفاز مصوران كل منهما بمبلغ 1500 جنيه إسترليني نقًدا، بعد حصولهما على 
وضمنت األعمال الفائزة صورة ناطحة  أفضل الجوائز في مسابقة »فن البناء« 
في سان بطرسبورغ )462 م( للمصور الروسي ميخائيل  سحاب »الختا سنتر« 
بروسكالوف، الذي فاز في فئة »اختيار لجنة التحكيم«، من مسابقة »فن البناء 

لعام 2021«
ومن أجمل اللقطات الفائزة صورة »الحياة من خالل التاريخ« )معبد هومايون، 
ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي( للمصور الهندي راهمان حسين، الذي فاز 

في فئة »اختيار الجمهور«، من مسابقة »فن البناء لعام 2021«
والصورة رفقته هي صورة صورة »اإلضاءة« )جناح اليابان في دبي إكسبو 
للمصور اإلماراتي جويبل غارسيستو، الذي ترشح لنهائي مسابقة »فن   )2020

البناء لعام 2021«

متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم اإلنسان من 
خالل العينين.. هذا ما أكده خبير روسي.

فقد كشف مدير مركز األبحاث الجينية الروسي، أندريه 
إيسايف، أن »العين غالبا ما تكون بوابة النتقال العدوى«، 
مشيرا إلى أن مثل هذه الحاالت عادة ما ترافقها عالمات 
المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيالن 

في األنف.
ووفقا لمدير مركز األبحاث الجينية، هناك مرضى أصيبوا 
بمتحور »دلتا« في أكتوبر الماضي، وفي يناير أصيبوا مرة 
أخرى بفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الحاالت على األغلب 

هي إصابات بمتحور »أوميكرون«.
 وفي وقت سابق، أكد الخبير في مجال األمراض المعدية، 
 ،»Nation News« نيكوالي ماليشيف، في مقابلة مع صحيفة
على أهمية مراقبة التدابير الوقائية وتشديدها في ظل تفشي 

متحور »أوميكرون«.
تجدر اإلشارة إلى أن متحور »أوميكرون«، الذي تم اكتشافه 
في شهر نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، يعد الساللة 
األسرع انتشارا مقارنة بباقي السالالت التي تم اكتشافها 

منذ ظهور فيروس كورونا.
أعراض كثيرة تعتمدها منظمات الصحة حول العالم بشأن 
متغير أو متحور كورونا الجديد »أوميكرون«، ففي بداية 
ظهور وانتشاره أكدوا أن أعراضه تشمل سيالن األنف والتعب 

الشديد، والتهاب العضالت، ألم في الحلق، وسعال جاف.
ولكن مع مرور األيام وزيادة البحث العلمي حول هذا المتغير الجديد تم 
وضع العديد من األعراض األخرى، حيث حذرت الدكتورة نينا أسلم استشاري 
األمراض الباطنية في بريطانيا، أن من أعراض متحور »أوميكرون« ظهور 

التهاب في العين.

فقد أيقظت جائحة كورونا دول العالم على وباء آخر، وهو مرض جفاف 
العين )DED(، و هو حالة ال توفر فيها الدموع ترطيًبا مناسًبا للعينين، 

إما بسبب عدم كفاية اإلنتاج أو ضعف االحتفاظ بها بالعينين.
وغالًبا ما يعاني األفراد المصابون بهذه الحالة من إحساس بالحرقان 
أثناء العمل على األجهزة اإللكترونية لفترات طويلة، كما أن البعض قد يعانون 
من عدم وضوح الرؤية )الزغللة كما هي شائعة( خاصة أثناء قيادة السيارة.

ال تكتفوا بالكمامات.. أوميكرون يتسلل لجسم اإلنسان من هذه البوابة
يتسرب إلى جسم اإلنسان من 

فقد كشف مدير مركز األبحاث الجينية الروسي، أندريه 
العين غالبا ما تكون بوابة النتقال العدوى«، 
مشيرا إلى أن مثل هذه الحاالت عادة ما ترافقها عالمات 
المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيالن 

ووفقا لمدير مركز األبحاث الجينية، هناك مرضى أصيبوا 
في أكتوبر الماضي، وفي يناير أصيبوا مرة 
أخرى بفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الحاالت على األغلب 

 وفي وقت سابق، أكد الخبير في مجال األمراض المعدية، 
 ،»Nation News
على أهمية مراقبة التدابير الوقائية وتشديدها في ظل تفشي 

، الذي تم اكتشافه 
في شهر نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، يعد الساللة 
األسرع انتشارا مقارنة بباقي السالالت التي تم اكتشافها 

أعراض كثيرة تعتمدها منظمات الصحة حول العالم بشأن 
، ففي بداية 
فقد أيقظت جائحة كورونا دول العالم على وباء آخر، وهو مرض جفاف ظهور وانتشاره أكدوا أن أعراضه تشمل سيالن األنف والتعب 


