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اأكد اأن كل اأر�ض تهجرها الحياة ي�ستوطنها انعدام الأمن
جاللة الملك يدعو اإلى اإر�ساء تحالف اإفريقي فعلي لمواجهة الجفاف 

لم   يعد العالم، وعموم أوروبا خصوصا،   وال العواصم ذات 
الصلة بالعالم اإلسالمي،   من قبيل واشنطن و باريس وبروكسل  ،  
بل  داعش  ،   لتنظيم   الجديدة  االستراتيجية  الطموحات   تغفل 
تأخذها بجّدية أكبر كلما اتسعت دوائر التنظيم والعمل الميداني  
الذي   أسسه   ـ األم  للتنظيم   عند جماعات عديدة تعلن بيعتها 
 أبو بكر البغدادي .  من ليبيا ومصر،  إلى الكونغو الديمقراطية 
وموزمبيق،   مرورا بالنيجر ونيجيريا ومالي   وتشاد والجزائر،  
 يتنظم  "داعش " ،   منذ اندحاره   المعلن في   سورية والعراق،   تحت 

رايات سوداء   واحدة بأسماء عديدة .      
وعلى الرغم من تلقي   هذه التنظيمات   ضربات قوية،   تمثلت في  
 اغتيال قادتها المعروفين،   كما النيجيري أبو مصعب البرناوي،  
 في   أكتوبر الماضي،   وعدنان أبو وليد الصحراوي،   زعيم جماعة  
»داعش في   الصحراء الكبرى « ،   قبله بشهر،  ا للذين قتلتهما القوات 
الفرنسية،   فإن العالم   يتحد من أجل القضاء المبرم عليها .     وال 
سيما وقد أدركت أجهزة تلك العواصم، وقادتها العسكريون، 
أن تصفية زعماء تنظيمات   داعش   قد   تضعفها، ولكنها ال   تقضي  
 عليها،   ما  يفتح مجاال لدورة   جهادية جديدة  ،   ال شيء   يضمن أنها 

أقل قسوة ووحشية .                         
وكل مراكز البحث والدراسات،   في   القارة السمراء وفي  أوروبا 
وداخل مجلس األمن، تراقب الوضع بقلق متزايد،   مع محاولة 
تنظيمات   داعش إعادة تنظيم نفسها،   والتحاق مقاتلين عديدين 
من ليبيا وسورية والعراق بمناطق   غرب افريقيا .  وتقول دراسة 
حديثة لمعهد الدراسات األمنية في   غرب إفريقيا إن »داعش« 
يعيد تقسيم المجال إلى أربعة أقاليم جهادية تحت سيطرتها،  
 باالستفادة من   آالف المقاتلين الذين جاؤوا من كل اآلفاق. ويزّكي 
هذا المنحى  تقرير صادر عن   األمم المتحدة   في عام 2019،  عن  
» سيطرة ترابية لداعش في   مناطق إفريقية عديدة،   تهم ليبيا،  
 وتنظيمه الذي   يتولى منطقة شاسعة من طرابلس إلى الجنوب ،  
 وتهم مصر   في   «أنصار بيت المقدس «  الناشطين  في   صحراء 
سيناء،  والدولة اإلسالمية في   بحيرة تشاد  التي   يصل عديدها 

إلى    ثالثة آالف مسلح«.
  وليست مصادفًة أن مراكش  تحتضن   المؤتمر المقبل، يوم أمس 
الثالثاء 01  مايو الحالي، لما أصبح معروفا  بـ »التحالف   الدولي  
 لمحاربة داعش «  الذي   تقوده واشنطن. ولعل الديبلوماسية األمنية  
 للمغرب  وضعته في   قلب الهندسة الدولية لمحاربة الجهاديين،  
عن  االستخباراتية  المعلومة  به،   هو  موثوق  واحــد   بسالح 
التنظيمات الجهادية وبنك المعلومات الذي   وضع المغربَ   في  
 صميم المجهود الدولي   لمحاربة اإلرهاب .  ومن المنتظر أن   يحضر  
   92 مشاركا ما بين  دول ومنظمات عالمية نشطة في   المجال . 
 والمؤتمر،   بحد ذاته، زاوية مهمة للجسر المغربي   في   الربط بين 
مخاوف أوروبا وخطط واشنطن ومهام دول  الشمال اإلفريقي  
وجنوب الصحراء . وال   يخفي   المغاربة هذا المكسب، فانعقاد 
هذا االجتماع   يعكس  » المكانة الجوهرية التي   تحتلها المملكة 
في   الهندسة العامة لألمن العالمي « ،   بتعبير السفير المغربي  
 في روما .                         ولعل  الريادة المغربية على الصعيد العالمي،   باعتبار 
المغرب  »صانعا للسلم واألمن،  وال  سيما في   إفريقيا،   حيث   يتسع 
نطاق التطّرف،   الجريمة المنظمة واالنفصالية« ،   تلخيص للدور 
الذي   يلعبه المغرب،   ولكن أيضا   الدور الذي   يريده التحالف الدولي  
منه في   قضية جوهر.                            فقد راكم  المغرب خبرة   ثالثية،   تتقاطع 
فيها اهتمامات جيرانه وحلفائه،   وهي   مجاالت  مكافحة اإلرهاب،  
وتعزيز األمن العسكري   و ...  ومواجهة االنفصالية التي   تحولت  

إلى حامل شبه إجباري   للنزاعات اإلرهابية .                             
  في   الجانب المتعلق بالتعاونين، الثنائي   والثالثي،   كان الفتا 
أن المؤتمر سبقه تنسيق أمني   أمريكي   مغربي   في   إحباط عمليات 
إرهابية،   مع إقرار  أوروبي ،   عن طريق إسبانيا واالتحاد األوروبي ، 
 بأن التعاون مع المغرب  مّكن من إسقاط   عناصر عديدة في   جماعات 
إرهابية .  ولم تعد  كفاءة األجهزة المغربية،   في  » إحباط عديد من 
خطط الهجمات،   حتى في   أوروبا «  موضوع شك أو استهانة .                                                    

خوسيه   اإلسباني   في   الخارجية   أن   الوزير  مصادفة  ليس 
 ألباريس  ،   الذي   أعادت بالده نظرها في   العالقة مع المغرب،   بشكل  
 غير مسبوق،   قد شهد  على األهمية التي  يكتسيها  االجتماع ، 
 وقال » نحن في   حاجة إلى تعاون المغرب في   محاربة اإلرهاب 
الجهادي« ،   في   تزامن مع نشر مضامين تقرير حديث،   تقّدم به 
المغرب إلى جارته الشمالية  في هذا الخصوص .                                                       وهو عنوان 
الديبلوماسية   امتحانات  أمام  أوروبي   إفريقي،   صمد  تعاون 
 وأعاصيرها أحيانا كثيرة،  منبثق، في   عمقه، من وعي   دقيق في  
 األوساط األمنية والعسكرية اإلسبانية ،   عبَّر عنه وزير الدفاع 
» قطع  إن   السابق   خوسيه   بونو،  بالقول  المخابرات  ورئيس 

التعاون مع المغرب   انتحار «.                                 
 كما أن المؤتمر   ينعقد في   سياق تراكم   يثير القلق،   عّبر عنه  
 مجلس األمن، في   اجتماع عقده في غشت الماضي،   على   مستوى 
الوزراء ،  وخلص   إلى  » ضرورة بلورة جواب دولي   على اتساع 
الرقعة الجهادية في   إفريقيا   بشكل   يثير القلق«. ما   يعني   أن  
 خريطة الجهاد الجديدة   التي   أقامت لها واشنطن حلفا دوليا 
موّسعا،   لمواجهة امتدادها االنشطاري العنقودي   الجهادي   في  
 شرق المتوسط وفي   شمال إفريقيا  ،   وفي   القاّرة اإلفريقية ، صارت 
نقطة في   جدول األعمال الدولية،   رسميا عبر قراءات مجلس األمن .
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جهادية جديدة 
في   �سناعة 

الجيو�ستراتيجيا 

أحمد المديني
هي اليوم ملء السمع والبصر، ولم تحتج إال لسنوات 
معدودة بعمر في طراوة عود كي تنتقل من اسم غفل في 
مجلتي« جون أفريك« إلى اسم المع يكسر المبيع ويتصدر 
منشورات الرواية في دار غاليمار الباريسية العتيدة 
بعد خطو كالوثب في دور سابقة بنصوص متواضعة ثم 
بمثابرة كاتبة ناشئة تظافرت موهبتها مع حسن الطالع 
لتنال روايتها« Chanson douce« جائزة غونكور لعام 
2016 أفضل تتويج للرواية في فرنسا. حازت بها ليلى 
ديكارت  بليسي  النجيبة  المغربية  التلميذة  سليماني 
شهرة   1999 سنة  باريس  إلى  انتقلت  التي  الرباطي 
ووضعتها منذئذ في طليعة الجيل الجديد من كاتبات 
وكتاب مغاربيين خلفوا روادا مؤسسين وتالين منهم 
ثم  الشرايبي،  وإدريس  الصفريوي  أحمد  المغرب  في 

عبد الكبير الخطيبي والطاهر بن جلون. 
بيد أن هذه األسماء ومن قبيلها تكتب بالفرنسية، ولها 
نظائر في بلدان عربية وإفريقية)الجزائر، لبنان، السينغال 
والكوت ديفوار..(؛ أضحت منذ وقت تثير إشكالية أو على 
األقل تربك في التسمية والنسب، فهم بحكم اللغة التي 
بها يكتبون فرانكوفيليون، تعلموا الفرنسية في مدارسها 
وكذلك في المدرسة الوطنية التي كانت مزدوجة وبها 

تثقفوا وصارت لسان التعبير عن مشاعرهم وهمومهم، 
منه ما يسمى بـ )األدب المكتوب بالفرنسية( وال نقول 
األدب المكتوب بالعربية، ألنها أصل وكتابها إذ ينهلون 
من سائر الثقافات ال ينتسبون إلى أفق أجنبي، أو هو 
العماد. هذا ما يقود إلى من يعيشون ويعملون في هذا 
المدار ووفق استراتيجية ثقافية وسياسية شاملة لها 
نُظُمها ومفاهيُمها ومؤسساُتها تسمى الفرنكفونية، هذه 
بالذات التي ترأسها اليوم الكاتبة سليماني بتعيين من 
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وباسمه ناطقة فيها. 
ال أسعى إلى ربط ميكانيكي لألدب بالسياسة، وإن 
كان األدب مهما شّط في الخيال وُعزل عن الموقف الوبال 
من  إن  أورويل  قال جورج  قديما  ذا محمول سياسي، 
يذهب عكس هذا يتبنى موقفا سياسيا. ما يعنيني هو 
موقف الكاتب داخل ثقافة ومجتمع وعن أي رؤية يعبر 
وكيف، وبالطبع، فاللغة أداة وازنة وحاسمة، حتى لو 
ُوجد بيننا من يتخفف من عبئها ويريد التسوية بزعم 
االزدواجية، فيما العرب العاربة مذ نطق الحطيئة)جرول 
العبسي ت650م(« قوم هم األنف واألذناب غيرهم/ومن 
ي بأنف الناقة الذنبا«على هذه الملة فطرة ولو كره  يسوِّ
الكارهون.  ال يمكن للتسوية أن تكون ذريعة وتصبح 
مسوِّغا وجواز عبور للجمع بين األضداد وإبرام مصالحة 
فوق تاريخية بينما التاريخ الذي هو تركيٌب عصُب األمة 
ومسار كفاح وحياة لوجود. لهذا يصعب ببساطة وهدوء 
قبول الجناس بين الفرنكفوفيلية والفرنكفونية، فاألول 
وهو الذي استعار لغة أجنبية أقصى جهده )ومزعمه( 
أن يفجرها من الداخل متناسيًا عمدا بأنه بذا ُيغنيها، 
والثاني من ال يكتفي بإحكام أدواتها وبالغتها بل يعبر 
الكاتب  إن  آخر،  تجاه  آخر  عن  تصوراتها  داخل  من 
الفرنسي يعرف جيدا من هم أجداده ويعي آخره، هل 

يعرف الفرنكفوني أيضا؟ 

القول الفصل في النص شئنا أم أبينا، أخذنا بشرح 
الفقهاء أو تأويل الحداثيين الغربيين، نعني قراءته، وإذ 
نمارسها فإننا، حسب ألتوسير، ال ننتج نصا ثانيا وهي 
تفجره، ولكن نكشف عن النقائص والخفايا، ونضيف، عن 
دوافعه وبياضاته، وال يمكن أن يؤخذ خطيا وانسيابيا 
كما تتصور ليلى سليماني جذبنا إلى سرديته التاريخية 
الهجينة  واالغترابية  العاطفية  ومحكياته  المصنوعة 
وعوالمه وشخصياته وفضاءاته من كل نوع، في روايتيها 
 »Le pays des autres« :ذات الجزءين األول بعنوان
 .)Regardez-nous danser«)2022«غاليمار2020( و(
منتصف  من  تبدأ  الشابة  الكاتبة  تريدها  خّطية  هي 
األربعينيات في خضم الحرب العالمية الثانية مع مجند 
مغربي )أمين( في صفوف القوات الفرنسية موقعه في 
إقليم األلزاس حيث يتعرف على بنت البلد ترافقه بعد 
نهاية خدمته يعود برتبة ضابط إلى مسقط رأسه في 
ضاحية مكناس إلى أحضان الوالد واألرض الزراعية 
التي سيرثها منه ويعكف على استصالحها وتحويلها 
إلى ضيعة مثمرة وهو يصعد في السلم الفالحي والمالي 
بات يزاحم المعّمرين الفرنسيين مع اختالط تام بهم 
وعيش مزدوج نصُفه فرنسي تشاركه فيه زوجته األلزاسية 
المطيعة كخادمة تقريبا، ونصفه للمزرعة وتسخير العمال 
المغاربة ولنزواته وهو يعيش فصاما بين أصول وتقاليد 
مكناس العتيقة، وخليط من حياة فرنسية بالتواطؤ مع 
أصحاب المصالح االستعمارية، يوازيها أبناء يتعلمون 
والفاشل)اإلبن(  )البنت(  الناجح  منهم  مدارسه،  في 
سيكون لهما مساران.  في الطرف النقيض أخوه المتمرد 
المنخرط في المقاومة الوطنية، بقدرة قادر سيصبح بعد 
االستقالل مسؤوال في جهاز المخابرات، بينما الضابط 
المزارع يراكم الثروات. وفي الجزء الثاني خاصة تختزل 
الساردة المتعجلة مغرب االستقالل في ثنايا أكورديون 

من األسماء واألحداث العالمات )انقالب الصخيرات، ثم 
انقالب أوفقير قفزا إلى تيمة سنوات الرصاص( ال بأس 
يعجن هذا بمعزوفات غرامية وحوادث )روكامبوليسكية( 
وخاصة توابل فولكلورية، أسلوب معهود في هذا اللون 
من المعالجة ورأسماله التخييلي والثقافي مهما تبدلت 

األجيال.
ما شاغلي اختصار مجمل جزئي الرواية، سيعنى بذلك 
فئة معنية بها لغة ومضمونا ورؤية، وأشك أن يكون 
المغربي مجالها هو في غنى  األدبي  الثقافي  الفضاء 
عن استعادة سردية شبه كاريكاتورية لتاريخه لكتابنا 
الفرنكوفيليين باٌع فيه بتمثيالت فنية ووعي أفضل، أما 
روائيو العربية فسيفغرون فاهم دهشة لما سيقرؤون. 
فيما يحضرني كالم لألديب الرباطي الّلوذعي عبد الجليل 
الحجمري وهو حجة في درس صورة هذا األدب، انتقدـ  
)موقع هسبريس 27 مارس 2022(ـ استمرار تبعية األدب 
اإلفريقي للغرب وكون سطوع مؤلفيه رهين بعواصمه، 
وبالحرف بـ« الحتمية الباريسية من أجل النجاح« وأنه 
يتعين عليهم الثقة في إبداعهم وعدم حاجتهم للمركز 
األوروبي لالعتراف بهم. ترى هل تكفي الثقة؟ يعي هؤالء 
الذين يغمز الكاتب النِّحرير من قناتهم أن لغتهم ومجالهم 
وأفقهم يقع خارج األرض التي ولدوا فيها وهم يبقونها 
خزانا ال غير لسرود وحكايات ودراسات أيضا، وكتابتهم 
متجاَوزٌة في وطنهم األّم كأنها لجالية)أجنبية( وكأنهم 
الحدود عيُنهم على  لمتلقين آخرين خارج  ينشؤونها 
واقع  وهذا  االعتراف  فيه شهادة  يحوزون  المتروبول 
الحال، وهي معضلة ال تحّلها الّنوستالجيا آخر مالذ، 
كما في روائية سليماني، ونراها إشكالية عند السينغالي 
محمد مبوغار سار في روايته الغونكورية األخيرة جعلت 
منه نجما وطنيا في دكار مستوَردًا من باريس، حين 

ُيسأل أين تقيم يجيب أنه في ذهاب وإياب!

الفرنكفوني في متاهته، والّنو�ستالجيا اآخر مالذ 

توجيهات �سحية لكبار ال�سن والأطفال والم�سابين باأمرا�ض 
مزمنة لتفادي انتكا�سات �سحية ب�سبب الحرارة

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية تطلق من�سة
»محمد ال�ساد�ض للحديث ال�سريف« 

الحرارة  درجــات  في  ارتفاعا  بالدنا  تشهد 
عنه  تترتب  قد  الذي  األمر  األخيرة،  األيام  خالل 
انتكاسات صحية بالنسبة لفئات بعينها، كما هو 
الحال بالنسبة لألطفال ولكبار السن والمصابين 
مصدق  الدكتور  يؤكد  وضــع  مزمنة.  بأمراض 
أنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  تصريح  في  مرابط 
يجب التعامل معه بانتباه كبير حفاظا على سالمة 

األشخاص وعلى الصحة العامة، ال سيما بالنسبة 
لهذه الفئات وكذا من يتناولون أدوية معّينة كتلك 
تعالج  والتي  الحساسية  ومضادات  للبول  مدّرة 
اإلكثار من  ما يستوجب  االكتئاب وغيرها، وهو 
شرب المياه بشكل عام والعصائر لتفادي أية حالة 

لالجتفاف.

يوم  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  أطلقت   
االثنين 9 ماي  2022 بالرباط، منصة “محمد السادس 
للحديث الشريف”، التي تضم أزيد من 10 آالف حديث 

نبوي شريف.
والشؤون  ــاف  األوق وزيــر  التوفيق  أحمد  واعتبر 
بمقر  أمس،  أول  عقدها  صحفية  ندوة  في  اإلسالمية 
للحديث  السادس  محمد  “منصة  إطالق  أن  الــوزارة، 

الشريف”، يعد حدثا يتصل بالدين وبالعلم وبالتبليغ، 
ومن ثمة فهو يتعلق على الخصوص بالطلب الواسع 
ن وإدراك اليقين المطلوب  للجمهور من أجل التعلم والتبُيّ

في أمور التدين.
وأوضح التوفيق، في كلمة له بنفس المناسبة، أن الخطة 
المتبعة إلنجاز المحتوى العلمي للمنصة مرت بعدة مراحل 

ووضعت لها مجموعة من القواعد المؤطرة...

اعت�سام ع�سرات ال�سباب داخل اأحد 
مناجم الر�سا�ض ب�سيدي بوبكر )جرادة(

النتانة التي َتمالأُ الطابق ال�سفلي لمركب 
محمد الخام�ض

تمكن أزيد من 40 شخصا من أبناء سيدي بوبكر إقليم جرادة، يوم 
األحد 08 ماي الجاري، من اقتحام السياج الذي وضعته السلطات 
المحلية حول آبار الرصاص »الساندريات«، منذ حوالي السنة 
والنصف، لمنع ولوجها من طرف الشباب الباحثين عن لقمة العيش 
بعد توالي الحوادث التي شهدتها وذهب ضحيتها العشرات من 
أبناء البلدة والمناطق المجاورة، حيث نزلوا إلى أعماق إحدى 

»الساندريات« وقرروا االعتصام إلى حين إيجاد بديل لهم.

حصلت جريدة االتحاد االشتراكي »حصريا« على هذه الصور 
الخامس  محمد  الرياضي  لللمركب  السفلي  بالطابق  الخاصة 
التي  الكارثية  الوضعية  فيها  نقرأ  صور  وهي  بالدارالبيضاء، 
يتواجد عليها هذا الجزء المهم من المركب، والذي يضم مالعب 
لكرة اليد وكرة القدم المصغرة وكرة السلة والكرة الطائرة ومسبحا 
أولمبيا وغيره من المرافق ، أضحت عبارة عن مزبلة حقيقية بفعل 

اإلهمال، تتعالى منها روائح جد كريهة تحبس األنفاس... 02

الخطوة المقبلة لتقدم 
الآلة..التعلم التلقائي  

وطائرات تقود نف�سها!
بطل  على  بلو«  »ديب  كمبيوتر  فوز  منذ 
مايو   11 في  كاسباروف  غاري  الشطرنج 
التفوق  تستطيع  أنها  اآللة  أثبتت   ،1997
على البشر في مهام معقدة، لكنها لم تتمكن 
من مجاراتهم من حيث القدرة على التكيف 

وتنفيذ مهام متنوعة.
ويقول املتخصص في الذكاء االصطناعي 
فوز  إن  برس  فرانس  لوكالة  روليه  فيليب 
»ديب بلو« شكل حدثا »مدهشا من الناحية 
من  نجاح جيد  مجرد  »كان  لكنه  الثقافية« 

الجانب التكنولوجي«.

رو�سيا: ندافع عن »الوطن 
الأم« في اأوكرانيا

اأوكرانيا: »انت�سرنا على 
النازيين، �سننت�سر على الرو�ض«

الساحة  من  ألقاه  خطاب  في  بوتني  قال 
في  املشاركني  الجنود  آالف  أمام  الحمراء 
العرض العسكري بمناسبة ذكرى االنتصار 
السوفياتي على النازيني عام 1945 "أتوجه 
إلى قواتنا املسلحة، أنتم تقاتلون من أجل 
الوطن األم، من أجل مستقبله"، مشددا على 
تتكرر  ال  "حتى  يمكن  ما  كل  بذل  وجوب 

أهوال حرب شاملة جديدة".

البنك الأوربي: ب�سبب �سوء المناخ والحرب في اأوكرانيا، 
النمو في المغرب لن يتعدى 1.2 %  

م�سر: تجديد الدعم للوحدة الترابية للمملكة، والإ�سادة 
بلجنة القد�ض وتوافق تام مع المغرب في الق�سايا الم�ستركة..
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�سوتوا على 
لح�سن اآيت اإي�سو، 

مر�سح التحاد 
ال�ستراكي، 

بو�سع )x( على 
رمز الوردة

والتعمير،  لإلنشاء  األوروبي  البنك  قال 
الناتج  يرتفع  أن  يتوقع  إنه  الثالثاء،  أمس 
المحلي اإلجمالي للمغرب بنسبة ٪1.2 في 
عام 2022 قبل أن ينتعش إلى ٪3 في العام 
التالي، مع عودة وتيرة النمو إلى مستويات 

ما قبل الوباء.
وفي تقرير يعرض توقعاته االقتصادية، 
أشار البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير إلى 
أنه في عام 2022، يواجه اقتصاد المملكة 
ظروًفا مناخية سيئة، مما سيؤثر على اإلنتاج 
الزراعي، باإلضافة إلى تأثير تداعيات الحرب 

الدائرة رحاها في أوكرانيا.
وأوضح البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 
أن هذا التنبؤ يأخذ في االعتبار »آثار الجفاف، 
التي من شأنها أن تضغط على أسعار المواد 
البالد على زيادة  المحلية وتجبر  الغذائية 
 « أعلى  دولــي  بسعر  الغذائية،  وارداتــهــا 
واعتبرت المؤسسة المالية أن االضطرابات 
هي  ستشكل  العالمية  التوريد  سلسلة  في 

األخرى هي عبئا إضافيا على النمو.
وقال البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير: 
»من المرجح أن تستمر هذه المخاطر العام 
قد   2023 عام  أن  من  الرغم  على  المقبل، 
يشهد انتعاًشا في النمو االقتصادي للمغرب، 
المتوقع بنسبة ٪3، مع تعافي الزراعة وعودة 
وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء«.

وأشار البنك الذي يتخذ من لندن مقرًا له 
إلى أن االقتصاد المغربي شهد انتعاًشا قوًيا 
في عام 2021 بنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسبة ٪7.4، بعد انكماش بنسبة ٪6.3 في 
عام 2020 بسبب الجائحة. وأضاف المصدر 
نفسه: »يرجع هذا االنتعاش بشكل أساسي 
في  وانتعاش  قياسي  حصاد  موسم  إلــى 
التصنيع والتجارة والبناء وخدمات األعمال، 
في  التطعيم  برامج  أفضل  أحد  من  كجزء 
مناطق البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير«.
ع ع

Al Ittihad Al Ichtiraki

تيك توك يعتزم تقا�سم 
عائد�ت �لإعالنات مع �أبرز 

�سّناع �ملحتوى

أعلن تطبيق تيك توك، مؤخرا، أّنه يعتزم تقاسم عائدات اإلعالنات مع 
أبرز صناع املحتوى على املنصة، مقتربًا بالتالي من النموذج املُعتمد 

لدى املنصات املنافسة.
وأوضح التطبيق التابع ملجموعة«بايت دانس«الصينية في بيان، 

أنه سيبدأ بدرس برنامج األول«لتقاسم اإليرادات مع صناع محتوى 
وشخصيات عامة وناشرين صحافيني«.

وأشار إلى أن املرحلة األولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات 
التي تضم مئة ألف متابع على األقل، مؤكدًا تصميمه على »تطوير 
حلول نقدية ليشعر صناع املحتوى بأّنهم ُمقّدرون ويتلقون املكافأة 

املناسبة«.
وذكر موقع«بيزنس أوف أبس« أّن تيك توك الذي تجاوز عدد 

مستخدميه املليار العام الفائت، حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4,6 
مليار دوالر، وهو رقم يعادل اإليرادات الخاصة بتطبيق سناب شات 

الذي يتصفحه يوميًا نحو 300 مليون مستخدم.
وكانت منصات التواصل االجتماعي الكبيرة املتخصصة بنشر مقاطع 

الفيديو مثل يوتيوب وانستغرام وسناب شات بدأت تنفيذ خطط 
تتعلق بمشاركة األرباح.

وأعلن تيك توك األربعاء كذلك تطّورًا في عروضه املخصصة للمعلنني، 
إذ ستصبح إعالناتهم مرتبطة بمقاطع الفيديو املصنفة ضمن الـ4% 

األكثر استقطابًا للمشاهدات على املنصة.
ومن شأن هذه الصيغة الجديدة، املسماة«تيك توك بالس«، أن تضمن 

للمعلنني كذلك ربط إعالناتهم بمحتوى حسابات خاضعة للتحقق 
بهدف تحسني فاعلية حمالتهم

�سيارة بدون 
�سائق.. �ل�سني 

حتارب كورونا 
بتكنولوجيا 

�لتباعد 
�لجتماعى

نظرا لحالة اإلغالق التى 
تمر بها مدينة شنجهاي 

الصينية بسبب تفشى فيروس 
كورونا املستجد، استطاعت 

املطورون تشغيل مركبة ذاتية 
بدون سائق لتوصيل وتسلم 
املستلزمات اليومية للسكان 
فى شنجهاي التي تتعرض 

مؤخرا لجولة جديدة من 
تفشي وباء كوفيد19-، وذلك 

حسبما نشرموقع الوكالة 
الصينية شنخوا صورا.

 

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

بيل غيت�س يهاجم ما�سك: 
�سيجعل �لأمور �أ�سو�أ يف تويرت!

من  إنه  غيتس  بيل  األمريكي  امللياردير  قال 
استحواذ  عملية  كانت  إذا  ما  الواضح  غير 
خالل  من  على«تويتر«،  ماسك  إيلون  منافسه 
صفقة تبلغ 44 مليار دوالر، ستؤدي إلى تغيير 
الواقع  في  يؤدي  قد  ذلك  إن  قائاًل  إيجابي، 
األمر  التطبيق عندما يتعلق  تفاقم مشاكل  إلى 

باملعلومات املضللة.
من  وابل  من  مؤخًرا  عانى  الذي  غيتس، 
تم  أن  بعد  »تويتر«  على  ماسك  من  االستهزاء 
الكشف عن أنه يقوم ببيع أسهم »تسال«، وضع 
الرؤساء  مجلس  قمة  خالل  الصفقة  في  ثقله 
»وول  صحيفة  تستضيفه  التي  التنفيذيني 

.Wall Street Journal »ستريت جورنال
يزيد  أن  الواقع  في  »يمكنه  غيتس:  وقال 
سجله  الحافل،  سجله  ليس  هذا  سوًءا..  األمر 
للغاية  مذهل  إكس  وسبيس  تسال  مع  الحافل 
املهندسني  من  رائع  فريق  تكوين  خالل  من 
وأخذ األشخاص الذين عملوا في تلك املجاالت 

وإظهارهم حًقا«.
هذا سيحدث  أن  في  »أشك  غيتس:  وأضاف 
هذه املرة، لكن يجب أن يكون لدينا عقل متفتح 
وأال نقلل من شأن إيلون.. ما هو هدفه؟ يتحدث 
عن حرية التعبير، كيف يشعر حيال من يقول إن 
»اللقاحات تقتل الناس« أو »بيل غيتس يتتبع 
أنه  يعتقد  التي  األشياء  أحد  هذا  هل  الناس« 

يجب نشرها؟«
اإلشراف  سياسات  بتغيير  ماسك  وتعهد 
الصارمة على املحتوى املطبقة في ظل القيادة 
حرية  على  التأكيد  إلعادة  لـ«تويتر«  الحالية 

التعبير على املنصة.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  منتقدو  وأشار 
الذي غالًبا  إلى تواجده على »تويتر«  »تسال« 
سيسمح  أنه  على  كدليل  باملواجهة  يتسم  ما 

بتداول املزيد من املحتوى املسيء والضار.
بشأن  »استغرابه«  عن  سابًقا  غيتس  وعّبر 
على  تداولها  تم  والتي  عنه  املؤامرة  نظريات 
جائحة  خالل  االجتماعي  التواصل  وسائل 

كورونا.
وكان ماسك وغيتس على خالف مع بعضهما 

حتى الشهر املاضي.
وكشف تبادل رسائل نصية ظهر حديًثا بني 
ماسك  أن  التكنولوجيا  مجال  في  املليارديرين 
بقيمة  أسهم  بيع  صفقة  بسبب  غيتس  هاجم 
500 مليون دوالر في »تسال«، وراهن على أن 

السهم سينخفض.
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�أخفى نقوده عن زوجته يف 
»درج �لفرن« فاأحرقتها!

مصر  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
مشهدا حزينا تضمن صورة تحتوي على كمية كبيرة 
األرض، مصحوبة  على  وامللقاة  املحترقة  النقود  من 
مراته خبزت  الفرن،  درج  في  الفلوس  »شال  بتعليق 

فاتحرقت«.
ويروي كارم صاحب هذه الواقعة أن هذا الحادث 
قرابة أسبوعني، وتسبب في احتراق مبلغ  وقع منذ 
بمنزله دون  420 ألف جنيه، أخفاه في »درج الفرن« 
علم زوجته، وفور إشعال الفرن انتشرت رائحة غريبة 

تبني أنها بسبب احتراق النقود املوجودة بالداخل.
 40 نحو  هناك  إن  البحيرة  محافظة  ابن  ويقول 
ألف جنيه فقط من املبلغ يظهر عليها الرقم املسلسل، 
موضحا: »املبلغ اللي ظاهر عليه األرقام بنحاول حاليا 
باقي الفلوس كلها  بس  املركزي،  من البنك  نغيره 

اتحرقت، ومش نافعة، واستعوضت ربنا فيها«.

رجل عمره 70 عاًما يقطع 
ثانية   13.47 فى  مرت   100
أذهل مايكل كيش، عداء أمريكى يبلغ من العمر 70 
حدث Penn Relays الرياضي  في  الجمهور  عاًما، 
األسبوع املاضى، بإنهاء اندفاعة 100 متر في أقل من 
14 ثانية، حيث تجاوز منافسيه وانتهى بزمن مثير 
لإلعجاب، فعلى الرغم من أن وقت مايكل كيش ليس 
قريًبا من الرقم القياسي املسجل على اإلطالق لعداء 
يبلغ من العمر 70 عاما، في سباق 100 متر  والذى 
أوملبياد  في  ويلدن،  بوبي  األمريكى،  زميله  سجله 
يزال  ال  أنه  إال  ثانية(،   12.77( للكبار  وهو   2005

إنجازا هائال
الـ  59، عندما  فقط فى سن  الجري  فى  بدأ كيش 
حيث  جيرسى،  نيو  أوملبياد  بفحص  أحدهم  نصحه 
كان يتمتع بقوة ال يستهان بها في أوائل الستينيات 
في  املنصة  على  يصعد  ما  كثيًرا  وكان   ، عمره  من 
عضو  أسرع  كان   ،2018 عام  وفى   ،M65 أحداث
ماسترز  وورلد  بطولة  فى  للرجال  التتابع  فريق  فى 
 oddity أللعاب القوى فى ملقة، وفقا ملا ذكره موقع

.central

تقدير�ت جديدة لل�سحة �لعاملية.. 14.9 مليون وفاة بكورونا يف عامني
خّلفت جائحة كورونا ما بني 13.3 

و16.6 مليون وفاة في عامي 2020 
و2021، حسب تقديرات أعلنتها 

منظمة الصحة العاملية اليوم 
الخميس وتزيد بثالثة أضعاف 

عن الوفيات املنسوبة مباشرة إلى 
املرض.

وقالت املنظمة: »تظهر تقديرات 
جديدة من منظمة الصحة العاملية 
أن العدد الكامل للوفيات املرتبطة 

بشكل مباشر أو غير مباشر 
بجائحة كوفيد19- بني 1 يناير 

2020 و31 ديسمبر 2021 كان نحو 
14.9 مليونًا )ضمن نطاق 13.3 إلى 

16.6 مليونًا(«.
وهذه التقديرات تشمل من توفوا 
بسبب فيروس كورونا أو بسبب 

تأثيره على النظم الصحية املكتظة 
خالل العامني املاضيني.

وتشمل هذه التقديرات، على 
سبيل املثال، األشخاص املصابني 

بالسرطان والذين كانوا غير 
القادرين على طلب العالج عندما 

كانت املستشفيات مكتظة بمرضى 
كورونا ومخصصة لهم فقط.

وتستند اإلحصائيات إلى البيانات 
املعلنة من الدول وإلى نماذج 

إحصائية.
ولم تقسم منظمة الصحة العاملية 

األعداد للتمييز بني الوفيات 
املباشرة جراء كورونا وغيرها من 
الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى 

تتعلق بالجائحة.
والحصيلة الجديدة تبلغ أكثر 

من ضعف العدد الرسمي لوفيات 
كورونا البالغ 6 ماليني. ووقعت 

معظم الوفيات في جنوب شرق آسيا 
وأوروبا واألمريكتني.

ووصف املدير العام للمنظمة، 
التابعة لألمم املتحدة، تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس، في التقرير 
الذي صدر اليوم، العدد الجديد 

بأنه »واقعي«، قائاًل إنه ينبغي أن 
يدفع الدول إلى زيادة االستثمار في 

قدراتها ملواجهة حاالت الطوارئ 
الصحية في املستقبل.

�أين ينتهي �لغالف �جلوي لالأر�س بالفعل؟ و�أين يبد�أ �لف�ساء؟
في  الباحثني  من  العديد  بحث   
بفيروس  العدوى  عودة  ظاهرة 
وبينما  املناعة،  وتضاؤل  كورونا 
الكثيرون على استمرار مناعة  يتفق 
90 يوًما وما  كورونا ملدة تصل إلى 
يرون  الباحثون  هناك بعض  بعدها، 
املدة،  هذه  من  أقصر  تكون  قد  أنها 

بحسب موقع »تايمز أوف إنديا«.
املتكررة  العدوى  نوبة  ُتعرف 
يتعلق  عندما  أخرى،  مرة  بالعدوى 
نتيجة  فإن   ، كورونا  بفيروس  األمر 
حوالي  بعد  جديدة  إيجابية  اختبار 
هي  األخيرة  اإلصابة  من  يوًما   90
عدوى كورونا مرة أخرى هذا يعني 
بالفيروس،  أصيب  قد  الشخص  أن 
مرة  بالفيروس  أصيب  ثم  وتعافى، 
أخرى، كما تقول مراكز السيطرة على 

)CDC( األمراض والوقاية منها
ينتج  بالعدوى،  اإلصابة  بعد 
استجابة  للجسم  املناعي  الجهاز 

مناعية قوية ضد الفيروس ويحتفظ 
يحمي  مما   ، به  الخاصة  بالذاكرة 

بدوره من العدوى املستقبلية.
للصحة،  الوطنية  للمعاهد  وفًقا 
»يمكن للخاليا والبروتينات املناعية 
التعرف  الجسم  في  تنتشر  التي 
تمت  إذا  وقتله  املمرض  العامل  على 
مواجهته مرة أخرى، مما يحمي من 

املرض ويقلل من شدته«.
االستجابات  من  نوعان  هناك 
األول  الجسم  يطلقها  التي  املناعية 
تنتج  التي  البائية  الخاليا  يشمل 
الدفاع  خط  وهي  املضادة،  األجسام 
الثانية  ُتعرف  العدوى  ضد  األول 
باسم الخاليا التائية القاتلة ، والتي 

تعد خط الدفاع الثاني.
املضادة،  األجسام  عكس  على 
رؤية  التائية  الخاليا  تستطيع  ال 
من  منعه  يمكنها  ال  لذلك  الفيروس، 
يمكنهم   ، ذلك  ومع  الخاليا  دخول 

املصابة  الخاليا  على  التعرف 
ويمكنهم تدميرها على الفور قبل أن 

تتكاثر.
الجانبني  هذين  فإن  ذلك،  ومع 
اإلصابة  يتجنب  ما  هما  للمناعة 
من  ويقلل  الشديدة  كورونا  بعدوى 

خطر اإلصابة مرة أخرى.
في  ُنشرت  حديثة  لدراسة  وفًقا 
 New England Journal مجلة 
املناعة  استمرت   ،  of Medicine
إلى  تصل  ملدة  السابقة  اإلصابة  من 
التي  الحماية  عام، في حني تقلصت 
فايزر في  لقاح   توفرها جرعتان من 

حوالي ستة أشهر.
يرى مركز السيطرة على األمراض 
أن  أيًضا  املتحدة  الواليات  في 
بعدوى  أصيبوا  الذين  األشخاص 
يوًما   90 الـ  في  املؤكدة  كورونا 
العزل  إلى  يحتاجون  ال  املاضية 
مصاب  لشخص  يتعرضون  عندما 

بالفيروس.
أن  إلى  األدلة  تشير  بينما  ولكن 
تستمر  أن  يمكن  الطبيعية  املناعة 
بعدها،  يوًما وما   90 إلى  ملدة تصل 
مركز  عن  صادر  حديًثا  تقريًرا  فإن 
 )CDC( األمراض  على  السيطرة 
يشير إلى أن عدوى كورونا يمكن أن 

تحدث في وقت أقرب كما تعتقد. 
الصغيرة  الحاالت  سلسلة  نظرت 
األمريكية  املراكز  أجرتها  التي 

منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة 
أربع  من  حاالت   10 في   )CDC(
وفيرمونت  آيالند  رود  هي  واليات 

وواشنطن وويسكونسن.
املرضى  اختبار  نتيجة   كانت 
في   Omicron ملتغير  إيجابية 
االختبار  من  يوًما   90 غضون 

اإليجابي ملتغير دلتا.
كان  العشرة،  األشخاص  بني  من 
8 أصغر من 18 عاًما، وتلقى أحدهم 
جرعتني من لقاح mRNA، قبل ستة 
األولية  10 أسابيع من اإلصابة  إلى 
من  واحدة  حقنة  على  اثنان  حصل 
بني  الفاصلة  الفترة  في  كورونا 
لم يتم تلقيح السبعة  العدوى بينما 

اآلخرين.
بينما وجد أن إجمالي املدة الزمنية 
من اإلصابة األولية إلى اإلصابة مرة 
أخرى تتراوح من 23 إلى 87 يوًما، 
كان  ذلك،  ومع  يوًما   54.5 بمتوسط 

أقصر وقت بني العدوى 23 يوًما.
 

الطبيعية  العدوى  من  لكل  يمكن 
والتطعيم توفير قدر معني من املناعة 

ضد فيروس كورونا.
أن  الخبراء  يعتقد  ذلك،  ومع 
املتغيرات الجديدة الناشئة وتضاؤل 
املناعة قد زاد من خطر اإلصابة مرة 

أخرى.
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طلبة تطوان لكرة اليد يعزز حظوظه 
لموا�صلة البحث على لقب الدوري 

مكتب تطوان
تمكن نادي طلبة تطوان لكرة اليد، يوم السبت 07 ماي 2022 
بقاعة الطيب البقالي بتطوان، من الفوز على الرابطة البيضاوية 
بحصة 26 – 21، في ذهاب ربع نهائي الدوري المصغر “البالي 
أوف” ألجل الفوز بلقب بطولة القسم الممتاز 2021 – 2020 لكرة 
اليد، ليعزز حظوظه في رحلة البحث على بطولة الدوري الوطني 

لكرة اليد.
وتمكن أصدقاء بالل باي باي من بسط سيطرتهم على مجريات اللقاء 
القوي، الذي جمعهم مع النادي األسطورة في كرة اليد البيضاوية، 
حيث فرضوا التفوق منذ بداية اللقاء، الذي عرف متابعة جماهيرية 
كبيرة، والتي كان لها دورا كبيرا في بث الحماس في نفوس أبناء 

المدرب جالل يحيى، ألجل هزم الفريق البيضاوي.
ومن شأن هذا الفوز، وكذا فارق األهداف الخمسة، أن يتيح ألبناء 
المدرب جالل يحيى تدبير لقاء اإلياب بكثير من االرتياح والثقة من 
أجل المرور إلى الدور الموالي، خاصة وأن مباريات البالي أوف 
هذه السنة، ستعرف خروج الفريق المهزوم، بعدما كانت في الدورات 

السابقة تجرى على شكل بطولة مصغرة.
الجميلة  االلتفاتة  هو  السبت  لقاء  وقيمة  حماس  من  زاد  وما 
والكبيرة في رمزيتها، المتمثلة في تكريم عميد المسيرين الرياضيين 
بمدينة تطوان وكرة اليد التطوانية، الرئيس المؤسس لفريق نادي 
طلبة تطوان لكرة اليد، الدكتور الباكوري، من طرف مجموعة من 
الفعاليات الرياضية بتطوان، حيث أبى المكتب المسير لنادي طلبة 
تطوان لكرة اليد إال أن يستغل إجراء هذه المقابلة ألجل االنخراط 
ألجل  اللقاء  افتتاح  في  تقديمه  على  والحرص  المبادرة،  هذه  في 

إعطاء انطالقته.
ويشار أن مجلس جماعة تطوان صادق باإلجماع، يوم الخميس 
أعمال  05 ماي الجاري، على النقطة التاسعة المدرجة في جدول 
الدورة العادية لسنة 2022، والمتعلقة بدراسة مشروع تجديد إتفاقية 
شراكة بين جماعة تطوان ونادي طلبة تطوان لكرة اليد من أجل دعم 
أنشطة النادي، والتي ستخول للفريق التطواني االستفادة من منحة 

سنوية قدرها 40 مليون سنتيم، على مدى ثالث سنوات متتالية.

الدورة الرابعة من اللحاق الإيكولوجي 
لأمزمي يوم 22 ماي الجاري  

ترايل  »جمعية  تنظم 
 22 ي����وم  المغرب«، 
بمنطقة  ال��ج��اري  م��اي 
أم����زم����ي����ز ض���واح���ي 
مراكش، فعاليات الدورة 
ال���راب���ع���ة م���ن ل��ح��اق 
اإليكولوجي.  أم��زم��ي��ز 

لجمعية  ب���الغ  وذك����ر 
أن  المغرب«  »ترايل 
يروم  السنة  هذه  لحاق 
ب��ض��رورة  التحسيس 

حماية البيئة لوجود مواقع 
تسمح بممارسة الرياضة في أفضل الظروف، بغية تعزيز نشاط رياضي 
 في قلب الطبيعة يحترم بيئتها وتنوعها البيولوجي ونظامها البيئي.

الحالية  الدورة  خالل  بإمكانهم  سيكون  المتسابقين  أن  وأضاف 
االختيار بين ثالثة سباقات، األول على مسافة 9 كيلومترات، والثاني 
على مسافة 19 كيلومترا، والثالث على مسافة 29 كيلومترا، عبر 
 مسارات ذات تضاريس تتنوع بين الغابات والمنحدرات والمرتفعات.

وسيجمع هذا الحدث الرياضي، بين الرياضة والمتعة والعمل البيئي 
واالجتماعي، حيث سيتم تنظيف المسار لمسافة 29كلم بمساهمة 

المتسابقين والمنظمين، فضال عن المتطوعين.

هل ينجح 
الوداد الفا�صي

 في �صمان البقاء؟
خالد الطويل 

دخلت مكونات الوداد الفاسي الموسم الرياضي وكلها أمل أن يكون الموسم الجديد محطة 
للعودة إلى قسم النخبة خاصة وأن الموسم الماضي حقق خالله الفريق نتائج جيدة وكان قريبا من 

تحقيق حلم الجماهير الفاسية و تحقيق الصعود، إال انه أنهى البطولة باحتالل المرتبة الثالثة.
قبل انطالق الموسم الحالي،دخل الفريق االستعدادات مبكرا تحت إشراف المدرب عبد الرحيم اشكيليط الذي 

و سيغادر قبل انطالق الموسم الرياضي ليتعاقد المكتب مع اإلطار مراد فالح الذي خانته النتائج و مند انطالق الموسم 
الفريق وفيا للمراتب األخيرة. لم يكن بالتالي أمام مسؤولي الواف من خيار سوى التعاقد من جديد مع المدرب عبد الرحيم اشكيليط ليعيد 

الفريق إلى شاطئ النجاة. لكن رغم ذلك بقي الفريق يترنح ببن النتائج المتباينة ليبقى ضمن الكوكبة المهددة بالنزول .
   اليوم و على بعد ثالثة دورات،الفريق يحتل المرتبة 14بمجموع 28نقطة على بعد نقطة واحدة من صاحب المرتبة 15، وتنتظره 
مباراة حاسمة يوم األحد المقبل بملعب الحسن الثاني بفاس أمام االتحاد الوجدي حيث تعتبر هذه المقابلة مباراة سد أمام الواف من 
أجل ضمان البقاء حيث في حالة تحقيق االنتصار سيحتل المرتبة 13بمجموع 31نقطة تاركا من وراءه الفريق الوجدي الذي سيستقر 

في مجموع 30نقطة، أما في حالة تحقيق التعادل أو الهزيمة سيصبح من بين المهددين بمغادرة القسم الثاني بنسبة كبيرة مع 
العلم أنه سيستقبل للمرة الثانية بميدانه فريق االتحاد التوركي الذي يبحث بدوره عن ورقة الصعود رفقة المغرب التطواني . 

المكتب المسير خصص منح خاصة للمقابالت الثالثة من أجل تحفيز الالعبين. 
في هذا السياق، أكد المدرب عبد الرحيم اشكيليط في تصريح للجريدة على أن األمل اليزال قائما بنسبة كبيرة 

خاصة وأن فريقه سيستقبل بالميدان مرتين. وقال أن الفريق يستعد  بجدية كبيرة و تركيز كبير للفوز في 
اللقاء المقبل الذي سيجمعه باتحاد وجدة.                   

االتحاد  أمام  المقبل  األحد  لقاء  أن  الجامعي  حسن  الفريق  رئيس  اعتبر  جهته،  من 
الوجدي هو بمثابة لقاء سد وعلى الفريق تحقيق ثالثة نقط موضحا أنه في 

حالة الهزيمة سنكون فريقا ال يستهل البقاء وعليه مغادرة 
القسم الثاني.   

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki

االربعاء11 ماي 2022 املوافق 10 شوال 1443العدد13.142 

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

فوزي بوزيان
تأهل اتحاد ابن احمد لكرة القدم إلى مباراة 
السد النهائية المؤهلة للصعود إلى القسم 
الوطني الثاني هواة، بعد انتصار مستحق 
سبورتينغ  على  لواحدة  إصابات  بثالث 

برشيد. 
بالملعب  النهاية  نصف  مباراة  وج��رت 
الملحق بسطات أمام مدرجات فارغة، استنادا 
إلى بالغ لعصبة الشاوية – دكالة، وقد عرفت 
أطوار الشوط األول سيطرة شبه مطلقة لفريق 
هدفين  بتسجيل  توجت  احمد،  ابن  اتحاد 
الفريق  دفاع  لجوء  إثر  جزاء،  ضربتي  من 
البرشيدي لعرقلة هجومين للفريق الحمداوي 

المهاجم رضى  العمليات، وترجمها  بمربع 
الراضي إلى هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني، باغث الفريق 
بهدف  الحمداوي  الفريق  دفاع  البرشيدي 
اليسرى  الجهة  من  مرتدة  هجمة  من  رائع 
لم تترك أي حظ للحارس المزابي. بعد هذا 
الهدف فرض فريق سبورتينغ برشيد ضغطا 
على دفاع ابن احمد،  إذ لم بهدأ بال مدرب 
الفريق الحريزي التي كان يرشد فريقه من 
الملعب بسبب حصوله على توقيف  خارج 

بعد طرده في مباراة الربع. 
لكن تجربة وحنكة المدرب حسن الصواري 
خريبكة  أولمبيك  لفريقي  السابق  )الالعب 
والرجاء البيضاوي( أعادت الثقة إلى العبي 
فريقه الذين بسطوا سيطرتهم واستحواذهم 

على الكرة، وخلقوا فرصا عديدة للتسجيل.
األمر  الحريزي،  الفريق  أربكت   هجمات 
الطرد  فخ  في  مهاجميه  أحد  أسقط  ال��ذي 
وجهه،  في  الحمراء  الورقة  الحكم  بإشهار 

بعد إنذاره لمرتين بعد تدخلين عنيفين.
  النقص العددي استغله مهاجمو اتحاد 
للتسجيل،  حقيقية  فرص  بخلق  احمد  ابن 
توجت بإحراز هدف ثالث لرضى الراضي، 
ثالثة،  جزاء  ضربة  من  »الهاتريك«  ليكمل 
ليعلن الحكم بعدها مباشرة نهاية المباراة 
بفوز مستحق للفريق األول البن احمد، ليحجز 
مقعده في مباراة السد النهائية المؤهلة إلى 
القسم الثاني هواة، والتي ستجمعه مع فريق 
نادي سيدي إسماعيل، المنتصر في مباراة 
ترجي  فريق  على  الثانية  النهاية  نصف 

اتحاد ابن احمد لكرة القدم يقترب من الق�صم الثاني هواة

  أ-عبد العاطـــي
 

    ماذا يقع لفريق رجاء بني مالل؟ تراجع كبير لفريق كان من الفرق 
المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى قسم النخبة. تقهقر الفريق 
بشكل مفاجئ من الرتبة الثالثة ضمن كوكبة مطاردي الصاعد حاليا، 
المغرب التطواني، إلى الرتبة السابعة، بعيدا عن صف المطاردة الذي 
تتزعمه اتحاد تواركة، المرشح األكبر للظفر ببطاقة الصعود الثانية.

فريق عين أسردون انهزم في ست مباريات متتالية، آخرها بميدانه 
أمام نهضة الزمامرة برسم الدورة 27 بهدفين نظيفين. 

التطواني  المغرب  الدورة 23 أمام  منذ  الهزائم  مسلسل  وانطلق 
بمدينة تطوان بهدفين مقابل هدف واحد، ثم أمام الرجاء البيضاوي 
بالضربات الترجيحية برسم ثمن نهائي كأس العرش، أعقبتهما أربع 
هزائم داخل وخارجه أمام كل من اتحاد وجدة ووداد فاس، فاتحاد 
تجمد  الماللي  الفريق  الزمامرة.  نهضة  أمام  مؤخرا  ثم  الخميسات 
االتحاد  ضيفه  على  فاز  حين  الدورة 22،  منذ  في 36 نقطة  رصيده 
البيضاوي بهدف نظيف. نتائج غريبة... فماذا وقع لهذا الفريق العريق؟

بعض مسؤولي الفريق يبررون هذا األمر بانهيار الفريق حين أقصي 
في منافسات كأس العرش أمام  الرجاء، عندما كان قاب قوسين من 
تحقيق التأهل. وآخرون يضيفون إلى هذا الطرح كون الفريق أجرى 
ثالث مباريات متتالية في ظرف أسبوع واحد، حيث انتقل بعد مباراة 
مالل  بني  إلى  عاد  ثم  المحلي  االتحاد  لمواجهة  وجدة  إلى  الكأس 
الستقبال وداد فاس ثم رحل لمواجهة اتحاد الخميسات، وهو ضغط 

كبير لم يتحمله العبون شبان عديموا التجربة. 
رئيس الفريق حسن العرباوي له مبرراته الخاصة، حيث أرجع كل 
ذلك في رسالة صوتية موجهة للمنخرطين – نتوفر على نسخة منها 
–  إلى انعدام الموارد المالية وثقل مهمة تسيير الفريق بدون أموال. 
أما المدرب محمد علوي اسماعيلي فقد لزم الصمت منذ مباراة الكأس، 
ودخل في عزلة كئيبة لدرجة أنه أجهش بالبكاء، عقب انهزام فريقه 

أمام وداد فاس بهدفين مقابل هدف.
  لكل مبرراته، ولكل طروحاته يراها من زاويته الخاصة. لكن األكيد أن 
تراجع النتائج هو حصيلة األداء التقني الضعيف داخل الميدان، الذي 
خاض به الفريق كل هذه المباريات. فمبرر عياء الالعبين وانهيارهم 
بسبب ضغط المباريات المتتالية في أسبوع غير مقنع، ألن الفريق 
لم يسترجع أداءه السابق بعد ذلك رغم فترة راحة دامت ألسبوعين. 
بل دخل في سلسلة هزائم أخرى في مبارتين متتاليتين بأداء ضعيف 

جدا، حيث عجز المدرب وطاقمه التقني عن استنهاض عزائم الالعبين 
واسترجاع ثقتهم بأنفسهم، فبدوا كأشباح تائهين في رقعة الميدان 
في  بنقص  الرئيس  تحجج  أما  الفوز.  في  رغبة  وب��دون  روح  بدون 
األموال فالحالة عامة بين جميع الفرق في البطولتين االحترافيتين 
األولى والثانية، ورغم ذلك هناك من من حقق الصعود وهناك من بصم 

على نتائج باهرة.
للفريق  التقني  األداء  تراجع  وجلي،  واضح  الخلل  فإن  وبالتالي 
الكأس وافتقاده  المدرب على تدبير أموره  بعد مباراة  بسبب عجز 
لخبرة تدوير الفريق على مدى مباريات موسم لم يكتمل بعد، بسبب 
استنفاذ طاقة الالعبين الجسدية والذهنية، وهذا يؤكد محدودية أفكار 
المدرب العلوي، رغم أنه شاب طموح ومازال مشواره أمامه للتمرس 
وكسب التجربة، لكن الفريق الماللي لن يجدد تعاقده معه حيث سينتهي 
عقده في نهاية الموسم شهر يونيو المقبل حسب ما جاء في الرسالة 

الصوتية للرئيس.
الفريق الماللي يوجد حاليا في وسط الترتيب برصيد 36 نقطة، 
المستقبل  لكن  القسم،  هذا  في  مكانته  على  الحفاظ  من  يتمكن  وقد 
يلوح بمشاكل عديدة قد تؤثر عليه سلبا في نهاية هذا الموسم أو 
مع بداية الموسم المقبل. فإذا تجاوزنا الجانب المالي الذي سيحل 
خنيفرة  قريبا بحصول الفريق على منحة مجلس جهة بني مالل – 
والتقنيين  الالعبين  متأخرات  لتسديد  سنتيم  مليون  وقيمتها 300 
المتمثلة في راتب شهر أبريل وخمس منح مع بقايا منح التوقيع... 
فعلى مستوى التسيير تروج أخبار بأن المكتب المسير انقسم إلى 
ثالث مجموعات كل واحدة تعمل بطريقتها الخاصة لالستعداد للجمع 
العام المقبل، تاركين الفريق يتخبط في مشاكله اليومية. أما الرئيس 
فإنه يردد منذ مدة بأنه سيقدم استقالته من مهمته في نهاية الموسم، 
وهو ما أكده في رسالته الصوتية داعيا المنخرطين للبحث عن رئيس 
جديد، مما أدى إلى تشتت المكتب المسير وفتح الباب لهرولة بعض 
األعضاء إلعداد الطبخة المناسبة للجمع العام المقبل، رغم أن أربعة 
أعضاء من المكتب سيقدمون استقاالتهم تنفيذا لمذكرة وزارة الداخلية 
الخاصة بحالة التنافي المتعلقة بأعضاء المجالس المنتخبة، الذين 

يسيرون جمعيات رياضية تستفيد من الدعم العمومي.
هذا هو حال فريق عين أسردون منذ عدة مواسم، ما أن يعطي األمل 
لجمهوره العريض في بداية الموسم حتى ينهيه بانكسار وتذمر وغضب 
كبير وآمال تذهب مع سوء تسيير وتصرفات بعيدة عن الرياضة، ليعود 
الفريق إلى خانته االعتيادية، ثم يكرر نفس المسار في الموسم الموالي 

في غياب التغيير المنشود.   

رجاء بني مالل .. من طموح ال�صعود اإلى تقهقر غريب يحبط اآمال الجماهير

تراجع مقلق ألداء رجاء بني مالل     تصوير عيلول

من الدورة الماضية 

المجموعة الكاملة التحاد بن احمد

عبد المجيد النبسي
إيقاع  على  الجاري،  13و15ماي  مابين  الرباط،  مدينة   ستعيش 
النسخة 16من كأس محمد السادس الدولي للكراطي، والتي ستحتضنها 
القاعة المغطاة بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط .

ولتسليط الضوء على هذا الحدث، الذي أصبح محطة من المحطات 
الخمس من الدوري العالمي الممتاز للكاراطي، عقدت الجامعة الملكية 
بالقاعة  االثنين   أمس  أول  مشتركة   وأساليب  للكراطي  المغربية 
المغطاة، التابعة للمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط، 
16من هذه  ندوة صحفية سلطت من خاللها الضوء على  النسخة 
محمد  الملك  لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  تنظم  التظاهرة، والتي 

السادس.
الكراطي  لجامعة  العامة  الكاتبة  لكحال«  »بوشرى  وأوضحت 
وأساليب مشتركة، أهمية نسخة هذه السنة، سواء على المستوى 
الوطني أو العالمي، خاصة وأنها تأتي بعد توقف دام سنتين بسبب 

القيود الوقائية واالحترازية، التي فرضتها جائحة كورونا.
وبخصوص التنظيم والدول المشاركة، أكد مدير الدورة، الزيتوني 
مطيوط، على أن هذه الدورة ستعرف مشاركة 100بطل يمثلون 38 
دولة، مع العلم بأن األبطال المشاركين مصنفون ضمن 32 عالميا، 
وهذا ما سيعطي للتنافس، وكما كان في السابق، حدة أكبر من أجل 

تحسين ترتيب األبطال عالميا.
وأضاف مدير الدورة أن الجوائز المالية، والتي يحددها االتحاد 

الدولي، تتوزع كما يلي: 1000 دوالر بالنسبة للفائز بالميدالية الذهبية 
و500 دوالر للميدالية الفضية، في حين سيحصل صاحب الميدالية 

النحاسية على 250دوالر.
ولم يفوت الزيتوني بطيوط الفرصة ليعلن بأن النسخة 16من كأس 
محمد السادس الدولي للكراطي ستعرف تصوير كبسولة، عبارة عن 
عروض في الكراطي سيشارك فيها أبطال عالميون، وسيتم تصويرها 
في ساحة صومعة حسان، وهي الكبسولة التي سيشاهدها العالم 

كله، وهذا شرف للمغرب وللكاراطي المغربي.
التقني  المدير  بيرسوط«،  »يانيك  أكد  المغربية  المشاركة  وعن 
الوطني، والذي كانت إلى جانبه البطلة المغربية سناء أكلمام، أن 
المغرب سيمثل في هذه التظاهرة العالمية ب� 13بطال، 9 منهم في 
صنف الكوميتي و4 في صنف الكاطا، »ولنا طموح كبير في تحقيق 
الذي خضناه استعدادا  الجيد  التحضير  نتائج عالية، خاصة بعد 
لهذه التظاهرة، والتي شهدت دائما حضورا قويا للكراطي المغربي 
أمام مجموعة من المدارس العالمية في هذه الرياضة. ويحفزنا على 
ذلك النتائج الجيدة التي أحرز عليها الكراطي المغربي في مجموعة 

من التظاهرات العالمية والقارية.«
وعن التحكيم أوضح »سعيد الشراط«، الكاتب العام  للجنة الوطنية  
للتحكيم بالجامعة أن دروة هذه السنة سيشرف عليها 240حكما دوليا 
منهم مغاربة. وسيستفيد كل الحكام من تدريب دولي في التحكيم، 
وذلك يوما قبل انطالقة المنافسات وذلك تحت إشراف االتحاد الدولي. 

100 بطل من 38 دولة يتناف�صون على كاأ�س محمد ال�صاد�س للكراطي 

من الندوة الصحافية     تصوير الحالفي

كيليط يحمل على 
عاتقه آمال عشاق الواف

طلبة تطوان يتحدى اإلكراهات

البحرية الملكية تقدم الم�ساعدة لـ 221 
مر�سحا للهجرة غير ال�سرعية معظمهم من 

بلدان اإفريقيا جنوب ال�سحراء

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة 
للبحرية الملكية، تعمل في البحر األبيض المتوسط والمحيط 
األطلسي، قدمت خالل الفترة الممتدة من 02 الى 08 ماي 
الجاري، المساعدة لما مجموعه 221 مرشحا للهجرة غير 
الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، 

من بينهم نساء وقاصرون.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤالء المهاجرين، والذين كانت 
من بينهم 18 جثة، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع 
وقوارب للتجديف )كاياك(، ودراجات مائية )جيت سكي(، 

فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة.
وأضاف المصدر أن األشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا 
اإلسعافات األولية الالزمة على متن وحدات البحرية الملكية، 
قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ األقرب بالمملكة، وتسليمهم 
إلى عناصر الدرك الملكي للقيام باإلجراءات اإلدارية الجاري 
إلى مستودعات  الضحايا  نقل جثث  تم  فيما  العمل،  بها 

األموات بالمستشفيات القريبة.

كبيرة  موؤهالت  لديه  المغرب 
لت�سنيع بطاريات الليثيوم محليا   

المغربي ومخترع بطاريات  الفيزيائي  المهندس  قال 
الليثيوم القابلة للشحن رشيد يزمي، إن المغرب يمتلك 
مؤهالت كبيرة لتصنيع هذا النوع من البطاريات محليا.

وأعرب العالم المغربي المتخصص في مجال علم المواد، 
في تصريح للقناة اإلخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب 
مشاريع  إطالق  يتم  أن  في  رغبته  عن  لألنباء،  العربي 
الليثيوم  بطاريات  صناعة  مجال  في  بالمغرب  هيكلية 
واألجنبية  المحلية  والمالية  العلمية  الطاقات  وحشد 
تكنولوجيا  مجال  في  رائدة  وطنية  بصناعة  للنهوض 
الرائدة   )Masen( المستقبل على غرار مجموعة مازن
في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة بما يعزز النموذج 
التنموي المستدام بالمملكة. كما أكد المهندس ،الحائز 
على عدة جوائز علمية عالمية مرموقة، على أهمية النهوض 
بالجامعة المغربية والبحث العلمي الوطني من أجل تعزيز 
االبتكار وتطوير االختراعات وصقل الخبرات والكفاءات 

العلمية المحلية عبر االنفتاح على نظيراتها األجنبية.
واعتبر يزمي إحداث مركز التميز للبطاريات، الذي أطلق 
في جامعة فاس الخاصة )UPF(، والذي يترأس مجلسه 
العلمي، مساهمة في اتجاه تطوير البنى التحتية العلمية 
الوطنية وتطوير الدراسات واألبحاث في مجال صناعة 
بطاريات المستقبل الذكية وعقد شراكات أكاديمية في 
هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي حتى يكون 

المغرب في الموعد مع مستقبل الطاقة النظيفة.
يشار إلى أن الباحث المغربي رشيد يزمي فاز بميدالية 
عام   )IEEE( جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات
2012 . وفي سنة 2014، حاز جائزة تشارلز درابر التي 
تمنحها األكاديمية الوطنية للهندسة في واشنطن، عن 

أعماله في مجال تطوير البطاريات. 

 أجرى الحديث- خالد التوبة
 انطالقا من قوة تقاربهما السياسي الذي ما فتئ يتعزز، 
يواصل المغرب والبرازيل تعميق شراكتهما التي يصفها 
مسؤولون برازيليون رفيعو المستوى في مناسبات عديدة 

بأنها شراكة »استراتيجية«.
وتندرج زيارة وفد يقوده وزير الفالحة إلى المغرب األسبوع 
الجاري في إطار الدينامية المثمرة التي حققها بلدان يتمتعان 

بتأثير في منطقتيهما.
وقال كاتب الدولة في التجارة والعالقات الدولية بوزارة 
الفالحة والثروة الحيوانية البرازيلية، جان مارسيل فرنانديز 
إن المغرب شريك استراتيجي بالنسبة للبرازيل التي تحرص 
على تعزيز التعاون االقتصادي والسيما في المجال الفالحي 
مع المملكة. وفي حديث لوكالة المغرب العربي لألنباء، أكد 
جان فرنانديز، وهو أحد أعضاء الوفد المتوجه إلى المغرب 
األربعاء ، أنه »كما أوضح الرئيس )جاير بولسونارو( في 
وقت سابق، فإن المغرب شريك استراتيجي للبرازيل«، مشيرا 
إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد البرازيلي برئاسة 
الوزير ماركوس مونتيس تندرج في إطار اإلعداد التفاقيات 
»الممتازة  العالقات  ولتقوية  التبادالت  من  مزيد  أجل  من 

أصال« بين البلدين.
المغرب  يمثلها  التي  المزايا  إلى  تطرقه  معرض  وفي 
بحضوره المتميز في إفريقيا، أكد أن »تطوير البنى التحتية 
الجديدة وتجويد الخدمات اللوجيستية الملحوظة في المملكة 

يسهالن بال شك التدفقات التجارية بين البلدين«. وتابع أن 
»التوقعات بتعميق الشراكة إيجابية للغاية«.

واستدرك قائال إن هناك إجراءات أخرى ضرورية »لزيادة 
وتدعيم هذه التدفقات ومن هنا تأتي أهمية إبرام اتفاقيات 
تجارية »بين المغرب والبرازيل«، مؤكدا أهمية المضي قدما 
في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وبلدان السوق 
والبرازيل  )األرجنتين  »ميركوسور«  الجنوبية  المشتركة 
المبرم مع  االتفاق  واألوروغواي والباراغواي(، على غرار 

مصر سنة 2017.
وأوضح المسؤول البرازيلي »بفضل هذه االتفاقية )مع 
مصر(، أصبحت بعض المنتجات الزراعية المهمة مثل اللحم 
البقري المجمد أو الطازج والحليب المجفف، والزبدة، والبن 
غير المحمص، والصويا وفول الصويا، متاحة بولوج حر 
إلى األسواق المصرية، وبالتالي زيادة التبادالت التجارية 

مع هذا البلد ».
بالنسبة له، »يمكن مناقشة آليات مماثلة مع المغرب، من 
أجل تسهيل ولوج المنتجات الزراعية في كال االتجاهين، 
تجمع  التي  الممتازة  العالقات  وتعزيز  التجارة  لصالح 

البلدان«.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول البرازيلي على أهمية 
البرازيلي،  والتغذية  الزراعي  القطاع  بخصوص  المغرب 
مشيرا إلى أن المملكة كانت ثالث مورد للبرازيل لألسمدة 
واردات  إجمالي  من  بالمائة   5.10 وتمثل  الماضي،  العام 
البلد الجنوب أمريكي، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم.

في ما يتعلق بالصناعة الزراعية، »بلغ متوسط صادراتنا 
500 مليون دوالر أمريكي  عن  قليال  يزيد  ما  المغرب  إلى 
الماضية، مع وجود منتوجين  على مدى السنوات العشر 
سلة صادراتنا:  من  بالمائة   90 من  يقرب  ما  يمثالن  فقط 
السكر الخام )70 بالمائة( والذرة )20 بالمائة( تعتبر هذه 
المنتجات من بين أكثر ثالثة منتوجات استوردها المغرب من 
جميع أنحاء العالم: القمح )15 بالمائة( والذرة )8 بالمائة( 
والسكر الخام )7 بالمائة( ». وأشار إلى أن البرازيل تمكنت 
من إضافة أربعة منتوجات غذائية زراعية جديدة منذ عام 
2019، ويتعلق األمر بمنتجات الصيد البحري وتربية األحياء 
البالغة من  )الكتاكيت  للدواجن  الوراثية  والمواد  المائية، 
العمر يوم واحد وبيض الدجاج المخصب( واألعالف المركبة، 

والمواد الخام، والخلطات الجاهزة والمضافات الغذائية.
وقال إن البرازيل، التي هي في الواقع ثاني أكبر مورد 
وتهدف  الشروط  على  تتوفر  للمغرب،  الزراعية  للمنتجات 
»بعض  أن  إلى  مشيرا  العرض،  هذا  وتنويع  توسيع  إلى 
مثل  أخ��رى  دول  من  المغرب  يستوردها  التي  المنتجات 
الدهون والزيوت النباتية والفواكه ومنتجات األلبان، لدينا 
ظروف مثالية لإلمداد، وضمان الجودة واالجتهاد في عمليات 
التسليم«، كما هو الشأن بالنسبة للبن وفول الصويا والذرة.

وبخصوص األسمدة ، قال وزير التجارة والعالقات الدولية 
بالوزارة إن الوفد المتوجه إلى المغرب »سيباشر اتصاالت 
مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعد أكبر مورد 
الواردات  من  بالمائة   40 )حوالي  البرازيل  في  للفوسفور 

الوطنية( والتي تتوفر فعليا على استثمارات في البرازيل«.
العليا  اإلدارة  مع  محادثات  سنجري  »أننا  إلى  وأشار 
للمؤسسة من أجل الحفاظ على هذه الشراكة األساسية لتوريد 

هذا المدخل المهم لإلنتاج الوطني«.
وأصبحت البرازيل أحد الشركاء االقتصاديين الرئيسيين 
للمغرب في السنوات األخيرة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 
3.466 مليون دوالر في الربع األول من عام 2022، مسجال 
قفزة بنسبة 24.18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
بلغت  البرازيلية،  االقتصاد  وزارة  بيانات  وبحسب 
دوالر  مليون   56.223 البرازيل  إلى  المغربية  الصادرات 
خالل الربع األول من عام 2022، بانخفاض نسبته 24.11 

بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي عام 2021 ، حطمت صادرات المملكة إلى البرازيل 
رقما قياسيا لم يتم الوصول إليه منذ بدء السلسلة اإلحصائية 

في عام 2016.
وبالفعل، صدرت المملكة منتجات بإجمالي يتجاوز 9.1 
مليار دوالر إلى البرازيل العام الماضي، بزيادة قدرها 29.70 
بالمائة مقارنة بعام 2020( 1. 1مليار دوالر( و 29.98 بالمائة 
مقارنة بعام 2019 )نحو 967 مليون دوالر(، قبل الجائحة.
ثاني مصدر  كان  الذي  الماضي،  العام  المغرب  وسجل 
عربي للبرازيل بعد السعودية، فائضا تجاريا بلغ 35.1 مليار 
دوالر، بارتفاع بواقع 85.193 بالمائة مقارنة مع سنة 2020..

في الواجهة02
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وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية تطلق 
من�سة »محمد ال�ساد�س للحديث ال�سريف« 

الرباط: عبد الحق الريحاني
 أطلقت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، يوم االثنين 9 ماي  2022 بالرباط، 
منصة “محمد السادس للحديث الشريف”، التي تضم أزيد من 10 آالف حديث 

نبوي شريف.
واعتبر أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية في ندوة صحفية عقدها 
أول أمس، بمقر الوزارة، أن إطالق “منصة محمد السادس للحديث الشريف”، يعد 
حدثا يتصل بالدين وبالعلم وبالتبليغ، ومن ثمة فهو يتعلق على الخصوص بالطلب 
ن وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. الواسع للجمهور من أجل التعلم والتبُيّ

إلنجاز  المتبعة  الخطة  أن  المناسبة،  بنفس  له  كلمة  في  التوفيق،  وأوضح 
المحتوى العلمي للمنصة مرت بعدة مراحل ووضعت لها مجموعة من القواعد 
المؤطرة، من خالل االعتماد على جمع متون أهم األعمال المحتج بها في الموطأ 
لإلمام مالك؛ وصحيح اإلمام البخاري؛ وصحيح اإلمام مسلم؛ إلى جانب اعتماد 

الشرط المغربي في اختيار الكتب المعتمدة.
الموقعين  خالل  من  إليها  الولوج  يمكن  التي  الرقمية،  المنصة  هذه  وتروم 
اإللكترونيين “hadithm6.com” و”hadithm6.ma”، وأيضا عبر تطبيق “بالي 

ستور” وقريبا على “آب ستور”،  تمكين العموم من معرفة الحديث النبوي بدرجاته، 
الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف، واألحاديث الموضوعة، كما نجد بالمنصة 

موارد من مثل المصحف المحمدي وكتاب الموطأ وركنا بعنوان البحث.
ومن بين أهداف منصة محمد السادس للحديث الشريف، إبراز عناية المغاربة 
بالحديث الشريف واستعماله منذ القرن األول للهجرة، وذلك بنشر مقاالت علمية 

رصينة وبرامج إعالمية وتوعوية متميزة. 
شريف،  نبوي  حديث  آالف   10 من  أزيد  يضم  المنصة  فمحتوى  لإلشارة،   
ويمكن استخدامها من قبل 10 آالف باحث في آن واحد، كما يقدم موقع المنصة 
في  البحث  خانة:  في  المطلوب  إدخال  عقب  للباحث  تستجيب  رقمية  منهجية 

منصة الحديث الشريف.
وستواكب اللجنتان العلمية والتقنية اشتغال المنصة ابتداء من إطالقها، وذلك 
إلدخال كل تحيين يستوجبه تعميق البحث أو يقتضيه التفاعل مع المستعملين، 
إذ يمكن للباحث أن يطرح سؤاال كتابيا عن نص يعتقده حديثا وهو غير موجود 
بالمنصة، وذلك عبر خانة )سؤال وجواب(. ويتلقى السائل الجواب في مدة 24 

ساعة عبر بريده اإللكتروني.

البرازيل ت�سعى لتعزيز التعاون مع المغرب، ال�سريك »ال�ستراتيجي«

سميرة البوشاوني
سيدي  أبناء  من  شخصا   40 من  أزي��د  تمكن 
بوبكر إقليم جرادة، يوم األحد 08 ماي الجاري، 
من اقتحام السياج الذي وضعته السلطات المحلية 
»الساندريات«، منذ حوالي  الرصاص  آبار  حول 
السنة والنصف، لمنع ولوجها من طرف الشباب 
الحوادث  توالي  بعد  العيش  لقمة  عن  الباحثين 

التي شهدتها وذهب ضحيتها العشرات من أبناء 
البلدة والمناطق المجاورة، حيث نزلوا إلى أعماق 
وقرروا االعتصام إلى حين  إحدى »الساندريات« 

إيجاد بديل لهم.
 وعلمت »االتحاد االشتراكي« زوال االثنين 09 
رفعوا  الذين  المعتصمين،  عدد  بأن   ،2022 ماي 
العيش  وتوفير  اليومي  بالقوت  المطالبة  شعار 
الكريم، قد ارتفع ومرشح لالرتفاع بعد أن قرر شباب 
تويسيت االلتحاق بهم إليصال صوتهم للجهات 

العطالة والفقر بعد  المعنية وإنقاذهم من شبح 
تسييج المنطقة التي كانوا يلجؤون إليها، رغم 
المخاطر، لجمع بقايا الرصاص وبيعه لتوفير لقمة 

العيش لهم وألسرهم. 
هذا، وقد حلت السلطات المحلية بعين المكان 
وشوهدت منطقة االعتصام مطوقة من لدن القوة 
العمومية، التي منعت الساكنة من إيصال األكل 

والماء للمعتصمين.

اعت�سام ع�سرات ال�سباب داخل اأحد 
مناجم الر�سا�س ب�سيدي بوبكر

العربي رياض
حصريا "  حصلت جريدة االتحاد االشتراكي " 
على هذه الصور الخاصة بالطابق السفلي للمركب 
الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، وهي صور 
التي يتواجد عليها  الكارثية  نقرأ فيها الوضعية 
هذا الجزء المهم من المركب، والذي يضم مالعب 
لكرة اليد وكرة القدم المصغرة وكرة السلة والكرة 
الطائرة ومسبحا أولمبيا وغيره من المرافق، أضحت 
عبارة عن مزبلة حقيقية بفعل اإلهمال، تنبعث منها 
روائح جد كريهة تحبس األنفاس،  حتى أن المسبح 
أصبح مستنقعا نتنا يعلوه العلق، نعم إلى هذه 
مواقع  في  أخرى  مستنقعات  ظهرت  كما  الدرجة، 
مختلفة، بسبب عين ماء انفجرت منذ مدة طويلة 

تحت المالعب ووسط المسبح .

كان البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2020/2015 
قد خصص 22 مليارا إلصالح المركب وإعادة تأهيله، 
وعلى  المدرجات  فوق  إصالحات  ظهرت  وبالفعل 
أرضية الملعب وأجزاء أخرى في هذا الطابق، لكن 
بعد فضيحة سوء التنظيم التي شهدها المركب خالل 
مباريات الرجاء والوداد األخيرة، خرجت لجنة من 
مجلس المدينة إلى الملعب لتكتشف وضعية مزرية 

يخجل منها اإلنسان .
عند التقصي واالستفسار بعد االستنكار، سيخرج 
مدير شركة التنمية المحلية " الدارالبيضاء للتهيئة 
لم  "، بتصريح مقتضب يؤكد فيه أن اإلصالحات 
إطارالشطر  في  يندرج  الذي  الطابق،  هذا  تشمل 
و800  ماليير   8 وتلزمه  اإلصالحات،  من  الثالث 
مليون سنتيم لكي ال يظل عبارة عن  خربة قذرة 

تؤثثها النتانة والمياه اآلسنة!؟؟؟

النتانة التي توؤثث الطابق ال�سفلي لمركب محمد الخام�س

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي    إلى ربك راضية مرضية، فادخلي  
في عبادي  وادخلي جنتي«.     

 صدق اهلل العظيم

 شكر على تعزية
يتقدم السيد الغزواني السمين، أصالة عن 
نفسه ونيابة عن جميع إخوانه وأخواته وكافة 
أفراد العائلة، بجزيل الشكر واالمتنان لكل من 
قدم واجب العزاء والدعاء ولكل من واساهم 
في وفاة والدتهم المشمولة بعفو اهلل، بإذنه 
تعالى، المسماة قيد حياتها الحاجة محجوبة، 
رحمها اهلل برحمته الواسعة، سواء حضوريا 
أو هاتفيا أو عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

كما يشكر كل من حاول التواصل ولم يتمكن لضعف الشبكة، فالرسالة 
وصلت، ونسأل اهلل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس 

األعلى إنه سميع مجيب الدعوات.
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"داعش"  ميالد  عقد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بل  هادئة،  وال  صامتة  بطريقة  يحُدث  لم  جديد  من 
جرى في فضاءين ترابيني وزمنني متباعدين بالقوة 
نفسها، سواء في محيط مدينة سرت الليبية أو في 
شرق  شمال  أقصى  الحسكة،  سجن  على  الهجوم 
متوقع،  غير  بشكل  وامتد  يناير2022.  في  سورية، 
األطراف  املترامية  العودة  هذه  طبيعة  على  والدليل 
جنوب  دولة  اسم  ربط  يتصور  يكن  لم  أحدا  أن 
وزارة  بيان  لوال  اإلسالمية،  الدولة  بتنظيم  إفريقيا 
الخارجية األمريكية في مطلع مارس 2022، وكشف 
عن وجود ممولني رئيسيني كبار لتنظيم داعش في 
قرار واشنطن  وتاله  .. موزمبيق!  في  العالم وفرعه 
بإصدار الئحة بأسماء أربعة من املمولني واملساعدين 
لـ"داعش"، ما يعد دليال إضافيا على توّسع التنظيم 

املتطّرف املسلح، في امتداداته اإلفريقية! 
ترى الواليات املتحدة، في بيان لوزير خارجيتها 
للتحالف  األساسية  املهام  "من  أن  بلينكن،  أنتوني 
داعش  بتنظيم  املرتبطة  اإلرهابية  املنظمات  تمويل 
وعمليات استقطاب املقاتلني من العالم". والحال أن 
أعلى  إلى  يصل  املال  تداول  أن  كشف  التمويل  هذا 
قمة التنظيم، الذي يتولى توزيعه على االمتدادات في 
القاّرة السمراء، بما يشي بأن النواة الصلبة ما زالت 
قادرًة على تأمني املال الضروري للوجود وللعمليات. 
السعي  هو  ورسميا  أساسا  الخبر  عنه  يكشف  وما 
دائرة  توسيع  أجل  من  لـ"داعش"  والفعال  الجّدي 
القاّرة  في  أعداء  يصنفهم  من  وعملياته ضد  نفوذه 
واسع،  صدى  وذات  واسعة  عمليات  عبر  السمراء، 

الصحراء  ـ جنوب  الساحلي  الشريط  في  وال سيما 
الذي يشّكل مناطق حّرة القتصاد التنظيم ولوجوده، 
الدول  منه  تعاني  الذي  الرهيب  الضعف  باعتبار 
هناك، ال سيما منها تشاد ومالي والنيجر وبوركينا 
فاسو وجزء مهم من نيجيريا الكبرى، حيث تتغلغل 

"بوكو حرام" الداعم األكبر للخالفة اإلسالمية!
ومن عناصر الِجدَّة أن جنوب إفريقيا ليست هي 
املفاجأة األولى أو األخيرة للتنظيم، بل كانت الكونغو 
الحدود  على  البالد  شرق  مسلحة  لعملية  مسرحا 
انتسابهم  أعلنوا  قد  أصحابها  كان  أوغندا،  مع 
في  مختصون  محللون،  قرأ  وقد  "داعش".  إلى 
قضايا املنطقة، ومنهم تييري فيركولون، من املعهد 
الفرنسي للعالقات الدولية، في ذلك الهجوم نوعا من 
الرد السياسي على تصريحات رئيس موزمبيق الذي 
وكان  "داعش".  مواجهة  في  لواشنطن  دعمه  أعلن 
الرد غير املتوقع قد أعطى صورة عن قدرة التنظيم 
وفي  السياسية.  الصبغة  ذي  امليداني  الفعل  على 
لنزعات  الفعلي  الغطاء  الهجوم  كان  نفسه،  الوقت 
أبعد عن التطّرف الديني، بحيث أن املنطقة تخترقها 
تيارات انفصالية، سواء في الكونغو الديمقراطية أو 
االنفصال،  على  الضوء  يسلط  ما  وهو  أوغندا،  في 
به  تنتعش  لـ"داعش"  حيويا  مجاال  باعتباره 
على  يخفى  يعد  لم  أدوار  تبادل  في  بها،  وينتعش 
العواصم الكبرى. وذلك يمنح املغرب منّصة إضافية 
قضيته  لخدمة  الجيوستراتيجية  املرافعات  في 
األولى، في مواجهة االنفصال الذي صار معينا في 
الدعم بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، مثاله في 

ذلك أبو وحيد الصحراوي.
سيحّل وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن 
في املغرب، بمناسبة مؤتمر التحالف الدولي، وكان 
"الهجمات  أن   ،2021 في  له  تدوينة  في  كتب،  قد 
أخيرا بينت أن داعش ما زال يمثل تهديدا، وما زال 
في مقدوره استقطاب مجموعات قتالية"، ودعا إلى 
التطّرف  ملعالجة  مدنية  مبادرات  إدماج  "ضرورة 
نفسه  وهو  املعنية".  املناطق  في  االستقرار  وتأمني 
وضع شعارا لزياراته، أخيرا، إلى املنطقة، والرباط 
مقّرا،  والرفاه"،  باالستقرار  "التزام  هو  باألساس، 
في الوقت ذاته، بأن "التعاون العسكري بني املغرب 
والواليات املتحدة يعد من أهم مجاالت التعاون بني 

البلدين، وأن لهما نظرة مشتركة موّحدة".
بفعل  لألمن"  "مانح  أيضا  ولكنه  املغرب شريك، 
ريادته املنتدى الدولي ملحاربة اإلرهاب، ثالث دورات 
الدولي  التحالف  في  الداعم  دوره  وبفعل  متتالية، 
ضد "داعش"، ويملك ما يكفي من أوراق رابحة في 
تقديم سردية أمنية وجيوستراتيجية، لخدمة السلم 
على  قدرته  العالم عن  لعواصم  مقنع  وتقديم عرض 
أحد  لعل  جيوستراتيجي،  ـ  استقرار  بنود  إيجاد 
عناصره قدرته على تحقيق االنفراج مع الدول التي 
توترت عالقته معها، وهو، في الوقت ذاته، مستهدف، 
كما حدث مع إسبانيا وأملانيا، وهو ما شكل رسالة 

"طمأنة" واطمئنان للعالم كله.

نشر عن »العربي الجديد«

عودة داع�ش .. 
دورة جهادية 

جديدة في �صناعة 
الجيو�صتراتيجيا 

أكد أن كل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام األمن

جاللة امللك يدعو اإىل اإر�صاء حتالف اإفريقي فعلي ملواجهة اجلفاف
 دعا جاللة امللك محمد السادس، 
فعلي  إفريقي  تحالف  »إرساء  إلى 
من  تمكينه  الجفاف«مع  ملواجهة 
والتكنولوجية  املالية  املوارد 
إجراءات  ببلورة  والكفيلة  املالئمة، 

فعالة وناجعة في هذا الشأن.
خطاب  في  امللك،  جاللة  وأشاد 
وجهه يوم االثنني إلى أشغال القمة 
الجفاف  حول  بأبيدجان  املنعقدة 
لألراضي،  املستدام  والتدبير 
ستتوج  التي  أبيدجان،  »بمبادرة 
تشكل  أن  راجني  قمتنا،  أشغال 
وعملية،  مستدامة  لتعبئة  أرضية 
االلتزامات  ترجمة  يتسنى  حتى 

السياسية إلى إجراءات ملموسة.«
العزم  امللك  جاللة  أكد  أن  وبعد 
العدو  هذا  محاربة  »على  الراسخ 
املنسق  العمل  بسالح  املشترك، 
أن  جاللته  أبرز  والتضامني«، 
تندرج  عال  مستوى  من  القمة  هذه 
ضمن العديد من املبادرات اإلقليمية 
الواقع  املتوافقة مع ظروف  البارزة، 
في  تسهم مجتمعة  والتي  اإلفريقي، 
على  اإلفريقية  القارة  قدرة  انبثاق 

التأقلم مع الجفاف. 
وأوضح جاللة امللك في الخطاب 
والصيد  الفالحة  وزير  تاله  الذي 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
ال  أنه  صديقي،  محمد  والغابات 
ماض  املناخ  بأن  اإلقرار  من  مناص 
في التغير، وأن املوارد املائية آخذة 
في التناقص، فضال عن تزايد أعداد 
في  املدن،  نطاق  وتوسع  السكان، 
الزراعية  األراضي  انحسار  مقابل 

وتدهورها.
أنه  على  امللك  جاللة  وشدد 
عن  املنبثق  االستحقاق  بموازاة 
ملؤتمر  عشرة  الخامسة  الدورة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
أبيدجان  قمة  فإن  التصحر،  ملكافحة 
إال  يسعنا  ال  عمليا  »تصورا  تطرح 

الترحيب به«.
»اقتناعنا  أن  جاللته  وأكد 
وتدهور  الجفاف  مكافحة  بحتمية 
آن  قد  وأنه  محسوم«  أمر  األراضي 
تسريع  إلى  الفعلي  لالنتقال  األوان 

ملكافحة  التنفيذية  البرامج  تنزيل 
إقليمي  تعاون  إطار  في  التصحر، 
بالواقعية،  يتسم  وملموس  وثيق 
مهنئا جاللته رئيس جمهورية كوت 
ديفوار، الحسن درامان واتارا، على 
التنظيم الناجح لهذه القمة املنعقدة 
املستدام  والتدبير  الجفاف  حول 
الدورة  هامش  على  لألراضي، 
األطراف  ملؤتمر  عشرة  الخامسة 
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في 

التصحر.
بكون  امللك  جاللة  أشاد  كما 
»مبادرة أبيدجان«، تشكل استمرارا 
»قمة  عنه  أسفرت  الذي  للزخم 
انبثاق  أجل  من  اإلفريقية  العمل 
التي  القمة  وهي  مشترك«،  قاري 
الدورة  هامش  على  بمراكش  نظمت 
االتفاقية  في  األطراف  ملؤتمر   22
تغير  بشأن  املتحدة  لألمم  اإلطارية 
جاللته  والحظ   .)COP22( املناخ 
»مبادرة  بني  تاما  تكامال  هناك  أن 
الثالث  املناخ  ولجان  أبيدجان« 
انبثقت  والتي  بإفريقيا،  الخاصة 
عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: 
لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة 
الجزرية،  الدول  ولجنة  الساحل؛ 
أبيدجان  مبادرة  أن  جاللته  مؤكدا 
تكييف  »مبادرة  مع  تماما  تنسجم 
و«مبادرة  إفريقيا«  في  الزراعة 
في  واألمن  واالستقرار  االستدامة 

إفريقيا«.
إلى  امللكي  الخطاب  تطرق  كما 
أصبح  حيث  إفريقيا  في  الوضع 
الهكتارات،  ماليني  يهدد  التصحر 
يتزايد  الذي  الرمال  زحف  بفعل 
خمسة  بمعدل  املناطق  بعض  في 
كيلومترات في السنة، مبرزا جاللته 
عامال  يشكل  األراضي  تدهور  أن 
الضعف  أوجه  استفحال  في  يسهم 

والهشاشة.

وشدد جاللة امللك على أن األمن 
واألمن  اإلنساني،  واألمن  الغذائي 
األمن  جانب  إلى  أصبح  عام،  بوجه 
البيئي، موضوعا على املحك، مؤكدا 
جاللته أن كل أرض تهجرها الحياة 

يستوطنها انعدام األمن.
جاللة  أبرز  الصدد،  هذا  وفي 
بتدهور  املعروفة  »املناطق  أن  امللك 
ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في 
تندلع  التي  نفسها  املناطق  الغالب، 
فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر 
والهجرة،  للنزوح  السكان  فيها 
اإلرهابية  الجماعات  وتسعى 

واالنفصالية إلى التسلل إليها«.
مكافحة  أن  امللك  جاللة  وأكد 
»تمثل  األراضي  وتدهور  التصحر 
بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم 
سيما  وال  الجميع،  فيها  ينخرط  أن 
في  يقف  أال  ويجب  بل  إفريقيا. 
طريق هذا الكفاح، ال غياب القدرات 
املوارد  انعدام  وال  التكنولوجية، 
ضعف  حتى  وال  بل  االقتصادية، 

اإلرادة السياسية«.
النجاح  ضمان  على  وحرصا 
التصحر، حدد  املعركة ضد  في هذه 
الخطاب امللكي الجبهات التي يجب 
في  »تتمثل  والتي  فيها،  االنخراط 
بالجفاف؛  التأثر  قابلية  من  الحد 
اإلدارة  أجل  من  القدرات  وبناء 
على  والعمل  لألراضي؛  املستدامة 
والدولية؛  اإلقليمية  الجهود  تضافر 
حلول  وتنفيذ  إعداد  وتيسير 
تستهدف مشكالت محددة، والتحكم 

في استغالل املوارد املائية«.
قمة  فإن  السياق،  هذا  وفي 
والتدبير  الجفاف  حول  أبيدجان 
ذلك  أكد  وكما  لألراضي،  املستدام 
العزم  قوة  »تجسد  امللك،  جاللة 
على تعبئة ملموسة ملواجهة مشكلة 
هيكليا  تحديا  تشكل  التي  الجفاف، 
أي  من  أكثر  اإلفريقية،  قارتنا  في 
بجالء  تعكس  أنها  كما  آخر.  مكان 
صورة هذه القارة اإلفريقية العزيزة 
التي  املبادرة  إفريقيا  جميعا:  علينا 

تأخذ زمام مصيرها بيدها«.

 االلتزام على الصعيد 
الوطني 

محمد  امللك  جاللة  وأكد   
»يقترن  أن  على  الحرص  السادس، 
التكيف  استراتيجيات  عن  دفاعنا 
الدولي  الصعيد  على  والتخفيف 
بااللتزام بها على املستوى الوطني، 
وذلك من أجل تزويد بالدنا بنموذج 

تدبيري شامل ومستدام«.
مكافحة  أن  امللك  جاللة  وأبرز 
مسألة  في  تنحصر  ال  املناخ  تغير 
التخفيف من انبعاث الغازات املسببة 
لالحتباس الحراري، بل تشمل كذلك 
مؤكدا  لألراضي،  املستدامة  اإلدارة 

جاللته أن »معركتنا تقتضي التزاما 
منها  السيما  جبهات،  عدة  على 
املحافظة على النظم البيئية، وحماية 
التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر 
الضعيفة  الفئات  لدى  الهشاشة 
في  امللك،  وأكد جاللة  السكان«.  من 
املشاركني  إلى  وجهه  الذي  الخطاب 
هامش  على  تنظم  التي  القمة  في 
ملؤتمر  عشرة  الخامسة  الدورة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
ملكافحة التصحر، أن األمر يتعلق بـ« 
جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على 
املستويني اإلقليمي والدولي، مع ما 
مواز  عمل  من  دوما،  ذلك،  يقتضيه 

على املستوى الوطني«.
جاللة  ذكر  املنطلق،  هذا  ومن 
استضاف  الذي  املغرب،  بقيام  امللك 
األطراف  ملؤتمر   22 الدورة 
مساهمته  من  بالرفع   ،)COP22(
املحددة وطنيا في ما يخص الحد من 
لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاث 
عام  بحلول   45,5% إلى  الحراري 
استعراضه  معرض  وفي   .2030
في  املغرب  يبذلها  التي  للجهود 
أكد  املناخ،  تغير  مكافحة  مجال 
جاللة امللك أن استراتيجية »غابات 
املغرب 2030-2020« واستراتيجية 
 ،»2020-2030 األخضر  »الجيل 

املتعلق  الهدف  تحقيق  معا  ترومان 
األراضي،  تدهور  منحى  بعكس 
والتخفيف  التصحر  حدة  وتقليص 
التنمية  خالل  من  انعكاساته،  من 

البشرية واالجتماعية.
جاللة  حرص  أخرى  جهة  ومن 
أهمية  على  التأكيد  على  امللك 
موضوع املاء والحفاظ عليه، والذي 
أجل  من  »التزامنا  مع  يتقاطع 
على  واملحافظة  الجفاف،  مكافحة 
النظم  وحماية  البيولوجي،  التنوع 

البيئية«.
جاللة  يؤكد  الصدد،  هذا  وفي 
للماء«  الوطني  »املخطط  أن  امللك 
إلى  يهدف  املغرب،  أطلقه  الذي 
املوارد  وتأمني  املائي  األمن  ضمان 
الكم  حيث  من  الضرورية،  املائية 
أن  إلى  جاللته  مشيرا  والجودة، 
يضع  الجديد  التنموي  النموذج 
املائية  املوارد  على  املحافظة 
ذات  الرهانات  ضمن  وتعزيزها 
تنموي  نموذج  إلرساء  األولوية 
إلى  ومتطلع  الحاضر،  من  منبثق 
أنه  امللك  جاللة  وأضاف  املستقبل. 
اعتبارا لألهمية التي يوليها املغرب 
الحسن  »جائزة  فإن  املاء  لقطاع 
تعد  للماء«  الكبرى  العاملية  الثاني 
وعي  لبلورة  مجاال  ذاته،  اآلن  في 
شامل بقضايا املاء، وفضاء مرموقا 
الحلول  فيه  تتبارى  للمنافسة، 
من  واملندمجة،  واملستدامة  املبتكرة 
وشدد  املاء.  بقضية  النهوض  أجل 
جاللة امللك على أن تغير املناخ ليس 
للنقاش  موضوعا  وال  نظرية  قضية 
وقاس،  مؤلم  واقع  هو  بل  العقيم، 
تتزايد  الوخيمة  آثاره  فتئت  ما 
بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل 
جاللته  والحظ  وتدميرا،  حدة  أكثر 
فترات  تعاقب  أن  الصدد  هذا  في 
تدهور  من  عنه  ينتج  وما  الجفاف، 
للتربة، أضحى يشكالن تحديا كبيرا 
خالل  آثارهما،  مست  فقد  وحقيقيا. 
مليار  من  أكثر  املاضيني،  العقدين 
العالم،  في  شخصا  املليار  ونصف 
وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 
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حل، صباح يوم االثنني 9 ماي2022 بمدينة 
بالرباط«لي  املعتمد  الصيني  السفير  أكادير، 
رفقة  زهر،  ابن  جامعة  على  ضيفا  شانكلني«، 
معهد  ومديرة  السفارة  موظفي  من  صيني  وفد 
بالرباط،  الخامس  محمد  بجامعة  كونفوشيوس 
ابن  وذلك لحضور فعاليات ندوة نظمتها جامعة 
السياحي  والتعاون  حول«التبادل  بأكادير  زهر 

املغربي الصيني«.
التي احتضنت فعالياتها  الندوة  وتأتي هذه 
بأَكادير،  ابن زهر  التابعة لجامعة  مدينة االبتكار 
برمجتها  التي  الجامعية  التكوينات  سياق  في 
في  للجامعة  تابعة  عليا  ومدارس  عديدة  كليات 
الجهود  تكثيف  إطار  وفي  السياحي،  املجال 
والسياحية  الثقافية  العالقات  لتعزيز  األكاديمية 
زهر  ابن  جامعة  انخراط  خالل  من  البلدين  بني 
اللغة  في  استثنائية  دروس  تلقني  في  املبكر 
الصينية لفائدة الراغبني فيها من طلبة الجامعة.

باملناسبة  االفتتاحية  الجلسة  وتميزت  هذا 
السفير  من  كل  إلقائها  على  تناوب  كلمات  بعدة 
الصيني بالرباط«لي شانكلني«ورئيس جامعة ابن 
زهرعبد العزيز بن ضو،ورئيس املجلس الجهوي 
دهماز،  رشيد  ماسة  سوس  بجهة  للسياحة 
الصينية  بالعاصمة  الدولية  الجامعة  ورئيس 
فيديو  عبر  ألقاها  جينبياو«والتي  بكني«جي 

ركزت  كلمات  والصورة..وهي  بالصوت  مسجل 
املتوخاة  والنتائج  الندوة  هذه  أهمية  على  كلها 
إلى  البلدين  بني  بالتعاون  الدفع  أجل  من  منها 
األمام والسيما في املجال السياحي مما سينعكس 
إيجابيا على البلدين معا من الناحية االقتصادية 

والثقافية والعلمية والتقنية.
وفي كلمة له قال السفير الصيني: تم اختيار 
مدينة أكادير لتنظيم الندوة ألنها مدينة سياحية 
جذابة سواء باملغرب أو بالجهة الجنوبية، فضال 
السياح  لدى  مفضلة  سياحية  وجهة  كونها  عن 

األجانب.
يفضلون  فهم  الصينيني  للسياح  وبالنسبة 
عددهم  بلغ  حيث  املغربية  السياحية  الوجهات 
حوالي   ،19 كوفيد  جائحة  قبل   ،2019 سنة  في 
اآلن  حد  إلى  املغرب  زار  150 ألف سائح صيني 
اإلجراءات  حدة  من  التخفيف  بعد  املؤكد  ومن 
السنوات  العدد في  أن يتضاعف هذا  االحترازية 

املقبلة.
ننظم  أن  السفير،  يضيف  ارتأينا،  ولهذا 
الندوة لتعزيز الشراكة بني جامعة ابن زهر  هذه 
واإلعالن  جهة  من  الصينية  والجامعات  بأَكادير 
عن برنامج مشترك بني جامعة ابن زهر والسفارة 
األساس  هدفه  ليكون  ثانية  جهة  من  الصينية 
املعطيات  كل  من  الصيني  السائح  تمكني  هو 
وبجهة  خاصة  بأكادير  السياحة  عن  واملعلومات 
سوس ماسة عامة والتعرف على ما تزخر به من 

مؤهالت طبيعية وثقافية وبحرية وجبلية.

زهر  ابن  جامعة  رئيس  أكد  جانبه  ومن 
الجامعة  أن  بنضو  العزيز  الدكتورعبد  بأكادير 
أربع  عبر  يمتد  شاسعا  ترابيا  مجاال  تغطي 
من  عدد  أكبر  بها  يدرس  بحيث  جنوبية  جهات 
التعاون  هذا  على  تراهن  لذلك  باملغرب،  الطلبة 
الصناعي  والذكاء  والعلمي  السياحي  املجال  في 
منذ  انخرطت  الجامعة  أن  والتكنولوجي، خاصة 
أربع سنوات في توطيد العالقة بينها وبني سفارة 
أجل  من  بالرباط  كونفوشيوس  ومعهد  الصني 
دروس  وتلقني  والثقافي  العلمي  تطويرالبحث 
الراغبني  لفائدة  الصينية  اللغة  لتعلم  استثنائية 

من طلبة جامعة ابن زهر بأكادير.
للسياحة  الجهوي  املجلس  رئيس  وعقد 
كلمته  في  دهماز،  رشيد  ماسة  سوس  بجهة 
آماال كثيرة على التبادل والتعاون السياحي بني 
الصينية  السوق  لكون  نظرا  والصني،  املغرب 
تعتبرسوقا سياحية جديدة وواعدة لعدة أسباب 
عديدة أبرزها أن الصني تعتبر القوة االقتصادية 
النمو  ناحية  من  سكانية  كثافة  وذات  الصاعدة 

الديمغرافي بحوالي مليار و500 مليون نسمة.
السوق  هذه  من  الوافدين  كثرة  عن  فضال 
بأروبا  سياحية  وجهات  نحو  املهمة  السياحية 
والشرق األوسط، ولهذا يراهن املغرب عامة وجهة 
سوس ماسة خاصة على السوق الصينية الجديدة 
في ظل االتفاقيات املبرمة بني البلدين أثناء زيارة 
امللك محمد السادس لدولة الصني في سنة 2016، 
ويراهن أيضا على تفعيل وتنزيل شراكات مختلفة 

في املجال االقتصادي والصناعي والثقافي.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون 
بني املجلس الجهوي للسياحة والسفارة الصينية 
الصينيني علما  السياح  الستقطاب عدد كبير من 
أن جهة سوس ماسة تزخر بمناطق جذب سياحي 
بكل من طاطا وتارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت 
وأكاديرإداوتنان..وهذا  ملول  أيت  وإنزكان  باها 
ما يفرض علينا اليوم العمل بحزم وجد من أجل 
فتح خطوط جوية مباشرة بني جهة سوس ماسة 

والجمهورية الصينية.
هذا وكانت الندوة فرصة ذهبية لعرض كل ما 
تتوفرعليه الجهات الجنوبية األربع وخاصة جهة 
سوس ماسة من مؤهالت متنوعة طبيعية وبيئية 
ومعمارية وأثرية ومن مجاالت مختلفة صحراوية 
ثقافي  تنوع  ومن  شاطئية  وساحلية  وجبلية 
املغربية  الثقافة  جذور  العمق  في  يختزل  غني 
عربي  منبت  وذات  تاريخيني  وعراقة  أصالة  ذات 

وإسالمي وأمازيغي وإفريقي...
مدينة  احتضنتها  التي  الندوة  محاور  ولعل 
والتعاون  التبادل  هذا  قاربت  بأكادير،قد  االبتكار 

السياحي املغربي الصيني من خالل وجهة أكادير 
الثنائية  العالقات  هذه  تعزيز  نموذجا،بهدف 
والتطرق  السياحي  القطاع  مجال  في  والسيما 
أيضا إلى حاجة السياح الصينيني الوافدين على 
املغرب عموما وعلى جهة سوس ماسة والجهات 
الجنوبية إلى آليات التواصل وعلى رأسها اللغة 

ثم الثقافة. 
سبق  أكادير  مدينة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ملتقى  أشغال  املاضية،  السنة  في  احتضنت،  أن 
األعمال املغربي الصيني)موروك تشاينا كونسول 
الفاعلني  من  مجموعة  بمشاركة  وذلك  فوروم(، 
العامة  الكونفدرالية  نظمته  والذي  االقتصاديني، 
إنعاش  مجلس  مع  بشراكة  املغرب  ملقاوالت 

التجارة الخارجية الصيني.
الفاعلني  إطالع  هو  منه  الهدف  وكان 
التجارة  فرص  على  الصينيني  االقتصاديني 
وبجهة سوس  عامة  باملغرب  املتاحة  واالستثمار 
ماسة خاصة زيادة على إطالق شراكات فعلية بني 
الصينية  املقاوالت  تشجيع  مع  البلدين،  مقاوالت 

على إقامة مشاريع استثمارية بسوس ماسة.

تزامنا وارتفاع درجات الحرارة

توجيهات �صحية لكبار ال�صن والأطفال وامل�صابني 
باأمرا�ش مزمنة لتفادي انتكا�صات �صحية

وحيد مبارك

األخيرة،  األيام  خالل  الحرارة  درجات  في  ارتفاعا  بالدنا  تشهد 
األمر الذي قد تترتب عنه انتكاسات صحية بالنسبة لفئات بعينها، كما 
هو الحال بالنسبة لألطفال ولكبار السن واملصابني بأمراض مزمنة. 
وضع يؤكد الدكتور مصدق مرابط في تصريح لـ »االتحاد االشتراكي« 
األشخاص  سالمة  على  حفاظا  كبير  بانتباه  معه  التعامل  يجب  أنه 
وعلى الصحة العامة، ال سيما بالنسبة لهذه الفئات وكذا من يتناولون 
تعالج  والتي  الحساسية  ومضادات  للبول  مدّرة  كتلك  معّينة  أدوية 
االكتئاب وغيرها، وهو ما يستوجب اإلكثار من شرب املياه بشكل عام 

والعصائر لتفادي أية حالة لالجتفاف.
ودعا الدكتور مصدق، وهو طبيب عام، في تصريحه للجريدة، إلى 
تفادي الخروج في أوقات الظهيرة والتي تكون فيها الشمس عمودية، 
جهد  بذل  وعدم  الضرورية،  االحتياطات  كل  أخذ  مع  للضرورة،  إال 
كبير وتالفي ممارسة الرياضة وسط النهار وتعويض ذلك في أوقات 
أخرى كالصباح الباكر أو في فترة املساء، حيث تكون درجات الحرارة 
وأن  خاصة  والفواكه،  الخضراوات  تناول  على  والحرص  منخفضة، 
الكثيرين يفقدون شهية األكل خالل هذه الفترات، وشرب املياه بوفرة، 
لتعويض ما قد يفرزه الجسم بفعل التعّرق وكذا ما يتخلص منه من 
حيويته  على  الجسم  يحافظ  لكي  لها،  بدائل  توفير  وجب  سوائل، 

ونضارته.
يصابون  األشخاص  من  العديد  أن  مصدق  الدكتور  وأوضح 
بضربات شمس خالل هذه الفترة، التي تكون لها تبعات على وظائف 
إلى تداعيات وخيمة قد  مجموعة من األعضاء متعددة مما قد يؤدي 
تصل إلى حّد الوفاة، وهو ما الينتبه إليه الكثير من األشخاص الذين 
يتعاملون مع هذه الفترات بنوع من التراخي. ونّبه املتحدث إلى أن 
هناك أشياء أخرى يجب أخذها بعني االعتبار كحفظ األكل وتخزينه 
ألن  الصحية،  والشروط  للمواصفات  تام  احترام  وفي  بكيفية سليمة 
يتم  ال  وقد  الحرارة  درجات  ارتفاع  بسبب  تفسد  األطعمة  من  الكثير 
بتسمم،  الشخص  يصاب  أن  يمكن  تناولها  وعند  ذلك،  إلى  االنتباه 
فضال عن عدد من املمارسات اليومية التي قد تكون تلقائية لكنها في 
ظل وضع مماثل قد تسفر عن حوادث مختلفة، كترك الوالعات عرضة 
ألشعة الشمس، وغيرها من املواد ذات االستعمال املنزلي التي يجب 

االهتمام بها خالل هذه املرحلة بشكل أكبر.
وأشار الدكتور مصدق إلى أنه خالل الفترات التي تعرف ارتفاعا 
وتفادي  وواسعة  خفيفة  مالبس  ارتداء  يجب  الحرارة  درجات  في 
الضيقة منها، وان تكون ذات لون فاتح تعكس أشعة الشمس ووضع 
قبعات على الرأس، سواء بالنسبة لصغار السن أو الكبار، ألن نوعية 
املالبس يمكنها أن تساعد في الوقاية وفي التخفيف من وقع الحرارة 

على الشخص وقد تكون عامال يرفع من منسوب الخطر عليه. 

طلبة كليات الطب وطب الأ�صنان وال�صيدلة يدعون اإىل 
جتويد �صروط التكوين والهتمام باأو�صاعهم املادية 

م.  وحيد

أن  والصيدلة  األسنان  وطب  الطب  لطلبة  الوطنية  اللجنة  أكدت 
املصاريف املادية تعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها الطلبة كل 
ولتوفير  جهة  من  املعيشية  احتياجاتهم  عن  اإلجابة  أجل  من  يوم، 
مستلزمات تكوينهم من جهة ثانية، كما هو الحال بالنسبة للسماعات 
الطبية وألدوات طب األسنان جد املكّلفة وكذا مصاريف طباعة الدروس 
في  لوحده  عبئها  تحمل  للطالب  يستحيل  أنه  على  مشددة  وغيرها، 
غير  التعويضات  من خالل  أو  األول  السلك  في  دعم مخصص  غياب 
الحالية، فضال عن إشكال تأخر  الظروف االجتماعية  الكافية في ظل 
تصريحاتهم  في  الطلبة  من  عدد  أكده  ملا  وفقا  صرفها،  واعتباطية 

للجريدة.
60 في املئة من املنتسبني للفئة  وأبرزت اللجنة في بالغ لها أن 
لهم  تسلم  التي  املهام  عن  التعويضات  على  يعتمدون  تمثلها  التي 
عملية  خطوة  أي  غياب  في  هزالتها،  رغم  اليومية  نفقاتهم  لتغطية 
ألطباء وصيادلة  االعتبار  ورّد  الوضعية  هذه  لتصحيح  الحكومة  من 
املستقبل الذين يتخبطون وسط دوامة من اإلكراهات املادية التي تخلق 
عدة عراقيل أمام تكوينهم، بالرغم من التوقيع على محضر اتفاق بني 
اللجنة والوزارتني الوصيتني في 28 غشت 2019 الذي لم يتم تفعيل 

مضامينه وتم التخلي عن كل االلتزامات التي تضمنها.
التكوين  يعيشها  التي  الحالية  الوضعية  أن  إلى  اللجنة  ونّبهت 
الطبي والصيدلي تعتبر جد حرجة، ووصفت حالة التكوين التطبيقي 
بالكارثية في ظل االكتظاظ الكبير وقّلة أراضي التداريب االستشفائية، 
مشددة على أن الظروف املادية واالجتماعية ألطباء وصيادلة وأطباء 
سياسية  إرادة  تنزيل  إلى  داعية  مزرية،  جد  تعتبر  املستقبل  أسنان 
وإلى  اآلجال،  أقرب  في  بالتكوين  صلة  له  ما  بكل  للنهوض  حقيقية 
ملا  وأكادير  طنجة  من  بكل  الجامعيني  املستشفيني  بافتتاح  التعجيل 

لذلك من تأثير مباشر على جودة التكوين الطبي.
وكانت اللجنة قد أجرت استطالعا وطنيا في صفوف طلبة كليات 
خالل  باملغرب،  والصيدلية  الطبية  الدراسات  حول  والصيدلة  الطب 
الفترة ما بني 9 و 16 أبريل، شارك فيه أكثر من 5300 طالب وطالبة، 
على  يعيشونها  التي  اإلكراهات  على  أجوبتهم  خالل  من  أجمعوا 
مستوى التكوين وعلى الظروف الصعبة التي ترافق ذلك، إن ارتباطا 
باملنحة أو بالتعويضات، التي ال تمّكنهم من تحقيق الغاية املنشودة 
خالل مسيرتهم األكاديمية والعلمية على أكمل وجه، مطالبني بتصحيح 

هذه الوضعية وتوفير املناخ السليم للتكوين ماديا ومعنويا.
  

بنك املغرب: مناخ الأعمال »عادي« بالن�صبة لـ 57 يف املئة من 
الفاعلني ال�صناعيني خالل الف�صل الأول من عام 2022

خالل  الصناعة،  في  لألعمال  العام  املناخ  بأن  املغرب  بنك  أفاد 
الفصل األول من سنة 2022، كان »عاديا« بالنسبة لـ 57 في املئة من 

املقاوالت، و«غير مناسب« بالنسبة لـ 36 في املئة منها.
املغرب  بنك  به  يقوم  الذي  الفصلية لالستقصاء  النتائج  وكشفت 
في  املئة  في   30 بني  تتراوح  األخيرة  النسبة  هذه  أن  الظرفية  حول 
الكيماوية«،  وشبه  الكيماوية  و«الصناعات  الغذائية«،  »الصناعات 
و50 في املئة في »النسيج والجلد«، بينما يشير الفاعلون في قطاع 

»الكهرباء واإللكترونيك« إلى مناخ عمل »عادي«.
وقال املصدر نفسه إن ظروف التزويد خالل الفصل األول من سنة 
املائة من املصنعني، و«صعبة«  52 في  لـ  وفقا  2022 كانت »عادية« 

حسب 44 في املئة منهم.
 67 لـ  بالنسبة   « »عادية  التموين  ظروف  كانت  الفرع،  وحسب 
»امليكانيك والتعدين«، و66  العاملة في مجال  في املئة من الشركات 
»الصناعات  »النسيج والجلد«، و59 في املئة في  في املئة في قطاع 
الغذائية«، و40 في املئة في »الكيمياء وشبه الكيمياء«، و22 في املائة 
في »الكهرباء واإللكترونيك« . وفي املقابل، وصفت ظروف التموين بـ 
»الصعبة« من قبل 78 في املئة من شركات »الكهرباء واإللكترونيك«، 
و56 في املئة من شركات »الكيمياء وشبه الكيمياء« ، و38 في املئة من 
شركات »الصناعات الغذائية«، و27 في املئة في »النسيج والجلد«، 

و24 في املئة في »امليكانيك والتعدين«.
التي تتوفر  األولية وشبه املصنعة  املواد  وعلى مستوى مخزون 

عليها املقاوالت، فقد كانت بمستوى عادي في جميع فروع األنشطة.
األخيرة،  الثالثة  األشهر  خالل  العاملني،  عدد  تطور  وبخصوص 
يتوقع تسجيل ركود في عدد العاملني خصوصا في مجال »الصناعات 
و«الكهرباء واإللكترونيك«.  و«الكيماوية وشبه الكيماوية«  الغذائية« 
مجال  في  العاملة  الشركات  من  باملئة   40 فإن  أخرى،  ناحية  من 
القطاع،  في  العاملني  عدد  في  زيادة  عن  تتحدث  والجلد«  »النسيج 
46 باملئة من شركات »الصناعات امليكانيكية والتعدين«  تعلن  بينما 

عن انخفاض في عدد العاملني.
تتوقع  املقبلة،  الثالثة  األشهر  خالل  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 

غالبية الشركات املصنعة ركودا في عدد العاملني.
وبالنسبة لتكاليف اإلنتاج في الربع األول من سنة 2022، يشير 
املصنعون إلى زيادة تكاليف إنتاج الوحدة في جميع فروع النشاط. 
إلى زيادة تكلفة  الزيادة تعزى  الشركات املصنعة، فإن هذه  وبحسب 

املواد األولية والطاقة.
باملئة من   62 لـ  بالنسبة  »طبيعيا«  يعتبر  املالي  الوضع  أن  كما 
بنسبة 25 باملئة منهم. وحسب الفرع، فإن هذه  املصنعني و«صعب« 
الكيميائية  »املواد  في  باملئة  و8  باملئة   85 التوالي  على  هي  النسب 
وشبه الكيميائية«، و63 باملئة و37 باملئة في »املنسوجات والجلود«، 

و58 باملئة و37 باملئة في »الصناعة الغذائية«.
الشركات  باملئة من   71 بنسبة  »الصعبة«  بـ  املقابل، وصفت  في 
أما  منها.  باملئة   29 بنسبة  و«العادية«  واإللكترونية«  »الكهربائية 
»مريحا«  كان  املالي  الوضع  فإن  والتعدين«،  »للميكانيكا  بالنسبة 

حسب 44 باملئة من الشركات املصنعة وطبيعيا وفقا لـ 38 باملئة.

ال�صفري ال�صيني يناق�ش باأكادير اآفاق التبادل 
والتعاون ال�صياحي املغربي ال�صيني

)تابع ص 1(

ظهور مفاجئ لحكيمي 
ومبابي في مدريد

الدوري  بطل  جيرمان،  سان  باريس  فريق  ثنائي  ظهر 
الفرنسي لكرة القدم، أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي، 
اإلسبانية  العاصمة  في  االثنين  أمس  أول  مفاجئ  بشكل 

مدريد.
تناول  مبابي  فإن  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة  وحسب 
الظهر مع حكيمي وشقيقه وشخصين آخرين  الغداء في 

في مطعم بمدريد.
يذكر أن مبابي يرتبط بصداقة وطيدة مع حكيمي منذ 
انتقال الظهير األيمن المغربي إلى باريس سان جيرمان 

في الصيف الماضي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 

2022، ولم يحسم الالعب الفرنسي، مستقبله حتى اآلن.
وأكد خبير انتقاالت العبي كرة القدم، الصحفي اإليطالي 
فابريزيو رومانو، أن ممثلي كيليان مبابي، سيستأنفون خالل 
إلى  الالعب  انتقال  مفاوضاتهم بشأن  الجاري،  األسبوع 

صفوف ريال مدريد.
وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان حسن عرضه 
المقدم لمبابي من أجل التجديد، قبل أيام قليلة، وال يزال 

على طاولة الالعب.
وترددت أنباء حول موافقة مبابي على عرض مقدم من 
قبل باريس سان جيرمان، لتجديد عقده براتب سنوي بقيمة 
50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة والء بقيمة 100 مليون، 

ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.
وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان 

سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو االنتقال إلى ناد آخر.
كما نفت فايزة العماري والدة مبابي، تلك األنباء، وأكدت 
آخر في  فريق  أي  أو  باريس  إدارة  اتفاق مع  عدم وجود 

الوقت الحالي.

مولودية وجدة يتعاقد مع 
منير الجعواني

أكدت مصادر قريبة من المكتب المسير لفريق مولودية 
وجدة، أن الفريق وفي محاولة منه لتصحيح مساره في 
البطولة االحترافية األولى وفي خضم مساعيه االنعتاق من 
أسفل الترتيب،قرر التعاقد مع منير الجعواني لإلشراف على 

الطاقم التقني للفريق الوجدي خلفا للمدرب هالل الطير.
منير  مع  االتفاق  تم  بأنه  نفسها  المصادر  وأوضحت 
الجعواني على كل تفاصيل العقد بين الطرفين قبل أن يتم 
اإلعالن رسميا عن هذا التعاقد خالل األيام القليلة المقبلة.

ويعيش فريق مولودية وجدة وضعا صعبا يهدد بقاءه في 
القسم األول من البطولة االحترافية، حيث يحتل إلى حدود 
الدورة األخيرة من البطولة الصف 15 برصيد 22 نقطة 
جمعها من 5 انتصارات و7 تعادالت، وُمني بـ11 هزيمة. 

دورة تكوينية لفائدة 35 
حكمة وطنية 

الــقــدم،  لــكــرة  المغربية  الملكية  الــجــامــعــة  تنظم 
الفترة  فــي  الــقــدم،  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  مــع  بتعاون 
تكوينية  دورة   2022 مــاي  و14   10 بين  مــا  الممتدة 
ــة مـــن الـــدرجـــة األولـــــى. ــي ــن  لــفــائــدة 35 حــكــمــة وط

وتروم هذه الدورة التكوينية،حسب بالغ للجامعة،و التي 
ستجرى بمدينة الرباط إلى تطوير كفاءات الحكمات واالرتقاء 

بمهاراتهن المعرفية والتقنية .

المصور الصحافي نور الدين 
الديان في ذمة اهلل

انتقل الزميل المصور الصحفي نور الدين الديان إلى دار 
البقاء صباح أمس الثالثاء،بإحدى المصحات االستشفائية 

بالدارالبيضاء،  وذلك بعد مرض عضال لم يمهله طويال.
العزاء ألسرته  الحزينة،نتقدم بخالص  المناسبة  بهذه 
الصغيرة وألسرته الصحفية الكبيرة سائلين اهلل سبحانه 
وتعالى أن ينعم عليه بالرحمة والمغفرة و أن يسكنه جنات 
الفردوس مع األنبياء والشهداء والصديقين ،وأن يلهم أهله 
وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة 

وحسن العزاء. إنا هلل وإنا إليه راجعون

القدم ورئيس  المغربية لكرة  الملكية  يواصل رئيس الجامعة 
لجنة المنتخبات الوطنية، فوزي لقجع، مفاوضاته الماراثونية 
مع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بشأن مستقبله على رأس 
الفريق الوطني، المقبل على خوض نهائيات كأس العالم بقطر 
المقررة خالل  إفريقيا  أمم  تصفيات  وكذا  الجاري،  العام  نهاية 

منتصف السنة المقبلة بكوت ديفوار.
بشكل وحسب مصدر مطلع، فإن االجتماعات مع  تتم  وحيد 

شبه يومي، ما يبين الصعوبة التي يجدها رئيس الجامعة في إيجاد 
صيغة تنهي العالقة مع المدرب البوسني، الذي بالغ في ارتكاب 
األخطاء الموجبة لفسخ العقد، لكن الجامعة لم تقدر على تفعيل 
هذا الخيار، الذي يتوقف على مدى قبول الناخب الوطني لشروط 
رئيس الجامعة بإعادة الالعبين المغضوب عليهم، واالعتذار عن 

تصريحاته المسيئة أو الرحيل.
وحسب مصدر مقرب من ملفات الجامعة فإن هذه المفاوضات 

الماراثونية توحي بأن وحيد ربما يكون قد حصن نفسه جيدا في 
العقد الذي يربطه بالجامعة، والذي لم يطلع عليه أي أحد بحكم 

تضمينه لبند السرية.
واستغرب مصدرنا كيف لمدرب عاكس رغبة الجماهير المغربية، 
وأساء لها بتصريحات مستفزة، أكد فيها تعرضه لمحاوالت تهدد 
على  وتهكم  قوانين،  بال  دولة  المغرب  وكأن  الجسدية،  سالمته 
تصريحات رئيس الجامعة، عندما أعلن في اجتماع المكتب الجامعي 
األخبر بأن الالعبين المغضوب عليهم سيعودون إلى المنتخب 
الوطني، وأنه سيجالس وحيد ويلزمه باألمر، لكن المدرب اليوسني 
أصر على موقفه وجدد تأكيده في تصريحات إلعالم بالده بأن ملف 
زياش ومزراوي وحاريث وحمد اهلل غير قابل للنقاش، وأن هؤالء 
الالعبين ال مكان لهم في المنتخب الوطني، ومع ذلك ال تتم إقالته 

بسبب الخطأ المهني الجسيم.
وزاد مصدرنا مستغربا كيف يمكن لنا أن نحاسب مدربا على 
النتائج والجامعة تفرض عليه االعتماد على العبين ال يريدهم؟ 
أليس هذا تدخل في االختصاصات؟ أال يمكن أن يؤدي هذا التدخل 
إلى تنصل المدرب من مسؤولياته في حال كانت النتائج سلبية؟ ثم 
هل المنتخب الوطني يحتاج إلى العبين في أتم الجاهزية البدنية 

والتقنية أم إلى العبين يفرضهم الجمهور؟
هي أسئلة تعكس بالملموس حالة االرتباك التي تسود عالقة 

الجامعة بالناخب الوطني، وتظهر، حسب مصدرنا،
وجود مشكل في تحرير عقود المدربين المشتغلين مع الجامعة، 
وهو أمر ليس وليد اليوم، وقد عاينا على مدار السنوات األخيرة 
كيف أن مدربين فرضوا قراراتهم ومواقفهم على الجامعة، ولنا 
في تجربة البلجيكي إيريك غيريتش خير دليل، حيث لم يتمكن أي 
أحد إلى اآلن من معرفة راتبه الشهري، ألنه ألزم الجامعة بشرط 
السرية األبدي، رغم مطالب الشعب المغربي بالكشف عن عقده، 

ودخول البرلمان على الخط دون نتيجة.
وكانت وسائل إعالم وطنية قد أعلنت قبل أيام عن قرار الجامعة 
بفك االرتباط مع المدرب البوسني، قبل أن تخرج ببالغ تنفي فيه 
كل ما يروج، وتؤكد أن وحيد مازال مدربا للمنتخب الوطني، وان 

االجتماع مع فوزي لقجع هو الكفيل بالحسم في مصيره.
وتداول اإلعالم الوطني في األيام القليلة الماضية خبر تواجد 
المدرب البرتغالي أندريه فيالش بواش والسويسري لوسيان فافر 
بالرباط، وأنهما األقرب لخالفة وحيد، لكن مصدرا جامعيا نفى 

األمر، واعتبره »كالم جرائد«.

إبراهيم العماري

وحيد خاليلوزيتش »يتحدى« الجميع

�صعوبة كبيرة 
في �إيجاد �صيغة 

لفك �الرتباك 
�ت�صا�ؤالت حول 

م�صدر قوة 
�لناخب �لوطني

اجتماعات رئيس الجامعة مع 
خاليلوزيتش متواصلة

 عبد اللطيف البعمراني
الندوات  الماضي، بقاعة  انعقد مساء يوم السبت 
لملعب أدرار الكبير، الجمع العام العادي لنادي حسنية 
أگادير، فرع كرة القدم، لموسم2021 – 2020، وذلك 

بحضور 43 من أصل 73 منخرطا. 
وقد انطلقت أشغال الجمع بكلمة افتتاحية للرئيس 
سيدينو، عرض فيها لألسباب واإلكراهات التي حالت 
دون  انعقاد الجمع العادي في موعده المحدد، متحججا 
بجائحة كورونا، ومنوها في نفس الوقت بتالحم وتكاثف 

الظرفية  هذه  لتجاوز  النادي  مكونات  كل  مجهودات 
الصعبة.

   وتال كلمة الرئيس تالوة التقرير األدبي التي تكلف 
بها الكاتب العام السابق أحمد آيت عال، ليتم االنتقال 
بعد ذلك إلى عرض التقرير المالي، الذي حصر مجمل 
المداخيل في 60. 875 465 66 درهما، مقابل 93. 725 
070 72 درهما كمصاريف، مما يعطي عجزا قارب 33. 

850 604 5 درهما.
   وبعد نقاش جاد وصريح لمضمون التقريرين، 
وباألخص لوضعية الفريق الذي مازال يصارع للخروج 

من عنق الزجاجة، تم االنتقال لعرض الالئحة الجديدة 
توافقية  الئحة  هي  والتي  المسير،  المكتب  ألعضاء 
تتضمن بالتساوي أسماء من الئحة سيدينو، وأخرى 

من الئحة أمين ضور مع توزيع المهام كما يلي :
-  الرئيس: الحبيب سيدينو  

 -  نائبه األول: أمين ضور 
    - نائبه الثاني: محمد علي بوحجرة

    - الكاتب العام والناطق الرسمي: رشيد البطاح 
    - نائبه: محند اهربا 

    - أمين المال: بلعيد الفقير 

    - نائبه: فيصل خديم 
بيرواين،  رشيد  توفيقي،  حميد  األعضاء:   -     
ياسين بيجديكن، رشيد أباشوش، لحيال محمد، فؤاد 

المنصوري 
    ونشير إلى أنه قد تم خالل الجمع تكريم عدد من 
المسيرين السابقين الذين أعطوا سنوات من حياتهم 
للنادي السوسي، ويتقدمهم الكاتب العام األسبق الحاج 
لحسن الگاموس، والذي يعتبر من أحسن الكتاب العامين 
اهلل  وعبد  بورقية،  وخالد  الحسنية،  عرفتهم  الذين 

تيدرارين، وأحمد آيت عال، وفيصل السعيدي 

الحبيب سيدينو رئيسا لنادي حسنية أكادير لوالية ثالثة

من الجمع العام      تصوير مطيع

االتحاد االشتراكي
أمس  اول  مــســاء  »كاف«،  ــقــدم  ال لــكــرة  اإلفــريــقــي  ــحــاد  االت منح 
لبطولة  النهائية  ــاراة  ــب ــم ال اســتــضــافــة  شـــرف  الــمــغــرب  االثــنــيــن، 
للعبة. ــاري  ــق ال ــحــاد  االت ـــاد  أف مــا  بحسب  إفــريــقــيــا،  أبــطــال   دوري 
ــل من  ك تــقــدم  ــن خــاللــه  م كــشــف  بــيــانــا رســمــيــا  »الكاف«  وأصــــدر 
إال  إفريقيا،  أبــطــال  دوري  نهائي  الستضافة  والــمــغــرب  السنغال 
»إسناد  ــى  إل يشير  أن  قبل  عــرضــه،  سحب  السنغالي  االتــحــاد  أن 
للمغرب«. الــجــاري  مــاي   30 ــوم  ي ستقام  التي  النهائية   الــمــبــاراة 
وسيتم تحديد الفائز بالمسابقة القارية من خالل مباراة نهائية، بدال من 

النهائي المعتاد ذهابا وإيابا.
وكان جدل كبير قد رافق تحديد ملعب النهائي، خاصة في ظل األخبار 
التي تحدثت سابقا عن فوز مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بشرف 
حيث  المصريين،  واستياء  غضب  فجر  الذي  األمر  النهائي،  احتضان 

اعتبروه مخالفا لمبادئ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص.
وطرحت دولة قطر كخيار محتمل يمكن اللجوء إليه من طرف الكاف، 
قبل  سويعات  نفى  القطري،  االتحاد  لكن  المصري،  الطرف  من  بإيعاز 
دوري  لنهائي  بالده  استضافة  المتداولة حول  األنباء  كل  الكاف،  بيان 
ما  أن  بتويتر،  الرسمي  حسابه  عبر  له،  بيان  في  ذكر  حيث  األبطال، 
صحيح. غير  األبطال  دوري  لنهائي  قطر  استضافة  بشأن  تداوله   تم 

 وأضاف: »لم يتم الحديث في األمر أو التطرق له، وال يوجد أي مشاورات مع »كاف« حول ذلك«.
اإلفريقي،  نظيره  مع  المميزة  بالعالقات  اعــتــزازه  القطري  االتحاد  ــدى  وأب

األخــيــرة.  األعـــوام  فــي  الجانبين  بين  الكبيرة  التعاون  حالة  إلــى   مشيرًا 
وكان األهلي المصري، حامل اللقب، قد طالب االتحاد اإلفريقي في خطاب رسمي، 
يوم األحد، بضرورة نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب محايد، 

مشيرا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب بمعية 
الوداد البيضاوي من التأهل للمباراة النهائية.

لكن رئيس الوداد، سعيد الناصيري، علق في تصريحات صحافية، 
بالقول إن ناديه لن يرد على خطاب األهلي الموجه لالتحاد اإلفريقي 
بشأن اعتراضه على إقامة نهائي أبطال إفريقيا في ملعب محمد 
الخامس في الدار البيضاء. مشيرا إلى أن كل ما يروج »ال يهمنا 

في شيء.«
أن يشكل  الخامس  في مركب محمد  النهائي  إقامة  ومن شأن 
امتيازا كبيرا للفريق البيضاوي، الذي يتطلع إلى التتويج بلقبه 
ما  بمناصريه،  مدعوما  المسابقة، حيث سيكون  هذه  في  الثالث 

سيشكل حافزا لالعبيه على إحباط كل آمال العمالق المصري.
وتغلب األهلي في عقر داره على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب 
الدور نصف النهائي برباعية نظيفة، فيما عاد الوداد بتفوق صريح 
 من أرض مضيفه بترو أتلتيكو األنغولي 3 – 1 في العاصمة لواندا.

وكان الفريقان قد بلغا نهائي نسخة 2017 حينها حسم الفريق 
البيضاوي اللقب، بعد تعادلهما ذهابا في القاهرة 1 – 1، قبل أن 
الكرتي. وليد  البيضاء بهدف سجله  الدار  في  إيابا  الوداد   يفوز 
على  الماضية  النسخة  نهائي  استضاف  قــد  المغرب  ــان  وك
انتهت  والتي  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  مركب  ملعب 
بثالثية  إفــريــقــي  الــجــنــوب  تشيفز  كــايــزر  على  األهــلــي  بــفــوز 
تاريخه. فــي  والــعــاشــر  تواليا  الثاني  لقبه  ليحقق   نظيفة، 
ويسعى »نادي القرن« ألن يصبح أول فريق يتوج باللقب في ثالث نسخ متتالية 

وتعزيز الرقم القياسي بعدد األلقاب.

مركب محمد الخامس يحتضن رسميا نهائي دوري األبطال
امتياز مهم للوداد في سعيه نحو لقبه الثالث

الـريـــاضي
a 13.142االربعاء 11 ماي 2022 املوافق 10 شوال 1443العدد 14
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرمايشوالاأليام

080904:5413:3217:1020:2421:48اإلثنين

091004:5313:3217:1020:2521:50الثالثاء

101104:5213:3217:1020:2621:51األربعاء
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121304:4913:3217:1120:2721:53الجمعة

131404:4813:3217:1120:2821:54السبت

141504:4713:3217:1120:2921:55األحد
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وكاالت

بطل  على  بلو«  »ديب  كمبيوتر  فوز  منذ 
الشطرنج غاري كاسباروف في 11 مايو 1997، 
أثبتت اآللة أنها تستطيع التفوق على البشر في 
مهام معقدة، لكنها لم تتمكن من مجاراتهم من 
حيث القدرة على التكيف وتنفيذ مهام متنوعة.

االصطناعي  الذكاء  في  املتخصص  ويقول 
فيليب روليه لوكالة فرانس برس إن فوز »ديب 
بلو« شكل حدثا »مدهشا من الناحية الثقافية« 
الجانب  من  جيد  نجاح  مجرد  »كان  لكنه 

التكنولوجي«.
»أرتيفاكت«،  تأسيس  في  املشارك  ويوضح 
االستشارات  في  متخصصة  شركة  وهي 
يعمل  املجال  هذا  في  التكنولوجي  والتطوير 
فيها 800 موظف، أن نجاح »ديب بلو« لم يمث 

لضمنيا سوى فوز لـ«القوة املتوحشة«.
بفضل  الشطرنج  في  نجاحات  اآللة  وتحقق 
قوتها الحاسوبية الهائلة التي تتيح لها تحديد 
اللعب خالل  بتطورات  املرتبطة  االحتماالت  كل 

مبارة، واستنتاج النقالت التي تتيح الفوز.
لكن الثورة الفعلية تتمثل في ما يتم تطويره 
حاليا داخل املختبرات والذي يشمل التعلم اآللي 
)أو التلقائي( والشبكات العصبية االصطناعية 
االصطناعي  للذكاء  كبيرا  تقدما  أحرزت  التي 

خالل العقد الفائت.
الشطرنج  لعبة  بلو«  »ديب  أتقن  حني  وفي 
بفضل بنية كاملة من القواعد املنطقية طو رها 
البشر فيه، تتولى اآلالت الجديدة بنفسها وضع 
تستوعب  م  تعل  فترة  الخاصة ضمن  قواعدها 

خاللها كميات هائلة من البيانات.
يشكل  يحدث  ما  إن  روليه  فيليب  ويقول 
البرمجة  إلى  املفروضة  البرمجة  من  »انتقاال 

بالتعلم«.
بالغ  األلعاب  في  بالتعلم  البرمجة  وتأثير 
»ألفاغو«  الخوارزمية  ألحقت  إذ  األهمية، 
التابعة لشركة »ديب مايند« والقائمة على التعل 
في  العب  بأفضل   2017 عام  الهزيمة  اآللي  م 

العالم، الصيني كي جي.
الرياضيات  وعالم  الفرنسي  النائب  وأوضح 
سيدريك فيالني الذي أعد تقريرا تأسيسيا عن 
الذكاء االصطناعي عام 2018 أن الهزيمة التي 
ألحقت بالبشر جراء ابتكار »ألفاغو« برهنت أن 
أن  وتبني  يعتقد.  أقل براعة مما كان  »اإلنسان 
بداية  اعتقد  التي  الخوارزمية  تفاصيل  بعض 
أنها كانت بمثابة أخطاء أولية تشكل في الواقع 

إنجازات مهمة جدا«.

إحلاق الهزمية يف البوكر  
»نوكاي«  الناشئة  الفرنسية  الشركة  وأكدت 
أخيرا أن اآلالت أصبحت قادرة حاليا حتى على 
إلحاق الهزيمة بالبشر ضمن ألعاب موجودة في 

عوالم غامضة مثل لعبتي البوكر والبريدج.
وتتخطى هذه التطورات البالغة األهمية عالم 
إذ لم يعد أمام الجهاز إنجازات كثيرة  األلعاب 

لتحقيقها.
بالذكاء  املتعلقة  األبحاث  رئيس  ويشير 
أبرز  وأحد  »ميتا«  شركة  لدى  االصطناعي 
مؤسسي الذكاء االصطناعي الحديث يان لوكون 
لوكالة فرانس برس إلى أن الذكاء االصطناعي 
حقق خالل السنوات الفائتة »تقدما مذهال شكل 

مفاجأة كبيرة« له.
على السماح  »نحن قادرون حاليا«  ويضيف 
إلحدى اآلالت »بترجمة أي لغة إلى أخرى ضمن 
على  »الحصول  أو  لغة«  مئتي  تضم  مجموعة 
شبكة عصبية واحدة تحوي نحو مئة لغة«. لكن 

اآلالت ال تزال تصطدم بعقبات.
مع  ممتع  حوار  إجراء  إمكانية  »إن  ويتابع 
شركة  رته  طو  نصوص  منشئ  وهو   ،GPT3
امللياردير  لصاحبها  الناشئة  أي«  آي  »أوبن 
»سيوفر  البرنامج  أن  تعني  ال  ماسك،  إيلون 

مساعدة لنا في الحياة اليومية«.
في  الناقصة  الخطوة  أن  لوكون  يان  ويرى 
تصنيع  وفي  االفتراضي  املساعد  هذا  تطوير 
سيارة مستقلة فعليا ، تتمثل في الوصول إلى 

»أسلوب تعلم ذاتي شامل«.
أمام  الكمبيوتر  جهاز  نضع  »كنا  ويضيف 
مئتي ساعة من عرض مقاطع الفيديو، ليتوصل 
من خالل هذه الخطوة إلى نوع من »فهم العالم« 
ذلك  بعد  له  ما يسمح  اإلدراك«، وهذا  و«حسن 
في الوصول إلى قدرات تعلم »شبيهة بتلك التي 

نالحظها لدى الحيوانات والبشر«.
ويعرب الباحث عن اقتناعه بأن اآلالت ستصل 
يوما ما إلى »قدرة واسعة على التعلم، وستكون 
قادرة على تعلم كل ما يتعل مه البشر، مع تمتع 
ويضيف  الحاالت«.  معظم  في  فائقة  بقدرات 
»لكن متى سنصل إلى هذه املرحلة؟ إن الجواب 

غير واضح«.

طائرات كهربائية ذاتية القيادة
صغيرة  كهربائية  طائرات  مشهد  يكون  وقد 
من  الركاب  تنقل  االصطناعي،  الذكاء  يقودها 
محطة »إقالع عمودي« إلى أخرى، وتتقاطع في 
إال  ليس  العلمي  الخيال  قبيل  من  املدن،  أجواء 
فالي  لكن شركات سيليكون  الراهن،  الوقت  في 
تطمح إلى جعله واقعا فعليا خالل عشر سنوات.
»إكس  لشركة  البلجيكي  املؤسس  وقال 
وينغ« الناشئة املتخصصة في تقنيات الطيران 
من  شبكات  ظهور  »سنرى  بييت  مارك  الذاتي 
مركبات األجرة الجوية الكهربائية، سواء أكانت 
الطويلة.  للمسافات  مخصصة  أو  مناطقية 

سيتغير املشهد كثيرا«.

وتستعد شركات عدة في كاليفورنيا ملستقبل 
لالختناقات  حلوال  يكفل  الذي  هذا  النقل  قطاع 

املرورية والتلوث.
بمنطقة  كونكورد  في  طائرات  حظيرة  في 
وينغ«  »إكس  تركز   ، فرانسيسكو  سان  خليج 
على تمكني أي طائرة بمحرك أو طائرة شراعية 
أو طائرة عمودية اإلقالع والهبوط، سواء أكانت 
تعمل بالوقود األحفوري أو بالطاقة الكهربائية ، 
من أن تسير وتقع وتطير وتهبط بصورة ذاتية، 

ومن التحدث مع الركاب في الوقت نفسه.
فعندما جلس راين أولسون في قمرة القيادة 
استعدادا لرحلة ال يلمس فيها لوحة القيادة أو 
إن  بالقول  أنثوي  صوت  بادره  التحكم،  عصا 

»نظام الطيار اآللي أطلق«.
وبدا أولسون أشبه بمدرب مع تلميذ متقدم، 
وشبه الطائرة بأنها »تلميذة جيدة، على عكس 
بشكل  مرة  كل  في  يتصرفون  الذين  البشر 

مختلف«.
املجهزة  كارافان«  »سيسنا  طائرة  وباتت 
من  وسواها  ورادارات  وخوادم  بكاميرات 
في  الذاتي  الطيران  على  قادرة  املستشعرات، 
حال كان الطقس جيدا ، لكن »إكس وينغ« تعمل 
على تمكينها من ذلك حتى في ظل سوء األحوال 

الجوية.
هي  أخرى  شركة  رئيس  نائبة  واعتبرت 
لويز بريستو أن »حصول حادث أمر  »آرتشر« 
االختبارات  لكن  بأكملها)...(  للصناعة  سيئ 

مخصصة لهذا الغرض«.
أشبه  و«جوبي«  »آرتشر«  طائرات  وتبدو 
بمروحيات ولكن بجناح واحد ومراوح متعددة. 
خدمات  أولى  إطالق  في  الشركتان  وتأمل 
سنة  نهاية  بحلول  الجوية  األجرة  سيارات 
2024 على أن يتولى طيارون قيادتها. اما شركة 
والري بايج  الناشئة لـ«بوينغ«  »ويسك آييرو« 
فيعمالن  »غوغل«(  لشركة  املشارك  )املؤسس 
على توفير طائرة عمودية اإلقالع والهبوط من 

دون طيار.
»يونايتد  من  مسبقا  طلبا  »آرتشر«  وتلقت 
من  البدء  وتعتزم  مركبة   200 لشراء  إيرالينز« 

لوس أنجليس وميامي.
وقالت لويز بريستو »نحن نبني أوبر الجو«.

»لكي  الالزم  الوقت  سنوات  بعشر  وقدرت 
يعتاد  ولكي  كافية،  الخدمة طائرات  في  تتوافر 
الناس على التنقل بهذه الطريقة، ولكي يصبح 

الفارق ملموسا » في املدن.
والحظ استشاري طرق التنقل الجوي الجديدة 
سكوت درينان أن هذه الرؤى التي كانت تنتمي 
واقعا  التحول  إلى  طريقها  في  الخيال،  إلى 
الطاقة الكهربائية،  بفضل تقاطع ثالث تقنيات: 

والقدرات املعلوماتية وأنظمة القيادة الذاتية.

»مطارات عمودية«
الطريق  في  تسير  التكنولوجيا  أن  مع  ولكن 
رئيسيني:  الشركات تحديني  تواجه   ، الصحيح 
وإذ  املوافقات.  على  والحصول  التحتية  البنية 
أكد الخبير أن السلطات ليست رافضة للفكرة، 
وقتا  »يستغرق  موافقتها  على  الحصول  فإن 

أطول مما يعتقد«.
عمودية«  »مطارات  إقامة  ينبغي  كذلك 
و«واجهة رقمية إلدارة الحركة الجوية وتواصل 

املركبات في ما بينها«.
وثمة أسباب عدة جعلت »إكس وينغ« تختار 

البدء بالقيادة الذاتية.
وقال مارك بييت »لقد أخذنا طائرة موجودة 
التعديالت  من  األدنى  الحد  أجرينا  ومعروفة. 
على  والحصول  مستقلة  طائرة  لتحويلها 
استكشاف  يمكننا  ثم  ومن  لتسييرها،  املوافقة 

تطبيقات أخرى«.
أن  طيار  دون  من  طائرات  بتسيير  ويفترض 
يتيح خفض األكالف وتلبية الطلب في املناطق 
ليس  لها،  الكافية  الخدمة  توفير  يمكن  ال  التي 
إلى  بل  والطائرات  املطارات  إلى  تفتقر  لكونها 

القوى العاملة.
وتخطط الشركة الناشئة لتوفير طائرات ذاتية 
القيادة مخصصة لنقل البضائع أوال ، سعيا إلى 
في  استخدامها  في  عامني  في غضون  الشروع 
باستخدامها  البدء  قبل  التجارية،  السلع  نقل 

لنقل الركاب.
مقاومة  أنه سيواجه  الشركة  ويدرك صاحب 
لكنه مقتنع بأن هذه الرحالت ستكون أكثر أمانا.
وأشار إلى أن »الغالبية العظمى من حوادث 
بأن  مذكرا   ، بشري«  خطأ  من  ناتجة  الطيران 
إلى  للناس  أصال  »تتيح  اآللي  الطيار  تقنيات 

حد كبير الطيران بمفردهم«.
في الجو،  وشرح أن القيادة الذاتية »أبسط« 
حيث تكون البيئة تحت السيطرة املستمرة أكثر 

مما هي على الطرق البرية.
من  كمبيوتر  قراصنة  تمكن  لو  ماذا  ولكن 
بعد؟  عن  القيادة  الذاتية  بالطائرات  التحكم 
صممتها  التي  التقنية  بأن  بييت  مارك  أجاب 
االمتثال  عن  تمتنع  الطائرة  »تجعل  الشركة 

لألوامر الخطرة«.
اختراع  بعد  كانوا  الناس  أن  إلى  وأشار 
املصاعد »يخافون كثيرا من استخدامها من دون 
اليوم  أما   )...( تشغيلها  يتولى  موظف  وجود 
أسئلة.  دون طرح  من  الزر  على  الضغط  فيكفي 

سيحصل األمر نفسه في ما يتعلق بالطيران«.

 تتطور يف تنافسها مع البشر منذ فوزها على كاسباروف

الخطوة المقبلة لتقدم الآلة..التعلم 
التلقائي  وطائرات تقود نف�سها!
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الساحة  من  ألقاه  خطاب  في  بوتني  قال 
الحمراء أمام آالف الجنود املشاركني في العرض 
العسكري بمناسبة ذكرى االنتصار السوفياتي 
قواتنا  إلى  "أتوجه   1945 عام  النازيني  على 
املسلحة، أنتم تقاتلون من أجل الوطن األم، من 
أجل مستقبله"، مشددا على وجوب بذل كل ما 
يمكن "حتى ال تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة".
بعد شهرين ونصف الشهر من بدء الهجوم في 
أوكرانيا، يتركز القتال في دونباس في الشرق، 
طموحها  تقلص  أن  روسيا  على  تعني  أن  بعد 
للسيطرة على البالد في مواجهة مقاومة شرسة 
من األوكرانيني الذين يتلقون أسلحة من الغرب.

النزاع  يصف  أن  الروسي  الرئيس  يحاول 
في أوكرانيا على أنه امتداد لحرب 1945، عبر 
النازيني  من  بأنهم  باستمرار  خصومه  وصف 

الجدد.
في  العرض  في  املشاركني  الجنود  آالف  أمام 
فالديمير  عاد  الحمراء،  الكرملني  جدران  ظل 
بوتني إلى قراره بشأن شن هجوم على أوكرانيا 
كانت  كييف  إن  القول  مكررا  فبراير،   24 في 
تستعد ملهاجمة االنفصاليني املوالني لروسيا في 
شرق البالد وسعت للحصول على القنبلة الذرية 
وتتلقى الدعم من حلف شمال األطلسي )ناتو(، 

وهو ما يشكل برأيه تهديدا وجوديا لروسيا.
على  مقبول  غير  تهديد  يتشكل  "كان  وقال 
اإلطالق، مباشرة على حدودنا"، مكررا الحديث 
هجومه  وواصفا  أوكرانيا  في  جدد  نازيني  عن 
الصائب  و"القرار  وقائي"  "رد  بأنه  عليها 

الوحيد".
)Z( شارة

منذ أن نصب فالديمير بوتني رئيسا لروسيا 
في العام 2000، كرس العرض العسكري إلحياء 
ذكرى يوم النصر في 9 مايو وكذلك لعرض القوة 
منيت  التي  االنتكاسة  بعد  الروسية  العسكرية 

بها إثر انهيار االتحاد السوفياتي.
في موسكو، ارتدى عناصر الشرطة املنتشرة 
على طريق العرض عبر وسط املدينة بزات علق 
رمزا  الذي أصبح   Z الحرف  األيمن  كتفها  على 
الحرف  فهذا  أوكرانيا.  في  الحرب  ملناصري 
في  املشاركة  الوحدات  مركبات  على  مطبوع 

النزاع.
في  نوفوسيبيرسك  في  العرض  وخالل 
من  مركبات  املدينة  وسط  في  سارت  سيبيريا، 
.Z زمن الحرب العاملية الثانية ممهورة بالحرف

في  أنه  على  مايو  من  التاسع  بوتني  صور 
فقد  حني  في  الروسية،  الوطنية  الروح  صميم 
االتحاد السوفياتي ما يصل إلى 27 مليونا من 

مواطنيه في تلك الحرب.
شدد  الرهيب،  السجل  هذا  مواجهة  في 

الرئيس الروسي االثنني على أن واجب روسيا 
بينما  جديدة،  عاملية  حرب  اندالع  تجنب  هو 
يخشى الكثيرون من اتساع النزاع في أوكرانيا.

وقال "واجبنا هو املحافظة على ذكرى الذين 
سحقوا النازية ... والقيام بكل ما يلزم حتى ال 

تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة".
صباحا،  العاشرة  في  مباشرة،  الخطاب  قبل 
عندما دقت أجراس برج سباسكايا في الكرملني، 
استعرض قائد الجيش أوليغ ساليوكوف ووزير 
سيارات  في  القوات  شويغو  سيرغي  الدفاع 

القيادة املكشوفة.
مسيرة »الخالدين«

إلى  بوتني  فالديمير  وصل  بدقائق،  ذلك  قبل 
في  املحاربني  قدامى  الرسمية مصافحا  املنصة 
صدورهم  غطت  وقد  الثانية  العاملية  الحرب 

األوسمة وامليداليات.
وعشرات  جندي   11000 مر  خطابه،  بعد 
صواريخ  قاذفات  ذلك  في  بما  املركبات، 
الحمراء،  الساحة  عبر  ودبابات،  استراتيجية 
ومن بينها وحدات عائدة من الجبهة األوكرانية.

كان ال بد من إلغاء العرض الجوي بسبب سوء 
"طائرة  األحوال الجوية، فيما كان ينتظر رؤية 
إليوشن  طراز  من  طائرة  وهي  العالم"،  نهاية 
إيل80- مصممة للقادة الروس في حالة نشوب 

حرب ذرية.
 ،1945 عام  بانتصار  لالحتفال  واستكماال 
تنظم مسيرات "فوج الخالدين" في جميع أنحاء 
قدامى  صور  خاللها  املشاركون  ويحمل  البالد 
في  العظمى"  الوطنية  "الحرب  في  املحاربني 

الفترة من 1941 إلى 1945.
موسكو  وسط  إلى  اآلالف  عشرات  وتوجه 
االثنني للمشاركة في املسيرة، بمن فيهم بوتني 
الذي حمل صورة والده الذي قاتل في الحرب. 
يتوقعون  إنهم  موسكو  في  مسؤولون  وقال 
مشاركة ما يصل إلى مليون شخص في املسيرة.

أوكرانيا.. سننتصر 
على الروس

وطأة  تحت  ترزح  التي  أوكرانيا  وتحتفي 
الغزو الروسي، بصمت هذا العام بذكرى النصر 
على أملانيا النازية عام 1945 إال أنها تأمل في 
أن تنتصر بنفسها في الحرب مع موسكو، مشب 
هة وحشية النازيني بتلك التي تمارسها القوات 

الروسية على أراضيها حالي ا.
الجمهورية  هذه  تركز  روسيا،  بخالف 
ضحاياها  عدد  تقدر  التي  السابقة  السوفياتية 
 )1939-1945( الثانية  العاملية  الحرب  في 

مدنيني  بني  شخص  ماليني  ثمانية  من  بأكثر 
الضحايا  تكريم  على  سنوات  منذ  وعسكريني، 

بدال من النصر.
ولكن هذا العام، يحلم األوكرانيون باالنتصار 
حرب  ساحة  بالدهم  جعلت  التي  موسكو  على 

دامية، منذ بدأت غزوها في فبراير.
األوكرانية  الرئاسية  اإلدارة  مستشار  وقال 
مكتوبة  تصريحات  في  بودوليام  ميخايلو 
أرسلت إلى وكالة فرانس برس، "بعد عقود من 
السالم، أعادت روسيا إلى أوروبا فظاعة مجازر 

املدنيني".
سيكون  وأوروبا  "أوكرانيا  أن  أضاف  لكنه 
لديهما تاريخ جديد النتصار حقيقي على النزعة 
الروسية".  والنازية  والشوفينية  التوسعية 
دفع  وينبغي  غدا  يتحقق  لن  األمر  "هذا  وتابع 

ثمنه غاليا جد ا".
الجيش  تخلى  وقت  في  الكالم  هذا  جاء 
شمال  عن  األوكرانية،  املقاومة  أمام  الروسي 
الشرق  في  تتواصل  ضارية  معارك  لكن  البالد 

والجنوب.
الوطنية  للذاكرة  األوكراني  املعهد  واقترح 
الفتة  على  وكتب  العام.  لهذا  جديدا  شعارا 
"انتصرنا على النازيني، سننتصر على الروس" 
أدولف  النازي  للديكتاتور  صورتني  جانب  إلى 
الروسي  والرئيس   )1933-1945( هتلر 

فالديمير بوتني.
في حني لم يكشف بعد عن برنامج االحتفاالت، 
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الجمعة 
بسبب  كييف،  في  تجمع"  أي  ينظم  "لن  إنه 

األحكام العسكرية والضربات الروسية.
يرتدي عيد النصر في التاسع من أمايو رمزية 
عام  كل  في  ملناسبته  قام  وي  روسيا  في  كبيرة 
في  الحمراء  الساحة  في  عسكري ضخم  عرض 
موسكو، في ما يشكل مناسبة وطني اتستخدمها 
السلطات أكثر فأكثر لتوحيد صفوف األمة عبر 

تمجيد "إنجاز الشعب الروسي".
واتهمت وزارة الدفاع األوكرانية األحد روسيا 
العاملية  الحرب  "تستغل باستهزاء ذاكرة  بأنها 
الثانية ومصطلحاتها"، إذ إن موسكو تؤكد أن 

النازية"  "اجتثاث  إلى  يهدف  ألوكرانيا  غزوها 
منها.

ذات  االحتفاالت  عن  بالتخلي  كييف  بدأت 
15 عاما عندما  الطابع السوفياتي منذ حوالى 
العظمى"  الوطنية  "الحرب  مصطلح  استبدل 
يومنا  حتى  روسيا  في  معتمدا  يزال  ال  الذي 
الخطابات  في  الثانية"  العاملية  بـ"الحرب  هذا، 

الرسمية وكتب التاريخ.
"اجتثاث  عملية  مع  التوجه  هذا  تعزز 
ضم  بعد  كييف  أطلقتها  التي  السوفياتية" 
موسكو عام 2014 شبه جزيرة القرم األوكرانية 
والحرب التي تلت ذلك في الشرق مع  )جنوب( 

انفصاليني مدعومني من الكرملني.
شقيق  األوكرانيون  يستخدم   ،2015 منذ 
غرار  على  لالحتفاالت  رسمي  كرمز  النعمان 

الدول األنغلوساكسونية.
جاورجيوس  القديس  شريط  أوكرانيا  تعتبر 
الروس  يستخدمه  الذي  واألسود  البرتقالي 
واالنفصاليون، بمثابة "رمز للعدوان الروسي"، 
رفعه  2017 ويتسبب  منذ  البالد  في  وقد حظر 
إلى  تصل  املعني  الشخص  على  غرامة  بفرض 

160 يورو وحتى بالسجن 15 يوما.
ومنذ 2015 أيضا، تنظم أوكرانيا االحتفاالت 
ليس فقط في التاسع من مايو على غرار االتحاد 
السوفياتي سابقا وروسيا، إنما أيضا في الثامن 
الذاكرة واملصالحة"، في  "يوم  الذي يعتبر  منه 

تقارب مع التقليد األوروبي.
ال  كان  أمايو  من  التاسع  تاريخ  أن  حني  في 
بالنسبة  رمزي  رغم كل شيء مهما بشكل  يزال 
لـ%80 من األوكرانيني حتى اآلونة األخيرة، إال 
إلى  الرقم يتراجع  الروسي جعل هذا  الغزو  أن 
نأبريل  أواخر  نشره  استطالع  بحسب   ،34%
إلى  أشار  الذي   Rating األوكراني  املعهد 

"تغيير مهم في الذاكرة التاريخية".
يرى أكثر من ثلث األوكرانيني حاليا أنه "من 
فيما يعتبر قرابة ربع األوكرانيني أنه  املاضي" 
يوم عادي، بحسب املصدر نفسه. ويدعو بعض 
املسؤولني السياسيني حتى إلى عدم تنظيم أي 

احتفال في التاسع من مايو.
ا(  عام   62( كوستيوك  لفولوديمير  بالنسبة 
وهو نجل أسير حرب سوفياتي قبع في معسكر 
بعد  اليوم  لهذا  كان  لطاملا  أن  نازي،  اعتقال 

شخصي لكنه زال حاليا.
إن  مصرف  في  املوظف  فولوديمير  وقال 
معا،  النازيني  "قاتلوا  واألوكرانيني  الروس 
يقتلوننا  الروس  اليوم  انتصارنا مشتركا.  كان 
يعد  لم  املشترك  التاريخ  وهذا  ويعذبوننا 

موجودا".
شرق  نحو  كييف  غادر  الذي  الرجل  وأضاف 
البالد هربا من القصف الروسي، "أي عيد هذا؟ 

هل انتصرنا حينها فقط ليقضوا علينا اآلن؟".

تجارب رمزيات ذكرى  يوم النصر على النازية

رو�سيا: ندافع عن »الوطن الأم« يف اأوكرانيا
اأوكرانيا: »انت�سرنا على النازيني، �سننت�سر على الرو�س«

 أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين اإلثنين أن جيشه يقاتل في أوكرانيا 
دفاعا عن "الوطن األم" بمواجهة "تهديد غير مقبول" تطرحه الدولة 
المجاورة المدعومة من الغرب، ساعيا إلى استثارة الروح الوطنية لدى 

الروس وحشد دعمهم للنزاع.

بعد شهرين ونصف 
الشهر من بدء الهجوم 

في أوكرانيا، يتركز القتال 
في دونباس في الشرق، 
بعد أن تعين على روسيا 

أن تقلص طموحها 
للسيطرة على البالد في 

مواجهة مقاومة شرسة 
من األوكرانيين الذين 

يتلقون أسلحة من الغرب

منذ أن نصب فالديمير 
بوتين رئيسا لروسيا 
في العام 2000، كرس 
العرض العسكري إلحياء 
ذكرى يوم النصر في 
9 مايو وكذلك لعرض 
القوة العسكرية الروسية 
بعد االنتكاسة التي منيت 
بها إثر انهيار االتحاد 
السوفياتي

بدأت كييف بالتخلي 
عن االحتفاالت ذات 

الطابع السوفياتي منذ 
حوالى 15 عاما عندما 

استبدل مصطلح "الحرب 
الوطنية العظمى" الذي 

ال يزال معتمدا في 
روسيا حتى يومنا هذا، 

بـ"الحرب العالمية الثانية" 
في الخطابات الرسمية 

وكتب التاريخ

n   إعداد: سعيد منتسب

n   إعداد: جالل الكندالي

عودتي اإىل الفن كانت يف �سهرة الرواد وتقا�سمت بطولة »هبل 
تربح« مع عبد اجلبار الوزير ومولي الطاهر الأ�سبهاين 

حممد ال�سايب: هل التاريخ �سل�سلة حروب؟!

عبد  املوسيقار  عليها  أقدم  ومبادرات  عدة  محاوالت  بعد   
التي  النفسية  األزمة  من  الخروج  بهدف  التطواني،  الواحد 
الرهيب  الحدث  ذلك  على  شاهدا  كان  ما  بعد  بها،  أصيب 
واملشاهد الفظيعة التي كان وراءها صناع املحاولة االنقالبية 
الفنية، وفي  إلى حياته  العودة  بالصخيرات، حاول  الفاشلة 

ذلك يقول: 
والتي  العمومية،  السهرات  في  محتشمة  مشاركات  "بعد 
سهرة  إقامة  حدود  إلى  فيها،  املشاركة  أتحاشى  كنت  طاملا 
الرواد بمدينة سال، حيث جمعتني بمجموعة من الرواد، وقد 
أحسست من خاللها بروح جديدة تنبعث في، وخصوصا مع 
وجود زمالء أكن لهم كل املحبة والتقدير مثل الفنان الراحل 
إبراهيم  الراحل  فويتح،  الراحل سي محمد  بنقاسم،  املعطي 
الخياطي،  عباس  الراحل  الغرباوي،  أحمد  الراحل  العلمي، 
الراحل إسماعيل أحمد، الفنان عبد اهلل عصامي، الفنان عبد 

العاطي أمنا، الفنانة سعاد محمد. 
الحفل،  هذا  أن  التطواني  الواحد  عبد  املوسيقار  واعتبر 
الكبار، شكل صفحة  املغاربة  الفنانني  من  بثلة   الذي جمعه 
ذلك  يؤكد  كما  الفني،  املجال  إلى  حقيقية  وعودة  جديدة، 

بنفسه: 
"هذا الحفل أعتبره رجوعا فعليا إلى امليدان رغم كل شيء، 
فحينما تكون مع مؤسسني حقيقيني لألغنية املغربية، تحس 
أنك فعال استطعت تقديم شيء اسمه األغنية املغربية، سيبقى 
حيا لألجيال القادمة، فرحم اهلل من رحل وأطال اهلل في عمر 

القلة القليلة الباقية.   
عدت مجددا إلى املسرح ألشارك في مسرحيتني غنائيتني 
وطنيتني مع املسرح الوطني، ومع نجوم كبار يتقدمهم محمد 
اللطيف  عبد  الرائع  واملخرج  موهوب  عزيز  واملرحوم  الجم 
ألشارك  النخيل  مسرح  بي  اتصل  جديد  من  ثم  الدشراوي، 

البطولة  "هبل تربح"، وتقاسمت  في مسرحية هزلية غنائية 
األصبهاني،  الطاهر  وموالي  الوزير  الجبار  عبد  الراحل  مع 
لتتوالى مشاركاتي في سهرات تلفزيونية ومهرجانات داخل 

وخارج أرض الوطن.
ختاما شكرا لجريدة االتحاد االشتراكي التي قامت بالنبش 
للصحفي  الكثير، شكرا  في جعبتها  اليزال  التي  ذاكرتي  في 
القدير جالل كندالي، وأتمنى من العلي القدير أن يحفظ هذه 
األمة، وعاهل البالد جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل".

انتهى

الحرب تعكر صفو الطيور والفراشات، تحرق كتب الفرح، وتطفئ 
االبتسامات، تنهي اللقاءات، وتنشر أجواء الغيابات ... في زمن الحرب 
يعتلي صوت النعي املنابر، ويغيب صوت البشير عن كل ناد، ويبكي 
الكمانات،  الحرب تخرس  زمن  في  املياد.  الغصن  فروع  على  الحمام 
عن  الحزن  يكشر  باآلهات،  الرياح  وتعصف  أيامه،  الربيع  ويطوي 
أنيابه، ثم يفترس األفئدة، وينقش وجوده في الشوارع والساحات ...

الحرب سرطان يختفي مرة، ويعود مرات، فينخر جسد البشرية، 
ويدمي الصدور، ويفتح أفواه القبور ...

والرقص  والعمل  واإلياب  الذهاب  حركات  يصيب  شلل  الحرب 
ضفاف  على  واملشي  الغابات،  في  الَعْدو  يوقف  واإلنجاب،  والغناء 

الوديان، ويرغم رسائل العشق على الخطأ في العنوان.
الحرب تحول دون ذهاب األطفال إلى املدارس، فتسلب منهم لذات 
الجمال،  تنفي حدائق  الجميلة،  األحالم  تلغي  كوابيس  اللعب، وهي 
وتكنس  األعياد،  مياه  وتبخر  األغاني،  تحرق  الحب،  مواعيد  وتلغي 

أعالم األعراس.
الحرب تكره البناء واألزهار والطيور، لذا حيثما حلت تنقش صور 
الدمار والقبح والبشاعة على أفواه الشوارع، وتحرق زغاريد الغابات، 
وتشرد البالبل، وتغلق، بأقفال من نار ودم ودخان، بوابات األسفار 

على صهوات املتعة والجمال.
الحرب صانعة القيود، ما ظهر منها، وما بطن، ومحّرمة التحليق في 
سموات اهلل الّرحبة والشاسعة. هي وجه الحياة البشع، وصفحات 

في  أسود  وتيه  التاريخ،  في سجل  مظلمة 
فيافي الظلم والحقد والكراهية.

تقرع  حتى  أوزارها،  حرب  تضع  إن  ما 
ومكان  زمان  حرب  ولكل  أخرى،  طبول 
وعنوان وألوان، وكلها دماء وجثث ورعب 
... والجميع مرغم  وتشريد ودمار وخراب 
على أن يعيش الحرب من قريب أو من بعيد، 
ماديا أو رمزيا ... وأنا منذ النشأة األولى 
عبر  الحرب  مع  إرادية  غير  ربطت عالقات 
واألساطير،  بالحكايات  بدءا  وسائط؛  عدة 
والروايات  والتاريخ  باألشعار  مرورا 
واألفالم، وصوال إلى اإلذاعة والتلفزيون ...

عن  كثيرا  وشاهدت  وقرأت  سمعت 
القديمة،  الحروب  وعجائب  غرائب 
حرب  حن  سمعت  واملتخيلة،  الحقيقية 
الهند الصينية، وشاهدت زخما من املشاهد 
والحروب  الفيتنام  حرب  عن  املرعبة 
مع  وتفاعلت عواطفي وجوارحي  العاملية، 

الفضائيات  ترغمني  واآلن  املتتالية،  وانتكاساتها  العربية  الحروب 
على أن أواكب حربا شقراء ...

حتى وإن كنا بعيدين عن الحرب في التاريخ وفي الجغرافيا، فإنها 
الفردي والجمعي، واآلن  إلى نفوسنا واهتماماتنا ومتخيلنا  تتسلل 
مع التطور الهائل الذي شهدته وسائل االتصال، بدأت تدخل بيوتنا 
دون استئذان، بل وأصبحنا نشاهد الدمار واألشالء البشرية والجثث 

حتى ونحن نتناول وجباتنا الغذائية ... !! 
يلوذ  تحاصرنا،  بشاعتها  تظل  الحرب  ساحة  عن  بعدنا  مهما 
أشكال  مختلف  وإلى  والكتابة  والقراءة  املوسيقى  إلى  منا  البعض 
الصورة، ويلوذ آخرون إلى مالذات أخرى، ونحاول االنفالت من قبضة 
الواقع األرعن، واألخبار السيئة، وروائح الحرب الكريهة، لكننا نفشل 
في األخير ونعود، بإرادة أو بدونها، إلى الجري وراء مشاهد الدماء 

والجثث والخراب والدمار ...
كل  وتنقل  املشتعلة،  املناطق  في  وتجول  تصول  الفضائيات   
وألوان  املدافع،  أصوات  وترصد  والسوداء،  الحمراء  التفاصيل 
وتعرض  الدماء،  وسيول  النيران،  ألسنة  أثر  وتقتفي  االنفجارات، 

الجثث ملقاة على قارعة الطرق.
تتسلل الحرب إلى اإلبداع مثلما تتسلل إلى الحياة عموما، فاألول 
جزء من الثانية، ومعبر حقيقي عن أحوالها كلها. وعبرت اإلبداعات 
مشاهدها  وخلدت  الحرب،  عن  األولى،  التاريخ  حقب  منذ  املختلفة، 

وهمومها ومآسيها، وسجلت االنتصارات والهزائم ...
اإلبداعية  تجربتي  إلى  بالنسبة 
املتواضعة، فقد تطرقُت في نصوص عديدة 
إلى موضوع الحرب نتيجة تفاعلي العاطفي 
التي  القاسية  األحداث  مع  واإلنساني 
شهدها ويشهدها العالم هنا أو هناك، أمس 
أو اليوم، حيث حضرت في كتاباتي حروب 
وويالتها  مآسيها  بكل  املتعددة  العرب 
املوجعة.  وهزائمها  التراجيدية  ونهاياتها 
ال  غائر  إنساني  كجرح  الحرب  وحضرت 
يندمل، كما في قصة »الكتاب«، حيث يعود 
جندي مهزوما، ويرتمي في حضن زوجته، 

ويداوي جراحه بالحب والكتب ...
وحيثيات  وأسباب  عنوان  حرب  لكل 
 ... ووسائل  وجغرافيا  وتاريخ  ودوافع 
وجه  في  ندوبا  تترك  اختلفت  مهما  لكنها 
للمنهزمني  خسارات  فتخلف  اإلنسانية، 
إلى  وتدفعنا  سواء،  حد  على  واملنتصرين 

السؤال: هل التاريخ سلسلة حروب ...؟ !

الموسيقار عبدالواحد التطواني  سيرة  فنان  وإنسان وقت مستقطع من الحرب

الفنان  الكبير عبد الواحد التطواني، واسمه الحقيقي عبد الواحد 
كريكش، كان أول فنان مغربي يفتتح البث التلفزي لإلذاعة 

والتلفزة المغربية سنة 1962 بأغنية،« عالش ياغزالي«  مع الفنانة 
الحاجة الحمداوية .

بحكم دراسته للموسيقى وموهبته المبكرة، وسطوع نجمه في 
سماء الفن  المغربي، التحق سنة 1963 بجوق إذاعة طنجة مع الراحل 

عبد القادر الراشدي، لينتقل إلى جوقي فاس ومكناس الجهويين، 
وفي 3 مارس 1968 التحق كمطرب بالجوق الملكي بأمر من المغفور 

له الحسن الثاني،  وكان من بين من حضروا وعايشوا أحداث محاولة 
االنقالب الفاشل سنة 1971 بالصخيرات. 

غنى من ألحان كبار المبدعين المغاربة، كما غنى من ألحانه كبار 
نجوم  األغنية المغربية، وراكم العشرات من األعمال اإلبداعية طيلة 

مسيرته الفنية. 
تعددت مواهب الموسيقار عبد الواحد التطواني، لتتخطى الغناء والتلحين والزجل والتشكيل، وتمتد 

إلى التمثيل، حيث شارك  في العديد  من المسرحيات وحاز على العديد من الجوائز  التقديرية  ووسام  
االستحقاق الوطني.

 الفنان القدير عبد الواحد التطواني يعتبر أول من غنى في أوبيريت في تاريخ الفن المغربي بعنوان ‘‘ 
بناة الوطن ‘‘، كتبها أحمد الطيب العلج وأخرجها فريد بنمبارك، وكانت من ألحان العربي الكوكبي 

ومحمد بن عبد السالم، ومن بطولة عبد الواحد التطواني وأحمد الطيب العلج ومحمد حسن الجندي 
وعزيز موهوب وبهيجة إدريس وإسماعيل أحمد ومحمد اإلدريسي وقدمت للتلفزيون سنة 1967.

اشتغل، كما تقول سيرته الفنية، إلى جانب الفنان األسطورة سليم  الهاللي، حيث شكلت هذه 
التجربة إضافة إلى مسيرته المليئة بالعطاءات، ويعد أحد الرواد المتميزين في الموسيقى المغربية، 

لذلك لقب بـ »كنار المغرب األقصى« و«مطرب الملوك«.
في هذا اللقاء مع جريدة االتحاد االشتراكي، نسترجع مع سي عبد الواحد التطواني مسيرة هذا 

الرجل الفنان واإلنسان.

هناك من يعتبر »الحرب محاولة متأخرة للحياة«. غير أن آخرين، وهم ُكْثٌر، يرون أنها خزان كبير للوجع. 
وبين هذا الموقف وذاك، يشتغل األدب على الحرب بتأّن بارع وهدوء مخاتل، ويضعنا على الطريق 

السريع للمتع الطائشة، إلى درجة نوع من اإلشباع السام.
في الحرب، تمتلئ النصوص األدبية بالجثث والخرائب والدماء، كما يحتشد الورق بالقنابل المتعددة الصنع، 

وُحَفر الحرق، واليورانيوم المنضب، وأيضا باآلثار الفورية للعمى الهائل. كل الحواس تنتبه حين يضغط 
الموُت بكل عبثيته على الممرات والجسور واألبواب، وحين تصبح الحشرجة »عالمة تجارية«.

صحيح أن الحرب يصنعها، عادًة، مغامرون أو رماُة نرد. غير أن السؤال المطروح هنا هو: »هل يمكن الذهاب 
إلى المستقبل بدون حرب؟«، وهل بوسع األدب أن ينمو خارج الدماء الهائجة لما يمكن أن نسميه »لحظة 

االشتباك مع العدم«؟
الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في الشرط الوجودي،  كما أن »الضرورة« تجعل منها معضلة 

أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها فكريا.
في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب والمبدعين والمثقفين والفنانين، نشعر بأن إشعاعاتها ال 

تستثني أحدا، سواء أكان في قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا أم مدنيا، مناصرا أم معارضا، 
حيا أم ميتا. نشعر بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، 

ونسمع لعلعة سيارات اإلسعاف، وتتخاطر في أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ المضادة للطائرات، 
وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل رادارات عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..
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موالي    الطاهر 
األصبهاني

الفنان القدير  
عبدالجبار الوزير

منذ البداية وجب أن نعترف أ ن كتابنا هذا ليس كتاب تاريخ محض، إنما هو محاولة يمكن إدراجها ضمن مجال الدراسات الثقافية 
الثقافية  الظواهر  مختلف  بدراسة  وذلك   – الماضي  القرن  األنجلوساكسون تطويرها - منذ ظهورها بعيد منتصف  التي حاول 

اعتمادا على مناهج علوم مختلفة ومتعددة، كالتاريخ واألنثربلوجيا وعلم االجتماع وعلم األديان واآلداب .
إنه محاولة للجواب على أسئلة مؤرقة .

حفظا  اللقيات  ومختلف  األركيولوجية  الحفريات  عبر  تجده  أن  يمكن  عما  وتنقب  بتاريخها  الشعوب  كل  تفتخر  لماذا  أهمها:  لعل 
لهويتها؟ إال هذا البلد األمين الذي يحاول في ثقافته الرسمية أن يحصر تاريخه بل  واألحرى أن  يوقفه في حدود القرن الثاني الهجري.

في  اللغة  واقع  أننا سنتحدث عن  لي  يبدو 
يبدو  ـكما  شخص  نظر  وجهة  من  القرن  هذا 
ـ ينأى بنفسه عن ذلك الصراع الجاري )اآلن( 
حول اللسان ، في بلد تحاول كل فرقة أن تبرز 
على  األقدر  هي  لغتها  أن  واضحة  بشوفينية 
وجودها   أن  ترى  و   ، العلوم  مستقبل  تحدي 
رهني بوجود لسانها . ونحن نعرف أن حضور 
و  السياسية  سيطرتها  بمدى  رهني  ما  لغة 
الدينية و بالتالي لن نخرج بهذا عما يراه ابن 
خلدون الذي حاول فهم حركة التاريخ .. والذي 
مجرد  ظاهره  في  يبدو  علما  التاريخ  يرى 
أحداث و أخبار إال أن باطنه عبارة عن نظر و 
تحقيق و تعليل وربط بني األسباب و النتائج 
قراءة  خالل  من  أي  ـ  بذلك  يحاول  وهو   ..
و   ، الدول و سقوطها  قيام  تفسير  ـ  األحداث 

بعد مقارنته  اإلنساني  االجتماع  فهم ضرورة 
خالل  من  غربا  و  شرقا  البشرية  املجتمعات 

دراسة مجتمعه . يقول مارمول :
» .. إن األفارقة القدماء الذين يسمون شلوحا 
أو برابرةـ  ولو أنهم مشتتون عبر إفريقيا كلها 
ـ .. فإنهم مع ذلك يكتبون و يتكلمون كلهم لغة 
مخترع النحو  مالك(  )أبي  لغة  واحدة تسمى 

العربي ، وال يمنعهم ذلك من التكلم أيضا لغة 
البالد التي تختلف كثيرا عن غيرها من اللغات 
، ولو أنها تحتوي على بعض الكلمات العربية 
الشعوب  هؤالء  بواسطة  فيها  أدخلت  التي 
الذين جاؤوا إلى إفريقيا في مختلف العصور 
.. و اللغة التي يتكلمون بها حاليا مكونة من 
اليونانية  و  الالتينية  و  العبرية  و  العربية 

 .. األمازيغية(  )يقصد  القديمة  األفريقية  و 
ثالثة  اآلن  بها  يتكلمون  التي  اللغة  تحمل  و 
أن  مع   ، الشيء  نفس  على  تدل  تكاد  أسماء 
في  و  النطق  في  يختلفون  األقحاح  البرابرة 
جوارا  فأقربهم   ، الكلمات  من  كثير  مدلول 
للعرب و أكثرهم اتصاال بهم يمزجون كالمهم 
التي هي  مالك(  )أبي  لغة  كلمات  من  بالعديد 
أشرف اللغات ، ويمزج األعراب كالمهم كذلك 
ويتكلم   . األفريقية  الكلمات  من  كبير  بعدد 
أهل غمارة و هوارة الذين يعيشون في جبال 
لغة  الريف(  جبال  )يقصد  الصغير  األطلس 
، وكذلك جميع سكان مدن بالد  عربية فاسدة 
البربر املقيمني بني األطلس الكبير و البحر ، 
لكن سكان مراكش وجميع أقاليم هذه اململكة 
املقيمون  الجيتول  النوميديون و  سواء منهم 
بجهة الغرب يتكلمون اللغة اإلفريقية الصافية 
اسمان  وهما   ، تامازيغت  و  الشلحة  املسماة 
البرابرة  األفارقة  سائر  أما   . جدا  قديمان 
ململكة  املتاخمة  الشرقية  الجهة  في  القاطنني 
برقة  صحاري  إلى  الغرب  طرابلس  و  تونس 
 ، فاسدة  عربية  لغة  جميعا  يتكلمون  فإنهم 
وكذلك الذين يعيشون بني جبال األطلس الكبير 
و البحر ، سواء كانت لهم منازل قارة أو ال . 

باإلضافة إلى زواوة و لو أن لغتهم الرئيسية 
هي الزناتية ، بحيث إن الذين يتكلمون اللغة 
لكنهم   ، قليلون  بأفريقيا  الفصحى  العربية 
لغة  األصلية  كتابتهم  في  يستعملون  جميعا 
)أبي مالك( التي ُتقرأ و ُتكتب عادة في كل بالد 

البربر و نوميديا و ليبيا ..«
إننا هنا ـ بما أننا نمارس التعليم و التعلم 
و  الالحقة  لألجيال  ـ  نبرز  أن  فقط  نحاول  ـ 
التخصص في هذا  لنفسه  ارتضى  بعض من 
املجال ـ مالمح الطريق و عالمات التشوير في 
األخبار  و  األحداث  من  املتالطم  الخضم  هذا 
أنه مهما كان علو طموحاتنا فلن نبلغ  ، ذلك 
هذا  في  كمي  تراكم  هناك  يكن  لم  ما  املقصد 
جديدة  أسئلة  طرح  مجال  وأقصد  ـ  املجال 
اجتماعي  هو  ما  في  جدي  بشكل  البحث  و  ـ 
 ، ال  ملا  و   ، لوضع  تاريخي  هو  مما  انطالقا 
قوانني  تحدد  بعدأنثروبولوجي  ذات  نظرية 
املجتمعات  واقع  لفهم  و  أوال  واقعنا  لفهم 
بمنظور  األحداث  إلى  فالنظر   . اإلنسانية 
في  مكيافيلي  أو  كونفوشيوسي  أو  خلدوني 
من  سيمكننا  شئنا(  إن  )إسالمي  ديني  إطار 
مما   ، االجتماعية  العملية  ميكانيزمات  فهم 
قائمة  تنموية  خطط  وضع  صالح  في  يكون 
أهداف  لبلوغ  تعليمية  استراتيجيات  على 
قائمة على منطق معني .. و اهلل ولي التوفيق 

انتهى

أسلمة المغرب .. حسب ما قيل

واقع اللغة يف ع�سر مارمول

n عبد اهلل خليل
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ع.س.ن /1627/إد

ع.س.ن /1630/إد

ع.س.ن /1632/إد

ع.س.ن /1633/إد

ع.س.ن /1628/إد

سامح شكري،  المصري،  الخارجية  وزير  أكد   
للمملكة  الترابية  للوحدة  الداعم  بللاده  موقف 
المغربية، والتزامها بالحل األممي لقضية الصحراء.
الذي صدر عقب  المشترك  البيان  في  ذلك  جاء 
المباحثات التي أجراها، ايوم اإلثنين بالرباط، وزير 
اإلفريقي والمغاربة  الخارجية والتعاون  الشؤون 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون 
يقوم  والذي  العربية،  لجمهورية مصر  الخارجية 

بزيارة عمل إلى المملكة.
وأكد سامح شكري، أيضا، تأييد باده لما جاء 
 2602 رقم  القرار  وآخرها  األمن  بقرارات مجلس 
)لعام 2021(، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة 
بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما 

نحو التسوية السياسية.
المملكة  إلى  عمل  بزيارة  شكري  سامح  ويقوم 
المغربية، يومي 9 و10 مايو 2022 بدعوة رسمية 
من ناصر بوريطة، أجرى خالها، الجانبان مباحثات 

معمقة. 
المشترك،  البيان  الوزيران، حسب  واستعرض 
سبل تعزيز العاقات الثنائية، انطاقا من توجيهات 
محمد  الملك  الجالة  صاحب  البلدين،  قائدي 
السيسلي،  الفتاح  عبد  فخامة  وأخيه  السادس،، 
رئيس جمهورية مصلر العربية، والروابط التاريخية 
وأواصر األخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين 

ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة. 
 

الدورة الرابعة آللية التنسيق 
والتشاور السياسي 

آللية  الرابعة  الللدورة  عقد  على  االتفاق  تم  و   
التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خال النصف 
الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية 
التنسيق  وتعزيز  الرؤى  تبادل  من  البلدين  تمكن 
حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.
وذكر باغ مشترك صدر في أعقاب هذه المباحثات،  
أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد لجنة الشؤون 
كافة  لبحث  المشتركة  واالجتماعية  القنصلية 
القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة 
تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين واإلعاميين 
التعاون  لتعزيز  والمصلريين  المغاربة  والفنانين 

وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
على  المشترك،  البيان  يضيف  التأكيد،  تم  كما 
أن البعد االقتصادي واالستثماري هو ركيزة هامة 
في عاقات البلدين في ضوء قدرة الدولتين على 
المجاالت،  من  العديد  في  تكاملي  تعاون  إرسللاء 
وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد 
وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشلرية متميزة. 
وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل 
وزيادة  االقتصادي،  التعاون  عاقات  تطوير  على 
من  االستفادة  وتعظيم  المتبادلة،  االستثمارات 
وزيادة  البلدين،  في  لاستثمار  الجاذب  المناخ 
معدالت التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل 

الخبرات في مختلف المجاالت.
وأبرز البيان المشترك، أن الجانبين وجها الدعوة، 
أجل  من  األعمال  رجال  لمجلس  الصدد،  هذا  في 
استثمار العاقات السياسية الجيدة بين البلدين 
واإلطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما 
لتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري بما يدعم 
التنمية والرخاء. من  الدولتين في تحقيق  جهود 
جهة أخرى، اتفق الوزيران على المضي قدما في 
تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية 
اللجنة  لعقد  تمهيدا  العربية  مصر  وجمهورية 
المشتركة العليا المغربية المصلرية برئاسة قائدي 

 ترجمة التنسيق المغربي - 
المصري إلى مبادرات

ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج  إلى تعزيز التنسيق 
المغربي- المصري وترجمته إلى مبادرات مشتركة 
تخدم مصالح البلدين، واألمن واالستقرار اإلقليميين.
وقال بوريطة، في ندوة صحفية عقب المباحثات 
التي أجراها مع وزير الخارجية المصري سامح 
هناك تطابقا في وجهات النظر بين  شكري، إن " 
المغرب ومصر، ورغبة في تعزيز التنسيق الثنائي 
مصالح  تخدم  مشتركة  مبادرات  إلى  وترجمته 
واالستقرار  والسلم  األمللن  أيضا  ولكن  البلدين، 

اإلقليمي".
وأوضح، في هذا الصدد، أن الطرفين اتفقا، خال 
هذه المباحثات، على إعداد أجندة للتعاون الثنائي 

في عدة مجاالت خال األسابيع واألشهر المقبلة، 
على أن يتم تفعيلها في لقاءات بين البلدين على 
محمد  الملك  الجالة  صاحب  بين  مستوى  أعلى 

السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما اتفق الجانبان، يضيف الوزير ، على "تنزيل 
طموح جالة الملك وفخامة الرئيس الستغال هاته 
األرضية الصلبة للعاقات الثنائية وإعطاءها زخما 
جديدا"، وذلك من خال تفعيل اآلليات المؤسساتية 
آليات  من  عدد  وعقد  المبرمة،  االتفاقيات  وتنفيذ 
االقتصادي  التعاون  وتعزيز  السياسي،  التشاور 
األعمال  لجان  مجلس  وتفعيل  المجاالت،  كل  في 

المغربي المصري.
أيضا  المباحثات  همت  فقد  بوريطة،  وبحسب 
مجموعة من القضايا اإلقليمية، في شمال إفريقيا، 
إلى  باإلضافة  األوسط،  الشرق  وفي  ليبيا،  كملف 
 - األورو  والمجال  اإلفريقية  القارة  في  الوضع 

متوسطي.
"الصبغة  بل  بوريطة  أشاد  متصل،  وفي سياق 
البلدين،  بين  العاقات  تكتسيها  التي  الخاصة" 
ذلك أنها "عاقات عريقة تنطوي على بعد سياسي 
واقتصادي وإنساني وروحي، وهي إلى ذلك عاقة 
متفردة كونها مؤطرة في إطار قانوني ومؤسساتي 
متميز ليس للمغرب نظيرا له مع أي بلد عربي أو 

إفريقي آخر".
عاوة على ذلك، أبرز الوزير أن الطابع الخاص 
لهاته العاقات يعود إلى "طبيعة العاقة الخاصة 
بين جالة الملك وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، والشراكة المتميزة التي تجمع المملكة 

المغربية وجمهورية مصر العربية "،
وتابع بالقول إن "تعليمات جالة الملك محمد 
السادس واضحة في ما يخص "ضرورة التنسيق 
والتشاور مع مصر حيال القضايا الدولية واالقليمية 

المطروحة على الساحتين العربية واالفريقية".
المناسبة لإلعراب عن  بوريطة هذه  يفوت  ولم 
"إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم اإلرهابي 
اآلثم الذي استهدف أول أمس منطقة غرب سيناء 
وتأييدها  مصر  جمهورية  مع  الكامل  وتضامنها 
السلطات  التي تتخذها  والتدابير  االجراءات  لكل 
عن  واستقرارها"، ومعربا  أمنها  لحفظ  المصرية 
تعازيها لذوي الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل 

للمصابين.

المطلق  التضامن  على  السياق،  في هذا  وأكد، 
للمملكة مع مصر في كل ما يخص مصالحها العليا 

والمصالح التي تمس أمنها الوطني واإلقليمي، 
مهمان  مصر  واستقرار  أمن  أن  على  مشددا 

للمغرب والعالم العربي.

إشادة بدور لجنة القدس 

سامح  المصري،    الخارجية  وزير  أشاد  و 
شكري، بدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجالة 

الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين 
والحفاظ على الطابع العربي واإلسامي للقدس، 
الحضارية  ومكانتها  القانوني  وضعها  وعلى 

ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثاث.
البيان المشترك  أن الجانبين جددا  وجاء في 
تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة 
بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، 
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وفقا للقرارات 

الدولية ذات الصلة.
الدعم  المغرب  خارجية  وزير  ثمن  جانبه،  من 
الفلسطيني  للشعب  مصر  تقدمه  الذي  الملموس 
رأسها  وعلى  المشروعة،  حقوقه  على  للحصول 
إنهاء االحتال وإقامة دولته المستقلة، فضا عن 
وتثبيت  االستقرار  لتحقيق  الرامية  مصر  جهود 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين  بين  التهدئة 
الذي  العسكري  التصعيد  تكرار  دون  للحيلولة 
في  الماضي  العام  الفلسطينية  األراضي  شهدته 
مايو 2021. وأبرز أيضا جهود مصر في عملية إعادة 
إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان 
تحسين األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. 
كما أعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود 
بين  المنشودة  المصالحة  تحقيق  أجل  من  مصر 
الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء االنقسام 
التفاوضي  الموقف  تقوية ودعم  بما يساعد على 
الفلسطيني واستثباب األمن واالستقرار في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
المصري سامح  ونظيره  بوريطة  ناصر  وشدد 
شكري على ضرورة تجاوز الخافات البينية العربية 
تشهده  ما  ظل  في  العربي  الصف  لوحدة  صونا 
المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما 
لكافة أشكال التدخات الخارجية في شؤون الدول 

العربية.
وثمنا الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة 
الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعا سياسية 
واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة 
وتماسك  الوطنية  وسيادتها  الدول  تلك  أراضي 

مجتمعاتها.
وأضاف البيان أن الوزيرين تبادال الرؤى تجاه 
للبلدين  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  مختلف 
عربيا وقاريا ودوليا ، وجددا التأكيد على أهمية 
تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات 
األمنية العابرة للحدود، بما فيها اإلرهاب والتطرف 
والجرائم السيبرانية، فضا عن مواصلة التنسيق 
والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود 
واالستقرار  واألمللن  المستدامة  التنمية  تحقيق 
ومكافحة اإلرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.

وبحث الوزيران مستجدات األزمة الليبية، حيث 
جددا دعم بادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/ 
الليبي دون أي إماءات أو تدخات خارجية هو 
السبيل الوحيد للحل وصوال إلى إجراء االنتخابات 
وثمنا  بالتزامن.  ليبيا  في  والبرلمانية  الرئاسية 
في هذا السياق اضطاع مؤسسات الدولة الليبية 
بمسؤولياتها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة من 
قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية 

المنتخبة،كما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر 
الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة 
ودورها في إطاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير 
الخارجية المصري بجوالت الحوار التي استضافتها 
المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات 

السياسي الموقع بين االطراف الليبية.
وشدد الجانبان، يضيف البيان المشترك، على 
ضرورة خروج جميع القوات األجنبية والمرتزقة 
والمقاتلين األجانب من ليبيا في مدى زمني محدد 
تنفيذا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومخرجات 
مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 
فضا  الخصوص،  هذا  في  المشتركة  العسكرية 
الشاملة  الوطنية  المصالحة  مساعي  تأييد  عن 
اإلصاحات  تنفيذ  وكذلك  الليبيين،  األشقاء  بين 
االقتصادية الازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات 

شعبها.
والتعاون  التنسيق  استمرار  على  االتفاق  وتم 
البلدين،  لقضايا  خدمة  األفريقي  االتحاد  داخل 
األفريقي  االتحاد  منظومة  إصاح  في  ومساهمة 
األفريقية  الللدول  إرادة  تعكس  منظمة  وجعلها 
واختياراتها  مصيرها  في  التحكم  على  وقدرتها 
األفريقية  بالقارة  والتنمية  السلم  دعائم  لتثبيت 
بما في ذلك من خال ضمان التمثيل العادل إلقليم 
الشمال في منظومة السلم واألمن األفريقية وعلى 
رأسها مجلس السلم واألمن األفريقي. وشهد اللقاء 
الجارية الستضافة مصر  الجهود  التباحث حول 
للدورة الل 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم اإلطارية 
لتغير المناخ في نوفمبر 2022، وفي هذا الصدد 
أعرب الوزير المغربي عن دعم باده لهذه الجهود 
الفترة  خال  الدولي  المناخ  لعمل  مصر  ولقيادة 
القادمة، مؤكدا على مشاركة باده في المؤتمر وفي 
قمة القادة التي ستعقد خاله على أعلى مستوى، 
وعلى دعم الجانب المغربي لجهود الرئاسة المصرية 
للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف 
اتفاق باريس للمناخ، وتأخذ في االعتبار أولويات 

كافة األطراف.
وذكر البيان المشترك أن سامح شكري أطلع نظيره 
المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة. 
وفي هذا الصدد، أكد ناصر بوريطة دعم المغرب 
ال  جزءا  باعتباره  المصري  المائي  لألمن  الكامل 
يتجزأ من األمن المائي العربي والحث على التخلي 
عن السياسات األحادية اتصاال باألنهار الدولية، 
وااللتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما 
في ذلك اتفاق إعان المبادئ الموقع في عام 2015 
بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما 
يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وضرورة تعاون 
االطراف بحسن نية للتوصل با إبطاء إلى اتفاق 
قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقا 
مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن في 

سبتمبر 2021.
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الجاللة الملك محمد السادس في دعم 
صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع 

العربي واإلسالمي للقدس، وعلى وضعها 
القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها 
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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
2022/05/10

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش 
إعالن عن إرجاء تاريخ فتح 

طلب العروض مفتوح
 DT2116837 :رقم

جلسة علنية
تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
إرجاء  عن  الكهرباء  -قطاع 
العروض  طلب  فتح  تاريخ 
بـتوريد  املتعلق  مفتوح 
التشغيل  معدات  وتسليم 
اإلقليمية  للمديرية  واألدوات 
تاريخ  إلى  بمراكش  للتوزيع 

.2022/06/30
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني.
يحدد الثمن التقديري في:

األول  الشطر   -
مغربي/مع  134.136,60درهم 

احتساب الرسوم.

الشطرالتاني   -
مغربي/مع  313.240,49درهم 

احتساب الرسوم.
الضمانة املؤقتة غير واردة.

يمكن تحميل ملفات االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
   www.one.ma :وكذلك عبر

يمكن سحب ملفات االستشارة 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 

املغرب.
الهاتف: 

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
تسلم ملفات االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و :
مقابل وصل  العروض  تودع   -
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 

الكهرباء 
13, شارع موالي رشيد - كليز 
- مراكش - املغرب ؛  قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة  و 

لفتح األظرفة

البريد  طريق  عن  ترسل  -أو 
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب 
بمراكش  للتوزيع  الجهوية 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

العلنية لفتح األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/06/30 األظرفة بتاريخ 
على الساعة التاسعة والنصف 
صباحا بمقر املديرية الجهوية 

للتوزيع بمراكش 
وصل  مقابل  العينات   تودع 
للكهرباء  الوطني  املكتب  في 
قطاع   - للشرب  الصالح  املاء 
موالي  شارع   ,13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 
املغرب قبل تاريخ و ساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
تفتح األغلفة في آن واحد. 

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
بالسيد عبد الرحيم موشريف:

onee.ma @ mouchrif
الهاتف: 0662046426

الجهوية  املديرية  العنوان: 
 ,13 الكائنة   مراكش  للتوزيع 
 - كليز   - رشيد  موالي  شارع 

مراكش - املغرب.
الفاكس:

)212()524(436077
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www .one .ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes réglemen-
taires et techniques(
ع.س.ن/1622/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

BG/01/2022 :رقم
جلسة عمومية

على    2022/06/02 يوم   في 
الساعة 10H00 صباحا سيتم 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
متعلقة  أثمان  عروض  بطلب  
هدم  أشغال  التالية:  بالصفقة 

مسجدين بعمالة ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
كذلك  يمكن  كما  ميدلت  لعمالة 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
العروض إلى املتنافسني بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
املرسوم   من   19 املادة  في 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
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املتعلق  )20مارس2013( 
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  *الضمانة 
درهم  االف   عشرة  مبلغ:  في 

)10.000٫00درهم(. 
*كلفة تقدير االعمال محددة في 
مبلغ: مائتان وستة عشرة ألف 
وأربعون  وثالثة  مائة  وستة 

درهم   )643,00 216درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
رقم 2.12.349  السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -

الضبط بعمالة ميدلت.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم .

- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  االلكتروني  التقديم  إما   -

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   8 املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1629/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل 

- قطاع الشباب-
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 2022/11
على   2022/06/28 يوم  في 
الساعة الحادية عشر صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
الشباب  لوزارة  الرئيسية 
قطاع  والتواصل   والثقافة 
سينا  ابن  شارع   51 الشباب 
األظرفة  فتح  الرباط  أكدال 
العروض  بطلب  املتعلقة 
شراء  ألجل  أثمان  بعروض 
دور  لفائدة  املعلوماتي  عتاد 
ملديرية  التابعة  الشباب 
والشؤون  والطفولة  الشباب 

النسوية - حصة فريدة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لوزارة  الصفقات  مصلحة  من 
 - والتواصل  والثقافة  الشاب 
ابن  شارع   51 الشباب،  قطاع 
ويمكن    ، الرباط  أكدال  سينا 
كذلك نقله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
-حدد مبلغ الضمان املؤقت  في 
)مئتا  200.000درهم  مبلغ  

ألف درهم (
محددة  األعمال  تقدير  -كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
9.886.800٫00درهم  مبلغ: 
)تسعة  الرسوم  احتساب  مع 
وستة  مئة  وثمان  ماليني 
وثمانون ألف وثمان مئة درهم 

مع احتساب الرسوم(
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم   من  و31   29  ،27
في  الصادر   2.12.349
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املتعلق  )20مارس2013( 

الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 
بوزارة  الصفقات  بمصلحة 
الشباب و الثقافة و التواصل 

-قطاع الشباب.
لرئيس  -إما تسليمها مباشرة 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة
- إما إرساله بالطريقة الرقمية 
االقتصاد  وزارة  مرسوم  وفق 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.2014/09/04
الوصفية  البيانات  إن  
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
ايداعها    يجب  العروض 
بوزارة  الصفقات  بمصلحة 
والتواصل  والثقافة  الشباب 
ابن  51 شارع  الشباب  -قطاع 
على  الرباط.  ??أكدال  سينا 
األقصى يوم  27/ 06/ 2022  

قبل الساعة 4 مساًء.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   3 املادة  في  عليها 

االستشارة
ع.س.ن/1631/ا.د

ع.س.ن /1623/إد

ع.س.ن /1625/إد

ع.س.ن /1626/إد

ع.س.ن /1624/إد
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الدعوة اإلى اإحداث خلية خا�صة برقمنة التراث الأمازيغي والحفاظ عليه 

وتي�صير �صبل ا�صتثماره 
أحمد بيضي

»جمعية  نظمتها  التي  باملناظرة  ارتباطا 
يوم  مريرت«،   مدارس  مجموعة  تالميذ  قدماء 
السبت 12 مارس 2022، تحت عنوان »الفنون 
تراكمات  املتوسط:  األطلس  في  األمازيغية 
التوصيات  عن   االعالن  مؤخرا  تم  ورهانات«، 
ب«تميز  التذكير  مع  أشغالها،  عن  املتمخضة 
الباحث  أرشيف  من  متحفي  بمعرض  امللتقى 
املكي أكنوز، تضمن صورا وأسطوانات ووثائق 
وآالت وأشرطة صوتية نادرة«، وتنظيم« فقرات 
فنية، تربوية وشعرية، ثم جلسة حول السياق 
األمازيغية،  للفنون  والتاريخي  االجتماعي 
وآفاق  األمازيغية  الفنون  توثيق  حول  وأخرى 
محمد  املولودي،  سعيدي  بمشاركة  تطويرها«، 
ميكاييل  أكنوز،  املكي  خروز،  إدريس  مخلص، 
عالوي  محمد  أزارو،  حوسى  وتسيير  بايرون، 
بتكريم  الحفل  تتويج  مع  ياسني،   ومحمد 

الباحث املكي أكنوز.
بالبنيات  املرتبطة  التوصيات  وشددت 
ضرورة  على  والفنية،  الثقافية  التحتية 
»إحداث فضاء إثنوغرافي خاص بأدوات وآالت 
باألطلس  األمازيغية  الفنون  وأكسسوارات 
الوثائق  لحفظ  فضاء  و»إنشاء  املتوسط«، 
وتصنيفها  ومعالجتها  والبصرية  السمعية 
أساليب  وتطوير  وكيفا  كما  رصيدها  وإغناء 
استثمارها وتحقيق سبل استفادة املجتمع منها 
بما يصقل األذواق وينمي الحس الجمالي بكل 
بالبحوث  مكتبة خاصة  »إحداث  مع  أصنافه«، 
بالفنون األمازيغية باألطلس  املتعلقة  والوثائق 
»إنشاء  املتوسط في أنماطها املختلفة«، وكذا  
الذاكرة  يجسد  دائم(  )معرض  بصري  فضاء 
املتوسط  باألطلس  األمازيغية  للفنون  املشتركة 
التفاعلية  واألنماط  واألحداث  بالرموز  ويعرف 
لهذه الفنون«، وب »إحداث خلية خاصة برقمنة 
عليه  الحفاظ  بهدف  األمازيغي  الفني  التراث 
اآلليات  جل  خالل  من  استثماره  سبل  وتيسير 
والوسائل املمكنة«، و«إحداث البنيات التحتية 
لهيكلة   ).… مسرح،  الثقافة،  )دار  الضرورية 
وانتظام الفعل الثقافي والفني وصيانة وترويج 
لألطلس  األمازيغية  والثقافية  الفنية  املنتجات 

املتوسط وتطوير أساليب استعمالها«.
وعلى مستوى التوثيق والبحث، تمت املطالبة 
والوثائق  البحوث  بيبليوغرافيا  »إنجاز  بـ 

وفنون  املتوسط  باألطلس  الخاصة  والدراسات 
»إبراز  مع  )بالتدريج(«،  خاص  بوجه  املنطقة 
واالجتماعية  اإلنسانية  املضامني  أهمية 
األمازيغية  والثقافية  الفنية  للموارد  والقيمية 
واملجال  باإلنسان  والنهوض  للتنمية  بالنسبة 
عبر  الجبلية«،  واملناطق  املتوسط  األطلس  في 
التنظيمية  الصيغ  املضامني وفق  »مقاربة هذه 
الثقافة  بني  للعالقة  املجسدة  والعلمية 
الشفوي  الالمادي  التراث  و»جمع  والتنمية«، 
وتدوينه وتيسير الصيغ التي تؤدي إلى إدراك 

أبعادها اإلنسانية والجمالية«.
»توفير  إلى  الدعوة  تمت  ذاته  السياق  في 
وتسويق  لنشر  الضرورية  واآلليات  الشروط 
لألطلس  األمازيغي  والثقافي  الفني  املنتوج 
الجهود  تكثيف  مع  ودوليا«،  وطنيا  املتوسط 
ألجل »إعادة أداء األعمال ذات الداللة التاريخية 
واإلنسانية في املشهد الفني األمازيغي للحفاظ 
على الذاكرة وإشاعة النموذج الفني األمازيغي 
لألطلس املتوسط على نطاق واسع«، و«تنظيم 
للتفكير والبحث  دائم ومتنوع املسالك  منتدى  
باألطلس  األمازيغية  والفنون  الثقافات  في 
أبعادها  وإبراز  بها  االرتقاء  أفق  في  املتوسط 
تنظيم  مع   والقيمية«،  والثقافية  املجتمعية 
سنوية(،  نصف  أو  )سنوية  فنية  »دورات 
بمريرت، تحت مسمى »ملتقى اإلبداع األمازيغي 
على  التأكيد  جانب  إلى  املتوسط«،  باألطلس 
منتظمة  وورشات  دورات  »تنظيم  أهمية 
لألطلس  األمازيغي  الفني  املجال  في  للتكوين 
الفاعلني/ مع  للتواصل  و»حلقات  املتوسط«، 
ات الثقافيني والفنيني ملنطقة األطلس املتوسط 
حول موضوعات محددة من شأنها تطوير الفن 
والثقافة وتأطير الفاعلني/ات في امليادين الفنية 

املختلفة«. 
»تشجيع  ومن جهة أخرى، تم التشديد على 
املتوسط  األطلس  في  النسائية  الفنية  املواهب 
اقترانا بمبدأ مقاربة النوع«، و«تحفيز الفنانني 
التي  الوسائل  من  وتمكينهم  األمازيغ  الشباب 
»إدماج  إبراز مهاراتهم ومؤهالتهم«، مع  تتيح 
أهم املضامني الفنية والثقافية لألطلس املتوسط 
في املناهج التربوية الخاصة باملنطقة من أجل 
تقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة وإدماجها في 

محيطها السوسيو ثقافي«.   
والتعاون  الشراكة  »إقامة  إلى  امللتقى  ودعا 
القروية  )الجماعات  الترابية  الجماعات  مع 

املجلس  اإلقليمي،  املجلس  والحضرية، 
الجهوي(«، و»التنسيق والتعاون مع مؤسسات 
القطاع العمومي ذات االهتمام بالشأن الثقافي 
ـ  الثقافية  للشؤون  الجهوية  )املديرية  والفني 
الثقافة…(«، ومع »املعهد امللكي للثقافة  وزارة 
مع  الشراكة  »إقامة  عن  فضال  األمازيغية«، 
املقاوالت واملؤسسات اإلنتاجية من أجل تعزيز 
العمل الثقافي والفني«، و«التنسيق الدائم مع 
تيسيرا  ومواقعه  أصنافه  بكل  اإلعالم  قطاع 
األمازيغي  والثقافي  الفني  املنتوج  نشر  ملهمة 

في األطلس املتوسط«. 
  وعلى صعيد الجانب االجتماعي  ، تم التشديد 
االجتماعية  بالوضعية  »االرتقاء  ضرورة  على 
من خالل  والثقافيني  الفنيني  للفاعلني  واملهنية 
تدابير مؤسساتية وتنظيمية وقانونية«، والعم 
بما  والثقافي  الفني  باملجال  »النهوض  على 
والعيش  االجتماعي  االرتقاء  مستلزمات  يحقق 

الكريم   للفاعل)ة( الفني)ة( والثقافي)ة(«. 
بأرضية  التوصيات  استهلت  وقد  هذا 
املتحقق  الكبير  »التراكم  من  انطلقت  فكرية 
في  األمازيغي  والفني  الثقافي  املجال  في 
األطلس املتوسط في مختلف أنماطه التعبيرية 
والغنائية والشعرية على امتداد سنوات طويلة، 
الذي يطبع  والتمفصل  التالقح  لواقع  واعتبارا 
الزمنية  امتداداتها  في  سواء  األنماط،  هذه 
والتاريخية، أو في تقاطعاتها املوضوعاتية التي 
بني  وااللتقاء  التواصل  جسور  مد  إلى  أفضت 

والتواصلية  والرمزية  اإلنسانية  املكونات  جل 
لألطلس  االجتماعي  املجال  منها  يتشكل  التي 
ملحة  الضرورة   »باتت   ثم   املتوسط«، ومن  
اإلملام  أفق  في  التراكم،  هذا  ومدارسة  ملساءلة 
تعبيراته،  تطبع  التي  والتعدد  التنوع  بمعالم 
والتاريخية  اإلنسانية  الخلفيات  على  والتعرف 
والوجدانية املتعددة التي تفضي إلى نسج هذه 
التفرد حاصال  كان عنصر  وإ«ذا  التعبيرات«.  
لألطلس  األمازيغي  والفني  الثقافي  املشهد  في 
املتوسط«، تضيف األرضية، فإن »عالقته القوية 
مع مختلف التعبيرات الوطنية أمر واقع، بالنظر 
للحركية التاريخية والثقافية التي تميز املجتمع 

املغربي منذ زمن بعيد«.... 
أن  على  التأكيد  إلى  األرضية  وخلصت 
واألكاديمية  واملؤسساتية  املدنية  »املسؤوليات 
املوارد  تعبئة  الحاضر،  الوقت  في  تحتم، 
والتكنولوجية  والرقمية  والعلمية  البشرية 
املسؤول  العمومي  النقاش  إغناء  أجل  من 
األطلس  في  األمازيغية  والفنون  الثقافة  حول 
بضمان  الكفيلة  املنظومات  وإرساء  املتوسط، 
التوثيق الواعد والبحث العلمي املتعدد األبعاد 
والتملك  التداول  على  املساعدة  واألنشطة 
زيادة  والفنية،  الثقافية  للموارد  املجتمعي 
املواهب  لتطوير  املستدامة  الفرص  إيجاد  على 
الضامنة  السيرورة  في  واالنخراط  وامللكات 
لألطلس  والفني  الثقافي  املنتج  لتسويق 
أوسع  إلى  الولوج  من  وتمكينه  املتوسط 

مساحات التداول اإلنساني والكوني«.

يف ملتقى احتضنت فعالياته مدينة مريرت

تفاديا لإلجهاد املائي وتداعياته الثقيلة

جماعة مكر�س..  غرق
تلميذين بخزان مائي 

 

في صهريج  غرقا  االثنني،  يوم  زوال  تلميذان  مصرعهما،  لقي 
يستعمل لتجميع مياه السقي بالتنقيط داخل ضيعة بأحد الدواوير 
بالنفوذ  اسماعيل  قيادة سيدي   - القروية  لجماعة مكرس  التابعة 

الترابي إلقليم الجديدة.
التلميذين  »فإن  املدنية  الوقاية  عنها  كشفت  معطيات  ووفق 
يبلغان من العمر 13 و14 سنة، كانا يتابعان دراستهما باملستوى 
االعدادي، قصدا الصهريج للسباحة،  في ظل ارتفاع درجة الحرارة 
يلقيا  أن  قبل  األسبوع،  هذا  من  بداية  واألقاليم  املدن  بمختلف 

حتفهما غرقا«.
امللكي والسلطات  الدرك  املكان ممثلون عن  الى عني  انتقل  وقد 
املحلية  باملنطقة، حيث تم انتشال الجثتني من طرف عناصر الوقاية 
املدنية. وأمرت النيابة العامة املختصة بنقل الجثتني  نحو مصلحة 
الخامس بالجديدة،  محمد  االقليمي  باملستشفى  الشرعي  الطب 
هذه  مثل  في  املتبعة  املسطرة  وفق  للتشريح   إخضاعهما  قصد 

الحوادث.  
مصطفى الناسي

 ال�صويرة.. حظر جمع  ال�صدفيات 
بـ »اأم الطيور - �صويكة«

لتربية  املصنفة  باملنطقة  الصدفيات  منع جمع وتسويق  »تقرر 
الصدفيات أم الطيور - شويكة، التابعة لجهة الصويرة، وذلك إلى 
غاية التطهير الكامل لهذا الوسط«.. يفيد بالغ صادر - يوم الجمعة 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  عن   - املنصرم 

واملياه والغابات.
التي  التحليالت،  نتائج  »أثبتت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
مستوى  على  البحري  الصيد  في  للبحث  الوطني  املعهد  أنجزها 
»غير  بكميات  سامة  بحرية  بيولوجية  مواد  وجود  املنطقة،  هذه 
عادية« في الصدفيات«، مضيفا  »و تبعا لذلك، أوصى قطاع الصيد 
البحري مستهلكي هذا املنتوج بأن ال يقتنوا إال الصدفيات املعبأة 
البيع  بنقط  تسويقها  يتم  التي  الصحية  للملصقات  والحاملة 
املرخصة )األسواق الرسمية(«،  محذرا  »من كون الصدفيات التي 
تروج أو تباع بشكل غير منظم ال تتوفر على أي ضمانة صحية، 

وتشكل بالتالي خطرا على صحة املواطنني«.

اأكادير.. الكالب ال�صالة توؤرق 
�صاكنة الحي المحمدي

عرف الحي املحمدي بمدينة أكادير،  في اآلونة األخيرة، تزايدا 
مستوى  على  مكان  من  أكثر  في  الضالة  الكالب  ألعداد  مقلقا  
فضاءات هذا التجمع السكاني.  وهي الوضعية  التي باتت تشكل 
مصدر أرق بالنسبة للسكان، وذلك استحضارا ملا تشكله من تهديد 
الذين  التالميذ  و  التلميذات  خصوصا  والكبار،  الصغار  لسالمة 
يقصدون  الذين  املصلني  إلى  إضافة  مدارسهم،  صوب  يتجهون 
املساجد لتأدية الصلوات الخمس )مسجد البركة نموذجا(، حيث 

يصادفون في طريقهم  يوميا هذه الكالب.
قتامة  يزداد  الوضع  فإن    « املتضررين  السكان  وحسب بعض 
عندما يرخي  الليل سدوله، حيث يتعالى نباح الكالب بشكل متكرر  
في األماكن الخالية أمام بعض العمارات ،  ما يخلف  هلعا و خوفا 
لدى األطفال  أثناء خلودهم الى النوم ، إلى جانب املرضى وكبار 

السن«.
الضالة   للكالب  املكثف  للتواجد  وخيمة  عواقب  ألية  وتفاديا 
املسؤولة  الجهات  من  املحمدي  الحي  سكان  يلتمس   باملنطقة، 
»التدخل بشكل مستعجل لوضع حد  لهذه الوضعية املزعجة، وذلك 
حماية لسالمة القاطنني ، وغيرهم من الوافدين على الحي، و القيام  

باملتعني لكي تستعيد عمارات الحي االطمئنان املفقود«.

 عبد الجليل بتريش

م�صروع �صخم لتاأمين اإمداد الدارالبي�صاء 
و�صواحيها بالماء ال�صروب

 ع. رياض

في سياق الظرفية الحالية التي يميزها إجهاد مائي 
املوارد  تشهد  املغربية،  املناطق  بمختلف  استثنائي 
باملاء  الكبرى  البيضاء  الدار  تتزود منها  التي  املائية 
احتياطي  في  وتراجعا  ملحوظا  تقلصا  الشروب، 
موسم  خالل  املطرية  التساقطات  قلة  بفعل  املخزون، 
األمطار الحالي. علما بأن املاء الذي توزعه ليدك بالدار 
هما  أساسيني،  موردين  من  يأتي  الكبرى،  البيضاء 
رقراق  أبي  وادي  على  عبد هلل  بن  محمد  سد سيدي 
من سد  كل  و   ،)2021 مكعب سنة  )107 ماليني متر 
على  املتواجدين  معاشو  سعيد  سيدي  سد  و  دورات 
وادي أم الربيع )109 ماليني متر مكعب سنة 2021(، 
الدار  منها  تتزود  التي  السدود  أن  إلى  اإلشارة  مع 
في  ملموسا  تقلصا  تعرف  الشروب  باملاء  البيضاء 

احتياط مخزونها للمياه.
الساكنة  تزويد  استمرارية  ضمان  أفق  وفي 
إنجاز مشروع  ضخم   تم  الشروب،  باملاء  البيضاوية 
الجنوبية  املنطقة  تزويد  شأنه  من  التزويد،   لتعزيز 
فيها  يتزايد  التي  املفوض  للتدبير  الترابي  للمجال 
أوالد صالح،  )جماعات بوسكورة،  الحضري  التوسع 
مديونة، املجاطية، أوالد الطالب، لهراويني...(، و ذلك 
عبر تحويل اإلمداد انطالقا من منشآت املكتب الوطني 
البيضاء  الدار  جنوب  لتزويد  للشرب  الصالح  للماء 
مبرمة  اتفاقية  على  بناء  العملية  تنجز هذه  و  باملاء. 
بني وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد و املالية، وزارة 
سطات،  البيضاء  الدار  جهة  والية  املاء،  و  التجهيز 
للماء  الوطني  واملكتب  »ليدك«  املفوضة  السلطة 

والكهرباء.
»ويشمل مشروع إمداد الدار البيضاء الكبرى باملاء 
الشروب إنجاز قناة للربط بخزان مديونة 140 وخزان 
مرشيش 240 على طول 12,5 كلم بقطر يبلغ 1000 
ميليمتر. كما يضم إنجاز محطة للضخ باستثمار في 
الضرائب«  احتساب  بدون  درهم  ماليني   108 حدود 
تشغيل  »انطالق  إلى  الفتة  املشروع،  معطيات  تفيد 
مارس   21 اإلثنني  يوم  الجديدة  املنظومة  منشآت  
2022، مما سيساهم في الحد من آثار اإلجهاد املائي«.  
مجال  في  فاعال  »وباعتبارها  ذاته  السياق  وفي 
الخدمات العمومية بالدار البيضاء الكبرى، فقد أقدمت  

»السلطة املفوضة« على وضع مخطط عمل تفصيلي، 
ندرة  تدبير  إلى  يهدف  السلطات،  باقي  مع  تقاسمته 
املاء في املجال الترابي للتدبير املفوض، كما تم إطالق 
املواطنني  فئات  مختلف  لتحفيز  تحسيسية  منظومة 

على ترشيد استهالكاتهم للماء«.
مشروع  »جانب  إلى  فإنه  نفسه،  املصدر  وحسب 
الشروب،  باملاء  الكبرى  البيضاء  الدار  تزويد  تأمني 
يتم إنجاز عملية أخرى لتزويد املاء الشروب ملشروع 
تشمل  والتي  حصار،  واد  حجاج  بسيدي  »رياض« 
محطة للضخ وسردابا على مستوى موقع مطار تيط 
تبلغ  رياض  مشروع  تزويد  قناة  إلى  إضافة  مليل، 
7000 متر و800  1000 ميليمتر على طول  أقطارها 
ميليمتر على طول 3300 متر، كما تشمل إنجاز خزان 
شبه مطمور وصهريج وجهاز رفع ضغط املاء. وتبلغ 
مليون   144 »رياض«  ملشروع  االستثمارية  الكلفة 
)املاء،  درهم، بحيث يتم إنجازه ضمن مشروع ضخم 
كلفته  تبلغ  الدراسات(  السائل،  التطهير  الكهرباء، 
أن  إلى  اإلشارة  مع  درهم،  مليون   258 اإلجمالية 
مساهمة التدبير املفوض في هذا املشروع تبلغ 160 
 258 الـ  )من  الضرائب  احتساب  بدون  درهم  مليون 
مليون درهم(«. كما  »تم إنجاز مشروع  لتأمني إمداد 
جماعة املنصورية باملاء الشروب، والذي تبلغ تكلفته 
االستثمارية 78,6 مليون درهم   بتمويل من صندوق 
األشغال للتدبير املفوض. و يهدف املشروع إلى تقوية 
الشروب  باملاء  املنطقة  هذه  إلمداد  التحتية  البنيات 
رقراق،  أبي  رافد  عبر  التزويد  قنوات  من  انطالقا 
بحيث ستساهم هذه املنشأة في تعزيز االكتفاء الذاتي 
بواسطة الطاقة االستيعابية للخزان التي تبلغ 15000 
 6 متر مكعب. كما يشمل املشروع إنشاء قناة طولها 
كذا  و  ميليمتر،   600 و   400 قطرها بني  يتراوح  كلم 
الربط«  البيضاء  الدار  السيار  للطريق  عابر  سرداب 
تفيد املعطيات نفسها، مضيفة »أنه  إلى جانب تدبير 
املتواجدة وإنجاز بنيات تحتية  املنشآت  الشبكات و 
إطار  في  تدخل  عديدة  بمجهودات  القيام  تم  جديدة، 
عقلنة استعمال املوارد املائية، مما ساهم في اقتصاد 
ما يفوق 10 ماليني متر مكعب من املاء الشروب، وذلك 
وتقوية  املائية  للموارد  الذكي  التدبير  على  باالعتماد 
البنيات التحتية والكشف عن التسربات وإصالحها، 

من أجل مواكبة نمو العاصمة االقتصادية«.
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والثقافة  الشباب  وزارة  تنظم    
والتواصل وجمعية أصدقاء محمد الجم، 
الدورة  ـ  للمسرح  الجم  محمد  جائزة 
األول  الوطني  المهرجان  ـ  العاشرة 
لمسرح الشباب، تحت شعار “الشباب 
دعامة للنموذج التنموي الجديد”، من 
10 إلى 13 ماي 2022، بمسرح محمد 

الخامس وقاعة باحنيني بالرباط.
ــشــارك فــي الــمــهــرجــان األعــمــال  وت
المسرحية التي تأهلت في اإلقصائيات 
الجهوية، ممثلة لجهات المملكة الـ12، 

وهي:
أغورا  لفرقة  اللقاء”  حافة  “على  ـ 
الداخلة  )جهة  الداخلة  من  للمسرح 

وادي الذهب(.
ـ “الليلة” لنادي المسرح بروميثيوس 
من سيدي يحيى الغرب )جهة الرباط سال 

القنيطرة(.
الوالء  رواد  منتدى  لنادي  “كالج”  ـ 
)جهة  البرنوصي  سيدي  البيضاء  من 

الدار البيضاء سطات(.
إين  لجمعية  النوارس”  “هجرة  ـ 

أومازيغ من الناظور )جهة الشرق(.
ـ “لعبة الشطرندلس” لنادي األقنعة 
للسينما والمسرح من تازة )جهة مكناس 

فاس(.
ـ “علكة لحبارة” لفرقة رواد المسرح الملكي من أسا 

الزاك )جهة كلميم جهة واد نون(.
لنادي أم الربيع للمسرح من الفقيه  ـ “الزنقة 13” 

بنصالح )جهة بني مالل خنيفرة(.
لجمعية الوسام للتربية والتكوين من  ـ “ترجالت” 

ورزازات )جهة درعة تافياللت(.
ـ “عالش وكيفاش” لفرقة أم السعد للمسرح من العيون 

)جهة العيون الساقية الحمراء(.
ـ “عنبر شكسبير” لجمعية خشبة الحوز من تاحناوت 

)جهة مراكش آسفي(.

ـ “عنكبوت السيرك” لنادي كانديال آرت من الفنيدق 
)جهة طنجة تطوان الحسيمة(.

أوالد  من  والفن  للثقافة  أنفاس  لفرقة  “الصباط”  ـ 
تايمة )جهة سوس ماسة(.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الكاتب المسرحي 
الدكتور عبد الكريم برشيد )رئيسا( وعضوية الفنانين 
الحمدي  وهاجر  الجبيع  وفاطمة  عاجل  اإللــه  عبد 

وبوسرحان الزيتوني والصحافية أمينة غريب.
تألقت  وجوها  المهرجان  يكرم  أخــرى،  جهة  ومن 
الفنانة نجوم الزوهرة  في إطار مسرح الهواة، وهم: 

والفنانين إبراهيم وردة والمختار الماللي.

الخميسات: أورارى علي 

يعتبر الفنان و المطرب المغربي إبراهيم 
العلمي، الذي حلت ذكرى رحيله يوم 24 من 
شهر أبريل الماضي، من جيل الرواد الذين 
المغربية، و  األغنية  قواعد و أسس  أرسوا 
أحمد  منهم،  نذكر  األولى،  لبناتها  واضعي 
عبدالوهاب  الخياطي،  البيضاوي،عباس 
أكومي، محمد بنعبد السالم، محمد فويتح، 
الراشدي، عبد  القادر  المزكلدي، عبد  محمد 
النبي الجراري.. الذين حملوا على أكتافهم 

عبء األغنية المغربية بصدق فني كبير. 
إزداد الفنان إبراهيم العلمي سنة 1930، 
و ظهر ميوله القوي للموسيقى منذ صغره، 
و كان شغوفا باإلستماع لألغاني الشرقية، و 
خاصة قطع محمد عبد الوهاب و أم كلثوم، كما 
كان ألخيه محمد عزيز العلمي، الذي اكتشف 
موهبته، الفضل في الدفع به في الميدان الفني 

و ساعده على تنمية معارفه الموسيقية..
 التحق إبراهيم العلمي بالمعهد الموسيقي 
في -1953 1952، و رغم العراقيل التي كان 
يضعها الفرنسيون آنذاك في وجه المغاربة، 
الطامح  الشباب  من  مجموعة  ورفقة  فإنه،  
إلثبات قدراته الفنية،  استطاعوا تخطي هذه 
العقبات، و رسم طريقهم الناجح، بالمشاركة 
مع الجوق العصري بإذاعة الدار البيضاء، 
حيث تضلعوا بالمعرفة الموسيقية، وفي هذه 
اآلونة انتقل العلمي من عازف على الناي إلى 

عازف على العود داخل الجوق العصري.

و واصل مساره بعد االستقالل باالعتماد 
على  و  معارف  من  سابقا  اكتسبه  ما  على 
موهبته كباقي فناني جيله، و كانت المحطة 
األولى أداؤه لقطعة » ليالي العيد » بمناسبة 
عيد الفطر سنة 1958، و تواصل إنتاجه و 
إبداعه بأداء العديد من القطع صارت على كل 
لسان، أغاني تناولت مواضيع مختلفة منها 
التي تغنى بها عن مناطق مغربية و ما تتميز 
به من جمال و سحر طبيعي كمدينة إفران 
باألطلس  أورير  أيت  و  المتوسط،  باألطلس 
بوجدان  مرتبطة  ظلت  أغانيه   ،  .. الكبير 

خليني   « نذكر،  عواطفهم،  و  المستمعين 
 «  ،« عيني  بين  صورتك  ياللي   «  ،« بعيد 
هدا شحال » ، » اهلل يسامحك »، » غضبان 
عليا »، » ياسالم »، » شغلت بالي و مشات 
»، » امساك امساك »، » يالناسي العهد »، » 
يالساخي بيا »، »يا البيضة »..، وكان يكتب 
الكلمات و يلحن و يغني،  كما لحن لمجموعة 
الدار  إذاعة  المطربين، كما ترأس جوق  من 
البيضاء من 1966 إلى 1990، و كان حريصا 

على أن تتميز األغنية بالجودة.
نعود إلى أيت أورير، المدينة الواقعة بإقليم 

الحوز، التابع لجهة مراكش - أسفي، و التي 
توجد على بعد كيلومترات من المدينة الحمراء 
مراكش في اتجاه مدينة وارزازات وعند قدم 
األطلس الكبير، و التي تتميز كمنطقة بجمالها 
اآلخاذ، و تنوع تضاريسها، و طبيعتها الخالبة 
و طابعها لفالحي الذي يميزه وجود األشجار 

المثمرة.. و عنها قال العلمي.
يا طير غني وزيد فغناك 
ورقص وطير هنا وهناك 

تمتع بكل منظر جميل 
فرح بالريش اللي غطاك 

أنا لما سولوني على الجمال 
قولتليهم هي أيت أورير 

عروسة جميلة فرحانة 
عندها فكل حقل سرير 

الماء صافي ديما يحلم 
كل صباح بنهار كبير 
مابين شعاب وجبال 

وادها مالو نظير 
اللوزة نورات والخوخ  بزهارو نشوان 

أيت أورير بالد الخير منظر جميل 
والليمونة زهات والفالح بظلها فرحان 

أيت أورير بالد الخير منظر جميل 
والشمس خيوطها ذهبية 

تتكلم على الورد والريحان 
طلعت كل صباح 

يلبس من كل التيجان. 
انتقل إبراهيم العلمي إلى دار البقاء يوم 

24 أبريل 2002 بعد مسار زاخر بالعطاء..

 »مارفل« توسع آفاقها إلى العوالم الموازية في فيلم«دكتور ستراينج« الجديد »نبل الورق«.. معرض للفنان التشكيلي سعيد مساري بالرباط
يحتضن رواق »ضفاف« التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، من 12 
ماي الجاري إلى 12 يونيو المقبل، معرضا للفنان التشكيلي سعيد مساري تحت عنوان »نبل الورق«.
وحسب بالغ للمؤسسة، فإن سعيد مساري، وهو من مواليد تطوان، يقيم ويشتغل بمدريد. وهو 
خريج المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بتطوان سنة 1979، وحاصل على شهادة اإلجازة من كلية 

الفنون الجميلة الجميلة بجامعة كوملوتينسي بمدريد سنة 1985.
وفي سنة 1987، تابع مساري دراسات متخصصة بالسلك الثالث بقسم تاريخ الفن بكلية الفلسفة 

واآلداب التابعة للجامعة المستقلة لمدريد.
وحسب البالغ، فإن مساري يمارس فنا متعددا ويتبنى العديد من أنماط التعبير بما في ذلك النقش 
والتركيب والفيديو والكوالج والخط، مضيفا أنه خالل مساره الفني، عرض الفنان أعماله في العديد 

من الدول بما فيها اسبانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا والنرويج والبرازيل والمغرب.

بعد 27 فيلما حققت أرقاما قياسية من حيث اإليرادات على مستوى العالم، توسع استديوهات«مارفل« 
آفاقها من خالل انتقال مغامرات أبطالها الخارقين إلى عوالم موازية، يتقدمهم«دكتور ستراينج« الذي 
 يؤدي دوره الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، في فيلم انطلقت عروضه بأمريكا في 6 ماي الجاري.

ويتناول فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« لمرتقب إلى قصة »الساحر األعلى« الذي يجس 
 ده كامبرباتش ويتنقل بين مجموعة عوالم جديدة ملونة مقلقة وغريبة، بمساعدة المراهقة أمريكا تشافيز. 
روجــت  مفهوم  وهــو  أو«مالتيفيرس«،  الموازية«  استكشاف«العوالم  ــى  إل الفيلم  ويتطرق 
يتعايش  الــعــوالــم  مــن  المتناهيا  عـــددا  أن  فــكــرة  مــن  وينطلق  الــمــصــورة  »مارفل«  شــرائــط  لــه 
فيلم  ــان  وك ومخططاتهم.  وأعــدائــهــم  خارقين  أبــطــال  عــن  خاصة  قصة  منها  ولكل  عالمنا،  مــع 
. الفكرة  إلــى  تطرق  السنة  نهاية  فــي  كبيرا  نجاحا  حقق  ــذي  ال هوم«  واي  نــو  مان:  "»سبايدر 
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في الذكرى 20 لرحيله.. 
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�إبر�هيم �لعلمي �لمغربي �لذي تغنى بجمال مناطق مغربية.. �أيت �أورير نموذجا

�لمهرجان �لوطني �لأول لم�شرح �ل�شباب في �لرباط  
أطلقت مجموعة«عبيدات 
الرمى« رضوان فيديو كليب 
»عندي  بــعــنــوان  ــد،  جــدي
للجالية  تكريما  عزيزة«، 

المغربية في الخارج.
الجديد،  الغنائي  العمل 
عبد  الفنان  أخرجه  الــذي 
العالي الحضري، وبتوزيع 
موسيقى من جمال حناف، 
صور مؤخرا في مونتريال 
ــة، خـــالل إحــيــاء  ــدي ــن ــك ال
المجموعة لسهرات غنائية 
مارس  شهر  خــالل  هناك، 
الماضي، وشارك في غنائه 
العبيد،  رضوان  الفنانون 

وهشام  الهاشمي،  محمد  العسلي،  رشيد  جابر،  هشام  العسلي،  طارق 
مسيد، ثم صالح بويفض.

»عندي عزيزة«، ، قامت بإنتاجه شركة RCM EVENEMENTS   التي 
قدمت خدمات متنوعة دعما للمجموعة والفن التراثي المغربي ، فيما تم 
كتابة كلمات األغنية، ضمن خلية اشتركت فيها كل من المجموعة، مع 

الفنان حوسى اهبار استوديو هامي.
العمل الفني الجديد، الذي تميز بأزياء جديدة، متحررة وعصرية، تتناسب 
مع طبيعة الفضاء الذي صور فيه، بمشاركة وجوه جديدة، ولمسة فنية 
جديدة، تراعي ذوق نوع من الجمهور، مع الحفاظ على الطابع التراثي 
والشعبي واالحتفالي لمسار المجموعة التراثية، تحت ادارة فنية اشرف 

عليها الفنان عبد الرزاق ولد عامر.
األغنية الجديدة، مهداة لكل عزيز، وعزيزة على القلب والخاطر، هي لوحة 
موسيقية شهبية تراثية مفتوحة، لكل غالية في الزمان والذاكرة والوجدان، 

بإيقاعات متناسقة تسعد بها العائالت واألحباء واألعزاء والعزيزات.
يشار إلى أن هذا العمل الجديد، الذي أطلق بعد فترة كورونا، سبقه 
المجموعة  فيه  احتفت  الجمهور،  لدى  فيديو ممتع، خلف أصداء طيبة 

بعمال النظافة، فضال عن » لفراجة« مع الفنان زهرة الرباطية.
وضمن برنامجها المقبل، تستعد الفرقة التي تشغل ضمن حكمة »هذا 
مشا ارا االخر«، ترسيخا لمسارها الفني في التنويع والتجديد، تستعد 
الحياء سهرات والمشاركة في عدة مهرجانات داخل وخارج المغرب، فضال 
عن طرح كليب جديد خالل عيد األضحى المقبل، ضمن مسلسل طرح فيديو 

جديد عل رأس كل عيد بوجوه جديدة ولمسة فنية مغايرة.

عبيد�ت �لرمى ر�شو�ن تطلق فيديو 
كليب جديد بعنو�ن » عندي عزيزة«

حفل العرض األول لفيلم »اإلخوان«

ما هكذ� تكون 
�لفرجة �شينمائيا

لحسن العسبي
 11 اإلثنين  ليلة  البيضاء  بالدار  »ميغاراما«  السينمائي  المركب  شهد 
ماي 2022، حفل تقديم العرض ما قبل األول لفيلم »اإلخوان«، الذي غامرت 
اإلعالمي  والزميل  الصديق  يرأسها  التي   ،SW MEDIA شركة  بإنتاجه 
المغربي إدريس شحتان، المدير العام للمجموعة اإلعالمية التي تتبع لها 
القناة اإللكترونية »شوف تيفي«. وهو الفيلم الذي نجحت أطراف عدة، على 
مستوى مواقع التواصل اإلجتماعي، في جعله مادة إعالمية تواصلية جعلت 
منه موضوع اهتمام خاص لدى الرأي العام، حتى قبل نزوله إلى القاعات 
السينمائية بالمغرب )المفروض أن ينزل ابتداء من اليوم األربعاء 13 ماي(، 
خاصة بعد صدور مواقف مثيرة ضد الفيلم، حتى قبل عرضه على العموم، 

تطالب بمنعه من شاشات السينما.
وزير  تمثل في حضور  وكبيرا،  مهما  الحضور  دعوة  مع  التجاوب  كان 
الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد وكذا العديد من الفعاليات 
بهم  الذين غصت  واألعمال،  المال  ورجال  واإلعالمية  والسينمائية  الفنية 
ردهات مركب ميغاراما، مما شكل مقدمة إيجابية ليكون حفل العرض األول 
لفيلم »اإلخوان« ناجحا بكل المقاييس التواصلية المندرجة ضمن التقاليد 
بعد  ما  الدقائق  توالي  مع  لألسف  لكن  السينمائية.  للعروض  اإلحترافية 
الموعد المحدد للدخول إلى القاعة الكبرى للعرض المحدد في الثامنة مساء، 
سجلت فوضى تنظيمية في عملية الدخول، أساءت للسالسة المعتادة في 
مناسبات فنية مماثلة، لها طقوسها الخاصة وآلياتها التنظيمية المحترفة، 
خاصة مع اشتداد اإلكتظاظ ببهو اإلنتظار، وعدم تسهيل الكم الكبير لحاملي 
الميكروفونات وآالت التصوير للجهة المنظمة عملها )وهذه ظاهرة جديدة 
بالمغرب تتطلب التحليل والدراسة والنقد والتوجيه وإعادة التنظيم لما فيه 

احترام أصول مهنة الصحافة(.
بعد مشقة الدخول إلى قاعة العرض الكبرى، سينطلق مسلسل آخر من 
التمطيط من الجهة المكلفة بالتنظيم، أساء في العمق للفريق المنتج والمبدع 
للفيلم الذي سبقته كل تلك الضجة اإلعالمية الكبيرة، ما جعل متعة اكتشاف 
تصاب في مقتل جديا. ذلك أن  في فيلم »اإلخوان«  »الصنعة السينمائية« 
التقاليد المتبعة في مناسبات عرض مماثلة، يكون فيها العمل اإلبداعي، أي 
الفيلم المنجز، هو البطل األول في الحفل وليس شيئا آخر، ومن المعيب 
التشويش على شغف انتظار الجمهور الحاضر المتعطش لمشاهدته. ذلك 
أن العريس هو الفيلم في المقام األول، وأن اإلحتفال بالفريق الذي يكون وراء 
تلك اإلبداعية يكون بعد نهاية العرض. والحال أن الجهة المكلفة بالتنظيم 
قد قلبت المعادلة الطبيعية المعمول بها في كل سينمات العالم )المحترفة(، 
وحولت حفل العرض األول لفيلم »اإلخوان« إلى ما يشبه لألسف »فيشطة« 
تقليدية، بلغت حد أن احتكرت شابة من فريق العمل، الميكرفون لنصف ساعة 
لتقدم على الخشبة ما يقارب الخمسين فردا من فريق العمل التقني، في ما 
يشبه احتفالية من الدرجة الصفر في التواصل، ولم تخجل أن تردد أكثر من 
مرة بشكل مزعج عبارة »إيوا صفقو«، في حركة معيبة في مناسبات مماثلة. 
مثلما أن توثب الفنان الشاب »طاليس« كاتب سيناريو الفيلم ومؤطر الفريق 
الفني المشارك في إنجازه، قد جعله يقع في مزالق تواصلية من قبيل قوله في 
مناسبة عمومية وفوق خشبة قاعة سينمائية مغربية إن فنانة مشاركة غير 
حاضرة في الحفل »ألن اهلل مسك عليها وهاجرت إلى أمريكا« )واللسان ما 
فيه عظم نعم، لكن لألمور رمزياتها، فما نقوله في مقهى ليس مثل ما نقوله 

في حفل عمومي، وأمام وزير في الحكومة(.
كان من نتائج عدم اإلحترافية التنظيمية تلك، التي قلبت المعادالت الطبيعية 
المعمول بها في مناسبات فنية مماثلة، أن طال زمن التقديم ألكثر من ساعتين 
كاملتين، متعبتين للحضور الذي بدأ يتساءل : »أين هو الفيلم«؟. فبدأ عدد من 
المخرجين السينمائيين المغاربة المجربين والوازنين والجمهور والضيوف 
في مغادرة القاعة، دون مشاهدة الفيلم، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف 
ليال، بعد أن ظل الجميع جالسا ينتظر بطل الحفل الذي هو الشريط السينمائي 
ألكثر من ساعتين. مما أساء في النهاية، لألسف، إلى الجهة المنتجة وللفريق 
المبدع في إخراج الفيلم وإنجازه والمشاركة فيه. لقد ضاع فيلم »اإلخوان« 
يدرك  لم  الذي  التقديم،  لشكل  هاو  فيلم  أمام  ذاك،  األول  تقديمه  حفل  في 
اإلحترافية  مهندسوه أن المسافة كبيرة بين تقاليد »العرض السينمائي« 
أخرى،  آخر، وضوابط  فالسينما شئ  »الفيشطة«.  وبين مفهوم وأساليب 
يكون فيها البطل هو الفيلم وليس شيئا آخر، بدليل أنه كثيرا ما يتحرج 
المخرجون والفنانون، عالميا، في أخد الكلمة قبل العرض، ألنهم يحرصون 
على عدم التشويش على أفق انتظار المتفرج وعلى المساحة الواجبة أن 

تعطى للفيلم على مستوى العرض.
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االشتراكي

الناقد املغربي الدكتور حممد الداهي
يح�شد جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 

أبو ظبي: محمد طمطم

     فاز الكاتب  والناقد املغربي األستاذ محمد الداهي، بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب، في   فرع الفنون والدراسات النقدية لسنة2022 ، عن كتابه: 
والذي أصدره عن  “السارد وتوأم الروح....من التمثيل الى االصطناع” 

املركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع سنة 2021 .
يمتاز الكتاب بسالسة العرض ووضوح تام في املفاهيم مع دقة في 
التحليل، حيث يسرد العالقة املعقدة بني الكتابة والوجود والنص، وما 

يضمره في إطار تمثيل الذات الواقعية ونقلها الى عالم الكتاب.
ينقسم  والكتاب:)السارد وتوأم الروح....من التمثيل الى االصطناع( 
الذاتية  السيرة  بني  بالعالقة  يعنى  األول:  القسم  أقسام:  ثالثة  الى 
القسم  وفي  الطفولة،  محكي  يتناول  الثاني  القسم  وفي  والتاريخي، 
الكاتب)املنطقة  أسماه  ما  استقصاء  على  فيه  يشتغل  واألخير  الثالث 
الواقع  ملفوظات  بني  تفصل  التي  امللتبسة  املنطقة  وهي  البينية( 

وملفوظات التخيل، ملقاربة ظاهرة التهجني.
إن كتاب  “السارد وتوأم الروح....من التمثيل الى االصطناع”يسير 
فيه الكاتب بأسلوب رائع وببيان شاسع املعاني، شيق األسلوب، وبلغة 

راقية، وقد قال عنه الناقد أحمد املديني:”... هي  أمنت دراسة مدققة 
وموثقة في املحكيات الذاتية العربية الحديثة، بمنهجية تتراوح بني 
محموالت النصوص ومنظورات الدرس النقدي الحديد، تستجلي 

تمثيالت الواقع بني حقيقته وتخيل الذات....”

اجلمعية الوطنية لأ�شاتذة و اأطر التعليم 
اخل�شو�شي حتتفي بال�شاعر م�شطفى قلو�شي 

أطر  و  ألساتذة  الوطنية  الجمعية  تحتفي  األول،  مؤتمرها  إطار  في 
التعليم الخصوصي باملغرب بالشاعر املغربي االستاذ مصطفى قلوشي، 
الحي  البركة  الجمعيات  بفضاء  وذلك  الجاري  ماي   28 السبت  يوم 

الحسني الدارالبيضاء انطالقا من الساعة الرابعة والنصف.
الشاعر مصطفى قلوشي اعترافا بمساره اإلبداعي منذ  يأتي تكريم 
والشذرة،  القصيدة  بني  مزجت  تجربة شعرية  راكم  التسعينيات حيث 
وبصم أعماله بحضور تربوي وازن كإطار تربوي بالتعليم الخصوصي 
حيث تخرج على يده عشرات الطالب .كما أن الجمعية اختارت مصطفى 
قلوشي كنموذج مشرف داخل منظومة التعليم الخصوصي وواحد من 

األصوات الشعرية املتميزة داخل الحقل التربوي.

جامعة ابن طفيل تكرم العالمة املوؤرخ 
اإبراهيم القادري بوت�شي�ش

 

والتراث«،  التاريخ  و«مختبر  والحضارة«   التاريخ   »شعبة  تنظم  
االنسانية  العلوم  بكلية  الدكتوراه«  دراسات  »مركز  مع  بتنسيق 
التاريخ   « موضوع  حول  دراسيا  يوما  بالقنيطرة،  واالجتماعية 
األبيض  البحر  حوض  في  التاريخي  البحث  وتجديد  والسيميولوجيا 

املتوسط« .
إبراهيم  املؤرخ  العالمة  تكريم   ، الدراسي  اليوم  هذا  خالل  سيتم 
واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ  في  البحث  رائد  بوتشيش  القادري 
طفيل  ابن  جامعة  في  واألندلس  باملغرب  واألفكار  الذهنيات  وتاريخ 

القنيطرة.
بنحمادة،  سعيد  الفرحان،  أحمد  الدكاترة:   اللقاء  هذا  في  يشارك 
الفاتحي، علي صالح مولى، مولود عشاق، حميد اجميلي وذلك  حميد 
يوم 16 ماي الجاري ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمدرج 

الندوات بالكلية.

رباب الدعيجي *

تزيد  أنها  القصائد  عادة  من 
يفيض  حتى  للمجهول،  الشوق 
تحملك  أو  للحبيِب،  الحنني  بك 
كما  للحبيب،  الشغف  أجنحة 
من عادِة الشوق أن يؤرقك. كنت 
د  ويرمِّ يسليني  شيء  عن  أبحث 
لهفتي ألهلي البعيدين وألحبتي، 
»وصايا  ديوان  فصادفني 
لشاعر من فلسطني هو  العاشق« 

نمر سعدي.  
واالسم،  العنوان  نظري  لفت   
العشقية،  الوصايا  هذه  وفتحت 
الشوق  نسيت  قد  بي  وإذ 
قميص  يلبس  الليل  وبدا  برهة 
بالصبح  وإذا  والرغب،  الشفافية 
الساعات  من  كم  عطرا..  يتنفس 
شدَّني،  تميزا  ووجدُت  قضيت 
»ضعي  للحنني  بفسحة  ومررُت 
الطفَل  عصفورِك  القلب  بدَل 
الفراشة   / املشتهاَة  غيمتك    /
كوكبَك   / القصائد  في  منثورة 
ى  املدمَّ املساء  دموَع   / الساحليَّ 
بركة  على  طافيتني  وعينني   /
بدل  ضعي   / الورود  الحتراِق 

القلب قلبك«..
صريحة،  مكاشفة  من  لها  يا   
طوق  قراءة  أعيد  »لن  مباغتة 
ماريو  وال  الشتاء  هذا  الحمامة 
يوسا ولن / أرى غير وجهك يلمع 
في ليِل أحلى املجاز كما يستشفُّ 
الحيرة  تأخذك  الوطن«..  الغريُب 

من  الشاعر  ينقلك  تقرأ..  وأنت 
عالم إلى عالم وكأنك على بساط 
الريح. فها هو ليل القصيدِة يلمُع 
الصباحات،  عن  الصدأ  ويمسح 
من  ونازال  مترجال  باملاء،  ويحلم 

مرايا الظمأ.
أجمل  وما  نصوصه  أعذب  ما 
بنفسه،  حكاه  الذي  عشقه 
السومرين  آلهة  واستحضَر 
الثياب.  أجمل  وألبسها  القدامى 
رسمها  التي  املدهشة  لصوره  يا 
بتراب  نها  ولوَّ القلب،  بريشة 
العشق،  بألوان  وزيَّنها  االرض 
ثلوج  تراكم  بعد  كشمس  فبزغت 
وما  شي  كل  وحول  في  وصقيع 
الكرمل  لسهول  انتماءه  أعظم 
النساء  بكحل  زينها  التي 
الغريبات وعجنها بحناء طفولته 

البعيدة وماء حبه األول. 
ورد  رقة  رقيقة  نصوص 
كعطر  بعطر  ومضمخة  األبجدية 
جاءها  مطر  بعد  األرض  رائحة 
أصابتني  وبللها.  جفاف  بعد 
رعشة الشعر وأنا أتصفح ديوان 
عنوان  أول  الغواية(..  )رماد 
يطالعني سبايا امللح يغريني ألن 
فكيف  القصائد  ثنايا  في  أطّوف 
يشدني  تعيش؟  أن  امللح  لسبايا 
تشفى  كيف  ألعرف  وأكثر  أكثر 
بشاعرنا  فإذا  بامللح،  جراحهنَّ 
رسائل  الورد  حجر  على  ينقش 
بأجنحة  ويطير  اإلسباني،  لوركا 
وردة،  الدخان  من  فيجعل  األمل 
ويزرع  سماوي،  بعطر  تفوح 
الطريق،  في  بنفسجية  أغنيات 
فيه  يرتاح  آخر  ليال  وينتظر 
الخفيفة.  املزامير  من  العاشقون 
جمالية  بصور  شاعرنا  ويتنقل 
تتراقص فيها األبجدية مع أجساد 
أجسادهن  وتمايل  عاشقاته 

البهية في فردوسه املفقود.
أنا  فإذا  قصائده  بني  تنقلت   
شربة  غرفت  كلما  عذب  بنهر 
ألرتوي تطلب نفسي املزيد. كلما 
أحلق  بأني  أحسُّ  نصا  قرأت 
بصور  وأنتقل  آخر..  كوكب  في 
تعيدني  ثم  الواقع  عن  تبعدني 

والتصاقا  محبة  حولي   ألرى 
كحل  من  ترابه  ُعجن  بكرمل 
الطفولة  وحناء  الجميلة  العيون 
البريئة. شدني الحنني مرة أخرى 
ألعود لديوانه »وصايا العاشق« 
عباراته،  غرابة  مع  وألعيش 
فطالعتني سنبالت خضراء ونهر 
زنابق حمراء. »السنبالت الخضر 
حمراء  زنابق  ونهر  صدري   في 
في يدك التي تهتاج في البلور / 

يا لبراءة العصفور في جسدي / 
ويا لقواي حني كدمعة تنهار فوق 
بالندى  املعذب  االعمى  رخامك 
ياللماء حني يشفُّ بحٌر  والطني / 
في  يصهل  وهو  الظهيرة   في 
بيضاء  كجذوة صخرية   / الدماء 

تشعل رمل ظهري اآلن«.
واللوحات  الصور  تدهشني   
التي تكثِّف املجاز، تاركا ظله وراء 
الشاعر  توقيعة  إن  مايكتب.  كل 

مميزتان،  واضحتان  وبصمته  
أن  تعرف  تقرأ  حني  وكأنك 
الشاعر نمر سعدي يتجول بني 
حدائق الشعر وثقافات الشعوب 
وهموم الوطن والغزل والعشق، 
ويعزف على نايه أجمل األلحان 
أيلول،  لحبق  مزامير  ويرددها 
الربيع  فترى  الفصول،  ولكل 
بعثَر  الخريف  وترى  يزهو 

دموعه  فتهمي  الصفراء  أوراقه 
وأبهى  أجمل  فترى  الفراق،  على 
الجمال  ويهزُّك  الطبيعة.  صور 
في  الشاعر  أنفاُس  هزَّتني  كما 

هذه املقطوعة الغنائية العذبة:
 / بعثرني  بيديَّ  طائٌر  »حلَّق   
فقلت لسندباِد الريح مللمني وخذ 
 / اليمامة  زرقاُء  ربَّته  الذي  قلقي 
الكوُن رهَن فقاعة زرقاء  منُذ كان 

مثل الُحب«.
 مهما كتبت لن أغني اآلخرين 
القراءة  فأمام  أبدا،  القراءة  عن 
املمالك  تسقط  وحدها  الحقيقة 
كل  وتتجلى  الحضارات  وتحيا 
أنواع الفنون،  فيتراءى لك مساٌء 
»تشم  أخير.  ضبابي  سرياليٌّ 
الفراشات عن بعد ألف سماء دمي 
/ كالكالب الشريدة أو كالبعوض 
وتدخل  قلبي  ارتعاشات  تجسُّ   /
في  أحلم  كنت   / النفس   مجرى 
األخير   املساء  هذا  البحر  شرفة 
في  وبحواء  سرية  وبأشياء   /
دون  أصبح   تراه  ثم  جنة«.. 
الهواء  طواحني  يحارب  كيشوت 

الوهمية والريح.
كتبت..  مهما  غيري  أكفي  لن 
كقصائد  قصائد  عن  خصوصا 
مثل  أسلوب  وعن  سعدي  نمر 
وممتع.  جديد  الفاتن،  أسلوبه 
الشعر  ة  لجَّ في  بنفسه  فليغص 
الخضراء وليلمس جزالة التعبير 
الذي  الفني  والتصوير  اللغوي، 
الجامح،  الشاعر  خيال  أبدعه 
واإليحاءات  بالرؤى  ليختزن 

والرموز والثقافات واألساطير.

* كاتبة من سوريا

النزول من مرايا الظماأ
»و�شايا العا�شق« لنمر �شعدي ديوان لرماد الغواية

عن دار Editions Plus بالدار البيضاء املغربية 
السؤال:  »شهوة  رواية   )2022( مؤخًرا  صدرت 
للكاتب والناقد املغربي عزيز  رحلة الحب والثورة« 

العرباوي. 
قرر  الذي  ال  رحَّ شخصية  عن  الرواية  تتحدث 
أجل  من  العربي  الربيع  دول  بعض  عبر  السفر 
الصعبة  الحياة  من  والخروج  الحقيقة  اكتشاف 
مع  قريته  في  يعيشها  كان  التي  القاتلة  والوحدة 
يفقهون  ال  أميني  أغلبهم  في  يعتبرون  الذين  أهلها 
والتخلف  الشعوذة  طقوس  إال  يعرفون  وال  شيئًا 
والخرافة، فيرحل إلى عالم أرحب وأوسع يمكنه أن 
أفكارهم  ومع  معهم  عاناه  ما  تجاوز  على  يساعده 

وسلوكاتهم املتخلفة. 
ال من املغرب ويعرج على ليبيا قبل أن  ينطلق رحَّ
ينتفض شعبها ثم يعيش تجربة االنتفاضة الليبية، 
مهمة  في  سوريا  ثم  مصر  إلى  ذلك  بعد  وينتقل 
صحفية ثقافية، وفي النهاية إلى العراق هاربًا من 
الجحيم السوري، لكنه يجد هناك جحيمًا أكبر من 
املنظمة  من  هاربًا  أدراجه  ليعود  السوري  الجحيم 
عنها،  منشق  قائد  بمساعدة  اإلرهابية  املسلحة 

فيمران عبر سوريا متخفيني ويدخال إلى تركيا وقد نجيا من موت محقق ومن مطاردة محتملة من املنظمة 
نفسها أو غيرها من الجماعات املسلحة.

ال شخصية متخيلة لدي أنا السارد، نعم متخيلة، وإال فلن يكون لهذه  يقول الروائي في االستهالل: »رحَّ
املذكرات قيمة إذا ما كانت حقيقية. ورغم أن بعض األحداث فيها تتشابه إلى حد بعيد مع الواقع العربي 
ال الذي آمن باملعرفة والخروج من أجلها،  الذي نعيشه، إال أنها كانت في مكانة امللح بالنسبة للطعام. رحَّ
واالبتعاد ما أمكن عن حياته الروتينية في بلدته، ومعاشرة أقوام آخرين، كان يمثِّل بحق شخصية مهمة 
في النص. لذا تجنبُت بعض األشياء واألحداث التي ال قيمة لها في مذكراته، خاصة تلك التي كانت تتعلق 
ببعض انفعاالته في بلدته مع الناس. أما رحلته إلى البلدان العربية األخرى فكانت بمثابة طرح جديد ألدب 
ال قد بالغ في كل شيء وتطرف في العشق حتى ظنَّ نفسه عاشقًا لم تجْد  الة. إنه رحَّ الرحلة وثقافة الرحَّ
الدنيا بمثله. لكنه في بعض األحيان ينسى نفسه، ويتجاهل حبه فيهيم في األرض ال يلوي على شيء معتقدًا 

أنه ُخلق للرحيل واملعاناة«.
هذه الرواية تبدأ بفكرة، بحكاية بسيطة مع جهل الناس، وتنتهي بفكرة أخرى تختلف عن األولى، لكنها 
تبقى حكاية عجيبة لعب فيها التخييل دوره ليقود مؤلفها أنا السارد لها إلى خالصة مفادها أن املعرفة 
تحتاج إلى الرحيل، إلى الخروج من عالم الجمادات، إلى إبداع صيغ للحياة وفي الحياة، وإال كان املوت 

باملرصاد.

النفسي  لألخصائي  حديثا  صدر 
والكاتب عبد اللطيف العروي، كتاب 
»من  بعنوان  الفرنسية  باللغة  جديد 

عقل اإلله إلى كالم النبي«.
منشورات  عن  الصادر  الكتاب 
صفحة   233 في   Erickbonnier
من القطع املتوسط، يبرز دور املثقف 
ومثبط  مركب  مشهد  في  املسلم 
حيث  نفسه،  الوقت  في  واعد  لكن 
»تتواجه فيه قوى الظالم مع ما تبقى 

من املتنورين«.
في  املختص  تصدير  في  وجاء 
الرحيم  عبد  اإلسالمية  الدراسات 
اللطيف  »عبد  أن  للكتاب  حفيظي 
هذه  في  بتأمالته  يسهم  العروي 
التي  العامة  التجديدية  الحركة 
الحدث  عقد،  دون  من  تتناول، 
القرآني، دون تقيد بفكر جامد، وإنما 
ووضع  األفكار  تاريخ  إحياء  بإعادة 
التفسير  محك  على  القرآني  النص 

الجذري«.
الكاتب الذي يعتبر أن الثقافة اإلسالمية توجد اليوم في حالة جمود، حيث إن هناك انفصاال 
تاما بني التصور والواقع، يسائل دور املؤسسات الدينية التي »تمارس بأفعالها املشوهة تحكما 
مختال  عربيا  ثقافيا  الوعيا  يشكل  بما  واإلسالمي  العربي  العالم  عبر  يستشري  الذهنيات  في 
ومنغلقا بشكل كلي على الظرفية والقدرية ».مشيرا الى  إلى أن الثقافة اإلسالمية »تعتبر نفسها 
اختالف  أي  يطيقون  ال  التوجه  هذا  أنصار  أن  مبرزا  اهلل،  كالم  تحتكر  أنها  باعتبار  مثالية« 

داخله.
ويعتبر العروي أن هذه الرؤية املذهبية تشكل أحد األسباب التي تعيق تطور الدول اإلسالمية 
وتبقيها قيد ثقافة مغلقة، مضيفا أن ثقافة ال تطرح مزيدا من األسئلة وتعتبر أنها تمتلك جميع 

األجوبة املفيدة ملستقبلها هي ثقافة توقف دينامية تطورها وتصبح بالتالي عقيمة.
وحسب الكاتب، فإنه يتعني االحتكام إلى العقل، مشيرا إلى ان املثقف املسلم مطالب ب«مكافحة 
جهل ذاكرته«، ومن ثم سيصبح من الضروري والحال هاته، تأويل الوحي بما يتماشى مع الوقت 
والسياق الحالي. وهو ما يعني أنه، وعوض تجاهل العقل، يتعني استدعاؤه ألنه الوحيد القادر 

على تفسير عقل اإلله قصد اإلحاطة بجوهره.

»�شهوة ال�شوؤال: رحلة احلب والثورة«
رواية جديدة للكاتب والناقد المغربي عزيز العرباوي

»من عقل الإله اإىل كالم النبي«
 إصدار جديد بالفرنسية للكاتب عبد اللطيف العروي

مواعيد ثقافية

أنتقل بصور تبعدني عن 
الواقع ثم تعيدني ألرى حولي  

محبة والتصاقا بكرمل ُعجن 
ترابه من كحل العيون الجميلة 

وحناء الطفولة البريئة.
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والثقافة  الشباب  وزارة  تنظم    
والتواصل وجمعية أصدقاء محمد الجم، 
الدورة  ـ  للمسرح  الجم  محمد  جائزة 
األول  الوطني  المهرجان  ـ  العاشرة 
لمسرح الشباب، تحت شعار “الشباب 
دعامة للنموذج التنموي الجديد”، من 
10 إلى 13 ماي 2022، بمسرح محمد 

الخامس وقاعة باحنيني بالرباط.
ــشــارك فــي الــمــهــرجــان األعــمــال  وت
المسرحية التي تأهلت في اإلقصائيات 
الجهوية، ممثلة لجهات المملكة الـ12، 

وهي:
أغورا  لفرقة  اللقاء”  حافة  “على  ـ 
الداخلة  )جهة  الداخلة  من  للمسرح 

وادي الذهب(.
ـ “الليلة” لنادي المسرح بروميثيوس 
من سيدي يحيى الغرب )جهة الرباط سال 

القنيطرة(.
الوالء  رواد  منتدى  لنادي  “كالج”  ـ 
)جهة  البرنوصي  سيدي  البيضاء  من 

الدار البيضاء سطات(.
إين  لجمعية  النوارس”  “هجرة  ـ 

أومازيغ من الناظور )جهة الشرق(.
ـ “لعبة الشطرندلس” لنادي األقنعة 
للسينما والمسرح من تازة )جهة مكناس 

فاس(.
ـ “علكة لحبارة” لفرقة رواد المسرح الملكي من أسا 

الزاك )جهة كلميم جهة واد نون(.
لنادي أم الربيع للمسرح من الفقيه  ـ “الزنقة 13” 

بنصالح )جهة بني مالل خنيفرة(.
لجمعية الوسام للتربية والتكوين من  ـ “ترجالت” 

ورزازات )جهة درعة تافياللت(.
ـ “عالش وكيفاش” لفرقة أم السعد للمسرح من العيون 

)جهة العيون الساقية الحمراء(.
ـ “عنبر شكسبير” لجمعية خشبة الحوز من تاحناوت 

)جهة مراكش آسفي(.

ـ “عنكبوت السيرك” لنادي كانديال آرت من الفنيدق 
)جهة طنجة تطوان الحسيمة(.

أوالد  من  والفن  للثقافة  أنفاس  لفرقة  “الصباط”  ـ 
تايمة )جهة سوس ماسة(.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الكاتب المسرحي 
الدكتور عبد الكريم برشيد )رئيسا( وعضوية الفنانين 
الحمدي  وهاجر  الجبيع  وفاطمة  عاجل  اإللــه  عبد 

وبوسرحان الزيتوني والصحافية أمينة غريب.
تألقت  وجوها  المهرجان  يكرم  أخــرى،  جهة  ومن 
الفنانة نجوم الزوهرة  في إطار مسرح الهواة، وهم: 

والفنانين إبراهيم وردة والمختار الماللي.

الخميسات: أورارى علي 

يعتبر الفنان و المطرب المغربي إبراهيم 
العلمي، الذي حلت ذكرى رحيله يوم 24 من 
شهر أبريل الماضي، من جيل الرواد الذين 
المغربية، و  األغنية  قواعد و أسس  أرسوا 
أحمد  منهم،  نذكر  األولى،  لبناتها  واضعي 
عبدالوهاب  الخياطي،  البيضاوي،عباس 
أكومي، محمد بنعبد السالم، محمد فويتح، 
الراشدي، عبد  القادر  المزكلدي، عبد  محمد 
النبي الجراري.. الذين حملوا على أكتافهم 

عبء األغنية المغربية بصدق فني كبير. 
إزداد الفنان إبراهيم العلمي سنة 1930، 
و ظهر ميوله القوي للموسيقى منذ صغره، 
و كان شغوفا باإلستماع لألغاني الشرقية، و 
خاصة قطع محمد عبد الوهاب و أم كلثوم، كما 
كان ألخيه محمد عزيز العلمي، الذي اكتشف 
موهبته، الفضل في الدفع به في الميدان الفني 

و ساعده على تنمية معارفه الموسيقية..
 التحق إبراهيم العلمي بالمعهد الموسيقي 
في -1953 1952، و رغم العراقيل التي كان 
يضعها الفرنسيون آنذاك في وجه المغاربة، 
الطامح  الشباب  من  مجموعة  ورفقة  فإنه،  
إلثبات قدراته الفنية،  استطاعوا تخطي هذه 
العقبات، و رسم طريقهم الناجح، بالمشاركة 
مع الجوق العصري بإذاعة الدار البيضاء، 
حيث تضلعوا بالمعرفة الموسيقية، وفي هذه 
اآلونة انتقل العلمي من عازف على الناي إلى 

عازف على العود داخل الجوق العصري.

و واصل مساره بعد االستقالل باالعتماد 
على  و  معارف  من  سابقا  اكتسبه  ما  على 
موهبته كباقي فناني جيله، و كانت المحطة 
األولى أداؤه لقطعة » ليالي العيد » بمناسبة 
عيد الفطر سنة 1958، و تواصل إنتاجه و 
إبداعه بأداء العديد من القطع صارت على كل 
لسان، أغاني تناولت مواضيع مختلفة منها 
التي تغنى بها عن مناطق مغربية و ما تتميز 
به من جمال و سحر طبيعي كمدينة إفران 
باألطلس  أورير  أيت  و  المتوسط،  باألطلس 
بوجدان  مرتبطة  ظلت  أغانيه   ،  .. الكبير 

خليني   « نذكر،  عواطفهم،  و  المستمعين 
 «  ،« عيني  بين  صورتك  ياللي   «  ،« بعيد 
هدا شحال » ، » اهلل يسامحك »، » غضبان 
عليا »، » ياسالم »، » شغلت بالي و مشات 
»، » امساك امساك »، » يالناسي العهد »، » 
يالساخي بيا »، »يا البيضة »..، وكان يكتب 
الكلمات و يلحن و يغني،  كما لحن لمجموعة 
الدار  إذاعة  المطربين، كما ترأس جوق  من 
البيضاء من 1966 إلى 1990، و كان حريصا 

على أن تتميز األغنية بالجودة.
نعود إلى أيت أورير، المدينة الواقعة بإقليم 

الحوز، التابع لجهة مراكش - أسفي، و التي 
توجد على بعد كيلومترات من المدينة الحمراء 
مراكش في اتجاه مدينة وارزازات وعند قدم 
األطلس الكبير، و التي تتميز كمنطقة بجمالها 
اآلخاذ، و تنوع تضاريسها، و طبيعتها الخالبة 
و طابعها لفالحي الذي يميزه وجود األشجار 

المثمرة.. و عنها قال العلمي.
يا طير غني وزيد فغناك 
ورقص وطير هنا وهناك 

تمتع بكل منظر جميل 
فرح بالريش اللي غطاك 

أنا لما سولوني على الجمال 
قولتليهم هي أيت أورير 

عروسة جميلة فرحانة 
عندها فكل حقل سرير 

الماء صافي ديما يحلم 
كل صباح بنهار كبير 
مابين شعاب وجبال 

وادها مالو نظير 
اللوزة نورات والخوخ  بزهارو نشوان 

أيت أورير بالد الخير منظر جميل 
والليمونة زهات والفالح بظلها فرحان 

أيت أورير بالد الخير منظر جميل 
والشمس خيوطها ذهبية 

تتكلم على الورد والريحان 
طلعت كل صباح 

يلبس من كل التيجان. 
انتقل إبراهيم العلمي إلى دار البقاء يوم 

24 أبريل 2002 بعد مسار زاخر بالعطاء..

 »مارفل« توسع آفاقها إلى العوالم الموازية في فيلم«دكتور ستراينج« الجديد »نبل الورق«.. معرض للفنان التشكيلي سعيد مساري بالرباط
يحتضن رواق »ضفاف« التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، من 12 
ماي الجاري إلى 12 يونيو المقبل، معرضا للفنان التشكيلي سعيد مساري تحت عنوان »نبل الورق«.
وحسب بالغ للمؤسسة، فإن سعيد مساري، وهو من مواليد تطوان، يقيم ويشتغل بمدريد. وهو 
خريج المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بتطوان سنة 1979، وحاصل على شهادة اإلجازة من كلية 

الفنون الجميلة الجميلة بجامعة كوملوتينسي بمدريد سنة 1985.
وفي سنة 1987، تابع مساري دراسات متخصصة بالسلك الثالث بقسم تاريخ الفن بكلية الفلسفة 

واآلداب التابعة للجامعة المستقلة لمدريد.
وحسب البالغ، فإن مساري يمارس فنا متعددا ويتبنى العديد من أنماط التعبير بما في ذلك النقش 
والتركيب والفيديو والكوالج والخط، مضيفا أنه خالل مساره الفني، عرض الفنان أعماله في العديد 

من الدول بما فيها اسبانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا والنرويج والبرازيل والمغرب.

بعد 27 فيلما حققت أرقاما قياسية من حيث اإليرادات على مستوى العالم، توسع استديوهات«مارفل« 
آفاقها من خالل انتقال مغامرات أبطالها الخارقين إلى عوالم موازية، يتقدمهم«دكتور ستراينج« الذي 
 يؤدي دوره الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، في فيلم انطلقت عروضه بأمريكا في 6 ماي الجاري.

ويتناول فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« لمرتقب إلى قصة »الساحر األعلى« الذي يجس 
 ده كامبرباتش ويتنقل بين مجموعة عوالم جديدة ملونة مقلقة وغريبة، بمساعدة المراهقة أمريكا تشافيز. 
روجــت  مفهوم  وهــو  أو«مالتيفيرس«،  الموازية«  استكشاف«العوالم  ــى  إل الفيلم  ويتطرق 
يتعايش  الــعــوالــم  مــن  المتناهيا  عـــددا  أن  فــكــرة  مــن  وينطلق  الــمــصــورة  »مارفل«  شــرائــط  لــه 
فيلم  ــان  وك ومخططاتهم.  وأعــدائــهــم  خارقين  أبــطــال  عــن  خاصة  قصة  منها  ولكل  عالمنا،  مــع 
. الفكرة  إلــى  تطرق  السنة  نهاية  فــي  كبيرا  نجاحا  حقق  ــذي  ال هوم«  واي  نــو  مان:  "»سبايدر 
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في الذكرى 20 لرحيله.. 
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�إبر�هيم �لعلمي �لمغربي �لذي تغنى بجمال مناطق مغربية.. �أيت �أورير نموذجا

�لمهرجان �لوطني �لأول لم�شرح �ل�شباب في �لرباط  
أطلقت مجموعة«عبيدات 
الرمى« رضوان فيديو كليب 
»عندي  بــعــنــوان  ــد،  جــدي
للجالية  تكريما  عزيزة«، 

المغربية في الخارج.
الجديد،  الغنائي  العمل 
عبد  الفنان  أخرجه  الــذي 
العالي الحضري، وبتوزيع 
موسيقى من جمال حناف، 
صور مؤخرا في مونتريال 
ــة، خـــالل إحــيــاء  ــدي ــن ــك ال
المجموعة لسهرات غنائية 
مارس  شهر  خــالل  هناك، 
الماضي، وشارك في غنائه 
العبيد،  رضوان  الفنانون 

وهشام  الهاشمي،  محمد  العسلي،  رشيد  جابر،  هشام  العسلي،  طارق 
مسيد، ثم صالح بويفض.

»عندي عزيزة«، ، قامت بإنتاجه شركة RCM EVENEMENTS   التي 
قدمت خدمات متنوعة دعما للمجموعة والفن التراثي المغربي ، فيما تم 
كتابة كلمات األغنية، ضمن خلية اشتركت فيها كل من المجموعة، مع 

الفنان حوسى اهبار استوديو هامي.
العمل الفني الجديد، الذي تميز بأزياء جديدة، متحررة وعصرية، تتناسب 
مع طبيعة الفضاء الذي صور فيه، بمشاركة وجوه جديدة، ولمسة فنية 
جديدة، تراعي ذوق نوع من الجمهور، مع الحفاظ على الطابع التراثي 
والشعبي واالحتفالي لمسار المجموعة التراثية، تحت ادارة فنية اشرف 

عليها الفنان عبد الرزاق ولد عامر.
األغنية الجديدة، مهداة لكل عزيز، وعزيزة على القلب والخاطر، هي لوحة 
موسيقية شهبية تراثية مفتوحة، لكل غالية في الزمان والذاكرة والوجدان، 

بإيقاعات متناسقة تسعد بها العائالت واألحباء واألعزاء والعزيزات.
يشار إلى أن هذا العمل الجديد، الذي أطلق بعد فترة كورونا، سبقه 
المجموعة  فيه  احتفت  الجمهور،  لدى  فيديو ممتع، خلف أصداء طيبة 

بعمال النظافة، فضال عن » لفراجة« مع الفنان زهرة الرباطية.
وضمن برنامجها المقبل، تستعد الفرقة التي تشغل ضمن حكمة »هذا 
مشا ارا االخر«، ترسيخا لمسارها الفني في التنويع والتجديد، تستعد 
الحياء سهرات والمشاركة في عدة مهرجانات داخل وخارج المغرب، فضال 
عن طرح كليب جديد خالل عيد األضحى المقبل، ضمن مسلسل طرح فيديو 

جديد عل رأس كل عيد بوجوه جديدة ولمسة فنية مغايرة.

عبيد�ت �لرمى ر�شو�ن تطلق فيديو 
كليب جديد بعنو�ن » عندي عزيزة«

حفل العرض األول لفيلم »اإلخوان«

ما هكذ� تكون 
�لفرجة �شينمائيا

لحسن العسبي
 11 اإلثنين  ليلة  البيضاء  بالدار  »ميغاراما«  السينمائي  المركب  شهد 
ماي 2022، حفل تقديم العرض ما قبل األول لفيلم »اإلخوان«، الذي غامرت 
اإلعالمي  والزميل  الصديق  يرأسها  التي   ،SW MEDIA شركة  بإنتاجه 
المغربي إدريس شحتان، المدير العام للمجموعة اإلعالمية التي تتبع لها 
القناة اإللكترونية »شوف تيفي«. وهو الفيلم الذي نجحت أطراف عدة، على 
مستوى مواقع التواصل اإلجتماعي، في جعله مادة إعالمية تواصلية جعلت 
منه موضوع اهتمام خاص لدى الرأي العام، حتى قبل نزوله إلى القاعات 
السينمائية بالمغرب )المفروض أن ينزل ابتداء من اليوم األربعاء 13 ماي(، 
خاصة بعد صدور مواقف مثيرة ضد الفيلم، حتى قبل عرضه على العموم، 

تطالب بمنعه من شاشات السينما.
وزير  تمثل في حضور  وكبيرا،  مهما  الحضور  دعوة  مع  التجاوب  كان 
الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد وكذا العديد من الفعاليات 
بهم  الذين غصت  واألعمال،  المال  ورجال  واإلعالمية  والسينمائية  الفنية 
ردهات مركب ميغاراما، مما شكل مقدمة إيجابية ليكون حفل العرض األول 
لفيلم »اإلخوان« ناجحا بكل المقاييس التواصلية المندرجة ضمن التقاليد 
بعد  ما  الدقائق  توالي  مع  لألسف  لكن  السينمائية.  للعروض  اإلحترافية 
الموعد المحدد للدخول إلى القاعة الكبرى للعرض المحدد في الثامنة مساء، 
سجلت فوضى تنظيمية في عملية الدخول، أساءت للسالسة المعتادة في 
مناسبات فنية مماثلة، لها طقوسها الخاصة وآلياتها التنظيمية المحترفة، 
خاصة مع اشتداد اإلكتظاظ ببهو اإلنتظار، وعدم تسهيل الكم الكبير لحاملي 
الميكروفونات وآالت التصوير للجهة المنظمة عملها )وهذه ظاهرة جديدة 
بالمغرب تتطلب التحليل والدراسة والنقد والتوجيه وإعادة التنظيم لما فيه 

احترام أصول مهنة الصحافة(.
بعد مشقة الدخول إلى قاعة العرض الكبرى، سينطلق مسلسل آخر من 
التمطيط من الجهة المكلفة بالتنظيم، أساء في العمق للفريق المنتج والمبدع 
للفيلم الذي سبقته كل تلك الضجة اإلعالمية الكبيرة، ما جعل متعة اكتشاف 
تصاب في مقتل جديا. ذلك أن  في فيلم »اإلخوان«  »الصنعة السينمائية« 
التقاليد المتبعة في مناسبات عرض مماثلة، يكون فيها العمل اإلبداعي، أي 
الفيلم المنجز، هو البطل األول في الحفل وليس شيئا آخر، ومن المعيب 
التشويش على شغف انتظار الجمهور الحاضر المتعطش لمشاهدته. ذلك 
أن العريس هو الفيلم في المقام األول، وأن اإلحتفال بالفريق الذي يكون وراء 
تلك اإلبداعية يكون بعد نهاية العرض. والحال أن الجهة المكلفة بالتنظيم 
قد قلبت المعادلة الطبيعية المعمول بها في كل سينمات العالم )المحترفة(، 
وحولت حفل العرض األول لفيلم »اإلخوان« إلى ما يشبه لألسف »فيشطة« 
تقليدية، بلغت حد أن احتكرت شابة من فريق العمل، الميكرفون لنصف ساعة 
لتقدم على الخشبة ما يقارب الخمسين فردا من فريق العمل التقني، في ما 
يشبه احتفالية من الدرجة الصفر في التواصل، ولم تخجل أن تردد أكثر من 
مرة بشكل مزعج عبارة »إيوا صفقو«، في حركة معيبة في مناسبات مماثلة. 
مثلما أن توثب الفنان الشاب »طاليس« كاتب سيناريو الفيلم ومؤطر الفريق 
الفني المشارك في إنجازه، قد جعله يقع في مزالق تواصلية من قبيل قوله في 
مناسبة عمومية وفوق خشبة قاعة سينمائية مغربية إن فنانة مشاركة غير 
حاضرة في الحفل »ألن اهلل مسك عليها وهاجرت إلى أمريكا« )واللسان ما 
فيه عظم نعم، لكن لألمور رمزياتها، فما نقوله في مقهى ليس مثل ما نقوله 

في حفل عمومي، وأمام وزير في الحكومة(.
كان من نتائج عدم اإلحترافية التنظيمية تلك، التي قلبت المعادالت الطبيعية 
المعمول بها في مناسبات فنية مماثلة، أن طال زمن التقديم ألكثر من ساعتين 
كاملتين، متعبتين للحضور الذي بدأ يتساءل : »أين هو الفيلم«؟. فبدأ عدد من 
المخرجين السينمائيين المغاربة المجربين والوازنين والجمهور والضيوف 
في مغادرة القاعة، دون مشاهدة الفيلم، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف 
ليال، بعد أن ظل الجميع جالسا ينتظر بطل الحفل الذي هو الشريط السينمائي 
ألكثر من ساعتين. مما أساء في النهاية، لألسف، إلى الجهة المنتجة وللفريق 
المبدع في إخراج الفيلم وإنجازه والمشاركة فيه. لقد ضاع فيلم »اإلخوان« 
يدرك  لم  الذي  التقديم،  لشكل  هاو  فيلم  أمام  ذاك،  األول  تقديمه  حفل  في 
اإلحترافية  مهندسوه أن المسافة كبيرة بين تقاليد »العرض السينمائي« 
أخرى،  آخر، وضوابط  فالسينما شئ  »الفيشطة«.  وبين مفهوم وأساليب 
يكون فيها البطل هو الفيلم وليس شيئا آخر، بدليل أنه كثيرا ما يتحرج 
المخرجون والفنانون، عالميا، في أخد الكلمة قبل العرض، ألنهم يحرصون 
على عدم التشويش على أفق انتظار المتفرج وعلى المساحة الواجبة أن 

تعطى للفيلم على مستوى العرض.
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االشتراكي

الناقد املغربي الدكتور حممد الداهي
يح�شد جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 

أبو ظبي: محمد طمطم

     فاز الكاتب  والناقد املغربي األستاذ محمد الداهي، بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب، في   فرع الفنون والدراسات النقدية لسنة2022 ، عن كتابه: 
والذي أصدره عن  “السارد وتوأم الروح....من التمثيل الى االصطناع” 

املركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع سنة 2021 .
يمتاز الكتاب بسالسة العرض ووضوح تام في املفاهيم مع دقة في 
التحليل، حيث يسرد العالقة املعقدة بني الكتابة والوجود والنص، وما 

يضمره في إطار تمثيل الذات الواقعية ونقلها الى عالم الكتاب.
ينقسم  والكتاب:)السارد وتوأم الروح....من التمثيل الى االصطناع( 
الذاتية  السيرة  بني  بالعالقة  يعنى  األول:  القسم  أقسام:  ثالثة  الى 
القسم  وفي  الطفولة،  محكي  يتناول  الثاني  القسم  وفي  والتاريخي، 
الكاتب)املنطقة  أسماه  ما  استقصاء  على  فيه  يشتغل  واألخير  الثالث 
الواقع  ملفوظات  بني  تفصل  التي  امللتبسة  املنطقة  وهي  البينية( 

وملفوظات التخيل، ملقاربة ظاهرة التهجني.
إن كتاب  “السارد وتوأم الروح....من التمثيل الى االصطناع”يسير 
فيه الكاتب بأسلوب رائع وببيان شاسع املعاني، شيق األسلوب، وبلغة 

راقية، وقد قال عنه الناقد أحمد املديني:”... هي  أمنت دراسة مدققة 
وموثقة في املحكيات الذاتية العربية الحديثة، بمنهجية تتراوح بني 
محموالت النصوص ومنظورات الدرس النقدي الحديد، تستجلي 

تمثيالت الواقع بني حقيقته وتخيل الذات....”

اجلمعية الوطنية لأ�شاتذة و اأطر التعليم 
اخل�شو�شي حتتفي بال�شاعر م�شطفى قلو�شي 

أطر  و  ألساتذة  الوطنية  الجمعية  تحتفي  األول،  مؤتمرها  إطار  في 
التعليم الخصوصي باملغرب بالشاعر املغربي االستاذ مصطفى قلوشي، 
الحي  البركة  الجمعيات  بفضاء  وذلك  الجاري  ماي   28 السبت  يوم 

الحسني الدارالبيضاء انطالقا من الساعة الرابعة والنصف.
الشاعر مصطفى قلوشي اعترافا بمساره اإلبداعي منذ  يأتي تكريم 
والشذرة،  القصيدة  بني  مزجت  تجربة شعرية  راكم  التسعينيات حيث 
وبصم أعماله بحضور تربوي وازن كإطار تربوي بالتعليم الخصوصي 
حيث تخرج على يده عشرات الطالب .كما أن الجمعية اختارت مصطفى 
قلوشي كنموذج مشرف داخل منظومة التعليم الخصوصي وواحد من 

األصوات الشعرية املتميزة داخل الحقل التربوي.

جامعة ابن طفيل تكرم العالمة املوؤرخ 
اإبراهيم القادري بوت�شي�ش

 

والتراث«،  التاريخ  و«مختبر  والحضارة«   التاريخ   »شعبة  تنظم  
االنسانية  العلوم  بكلية  الدكتوراه«  دراسات  »مركز  مع  بتنسيق 
التاريخ   « موضوع  حول  دراسيا  يوما  بالقنيطرة،  واالجتماعية 
األبيض  البحر  حوض  في  التاريخي  البحث  وتجديد  والسيميولوجيا 

املتوسط« .
إبراهيم  املؤرخ  العالمة  تكريم   ، الدراسي  اليوم  هذا  خالل  سيتم 
واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ  في  البحث  رائد  بوتشيش  القادري 
طفيل  ابن  جامعة  في  واألندلس  باملغرب  واألفكار  الذهنيات  وتاريخ 

القنيطرة.
بنحمادة،  سعيد  الفرحان،  أحمد  الدكاترة:   اللقاء  هذا  في  يشارك 
الفاتحي، علي صالح مولى، مولود عشاق، حميد اجميلي وذلك  حميد 
يوم 16 ماي الجاري ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمدرج 

الندوات بالكلية.

رباب الدعيجي *

تزيد  أنها  القصائد  عادة  من 
يفيض  حتى  للمجهول،  الشوق 
تحملك  أو  للحبيِب،  الحنني  بك 
كما  للحبيب،  الشغف  أجنحة 
من عادِة الشوق أن يؤرقك. كنت 
د  ويرمِّ يسليني  شيء  عن  أبحث 
لهفتي ألهلي البعيدين وألحبتي، 
»وصايا  ديوان  فصادفني 
لشاعر من فلسطني هو  العاشق« 

نمر سعدي.  
واالسم،  العنوان  نظري  لفت   
العشقية،  الوصايا  هذه  وفتحت 
الشوق  نسيت  قد  بي  وإذ 
قميص  يلبس  الليل  وبدا  برهة 
بالصبح  وإذا  والرغب،  الشفافية 
الساعات  من  كم  عطرا..  يتنفس 
شدَّني،  تميزا  ووجدُت  قضيت 
»ضعي  للحنني  بفسحة  ومررُت 
الطفَل  عصفورِك  القلب  بدَل 
الفراشة   / املشتهاَة  غيمتك    /
كوكبَك   / القصائد  في  منثورة 
ى  املدمَّ املساء  دموَع   / الساحليَّ 
بركة  على  طافيتني  وعينني   /
بدل  ضعي   / الورود  الحتراِق 

القلب قلبك«..
صريحة،  مكاشفة  من  لها  يا   
طوق  قراءة  أعيد  »لن  مباغتة 
ماريو  وال  الشتاء  هذا  الحمامة 
يوسا ولن / أرى غير وجهك يلمع 
في ليِل أحلى املجاز كما يستشفُّ 
الحيرة  تأخذك  الوطن«..  الغريُب 

من  الشاعر  ينقلك  تقرأ..  وأنت 
عالم إلى عالم وكأنك على بساط 
الريح. فها هو ليل القصيدِة يلمُع 
الصباحات،  عن  الصدأ  ويمسح 
من  ونازال  مترجال  باملاء،  ويحلم 

مرايا الظمأ.
أجمل  وما  نصوصه  أعذب  ما 
بنفسه،  حكاه  الذي  عشقه 
السومرين  آلهة  واستحضَر 
الثياب.  أجمل  وألبسها  القدامى 
رسمها  التي  املدهشة  لصوره  يا 
بتراب  نها  ولوَّ القلب،  بريشة 
العشق،  بألوان  وزيَّنها  االرض 
ثلوج  تراكم  بعد  كشمس  فبزغت 
وما  شي  كل  وحول  في  وصقيع 
الكرمل  لسهول  انتماءه  أعظم 
النساء  بكحل  زينها  التي 
الغريبات وعجنها بحناء طفولته 

البعيدة وماء حبه األول. 
ورد  رقة  رقيقة  نصوص 
كعطر  بعطر  ومضمخة  األبجدية 
جاءها  مطر  بعد  األرض  رائحة 
أصابتني  وبللها.  جفاف  بعد 
رعشة الشعر وأنا أتصفح ديوان 
عنوان  أول  الغواية(..  )رماد 
يطالعني سبايا امللح يغريني ألن 
فكيف  القصائد  ثنايا  في  أطّوف 
يشدني  تعيش؟  أن  امللح  لسبايا 
تشفى  كيف  ألعرف  وأكثر  أكثر 
بشاعرنا  فإذا  بامللح،  جراحهنَّ 
رسائل  الورد  حجر  على  ينقش 
بأجنحة  ويطير  اإلسباني،  لوركا 
وردة،  الدخان  من  فيجعل  األمل 
ويزرع  سماوي،  بعطر  تفوح 
الطريق،  في  بنفسجية  أغنيات 
فيه  يرتاح  آخر  ليال  وينتظر 
الخفيفة.  املزامير  من  العاشقون 
جمالية  بصور  شاعرنا  ويتنقل 
تتراقص فيها األبجدية مع أجساد 
أجسادهن  وتمايل  عاشقاته 

البهية في فردوسه املفقود.
أنا  فإذا  قصائده  بني  تنقلت   
شربة  غرفت  كلما  عذب  بنهر 
ألرتوي تطلب نفسي املزيد. كلما 
أحلق  بأني  أحسُّ  نصا  قرأت 
بصور  وأنتقل  آخر..  كوكب  في 
تعيدني  ثم  الواقع  عن  تبعدني 

والتصاقا  محبة  حولي   ألرى 
كحل  من  ترابه  ُعجن  بكرمل 
الطفولة  وحناء  الجميلة  العيون 
البريئة. شدني الحنني مرة أخرى 
ألعود لديوانه »وصايا العاشق« 
عباراته،  غرابة  مع  وألعيش 
فطالعتني سنبالت خضراء ونهر 
زنابق حمراء. »السنبالت الخضر 
حمراء  زنابق  ونهر  صدري   في 
في يدك التي تهتاج في البلور / 

يا لبراءة العصفور في جسدي / 
ويا لقواي حني كدمعة تنهار فوق 
بالندى  املعذب  االعمى  رخامك 
ياللماء حني يشفُّ بحٌر  والطني / 
في  يصهل  وهو  الظهيرة   في 
بيضاء  كجذوة صخرية   / الدماء 

تشعل رمل ظهري اآلن«.
واللوحات  الصور  تدهشني   
التي تكثِّف املجاز، تاركا ظله وراء 
الشاعر  توقيعة  إن  مايكتب.  كل 

مميزتان،  واضحتان  وبصمته  
أن  تعرف  تقرأ  حني  وكأنك 
الشاعر نمر سعدي يتجول بني 
حدائق الشعر وثقافات الشعوب 
وهموم الوطن والغزل والعشق، 
ويعزف على نايه أجمل األلحان 
أيلول،  لحبق  مزامير  ويرددها 
الربيع  فترى  الفصول،  ولكل 
بعثَر  الخريف  وترى  يزهو 

دموعه  فتهمي  الصفراء  أوراقه 
وأبهى  أجمل  فترى  الفراق،  على 
الجمال  ويهزُّك  الطبيعة.  صور 
في  الشاعر  أنفاُس  هزَّتني  كما 

هذه املقطوعة الغنائية العذبة:
 / بعثرني  بيديَّ  طائٌر  »حلَّق   
فقلت لسندباِد الريح مللمني وخذ 
 / اليمامة  زرقاُء  ربَّته  الذي  قلقي 
الكوُن رهَن فقاعة زرقاء  منُذ كان 

مثل الُحب«.
 مهما كتبت لن أغني اآلخرين 
القراءة  فأمام  أبدا،  القراءة  عن 
املمالك  تسقط  وحدها  الحقيقة 
كل  وتتجلى  الحضارات  وتحيا 
أنواع الفنون،  فيتراءى لك مساٌء 
»تشم  أخير.  ضبابي  سرياليٌّ 
الفراشات عن بعد ألف سماء دمي 
/ كالكالب الشريدة أو كالبعوض 
وتدخل  قلبي  ارتعاشات  تجسُّ   /
في  أحلم  كنت   / النفس   مجرى 
األخير   املساء  هذا  البحر  شرفة 
في  وبحواء  سرية  وبأشياء   /
دون  أصبح   تراه  ثم  جنة«.. 
الهواء  طواحني  يحارب  كيشوت 

الوهمية والريح.
كتبت..  مهما  غيري  أكفي  لن 
كقصائد  قصائد  عن  خصوصا 
مثل  أسلوب  وعن  سعدي  نمر 
وممتع.  جديد  الفاتن،  أسلوبه 
الشعر  ة  لجَّ في  بنفسه  فليغص 
الخضراء وليلمس جزالة التعبير 
الذي  الفني  والتصوير  اللغوي، 
الجامح،  الشاعر  خيال  أبدعه 
واإليحاءات  بالرؤى  ليختزن 

والرموز والثقافات واألساطير.

* كاتبة من سوريا

النزول من مرايا الظماأ
»و�شايا العا�شق« لنمر �شعدي ديوان لرماد الغواية

عن دار Editions Plus بالدار البيضاء املغربية 
السؤال:  »شهوة  رواية   )2022( مؤخًرا  صدرت 
للكاتب والناقد املغربي عزيز  رحلة الحب والثورة« 

العرباوي. 
قرر  الذي  ال  رحَّ شخصية  عن  الرواية  تتحدث 
أجل  من  العربي  الربيع  دول  بعض  عبر  السفر 
الصعبة  الحياة  من  والخروج  الحقيقة  اكتشاف 
مع  قريته  في  يعيشها  كان  التي  القاتلة  والوحدة 
يفقهون  ال  أميني  أغلبهم  في  يعتبرون  الذين  أهلها 
والتخلف  الشعوذة  طقوس  إال  يعرفون  وال  شيئًا 
والخرافة، فيرحل إلى عالم أرحب وأوسع يمكنه أن 
أفكارهم  ومع  معهم  عاناه  ما  تجاوز  على  يساعده 

وسلوكاتهم املتخلفة. 
ال من املغرب ويعرج على ليبيا قبل أن  ينطلق رحَّ
ينتفض شعبها ثم يعيش تجربة االنتفاضة الليبية، 
مهمة  في  سوريا  ثم  مصر  إلى  ذلك  بعد  وينتقل 
صحفية ثقافية، وفي النهاية إلى العراق هاربًا من 
الجحيم السوري، لكنه يجد هناك جحيمًا أكبر من 
املنظمة  من  هاربًا  أدراجه  ليعود  السوري  الجحيم 
عنها،  منشق  قائد  بمساعدة  اإلرهابية  املسلحة 

فيمران عبر سوريا متخفيني ويدخال إلى تركيا وقد نجيا من موت محقق ومن مطاردة محتملة من املنظمة 
نفسها أو غيرها من الجماعات املسلحة.

ال شخصية متخيلة لدي أنا السارد، نعم متخيلة، وإال فلن يكون لهذه  يقول الروائي في االستهالل: »رحَّ
املذكرات قيمة إذا ما كانت حقيقية. ورغم أن بعض األحداث فيها تتشابه إلى حد بعيد مع الواقع العربي 
ال الذي آمن باملعرفة والخروج من أجلها،  الذي نعيشه، إال أنها كانت في مكانة امللح بالنسبة للطعام. رحَّ
واالبتعاد ما أمكن عن حياته الروتينية في بلدته، ومعاشرة أقوام آخرين، كان يمثِّل بحق شخصية مهمة 
في النص. لذا تجنبُت بعض األشياء واألحداث التي ال قيمة لها في مذكراته، خاصة تلك التي كانت تتعلق 
ببعض انفعاالته في بلدته مع الناس. أما رحلته إلى البلدان العربية األخرى فكانت بمثابة طرح جديد ألدب 
ال قد بالغ في كل شيء وتطرف في العشق حتى ظنَّ نفسه عاشقًا لم تجْد  الة. إنه رحَّ الرحلة وثقافة الرحَّ
الدنيا بمثله. لكنه في بعض األحيان ينسى نفسه، ويتجاهل حبه فيهيم في األرض ال يلوي على شيء معتقدًا 

أنه ُخلق للرحيل واملعاناة«.
هذه الرواية تبدأ بفكرة، بحكاية بسيطة مع جهل الناس، وتنتهي بفكرة أخرى تختلف عن األولى، لكنها 
تبقى حكاية عجيبة لعب فيها التخييل دوره ليقود مؤلفها أنا السارد لها إلى خالصة مفادها أن املعرفة 
تحتاج إلى الرحيل، إلى الخروج من عالم الجمادات، إلى إبداع صيغ للحياة وفي الحياة، وإال كان املوت 

باملرصاد.

النفسي  لألخصائي  حديثا  صدر 
والكاتب عبد اللطيف العروي، كتاب 
»من  بعنوان  الفرنسية  باللغة  جديد 

عقل اإلله إلى كالم النبي«.
منشورات  عن  الصادر  الكتاب 
صفحة   233 في   Erickbonnier
من القطع املتوسط، يبرز دور املثقف 
ومثبط  مركب  مشهد  في  املسلم 
حيث  نفسه،  الوقت  في  واعد  لكن 
»تتواجه فيه قوى الظالم مع ما تبقى 

من املتنورين«.
في  املختص  تصدير  في  وجاء 
الرحيم  عبد  اإلسالمية  الدراسات 
اللطيف  »عبد  أن  للكتاب  حفيظي 
هذه  في  بتأمالته  يسهم  العروي 
التي  العامة  التجديدية  الحركة 
الحدث  عقد،  دون  من  تتناول، 
القرآني، دون تقيد بفكر جامد، وإنما 
ووضع  األفكار  تاريخ  إحياء  بإعادة 
التفسير  محك  على  القرآني  النص 

الجذري«.
الكاتب الذي يعتبر أن الثقافة اإلسالمية توجد اليوم في حالة جمود، حيث إن هناك انفصاال 
تاما بني التصور والواقع، يسائل دور املؤسسات الدينية التي »تمارس بأفعالها املشوهة تحكما 
مختال  عربيا  ثقافيا  الوعيا  يشكل  بما  واإلسالمي  العربي  العالم  عبر  يستشري  الذهنيات  في 
ومنغلقا بشكل كلي على الظرفية والقدرية ».مشيرا الى  إلى أن الثقافة اإلسالمية »تعتبر نفسها 
اختالف  أي  يطيقون  ال  التوجه  هذا  أنصار  أن  مبرزا  اهلل،  كالم  تحتكر  أنها  باعتبار  مثالية« 

داخله.
ويعتبر العروي أن هذه الرؤية املذهبية تشكل أحد األسباب التي تعيق تطور الدول اإلسالمية 
وتبقيها قيد ثقافة مغلقة، مضيفا أن ثقافة ال تطرح مزيدا من األسئلة وتعتبر أنها تمتلك جميع 

األجوبة املفيدة ملستقبلها هي ثقافة توقف دينامية تطورها وتصبح بالتالي عقيمة.
وحسب الكاتب، فإنه يتعني االحتكام إلى العقل، مشيرا إلى ان املثقف املسلم مطالب ب«مكافحة 
جهل ذاكرته«، ومن ثم سيصبح من الضروري والحال هاته، تأويل الوحي بما يتماشى مع الوقت 
والسياق الحالي. وهو ما يعني أنه، وعوض تجاهل العقل، يتعني استدعاؤه ألنه الوحيد القادر 

على تفسير عقل اإلله قصد اإلحاطة بجوهره.

»�شهوة ال�شوؤال: رحلة احلب والثورة«
رواية جديدة للكاتب والناقد المغربي عزيز العرباوي

»من عقل الإله اإىل كالم النبي«
 إصدار جديد بالفرنسية للكاتب عبد اللطيف العروي

مواعيد ثقافية

أنتقل بصور تبعدني عن 
الواقع ثم تعيدني ألرى حولي  

محبة والتصاقا بكرمل ُعجن 
ترابه من كحل العيون الجميلة 

وحناء الطفولة البريئة.
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التحرير - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
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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
2022/05/10

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش 
إعالن عن إرجاء تاريخ فتح 

طلب العروض مفتوح
 DT2116837 :رقم

جلسة علنية
تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
إرجاء  عن  الكهرباء  -قطاع 
العروض  طلب  فتح  تاريخ 
بـتوريد  املتعلق  مفتوح 
التشغيل  معدات  وتسليم 
اإلقليمية  للمديرية  واألدوات 
تاريخ  إلى  بمراكش  للتوزيع 

.2022/06/30
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني.
يحدد الثمن التقديري في:

األول  الشطر   -
مغربي/مع  134.136,60درهم 

احتساب الرسوم.

الشطرالتاني   -
مغربي/مع  313.240,49درهم 

احتساب الرسوم.
الضمانة املؤقتة غير واردة.

يمكن تحميل ملفات االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
   www.one.ma :وكذلك عبر

يمكن سحب ملفات االستشارة 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 

املغرب.
الهاتف: 

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
تسلم ملفات االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و :

مقابل وصل  العروض  تودع   -
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 

الكهرباء 
13, شارع موالي رشيد - كليز 
- مراكش - املغرب ؛  قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة  و 

لفتح األظرفة

البريد  طريق  عن  ترسل  -أو 
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب 
بمراكش  للتوزيع  الجهوية 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

العلنية لفتح األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/06/30 األظرفة بتاريخ 
على الساعة التاسعة والنصف 
صباحا بمقر املديرية الجهوية 

للتوزيع بمراكش 
وصل  مقابل  العينات   تودع 
للكهرباء  الوطني  املكتب  في 
قطاع   - للشرب  الصالح  املاء 
موالي  شارع   ,13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 
املغرب قبل تاريخ و ساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
تفتح األغلفة في آن واحد. 

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
بالسيد عبد الرحيم موشريف:

onee.ma @ mouchrif
الهاتف: 0662046426

الجهوية  املديرية  العنوان: 
 ,13 الكائنة   مراكش  للتوزيع 
 - كليز   - رشيد  موالي  شارع 

مراكش - املغرب.
الفاكس:

)212()524(436077
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www .one .ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes réglemen-
taires et techniques(
ع.س.ن/1622/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

BG/01/2022 :رقم
جلسة عمومية

على    2022/06/02 يوم   في 
الساعة 10H00 صباحا سيتم 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
متعلقة  أثمان  عروض  بطلب  
هدم  أشغال  التالية:  بالصفقة 

مسجدين بعمالة ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
كذلك  يمكن  كما  ميدلت  لعمالة 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
العروض إلى املتنافسني بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
املرسوم   من   19 املادة  في 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  *الضمانة 
درهم  االف   عشرة  مبلغ:  في 

)10.000٫00درهم(. 
*كلفة تقدير االعمال محددة في 
مبلغ: مائتان وستة عشرة ألف 
وأربعون  وثالثة  مائة  وستة 

درهم   )643,00 216درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
رقم 2.12.349  السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -

الضبط بعمالة ميدلت.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم .

- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  االلكتروني  التقديم  إما   -

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   8 املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1629/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل 

- قطاع الشباب-
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 2022/11
على   2022/06/28 يوم  في 
الساعة الحادية عشر صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
الشباب  لوزارة  الرئيسية 
قطاع  والتواصل   والثقافة 
سينا  ابن  شارع   51 الشباب 
األظرفة  فتح  الرباط  أكدال 
العروض  بطلب  املتعلقة 
شراء  ألجل  أثمان  بعروض 
دور  لفائدة  املعلوماتي  عتاد 
ملديرية  التابعة  الشباب 
والشؤون  والطفولة  الشباب 

النسوية - حصة فريدة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لوزارة  الصفقات  مصلحة  من 
 - والتواصل  والثقافة  الشاب 
ابن  شارع   51 الشباب،  قطاع 
ويمكن    ، الرباط  أكدال  سينا 
كذلك نقله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
-حدد مبلغ الضمان املؤقت  في 
)مئتا  200.000درهم  مبلغ  

ألف درهم (
محددة  األعمال  تقدير  -كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
9.886.800٫00درهم  مبلغ: 
)تسعة  الرسوم  احتساب  مع 
وستة  مئة  وثمان  ماليني 
وثمانون ألف وثمان مئة درهم 

مع احتساب الرسوم(
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم   من  و31   29  ،27
في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 
بوزارة  الصفقات  بمصلحة 
الشباب و الثقافة و التواصل 

-قطاع الشباب.
لرئيس  -إما تسليمها مباشرة 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة
- إما إرساله بالطريقة الرقمية 
االقتصاد  وزارة  مرسوم  وفق 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.2014/09/04
الوصفية  البيانات  إن  
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
ايداعها    يجب  العروض 
بوزارة  الصفقات  بمصلحة 
والتواصل  والثقافة  الشباب 
ابن  51 شارع  الشباب  -قطاع 
على  الرباط.  ??أكدال  سينا 
األقصى يوم  27/ 06/ 2022  

قبل الساعة 4 مساًء.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   3 املادة  في  عليها 

االستشارة
ع.س.ن/1631/ا.د

ع.س.ن /1623/إد

ع.س.ن /1625/إد

ع.س.ن /1626/إد

ع.س.ن /1624/إد
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الدعوة اإلى اإحداث خلية خا�صة برقمنة التراث الأمازيغي والحفاظ عليه 

وتي�صير �صبل ا�صتثماره 
أحمد بيضي

»جمعية  نظمتها  التي  باملناظرة  ارتباطا 
يوم  مريرت«،   مدارس  مجموعة  تالميذ  قدماء 
السبت 12 مارس 2022، تحت عنوان »الفنون 
تراكمات  املتوسط:  األطلس  في  األمازيغية 
التوصيات  عن   االعالن  مؤخرا  تم  ورهانات«، 
ب«تميز  التذكير  مع  أشغالها،  عن  املتمخضة 
الباحث  أرشيف  من  متحفي  بمعرض  امللتقى 
املكي أكنوز، تضمن صورا وأسطوانات ووثائق 
وآالت وأشرطة صوتية نادرة«، وتنظيم« فقرات 
فنية، تربوية وشعرية، ثم جلسة حول السياق 
األمازيغية،  للفنون  والتاريخي  االجتماعي 
وآفاق  األمازيغية  الفنون  توثيق  حول  وأخرى 
محمد  املولودي،  سعيدي  بمشاركة  تطويرها«، 
ميكاييل  أكنوز،  املكي  خروز،  إدريس  مخلص، 
عالوي  محمد  أزارو،  حوسى  وتسيير  بايرون، 
بتكريم  الحفل  تتويج  مع  ياسني،   ومحمد 

الباحث املكي أكنوز.
بالبنيات  املرتبطة  التوصيات  وشددت 
ضرورة  على  والفنية،  الثقافية  التحتية 
»إحداث فضاء إثنوغرافي خاص بأدوات وآالت 
باألطلس  األمازيغية  الفنون  وأكسسوارات 
الوثائق  لحفظ  فضاء  و»إنشاء  املتوسط«، 
وتصنيفها  ومعالجتها  والبصرية  السمعية 
أساليب  وتطوير  وكيفا  كما  رصيدها  وإغناء 
استثمارها وتحقيق سبل استفادة املجتمع منها 
بما يصقل األذواق وينمي الحس الجمالي بكل 
بالبحوث  مكتبة خاصة  »إحداث  مع  أصنافه«، 
بالفنون األمازيغية باألطلس  املتعلقة  والوثائق 
»إنشاء  املتوسط في أنماطها املختلفة«، وكذا  
الذاكرة  يجسد  دائم(  )معرض  بصري  فضاء 
املتوسط  باألطلس  األمازيغية  للفنون  املشتركة 
التفاعلية  واألنماط  واألحداث  بالرموز  ويعرف 
لهذه الفنون«، وب »إحداث خلية خاصة برقمنة 
عليه  الحفاظ  بهدف  األمازيغي  الفني  التراث 
اآلليات  جل  خالل  من  استثماره  سبل  وتيسير 
والوسائل املمكنة«، و«إحداث البنيات التحتية 
لهيكلة   ).… مسرح،  الثقافة،  )دار  الضرورية 
وانتظام الفعل الثقافي والفني وصيانة وترويج 
لألطلس  األمازيغية  والثقافية  الفنية  املنتجات 

املتوسط وتطوير أساليب استعمالها«.
وعلى مستوى التوثيق والبحث، تمت املطالبة 
والوثائق  البحوث  بيبليوغرافيا  »إنجاز  بـ 

وفنون  املتوسط  باألطلس  الخاصة  والدراسات 
»إبراز  مع  )بالتدريج(«،  خاص  بوجه  املنطقة 
واالجتماعية  اإلنسانية  املضامني  أهمية 
األمازيغية  والثقافية  الفنية  للموارد  والقيمية 
واملجال  باإلنسان  والنهوض  للتنمية  بالنسبة 
عبر  الجبلية«،  واملناطق  املتوسط  األطلس  في 
التنظيمية  الصيغ  املضامني وفق  »مقاربة هذه 
الثقافة  بني  للعالقة  املجسدة  والعلمية 
الشفوي  الالمادي  التراث  و»جمع  والتنمية«، 
وتدوينه وتيسير الصيغ التي تؤدي إلى إدراك 

أبعادها اإلنسانية والجمالية«.
»توفير  إلى  الدعوة  تمت  ذاته  السياق  في 
وتسويق  لنشر  الضرورية  واآلليات  الشروط 
لألطلس  األمازيغي  والثقافي  الفني  املنتوج 
الجهود  تكثيف  مع  ودوليا«،  وطنيا  املتوسط 
ألجل »إعادة أداء األعمال ذات الداللة التاريخية 
واإلنسانية في املشهد الفني األمازيغي للحفاظ 
على الذاكرة وإشاعة النموذج الفني األمازيغي 
لألطلس املتوسط على نطاق واسع«، و«تنظيم 
للتفكير والبحث  دائم ومتنوع املسالك  منتدى  
باألطلس  األمازيغية  والفنون  الثقافات  في 
أبعادها  وإبراز  بها  االرتقاء  أفق  في  املتوسط 
تنظيم  مع   والقيمية«،  والثقافية  املجتمعية 
سنوية(،  نصف  أو  )سنوية  فنية  »دورات 
بمريرت، تحت مسمى »ملتقى اإلبداع األمازيغي 
على  التأكيد  جانب  إلى  املتوسط«،  باألطلس 
منتظمة  وورشات  دورات  »تنظيم  أهمية 
لألطلس  األمازيغي  الفني  املجال  في  للتكوين 
الفاعلني/ مع  للتواصل  و»حلقات  املتوسط«، 

ات الثقافيني والفنيني ملنطقة األطلس املتوسط 
حول موضوعات محددة من شأنها تطوير الفن 
والثقافة وتأطير الفاعلني/ات في امليادين الفنية 

املختلفة«. 
»تشجيع  ومن جهة أخرى، تم التشديد على 
املتوسط  األطلس  في  النسائية  الفنية  املواهب 
اقترانا بمبدأ مقاربة النوع«، و«تحفيز الفنانني 
التي  الوسائل  من  وتمكينهم  األمازيغ  الشباب 
»إدماج  إبراز مهاراتهم ومؤهالتهم«، مع  تتيح 
أهم املضامني الفنية والثقافية لألطلس املتوسط 
في املناهج التربوية الخاصة باملنطقة من أجل 
تقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة وإدماجها في 

محيطها السوسيو ثقافي«.   
والتعاون  الشراكة  »إقامة  إلى  امللتقى  ودعا 
القروية  )الجماعات  الترابية  الجماعات  مع 

املجلس  اإلقليمي،  املجلس  والحضرية، 
الجهوي(«، و»التنسيق والتعاون مع مؤسسات 
القطاع العمومي ذات االهتمام بالشأن الثقافي 
ـ  الثقافية  للشؤون  الجهوية  )املديرية  والفني 
الثقافة…(«، ومع »املعهد امللكي للثقافة  وزارة 
مع  الشراكة  »إقامة  عن  فضال  األمازيغية«، 
املقاوالت واملؤسسات اإلنتاجية من أجل تعزيز 
العمل الثقافي والفني«، و«التنسيق الدائم مع 
تيسيرا  ومواقعه  أصنافه  بكل  اإلعالم  قطاع 
األمازيغي  والثقافي  الفني  املنتوج  نشر  ملهمة 

في األطلس املتوسط«. 
  وعلى صعيد الجانب االجتماعي  ، تم التشديد 
االجتماعية  بالوضعية  »االرتقاء  ضرورة  على 
من خالل  والثقافيني  الفنيني  للفاعلني  واملهنية 
تدابير مؤسساتية وتنظيمية وقانونية«، والعم 
بما  والثقافي  الفني  باملجال  »النهوض  على 
والعيش  االجتماعي  االرتقاء  مستلزمات  يحقق 

الكريم   للفاعل)ة( الفني)ة( والثقافي)ة(«. 
بأرضية  التوصيات  استهلت  وقد  هذا 
املتحقق  الكبير  »التراكم  من  انطلقت  فكرية 
في  األمازيغي  والفني  الثقافي  املجال  في 
األطلس املتوسط في مختلف أنماطه التعبيرية 
والغنائية والشعرية على امتداد سنوات طويلة، 
الذي يطبع  والتمفصل  التالقح  لواقع  واعتبارا 
الزمنية  امتداداتها  في  سواء  األنماط،  هذه 
والتاريخية، أو في تقاطعاتها املوضوعاتية التي 
بني  وااللتقاء  التواصل  جسور  مد  إلى  أفضت 

والتواصلية  والرمزية  اإلنسانية  املكونات  جل 
لألطلس  االجتماعي  املجال  منها  يتشكل  التي 
ملحة  الضرورة   »باتت   ثم   املتوسط«، ومن  
اإلملام  أفق  في  التراكم،  هذا  ومدارسة  ملساءلة 
تعبيراته،  تطبع  التي  والتعدد  التنوع  بمعالم 
والتاريخية  اإلنسانية  الخلفيات  على  والتعرف 
والوجدانية املتعددة التي تفضي إلى نسج هذه 
التفرد حاصال  كان عنصر  وإ«ذا  التعبيرات«.  
لألطلس  األمازيغي  والفني  الثقافي  املشهد  في 
املتوسط«، تضيف األرضية، فإن »عالقته القوية 
مع مختلف التعبيرات الوطنية أمر واقع، بالنظر 
للحركية التاريخية والثقافية التي تميز املجتمع 

املغربي منذ زمن بعيد«.... 
أن  على  التأكيد  إلى  األرضية  وخلصت 
واألكاديمية  واملؤسساتية  املدنية  »املسؤوليات 
املوارد  تعبئة  الحاضر،  الوقت  في  تحتم، 
والتكنولوجية  والرقمية  والعلمية  البشرية 
املسؤول  العمومي  النقاش  إغناء  أجل  من 
األطلس  في  األمازيغية  والفنون  الثقافة  حول 
بضمان  الكفيلة  املنظومات  وإرساء  املتوسط، 
التوثيق الواعد والبحث العلمي املتعدد األبعاد 
والتملك  التداول  على  املساعدة  واألنشطة 
زيادة  والفنية،  الثقافية  للموارد  املجتمعي 
املواهب  لتطوير  املستدامة  الفرص  إيجاد  على 
الضامنة  السيرورة  في  واالنخراط  وامللكات 
لألطلس  والفني  الثقافي  املنتج  لتسويق 
أوسع  إلى  الولوج  من  وتمكينه  املتوسط 

مساحات التداول اإلنساني والكوني«.

يف ملتقى احتضنت فعالياته مدينة مريرت

تفاديا لإلجهاد املائي وتداعياته الثقيلة

جماعة مكر�س..  غرق
تلميذين بخزان مائي 

 

في صهريج  غرقا  االثنني،  يوم  زوال  تلميذان  مصرعهما،  لقي 
يستعمل لتجميع مياه السقي بالتنقيط داخل ضيعة بأحد الدواوير 
بالنفوذ  اسماعيل  قيادة سيدي   - القروية  لجماعة مكرس  التابعة 

الترابي إلقليم الجديدة.
التلميذين  »فإن  املدنية  الوقاية  عنها  كشفت  معطيات  ووفق 
يبلغان من العمر 13 و14 سنة، كانا يتابعان دراستهما باملستوى 
االعدادي، قصدا الصهريج للسباحة،  في ظل ارتفاع درجة الحرارة 
يلقيا  أن  قبل  األسبوع،  هذا  من  بداية  واألقاليم  املدن  بمختلف 

حتفهما غرقا«.
امللكي والسلطات  الدرك  املكان ممثلون عن  الى عني  انتقل  وقد 
املحلية  باملنطقة، حيث تم انتشال الجثتني من طرف عناصر الوقاية 
املدنية. وأمرت النيابة العامة املختصة بنقل الجثتني  نحو مصلحة 
الخامس بالجديدة،  محمد  االقليمي  باملستشفى  الشرعي  الطب 
هذه  مثل  في  املتبعة  املسطرة  وفق  للتشريح   إخضاعهما  قصد 

الحوادث.  
مصطفى الناسي

 ال�صويرة.. حظر جمع  ال�صدفيات 
بـ »اأم الطيور - �صويكة«

لتربية  املصنفة  باملنطقة  الصدفيات  منع جمع وتسويق  »تقرر 
الصدفيات أم الطيور - شويكة، التابعة لجهة الصويرة، وذلك إلى 
غاية التطهير الكامل لهذا الوسط«.. يفيد بالغ صادر - يوم الجمعة 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  عن   - املنصرم 

واملياه والغابات.
التي  التحليالت،  نتائج  »أثبتت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
مستوى  على  البحري  الصيد  في  للبحث  الوطني  املعهد  أنجزها 
»غير  بكميات  سامة  بحرية  بيولوجية  مواد  وجود  املنطقة،  هذه 
عادية« في الصدفيات«، مضيفا  »و تبعا لذلك، أوصى قطاع الصيد 
البحري مستهلكي هذا املنتوج بأن ال يقتنوا إال الصدفيات املعبأة 
البيع  بنقط  تسويقها  يتم  التي  الصحية  للملصقات  والحاملة 
املرخصة )األسواق الرسمية(«،  محذرا  »من كون الصدفيات التي 
تروج أو تباع بشكل غير منظم ال تتوفر على أي ضمانة صحية، 

وتشكل بالتالي خطرا على صحة املواطنني«.

اأكادير.. الكالب ال�صالة توؤرق 
�صاكنة الحي المحمدي

عرف الحي املحمدي بمدينة أكادير،  في اآلونة األخيرة، تزايدا 
مستوى  على  مكان  من  أكثر  في  الضالة  الكالب  ألعداد  مقلقا  
فضاءات هذا التجمع السكاني.  وهي الوضعية  التي باتت تشكل 
مصدر أرق بالنسبة للسكان، وذلك استحضارا ملا تشكله من تهديد 
الذين  التالميذ  و  التلميذات  خصوصا  والكبار،  الصغار  لسالمة 
يقصدون  الذين  املصلني  إلى  إضافة  مدارسهم،  صوب  يتجهون 
املساجد لتأدية الصلوات الخمس )مسجد البركة نموذجا(، حيث 

يصادفون في طريقهم  يوميا هذه الكالب.
قتامة  يزداد  الوضع  فإن    « املتضررين  السكان  وحسب بعض 
عندما يرخي  الليل سدوله، حيث يتعالى نباح الكالب بشكل متكرر  
في األماكن الخالية أمام بعض العمارات ،  ما يخلف  هلعا و خوفا 
لدى األطفال  أثناء خلودهم الى النوم ، إلى جانب املرضى وكبار 

السن«.
الضالة   للكالب  املكثف  للتواجد  وخيمة  عواقب  ألية  وتفاديا 
املسؤولة  الجهات  من  املحمدي  الحي  سكان  يلتمس   باملنطقة، 
»التدخل بشكل مستعجل لوضع حد  لهذه الوضعية املزعجة، وذلك 
حماية لسالمة القاطنني ، وغيرهم من الوافدين على الحي، و القيام  

باملتعني لكي تستعيد عمارات الحي االطمئنان املفقود«.

 عبد الجليل بتريش

م�صروع �صخم لتاأمين اإمداد الدارالبي�صاء 
و�صواحيها بالماء ال�صروب

 ع. رياض

في سياق الظرفية الحالية التي يميزها إجهاد مائي 
املوارد  تشهد  املغربية،  املناطق  بمختلف  استثنائي 
باملاء  الكبرى  البيضاء  الدار  تتزود منها  التي  املائية 
احتياطي  في  وتراجعا  ملحوظا  تقلصا  الشروب، 
موسم  خالل  املطرية  التساقطات  قلة  بفعل  املخزون، 
األمطار الحالي. علما بأن املاء الذي توزعه ليدك بالدار 
هما  أساسيني،  موردين  من  يأتي  الكبرى،  البيضاء 
رقراق  أبي  وادي  على  عبد هلل  بن  محمد  سد سيدي 
من سد  كل  و   ،)2021 مكعب سنة  )107 ماليني متر 
على  املتواجدين  معاشو  سعيد  سيدي  سد  و  دورات 
وادي أم الربيع )109 ماليني متر مكعب سنة 2021(، 
الدار  منها  تتزود  التي  السدود  أن  إلى  اإلشارة  مع 
في  ملموسا  تقلصا  تعرف  الشروب  باملاء  البيضاء 

احتياط مخزونها للمياه.
الساكنة  تزويد  استمرارية  ضمان  أفق  وفي 
إنجاز مشروع  ضخم   تم  الشروب،  باملاء  البيضاوية 
الجنوبية  املنطقة  تزويد  شأنه  من  التزويد،   لتعزيز 
فيها  يتزايد  التي  املفوض  للتدبير  الترابي  للمجال 
أوالد صالح،  )جماعات بوسكورة،  الحضري  التوسع 
مديونة، املجاطية، أوالد الطالب، لهراويني...(، و ذلك 
عبر تحويل اإلمداد انطالقا من منشآت املكتب الوطني 
البيضاء  الدار  جنوب  لتزويد  للشرب  الصالح  للماء 
مبرمة  اتفاقية  على  بناء  العملية  تنجز هذه  و  باملاء. 
بني وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد و املالية، وزارة 
سطات،  البيضاء  الدار  جهة  والية  املاء،  و  التجهيز 
للماء  الوطني  واملكتب  »ليدك«  املفوضة  السلطة 

والكهرباء.
»ويشمل مشروع إمداد الدار البيضاء الكبرى باملاء 
الشروب إنجاز قناة للربط بخزان مديونة 140 وخزان 
مرشيش 240 على طول 12,5 كلم بقطر يبلغ 1000 
ميليمتر. كما يضم إنجاز محطة للضخ باستثمار في 
الضرائب«  احتساب  بدون  درهم  ماليني   108 حدود 
تشغيل  »انطالق  إلى  الفتة  املشروع،  معطيات  تفيد 
مارس   21 اإلثنني  يوم  الجديدة  املنظومة  منشآت  
2022، مما سيساهم في الحد من آثار اإلجهاد املائي«.  
مجال  في  فاعال  »وباعتبارها  ذاته  السياق  وفي 
الخدمات العمومية بالدار البيضاء الكبرى، فقد أقدمت  

»السلطة املفوضة« على وضع مخطط عمل تفصيلي، 
ندرة  تدبير  إلى  يهدف  السلطات،  باقي  مع  تقاسمته 
املاء في املجال الترابي للتدبير املفوض، كما تم إطالق 
املواطنني  فئات  مختلف  لتحفيز  تحسيسية  منظومة 

على ترشيد استهالكاتهم للماء«.
مشروع  »جانب  إلى  فإنه  نفسه،  املصدر  وحسب 
الشروب،  باملاء  الكبرى  البيضاء  الدار  تزويد  تأمني 
يتم إنجاز عملية أخرى لتزويد املاء الشروب ملشروع 
تشمل  والتي  حصار،  واد  حجاج  بسيدي  »رياض« 
محطة للضخ وسردابا على مستوى موقع مطار تيط 
تبلغ  رياض  مشروع  تزويد  قناة  إلى  إضافة  مليل، 
7000 متر و800  1000 ميليمتر على طول  أقطارها 
ميليمتر على طول 3300 متر، كما تشمل إنجاز خزان 
شبه مطمور وصهريج وجهاز رفع ضغط املاء. وتبلغ 
مليون   144 »رياض«  ملشروع  االستثمارية  الكلفة 
)املاء،  درهم، بحيث يتم إنجازه ضمن مشروع ضخم 
كلفته  تبلغ  الدراسات(  السائل،  التطهير  الكهرباء، 
أن  إلى  اإلشارة  مع  درهم،  مليون   258 اإلجمالية 
مساهمة التدبير املفوض في هذا املشروع تبلغ 160 
 258 الـ  )من  الضرائب  احتساب  بدون  درهم  مليون 
مليون درهم(«. كما  »تم إنجاز مشروع  لتأمني إمداد 
جماعة املنصورية باملاء الشروب، والذي تبلغ تكلفته 
االستثمارية 78,6 مليون درهم   بتمويل من صندوق 
األشغال للتدبير املفوض. و يهدف املشروع إلى تقوية 
الشروب  باملاء  املنطقة  هذه  إلمداد  التحتية  البنيات 
رقراق،  أبي  رافد  عبر  التزويد  قنوات  من  انطالقا 
بحيث ستساهم هذه املنشأة في تعزيز االكتفاء الذاتي 
بواسطة الطاقة االستيعابية للخزان التي تبلغ 15000 
 6 متر مكعب. كما يشمل املشروع إنشاء قناة طولها 
كذا  و  ميليمتر،   600 و   400 قطرها بني  يتراوح  كلم 
الربط«  البيضاء  الدار  السيار  للطريق  عابر  سرداب 
تفيد املعطيات نفسها، مضيفة »أنه  إلى جانب تدبير 
املتواجدة وإنجاز بنيات تحتية  املنشآت  الشبكات و 
إطار  في  تدخل  عديدة  بمجهودات  القيام  تم  جديدة، 
عقلنة استعمال املوارد املائية، مما ساهم في اقتصاد 
ما يفوق 10 ماليني متر مكعب من املاء الشروب، وذلك 
وتقوية  املائية  للموارد  الذكي  التدبير  على  باالعتماد 
البنيات التحتية والكشف عن التسربات وإصالحها، 

من أجل مواكبة نمو العاصمة االقتصادية«.
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سامح شكري،  المصري،  الخارجية  وزير  أكد   
للمملكة  الترابية  للوحدة  الداعم  بللاده  موقف 
المغربية، والتزامها بالحل األممي لقضية الصحراء.

الذي صدر عقب  المشترك  البيان  في  ذلك  جاء 
المباحثات التي أجراها، ايوم اإلثنين بالرباط، وزير 
اإلفريقي والمغاربة  الخارجية والتعاون  الشؤون 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون 
يقوم  والذي  العربية،  لجمهورية مصر  الخارجية 

بزيارة عمل إلى المملكة.
وأكد سامح شكري، أيضا، تأييد باده لما جاء 
 2602 رقم  القرار  وآخرها  األمن  بقرارات مجلس 
)لعام 2021(، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة 
بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما 

نحو التسوية السياسية.
المملكة  إلى  عمل  بزيارة  شكري  سامح  ويقوم 
المغربية، يومي 9 و10 مايو 2022 بدعوة رسمية 
من ناصر بوريطة، أجرى خالها، الجانبان مباحثات 

معمقة. 
المشترك،  البيان  الوزيران، حسب  واستعرض 
سبل تعزيز العاقات الثنائية، انطاقا من توجيهات 
محمد  الملك  الجالة  صاحب  البلدين،  قائدي 
السيسلي،  الفتاح  عبد  فخامة  وأخيه  السادس،، 
رئيس جمهورية مصلر العربية، والروابط التاريخية 
وأواصر األخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين 

ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة. 
 

الدورة الرابعة آللية التنسيق 
والتشاور السياسي 

آللية  الرابعة  الللدورة  عقد  على  االتفاق  تم  و   
التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خال النصف 
الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية 
التنسيق  وتعزيز  الرؤى  تبادل  من  البلدين  تمكن 
حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.

وذكر باغ مشترك صدر في أعقاب هذه المباحثات،  
أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد لجنة الشؤون 
كافة  لبحث  المشتركة  واالجتماعية  القنصلية 
القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة 
تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين واإلعاميين 
التعاون  لتعزيز  والمصلريين  المغاربة  والفنانين 

وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
على  المشترك،  البيان  يضيف  التأكيد،  تم  كما 
أن البعد االقتصادي واالستثماري هو ركيزة هامة 
في عاقات البلدين في ضوء قدرة الدولتين على 
المجاالت،  من  العديد  في  تكاملي  تعاون  إرسللاء 
وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد 
وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشلرية متميزة. 
وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل 
وزيادة  االقتصادي،  التعاون  عاقات  تطوير  على 
من  االستفادة  وتعظيم  المتبادلة،  االستثمارات 
وزيادة  البلدين،  في  لاستثمار  الجاذب  المناخ 
معدالت التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل 

الخبرات في مختلف المجاالت.
وأبرز البيان المشترك، أن الجانبين وجها الدعوة، 
أجل  من  األعمال  رجال  لمجلس  الصدد،  هذا  في 
استثمار العاقات السياسية الجيدة بين البلدين 
واإلطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما 
لتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري بما يدعم 
التنمية والرخاء. من  الدولتين في تحقيق  جهود 
جهة أخرى، اتفق الوزيران على المضي قدما في 
تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية 
اللجنة  لعقد  تمهيدا  العربية  مصر  وجمهورية 
المشتركة العليا المغربية المصلرية برئاسة قائدي 

 ترجمة التنسيق المغربي - 
المصري إلى مبادرات

ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج  إلى تعزيز التنسيق 
المغربي- المصري وترجمته إلى مبادرات مشتركة 
تخدم مصالح البلدين، واألمن واالستقرار اإلقليميين.

وقال بوريطة، في ندوة صحفية عقب المباحثات 
التي أجراها مع وزير الخارجية المصري سامح 
هناك تطابقا في وجهات النظر بين  شكري، إن " 
المغرب ومصر، ورغبة في تعزيز التنسيق الثنائي 
مصالح  تخدم  مشتركة  مبادرات  إلى  وترجمته 
واالستقرار  والسلم  األمللن  أيضا  ولكن  البلدين، 

اإلقليمي".
وأوضح، في هذا الصدد، أن الطرفين اتفقا، خال 
هذه المباحثات، على إعداد أجندة للتعاون الثنائي 

في عدة مجاالت خال األسابيع واألشهر المقبلة، 
على أن يتم تفعيلها في لقاءات بين البلدين على 
محمد  الملك  الجالة  صاحب  بين  مستوى  أعلى 

السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما اتفق الجانبان، يضيف الوزير ، على "تنزيل 
طموح جالة الملك وفخامة الرئيس الستغال هاته 
األرضية الصلبة للعاقات الثنائية وإعطاءها زخما 
جديدا"، وذلك من خال تفعيل اآلليات المؤسساتية 
آليات  من  عدد  وعقد  المبرمة،  االتفاقيات  وتنفيذ 
االقتصادي  التعاون  وتعزيز  السياسي،  التشاور 
األعمال  لجان  مجلس  وتفعيل  المجاالت،  كل  في 

المغربي المصري.
أيضا  المباحثات  همت  فقد  بوريطة،  وبحسب 
مجموعة من القضايا اإلقليمية، في شمال إفريقيا، 
إلى  باإلضافة  األوسط،  الشرق  وفي  ليبيا،  كملف 
 - األورو  والمجال  اإلفريقية  القارة  في  الوضع 

متوسطي.
"الصبغة  بل  بوريطة  أشاد  متصل،  وفي سياق 
البلدين،  بين  العاقات  تكتسيها  التي  الخاصة" 
ذلك أنها "عاقات عريقة تنطوي على بعد سياسي 
واقتصادي وإنساني وروحي، وهي إلى ذلك عاقة 
متفردة كونها مؤطرة في إطار قانوني ومؤسساتي 
متميز ليس للمغرب نظيرا له مع أي بلد عربي أو 

إفريقي آخر".
عاوة على ذلك، أبرز الوزير أن الطابع الخاص 
لهاته العاقات يعود إلى "طبيعة العاقة الخاصة 
بين جالة الملك وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، والشراكة المتميزة التي تجمع المملكة 

المغربية وجمهورية مصر العربية "،
وتابع بالقول إن "تعليمات جالة الملك محمد 
السادس واضحة في ما يخص "ضرورة التنسيق 
والتشاور مع مصر حيال القضايا الدولية واالقليمية 

المطروحة على الساحتين العربية واالفريقية".
المناسبة لإلعراب عن  بوريطة هذه  يفوت  ولم 
"إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم اإلرهابي 
اآلثم الذي استهدف أول أمس منطقة غرب سيناء 
وتأييدها  مصر  جمهورية  مع  الكامل  وتضامنها 
السلطات  التي تتخذها  والتدابير  االجراءات  لكل 
عن  واستقرارها"، ومعربا  أمنها  لحفظ  المصرية 
تعازيها لذوي الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل 

للمصابين.

المطلق  التضامن  على  السياق،  في هذا  وأكد، 
للمملكة مع مصر في كل ما يخص مصالحها العليا 

والمصالح التي تمس أمنها الوطني واإلقليمي، 
مهمان  مصر  واستقرار  أمن  أن  على  مشددا 

للمغرب والعالم العربي.

إشادة بدور لجنة القدس 

سامح  المصري،    الخارجية  وزير  أشاد  و 
شكري، بدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجالة 

الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين 
والحفاظ على الطابع العربي واإلسامي للقدس، 
الحضارية  ومكانتها  القانوني  وضعها  وعلى 

ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثاث.
البيان المشترك  أن الجانبين جددا  وجاء في 
تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة 
بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، 
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وفقا للقرارات 

الدولية ذات الصلة.
الدعم  المغرب  خارجية  وزير  ثمن  جانبه،  من 
الفلسطيني  للشعب  مصر  تقدمه  الذي  الملموس 
رأسها  وعلى  المشروعة،  حقوقه  على  للحصول 
إنهاء االحتال وإقامة دولته المستقلة، فضا عن 
وتثبيت  االستقرار  لتحقيق  الرامية  مصر  جهود 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين  بين  التهدئة 
الذي  العسكري  التصعيد  تكرار  دون  للحيلولة 
في  الماضي  العام  الفلسطينية  األراضي  شهدته 
مايو 2021. وأبرز أيضا جهود مصر في عملية إعادة 
إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان 
تحسين األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. 
كما أعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود 
بين  المنشودة  المصالحة  تحقيق  أجل  من  مصر 
الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء االنقسام 
التفاوضي  الموقف  تقوية ودعم  بما يساعد على 
الفلسطيني واستثباب األمن واالستقرار في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
المصري سامح  ونظيره  بوريطة  ناصر  وشدد 
شكري على ضرورة تجاوز الخافات البينية العربية 
تشهده  ما  ظل  في  العربي  الصف  لوحدة  صونا 
المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما 
لكافة أشكال التدخات الخارجية في شؤون الدول 

العربية.
وثمنا الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة 
الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعا سياسية 
واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة 
وتماسك  الوطنية  وسيادتها  الدول  تلك  أراضي 

مجتمعاتها.
وأضاف البيان أن الوزيرين تبادال الرؤى تجاه 
للبلدين  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  مختلف 
عربيا وقاريا ودوليا ، وجددا التأكيد على أهمية 
تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات 
األمنية العابرة للحدود، بما فيها اإلرهاب والتطرف 
والجرائم السيبرانية، فضا عن مواصلة التنسيق 
والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود 
واالستقرار  واألمللن  المستدامة  التنمية  تحقيق 
ومكافحة اإلرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.

وبحث الوزيران مستجدات األزمة الليبية، حيث 
جددا دعم بادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/ 
الليبي دون أي إماءات أو تدخات خارجية هو 
السبيل الوحيد للحل وصوال إلى إجراء االنتخابات 
وثمنا  بالتزامن.  ليبيا  في  والبرلمانية  الرئاسية 
في هذا السياق اضطاع مؤسسات الدولة الليبية 
بمسؤولياتها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة من 
قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية 

المنتخبة،كما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر 
الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة 
ودورها في إطاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير 
الخارجية المصري بجوالت الحوار التي استضافتها 
المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات 

السياسي الموقع بين االطراف الليبية.
وشدد الجانبان، يضيف البيان المشترك، على 
ضرورة خروج جميع القوات األجنبية والمرتزقة 
والمقاتلين األجانب من ليبيا في مدى زمني محدد 
تنفيذا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومخرجات 
مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 
فضا  الخصوص،  هذا  في  المشتركة  العسكرية 
الشاملة  الوطنية  المصالحة  مساعي  تأييد  عن 
اإلصاحات  تنفيذ  وكذلك  الليبيين،  األشقاء  بين 
االقتصادية الازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات 

شعبها.
والتعاون  التنسيق  استمرار  على  االتفاق  وتم 
البلدين،  لقضايا  خدمة  األفريقي  االتحاد  داخل 
األفريقي  االتحاد  منظومة  إصاح  في  ومساهمة 
األفريقية  الللدول  إرادة  تعكس  منظمة  وجعلها 
واختياراتها  مصيرها  في  التحكم  على  وقدرتها 
األفريقية  بالقارة  والتنمية  السلم  دعائم  لتثبيت 
بما في ذلك من خال ضمان التمثيل العادل إلقليم 
الشمال في منظومة السلم واألمن األفريقية وعلى 
رأسها مجلس السلم واألمن األفريقي. وشهد اللقاء 
الجارية الستضافة مصر  الجهود  التباحث حول 
للدورة الل 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم اإلطارية 
لتغير المناخ في نوفمبر 2022، وفي هذا الصدد 
أعرب الوزير المغربي عن دعم باده لهذه الجهود 
الفترة  خال  الدولي  المناخ  لعمل  مصر  ولقيادة 
القادمة، مؤكدا على مشاركة باده في المؤتمر وفي 
قمة القادة التي ستعقد خاله على أعلى مستوى، 
وعلى دعم الجانب المغربي لجهود الرئاسة المصرية 
للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف 
اتفاق باريس للمناخ، وتأخذ في االعتبار أولويات 

كافة األطراف.
وذكر البيان المشترك أن سامح شكري أطلع نظيره 
المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة. 
وفي هذا الصدد، أكد ناصر بوريطة دعم المغرب 
ال  جزءا  باعتباره  المصري  المائي  لألمن  الكامل 
يتجزأ من األمن المائي العربي والحث على التخلي 
عن السياسات األحادية اتصاال باألنهار الدولية، 
وااللتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما 
في ذلك اتفاق إعان المبادئ الموقع في عام 2015 
بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما 
يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وضرورة تعاون 
االطراف بحسن نية للتوصل با إبطاء إلى اتفاق 
قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقا 
مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن في 

سبتمبر 2021.
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أشاد وزير الخارجية المصري،   سامح 
شكري، بدور لجنة القدس برئاسة صاحب 

الجاللة الملك محمد السادس في دعم 
صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع 

العربي واإلسالمي للقدس، وعلى وضعها 
القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها 

كأرض للتعايش بين الديانات الثالث.

م�شر:تجديد الدعم للوحدة الترابية للمملكة، والإ�شادة بلجنة 
القد�س وتوافق تام مع المغرب في الق�شايا الم�شتركة..
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الساحة  من  ألقاه  خطاب  في  بوتني  قال 
الحمراء أمام آالف الجنود املشاركني في العرض 
العسكري بمناسبة ذكرى االنتصار السوفياتي 
قواتنا  إلى  "أتوجه   1945 عام  النازيني  على 
املسلحة، أنتم تقاتلون من أجل الوطن األم، من 
أجل مستقبله"، مشددا على وجوب بذل كل ما 
يمكن "حتى ال تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة".
بعد شهرين ونصف الشهر من بدء الهجوم في 
أوكرانيا، يتركز القتال في دونباس في الشرق، 
طموحها  تقلص  أن  روسيا  على  تعني  أن  بعد 
للسيطرة على البالد في مواجهة مقاومة شرسة 
من األوكرانيني الذين يتلقون أسلحة من الغرب.

النزاع  يصف  أن  الروسي  الرئيس  يحاول 
في أوكرانيا على أنه امتداد لحرب 1945، عبر 
النازيني  من  بأنهم  باستمرار  خصومه  وصف 

الجدد.
في  العرض  في  املشاركني  الجنود  آالف  أمام 
فالديمير  عاد  الحمراء،  الكرملني  جدران  ظل 
بوتني إلى قراره بشأن شن هجوم على أوكرانيا 
كانت  كييف  إن  القول  مكررا  فبراير،   24 في 
تستعد ملهاجمة االنفصاليني املوالني لروسيا في 
شرق البالد وسعت للحصول على القنبلة الذرية 
وتتلقى الدعم من حلف شمال األطلسي )ناتو(، 

وهو ما يشكل برأيه تهديدا وجوديا لروسيا.
على  مقبول  غير  تهديد  يتشكل  "كان  وقال 
اإلطالق، مباشرة على حدودنا"، مكررا الحديث 
هجومه  وواصفا  أوكرانيا  في  جدد  نازيني  عن 
الصائب  و"القرار  وقائي"  "رد  بأنه  عليها 

الوحيد".
)Z( شارة

منذ أن نصب فالديمير بوتني رئيسا لروسيا 
في العام 2000، كرس العرض العسكري إلحياء 
ذكرى يوم النصر في 9 مايو وكذلك لعرض القوة 
منيت  التي  االنتكاسة  بعد  الروسية  العسكرية 

بها إثر انهيار االتحاد السوفياتي.
في موسكو، ارتدى عناصر الشرطة املنتشرة 
على طريق العرض عبر وسط املدينة بزات علق 
رمزا  الذي أصبح   Z الحرف  األيمن  كتفها  على 
الحرف  فهذا  أوكرانيا.  في  الحرب  ملناصري 
في  املشاركة  الوحدات  مركبات  على  مطبوع 

النزاع.
في  نوفوسيبيرسك  في  العرض  وخالل 
من  مركبات  املدينة  وسط  في  سارت  سيبيريا، 
.Z زمن الحرب العاملية الثانية ممهورة بالحرف

في  أنه  على  مايو  من  التاسع  بوتني  صور 
فقد  حني  في  الروسية،  الوطنية  الروح  صميم 
االتحاد السوفياتي ما يصل إلى 27 مليونا من 

مواطنيه في تلك الحرب.
شدد  الرهيب،  السجل  هذا  مواجهة  في 

الرئيس الروسي االثنني على أن واجب روسيا 
بينما  جديدة،  عاملية  حرب  اندالع  تجنب  هو 
يخشى الكثيرون من اتساع النزاع في أوكرانيا.
وقال "واجبنا هو املحافظة على ذكرى الذين 
سحقوا النازية ... والقيام بكل ما يلزم حتى ال 

تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة".
صباحا،  العاشرة  في  مباشرة،  الخطاب  قبل 
عندما دقت أجراس برج سباسكايا في الكرملني، 
استعرض قائد الجيش أوليغ ساليوكوف ووزير 
سيارات  في  القوات  شويغو  سيرغي  الدفاع 

القيادة املكشوفة.
مسيرة »الخالدين«

إلى  بوتني  فالديمير  وصل  بدقائق،  ذلك  قبل 
في  املحاربني  قدامى  الرسمية مصافحا  املنصة 
صدورهم  غطت  وقد  الثانية  العاملية  الحرب 

األوسمة وامليداليات.
وعشرات  جندي   11000 مر  خطابه،  بعد 
صواريخ  قاذفات  ذلك  في  بما  املركبات، 
الحمراء،  الساحة  عبر  ودبابات،  استراتيجية 
ومن بينها وحدات عائدة من الجبهة األوكرانية.
كان ال بد من إلغاء العرض الجوي بسبب سوء 
"طائرة  األحوال الجوية، فيما كان ينتظر رؤية 
إليوشن  طراز  من  طائرة  وهي  العالم"،  نهاية 
إيل80- مصممة للقادة الروس في حالة نشوب 

حرب ذرية.
 ،1945 عام  بانتصار  لالحتفال  واستكماال 
تنظم مسيرات "فوج الخالدين" في جميع أنحاء 
قدامى  صور  خاللها  املشاركون  ويحمل  البالد 
في  العظمى"  الوطنية  "الحرب  في  املحاربني 

الفترة من 1941 إلى 1945.
موسكو  وسط  إلى  اآلالف  عشرات  وتوجه 
االثنني للمشاركة في املسيرة، بمن فيهم بوتني 
الذي حمل صورة والده الذي قاتل في الحرب. 
يتوقعون  إنهم  موسكو  في  مسؤولون  وقال 
مشاركة ما يصل إلى مليون شخص في املسيرة.

أوكرانيا.. سننتصر 
على الروس

وطأة  تحت  ترزح  التي  أوكرانيا  وتحتفي 
الغزو الروسي، بصمت هذا العام بذكرى النصر 
على أملانيا النازية عام 1945 إال أنها تأمل في 
أن تنتصر بنفسها في الحرب مع موسكو، مشب 
هة وحشية النازيني بتلك التي تمارسها القوات 

الروسية على أراضيها حالي ا.
الجمهورية  هذه  تركز  روسيا،  بخالف 
ضحاياها  عدد  تقدر  التي  السابقة  السوفياتية 
 )1939-1945( الثانية  العاملية  الحرب  في 

مدنيني  بني  شخص  ماليني  ثمانية  من  بأكثر 
الضحايا  تكريم  على  سنوات  منذ  وعسكريني، 

بدال من النصر.
ولكن هذا العام، يحلم األوكرانيون باالنتصار 
حرب  ساحة  بالدهم  جعلت  التي  موسكو  على 

دامية، منذ بدأت غزوها في فبراير.
األوكرانية  الرئاسية  اإلدارة  مستشار  وقال 
مكتوبة  تصريحات  في  بودوليام  ميخايلو 
أرسلت إلى وكالة فرانس برس، "بعد عقود من 
السالم، أعادت روسيا إلى أوروبا فظاعة مجازر 

املدنيني".
سيكون  وأوروبا  "أوكرانيا  أن  أضاف  لكنه 
لديهما تاريخ جديد النتصار حقيقي على النزعة 
الروسية".  والنازية  والشوفينية  التوسعية 
دفع  وينبغي  غدا  يتحقق  لن  األمر  "هذا  وتابع 

ثمنه غاليا جد ا".
الجيش  تخلى  وقت  في  الكالم  هذا  جاء 
شمال  عن  األوكرانية،  املقاومة  أمام  الروسي 
الشرق  في  تتواصل  ضارية  معارك  لكن  البالد 

والجنوب.
الوطنية  للذاكرة  األوكراني  املعهد  واقترح 
الفتة  على  وكتب  العام.  لهذا  جديدا  شعارا 
"انتصرنا على النازيني، سننتصر على الروس" 
أدولف  النازي  للديكتاتور  صورتني  جانب  إلى 
الروسي  والرئيس   )1933-1945( هتلر 

فالديمير بوتني.
في حني لم يكشف بعد عن برنامج االحتفاالت، 
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الجمعة 
بسبب  كييف،  في  تجمع"  أي  ينظم  "لن  إنه 

األحكام العسكرية والضربات الروسية.
يرتدي عيد النصر في التاسع من أمايو رمزية 
عام  كل  في  ملناسبته  قام  وي  روسيا  في  كبيرة 
في  الحمراء  الساحة  في  عسكري ضخم  عرض 
موسكو، في ما يشكل مناسبة وطني اتستخدمها 
السلطات أكثر فأكثر لتوحيد صفوف األمة عبر 

تمجيد "إنجاز الشعب الروسي".
واتهمت وزارة الدفاع األوكرانية األحد روسيا 
العاملية  الحرب  "تستغل باستهزاء ذاكرة  بأنها 
الثانية ومصطلحاتها"، إذ إن موسكو تؤكد أن 

النازية"  "اجتثاث  إلى  يهدف  ألوكرانيا  غزوها 
منها.

ذات  االحتفاالت  عن  بالتخلي  كييف  بدأت 
15 عاما عندما  الطابع السوفياتي منذ حوالى 
العظمى"  الوطنية  "الحرب  مصطلح  استبدل 
يومنا  حتى  روسيا  في  معتمدا  يزال  ال  الذي 
الخطابات  في  الثانية"  العاملية  بـ"الحرب  هذا، 

الرسمية وكتب التاريخ.
"اجتثاث  عملية  مع  التوجه  هذا  تعزز 
ضم  بعد  كييف  أطلقتها  التي  السوفياتية" 
موسكو عام 2014 شبه جزيرة القرم األوكرانية 
والحرب التي تلت ذلك في الشرق مع  )جنوب( 

انفصاليني مدعومني من الكرملني.
شقيق  األوكرانيون  يستخدم   ،2015 منذ 
غرار  على  لالحتفاالت  رسمي  كرمز  النعمان 

الدول األنغلوساكسونية.
جاورجيوس  القديس  شريط  أوكرانيا  تعتبر 
الروس  يستخدمه  الذي  واألسود  البرتقالي 
واالنفصاليون، بمثابة "رمز للعدوان الروسي"، 
رفعه  2017 ويتسبب  منذ  البالد  في  وقد حظر 
إلى  تصل  املعني  الشخص  على  غرامة  بفرض 

160 يورو وحتى بالسجن 15 يوما.
ومنذ 2015 أيضا، تنظم أوكرانيا االحتفاالت 
ليس فقط في التاسع من مايو على غرار االتحاد 
السوفياتي سابقا وروسيا، إنما أيضا في الثامن 
الذاكرة واملصالحة"، في  "يوم  الذي يعتبر  منه 

تقارب مع التقليد األوروبي.
ال  كان  أمايو  من  التاسع  تاريخ  أن  حني  في 
بالنسبة  رمزي  رغم كل شيء مهما بشكل  يزال 
لـ%80 من األوكرانيني حتى اآلونة األخيرة، إال 
إلى  الرقم يتراجع  الروسي جعل هذا  الغزو  أن 
نأبريل  أواخر  نشره  استطالع  بحسب   ،34%
إلى  أشار  الذي   Rating األوكراني  املعهد 

"تغيير مهم في الذاكرة التاريخية".
يرى أكثر من ثلث األوكرانيني حاليا أنه "من 
فيما يعتبر قرابة ربع األوكرانيني أنه  املاضي" 
يوم عادي، بحسب املصدر نفسه. ويدعو بعض 
املسؤولني السياسيني حتى إلى عدم تنظيم أي 

احتفال في التاسع من مايو.
ا(  عام   62( كوستيوك  لفولوديمير  بالنسبة 
وهو نجل أسير حرب سوفياتي قبع في معسكر 
بعد  اليوم  لهذا  كان  لطاملا  أن  نازي،  اعتقال 

شخصي لكنه زال حاليا.
إن  مصرف  في  املوظف  فولوديمير  وقال 
معا،  النازيني  "قاتلوا  واألوكرانيني  الروس 
يقتلوننا  الروس  اليوم  انتصارنا مشتركا.  كان 
يعد  لم  املشترك  التاريخ  وهذا  ويعذبوننا 

موجودا".
شرق  نحو  كييف  غادر  الذي  الرجل  وأضاف 
البالد هربا من القصف الروسي، "أي عيد هذا؟ 

هل انتصرنا حينها فقط ليقضوا علينا اآلن؟".

تجارب رمزيات ذكرى  يوم النصر على النازية

رو�سيا: ندافع عن »الوطن الأم« يف اأوكرانيا
اأوكرانيا: »انت�سرنا على النازيني، �سننت�سر على الرو�س«

 أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين اإلثنين أن جيشه يقاتل في أوكرانيا 
دفاعا عن "الوطن األم" بمواجهة "تهديد غير مقبول" تطرحه الدولة 
المجاورة المدعومة من الغرب، ساعيا إلى استثارة الروح الوطنية لدى 

الروس وحشد دعمهم للنزاع.

بعد شهرين ونصف 
الشهر من بدء الهجوم 

في أوكرانيا، يتركز القتال 
في دونباس في الشرق، 
بعد أن تعين على روسيا 

أن تقلص طموحها 
للسيطرة على البالد في 

مواجهة مقاومة شرسة 
من األوكرانيين الذين 

يتلقون أسلحة من الغرب

منذ أن نصب فالديمير 
بوتين رئيسا لروسيا 
في العام 2000، كرس 
العرض العسكري إلحياء 
ذكرى يوم النصر في 
9 مايو وكذلك لعرض 
القوة العسكرية الروسية 
بعد االنتكاسة التي منيت 
بها إثر انهيار االتحاد 
السوفياتي

بدأت كييف بالتخلي 
عن االحتفاالت ذات 

الطابع السوفياتي منذ 
حوالى 15 عاما عندما 

استبدل مصطلح "الحرب 
الوطنية العظمى" الذي 

ال يزال معتمدا في 
روسيا حتى يومنا هذا، 

بـ"الحرب العالمية الثانية" 
في الخطابات الرسمية 

وكتب التاريخ

n   إعداد: سعيد منتسب

n   إعداد: جالل الكندالي

عودتي اإىل الفن كانت يف �سهرة الرواد وتقا�سمت بطولة »هبل 
تربح« مع عبد اجلبار الوزير ومولي الطاهر الأ�سبهاين 

حممد ال�سايب: هل التاريخ �سل�سلة حروب؟!

عبد  املوسيقار  عليها  أقدم  ومبادرات  عدة  محاوالت  بعد   
التي  النفسية  األزمة  من  الخروج  بهدف  التطواني،  الواحد 
الرهيب  الحدث  ذلك  على  شاهدا  كان  ما  بعد  بها،  أصيب 
واملشاهد الفظيعة التي كان وراءها صناع املحاولة االنقالبية 
الفنية، وفي  إلى حياته  العودة  بالصخيرات، حاول  الفاشلة 

ذلك يقول: 
والتي  العمومية،  السهرات  في  محتشمة  مشاركات  "بعد 
سهرة  إقامة  حدود  إلى  فيها،  املشاركة  أتحاشى  كنت  طاملا 
الرواد بمدينة سال، حيث جمعتني بمجموعة من الرواد، وقد 
أحسست من خاللها بروح جديدة تنبعث في، وخصوصا مع 
وجود زمالء أكن لهم كل املحبة والتقدير مثل الفنان الراحل 
إبراهيم  الراحل  فويتح،  الراحل سي محمد  بنقاسم،  املعطي 
الخياطي،  عباس  الراحل  الغرباوي،  أحمد  الراحل  العلمي، 
الراحل إسماعيل أحمد، الفنان عبد اهلل عصامي، الفنان عبد 

العاطي أمنا، الفنانة سعاد محمد. 
الحفل،  هذا  أن  التطواني  الواحد  عبد  املوسيقار  واعتبر 
الكبار، شكل صفحة  املغاربة  الفنانني  من  بثلة   الذي جمعه 
ذلك  يؤكد  كما  الفني،  املجال  إلى  حقيقية  وعودة  جديدة، 

بنفسه: 
"هذا الحفل أعتبره رجوعا فعليا إلى امليدان رغم كل شيء، 
فحينما تكون مع مؤسسني حقيقيني لألغنية املغربية، تحس 
أنك فعال استطعت تقديم شيء اسمه األغنية املغربية، سيبقى 
حيا لألجيال القادمة، فرحم اهلل من رحل وأطال اهلل في عمر 

القلة القليلة الباقية.   
عدت مجددا إلى املسرح ألشارك في مسرحيتني غنائيتني 
وطنيتني مع املسرح الوطني، ومع نجوم كبار يتقدمهم محمد 
اللطيف  عبد  الرائع  واملخرج  موهوب  عزيز  واملرحوم  الجم 
ألشارك  النخيل  مسرح  بي  اتصل  جديد  من  ثم  الدشراوي، 

البطولة  "هبل تربح"، وتقاسمت  في مسرحية هزلية غنائية 
األصبهاني،  الطاهر  وموالي  الوزير  الجبار  عبد  الراحل  مع 
لتتوالى مشاركاتي في سهرات تلفزيونية ومهرجانات داخل 

وخارج أرض الوطن.
ختاما شكرا لجريدة االتحاد االشتراكي التي قامت بالنبش 
للصحفي  الكثير، شكرا  في جعبتها  اليزال  التي  ذاكرتي  في 
القدير جالل كندالي، وأتمنى من العلي القدير أن يحفظ هذه 
األمة، وعاهل البالد جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل".

انتهى

الحرب تعكر صفو الطيور والفراشات، تحرق كتب الفرح، وتطفئ 
االبتسامات، تنهي اللقاءات، وتنشر أجواء الغيابات ... في زمن الحرب 
يعتلي صوت النعي املنابر، ويغيب صوت البشير عن كل ناد، ويبكي 
الكمانات،  الحرب تخرس  زمن  في  املياد.  الغصن  فروع  على  الحمام 
عن  الحزن  يكشر  باآلهات،  الرياح  وتعصف  أيامه،  الربيع  ويطوي 
أنيابه، ثم يفترس األفئدة، وينقش وجوده في الشوارع والساحات ...

الحرب سرطان يختفي مرة، ويعود مرات، فينخر جسد البشرية، 
ويدمي الصدور، ويفتح أفواه القبور ...

والرقص  والعمل  واإلياب  الذهاب  حركات  يصيب  شلل  الحرب 
ضفاف  على  واملشي  الغابات،  في  الَعْدو  يوقف  واإلنجاب،  والغناء 

الوديان، ويرغم رسائل العشق على الخطأ في العنوان.
الحرب تحول دون ذهاب األطفال إلى املدارس، فتسلب منهم لذات 
الجمال،  تنفي حدائق  الجميلة،  األحالم  تلغي  كوابيس  اللعب، وهي 
وتكنس  األعياد،  مياه  وتبخر  األغاني،  تحرق  الحب،  مواعيد  وتلغي 

أعالم األعراس.
الحرب تكره البناء واألزهار والطيور، لذا حيثما حلت تنقش صور 
الدمار والقبح والبشاعة على أفواه الشوارع، وتحرق زغاريد الغابات، 
وتشرد البالبل، وتغلق، بأقفال من نار ودم ودخان، بوابات األسفار 

على صهوات املتعة والجمال.
الحرب صانعة القيود، ما ظهر منها، وما بطن، ومحّرمة التحليق في 
سموات اهلل الّرحبة والشاسعة. هي وجه الحياة البشع، وصفحات 

في  أسود  وتيه  التاريخ،  في سجل  مظلمة 
فيافي الظلم والحقد والكراهية.

تقرع  حتى  أوزارها،  حرب  تضع  إن  ما 
ومكان  زمان  حرب  ولكل  أخرى،  طبول 
وعنوان وألوان، وكلها دماء وجثث ورعب 
... والجميع مرغم  وتشريد ودمار وخراب 
على أن يعيش الحرب من قريب أو من بعيد، 
ماديا أو رمزيا ... وأنا منذ النشأة األولى 
عبر  الحرب  مع  إرادية  غير  ربطت عالقات 
واألساطير،  بالحكايات  بدءا  وسائط؛  عدة 
والروايات  والتاريخ  باألشعار  مرورا 
واألفالم، وصوال إلى اإلذاعة والتلفزيون ...

عن  كثيرا  وشاهدت  وقرأت  سمعت 
القديمة،  الحروب  وعجائب  غرائب 
حرب  حن  سمعت  واملتخيلة،  الحقيقية 
الهند الصينية، وشاهدت زخما من املشاهد 
والحروب  الفيتنام  حرب  عن  املرعبة 
مع  وتفاعلت عواطفي وجوارحي  العاملية، 

الفضائيات  ترغمني  واآلن  املتتالية،  وانتكاساتها  العربية  الحروب 
على أن أواكب حربا شقراء ...

حتى وإن كنا بعيدين عن الحرب في التاريخ وفي الجغرافيا، فإنها 
الفردي والجمعي، واآلن  إلى نفوسنا واهتماماتنا ومتخيلنا  تتسلل 
مع التطور الهائل الذي شهدته وسائل االتصال، بدأت تدخل بيوتنا 
دون استئذان، بل وأصبحنا نشاهد الدمار واألشالء البشرية والجثث 

حتى ونحن نتناول وجباتنا الغذائية ... !! 
يلوذ  تحاصرنا،  بشاعتها  تظل  الحرب  ساحة  عن  بعدنا  مهما 
أشكال  مختلف  وإلى  والكتابة  والقراءة  املوسيقى  إلى  منا  البعض 
الصورة، ويلوذ آخرون إلى مالذات أخرى، ونحاول االنفالت من قبضة 
الواقع األرعن، واألخبار السيئة، وروائح الحرب الكريهة، لكننا نفشل 
في األخير ونعود، بإرادة أو بدونها، إلى الجري وراء مشاهد الدماء 

والجثث والخراب والدمار ...
كل  وتنقل  املشتعلة،  املناطق  في  وتجول  تصول  الفضائيات   
وألوان  املدافع،  أصوات  وترصد  والسوداء،  الحمراء  التفاصيل 
وتعرض  الدماء،  وسيول  النيران،  ألسنة  أثر  وتقتفي  االنفجارات، 

الجثث ملقاة على قارعة الطرق.
تتسلل الحرب إلى اإلبداع مثلما تتسلل إلى الحياة عموما، فاألول 
جزء من الثانية، ومعبر حقيقي عن أحوالها كلها. وعبرت اإلبداعات 
مشاهدها  وخلدت  الحرب،  عن  األولى،  التاريخ  حقب  منذ  املختلفة، 

وهمومها ومآسيها، وسجلت االنتصارات والهزائم ...
اإلبداعية  تجربتي  إلى  بالنسبة 
املتواضعة، فقد تطرقُت في نصوص عديدة 
إلى موضوع الحرب نتيجة تفاعلي العاطفي 
التي  القاسية  األحداث  مع  واإلنساني 
شهدها ويشهدها العالم هنا أو هناك، أمس 
أو اليوم، حيث حضرت في كتاباتي حروب 
وويالتها  مآسيها  بكل  املتعددة  العرب 
املوجعة.  وهزائمها  التراجيدية  ونهاياتها 
ال  غائر  إنساني  كجرح  الحرب  وحضرت 
يندمل، كما في قصة »الكتاب«، حيث يعود 
جندي مهزوما، ويرتمي في حضن زوجته، 

ويداوي جراحه بالحب والكتب ...
وحيثيات  وأسباب  عنوان  حرب  لكل 
 ... ووسائل  وجغرافيا  وتاريخ  ودوافع 
وجه  في  ندوبا  تترك  اختلفت  مهما  لكنها 
للمنهزمني  خسارات  فتخلف  اإلنسانية، 
إلى  وتدفعنا  سواء،  حد  على  واملنتصرين 

السؤال: هل التاريخ سلسلة حروب ...؟ !

الموسيقار عبدالواحد التطواني  سيرة  فنان  وإنسان وقت مستقطع من الحرب

الفنان  الكبير عبد الواحد التطواني، واسمه الحقيقي عبد الواحد 
كريكش، كان أول فنان مغربي يفتتح البث التلفزي لإلذاعة 

والتلفزة المغربية سنة 1962 بأغنية،« عالش ياغزالي«  مع الفنانة 
الحاجة الحمداوية .

بحكم دراسته للموسيقى وموهبته المبكرة، وسطوع نجمه في 
سماء الفن  المغربي، التحق سنة 1963 بجوق إذاعة طنجة مع الراحل 

عبد القادر الراشدي، لينتقل إلى جوقي فاس ومكناس الجهويين، 
وفي 3 مارس 1968 التحق كمطرب بالجوق الملكي بأمر من المغفور 

له الحسن الثاني،  وكان من بين من حضروا وعايشوا أحداث محاولة 
االنقالب الفاشل سنة 1971 بالصخيرات. 

غنى من ألحان كبار المبدعين المغاربة، كما غنى من ألحانه كبار 
نجوم  األغنية المغربية، وراكم العشرات من األعمال اإلبداعية طيلة 

مسيرته الفنية. 
تعددت مواهب الموسيقار عبد الواحد التطواني، لتتخطى الغناء والتلحين والزجل والتشكيل، وتمتد 

إلى التمثيل، حيث شارك  في العديد  من المسرحيات وحاز على العديد من الجوائز  التقديرية  ووسام  
االستحقاق الوطني.

 الفنان القدير عبد الواحد التطواني يعتبر أول من غنى في أوبيريت في تاريخ الفن المغربي بعنوان ‘‘ 
بناة الوطن ‘‘، كتبها أحمد الطيب العلج وأخرجها فريد بنمبارك، وكانت من ألحان العربي الكوكبي 

ومحمد بن عبد السالم، ومن بطولة عبد الواحد التطواني وأحمد الطيب العلج ومحمد حسن الجندي 
وعزيز موهوب وبهيجة إدريس وإسماعيل أحمد ومحمد اإلدريسي وقدمت للتلفزيون سنة 1967.

اشتغل، كما تقول سيرته الفنية، إلى جانب الفنان األسطورة سليم  الهاللي، حيث شكلت هذه 
التجربة إضافة إلى مسيرته المليئة بالعطاءات، ويعد أحد الرواد المتميزين في الموسيقى المغربية، 

لذلك لقب بـ »كنار المغرب األقصى« و«مطرب الملوك«.
في هذا اللقاء مع جريدة االتحاد االشتراكي، نسترجع مع سي عبد الواحد التطواني مسيرة هذا 

الرجل الفنان واإلنسان.

هناك من يعتبر »الحرب محاولة متأخرة للحياة«. غير أن آخرين، وهم ُكْثٌر، يرون أنها خزان كبير للوجع. 
وبين هذا الموقف وذاك، يشتغل األدب على الحرب بتأّن بارع وهدوء مخاتل، ويضعنا على الطريق 

السريع للمتع الطائشة، إلى درجة نوع من اإلشباع السام.
في الحرب، تمتلئ النصوص األدبية بالجثث والخرائب والدماء، كما يحتشد الورق بالقنابل المتعددة الصنع، 

وُحَفر الحرق، واليورانيوم المنضب، وأيضا باآلثار الفورية للعمى الهائل. كل الحواس تنتبه حين يضغط 
الموُت بكل عبثيته على الممرات والجسور واألبواب، وحين تصبح الحشرجة »عالمة تجارية«.

صحيح أن الحرب يصنعها، عادًة، مغامرون أو رماُة نرد. غير أن السؤال المطروح هنا هو: »هل يمكن الذهاب 
إلى المستقبل بدون حرب؟«، وهل بوسع األدب أن ينمو خارج الدماء الهائجة لما يمكن أن نسميه »لحظة 

االشتباك مع العدم«؟
الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في الشرط الوجودي،  كما أن »الضرورة« تجعل منها معضلة 

أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها فكريا.
في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب والمبدعين والمثقفين والفنانين، نشعر بأن إشعاعاتها ال 

تستثني أحدا، سواء أكان في قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا أم مدنيا، مناصرا أم معارضا، 
حيا أم ميتا. نشعر بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، 

ونسمع لعلعة سيارات اإلسعاف، وتتخاطر في أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ المضادة للطائرات، 
وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل رادارات عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..
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موالي    الطاهر 
األصبهاني

الفنان القدير  
عبدالجبار الوزير

منذ البداية وجب أن نعترف أ ن كتابنا هذا ليس كتاب تاريخ محض، إنما هو محاولة يمكن إدراجها ضمن مجال الدراسات الثقافية 
الثقافية  الظواهر  مختلف  بدراسة  وذلك   – الماضي  القرن  األنجلوساكسون تطويرها - منذ ظهورها بعيد منتصف  التي حاول 

اعتمادا على مناهج علوم مختلفة ومتعددة، كالتاريخ واألنثربلوجيا وعلم االجتماع وعلم األديان واآلداب .
إنه محاولة للجواب على أسئلة مؤرقة .

حفظا  اللقيات  ومختلف  األركيولوجية  الحفريات  عبر  تجده  أن  يمكن  عما  وتنقب  بتاريخها  الشعوب  كل  تفتخر  لماذا  أهمها:  لعل 
لهويتها؟ إال هذا البلد األمين الذي يحاول في ثقافته الرسمية أن يحصر تاريخه بل  واألحرى أن  يوقفه في حدود القرن الثاني الهجري.

في  اللغة  واقع  أننا سنتحدث عن  لي  يبدو 
يبدو  ـكما  شخص  نظر  وجهة  من  القرن  هذا 
ـ ينأى بنفسه عن ذلك الصراع الجاري )اآلن( 
حول اللسان ، في بلد تحاول كل فرقة أن تبرز 
على  األقدر  هي  لغتها  أن  واضحة  بشوفينية 
وجودها   أن  ترى  و   ، العلوم  مستقبل  تحدي 
رهني بوجود لسانها . ونحن نعرف أن حضور 
و  السياسية  سيطرتها  بمدى  رهني  ما  لغة 
الدينية و بالتالي لن نخرج بهذا عما يراه ابن 
خلدون الذي حاول فهم حركة التاريخ .. والذي 
مجرد  ظاهره  في  يبدو  علما  التاريخ  يرى 
أحداث و أخبار إال أن باطنه عبارة عن نظر و 
تحقيق و تعليل وربط بني األسباب و النتائج 
قراءة  خالل  من  أي  ـ  بذلك  يحاول  وهو   ..
و   ، الدول و سقوطها  قيام  تفسير  ـ  األحداث 

بعد مقارنته  اإلنساني  االجتماع  فهم ضرورة 
خالل  من  غربا  و  شرقا  البشرية  املجتمعات 

دراسة مجتمعه . يقول مارمول :
» .. إن األفارقة القدماء الذين يسمون شلوحا 
أو برابرةـ  ولو أنهم مشتتون عبر إفريقيا كلها 
ـ .. فإنهم مع ذلك يكتبون و يتكلمون كلهم لغة 
مخترع النحو  مالك(  )أبي  لغة  واحدة تسمى 

العربي ، وال يمنعهم ذلك من التكلم أيضا لغة 
البالد التي تختلف كثيرا عن غيرها من اللغات 
، ولو أنها تحتوي على بعض الكلمات العربية 
الشعوب  هؤالء  بواسطة  فيها  أدخلت  التي 
الذين جاؤوا إلى إفريقيا في مختلف العصور 
.. و اللغة التي يتكلمون بها حاليا مكونة من 
اليونانية  و  الالتينية  و  العبرية  و  العربية 

 .. األمازيغية(  )يقصد  القديمة  األفريقية  و 
ثالثة  اآلن  بها  يتكلمون  التي  اللغة  تحمل  و 
أن  مع   ، الشيء  نفس  على  تدل  تكاد  أسماء 
في  و  النطق  في  يختلفون  األقحاح  البرابرة 
جوارا  فأقربهم   ، الكلمات  من  كثير  مدلول 
للعرب و أكثرهم اتصاال بهم يمزجون كالمهم 
التي هي  مالك(  )أبي  لغة  كلمات  من  بالعديد 
أشرف اللغات ، ويمزج األعراب كالمهم كذلك 
ويتكلم   . األفريقية  الكلمات  من  كبير  بعدد 
أهل غمارة و هوارة الذين يعيشون في جبال 
لغة  الريف(  جبال  )يقصد  الصغير  األطلس 
، وكذلك جميع سكان مدن بالد  عربية فاسدة 
البربر املقيمني بني األطلس الكبير و البحر ، 
لكن سكان مراكش وجميع أقاليم هذه اململكة 
املقيمون  الجيتول  النوميديون و  سواء منهم 
بجهة الغرب يتكلمون اللغة اإلفريقية الصافية 
اسمان  وهما   ، تامازيغت  و  الشلحة  املسماة 
البرابرة  األفارقة  سائر  أما   . جدا  قديمان 
ململكة  املتاخمة  الشرقية  الجهة  في  القاطنني 
برقة  صحاري  إلى  الغرب  طرابلس  و  تونس 
 ، فاسدة  عربية  لغة  جميعا  يتكلمون  فإنهم 
وكذلك الذين يعيشون بني جبال األطلس الكبير 
و البحر ، سواء كانت لهم منازل قارة أو ال . 

باإلضافة إلى زواوة و لو أن لغتهم الرئيسية 
هي الزناتية ، بحيث إن الذين يتكلمون اللغة 
لكنهم   ، قليلون  بأفريقيا  الفصحى  العربية 
لغة  األصلية  كتابتهم  في  يستعملون  جميعا 
)أبي مالك( التي ُتقرأ و ُتكتب عادة في كل بالد 

البربر و نوميديا و ليبيا ..«
إننا هنا ـ بما أننا نمارس التعليم و التعلم 
و  الالحقة  لألجيال  ـ  نبرز  أن  فقط  نحاول  ـ 
التخصص في هذا  لنفسه  ارتضى  بعض من 
املجال ـ مالمح الطريق و عالمات التشوير في 
األخبار  و  األحداث  من  املتالطم  الخضم  هذا 
أنه مهما كان علو طموحاتنا فلن نبلغ  ، ذلك 
هذا  في  كمي  تراكم  هناك  يكن  لم  ما  املقصد 
جديدة  أسئلة  طرح  مجال  وأقصد  ـ  املجال 
اجتماعي  هو  ما  في  جدي  بشكل  البحث  و  ـ 
 ، ال  ملا  و   ، لوضع  تاريخي  هو  مما  انطالقا 
قوانني  تحدد  بعدأنثروبولوجي  ذات  نظرية 
املجتمعات  واقع  لفهم  و  أوال  واقعنا  لفهم 
بمنظور  األحداث  إلى  فالنظر   . اإلنسانية 
في  مكيافيلي  أو  كونفوشيوسي  أو  خلدوني 
من  سيمكننا  شئنا(  إن  )إسالمي  ديني  إطار 
مما   ، االجتماعية  العملية  ميكانيزمات  فهم 
قائمة  تنموية  خطط  وضع  صالح  في  يكون 
أهداف  لبلوغ  تعليمية  استراتيجيات  على 
قائمة على منطق معني .. و اهلل ولي التوفيق 

انتهى

أسلمة المغرب .. حسب ما قيل

واقع اللغة يف ع�سر مارمول

n عبد اهلل خليل
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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خاص

وكاالت

بطل  على  بلو«  »ديب  كمبيوتر  فوز  منذ 
الشطرنج غاري كاسباروف في 11 مايو 1997، 
أثبتت اآللة أنها تستطيع التفوق على البشر في 
مهام معقدة، لكنها لم تتمكن من مجاراتهم من 
حيث القدرة على التكيف وتنفيذ مهام متنوعة.

االصطناعي  الذكاء  في  املتخصص  ويقول 
فيليب روليه لوكالة فرانس برس إن فوز »ديب 
بلو« شكل حدثا »مدهشا من الناحية الثقافية« 
الجانب  من  جيد  نجاح  مجرد  »كان  لكنه 

التكنولوجي«.
»أرتيفاكت«،  تأسيس  في  املشارك  ويوضح 
االستشارات  في  متخصصة  شركة  وهي 
يعمل  املجال  هذا  في  التكنولوجي  والتطوير 
فيها 800 موظف، أن نجاح »ديب بلو« لم يمث 

لضمنيا سوى فوز لـ«القوة املتوحشة«.
بفضل  الشطرنج  في  نجاحات  اآللة  وتحقق 
قوتها الحاسوبية الهائلة التي تتيح لها تحديد 
اللعب خالل  بتطورات  املرتبطة  االحتماالت  كل 

مبارة، واستنتاج النقالت التي تتيح الفوز.
لكن الثورة الفعلية تتمثل في ما يتم تطويره 
حاليا داخل املختبرات والذي يشمل التعلم اآللي 
)أو التلقائي( والشبكات العصبية االصطناعية 
االصطناعي  للذكاء  كبيرا  تقدما  أحرزت  التي 

خالل العقد الفائت.
الشطرنج  لعبة  بلو«  »ديب  أتقن  حني  وفي 
بفضل بنية كاملة من القواعد املنطقية طو رها 
البشر فيه، تتولى اآلالت الجديدة بنفسها وضع 
تستوعب  م  تعل  فترة  الخاصة ضمن  قواعدها 

خاللها كميات هائلة من البيانات.
يشكل  يحدث  ما  إن  روليه  فيليب  ويقول 
البرمجة  إلى  املفروضة  البرمجة  من  »انتقاال 

بالتعلم«.
بالغ  األلعاب  في  بالتعلم  البرمجة  وتأثير 
»ألفاغو«  الخوارزمية  ألحقت  إذ  األهمية، 
التابعة لشركة »ديب مايند« والقائمة على التعل 
في  العب  بأفضل   2017 عام  الهزيمة  اآللي  م 

العالم، الصيني كي جي.
الرياضيات  وعالم  الفرنسي  النائب  وأوضح 
سيدريك فيالني الذي أعد تقريرا تأسيسيا عن 
الذكاء االصطناعي عام 2018 أن الهزيمة التي 
ألحقت بالبشر جراء ابتكار »ألفاغو« برهنت أن 
أن  وتبني  يعتقد.  أقل براعة مما كان  »اإلنسان 
بداية  اعتقد  التي  الخوارزمية  تفاصيل  بعض 
أنها كانت بمثابة أخطاء أولية تشكل في الواقع 

إنجازات مهمة جدا«.

إحلاق الهزمية يف البوكر  
»نوكاي«  الناشئة  الفرنسية  الشركة  وأكدت 
أخيرا أن اآلالت أصبحت قادرة حاليا حتى على 
إلحاق الهزيمة بالبشر ضمن ألعاب موجودة في 

عوالم غامضة مثل لعبتي البوكر والبريدج.
وتتخطى هذه التطورات البالغة األهمية عالم 
إذ لم يعد أمام الجهاز إنجازات كثيرة  األلعاب 

لتحقيقها.
بالذكاء  املتعلقة  األبحاث  رئيس  ويشير 
أبرز  وأحد  »ميتا«  شركة  لدى  االصطناعي 
مؤسسي الذكاء االصطناعي الحديث يان لوكون 
لوكالة فرانس برس إلى أن الذكاء االصطناعي 
حقق خالل السنوات الفائتة »تقدما مذهال شكل 

مفاجأة كبيرة« له.
على السماح  »نحن قادرون حاليا«  ويضيف 
إلحدى اآلالت »بترجمة أي لغة إلى أخرى ضمن 
على  »الحصول  أو  لغة«  مئتي  تضم  مجموعة 
شبكة عصبية واحدة تحوي نحو مئة لغة«. لكن 

اآلالت ال تزال تصطدم بعقبات.
مع  ممتع  حوار  إجراء  إمكانية  »إن  ويتابع 
شركة  رته  طو  نصوص  منشئ  وهو   ،GPT3
امللياردير  لصاحبها  الناشئة  أي«  آي  »أوبن 
»سيوفر  البرنامج  أن  تعني  ال  ماسك،  إيلون 

مساعدة لنا في الحياة اليومية«.
في  الناقصة  الخطوة  أن  لوكون  يان  ويرى 
تصنيع  وفي  االفتراضي  املساعد  هذا  تطوير 
سيارة مستقلة فعليا ، تتمثل في الوصول إلى 

»أسلوب تعلم ذاتي شامل«.
أمام  الكمبيوتر  جهاز  نضع  »كنا  ويضيف 
مئتي ساعة من عرض مقاطع الفيديو، ليتوصل 
من خالل هذه الخطوة إلى نوع من »فهم العالم« 
ذلك  بعد  له  ما يسمح  اإلدراك«، وهذا  و«حسن 
في الوصول إلى قدرات تعلم »شبيهة بتلك التي 

نالحظها لدى الحيوانات والبشر«.
ويعرب الباحث عن اقتناعه بأن اآلالت ستصل 
يوما ما إلى »قدرة واسعة على التعلم، وستكون 
قادرة على تعلم كل ما يتعل مه البشر، مع تمتع 
ويضيف  الحاالت«.  معظم  في  فائقة  بقدرات 
»لكن متى سنصل إلى هذه املرحلة؟ إن الجواب 

غير واضح«.

طائرات كهربائية ذاتية القيادة
صغيرة  كهربائية  طائرات  مشهد  يكون  وقد 
من  الركاب  تنقل  االصطناعي،  الذكاء  يقودها 
محطة »إقالع عمودي« إلى أخرى، وتتقاطع في 
إال  ليس  العلمي  الخيال  قبيل  من  املدن،  أجواء 
فالي  لكن شركات سيليكون  الراهن،  الوقت  في 
تطمح إلى جعله واقعا فعليا خالل عشر سنوات.

»إكس  لشركة  البلجيكي  املؤسس  وقال 
وينغ« الناشئة املتخصصة في تقنيات الطيران 
من  شبكات  ظهور  »سنرى  بييت  مارك  الذاتي 
مركبات األجرة الجوية الكهربائية، سواء أكانت 
الطويلة.  للمسافات  مخصصة  أو  مناطقية 

سيتغير املشهد كثيرا«.

وتستعد شركات عدة في كاليفورنيا ملستقبل 
لالختناقات  حلوال  يكفل  الذي  هذا  النقل  قطاع 

املرورية والتلوث.
بمنطقة  كونكورد  في  طائرات  حظيرة  في 
وينغ«  »إكس  تركز   ، فرانسيسكو  سان  خليج 
على تمكني أي طائرة بمحرك أو طائرة شراعية 
أو طائرة عمودية اإلقالع والهبوط، سواء أكانت 
تعمل بالوقود األحفوري أو بالطاقة الكهربائية ، 
من أن تسير وتقع وتطير وتهبط بصورة ذاتية، 

ومن التحدث مع الركاب في الوقت نفسه.
فعندما جلس راين أولسون في قمرة القيادة 
استعدادا لرحلة ال يلمس فيها لوحة القيادة أو 
إن  بالقول  أنثوي  صوت  بادره  التحكم،  عصا 

»نظام الطيار اآللي أطلق«.
وبدا أولسون أشبه بمدرب مع تلميذ متقدم، 
وشبه الطائرة بأنها »تلميذة جيدة، على عكس 
بشكل  مرة  كل  في  يتصرفون  الذين  البشر 

مختلف«.
املجهزة  كارافان«  »سيسنا  طائرة  وباتت 
من  وسواها  ورادارات  وخوادم  بكاميرات 
في  الذاتي  الطيران  على  قادرة  املستشعرات، 
حال كان الطقس جيدا ، لكن »إكس وينغ« تعمل 
على تمكينها من ذلك حتى في ظل سوء األحوال 

الجوية.
هي  أخرى  شركة  رئيس  نائبة  واعتبرت 
لويز بريستو أن »حصول حادث أمر  »آرتشر« 
االختبارات  لكن  بأكملها)...(  للصناعة  سيئ 

مخصصة لهذا الغرض«.
أشبه  و«جوبي«  »آرتشر«  طائرات  وتبدو 
بمروحيات ولكن بجناح واحد ومراوح متعددة. 
خدمات  أولى  إطالق  في  الشركتان  وتأمل 
سنة  نهاية  بحلول  الجوية  األجرة  سيارات 
2024 على أن يتولى طيارون قيادتها. اما شركة 
والري بايج  الناشئة لـ«بوينغ«  »ويسك آييرو« 
فيعمالن  »غوغل«(  لشركة  املشارك  )املؤسس 
على توفير طائرة عمودية اإلقالع والهبوط من 

دون طيار.
»يونايتد  من  مسبقا  طلبا  »آرتشر«  وتلقت 
من  البدء  وتعتزم  مركبة   200 لشراء  إيرالينز« 

لوس أنجليس وميامي.
وقالت لويز بريستو »نحن نبني أوبر الجو«.

»لكي  الالزم  الوقت  سنوات  بعشر  وقدرت 
يعتاد  ولكي  كافية،  الخدمة طائرات  في  تتوافر 
الناس على التنقل بهذه الطريقة، ولكي يصبح 

الفارق ملموسا » في املدن.
والحظ استشاري طرق التنقل الجوي الجديدة 
سكوت درينان أن هذه الرؤى التي كانت تنتمي 
واقعا  التحول  إلى  طريقها  في  الخيال،  إلى 
الطاقة الكهربائية،  بفضل تقاطع ثالث تقنيات: 

والقدرات املعلوماتية وأنظمة القيادة الذاتية.

»مطارات عمودية«
الطريق  في  تسير  التكنولوجيا  أن  مع  ولكن 
رئيسيني:  الشركات تحديني  تواجه   ، الصحيح 
وإذ  املوافقات.  على  والحصول  التحتية  البنية 
أكد الخبير أن السلطات ليست رافضة للفكرة، 
وقتا  »يستغرق  موافقتها  على  الحصول  فإن 

أطول مما يعتقد«.
عمودية«  »مطارات  إقامة  ينبغي  كذلك 
و«واجهة رقمية إلدارة الحركة الجوية وتواصل 

املركبات في ما بينها«.
وثمة أسباب عدة جعلت »إكس وينغ« تختار 

البدء بالقيادة الذاتية.
وقال مارك بييت »لقد أخذنا طائرة موجودة 
التعديالت  من  األدنى  الحد  أجرينا  ومعروفة. 
على  والحصول  مستقلة  طائرة  لتحويلها 
استكشاف  يمكننا  ثم  ومن  لتسييرها،  املوافقة 

تطبيقات أخرى«.
أن  طيار  دون  من  طائرات  بتسيير  ويفترض 
يتيح خفض األكالف وتلبية الطلب في املناطق 
ليس  لها،  الكافية  الخدمة  توفير  يمكن  ال  التي 
إلى  بل  والطائرات  املطارات  إلى  تفتقر  لكونها 

القوى العاملة.
وتخطط الشركة الناشئة لتوفير طائرات ذاتية 
القيادة مخصصة لنقل البضائع أوال ، سعيا إلى 
في  استخدامها  في  عامني  في غضون  الشروع 
باستخدامها  البدء  قبل  التجارية،  السلع  نقل 

لنقل الركاب.
مقاومة  أنه سيواجه  الشركة  ويدرك صاحب 
لكنه مقتنع بأن هذه الرحالت ستكون أكثر أمانا.
وأشار إلى أن »الغالبية العظمى من حوادث 
بأن  مذكرا   ، بشري«  خطأ  من  ناتجة  الطيران 
إلى  للناس  أصال  »تتيح  اآللي  الطيار  تقنيات 

حد كبير الطيران بمفردهم«.
في الجو،  وشرح أن القيادة الذاتية »أبسط« 
حيث تكون البيئة تحت السيطرة املستمرة أكثر 

مما هي على الطرق البرية.
من  كمبيوتر  قراصنة  تمكن  لو  ماذا  ولكن 
بعد؟  عن  القيادة  الذاتية  بالطائرات  التحكم 
صممتها  التي  التقنية  بأن  بييت  مارك  أجاب 
االمتثال  عن  تمتنع  الطائرة  »تجعل  الشركة 

لألوامر الخطرة«.
اختراع  بعد  كانوا  الناس  أن  إلى  وأشار 
املصاعد »يخافون كثيرا من استخدامها من دون 
اليوم  أما   )...( تشغيلها  يتولى  موظف  وجود 
أسئلة.  دون طرح  من  الزر  على  الضغط  فيكفي 

سيحصل األمر نفسه في ما يتعلق بالطيران«.

 تتطور يف تنافسها مع البشر منذ فوزها على كاسباروف

الخطوة المقبلة لتقدم الآلة..التعلم 
التلقائي  وطائرات تقود نف�سها!



CMJN

Al Ittihad Al Ichtirakiالحدث03 

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

االربعاء 10 ماي 2022 املوافق 9 شوال   1442 العدد 12.141

عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

"داعش"  ميالد  عقد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بل  هادئة،  وال  صامتة  بطريقة  يحُدث  لم  جديد  من 
جرى في فضاءين ترابيني وزمنني متباعدين بالقوة 
نفسها، سواء في محيط مدينة سرت الليبية أو في 
شرق  شمال  أقصى  الحسكة،  سجن  على  الهجوم 
متوقع،  غير  بشكل  وامتد  يناير2022.  في  سورية، 
األطراف  املترامية  العودة  هذه  طبيعة  على  والدليل 
جنوب  دولة  اسم  ربط  يتصور  يكن  لم  أحدا  أن 
وزارة  بيان  لوال  اإلسالمية،  الدولة  بتنظيم  إفريقيا 
الخارجية األمريكية في مطلع مارس 2022، وكشف 
عن وجود ممولني رئيسيني كبار لتنظيم داعش في 
قرار واشنطن  وتاله  .. موزمبيق!  في  العالم وفرعه 
بإصدار الئحة بأسماء أربعة من املمولني واملساعدين 
لـ"داعش"، ما يعد دليال إضافيا على توّسع التنظيم 

املتطّرف املسلح، في امتداداته اإلفريقية! 
ترى الواليات املتحدة، في بيان لوزير خارجيتها 
للتحالف  األساسية  املهام  "من  أن  بلينكن،  أنتوني 
داعش  بتنظيم  املرتبطة  اإلرهابية  املنظمات  تمويل 
وعمليات استقطاب املقاتلني من العالم". والحال أن 
أعلى  إلى  يصل  املال  تداول  أن  كشف  التمويل  هذا 
قمة التنظيم، الذي يتولى توزيعه على االمتدادات في 
القاّرة السمراء، بما يشي بأن النواة الصلبة ما زالت 
قادرًة على تأمني املال الضروري للوجود وللعمليات. 
السعي  هو  ورسميا  أساسا  الخبر  عنه  يكشف  وما 
دائرة  توسيع  أجل  من  لـ"داعش"  والفعال  الجّدي 
القاّرة  في  أعداء  يصنفهم  من  وعملياته ضد  نفوذه 
واسع،  صدى  وذات  واسعة  عمليات  عبر  السمراء، 

الصحراء  ـ جنوب  الساحلي  الشريط  في  وال سيما 
الذي يشّكل مناطق حّرة القتصاد التنظيم ولوجوده، 
الدول  منه  تعاني  الذي  الرهيب  الضعف  باعتبار 
هناك، ال سيما منها تشاد ومالي والنيجر وبوركينا 
فاسو وجزء مهم من نيجيريا الكبرى، حيث تتغلغل 

"بوكو حرام" الداعم األكبر للخالفة اإلسالمية!
ومن عناصر الِجدَّة أن جنوب إفريقيا ليست هي 
املفاجأة األولى أو األخيرة للتنظيم، بل كانت الكونغو 
الحدود  على  البالد  شرق  مسلحة  لعملية  مسرحا 
انتسابهم  أعلنوا  قد  أصحابها  كان  أوغندا،  مع 
في  مختصون  محللون،  قرأ  وقد  "داعش".  إلى 
قضايا املنطقة، ومنهم تييري فيركولون، من املعهد 
الفرنسي للعالقات الدولية، في ذلك الهجوم نوعا من 
الرد السياسي على تصريحات رئيس موزمبيق الذي 
وكان  "داعش".  مواجهة  في  لواشنطن  دعمه  أعلن 
الرد غير املتوقع قد أعطى صورة عن قدرة التنظيم 
وفي  السياسية.  الصبغة  ذي  امليداني  الفعل  على 
لنزعات  الفعلي  الغطاء  الهجوم  كان  نفسه،  الوقت 
أبعد عن التطّرف الديني، بحيث أن املنطقة تخترقها 
تيارات انفصالية، سواء في الكونغو الديمقراطية أو 
االنفصال،  على  الضوء  يسلط  ما  وهو  أوغندا،  في 
به  تنتعش  لـ"داعش"  حيويا  مجاال  باعتباره 
على  يخفى  يعد  لم  أدوار  تبادل  في  بها،  وينتعش 
العواصم الكبرى. وذلك يمنح املغرب منّصة إضافية 
قضيته  لخدمة  الجيوستراتيجية  املرافعات  في 
األولى، في مواجهة االنفصال الذي صار معينا في 
الدعم بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، مثاله في 

ذلك أبو وحيد الصحراوي.
سيحّل وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن 
في املغرب، بمناسبة مؤتمر التحالف الدولي، وكان 
"الهجمات  أن   ،2021 في  له  تدوينة  في  كتب،  قد 
أخيرا بينت أن داعش ما زال يمثل تهديدا، وما زال 
في مقدوره استقطاب مجموعات قتالية"، ودعا إلى 
التطّرف  ملعالجة  مدنية  مبادرات  إدماج  "ضرورة 
نفسه  وهو  املعنية".  املناطق  في  االستقرار  وتأمني 
وضع شعارا لزياراته، أخيرا، إلى املنطقة، والرباط 
مقّرا،  والرفاه"،  باالستقرار  "التزام  هو  باألساس، 
في الوقت ذاته، بأن "التعاون العسكري بني املغرب 
والواليات املتحدة يعد من أهم مجاالت التعاون بني 

البلدين، وأن لهما نظرة مشتركة موّحدة".
بفعل  لألمن"  "مانح  أيضا  ولكنه  املغرب شريك، 
ريادته املنتدى الدولي ملحاربة اإلرهاب، ثالث دورات 
الدولي  التحالف  في  الداعم  دوره  وبفعل  متتالية، 
ضد "داعش"، ويملك ما يكفي من أوراق رابحة في 
تقديم سردية أمنية وجيوستراتيجية، لخدمة السلم 
على  قدرته  العالم عن  لعواصم  مقنع  وتقديم عرض 
أحد  لعل  جيوستراتيجي،  ـ  استقرار  بنود  إيجاد 
عناصره قدرته على تحقيق االنفراج مع الدول التي 
توترت عالقته معها، وهو، في الوقت ذاته، مستهدف، 
كما حدث مع إسبانيا وأملانيا، وهو ما شكل رسالة 

"طمأنة" واطمئنان للعالم كله.

نشر عن »العربي الجديد«

عودة داع�ش .. 
دورة جهادية 

جديدة في �صناعة 
الجيو�صتراتيجيا 

أكد أن كل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام األمن

جاللة امللك يدعو اإىل اإر�صاء حتالف اإفريقي فعلي ملواجهة اجلفاف
 دعا جاللة امللك محمد السادس، 
فعلي  إفريقي  تحالف  »إرساء  إلى 
من  تمكينه  الجفاف«مع  ملواجهة 
والتكنولوجية  املالية  املوارد 
إجراءات  ببلورة  والكفيلة  املالئمة، 

فعالة وناجعة في هذا الشأن.
خطاب  في  امللك،  جاللة  وأشاد 
وجهه يوم االثنني إلى أشغال القمة 
الجفاف  حول  بأبيدجان  املنعقدة 
لألراضي،  املستدام  والتدبير 
ستتوج  التي  أبيدجان،  »بمبادرة 
تشكل  أن  راجني  قمتنا،  أشغال 
وعملية،  مستدامة  لتعبئة  أرضية 
االلتزامات  ترجمة  يتسنى  حتى 

السياسية إلى إجراءات ملموسة.«
العزم  امللك  جاللة  أكد  أن  وبعد 
العدو  هذا  محاربة  »على  الراسخ 
املنسق  العمل  بسالح  املشترك، 
أن  جاللته  أبرز  والتضامني«، 
تندرج  عال  مستوى  من  القمة  هذه 
ضمن العديد من املبادرات اإلقليمية 
الواقع  املتوافقة مع ظروف  البارزة، 
في  تسهم مجتمعة  والتي  اإلفريقي، 
على  اإلفريقية  القارة  قدرة  انبثاق 

التأقلم مع الجفاف. 
وأوضح جاللة امللك في الخطاب 
والصيد  الفالحة  وزير  تاله  الذي 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
ال  أنه  صديقي،  محمد  والغابات 
ماض  املناخ  بأن  اإلقرار  من  مناص 
في التغير، وأن املوارد املائية آخذة 
في التناقص، فضال عن تزايد أعداد 
في  املدن،  نطاق  وتوسع  السكان، 
الزراعية  األراضي  انحسار  مقابل 

وتدهورها.
أنه  على  امللك  جاللة  وشدد 
عن  املنبثق  االستحقاق  بموازاة 
ملؤتمر  عشرة  الخامسة  الدورة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
أبيدجان  قمة  فإن  التصحر،  ملكافحة 
إال  يسعنا  ال  عمليا  »تصورا  تطرح 

الترحيب به«.
»اقتناعنا  أن  جاللته  وأكد 
وتدهور  الجفاف  مكافحة  بحتمية 
آن  قد  وأنه  محسوم«  أمر  األراضي 
تسريع  إلى  الفعلي  لالنتقال  األوان 

ملكافحة  التنفيذية  البرامج  تنزيل 
إقليمي  تعاون  إطار  في  التصحر، 
بالواقعية،  يتسم  وملموس  وثيق 
مهنئا جاللته رئيس جمهورية كوت 
ديفوار، الحسن درامان واتارا، على 
التنظيم الناجح لهذه القمة املنعقدة 
املستدام  والتدبير  الجفاف  حول 
الدورة  هامش  على  لألراضي، 
األطراف  ملؤتمر  عشرة  الخامسة 
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في 

التصحر.
بكون  امللك  جاللة  أشاد  كما 
»مبادرة أبيدجان«، تشكل استمرارا 
»قمة  عنه  أسفرت  الذي  للزخم 
انبثاق  أجل  من  اإلفريقية  العمل 
التي  القمة  وهي  مشترك«،  قاري 
الدورة  هامش  على  بمراكش  نظمت 
االتفاقية  في  األطراف  ملؤتمر   22
تغير  بشأن  املتحدة  لألمم  اإلطارية 
جاللته  والحظ   .)COP22( املناخ 
»مبادرة  بني  تاما  تكامال  هناك  أن 
الثالث  املناخ  ولجان  أبيدجان« 
انبثقت  والتي  بإفريقيا،  الخاصة 
عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: 
لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة 
الجزرية،  الدول  ولجنة  الساحل؛ 
أبيدجان  مبادرة  أن  جاللته  مؤكدا 
تكييف  »مبادرة  مع  تماما  تنسجم 
و«مبادرة  إفريقيا«  في  الزراعة 
في  واألمن  واالستقرار  االستدامة 

إفريقيا«.
إلى  امللكي  الخطاب  تطرق  كما 
أصبح  حيث  إفريقيا  في  الوضع 
الهكتارات،  ماليني  يهدد  التصحر 
يتزايد  الذي  الرمال  زحف  بفعل 
خمسة  بمعدل  املناطق  بعض  في 
كيلومترات في السنة، مبرزا جاللته 
عامال  يشكل  األراضي  تدهور  أن 
الضعف  أوجه  استفحال  في  يسهم 

والهشاشة.

وشدد جاللة امللك على أن األمن 
واألمن  اإلنساني،  واألمن  الغذائي 
األمن  جانب  إلى  أصبح  عام،  بوجه 
البيئي، موضوعا على املحك، مؤكدا 
جاللته أن كل أرض تهجرها الحياة 

يستوطنها انعدام األمن.
جاللة  أبرز  الصدد،  هذا  وفي 
بتدهور  املعروفة  »املناطق  أن  امللك 
ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في 
تندلع  التي  نفسها  املناطق  الغالب، 
فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر 
والهجرة،  للنزوح  السكان  فيها 
اإلرهابية  الجماعات  وتسعى 

واالنفصالية إلى التسلل إليها«.
مكافحة  أن  امللك  جاللة  وأكد 
»تمثل  األراضي  وتدهور  التصحر 
بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم 
سيما  وال  الجميع،  فيها  ينخرط  أن 
في  يقف  أال  ويجب  بل  إفريقيا. 
طريق هذا الكفاح، ال غياب القدرات 
املوارد  انعدام  وال  التكنولوجية، 
ضعف  حتى  وال  بل  االقتصادية، 

اإلرادة السياسية«.
النجاح  ضمان  على  وحرصا 
التصحر، حدد  املعركة ضد  في هذه 
الخطاب امللكي الجبهات التي يجب 
في  »تتمثل  والتي  فيها،  االنخراط 
بالجفاف؛  التأثر  قابلية  من  الحد 
اإلدارة  أجل  من  القدرات  وبناء 
على  والعمل  لألراضي؛  املستدامة 
والدولية؛  اإلقليمية  الجهود  تضافر 
حلول  وتنفيذ  إعداد  وتيسير 
تستهدف مشكالت محددة، والتحكم 

في استغالل املوارد املائية«.
قمة  فإن  السياق،  هذا  وفي 
والتدبير  الجفاف  حول  أبيدجان 
ذلك  أكد  وكما  لألراضي،  املستدام 
العزم  قوة  »تجسد  امللك،  جاللة 
على تعبئة ملموسة ملواجهة مشكلة 
هيكليا  تحديا  تشكل  التي  الجفاف، 
أي  من  أكثر  اإلفريقية،  قارتنا  في 
بجالء  تعكس  أنها  كما  آخر.  مكان 
صورة هذه القارة اإلفريقية العزيزة 
التي  املبادرة  إفريقيا  جميعا:  علينا 

تأخذ زمام مصيرها بيدها«.

 االلتزام على الصعيد 
الوطني 

محمد  امللك  جاللة  وأكد   
»يقترن  أن  على  الحرص  السادس، 
التكيف  استراتيجيات  عن  دفاعنا 
الدولي  الصعيد  على  والتخفيف 
بااللتزام بها على املستوى الوطني، 
وذلك من أجل تزويد بالدنا بنموذج 

تدبيري شامل ومستدام«.
مكافحة  أن  امللك  جاللة  وأبرز 
مسألة  في  تنحصر  ال  املناخ  تغير 
التخفيف من انبعاث الغازات املسببة 
لالحتباس الحراري، بل تشمل كذلك 
مؤكدا  لألراضي،  املستدامة  اإلدارة 

جاللته أن »معركتنا تقتضي التزاما 
منها  السيما  جبهات،  عدة  على 
املحافظة على النظم البيئية، وحماية 
التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر 
الضعيفة  الفئات  لدى  الهشاشة 
في  امللك،  وأكد جاللة  السكان«.  من 
املشاركني  إلى  وجهه  الذي  الخطاب 
هامش  على  تنظم  التي  القمة  في 
ملؤتمر  عشرة  الخامسة  الدورة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
ملكافحة التصحر، أن األمر يتعلق بـ« 
جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على 
املستويني اإلقليمي والدولي، مع ما 
مواز  عمل  من  دوما،  ذلك،  يقتضيه 

على املستوى الوطني«.
جاللة  ذكر  املنطلق،  هذا  ومن 
استضاف  الذي  املغرب،  بقيام  امللك 
األطراف  ملؤتمر   22 الدورة 
مساهمته  من  بالرفع   ،)COP22(
املحددة وطنيا في ما يخص الحد من 
لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاث 
عام  بحلول   45,5% إلى  الحراري 
استعراضه  معرض  وفي   .2030
في  املغرب  يبذلها  التي  للجهود 
أكد  املناخ،  تغير  مكافحة  مجال 
جاللة امللك أن استراتيجية »غابات 
املغرب 2030-2020« واستراتيجية 
 ،»2020-2030 األخضر  »الجيل 

املتعلق  الهدف  تحقيق  معا  ترومان 
األراضي،  تدهور  منحى  بعكس 
والتخفيف  التصحر  حدة  وتقليص 
التنمية  خالل  من  انعكاساته،  من 

البشرية واالجتماعية.
جاللة  حرص  أخرى  جهة  ومن 
أهمية  على  التأكيد  على  امللك 
موضوع املاء والحفاظ عليه، والذي 
أجل  من  »التزامنا  مع  يتقاطع 
على  واملحافظة  الجفاف،  مكافحة 
النظم  وحماية  البيولوجي،  التنوع 

البيئية«.
جاللة  يؤكد  الصدد،  هذا  وفي 
للماء«  الوطني  »املخطط  أن  امللك 
إلى  يهدف  املغرب،  أطلقه  الذي 
املوارد  وتأمني  املائي  األمن  ضمان 
الكم  حيث  من  الضرورية،  املائية 
أن  إلى  جاللته  مشيرا  والجودة، 
يضع  الجديد  التنموي  النموذج 
املائية  املوارد  على  املحافظة 
ذات  الرهانات  ضمن  وتعزيزها 
تنموي  نموذج  إلرساء  األولوية 
إلى  ومتطلع  الحاضر،  من  منبثق 
أنه  امللك  جاللة  وأضاف  املستقبل. 
اعتبارا لألهمية التي يوليها املغرب 
الحسن  »جائزة  فإن  املاء  لقطاع 
تعد  للماء«  الكبرى  العاملية  الثاني 
وعي  لبلورة  مجاال  ذاته،  اآلن  في 
شامل بقضايا املاء، وفضاء مرموقا 
الحلول  فيه  تتبارى  للمنافسة، 
من  واملندمجة،  واملستدامة  املبتكرة 
وشدد  املاء.  بقضية  النهوض  أجل 
جاللة امللك على أن تغير املناخ ليس 
للنقاش  موضوعا  وال  نظرية  قضية 
وقاس،  مؤلم  واقع  هو  بل  العقيم، 
تتزايد  الوخيمة  آثاره  فتئت  ما 
بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل 
جاللته  والحظ  وتدميرا،  حدة  أكثر 
فترات  تعاقب  أن  الصدد  هذا  في 
تدهور  من  عنه  ينتج  وما  الجفاف، 
للتربة، أضحى يشكالن تحديا كبيرا 
خالل  آثارهما،  مست  فقد  وحقيقيا. 
مليار  من  أكثر  املاضيني،  العقدين 
العالم،  في  شخصا  املليار  ونصف 
وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 
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حل، صباح يوم االثنني 9 ماي2022 بمدينة 
بالرباط«لي  املعتمد  الصيني  السفير  أكادير، 
رفقة  زهر،  ابن  جامعة  على  ضيفا  شانكلني«، 
معهد  ومديرة  السفارة  موظفي  من  صيني  وفد 
بالرباط،  الخامس  محمد  بجامعة  كونفوشيوس 
ابن  وذلك لحضور فعاليات ندوة نظمتها جامعة 
السياحي  والتعاون  حول«التبادل  بأكادير  زهر 

املغربي الصيني«.
التي احتضنت فعالياتها  الندوة  وتأتي هذه 
بأَكادير،  ابن زهر  التابعة لجامعة  مدينة االبتكار 
برمجتها  التي  الجامعية  التكوينات  سياق  في 
في  للجامعة  تابعة  عليا  ومدارس  عديدة  كليات 
الجهود  تكثيف  إطار  وفي  السياحي،  املجال 
والسياحية  الثقافية  العالقات  لتعزيز  األكاديمية 
زهر  ابن  جامعة  انخراط  خالل  من  البلدين  بني 
اللغة  في  استثنائية  دروس  تلقني  في  املبكر 
الصينية لفائدة الراغبني فيها من طلبة الجامعة.

باملناسبة  االفتتاحية  الجلسة  وتميزت  هذا 
السفير  من  كل  إلقائها  على  تناوب  كلمات  بعدة 
الصيني بالرباط«لي شانكلني«ورئيس جامعة ابن 
زهرعبد العزيز بن ضو،ورئيس املجلس الجهوي 
دهماز،  رشيد  ماسة  سوس  بجهة  للسياحة 
الصينية  بالعاصمة  الدولية  الجامعة  ورئيس 
فيديو  عبر  ألقاها  جينبياو«والتي  بكني«جي 

ركزت  كلمات  والصورة..وهي  بالصوت  مسجل 
املتوخاة  والنتائج  الندوة  هذه  أهمية  على  كلها 
إلى  البلدين  بني  بالتعاون  الدفع  أجل  من  منها 
األمام والسيما في املجال السياحي مما سينعكس 
إيجابيا على البلدين معا من الناحية االقتصادية 

والثقافية والعلمية والتقنية.
وفي كلمة له قال السفير الصيني: تم اختيار 
مدينة أكادير لتنظيم الندوة ألنها مدينة سياحية 
جذابة سواء باملغرب أو بالجهة الجنوبية، فضال 
السياح  لدى  مفضلة  سياحية  وجهة  كونها  عن 

األجانب.
يفضلون  فهم  الصينيني  للسياح  وبالنسبة 
عددهم  بلغ  حيث  املغربية  السياحية  الوجهات 
حوالي   ،19 كوفيد  جائحة  قبل   ،2019 سنة  في 
اآلن  حد  إلى  املغرب  زار  150 ألف سائح صيني 
اإلجراءات  حدة  من  التخفيف  بعد  املؤكد  ومن 
السنوات  العدد في  أن يتضاعف هذا  االحترازية 

املقبلة.
ننظم  أن  السفير،  يضيف  ارتأينا،  ولهذا 
الندوة لتعزيز الشراكة بني جامعة ابن زهر  هذه 
واإلعالن  جهة  من  الصينية  والجامعات  بأَكادير 
عن برنامج مشترك بني جامعة ابن زهر والسفارة 
األساس  هدفه  ليكون  ثانية  جهة  من  الصينية 
املعطيات  كل  من  الصيني  السائح  تمكني  هو 
وبجهة  خاصة  بأكادير  السياحة  عن  واملعلومات 
سوس ماسة عامة والتعرف على ما تزخر به من 

مؤهالت طبيعية وثقافية وبحرية وجبلية.

زهر  ابن  جامعة  رئيس  أكد  جانبه  ومن 
الجامعة  أن  بنضو  العزيز  الدكتورعبد  بأكادير 
أربع  عبر  يمتد  شاسعا  ترابيا  مجاال  تغطي 
من  عدد  أكبر  بها  يدرس  بحيث  جنوبية  جهات 
التعاون  هذا  على  تراهن  لذلك  باملغرب،  الطلبة 
الصناعي  والذكاء  والعلمي  السياحي  املجال  في 
منذ  انخرطت  الجامعة  أن  والتكنولوجي، خاصة 
أربع سنوات في توطيد العالقة بينها وبني سفارة 
أجل  من  بالرباط  كونفوشيوس  ومعهد  الصني 
دروس  وتلقني  والثقافي  العلمي  تطويرالبحث 
الراغبني  لفائدة  الصينية  اللغة  لتعلم  استثنائية 

من طلبة جامعة ابن زهر بأكادير.
للسياحة  الجهوي  املجلس  رئيس  وعقد 
كلمته  في  دهماز،  رشيد  ماسة  سوس  بجهة 
آماال كثيرة على التبادل والتعاون السياحي بني 
الصينية  السوق  لكون  نظرا  والصني،  املغرب 
تعتبرسوقا سياحية جديدة وواعدة لعدة أسباب 
عديدة أبرزها أن الصني تعتبر القوة االقتصادية 
النمو  ناحية  من  سكانية  كثافة  وذات  الصاعدة 

الديمغرافي بحوالي مليار و500 مليون نسمة.
السوق  هذه  من  الوافدين  كثرة  عن  فضال 
بأروبا  سياحية  وجهات  نحو  املهمة  السياحية 
والشرق األوسط، ولهذا يراهن املغرب عامة وجهة 
سوس ماسة خاصة على السوق الصينية الجديدة 
في ظل االتفاقيات املبرمة بني البلدين أثناء زيارة 
امللك محمد السادس لدولة الصني في سنة 2016، 
ويراهن أيضا على تفعيل وتنزيل شراكات مختلفة 

في املجال االقتصادي والصناعي والثقافي.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون 
بني املجلس الجهوي للسياحة والسفارة الصينية 
الصينيني علما  السياح  الستقطاب عدد كبير من 
أن جهة سوس ماسة تزخر بمناطق جذب سياحي 
بكل من طاطا وتارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت 
وأكاديرإداوتنان..وهذا  ملول  أيت  وإنزكان  باها 
ما يفرض علينا اليوم العمل بحزم وجد من أجل 
فتح خطوط جوية مباشرة بني جهة سوس ماسة 

والجمهورية الصينية.
هذا وكانت الندوة فرصة ذهبية لعرض كل ما 
تتوفرعليه الجهات الجنوبية األربع وخاصة جهة 
سوس ماسة من مؤهالت متنوعة طبيعية وبيئية 
ومعمارية وأثرية ومن مجاالت مختلفة صحراوية 
ثقافي  تنوع  ومن  شاطئية  وساحلية  وجبلية 
املغربية  الثقافة  جذور  العمق  في  يختزل  غني 
عربي  منبت  وذات  تاريخيني  وعراقة  أصالة  ذات 

وإسالمي وأمازيغي وإفريقي...
مدينة  احتضنتها  التي  الندوة  محاور  ولعل 
والتعاون  التبادل  هذا  قاربت  بأكادير،قد  االبتكار 

السياحي املغربي الصيني من خالل وجهة أكادير 
الثنائية  العالقات  هذه  تعزيز  نموذجا،بهدف 
والتطرق  السياحي  القطاع  مجال  في  والسيما 
أيضا إلى حاجة السياح الصينيني الوافدين على 
املغرب عموما وعلى جهة سوس ماسة والجهات 
الجنوبية إلى آليات التواصل وعلى رأسها اللغة 

ثم الثقافة. 
سبق  أكادير  مدينة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ملتقى  أشغال  املاضية،  السنة  في  احتضنت،  أن 
األعمال املغربي الصيني)موروك تشاينا كونسول 
الفاعلني  من  مجموعة  بمشاركة  وذلك  فوروم(، 
العامة  الكونفدرالية  نظمته  والذي  االقتصاديني، 
إنعاش  مجلس  مع  بشراكة  املغرب  ملقاوالت 

التجارة الخارجية الصيني.
الفاعلني  إطالع  هو  منه  الهدف  وكان 
التجارة  فرص  على  الصينيني  االقتصاديني 
وبجهة سوس  عامة  باملغرب  املتاحة  واالستثمار 
ماسة خاصة زيادة على إطالق شراكات فعلية بني 
الصينية  املقاوالت  تشجيع  مع  البلدين،  مقاوالت 

على إقامة مشاريع استثمارية بسوس ماسة.

تزامنا وارتفاع درجات الحرارة

توجيهات �صحية لكبار ال�صن والأطفال وامل�صابني 
باأمرا�ش مزمنة لتفادي انتكا�صات �صحية

وحيد مبارك

األخيرة،  األيام  خالل  الحرارة  درجات  في  ارتفاعا  بالدنا  تشهد 
األمر الذي قد تترتب عنه انتكاسات صحية بالنسبة لفئات بعينها، كما 
هو الحال بالنسبة لألطفال ولكبار السن واملصابني بأمراض مزمنة. 
وضع يؤكد الدكتور مصدق مرابط في تصريح لـ »االتحاد االشتراكي« 
األشخاص  سالمة  على  حفاظا  كبير  بانتباه  معه  التعامل  يجب  أنه 
وعلى الصحة العامة، ال سيما بالنسبة لهذه الفئات وكذا من يتناولون 
تعالج  والتي  الحساسية  ومضادات  للبول  مدّرة  كتلك  معّينة  أدوية 
االكتئاب وغيرها، وهو ما يستوجب اإلكثار من شرب املياه بشكل عام 

والعصائر لتفادي أية حالة لالجتفاف.
ودعا الدكتور مصدق، وهو طبيب عام، في تصريحه للجريدة، إلى 
تفادي الخروج في أوقات الظهيرة والتي تكون فيها الشمس عمودية، 
جهد  بذل  وعدم  الضرورية،  االحتياطات  كل  أخذ  مع  للضرورة،  إال 
كبير وتالفي ممارسة الرياضة وسط النهار وتعويض ذلك في أوقات 
أخرى كالصباح الباكر أو في فترة املساء، حيث تكون درجات الحرارة 
وأن  خاصة  والفواكه،  الخضراوات  تناول  على  والحرص  منخفضة، 
الكثيرين يفقدون شهية األكل خالل هذه الفترات، وشرب املياه بوفرة، 
لتعويض ما قد يفرزه الجسم بفعل التعّرق وكذا ما يتخلص منه من 
حيويته  على  الجسم  يحافظ  لكي  لها،  بدائل  توفير  وجب  سوائل، 

ونضارته.
يصابون  األشخاص  من  العديد  أن  مصدق  الدكتور  وأوضح 
بضربات شمس خالل هذه الفترة، التي تكون لها تبعات على وظائف 
إلى تداعيات وخيمة قد  مجموعة من األعضاء متعددة مما قد يؤدي 
تصل إلى حّد الوفاة، وهو ما الينتبه إليه الكثير من األشخاص الذين 
يتعاملون مع هذه الفترات بنوع من التراخي. ونّبه املتحدث إلى أن 
هناك أشياء أخرى يجب أخذها بعني االعتبار كحفظ األكل وتخزينه 
ألن  الصحية،  والشروط  للمواصفات  تام  احترام  وفي  بكيفية سليمة 
يتم  ال  وقد  الحرارة  درجات  ارتفاع  بسبب  تفسد  األطعمة  من  الكثير 
بتسمم،  الشخص  يصاب  أن  يمكن  تناولها  وعند  ذلك،  إلى  االنتباه 
فضال عن عدد من املمارسات اليومية التي قد تكون تلقائية لكنها في 
ظل وضع مماثل قد تسفر عن حوادث مختلفة، كترك الوالعات عرضة 
ألشعة الشمس، وغيرها من املواد ذات االستعمال املنزلي التي يجب 

االهتمام بها خالل هذه املرحلة بشكل أكبر.
وأشار الدكتور مصدق إلى أنه خالل الفترات التي تعرف ارتفاعا 
وتفادي  وواسعة  خفيفة  مالبس  ارتداء  يجب  الحرارة  درجات  في 
الضيقة منها، وان تكون ذات لون فاتح تعكس أشعة الشمس ووضع 
قبعات على الرأس، سواء بالنسبة لصغار السن أو الكبار، ألن نوعية 
املالبس يمكنها أن تساعد في الوقاية وفي التخفيف من وقع الحرارة 

على الشخص وقد تكون عامال يرفع من منسوب الخطر عليه. 

طلبة كليات الطب وطب الأ�صنان وال�صيدلة يدعون اإىل 
جتويد �صروط التكوين والهتمام باأو�صاعهم املادية 

م.  وحيد

أن  والصيدلة  األسنان  وطب  الطب  لطلبة  الوطنية  اللجنة  أكدت 
املصاريف املادية تعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها الطلبة كل 
ولتوفير  جهة  من  املعيشية  احتياجاتهم  عن  اإلجابة  أجل  من  يوم، 
مستلزمات تكوينهم من جهة ثانية، كما هو الحال بالنسبة للسماعات 
الطبية وألدوات طب األسنان جد املكّلفة وكذا مصاريف طباعة الدروس 
في  لوحده  عبئها  تحمل  للطالب  يستحيل  أنه  على  مشددة  وغيرها، 
غير  التعويضات  من خالل  أو  األول  السلك  في  دعم مخصص  غياب 
الحالية، فضال عن إشكال تأخر  الظروف االجتماعية  الكافية في ظل 
تصريحاتهم  في  الطلبة  من  عدد  أكده  ملا  وفقا  صرفها،  واعتباطية 

للجريدة.
60 في املئة من املنتسبني للفئة  وأبرزت اللجنة في بالغ لها أن 
لهم  تسلم  التي  املهام  عن  التعويضات  على  يعتمدون  تمثلها  التي 
عملية  خطوة  أي  غياب  في  هزالتها،  رغم  اليومية  نفقاتهم  لتغطية 
ألطباء وصيادلة  االعتبار  ورّد  الوضعية  هذه  لتصحيح  الحكومة  من 
املستقبل الذين يتخبطون وسط دوامة من اإلكراهات املادية التي تخلق 
عدة عراقيل أمام تكوينهم، بالرغم من التوقيع على محضر اتفاق بني 
اللجنة والوزارتني الوصيتني في 28 غشت 2019 الذي لم يتم تفعيل 

مضامينه وتم التخلي عن كل االلتزامات التي تضمنها.
التكوين  يعيشها  التي  الحالية  الوضعية  أن  إلى  اللجنة  ونّبهت 
الطبي والصيدلي تعتبر جد حرجة، ووصفت حالة التكوين التطبيقي 
بالكارثية في ظل االكتظاظ الكبير وقّلة أراضي التداريب االستشفائية، 
مشددة على أن الظروف املادية واالجتماعية ألطباء وصيادلة وأطباء 
سياسية  إرادة  تنزيل  إلى  داعية  مزرية،  جد  تعتبر  املستقبل  أسنان 
وإلى  اآلجال،  أقرب  في  بالتكوين  صلة  له  ما  بكل  للنهوض  حقيقية 
ملا  وأكادير  طنجة  من  بكل  الجامعيني  املستشفيني  بافتتاح  التعجيل 

لذلك من تأثير مباشر على جودة التكوين الطبي.
وكانت اللجنة قد أجرت استطالعا وطنيا في صفوف طلبة كليات 
خالل  باملغرب،  والصيدلية  الطبية  الدراسات  حول  والصيدلة  الطب 
الفترة ما بني 9 و 16 أبريل، شارك فيه أكثر من 5300 طالب وطالبة، 
على  يعيشونها  التي  اإلكراهات  على  أجوبتهم  خالل  من  أجمعوا 
مستوى التكوين وعلى الظروف الصعبة التي ترافق ذلك، إن ارتباطا 
باملنحة أو بالتعويضات، التي ال تمّكنهم من تحقيق الغاية املنشودة 
خالل مسيرتهم األكاديمية والعلمية على أكمل وجه، مطالبني بتصحيح 

هذه الوضعية وتوفير املناخ السليم للتكوين ماديا ومعنويا.
  

بنك املغرب: مناخ الأعمال »عادي« بالن�صبة لـ 57 يف املئة من 
الفاعلني ال�صناعيني خالل الف�صل الأول من عام 2022

خالل  الصناعة،  في  لألعمال  العام  املناخ  بأن  املغرب  بنك  أفاد 
الفصل األول من سنة 2022، كان »عاديا« بالنسبة لـ 57 في املئة من 

املقاوالت، و«غير مناسب« بالنسبة لـ 36 في املئة منها.
املغرب  بنك  به  يقوم  الذي  الفصلية لالستقصاء  النتائج  وكشفت 
في  املئة  في   30 بني  تتراوح  األخيرة  النسبة  هذه  أن  الظرفية  حول 
الكيماوية«،  وشبه  الكيماوية  و«الصناعات  الغذائية«،  »الصناعات 
و50 في املئة في »النسيج والجلد«، بينما يشير الفاعلون في قطاع 

»الكهرباء واإللكترونيك« إلى مناخ عمل »عادي«.
وقال املصدر نفسه إن ظروف التزويد خالل الفصل األول من سنة 
املائة من املصنعني، و«صعبة«  52 في  لـ  وفقا  2022 كانت »عادية« 

حسب 44 في املئة منهم.
 67 لـ  بالنسبة   « »عادية  التموين  ظروف  كانت  الفرع،  وحسب 
»امليكانيك والتعدين«، و66  العاملة في مجال  في املئة من الشركات 
»الصناعات  »النسيج والجلد«، و59 في املئة في  في املئة في قطاع 
الغذائية«، و40 في املئة في »الكيمياء وشبه الكيمياء«، و22 في املائة 
في »الكهرباء واإللكترونيك« . وفي املقابل، وصفت ظروف التموين بـ 
»الصعبة« من قبل 78 في املئة من شركات »الكهرباء واإللكترونيك«، 
و56 في املئة من شركات »الكيمياء وشبه الكيمياء« ، و38 في املئة من 
شركات »الصناعات الغذائية«، و27 في املئة في »النسيج والجلد«، 

و24 في املئة في »امليكانيك والتعدين«.
التي تتوفر  األولية وشبه املصنعة  املواد  وعلى مستوى مخزون 

عليها املقاوالت، فقد كانت بمستوى عادي في جميع فروع األنشطة.
األخيرة،  الثالثة  األشهر  خالل  العاملني،  عدد  تطور  وبخصوص 
يتوقع تسجيل ركود في عدد العاملني خصوصا في مجال »الصناعات 
و«الكهرباء واإللكترونيك«.  و«الكيماوية وشبه الكيماوية«  الغذائية« 
مجال  في  العاملة  الشركات  من  باملئة   40 فإن  أخرى،  ناحية  من 
القطاع،  في  العاملني  عدد  في  زيادة  عن  تتحدث  والجلد«  »النسيج 
46 باملئة من شركات »الصناعات امليكانيكية والتعدين«  تعلن  بينما 

عن انخفاض في عدد العاملني.
تتوقع  املقبلة،  الثالثة  األشهر  خالل  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 

غالبية الشركات املصنعة ركودا في عدد العاملني.
وبالنسبة لتكاليف اإلنتاج في الربع األول من سنة 2022، يشير 
املصنعون إلى زيادة تكاليف إنتاج الوحدة في جميع فروع النشاط. 
إلى زيادة تكلفة  الزيادة تعزى  الشركات املصنعة، فإن هذه  وبحسب 

املواد األولية والطاقة.
باملئة من   62 لـ  بالنسبة  »طبيعيا«  يعتبر  املالي  الوضع  أن  كما 
بنسبة 25 باملئة منهم. وحسب الفرع، فإن هذه  املصنعني و«صعب« 
الكيميائية  »املواد  في  باملئة  و8  باملئة   85 التوالي  على  هي  النسب 
وشبه الكيميائية«، و63 باملئة و37 باملئة في »املنسوجات والجلود«، 

و58 باملئة و37 باملئة في »الصناعة الغذائية«.
الشركات  باملئة من   71 بنسبة  »الصعبة«  بـ  املقابل، وصفت  في 
أما  منها.  باملئة   29 بنسبة  و«العادية«  واإللكترونية«  »الكهربائية 
»مريحا«  كان  املالي  الوضع  فإن  والتعدين«،  »للميكانيكا  بالنسبة 

حسب 44 باملئة من الشركات املصنعة وطبيعيا وفقا لـ 38 باملئة.

ال�صفري ال�صيني يناق�ش باأكادير اآفاق التبادل 
والتعاون ال�صياحي املغربي ال�صيني

)تابع ص 1(

ظهور مفاجئ لحكيمي 
ومبابي في مدريد

الدوري  بطل  جيرمان،  سان  باريس  فريق  ثنائي  ظهر 
الفرنسي لكرة القدم، أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي، 
اإلسبانية  العاصمة  في  االثنين  أمس  أول  مفاجئ  بشكل 

مدريد.
تناول  مبابي  فإن  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة  وحسب 
الظهر مع حكيمي وشقيقه وشخصين آخرين  الغداء في 

في مطعم بمدريد.
يذكر أن مبابي يرتبط بصداقة وطيدة مع حكيمي منذ 
انتقال الظهير األيمن المغربي إلى باريس سان جيرمان 

في الصيف الماضي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 

2022، ولم يحسم الالعب الفرنسي، مستقبله حتى اآلن.
وأكد خبير انتقاالت العبي كرة القدم، الصحفي اإليطالي 
فابريزيو رومانو، أن ممثلي كيليان مبابي، سيستأنفون خالل 
إلى  الالعب  انتقال  مفاوضاتهم بشأن  الجاري،  األسبوع 

صفوف ريال مدريد.
وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان حسن عرضه 
المقدم لمبابي من أجل التجديد، قبل أيام قليلة، وال يزال 

على طاولة الالعب.
وترددت أنباء حول موافقة مبابي على عرض مقدم من 
قبل باريس سان جيرمان، لتجديد عقده براتب سنوي بقيمة 
50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة والء بقيمة 100 مليون، 

ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.
وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان 

سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو االنتقال إلى ناد آخر.
كما نفت فايزة العماري والدة مبابي، تلك األنباء، وأكدت 
آخر في  فريق  أي  أو  باريس  إدارة  اتفاق مع  عدم وجود 

الوقت الحالي.

مولودية وجدة يتعاقد مع 
منير الجعواني

أكدت مصادر قريبة من المكتب المسير لفريق مولودية 
وجدة، أن الفريق وفي محاولة منه لتصحيح مساره في 
البطولة االحترافية األولى وفي خضم مساعيه االنعتاق من 
أسفل الترتيب،قرر التعاقد مع منير الجعواني لإلشراف على 

الطاقم التقني للفريق الوجدي خلفا للمدرب هالل الطير.
منير  مع  االتفاق  تم  بأنه  نفسها  المصادر  وأوضحت 
الجعواني على كل تفاصيل العقد بين الطرفين قبل أن يتم 
اإلعالن رسميا عن هذا التعاقد خالل األيام القليلة المقبلة.

ويعيش فريق مولودية وجدة وضعا صعبا يهدد بقاءه في 
القسم األول من البطولة االحترافية، حيث يحتل إلى حدود 
الدورة األخيرة من البطولة الصف 15 برصيد 22 نقطة 
جمعها من 5 انتصارات و7 تعادالت، وُمني بـ11 هزيمة. 

دورة تكوينية لفائدة 35 
حكمة وطنية 

الــقــدم،  لــكــرة  المغربية  الملكية  الــجــامــعــة  تنظم 
الفترة  فــي  الــقــدم،  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  مــع  بتعاون 
تكوينية  دورة   2022 مــاي  و14   10 بين  مــا  الممتدة 
ــة مـــن الـــدرجـــة األولـــــى. ــي ــن  لــفــائــدة 35 حــكــمــة وط

وتروم هذه الدورة التكوينية،حسب بالغ للجامعة،و التي 
ستجرى بمدينة الرباط إلى تطوير كفاءات الحكمات واالرتقاء 

بمهاراتهن المعرفية والتقنية .

المصور الصحافي نور الدين 
الديان في ذمة اهلل

انتقل الزميل المصور الصحفي نور الدين الديان إلى دار 
البقاء صباح أمس الثالثاء،بإحدى المصحات االستشفائية 

بالدارالبيضاء،  وذلك بعد مرض عضال لم يمهله طويال.
العزاء ألسرته  الحزينة،نتقدم بخالص  المناسبة  بهذه 
الصغيرة وألسرته الصحفية الكبيرة سائلين اهلل سبحانه 
وتعالى أن ينعم عليه بالرحمة والمغفرة و أن يسكنه جنات 
الفردوس مع األنبياء والشهداء والصديقين ،وأن يلهم أهله 
وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة 

وحسن العزاء. إنا هلل وإنا إليه راجعون

القدم ورئيس  المغربية لكرة  الملكية  يواصل رئيس الجامعة 
لجنة المنتخبات الوطنية، فوزي لقجع، مفاوضاته الماراثونية 
مع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بشأن مستقبله على رأس 
الفريق الوطني، المقبل على خوض نهائيات كأس العالم بقطر 
المقررة خالل  إفريقيا  أمم  تصفيات  وكذا  الجاري،  العام  نهاية 

منتصف السنة المقبلة بكوت ديفوار.
بشكل وحسب مصدر مطلع، فإن االجتماعات مع  تتم  وحيد 

شبه يومي، ما يبين الصعوبة التي يجدها رئيس الجامعة في إيجاد 
صيغة تنهي العالقة مع المدرب البوسني، الذي بالغ في ارتكاب 
األخطاء الموجبة لفسخ العقد، لكن الجامعة لم تقدر على تفعيل 
هذا الخيار، الذي يتوقف على مدى قبول الناخب الوطني لشروط 
رئيس الجامعة بإعادة الالعبين المغضوب عليهم، واالعتذار عن 

تصريحاته المسيئة أو الرحيل.
وحسب مصدر مقرب من ملفات الجامعة فإن هذه المفاوضات 

الماراثونية توحي بأن وحيد ربما يكون قد حصن نفسه جيدا في 
العقد الذي يربطه بالجامعة، والذي لم يطلع عليه أي أحد بحكم 

تضمينه لبند السرية.
واستغرب مصدرنا كيف لمدرب عاكس رغبة الجماهير المغربية، 
وأساء لها بتصريحات مستفزة، أكد فيها تعرضه لمحاوالت تهدد 
على  وتهكم  قوانين،  بال  دولة  المغرب  وكأن  الجسدية،  سالمته 
تصريحات رئيس الجامعة، عندما أعلن في اجتماع المكتب الجامعي 
األخبر بأن الالعبين المغضوب عليهم سيعودون إلى المنتخب 
الوطني، وأنه سيجالس وحيد ويلزمه باألمر، لكن المدرب اليوسني 
أصر على موقفه وجدد تأكيده في تصريحات إلعالم بالده بأن ملف 
زياش ومزراوي وحاريث وحمد اهلل غير قابل للنقاش، وأن هؤالء 
الالعبين ال مكان لهم في المنتخب الوطني، ومع ذلك ال تتم إقالته 

بسبب الخطأ المهني الجسيم.
وزاد مصدرنا مستغربا كيف يمكن لنا أن نحاسب مدربا على 
النتائج والجامعة تفرض عليه االعتماد على العبين ال يريدهم؟ 
أليس هذا تدخل في االختصاصات؟ أال يمكن أن يؤدي هذا التدخل 
إلى تنصل المدرب من مسؤولياته في حال كانت النتائج سلبية؟ ثم 
هل المنتخب الوطني يحتاج إلى العبين في أتم الجاهزية البدنية 

والتقنية أم إلى العبين يفرضهم الجمهور؟
هي أسئلة تعكس بالملموس حالة االرتباك التي تسود عالقة 

الجامعة بالناخب الوطني، وتظهر، حسب مصدرنا،
وجود مشكل في تحرير عقود المدربين المشتغلين مع الجامعة، 
وهو أمر ليس وليد اليوم، وقد عاينا على مدار السنوات األخيرة 
كيف أن مدربين فرضوا قراراتهم ومواقفهم على الجامعة، ولنا 
في تجربة البلجيكي إيريك غيريتش خير دليل، حيث لم يتمكن أي 
أحد إلى اآلن من معرفة راتبه الشهري، ألنه ألزم الجامعة بشرط 
السرية األبدي، رغم مطالب الشعب المغربي بالكشف عن عقده، 

ودخول البرلمان على الخط دون نتيجة.
وكانت وسائل إعالم وطنية قد أعلنت قبل أيام عن قرار الجامعة 
بفك االرتباط مع المدرب البوسني، قبل أن تخرج ببالغ تنفي فيه 
كل ما يروج، وتؤكد أن وحيد مازال مدربا للمنتخب الوطني، وان 

االجتماع مع فوزي لقجع هو الكفيل بالحسم في مصيره.
وتداول اإلعالم الوطني في األيام القليلة الماضية خبر تواجد 
المدرب البرتغالي أندريه فيالش بواش والسويسري لوسيان فافر 
بالرباط، وأنهما األقرب لخالفة وحيد، لكن مصدرا جامعيا نفى 

األمر، واعتبره »كالم جرائد«.

إبراهيم العماري

وحيد خاليلوزيتش »يتحدى« الجميع

�صعوبة كبيرة 
في �إيجاد �صيغة 

لفك �الرتباك 
�ت�صا�ؤالت حول 

م�صدر قوة 
�لناخب �لوطني

اجتماعات رئيس الجامعة مع 
خاليلوزيتش متواصلة

 عبد اللطيف البعمراني
الندوات  الماضي، بقاعة  انعقد مساء يوم السبت 
لملعب أدرار الكبير، الجمع العام العادي لنادي حسنية 
أگادير، فرع كرة القدم، لموسم2021 – 2020، وذلك 

بحضور 43 من أصل 73 منخرطا. 
وقد انطلقت أشغال الجمع بكلمة افتتاحية للرئيس 
سيدينو، عرض فيها لألسباب واإلكراهات التي حالت 
دون  انعقاد الجمع العادي في موعده المحدد، متحججا 
بجائحة كورونا، ومنوها في نفس الوقت بتالحم وتكاثف 

الظرفية  هذه  لتجاوز  النادي  مكونات  كل  مجهودات 
الصعبة.

   وتال كلمة الرئيس تالوة التقرير األدبي التي تكلف 
بها الكاتب العام السابق أحمد آيت عال، ليتم االنتقال 
بعد ذلك إلى عرض التقرير المالي، الذي حصر مجمل 
المداخيل في 60. 875 465 66 درهما، مقابل 93. 725 
070 72 درهما كمصاريف، مما يعطي عجزا قارب 33. 

850 604 5 درهما.
   وبعد نقاش جاد وصريح لمضمون التقريرين، 
وباألخص لوضعية الفريق الذي مازال يصارع للخروج 

من عنق الزجاجة، تم االنتقال لعرض الالئحة الجديدة 
توافقية  الئحة  هي  والتي  المسير،  المكتب  ألعضاء 
تتضمن بالتساوي أسماء من الئحة سيدينو، وأخرى 

من الئحة أمين ضور مع توزيع المهام كما يلي :
-  الرئيس: الحبيب سيدينو  

 -  نائبه األول: أمين ضور 
    - نائبه الثاني: محمد علي بوحجرة

    - الكاتب العام والناطق الرسمي: رشيد البطاح 
    - نائبه: محند اهربا 

    - أمين المال: بلعيد الفقير 

    - نائبه: فيصل خديم 
بيرواين،  رشيد  توفيقي،  حميد  األعضاء:   -     
ياسين بيجديكن، رشيد أباشوش، لحيال محمد، فؤاد 

المنصوري 
    ونشير إلى أنه قد تم خالل الجمع تكريم عدد من 
المسيرين السابقين الذين أعطوا سنوات من حياتهم 
للنادي السوسي، ويتقدمهم الكاتب العام األسبق الحاج 
لحسن الگاموس، والذي يعتبر من أحسن الكتاب العامين 
اهلل  وعبد  بورقية،  وخالد  الحسنية،  عرفتهم  الذين 

تيدرارين، وأحمد آيت عال، وفيصل السعيدي 

الحبيب سيدينو رئيسا لنادي حسنية أكادير لوالية ثالثة

من الجمع العام      تصوير مطيع

االتحاد االشتراكي
أمس  اول  مــســاء  »كاف«،  ــقــدم  ال لــكــرة  اإلفــريــقــي  ــحــاد  االت منح 
لبطولة  النهائية  ــاراة  ــب ــم ال اســتــضــافــة  شـــرف  الــمــغــرب  االثــنــيــن، 
للعبة. ــاري  ــق ال ــحــاد  االت ـــاد  أف مــا  بحسب  إفــريــقــيــا،  أبــطــال   دوري 

ــل من  ك تــقــدم  ــن خــاللــه  م كــشــف  بــيــانــا رســمــيــا  »الكاف«  وأصــــدر 
إال  إفريقيا،  أبــطــال  دوري  نهائي  الستضافة  والــمــغــرب  السنغال 
»إسناد  ــى  إل يشير  أن  قبل  عــرضــه،  سحب  السنغالي  االتــحــاد  أن 
للمغرب«. الــجــاري  مــاي   30 ــوم  ي ستقام  التي  النهائية   الــمــبــاراة 
وسيتم تحديد الفائز بالمسابقة القارية من خالل مباراة نهائية، بدال من 

النهائي المعتاد ذهابا وإيابا.
وكان جدل كبير قد رافق تحديد ملعب النهائي، خاصة في ظل األخبار 
التي تحدثت سابقا عن فوز مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بشرف 
حيث  المصريين،  واستياء  غضب  فجر  الذي  األمر  النهائي،  احتضان 

اعتبروه مخالفا لمبادئ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص.
وطرحت دولة قطر كخيار محتمل يمكن اللجوء إليه من طرف الكاف، 
قبل  سويعات  نفى  القطري،  االتحاد  لكن  المصري،  الطرف  من  بإيعاز 
دوري  لنهائي  بالده  استضافة  المتداولة حول  األنباء  كل  الكاف،  بيان 
ما  أن  بتويتر،  الرسمي  حسابه  عبر  له،  بيان  في  ذكر  حيث  األبطال، 
صحيح. غير  األبطال  دوري  لنهائي  قطر  استضافة  بشأن  تداوله   تم 

 وأضاف: »لم يتم الحديث في األمر أو التطرق له، وال يوجد أي مشاورات مع »كاف« حول ذلك«.
اإلفريقي،  نظيره  مع  المميزة  بالعالقات  اعــتــزازه  القطري  االتحاد  ــدى  وأب

األخــيــرة.  األعـــوام  فــي  الجانبين  بين  الكبيرة  التعاون  حالة  إلــى   مشيرًا 
وكان األهلي المصري، حامل اللقب، قد طالب االتحاد اإلفريقي في خطاب رسمي، 
يوم األحد، بضرورة نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب محايد، 

مشيرا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب بمعية 
الوداد البيضاوي من التأهل للمباراة النهائية.

لكن رئيس الوداد، سعيد الناصيري، علق في تصريحات صحافية، 
بالقول إن ناديه لن يرد على خطاب األهلي الموجه لالتحاد اإلفريقي 
بشأن اعتراضه على إقامة نهائي أبطال إفريقيا في ملعب محمد 
الخامس في الدار البيضاء. مشيرا إلى أن كل ما يروج »ال يهمنا 

في شيء.«
أن يشكل  الخامس  في مركب محمد  النهائي  إقامة  ومن شأن 
امتيازا كبيرا للفريق البيضاوي، الذي يتطلع إلى التتويج بلقبه 
ما  بمناصريه،  مدعوما  المسابقة، حيث سيكون  هذه  في  الثالث 

سيشكل حافزا لالعبيه على إحباط كل آمال العمالق المصري.
وتغلب األهلي في عقر داره على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب 
الدور نصف النهائي برباعية نظيفة، فيما عاد الوداد بتفوق صريح 
 من أرض مضيفه بترو أتلتيكو األنغولي 3 – 1 في العاصمة لواندا.

وكان الفريقان قد بلغا نهائي نسخة 2017 حينها حسم الفريق 
البيضاوي اللقب، بعد تعادلهما ذهابا في القاهرة 1 – 1، قبل أن 
الكرتي. وليد  البيضاء بهدف سجله  الدار  في  إيابا  الوداد   يفوز 
على  الماضية  النسخة  نهائي  استضاف  قــد  المغرب  ــان  وك
انتهت  والتي  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  مركب  ملعب 
بثالثية  إفــريــقــي  الــجــنــوب  تشيفز  كــايــزر  على  األهــلــي  بــفــوز 
تاريخه. فــي  والــعــاشــر  تواليا  الثاني  لقبه  ليحقق   نظيفة، 

ويسعى »نادي القرن« ألن يصبح أول فريق يتوج باللقب في ثالث نسخ متتالية 
وتعزيز الرقم القياسي بعدد األلقاب.

مركب محمد الخامس يحتضن رسميا نهائي دوري األبطال
امتياز مهم للوداد في سعيه نحو لقبه الثالث

الـريـــاضي
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طلبة تطوان لكرة اليد يعزز حظوظه 
لموا�صلة البحث على لقب الدوري 

مكتب تطوان
تمكن نادي طلبة تطوان لكرة اليد، يوم السبت 07 ماي 2022 
بقاعة الطيب البقالي بتطوان، من الفوز على الرابطة البيضاوية 
بحصة 26 – 21، في ذهاب ربع نهائي الدوري المصغر “البالي 
أوف” ألجل الفوز بلقب بطولة القسم الممتاز 2021 – 2020 لكرة 
اليد، ليعزز حظوظه في رحلة البحث على بطولة الدوري الوطني 

لكرة اليد.
وتمكن أصدقاء بالل باي باي من بسط سيطرتهم على مجريات اللقاء 
القوي، الذي جمعهم مع النادي األسطورة في كرة اليد البيضاوية، 
حيث فرضوا التفوق منذ بداية اللقاء، الذي عرف متابعة جماهيرية 
كبيرة، والتي كان لها دورا كبيرا في بث الحماس في نفوس أبناء 

المدرب جالل يحيى، ألجل هزم الفريق البيضاوي.
ومن شأن هذا الفوز، وكذا فارق األهداف الخمسة، أن يتيح ألبناء 
المدرب جالل يحيى تدبير لقاء اإلياب بكثير من االرتياح والثقة من 
أجل المرور إلى الدور الموالي، خاصة وأن مباريات البالي أوف 
هذه السنة، ستعرف خروج الفريق المهزوم، بعدما كانت في الدورات 

السابقة تجرى على شكل بطولة مصغرة.
الجميلة  االلتفاتة  هو  السبت  لقاء  وقيمة  حماس  من  زاد  وما 
والكبيرة في رمزيتها، المتمثلة في تكريم عميد المسيرين الرياضيين 
بمدينة تطوان وكرة اليد التطوانية، الرئيس المؤسس لفريق نادي 
طلبة تطوان لكرة اليد، الدكتور الباكوري، من طرف مجموعة من 
الفعاليات الرياضية بتطوان، حيث أبى المكتب المسير لنادي طلبة 
تطوان لكرة اليد إال أن يستغل إجراء هذه المقابلة ألجل االنخراط 
ألجل  اللقاء  افتتاح  في  تقديمه  على  والحرص  المبادرة،  هذه  في 

إعطاء انطالقته.
ويشار أن مجلس جماعة تطوان صادق باإلجماع، يوم الخميس 
أعمال  05 ماي الجاري، على النقطة التاسعة المدرجة في جدول 
الدورة العادية لسنة 2022، والمتعلقة بدراسة مشروع تجديد إتفاقية 
شراكة بين جماعة تطوان ونادي طلبة تطوان لكرة اليد من أجل دعم 
أنشطة النادي، والتي ستخول للفريق التطواني االستفادة من منحة 

سنوية قدرها 40 مليون سنتيم، على مدى ثالث سنوات متتالية.

الدورة الرابعة من اللحاق الإيكولوجي 
لأمزمي يوم 22 ماي الجاري  

ترايل  »جمعية  تنظم 
 22 ي����وم  المغرب«، 
بمنطقة  ال��ج��اري  م��اي 
أم����زم����ي����ز ض���واح���ي 
مراكش، فعاليات الدورة 
ال���راب���ع���ة م���ن ل��ح��اق 
اإليكولوجي.  أم��زم��ي��ز 

لجمعية  ب���الغ  وذك����ر 
أن  المغرب«  »ترايل 
يروم  السنة  هذه  لحاق 
ب��ض��رورة  التحسيس 

حماية البيئة لوجود مواقع 
تسمح بممارسة الرياضة في أفضل الظروف، بغية تعزيز نشاط رياضي 
 في قلب الطبيعة يحترم بيئتها وتنوعها البيولوجي ونظامها البيئي.
الحالية  الدورة  خالل  بإمكانهم  سيكون  المتسابقين  أن  وأضاف 
االختيار بين ثالثة سباقات، األول على مسافة 9 كيلومترات، والثاني 
على مسافة 19 كيلومترا، والثالث على مسافة 29 كيلومترا، عبر 
 مسارات ذات تضاريس تتنوع بين الغابات والمنحدرات والمرتفعات.
وسيجمع هذا الحدث الرياضي، بين الرياضة والمتعة والعمل البيئي 
واالجتماعي، حيث سيتم تنظيف المسار لمسافة 29كلم بمساهمة 

المتسابقين والمنظمين، فضال عن المتطوعين.

هل ينجح 
الوداد الفا�صي

 في �صمان البقاء؟
خالد الطويل 

دخلت مكونات الوداد الفاسي الموسم الرياضي وكلها أمل أن يكون الموسم الجديد محطة 
للعودة إلى قسم النخبة خاصة وأن الموسم الماضي حقق خالله الفريق نتائج جيدة وكان قريبا من 

تحقيق حلم الجماهير الفاسية و تحقيق الصعود، إال انه أنهى البطولة باحتالل المرتبة الثالثة.
قبل انطالق الموسم الحالي،دخل الفريق االستعدادات مبكرا تحت إشراف المدرب عبد الرحيم اشكيليط الذي 

و سيغادر قبل انطالق الموسم الرياضي ليتعاقد المكتب مع اإلطار مراد فالح الذي خانته النتائج و مند انطالق الموسم 
الفريق وفيا للمراتب األخيرة. لم يكن بالتالي أمام مسؤولي الواف من خيار سوى التعاقد من جديد مع المدرب عبد الرحيم اشكيليط ليعيد 

الفريق إلى شاطئ النجاة. لكن رغم ذلك بقي الفريق يترنح ببن النتائج المتباينة ليبقى ضمن الكوكبة المهددة بالنزول .
   اليوم و على بعد ثالثة دورات،الفريق يحتل المرتبة 14بمجموع 28نقطة على بعد نقطة واحدة من صاحب المرتبة 15، وتنتظره 
مباراة حاسمة يوم األحد المقبل بملعب الحسن الثاني بفاس أمام االتحاد الوجدي حيث تعتبر هذه المقابلة مباراة سد أمام الواف من 
أجل ضمان البقاء حيث في حالة تحقيق االنتصار سيحتل المرتبة 13بمجموع 31نقطة تاركا من وراءه الفريق الوجدي الذي سيستقر 

في مجموع 30نقطة، أما في حالة تحقيق التعادل أو الهزيمة سيصبح من بين المهددين بمغادرة القسم الثاني بنسبة كبيرة مع 
العلم أنه سيستقبل للمرة الثانية بميدانه فريق االتحاد التوركي الذي يبحث بدوره عن ورقة الصعود رفقة المغرب التطواني . 

المكتب المسير خصص منح خاصة للمقابالت الثالثة من أجل تحفيز الالعبين. 
في هذا السياق، أكد المدرب عبد الرحيم اشكيليط في تصريح للجريدة على أن األمل اليزال قائما بنسبة كبيرة 

خاصة وأن فريقه سيستقبل بالميدان مرتين. وقال أن الفريق يستعد  بجدية كبيرة و تركيز كبير للفوز في 
اللقاء المقبل الذي سيجمعه باتحاد وجدة.                   

االتحاد  أمام  المقبل  األحد  لقاء  أن  الجامعي  حسن  الفريق  رئيس  اعتبر  جهته،  من 
الوجدي هو بمثابة لقاء سد وعلى الفريق تحقيق ثالثة نقط موضحا أنه في 

حالة الهزيمة سنكون فريقا ال يستهل البقاء وعليه مغادرة 
القسم الثاني.   

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki

االربعاء11 ماي 2022 املوافق 10 شوال 1443العدد13.142 
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فوزي بوزيان
تأهل اتحاد ابن احمد لكرة القدم إلى مباراة 
السد النهائية المؤهلة للصعود إلى القسم 
الوطني الثاني هواة، بعد انتصار مستحق 
سبورتينغ  على  لواحدة  إصابات  بثالث 

برشيد. 
بالملعب  النهاية  نصف  مباراة  وج��رت 
الملحق بسطات أمام مدرجات فارغة، استنادا 
إلى بالغ لعصبة الشاوية – دكالة، وقد عرفت 
أطوار الشوط األول سيطرة شبه مطلقة لفريق 
هدفين  بتسجيل  توجت  احمد،  ابن  اتحاد 
الفريق  دفاع  لجوء  إثر  جزاء،  ضربتي  من 
البرشيدي لعرقلة هجومين للفريق الحمداوي 

المهاجم رضى  العمليات، وترجمها  بمربع 
الراضي إلى هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني، باغث الفريق 
بهدف  الحمداوي  الفريق  دفاع  البرشيدي 
اليسرى  الجهة  من  مرتدة  هجمة  من  رائع 
لم تترك أي حظ للحارس المزابي. بعد هذا 
الهدف فرض فريق سبورتينغ برشيد ضغطا 
على دفاع ابن احمد،  إذ لم بهدأ بال مدرب 
الفريق الحريزي التي كان يرشد فريقه من 
الملعب بسبب حصوله على توقيف  خارج 

بعد طرده في مباراة الربع. 
لكن تجربة وحنكة المدرب حسن الصواري 
خريبكة  أولمبيك  لفريقي  السابق  )الالعب 
والرجاء البيضاوي( أعادت الثقة إلى العبي 
فريقه الذين بسطوا سيطرتهم واستحواذهم 

على الكرة، وخلقوا فرصا عديدة للتسجيل.
األمر  الحريزي،  الفريق  أربكت   هجمات 
الطرد  فخ  في  مهاجميه  أحد  أسقط  ال��ذي 
وجهه،  في  الحمراء  الورقة  الحكم  بإشهار 

بعد إنذاره لمرتين بعد تدخلين عنيفين.
  النقص العددي استغله مهاجمو اتحاد 
للتسجيل،  حقيقية  فرص  بخلق  احمد  ابن 
توجت بإحراز هدف ثالث لرضى الراضي، 
ثالثة،  جزاء  ضربة  من  »الهاتريك«  ليكمل 
ليعلن الحكم بعدها مباشرة نهاية المباراة 
بفوز مستحق للفريق األول البن احمد، ليحجز 
مقعده في مباراة السد النهائية المؤهلة إلى 
القسم الثاني هواة، والتي ستجمعه مع فريق 
نادي سيدي إسماعيل، المنتصر في مباراة 
ترجي  فريق  على  الثانية  النهاية  نصف 

اتحاد ابن احمد لكرة القدم يقترب من الق�صم الثاني هواة

  أ-عبد العاطـــي
 

    ماذا يقع لفريق رجاء بني مالل؟ تراجع كبير لفريق كان من الفرق 
المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى قسم النخبة. تقهقر الفريق 
بشكل مفاجئ من الرتبة الثالثة ضمن كوكبة مطاردي الصاعد حاليا، 
المغرب التطواني، إلى الرتبة السابعة، بعيدا عن صف المطاردة الذي 
تتزعمه اتحاد تواركة، المرشح األكبر للظفر ببطاقة الصعود الثانية.

فريق عين أسردون انهزم في ست مباريات متتالية، آخرها بميدانه 
أمام نهضة الزمامرة برسم الدورة 27 بهدفين نظيفين. 

التطواني  المغرب  الدورة 23 أمام  منذ  الهزائم  مسلسل  وانطلق 
بمدينة تطوان بهدفين مقابل هدف واحد، ثم أمام الرجاء البيضاوي 
بالضربات الترجيحية برسم ثمن نهائي كأس العرش، أعقبتهما أربع 
هزائم داخل وخارجه أمام كل من اتحاد وجدة ووداد فاس، فاتحاد 
تجمد  الماللي  الفريق  الزمامرة.  نهضة  أمام  مؤخرا  ثم  الخميسات 
االتحاد  ضيفه  على  فاز  حين  الدورة 22،  منذ  في 36 نقطة  رصيده 
البيضاوي بهدف نظيف. نتائج غريبة... فماذا وقع لهذا الفريق العريق؟

بعض مسؤولي الفريق يبررون هذا األمر بانهيار الفريق حين أقصي 
في منافسات كأس العرش أمام  الرجاء، عندما كان قاب قوسين من 
تحقيق التأهل. وآخرون يضيفون إلى هذا الطرح كون الفريق أجرى 
ثالث مباريات متتالية في ظرف أسبوع واحد، حيث انتقل بعد مباراة 
مالل  بني  إلى  عاد  ثم  المحلي  االتحاد  لمواجهة  وجدة  إلى  الكأس 
الستقبال وداد فاس ثم رحل لمواجهة اتحاد الخميسات، وهو ضغط 

كبير لم يتحمله العبون شبان عديموا التجربة. 
رئيس الفريق حسن العرباوي له مبرراته الخاصة، حيث أرجع كل 
ذلك في رسالة صوتية موجهة للمنخرطين – نتوفر على نسخة منها 
–  إلى انعدام الموارد المالية وثقل مهمة تسيير الفريق بدون أموال. 
أما المدرب محمد علوي اسماعيلي فقد لزم الصمت منذ مباراة الكأس، 
ودخل في عزلة كئيبة لدرجة أنه أجهش بالبكاء، عقب انهزام فريقه 

أمام وداد فاس بهدفين مقابل هدف.
  لكل مبرراته، ولكل طروحاته يراها من زاويته الخاصة. لكن األكيد أن 
تراجع النتائج هو حصيلة األداء التقني الضعيف داخل الميدان، الذي 
خاض به الفريق كل هذه المباريات. فمبرر عياء الالعبين وانهيارهم 
بسبب ضغط المباريات المتتالية في أسبوع غير مقنع، ألن الفريق 
لم يسترجع أداءه السابق بعد ذلك رغم فترة راحة دامت ألسبوعين. 
بل دخل في سلسلة هزائم أخرى في مبارتين متتاليتين بأداء ضعيف 

جدا، حيث عجز المدرب وطاقمه التقني عن استنهاض عزائم الالعبين 
واسترجاع ثقتهم بأنفسهم، فبدوا كأشباح تائهين في رقعة الميدان 
في  بنقص  الرئيس  تحجج  أما  الفوز.  في  رغبة  وب��دون  روح  بدون 
األموال فالحالة عامة بين جميع الفرق في البطولتين االحترافيتين 
األولى والثانية، ورغم ذلك هناك من من حقق الصعود وهناك من بصم 

على نتائج باهرة.
للفريق  التقني  األداء  تراجع  وجلي،  واضح  الخلل  فإن  وبالتالي 
الكأس وافتقاده  المدرب على تدبير أموره  بعد مباراة  بسبب عجز 
لخبرة تدوير الفريق على مدى مباريات موسم لم يكتمل بعد، بسبب 
استنفاذ طاقة الالعبين الجسدية والذهنية، وهذا يؤكد محدودية أفكار 
المدرب العلوي، رغم أنه شاب طموح ومازال مشواره أمامه للتمرس 
وكسب التجربة، لكن الفريق الماللي لن يجدد تعاقده معه حيث سينتهي 
عقده في نهاية الموسم شهر يونيو المقبل حسب ما جاء في الرسالة 

الصوتية للرئيس.
الفريق الماللي يوجد حاليا في وسط الترتيب برصيد 36 نقطة، 
المستقبل  لكن  القسم،  هذا  في  مكانته  على  الحفاظ  من  يتمكن  وقد 
يلوح بمشاكل عديدة قد تؤثر عليه سلبا في نهاية هذا الموسم أو 
مع بداية الموسم المقبل. فإذا تجاوزنا الجانب المالي الذي سيحل 
خنيفرة  قريبا بحصول الفريق على منحة مجلس جهة بني مالل – 
والتقنيين  الالعبين  متأخرات  لتسديد  سنتيم  مليون  وقيمتها 300 
المتمثلة في راتب شهر أبريل وخمس منح مع بقايا منح التوقيع... 
فعلى مستوى التسيير تروج أخبار بأن المكتب المسير انقسم إلى 
ثالث مجموعات كل واحدة تعمل بطريقتها الخاصة لالستعداد للجمع 
العام المقبل، تاركين الفريق يتخبط في مشاكله اليومية. أما الرئيس 
فإنه يردد منذ مدة بأنه سيقدم استقالته من مهمته في نهاية الموسم، 
وهو ما أكده في رسالته الصوتية داعيا المنخرطين للبحث عن رئيس 
جديد، مما أدى إلى تشتت المكتب المسير وفتح الباب لهرولة بعض 
األعضاء إلعداد الطبخة المناسبة للجمع العام المقبل، رغم أن أربعة 
أعضاء من المكتب سيقدمون استقاالتهم تنفيذا لمذكرة وزارة الداخلية 
الخاصة بحالة التنافي المتعلقة بأعضاء المجالس المنتخبة، الذين 

يسيرون جمعيات رياضية تستفيد من الدعم العمومي.
هذا هو حال فريق عين أسردون منذ عدة مواسم، ما أن يعطي األمل 
لجمهوره العريض في بداية الموسم حتى ينهيه بانكسار وتذمر وغضب 
كبير وآمال تذهب مع سوء تسيير وتصرفات بعيدة عن الرياضة، ليعود 
الفريق إلى خانته االعتيادية، ثم يكرر نفس المسار في الموسم الموالي 

في غياب التغيير المنشود.   

رجاء بني مالل .. من طموح ال�صعود اإلى تقهقر غريب يحبط اآمال الجماهير

تراجع مقلق ألداء رجاء بني مالل     تصوير عيلول

من الدورة الماضية 

المجموعة الكاملة التحاد بن احمد

عبد المجيد النبسي
إيقاع  على  الجاري،  13و15ماي  مابين  الرباط،  مدينة   ستعيش 
النسخة 16من كأس محمد السادس الدولي للكراطي، والتي ستحتضنها 
القاعة المغطاة بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط .

ولتسليط الضوء على هذا الحدث، الذي أصبح محطة من المحطات 
الخمس من الدوري العالمي الممتاز للكاراطي، عقدت الجامعة الملكية 
بالقاعة  االثنين   أمس  أول  مشتركة   وأساليب  للكراطي  المغربية 
المغطاة، التابعة للمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط، 
16من هذه  ندوة صحفية سلطت من خاللها الضوء على  النسخة 
محمد  الملك  لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  تنظم  التظاهرة، والتي 

السادس.
الكراطي  لجامعة  العامة  الكاتبة  لكحال«  »بوشرى  وأوضحت 
وأساليب مشتركة، أهمية نسخة هذه السنة، سواء على المستوى 
الوطني أو العالمي، خاصة وأنها تأتي بعد توقف دام سنتين بسبب 

القيود الوقائية واالحترازية، التي فرضتها جائحة كورونا.
وبخصوص التنظيم والدول المشاركة، أكد مدير الدورة، الزيتوني 
مطيوط، على أن هذه الدورة ستعرف مشاركة 100بطل يمثلون 38 
دولة، مع العلم بأن األبطال المشاركين مصنفون ضمن 32 عالميا، 
وهذا ما سيعطي للتنافس، وكما كان في السابق، حدة أكبر من أجل 

تحسين ترتيب األبطال عالميا.
وأضاف مدير الدورة أن الجوائز المالية، والتي يحددها االتحاد 

الدولي، تتوزع كما يلي: 1000 دوالر بالنسبة للفائز بالميدالية الذهبية 
و500 دوالر للميدالية الفضية، في حين سيحصل صاحب الميدالية 

النحاسية على 250دوالر.
ولم يفوت الزيتوني بطيوط الفرصة ليعلن بأن النسخة 16من كأس 
محمد السادس الدولي للكراطي ستعرف تصوير كبسولة، عبارة عن 
عروض في الكراطي سيشارك فيها أبطال عالميون، وسيتم تصويرها 
في ساحة صومعة حسان، وهي الكبسولة التي سيشاهدها العالم 

كله، وهذا شرف للمغرب وللكاراطي المغربي.
التقني  المدير  بيرسوط«،  »يانيك  أكد  المغربية  المشاركة  وعن 
الوطني، والذي كانت إلى جانبه البطلة المغربية سناء أكلمام، أن 
المغرب سيمثل في هذه التظاهرة العالمية ب� 13بطال، 9 منهم في 
صنف الكوميتي و4 في صنف الكاطا، »ولنا طموح كبير في تحقيق 
الذي خضناه استعدادا  الجيد  التحضير  نتائج عالية، خاصة بعد 
لهذه التظاهرة، والتي شهدت دائما حضورا قويا للكراطي المغربي 
أمام مجموعة من المدارس العالمية في هذه الرياضة. ويحفزنا على 
ذلك النتائج الجيدة التي أحرز عليها الكراطي المغربي في مجموعة 

من التظاهرات العالمية والقارية.«
وعن التحكيم أوضح »سعيد الشراط«، الكاتب العام  للجنة الوطنية  
للتحكيم بالجامعة أن دروة هذه السنة سيشرف عليها 240حكما دوليا 
منهم مغاربة. وسيستفيد كل الحكام من تدريب دولي في التحكيم، 
وذلك يوما قبل انطالقة المنافسات وذلك تحت إشراف االتحاد الدولي. 

100 بطل من 38 دولة يتناف�صون على كاأ�س محمد ال�صاد�س للكراطي 

من الندوة الصحافية     تصوير الحالفي

كيليط يحمل على 
عاتقه آمال عشاق الواف

طلبة تطوان يتحدى اإلكراهات

البحرية الملكية تقدم الم�ساعدة لـ 221 
مر�سحا للهجرة غير ال�سرعية معظمهم من 

بلدان اإفريقيا جنوب ال�سحراء

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة 
للبحرية الملكية، تعمل في البحر األبيض المتوسط والمحيط 
األطلسي، قدمت خالل الفترة الممتدة من 02 الى 08 ماي 
الجاري، المساعدة لما مجموعه 221 مرشحا للهجرة غير 
الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، 

من بينهم نساء وقاصرون.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤالء المهاجرين، والذين كانت 
من بينهم 18 جثة، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع 
وقوارب للتجديف )كاياك(، ودراجات مائية )جيت سكي(، 

فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة.
وأضاف المصدر أن األشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا 
اإلسعافات األولية الالزمة على متن وحدات البحرية الملكية، 
قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ األقرب بالمملكة، وتسليمهم 
إلى عناصر الدرك الملكي للقيام باإلجراءات اإلدارية الجاري 
إلى مستودعات  الضحايا  نقل جثث  تم  فيما  العمل،  بها 

األموات بالمستشفيات القريبة.

كبيرة  موؤهالت  لديه  المغرب 
لت�سنيع بطاريات الليثيوم محليا   

المغربي ومخترع بطاريات  الفيزيائي  المهندس  قال 
الليثيوم القابلة للشحن رشيد يزمي، إن المغرب يمتلك 
مؤهالت كبيرة لتصنيع هذا النوع من البطاريات محليا.

وأعرب العالم المغربي المتخصص في مجال علم المواد، 
في تصريح للقناة اإلخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب 
مشاريع  إطالق  يتم  أن  في  رغبته  عن  لألنباء،  العربي 
الليثيوم  بطاريات  صناعة  مجال  في  بالمغرب  هيكلية 
واألجنبية  المحلية  والمالية  العلمية  الطاقات  وحشد 
تكنولوجيا  مجال  في  رائدة  وطنية  بصناعة  للنهوض 
الرائدة   )Masen( المستقبل على غرار مجموعة مازن
في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة بما يعزز النموذج 
التنموي المستدام بالمملكة. كما أكد المهندس ،الحائز 
على عدة جوائز علمية عالمية مرموقة، على أهمية النهوض 
بالجامعة المغربية والبحث العلمي الوطني من أجل تعزيز 
االبتكار وتطوير االختراعات وصقل الخبرات والكفاءات 

العلمية المحلية عبر االنفتاح على نظيراتها األجنبية.
واعتبر يزمي إحداث مركز التميز للبطاريات، الذي أطلق 
في جامعة فاس الخاصة )UPF(، والذي يترأس مجلسه 
العلمي، مساهمة في اتجاه تطوير البنى التحتية العلمية 
الوطنية وتطوير الدراسات واألبحاث في مجال صناعة 
بطاريات المستقبل الذكية وعقد شراكات أكاديمية في 
هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي حتى يكون 

المغرب في الموعد مع مستقبل الطاقة النظيفة.
يشار إلى أن الباحث المغربي رشيد يزمي فاز بميدالية 
عام   )IEEE( جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات
2012 . وفي سنة 2014، حاز جائزة تشارلز درابر التي 
تمنحها األكاديمية الوطنية للهندسة في واشنطن، عن 

أعماله في مجال تطوير البطاريات. 

 أجرى الحديث- خالد التوبة
 انطالقا من قوة تقاربهما السياسي الذي ما فتئ يتعزز، 
يواصل المغرب والبرازيل تعميق شراكتهما التي يصفها 
مسؤولون برازيليون رفيعو المستوى في مناسبات عديدة 

بأنها شراكة »استراتيجية«.
وتندرج زيارة وفد يقوده وزير الفالحة إلى المغرب األسبوع 
الجاري في إطار الدينامية المثمرة التي حققها بلدان يتمتعان 

بتأثير في منطقتيهما.
وقال كاتب الدولة في التجارة والعالقات الدولية بوزارة 
الفالحة والثروة الحيوانية البرازيلية، جان مارسيل فرنانديز 
إن المغرب شريك استراتيجي بالنسبة للبرازيل التي تحرص 
على تعزيز التعاون االقتصادي والسيما في المجال الفالحي 
مع المملكة. وفي حديث لوكالة المغرب العربي لألنباء، أكد 
جان فرنانديز، وهو أحد أعضاء الوفد المتوجه إلى المغرب 
األربعاء ، أنه »كما أوضح الرئيس )جاير بولسونارو( في 
وقت سابق، فإن المغرب شريك استراتيجي للبرازيل«، مشيرا 
إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد البرازيلي برئاسة 
الوزير ماركوس مونتيس تندرج في إطار اإلعداد التفاقيات 
»الممتازة  العالقات  ولتقوية  التبادالت  من  مزيد  أجل  من 

أصال« بين البلدين.
المغرب  يمثلها  التي  المزايا  إلى  تطرقه  معرض  وفي 
بحضوره المتميز في إفريقيا، أكد أن »تطوير البنى التحتية 
الجديدة وتجويد الخدمات اللوجيستية الملحوظة في المملكة 

يسهالن بال شك التدفقات التجارية بين البلدين«. وتابع أن 
»التوقعات بتعميق الشراكة إيجابية للغاية«.

واستدرك قائال إن هناك إجراءات أخرى ضرورية »لزيادة 
وتدعيم هذه التدفقات ومن هنا تأتي أهمية إبرام اتفاقيات 
تجارية »بين المغرب والبرازيل«، مؤكدا أهمية المضي قدما 
في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وبلدان السوق 
والبرازيل  )األرجنتين  »ميركوسور«  الجنوبية  المشتركة 
المبرم مع  االتفاق  واألوروغواي والباراغواي(، على غرار 

مصر سنة 2017.
وأوضح المسؤول البرازيلي »بفضل هذه االتفاقية )مع 
مصر(، أصبحت بعض المنتجات الزراعية المهمة مثل اللحم 
البقري المجمد أو الطازج والحليب المجفف، والزبدة، والبن 
غير المحمص، والصويا وفول الصويا، متاحة بولوج حر 
إلى األسواق المصرية، وبالتالي زيادة التبادالت التجارية 

مع هذا البلد ».
بالنسبة له، »يمكن مناقشة آليات مماثلة مع المغرب، من 
أجل تسهيل ولوج المنتجات الزراعية في كال االتجاهين، 
تجمع  التي  الممتازة  العالقات  وتعزيز  التجارة  لصالح 

البلدان«.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول البرازيلي على أهمية 
البرازيلي،  والتغذية  الزراعي  القطاع  بخصوص  المغرب 
مشيرا إلى أن المملكة كانت ثالث مورد للبرازيل لألسمدة 
واردات  إجمالي  من  بالمائة   5.10 وتمثل  الماضي،  العام 
البلد الجنوب أمريكي، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم.

في ما يتعلق بالصناعة الزراعية، »بلغ متوسط صادراتنا 
500 مليون دوالر أمريكي  عن  قليال  يزيد  ما  المغرب  إلى 
الماضية، مع وجود منتوجين  على مدى السنوات العشر 
سلة صادراتنا:  من  بالمائة   90 من  يقرب  ما  يمثالن  فقط 
السكر الخام )70 بالمائة( والذرة )20 بالمائة( تعتبر هذه 
المنتجات من بين أكثر ثالثة منتوجات استوردها المغرب من 
جميع أنحاء العالم: القمح )15 بالمائة( والذرة )8 بالمائة( 
والسكر الخام )7 بالمائة( ». وأشار إلى أن البرازيل تمكنت 
من إضافة أربعة منتوجات غذائية زراعية جديدة منذ عام 
2019، ويتعلق األمر بمنتجات الصيد البحري وتربية األحياء 
البالغة من  )الكتاكيت  للدواجن  الوراثية  والمواد  المائية، 
العمر يوم واحد وبيض الدجاج المخصب( واألعالف المركبة، 

والمواد الخام، والخلطات الجاهزة والمضافات الغذائية.
وقال إن البرازيل، التي هي في الواقع ثاني أكبر مورد 
وتهدف  الشروط  على  تتوفر  للمغرب،  الزراعية  للمنتجات 
»بعض  أن  إلى  مشيرا  العرض،  هذا  وتنويع  توسيع  إلى 
مثل  أخ��رى  دول  من  المغرب  يستوردها  التي  المنتجات 
الدهون والزيوت النباتية والفواكه ومنتجات األلبان، لدينا 
ظروف مثالية لإلمداد، وضمان الجودة واالجتهاد في عمليات 
التسليم«، كما هو الشأن بالنسبة للبن وفول الصويا والذرة.
وبخصوص األسمدة ، قال وزير التجارة والعالقات الدولية 
بالوزارة إن الوفد المتوجه إلى المغرب »سيباشر اتصاالت 
مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعد أكبر مورد 
الواردات  من  بالمائة   40 )حوالي  البرازيل  في  للفوسفور 

الوطنية( والتي تتوفر فعليا على استثمارات في البرازيل«.
العليا  اإلدارة  مع  محادثات  سنجري  »أننا  إلى  وأشار 
للمؤسسة من أجل الحفاظ على هذه الشراكة األساسية لتوريد 

هذا المدخل المهم لإلنتاج الوطني«.
وأصبحت البرازيل أحد الشركاء االقتصاديين الرئيسيين 
للمغرب في السنوات األخيرة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 
3.466 مليون دوالر في الربع األول من عام 2022، مسجال 
قفزة بنسبة 24.18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
بلغت  البرازيلية،  االقتصاد  وزارة  بيانات  وبحسب 
دوالر  مليون   56.223 البرازيل  إلى  المغربية  الصادرات 
خالل الربع األول من عام 2022، بانخفاض نسبته 24.11 

بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي عام 2021 ، حطمت صادرات المملكة إلى البرازيل 
رقما قياسيا لم يتم الوصول إليه منذ بدء السلسلة اإلحصائية 

في عام 2016.
وبالفعل، صدرت المملكة منتجات بإجمالي يتجاوز 9.1 
مليار دوالر إلى البرازيل العام الماضي، بزيادة قدرها 29.70 
بالمائة مقارنة بعام 2020( 1. 1مليار دوالر( و 29.98 بالمائة 
مقارنة بعام 2019 )نحو 967 مليون دوالر(، قبل الجائحة.
ثاني مصدر  كان  الذي  الماضي،  العام  المغرب  وسجل 
عربي للبرازيل بعد السعودية، فائضا تجاريا بلغ 35.1 مليار 
دوالر، بارتفاع بواقع 85.193 بالمائة مقارنة مع سنة 2020..
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وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية تطلق 
من�سة »محمد ال�ساد�س للحديث ال�سريف« 

الرباط: عبد الحق الريحاني
 أطلقت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، يوم االثنين 9 ماي  2022 بالرباط، 
منصة “محمد السادس للحديث الشريف”، التي تضم أزيد من 10 آالف حديث 

نبوي شريف.
واعتبر أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية في ندوة صحفية عقدها 
أول أمس، بمقر الوزارة، أن إطالق “منصة محمد السادس للحديث الشريف”، يعد 
حدثا يتصل بالدين وبالعلم وبالتبليغ، ومن ثمة فهو يتعلق على الخصوص بالطلب 
ن وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. الواسع للجمهور من أجل التعلم والتبُيّ
إلنجاز  المتبعة  الخطة  أن  المناسبة،  بنفس  له  كلمة  في  التوفيق،  وأوضح 
المحتوى العلمي للمنصة مرت بعدة مراحل ووضعت لها مجموعة من القواعد 
المؤطرة، من خالل االعتماد على جمع متون أهم األعمال المحتج بها في الموطأ 
لإلمام مالك؛ وصحيح اإلمام البخاري؛ وصحيح اإلمام مسلم؛ إلى جانب اعتماد 

الشرط المغربي في اختيار الكتب المعتمدة.
الموقعين  خالل  من  إليها  الولوج  يمكن  التي  الرقمية،  المنصة  هذه  وتروم 
اإللكترونيين “hadithm6.com” و”hadithm6.ma”، وأيضا عبر تطبيق “بالي 

ستور” وقريبا على “آب ستور”،  تمكين العموم من معرفة الحديث النبوي بدرجاته، 
الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف، واألحاديث الموضوعة، كما نجد بالمنصة 

موارد من مثل المصحف المحمدي وكتاب الموطأ وركنا بعنوان البحث.
ومن بين أهداف منصة محمد السادس للحديث الشريف، إبراز عناية المغاربة 
بالحديث الشريف واستعماله منذ القرن األول للهجرة، وذلك بنشر مقاالت علمية 

رصينة وبرامج إعالمية وتوعوية متميزة. 
شريف،  نبوي  حديث  آالف   10 من  أزيد  يضم  المنصة  فمحتوى  لإلشارة،   
ويمكن استخدامها من قبل 10 آالف باحث في آن واحد، كما يقدم موقع المنصة 
في  البحث  خانة:  في  المطلوب  إدخال  عقب  للباحث  تستجيب  رقمية  منهجية 

منصة الحديث الشريف.
وستواكب اللجنتان العلمية والتقنية اشتغال المنصة ابتداء من إطالقها، وذلك 
إلدخال كل تحيين يستوجبه تعميق البحث أو يقتضيه التفاعل مع المستعملين، 
إذ يمكن للباحث أن يطرح سؤاال كتابيا عن نص يعتقده حديثا وهو غير موجود 
بالمنصة، وذلك عبر خانة )سؤال وجواب(. ويتلقى السائل الجواب في مدة 24 

ساعة عبر بريده اإللكتروني.

البرازيل ت�سعى لتعزيز التعاون مع المغرب، ال�سريك »ال�ستراتيجي«

سميرة البوشاوني
سيدي  أبناء  من  شخصا   40 من  أزي��د  تمكن 
بوبكر إقليم جرادة، يوم األحد 08 ماي الجاري، 
من اقتحام السياج الذي وضعته السلطات المحلية 
»الساندريات«، منذ حوالي  الرصاص  آبار  حول 
السنة والنصف، لمنع ولوجها من طرف الشباب 
الحوادث  توالي  بعد  العيش  لقمة  عن  الباحثين 

التي شهدتها وذهب ضحيتها العشرات من أبناء 
البلدة والمناطق المجاورة، حيث نزلوا إلى أعماق 
وقرروا االعتصام إلى حين  إحدى »الساندريات« 

إيجاد بديل لهم.
 وعلمت »االتحاد االشتراكي« زوال االثنين 09 
رفعوا  الذين  المعتصمين،  عدد  بأن   ،2022 ماي 
العيش  وتوفير  اليومي  بالقوت  المطالبة  شعار 
الكريم، قد ارتفع ومرشح لالرتفاع بعد أن قرر شباب 
تويسيت االلتحاق بهم إليصال صوتهم للجهات 

العطالة والفقر بعد  المعنية وإنقاذهم من شبح 
تسييج المنطقة التي كانوا يلجؤون إليها، رغم 
المخاطر، لجمع بقايا الرصاص وبيعه لتوفير لقمة 

العيش لهم وألسرهم. 
هذا، وقد حلت السلطات المحلية بعين المكان 
وشوهدت منطقة االعتصام مطوقة من لدن القوة 
العمومية، التي منعت الساكنة من إيصال األكل 

والماء للمعتصمين.

اعت�سام ع�سرات ال�سباب داخل اأحد 
مناجم الر�سا�س ب�سيدي بوبكر

العربي رياض
حصريا "  حصلت جريدة االتحاد االشتراكي " 
على هذه الصور الخاصة بالطابق السفلي للمركب 
الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، وهي صور 
التي يتواجد عليها  الكارثية  نقرأ فيها الوضعية 
هذا الجزء المهم من المركب، والذي يضم مالعب 
لكرة اليد وكرة القدم المصغرة وكرة السلة والكرة 
الطائرة ومسبحا أولمبيا وغيره من المرافق، أضحت 
عبارة عن مزبلة حقيقية بفعل اإلهمال، تنبعث منها 
روائح جد كريهة تحبس األنفاس،  حتى أن المسبح 
أصبح مستنقعا نتنا يعلوه العلق، نعم إلى هذه 
مواقع  في  أخرى  مستنقعات  ظهرت  كما  الدرجة، 
مختلفة، بسبب عين ماء انفجرت منذ مدة طويلة 

تحت المالعب ووسط المسبح .

كان البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2020/2015 
قد خصص 22 مليارا إلصالح المركب وإعادة تأهيله، 
وعلى  المدرجات  فوق  إصالحات  ظهرت  وبالفعل 
أرضية الملعب وأجزاء أخرى في هذا الطابق، لكن 
بعد فضيحة سوء التنظيم التي شهدها المركب خالل 
مباريات الرجاء والوداد األخيرة، خرجت لجنة من 
مجلس المدينة إلى الملعب لتكتشف وضعية مزرية 

يخجل منها اإلنسان .
عند التقصي واالستفسار بعد االستنكار، سيخرج 
مدير شركة التنمية المحلية " الدارالبيضاء للتهيئة 
لم  "، بتصريح مقتضب يؤكد فيه أن اإلصالحات 
إطارالشطر  في  يندرج  الذي  الطابق،  هذا  تشمل 
و800  ماليير   8 وتلزمه  اإلصالحات،  من  الثالث 
مليون سنتيم لكي ال يظل عبارة عن  خربة قذرة 

تؤثثها النتانة والمياه اآلسنة!؟؟؟

النتانة التي توؤثث الطابق ال�سفلي لمركب محمد الخام�س

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي    إلى ربك راضية مرضية، فادخلي  
في عبادي  وادخلي جنتي«.     

 صدق اهلل العظيم

 شكر على تعزية
يتقدم السيد الغزواني السمين، أصالة عن 
نفسه ونيابة عن جميع إخوانه وأخواته وكافة 
أفراد العائلة، بجزيل الشكر واالمتنان لكل من 
قدم واجب العزاء والدعاء ولكل من واساهم 
في وفاة والدتهم المشمولة بعفو اهلل، بإذنه 
تعالى، المسماة قيد حياتها الحاجة محجوبة، 
رحمها اهلل برحمته الواسعة، سواء حضوريا 
أو هاتفيا أو عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

كما يشكر كل من حاول التواصل ولم يتمكن لضعف الشبكة، فالرسالة 
وصلت، ونسأل اهلل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس 

األعلى إنه سميع مجيب الدعوات.
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اأكد اأن كل اأر�ض تهجرها الحياة ي�ستوطنها انعدام الأمن
جاللة الملك يدعو اإلى اإر�ساء تحالف اإفريقي فعلي لمواجهة الجفاف 

لم   يعد العالم، وعموم أوروبا خصوصا،   وال العواصم ذات 
الصلة بالعالم اإلسالمي،   من قبيل واشنطن و باريس وبروكسل  ،  
داعش  ،   بل  لتنظيم   الجديدة  االستراتيجية  الطموحات   تغفل 
تأخذها بجّدية أكبر كلما اتسعت دوائر التنظيم والعمل الميداني  
الذي   أسسه   ـ األم  للتنظيم   عند جماعات عديدة تعلن بيعتها 
 أبو بكر البغدادي .  من ليبيا ومصر،  إلى الكونغو الديمقراطية 
وموزمبيق،   مرورا بالنيجر ونيجيريا ومالي   وتشاد والجزائر،  
 يتنظم  "داعش " ،   منذ اندحاره   المعلن في   سورية والعراق،   تحت 

رايات سوداء   واحدة بأسماء عديدة .      
وعلى الرغم من تلقي   هذه التنظيمات   ضربات قوية،   تمثلت في  
 اغتيال قادتها المعروفين،   كما النيجيري أبو مصعب البرناوي،  
 في   أكتوبر الماضي،   وعدنان أبو وليد الصحراوي،   زعيم جماعة  
»داعش في   الصحراء الكبرى « ،   قبله بشهر،  ا للذين قتلتهما القوات 
الفرنسية،   فإن العالم   يتحد من أجل القضاء المبرم عليها .     وال 
سيما وقد أدركت أجهزة تلك العواصم، وقادتها العسكريون، 
أن تصفية زعماء تنظيمات   داعش   قد   تضعفها، ولكنها ال   تقضي  
 عليها،   ما  يفتح مجاال لدورة   جهادية جديدة  ،   ال شيء   يضمن أنها 

أقل قسوة ووحشية .                         
وكل مراكز البحث والدراسات،   في   القارة السمراء وفي  أوروبا 
وداخل مجلس األمن، تراقب الوضع بقلق متزايد،   مع محاولة 
تنظيمات   داعش إعادة تنظيم نفسها،   والتحاق مقاتلين عديدين 
من ليبيا وسورية والعراق بمناطق   غرب افريقيا .  وتقول دراسة 
حديثة لمعهد الدراسات األمنية في   غرب إفريقيا إن »داعش« 
يعيد تقسيم المجال إلى أربعة أقاليم جهادية تحت سيطرتها،  
 باالستفادة من   آالف المقاتلين الذين جاؤوا من كل اآلفاق. ويزّكي 
هذا المنحى  تقرير صادر عن   األمم المتحدة   في عام 2019،  عن  
» سيطرة ترابية لداعش في   مناطق إفريقية عديدة،   تهم ليبيا،  
 وتنظيمه الذي   يتولى منطقة شاسعة من طرابلس إلى الجنوب ،  
 وتهم مصر   في   «أنصار بيت المقدس «  الناشطين  في   صحراء 
سيناء،  والدولة اإلسالمية في   بحيرة تشاد  التي   يصل عديدها 

إلى    ثالثة آالف مسلح«.
  وليست مصادفًة أن مراكش  تحتضن   المؤتمر المقبل، يوم أمس 
الثالثاء 01  مايو الحالي، لما أصبح معروفا  بـ »التحالف   الدولي  
 لمحاربة داعش «  الذي   تقوده واشنطن. ولعل الديبلوماسية األمنية  
 للمغرب  وضعته في   قلب الهندسة الدولية لمحاربة الجهاديين،  
عن  االستخباراتية  المعلومة  به،   هو  موثوق  واحــد   بسالح 
التنظيمات الجهادية وبنك المعلومات الذي   وضع المغربَ   في  
 صميم المجهود الدولي   لمحاربة اإلرهاب .  ومن المنتظر أن   يحضر  
   92 مشاركا ما بين  دول ومنظمات عالمية نشطة في   المجال . 
 والمؤتمر،   بحد ذاته، زاوية مهمة للجسر المغربي   في   الربط بين 
مخاوف أوروبا وخطط واشنطن ومهام دول  الشمال اإلفريقي  
وجنوب الصحراء . وال   يخفي   المغاربة هذا المكسب، فانعقاد 
هذا االجتماع   يعكس  » المكانة الجوهرية التي   تحتلها المملكة 
في   الهندسة العامة لألمن العالمي « ،   بتعبير السفير المغربي  
 في روما .                         ولعل  الريادة المغربية على الصعيد العالمي،   باعتبار 
المغرب  »صانعا للسلم واألمن،  وال  سيما في   إفريقيا،   حيث   يتسع 
نطاق التطّرف،   الجريمة المنظمة واالنفصالية« ،   تلخيص للدور 
الذي   يلعبه المغرب،   ولكن أيضا   الدور الذي   يريده التحالف الدولي  
منه في   قضية جوهر.                            فقد راكم  المغرب خبرة   ثالثية،   تتقاطع 
فيها اهتمامات جيرانه وحلفائه،   وهي   مجاالت  مكافحة اإلرهاب،  
وتعزيز األمن العسكري   و ...  ومواجهة االنفصالية التي   تحولت  

إلى حامل شبه إجباري   للنزاعات اإلرهابية .                             
  في   الجانب المتعلق بالتعاونين، الثنائي   والثالثي،   كان الفتا 
أن المؤتمر سبقه تنسيق أمني   أمريكي   مغربي   في   إحباط عمليات 
إرهابية،   مع إقرار  أوروبي ،   عن طريق إسبانيا واالتحاد األوروبي ، 
 بأن التعاون مع المغرب  مّكن من إسقاط   عناصر عديدة في   جماعات 
إرهابية .  ولم تعد  كفاءة األجهزة المغربية،   في  » إحباط عديد من 
خطط الهجمات،   حتى في   أوروبا «  موضوع شك أو استهانة .                                                    

خوسيه   اإلسباني   في   الخارجية   أن   الوزير  مصادفة  ليس 
 ألباريس  ،   الذي   أعادت بالده نظرها في   العالقة مع المغرب،   بشكل  
 غير مسبوق،   قد شهد  على األهمية التي  يكتسيها  االجتماع ، 
 وقال » نحن في   حاجة إلى تعاون المغرب في   محاربة اإلرهاب 
الجهادي« ،   في   تزامن مع نشر مضامين تقرير حديث،   تقّدم به 
المغرب إلى جارته الشمالية  في هذا الخصوص .                                                       وهو عنوان 
الديبلوماسية   امتحانات  أمام  أوروبي   إفريقي،   صمد  تعاون 
 وأعاصيرها أحيانا كثيرة،  منبثق، في   عمقه، من وعي   دقيق في  
 األوساط األمنية والعسكرية اإلسبانية ،   عبَّر عنه وزير الدفاع 
» قطع  إن   السابق   خوسيه   بونو،  بالقول  المخابرات  ورئيس 

التعاون مع المغرب   انتحار «.                                 
 كما أن المؤتمر   ينعقد في   سياق تراكم   يثير القلق،   عّبر عنه  
 مجلس األمن، في   اجتماع عقده في غشت الماضي،   على   مستوى 
الوزراء ،  وخلص   إلى  » ضرورة بلورة جواب دولي   على اتساع 
الرقعة الجهادية في   إفريقيا   بشكل   يثير القلق«. ما   يعني   أن  
 خريطة الجهاد الجديدة   التي   أقامت لها واشنطن حلفا دوليا 
موّسعا،   لمواجهة امتدادها االنشطاري العنقودي   الجهادي   في  
 شرق المتوسط وفي   شمال إفريقيا  ،   وفي   القاّرة اإلفريقية ، صارت 
نقطة في   جدول األعمال الدولية،   رسميا عبر قراءات مجلس األمن .
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جهادية جديدة 
في   �سناعة 

الجيو�ستراتيجيا 

أحمد المديني
هي اليوم ملء السمع والبصر، ولم تحتج إال لسنوات 
معدودة بعمر في طراوة عود كي تنتقل من اسم غفل في 
مجلتي« جون أفريك« إلى اسم المع يكسر المبيع ويتصدر 
منشورات الرواية في دار غاليمار الباريسية العتيدة 
بعد خطو كالوثب في دور سابقة بنصوص متواضعة ثم 
بمثابرة كاتبة ناشئة تظافرت موهبتها مع حسن الطالع 
لتنال روايتها« Chanson douce« جائزة غونكور لعام 
2016 أفضل تتويج للرواية في فرنسا. حازت بها ليلى 
ديكارت  بليسي  النجيبة  المغربية  التلميذة  سليماني 
شهرة   1999 سنة  باريس  إلى  انتقلت  التي  الرباطي 
ووضعتها منذئذ في طليعة الجيل الجديد من كاتبات 
وكتاب مغاربيين خلفوا روادا مؤسسين وتالين منهم 
ثم  الشرايبي،  وإدريس  الصفريوي  أحمد  المغرب  في 

عبد الكبير الخطيبي والطاهر بن جلون. 
بيد أن هذه األسماء ومن قبيلها تكتب بالفرنسية، ولها 
نظائر في بلدان عربية وإفريقية)الجزائر، لبنان، السينغال 
والكوت ديفوار..(؛ أضحت منذ وقت تثير إشكالية أو على 
األقل تربك في التسمية والنسب، فهم بحكم اللغة التي 
بها يكتبون فرانكوفيليون، تعلموا الفرنسية في مدارسها 
وكذلك في المدرسة الوطنية التي كانت مزدوجة وبها 

تثقفوا وصارت لسان التعبير عن مشاعرهم وهمومهم، 
منه ما يسمى بـ )األدب المكتوب بالفرنسية( وال نقول 
األدب المكتوب بالعربية، ألنها أصل وكتابها إذ ينهلون 
من سائر الثقافات ال ينتسبون إلى أفق أجنبي، أو هو 
العماد. هذا ما يقود إلى من يعيشون ويعملون في هذا 
المدار ووفق استراتيجية ثقافية وسياسية شاملة لها 
نُظُمها ومفاهيُمها ومؤسساُتها تسمى الفرنكفونية، هذه 
بالذات التي ترأسها اليوم الكاتبة سليماني بتعيين من 
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وباسمه ناطقة فيها. 
ال أسعى إلى ربط ميكانيكي لألدب بالسياسة، وإن 
كان األدب مهما شّط في الخيال وُعزل عن الموقف الوبال 
من  إن  أورويل  قال جورج  قديما  ذا محمول سياسي، 
يذهب عكس هذا يتبنى موقفا سياسيا. ما يعنيني هو 
موقف الكاتب داخل ثقافة ومجتمع وعن أي رؤية يعبر 
وكيف، وبالطبع، فاللغة أداة وازنة وحاسمة، حتى لو 
ُوجد بيننا من يتخفف من عبئها ويريد التسوية بزعم 
االزدواجية، فيما العرب العاربة مذ نطق الحطيئة)جرول 
العبسي ت650م(« قوم هم األنف واألذناب غيرهم/ومن 
ي بأنف الناقة الذنبا«على هذه الملة فطرة ولو كره  يسوِّ
الكارهون.  ال يمكن للتسوية أن تكون ذريعة وتصبح 
مسوِّغا وجواز عبور للجمع بين األضداد وإبرام مصالحة 
فوق تاريخية بينما التاريخ الذي هو تركيٌب عصُب األمة 
ومسار كفاح وحياة لوجود. لهذا يصعب ببساطة وهدوء 
قبول الجناس بين الفرنكفوفيلية والفرنكفونية، فاألول 
وهو الذي استعار لغة أجنبية أقصى جهده )ومزعمه( 
أن يفجرها من الداخل متناسيًا عمدا بأنه بذا ُيغنيها، 
والثاني من ال يكتفي بإحكام أدواتها وبالغتها بل يعبر 
الكاتب  إن  آخر،  تجاه  آخر  عن  تصوراتها  داخل  من 
الفرنسي يعرف جيدا من هم أجداده ويعي آخره، هل 

يعرف الفرنكفوني أيضا؟ 

القول الفصل في النص شئنا أم أبينا، أخذنا بشرح 
الفقهاء أو تأويل الحداثيين الغربيين، نعني قراءته، وإذ 
نمارسها فإننا، حسب ألتوسير، ال ننتج نصا ثانيا وهي 
تفجره، ولكن نكشف عن النقائص والخفايا، ونضيف، عن 
دوافعه وبياضاته، وال يمكن أن يؤخذ خطيا وانسيابيا 
كما تتصور ليلى سليماني جذبنا إلى سرديته التاريخية 
الهجينة  واالغترابية  العاطفية  ومحكياته  المصنوعة 
وعوالمه وشخصياته وفضاءاته من كل نوع، في روايتيها 
 »Le pays des autres« :ذات الجزءين األول بعنوان
 .)Regardez-nous danser«)2022«غاليمار2020( و(
منتصف  من  تبدأ  الشابة  الكاتبة  تريدها  خّطية  هي 
األربعينيات في خضم الحرب العالمية الثانية مع مجند 
مغربي )أمين( في صفوف القوات الفرنسية موقعه في 
إقليم األلزاس حيث يتعرف على بنت البلد ترافقه بعد 
نهاية خدمته يعود برتبة ضابط إلى مسقط رأسه في 
ضاحية مكناس إلى أحضان الوالد واألرض الزراعية 
التي سيرثها منه ويعكف على استصالحها وتحويلها 
إلى ضيعة مثمرة وهو يصعد في السلم الفالحي والمالي 
بات يزاحم المعّمرين الفرنسيين مع اختالط تام بهم 
وعيش مزدوج نصُفه فرنسي تشاركه فيه زوجته األلزاسية 
المطيعة كخادمة تقريبا، ونصفه للمزرعة وتسخير العمال 
المغاربة ولنزواته وهو يعيش فصاما بين أصول وتقاليد 
مكناس العتيقة، وخليط من حياة فرنسية بالتواطؤ مع 
أصحاب المصالح االستعمارية، يوازيها أبناء يتعلمون 
والفاشل)اإلبن(  )البنت(  الناجح  منهم  مدارسه،  في 
سيكون لهما مساران.  في الطرف النقيض أخوه المتمرد 
المنخرط في المقاومة الوطنية، بقدرة قادر سيصبح بعد 
االستقالل مسؤوال في جهاز المخابرات، بينما الضابط 
المزارع يراكم الثروات. وفي الجزء الثاني خاصة تختزل 
الساردة المتعجلة مغرب االستقالل في ثنايا أكورديون 

من األسماء واألحداث العالمات )انقالب الصخيرات، ثم 
انقالب أوفقير قفزا إلى تيمة سنوات الرصاص( ال بأس 
يعجن هذا بمعزوفات غرامية وحوادث )روكامبوليسكية( 
وخاصة توابل فولكلورية، أسلوب معهود في هذا اللون 
من المعالجة ورأسماله التخييلي والثقافي مهما تبدلت 

األجيال.
ما شاغلي اختصار مجمل جزئي الرواية، سيعنى بذلك 
فئة معنية بها لغة ومضمونا ورؤية، وأشك أن يكون 
المغربي مجالها هو في غنى  األدبي  الثقافي  الفضاء 
عن استعادة سردية شبه كاريكاتورية لتاريخه لكتابنا 
الفرنكوفيليين باٌع فيه بتمثيالت فنية ووعي أفضل، أما 
روائيو العربية فسيفغرون فاهم دهشة لما سيقرؤون. 
فيما يحضرني كالم لألديب الرباطي الّلوذعي عبد الجليل 
الحجمري وهو حجة في درس صورة هذا األدب، انتقدـ  
)موقع هسبريس 27 مارس 2022(ـ استمرار تبعية األدب 
اإلفريقي للغرب وكون سطوع مؤلفيه رهين بعواصمه، 
وبالحرف بـ« الحتمية الباريسية من أجل النجاح« وأنه 
يتعين عليهم الثقة في إبداعهم وعدم حاجتهم للمركز 
األوروبي لالعتراف بهم. ترى هل تكفي الثقة؟ يعي هؤالء 
الذين يغمز الكاتب النِّحرير من قناتهم أن لغتهم ومجالهم 
وأفقهم يقع خارج األرض التي ولدوا فيها وهم يبقونها 
خزانا ال غير لسرود وحكايات ودراسات أيضا، وكتابتهم 
متجاَوزٌة في وطنهم األّم كأنها لجالية)أجنبية( وكأنهم 
الحدود عيُنهم على  لمتلقين آخرين خارج  ينشؤونها 
واقع  وهذا  االعتراف  فيه شهادة  يحوزون  المتروبول 
الحال، وهي معضلة ال تحّلها الّنوستالجيا آخر مالذ، 
كما في روائية سليماني، ونراها إشكالية عند السينغالي 
محمد مبوغار سار في روايته الغونكورية األخيرة جعلت 
منه نجما وطنيا في دكار مستوَردًا من باريس، حين 

ُيسأل أين تقيم يجيب أنه في ذهاب وإياب!

الفرنكفوني في متاهته، والّنو�ستالجيا اآخر مالذ 

توجيهات �سحية لكبار ال�سن والأطفال والم�سابين باأمرا�ض 
مزمنة لتفادي انتكا�سات �سحية ب�سبب الحرارة

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية تطلق من�سة
»محمد ال�ساد�ض للحديث ال�سريف« 

الحرارة  درجــات  في  ارتفاعا  بالدنا  تشهد 
عنه  تترتب  قد  الذي  األمر  األخيرة،  األيام  خالل 
انتكاسات صحية بالنسبة لفئات بعينها، كما هو 
الحال بالنسبة لألطفال ولكبار السن والمصابين 
مصدق  الدكتور  يؤكد  وضــع  مزمنة.  بأمراض 
أنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  تصريح  في  مرابط 
يجب التعامل معه بانتباه كبير حفاظا على سالمة 

األشخاص وعلى الصحة العامة، ال سيما بالنسبة 
لهذه الفئات وكذا من يتناولون أدوية معّينة كتلك 
تعالج  والتي  الحساسية  ومضادات  للبول  مدّرة 
اإلكثار من  ما يستوجب  االكتئاب وغيرها، وهو 
شرب المياه بشكل عام والعصائر لتفادي أية حالة 

لالجتفاف.

يوم  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  أطلقت   
االثنين 9 ماي  2022 بالرباط، منصة “محمد السادس 
للحديث الشريف”، التي تضم أزيد من 10 آالف حديث 

نبوي شريف.
والشؤون  ــاف  األوق وزيــر  التوفيق  أحمد  واعتبر 
بمقر  أمس،  أول  عقدها  صحفية  ندوة  في  اإلسالمية 
للحديث  السادس  محمد  “منصة  إطالق  أن  الــوزارة، 

الشريف”، يعد حدثا يتصل بالدين وبالعلم وبالتبليغ، 
ومن ثمة فهو يتعلق على الخصوص بالطلب الواسع 
ن وإدراك اليقين المطلوب  للجمهور من أجل التعلم والتبُيّ

في أمور التدين.
وأوضح التوفيق، في كلمة له بنفس المناسبة، أن الخطة 
المتبعة إلنجاز المحتوى العلمي للمنصة مرت بعدة مراحل 

ووضعت لها مجموعة من القواعد المؤطرة...

اعت�سام ع�سرات ال�سباب داخل اأحد 
مناجم الر�سا�ض ب�سيدي بوبكر )جرادة(

النتانة التي َتمالأُ الطابق ال�سفلي لمركب 
محمد الخام�ض

تمكن أزيد من 40 شخصا من أبناء سيدي بوبكر إقليم جرادة، يوم 
األحد 08 ماي الجاري، من اقتحام السياج الذي وضعته السلطات 
المحلية حول آبار الرصاص »الساندريات«، منذ حوالي السنة 
والنصف، لمنع ولوجها من طرف الشباب الباحثين عن لقمة العيش 
بعد توالي الحوادث التي شهدتها وذهب ضحيتها العشرات من 
أبناء البلدة والمناطق المجاورة، حيث نزلوا إلى أعماق إحدى 

»الساندريات« وقرروا االعتصام إلى حين إيجاد بديل لهم.

حصلت جريدة االتحاد االشتراكي »حصريا« على هذه الصور 
الخامس  محمد  الرياضي  لللمركب  السفلي  بالطابق  الخاصة 
التي  الكارثية  الوضعية  فيها  نقرأ  صور  وهي  بالدارالبيضاء، 
يتواجد عليها هذا الجزء المهم من المركب، والذي يضم مالعب 
لكرة اليد وكرة القدم المصغرة وكرة السلة والكرة الطائرة ومسبحا 
أولمبيا وغيره من المرافق ، أضحت عبارة عن مزبلة حقيقية بفعل 

اإلهمال، تتعالى منها روائح جد كريهة تحبس األنفاس... 02

الخطوة المقبلة لتقدم 
الآلة..التعلم التلقائي  

وطائرات تقود نف�سها!
بطل  على  بلو«  »ديب  كمبيوتر  فوز  منذ 
مايو   11 في  كاسباروف  غاري  الشطرنج 
التفوق  تستطيع  أنها  اآللة  أثبتت   ،1997
على البشر في مهام معقدة، لكنها لم تتمكن 
من مجاراتهم من حيث القدرة على التكيف 

وتنفيذ مهام متنوعة.
ويقول املتخصص في الذكاء االصطناعي 
فوز  إن  برس  فرانس  لوكالة  روليه  فيليب 
»ديب بلو« شكل حدثا »مدهشا من الناحية 
من  نجاح جيد  مجرد  »كان  لكنه  الثقافية« 

الجانب التكنولوجي«.

رو�سيا: ندافع عن »الوطن 
الأم« في اأوكرانيا

اأوكرانيا: »انت�سرنا على 
النازيين، �سننت�سر على الرو�ض«

الساحة  من  ألقاه  خطاب  في  بوتني  قال 
في  املشاركني  الجنود  آالف  أمام  الحمراء 
العرض العسكري بمناسبة ذكرى االنتصار 
السوفياتي على النازيني عام 1945 "أتوجه 
إلى قواتنا املسلحة، أنتم تقاتلون من أجل 
الوطن األم، من أجل مستقبله"، مشددا على 
تتكرر  ال  "حتى  يمكن  ما  كل  بذل  وجوب 

أهوال حرب شاملة جديدة".

البنك الأوربي: ب�سبب �سوء المناخ والحرب في اأوكرانيا، 
النمو في المغرب لن يتعدى 1.2 %  

م�سر: تجديد الدعم للوحدة الترابية للمملكة، والإ�سادة 
بلجنة القد�ض وتوافق تام مع المغرب في الق�سايا الم�ستركة..
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�سوتوا على 
لح�سن اآيت اإي�سو، 

مر�سح التحاد 
ال�ستراكي، 

بو�سع )x( على 
رمز الوردة

والتعمير،  لإلنشاء  األوروبي  البنك  قال 
الناتج  يرتفع  أن  يتوقع  إنه  الثالثاء،  أمس 
المحلي اإلجمالي للمغرب بنسبة ٪1.2 في 
عام 2022 قبل أن ينتعش إلى ٪3 في العام 
التالي، مع عودة وتيرة النمو إلى مستويات 

ما قبل الوباء.
وفي تقرير يعرض توقعاته االقتصادية، 
أشار البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير إلى 
أنه في عام 2022، يواجه اقتصاد المملكة 
ظروًفا مناخية سيئة، مما سيؤثر على اإلنتاج 
الزراعي، باإلضافة إلى تأثير تداعيات الحرب 

الدائرة رحاها في أوكرانيا.
وأوضح البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 
أن هذا التنبؤ يأخذ في االعتبار »آثار الجفاف، 
التي من شأنها أن تضغط على أسعار المواد 
البالد على زيادة  المحلية وتجبر  الغذائية 
 « أعلى  دولــي  بسعر  الغذائية،  وارداتــهــا 
واعتبرت المؤسسة المالية أن االضطرابات 
هي  ستشكل  العالمية  التوريد  سلسلة  في 

األخرى هي عبئا إضافيا على النمو.
وقال البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير: 
»من المرجح أن تستمر هذه المخاطر العام 
قد   2023 عام  أن  من  الرغم  على  المقبل، 
يشهد انتعاًشا في النمو االقتصادي للمغرب، 
المتوقع بنسبة ٪3، مع تعافي الزراعة وعودة 
وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء«.

وأشار البنك الذي يتخذ من لندن مقرًا له 
إلى أن االقتصاد المغربي شهد انتعاًشا قوًيا 
في عام 2021 بنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسبة ٪7.4، بعد انكماش بنسبة ٪6.3 في 
عام 2020 بسبب الجائحة. وأضاف المصدر 
نفسه: »يرجع هذا االنتعاش بشكل أساسي 
في  وانتعاش  قياسي  حصاد  موسم  إلــى 
التصنيع والتجارة والبناء وخدمات األعمال، 
في  التطعيم  برامج  أفضل  أحد  من  كجزء 
مناطق البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير«.
ع ع

Al Ittihad Al Ichtiraki

تيك توك يعتزم تقا�سم 
عائد�ت �لإعالنات مع �أبرز 

�سّناع �ملحتوى

أعلن تطبيق تيك توك، مؤخرا، أّنه يعتزم تقاسم عائدات اإلعالنات مع 
أبرز صناع املحتوى على املنصة، مقتربًا بالتالي من النموذج املُعتمد 

لدى املنصات املنافسة.
وأوضح التطبيق التابع ملجموعة«بايت دانس«الصينية في بيان، 

أنه سيبدأ بدرس برنامج األول«لتقاسم اإليرادات مع صناع محتوى 
وشخصيات عامة وناشرين صحافيني«.

وأشار إلى أن املرحلة األولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات 
التي تضم مئة ألف متابع على األقل، مؤكدًا تصميمه على »تطوير 
حلول نقدية ليشعر صناع املحتوى بأّنهم ُمقّدرون ويتلقون املكافأة 

املناسبة«.
وذكر موقع«بيزنس أوف أبس« أّن تيك توك الذي تجاوز عدد 

مستخدميه املليار العام الفائت، حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4,6 
مليار دوالر، وهو رقم يعادل اإليرادات الخاصة بتطبيق سناب شات 

الذي يتصفحه يوميًا نحو 300 مليون مستخدم.
وكانت منصات التواصل االجتماعي الكبيرة املتخصصة بنشر مقاطع 

الفيديو مثل يوتيوب وانستغرام وسناب شات بدأت تنفيذ خطط 
تتعلق بمشاركة األرباح.

وأعلن تيك توك األربعاء كذلك تطّورًا في عروضه املخصصة للمعلنني، 
إذ ستصبح إعالناتهم مرتبطة بمقاطع الفيديو املصنفة ضمن الـ4% 

األكثر استقطابًا للمشاهدات على املنصة.
ومن شأن هذه الصيغة الجديدة، املسماة«تيك توك بالس«، أن تضمن 

للمعلنني كذلك ربط إعالناتهم بمحتوى حسابات خاضعة للتحقق 
بهدف تحسني فاعلية حمالتهم

�سيارة بدون 
�سائق.. �ل�سني 

حتارب كورونا 
بتكنولوجيا 

�لتباعد 
�لجتماعى

نظرا لحالة اإلغالق التى 
تمر بها مدينة شنجهاي 

الصينية بسبب تفشى فيروس 
كورونا املستجد، استطاعت 

املطورون تشغيل مركبة ذاتية 
بدون سائق لتوصيل وتسلم 
املستلزمات اليومية للسكان 
فى شنجهاي التي تتعرض 

مؤخرا لجولة جديدة من 
تفشي وباء كوفيد19-، وذلك 

حسبما نشرموقع الوكالة 
الصينية شنخوا صورا.

 

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

بيل غيت�س يهاجم ما�سك: 
�سيجعل �لأمور �أ�سو�أ يف تويرت!

من  إنه  غيتس  بيل  األمريكي  امللياردير  قال 
استحواذ  عملية  كانت  إذا  ما  الواضح  غير 
خالل  من  على«تويتر«،  ماسك  إيلون  منافسه 
صفقة تبلغ 44 مليار دوالر، ستؤدي إلى تغيير 
الواقع  في  يؤدي  قد  ذلك  إن  قائاًل  إيجابي، 
األمر  التطبيق عندما يتعلق  تفاقم مشاكل  إلى 

باملعلومات املضللة.
من  وابل  من  مؤخًرا  عانى  الذي  غيتس، 
تم  أن  بعد  »تويتر«  على  ماسك  من  االستهزاء 
الكشف عن أنه يقوم ببيع أسهم »تسال«، وضع 
الرؤساء  مجلس  قمة  خالل  الصفقة  في  ثقله 
»وول  صحيفة  تستضيفه  التي  التنفيذيني 

.Wall Street Journal »ستريت جورنال
يزيد  أن  الواقع  في  »يمكنه  غيتس:  وقال 
سجله  الحافل،  سجله  ليس  هذا  سوًءا..  األمر 
للغاية  مذهل  إكس  وسبيس  تسال  مع  الحافل 
املهندسني  من  رائع  فريق  تكوين  خالل  من 
وأخذ األشخاص الذين عملوا في تلك املجاالت 

وإظهارهم حًقا«.
هذا سيحدث  أن  في  »أشك  غيتس:  وأضاف 
هذه املرة، لكن يجب أن يكون لدينا عقل متفتح 
وأال نقلل من شأن إيلون.. ما هو هدفه؟ يتحدث 
عن حرية التعبير، كيف يشعر حيال من يقول إن 
»اللقاحات تقتل الناس« أو »بيل غيتس يتتبع 
أنه  يعتقد  التي  األشياء  أحد  هذا  هل  الناس« 

يجب نشرها؟«
اإلشراف  سياسات  بتغيير  ماسك  وتعهد 
الصارمة على املحتوى املطبقة في ظل القيادة 
حرية  على  التأكيد  إلعادة  لـ«تويتر«  الحالية 

التعبير على املنصة.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  منتقدو  وأشار 
الذي غالًبا  إلى تواجده على »تويتر«  »تسال« 
سيسمح  أنه  على  كدليل  باملواجهة  يتسم  ما 

بتداول املزيد من املحتوى املسيء والضار.
بشأن  »استغرابه«  عن  سابًقا  غيتس  وعّبر 
على  تداولها  تم  والتي  عنه  املؤامرة  نظريات 
جائحة  خالل  االجتماعي  التواصل  وسائل 

كورونا.
وكان ماسك وغيتس على خالف مع بعضهما 

حتى الشهر املاضي.
وكشف تبادل رسائل نصية ظهر حديًثا بني 
ماسك  أن  التكنولوجيا  مجال  في  املليارديرين 
بقيمة  أسهم  بيع  صفقة  بسبب  غيتس  هاجم 
500 مليون دوالر في »تسال«، وراهن على أن 

السهم سينخفض.
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�أخفى نقوده عن زوجته يف 
»درج �لفرن« فاأحرقتها!

مصر  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
مشهدا حزينا تضمن صورة تحتوي على كمية كبيرة 
األرض، مصحوبة  على  وامللقاة  املحترقة  النقود  من 
مراته خبزت  الفرن،  درج  في  الفلوس  »شال  بتعليق 

فاتحرقت«.
ويروي كارم صاحب هذه الواقعة أن هذا الحادث 
قرابة أسبوعني، وتسبب في احتراق مبلغ  وقع منذ 
بمنزله دون  420 ألف جنيه، أخفاه في »درج الفرن« 
علم زوجته، وفور إشعال الفرن انتشرت رائحة غريبة 

تبني أنها بسبب احتراق النقود املوجودة بالداخل.
 40 نحو  هناك  إن  البحيرة  محافظة  ابن  ويقول 
ألف جنيه فقط من املبلغ يظهر عليها الرقم املسلسل، 
موضحا: »املبلغ اللي ظاهر عليه األرقام بنحاول حاليا 
باقي الفلوس كلها  بس  املركزي،  من البنك  نغيره 

اتحرقت، ومش نافعة، واستعوضت ربنا فيها«.

رجل عمره 70 عاًما يقطع 
ثانية   13.47 فى  مرت   100
أذهل مايكل كيش، عداء أمريكى يبلغ من العمر 70 
حدث Penn Relays الرياضي  في  الجمهور  عاًما، 
األسبوع املاضى، بإنهاء اندفاعة 100 متر في أقل من 
14 ثانية، حيث تجاوز منافسيه وانتهى بزمن مثير 
لإلعجاب، فعلى الرغم من أن وقت مايكل كيش ليس 
قريًبا من الرقم القياسي املسجل على اإلطالق لعداء 
يبلغ من العمر 70 عاما، في سباق 100 متر  والذى 
أوملبياد  في  ويلدن،  بوبي  األمريكى،  زميله  سجله 
يزال  ال  أنه  إال  ثانية(،   12.77( للكبار  وهو   2005

إنجازا هائال
الـ  59، عندما  فقط فى سن  الجري  فى  بدأ كيش 
حيث  جيرسى،  نيو  أوملبياد  بفحص  أحدهم  نصحه 
كان يتمتع بقوة ال يستهان بها في أوائل الستينيات 
في  املنصة  على  يصعد  ما  كثيًرا  وكان   ، عمره  من 
عضو  أسرع  كان   ،2018 عام  وفى   ،M65 أحداث
ماسترز  وورلد  بطولة  فى  للرجال  التتابع  فريق  فى 
 oddity أللعاب القوى فى ملقة، وفقا ملا ذكره موقع

.central

تقدير�ت جديدة لل�سحة �لعاملية.. 14.9 مليون وفاة بكورونا يف عامني
خّلفت جائحة كورونا ما بني 13.3 

و16.6 مليون وفاة في عامي 2020 
و2021، حسب تقديرات أعلنتها 

منظمة الصحة العاملية اليوم 
الخميس وتزيد بثالثة أضعاف 

عن الوفيات املنسوبة مباشرة إلى 
املرض.

وقالت املنظمة: »تظهر تقديرات 
جديدة من منظمة الصحة العاملية 
أن العدد الكامل للوفيات املرتبطة 

بشكل مباشر أو غير مباشر 
بجائحة كوفيد19- بني 1 يناير 

2020 و31 ديسمبر 2021 كان نحو 
14.9 مليونًا )ضمن نطاق 13.3 إلى 

16.6 مليونًا(«.
وهذه التقديرات تشمل من توفوا 
بسبب فيروس كورونا أو بسبب 

تأثيره على النظم الصحية املكتظة 
خالل العامني املاضيني.

وتشمل هذه التقديرات، على 
سبيل املثال، األشخاص املصابني 

بالسرطان والذين كانوا غير 
القادرين على طلب العالج عندما 

كانت املستشفيات مكتظة بمرضى 
كورونا ومخصصة لهم فقط.

وتستند اإلحصائيات إلى البيانات 
املعلنة من الدول وإلى نماذج 

إحصائية.
ولم تقسم منظمة الصحة العاملية 

األعداد للتمييز بني الوفيات 
املباشرة جراء كورونا وغيرها من 
الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى 

تتعلق بالجائحة.
والحصيلة الجديدة تبلغ أكثر 

من ضعف العدد الرسمي لوفيات 
كورونا البالغ 6 ماليني. ووقعت 

معظم الوفيات في جنوب شرق آسيا 
وأوروبا واألمريكتني.

ووصف املدير العام للمنظمة، 
التابعة لألمم املتحدة، تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس، في التقرير 
الذي صدر اليوم، العدد الجديد 

بأنه »واقعي«، قائاًل إنه ينبغي أن 
يدفع الدول إلى زيادة االستثمار في 

قدراتها ملواجهة حاالت الطوارئ 
الصحية في املستقبل.

�أين ينتهي �لغالف �جلوي لالأر�س بالفعل؟ و�أين يبد�أ �لف�ساء؟
في  الباحثني  من  العديد  بحث   
بفيروس  العدوى  عودة  ظاهرة 
وبينما  املناعة،  وتضاؤل  كورونا 
الكثيرون على استمرار مناعة  يتفق 
90 يوًما وما  كورونا ملدة تصل إلى 
يرون  الباحثون  هناك بعض  بعدها، 
املدة،  هذه  من  أقصر  تكون  قد  أنها 

بحسب موقع »تايمز أوف إنديا«.
املتكررة  العدوى  نوبة  ُتعرف 
يتعلق  عندما  أخرى،  مرة  بالعدوى 
نتيجة  فإن   ، كورونا  بفيروس  األمر 
حوالي  بعد  جديدة  إيجابية  اختبار 
هي  األخيرة  اإلصابة  من  يوًما   90
عدوى كورونا مرة أخرى هذا يعني 
بالفيروس،  أصيب  قد  الشخص  أن 
مرة  بالفيروس  أصيب  ثم  وتعافى، 
أخرى، كما تقول مراكز السيطرة على 

)CDC( األمراض والوقاية منها
ينتج  بالعدوى،  اإلصابة  بعد 
استجابة  للجسم  املناعي  الجهاز 

مناعية قوية ضد الفيروس ويحتفظ 
يحمي  مما   ، به  الخاصة  بالذاكرة 

بدوره من العدوى املستقبلية.
للصحة،  الوطنية  للمعاهد  وفًقا 
»يمكن للخاليا والبروتينات املناعية 
التعرف  الجسم  في  تنتشر  التي 
تمت  إذا  وقتله  املمرض  العامل  على 
مواجهته مرة أخرى، مما يحمي من 

املرض ويقلل من شدته«.
االستجابات  من  نوعان  هناك 
األول  الجسم  يطلقها  التي  املناعية 
تنتج  التي  البائية  الخاليا  يشمل 
الدفاع  خط  وهي  املضادة،  األجسام 
الثانية  ُتعرف  العدوى  ضد  األول 
باسم الخاليا التائية القاتلة ، والتي 

تعد خط الدفاع الثاني.
املضادة،  األجسام  عكس  على 
رؤية  التائية  الخاليا  تستطيع  ال 
من  منعه  يمكنها  ال  لذلك  الفيروس، 
يمكنهم   ، ذلك  ومع  الخاليا  دخول 

املصابة  الخاليا  على  التعرف 
ويمكنهم تدميرها على الفور قبل أن 

تتكاثر.
الجانبني  هذين  فإن  ذلك،  ومع 
اإلصابة  يتجنب  ما  هما  للمناعة 
من  ويقلل  الشديدة  كورونا  بعدوى 

خطر اإلصابة مرة أخرى.
في  ُنشرت  حديثة  لدراسة  وفًقا 
 New England Journal مجلة 
املناعة  استمرت   ،  of Medicine
إلى  تصل  ملدة  السابقة  اإلصابة  من 
التي  الحماية  عام، في حني تقلصت 
فايزر في  لقاح   توفرها جرعتان من 

حوالي ستة أشهر.
يرى مركز السيطرة على األمراض 
أن  أيًضا  املتحدة  الواليات  في 
بعدوى  أصيبوا  الذين  األشخاص 
يوًما   90 الـ  في  املؤكدة  كورونا 
العزل  إلى  يحتاجون  ال  املاضية 
مصاب  لشخص  يتعرضون  عندما 

بالفيروس.
أن  إلى  األدلة  تشير  بينما  ولكن 
تستمر  أن  يمكن  الطبيعية  املناعة 
بعدها،  يوًما وما   90 إلى  ملدة تصل 
مركز  عن  صادر  حديًثا  تقريًرا  فإن 
 )CDC( األمراض  على  السيطرة 
يشير إلى أن عدوى كورونا يمكن أن 

تحدث في وقت أقرب كما تعتقد. 
الصغيرة  الحاالت  سلسلة  نظرت 
األمريكية  املراكز  أجرتها  التي 

منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة 
أربع  من  حاالت   10 في   )CDC(
وفيرمونت  آيالند  رود  هي  واليات 

وواشنطن وويسكونسن.
املرضى  اختبار  نتيجة   كانت 
في   Omicron ملتغير  إيجابية 
االختبار  من  يوًما   90 غضون 

اإليجابي ملتغير دلتا.
كان  العشرة،  األشخاص  بني  من 
8 أصغر من 18 عاًما، وتلقى أحدهم 
جرعتني من لقاح mRNA، قبل ستة 
األولية  10 أسابيع من اإلصابة  إلى 
من  واحدة  حقنة  على  اثنان  حصل 
بني  الفاصلة  الفترة  في  كورونا 
لم يتم تلقيح السبعة  العدوى بينما 

اآلخرين.
بينما وجد أن إجمالي املدة الزمنية 
من اإلصابة األولية إلى اإلصابة مرة 
أخرى تتراوح من 23 إلى 87 يوًما، 
كان  ذلك،  ومع  يوًما   54.5 بمتوسط 

أقصر وقت بني العدوى 23 يوًما.
 

الطبيعية  العدوى  من  لكل  يمكن 
والتطعيم توفير قدر معني من املناعة 

ضد فيروس كورونا.
أن  الخبراء  يعتقد  ذلك،  ومع 
املتغيرات الجديدة الناشئة وتضاؤل 
املناعة قد زاد من خطر اإلصابة مرة 

أخرى.


