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جاللة الملك ينوه بالجنود المرابطين في اأقاليمنا الجنوبية 
وال�سرقية، والقائمين بحرا�سة الحدود البرية والجوية والبحرية

إنشاء مركز مغربي حلفظ السالم  بشراكة مع األمم املتحدة وبعض الدول الصديقة
انخراط فوج جديد قوامه 20 ألفا من املجندين واملجندات يف اخلدمة العسكرية
السكن بشكل مجاني وبدون مصاريف إضافية ألفراد وعائالت شهداء ومكفولي األمة
جلنة عسكرية عليا لدراسة مشروع إحداث نظام أساسي لضباط الصف

عندما اختار العقل المدبر للعمليات اإلرهابية، يوم 16 ماي 
لتنفيذ هجماته الدموية، كان قد اختار يوما له معنى مباشرا 
وعميقا في تاريخ الدولة المغربية الحديثة، وفي مسلسل بنائها، 
وهو تاريخ ميالد األمن الوطني ومؤسسات األمن القومي األخرى.
 وباإلضافة إلى فظاعة الجريمة وما تحمله من ترتيب دموي 
لتحويل البالد إلى مرتع للمنظمات المتطرفة، كانت الرسالة تعني 
إصابة البالد في مقتل، عبر خلق الفزع واالرتباك، في أوساط 
أداة الدولة  المخول لها محاربة اإلرهاب في يوم عيد ميالدها. 
أليس العقل المدبر عقال خبيثا وذكيا ذكاء القتلة، عندما رست 
نيته على هذه «الصفقة» الوضيعة، بين عيد بناء أمن الدولة 

وتاريخ انطالق الكابوس اإلرهابي عبر إرباكه؟
قد يكون، لكن الحكمة شاءت أنَّ الضربة التي أرادت أن تصيب 

المغرب في مقتل، َقّوْتُه !
)ما ال يقتل ، يقوي (..

بعد عقدين من الزمن، وهي في التقريب عمر العهد الجديد، 
يمكن للمؤسسة األمنية أن تقدم حصيلتها الكبرى والعميقة 
العالية، بدون الحاجة إلى شيء آخر سوى صحيفتها في ثقافة 

النتيجة أي ما تحقق فعال ..
إن اإلنصاف، مضاعفا باالمتنان، يقتضي أن نعترف بالمجهود 
العقدين األخيرين في تثبيت تجربة  الذي تحقق في  الخارق 
مغربية محضة وخالصة في تدبير أحد أكبر الملفات الشائكة 
المعاصر، وهو اإلرهاب، ويقتضي أيضا أن نقر  التاريخ  في 
بوجود قفزة عالية في العقيدة األمنية المغربية، مست جوانب 
عديدة وحققت طفرات عدة، قد تستوجب الكثير من األطروحات.. 
غير أن االعتراف الدولي واإلقليمي يجعلنا نركز على المناسبة، 
والمناسبة شرط كما يقال، في قضية صارت لها انعكاساتها 
االقتصادية  وآثارها  السياسية  وتقلباتها  الجيواستراتيجية 

والعقائدية والمجتمعية هي قضية اإلرهاب ومواجهته..
 لقد حقق المغرب لنفسه فعالية شكلت حصنا واقيا، وتملَّك 
الخبرة والمهارة الالزمتين لمواجهة آفات القرن العشرين والقرن 

الواحد والعشرين.
اعتمد على الثقة في المؤسسات، وفي أبنائها، واعتمد على 
العقل المغربي في تدبير الجريمة العابرة للقارات والحدود وما 
بعدها، وقرأ بالعين الثاقبة ما يمور في الجغرافيا اإلرهابية.

وإلى ذلك اكتسب صناعة مغربية خالصة في األمن مكنته 
من أن يفلح في تأمين الجبهات األخرى ضد اإلرهاب، الدينية 

منها والفكرية والتنموية واالستخباراتية.
ليس عاديا في شمال إفريقيا، وفي الدائرة العربية اإلسالمية، 
أن تتكرر السنوات وتتشابه، وال يحدث أي فعل إرهابي، بالرغم 

من االنفتاح وتدبير الهجرات وتقاطع التهديدات...
 ومحليا أصبحت السنوات تمر، والخاليا المفككة تتكرر، 
ويتكرر معها الوعي بأن المحاوالت واالستقطابات لن تتوقف، 
ولكن تظافر الجهود اإلرهابية ال يعني أبدا نجاحها في المرور 
إلى التنفيذ، وال يعني القدرة على التسلل إلى التربة الوطنية 

أو النجاح في خلق بيئة شعبية حاضنة لإلرهاب...
الذي حصل هو أن محاوالت استنبات اإلرهاب، لم تنجح بالرغم 
من التخصيب الممكن أن تلعبه الظروف اإلقليمية، والعربية 
من  وبالرغم  انتشاره.  على  المساعدة  والعناصر  والدولية... 
عولمة اإلرهاب، ووجود المغرب في دائرة التالقي بين مناطق 
التوتر الكثيرة،) شمال إفريقيا والصحراء والساحل. والشرق 

األوسط.(. 
 وبالرغم من وجود أعداء في كل جبهة من هاته الجبهات.. 
فإن المغرب استطاع أن يقنع بما توفر عليه من خبرة ومن بنك 
معلومات، فتحققت له استراتيجية شاملة من عناصرها حصول 

تعاون دولي وإقليمي في سياسة مكافحة اإلرهاب..
ولعل اإلشادات، وأكثر منها تضمين كل تقارير العالم الموجودة  
بخصوص ما قدمته قوات األمن المغربية للعالم، حيث وظفت 
جميع معلوماتها االستخباراتية واألمنية وتعاونها مع شركائها 
الدوليين ألجل خدمة الهدف األسمى الذي زعزع كبريات الدول.
وال توجد، من هذه الناحية، أي جبهة أو بؤرة عمل محليا  
أو إقليميا أو قاريا. ال يوجد فيها المغرب، من المنتدى الدولي 
لمكافحة اإلرهاب إلى التحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة 
اإلسالمية.المغرب موجود في كل ركن من جهات العالم قد توجد 

لإلرهاب فيه يد أو خلية أو نية فعل..
إن الجديد الرفيع الذي نسجل هذه السنة، ونحن نقرأ آيات 
الترحم على شهداء اإلرهاب الدموي، هو تكريس المغرب محطة 
اجبارية في ترتيب الرد الدولي على اإلرهاب، كما دلت على ذلك 

فعاليات المؤتمر األخير الذي احتضنته مراكش.
 وفي غير ذلك، تبين أن الدول الرائدة في الحرب على اإلرهاب، 
حسمت شراكتها واختارت المغرب، بعد أن كانت الكثير من 

العواصم تطمح إلى ذلك.
لقد قدم المغرب عرضا Offre  جد مقنع، ألنه يتضمن نجاعة 
ميدانية، وحصيالت مرقمة ومقاربات استشرافية، تتكامل في 
ما بينها لتكشف الجدية والمعقولية التي تميز عمل أجهزته 

المختصة..
بقية ص 6

روؤ�ساء فرق المعار�سة 
ينبهون الحكومة اإلى خطورة 

اإفراطها في اال�ستقواء 
بالمنطق العددي

دعت  فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب،  
المجتمع،  لنبض  الجيد  اإلنصات  إلى  الحكومة 
مسجلة أهمية مأسسة الحوار االجتماعي ومؤكدة 
على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والملموسة 
والمتناسقة، لتفعيل األولويات االجتماعية للمرحلة 
للمواطنات  الشرائية  القدرة  وحماية  الراهنة 
والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه 

مخاطر اإلفالس.

جهات نافذة تحبط 
ا�ستيالء وزير العدل على 
مكتب اجتماع المغفور له 

محمد الخام�س
مصادر  من  االشتراكي  االتحاد  جريدة  علمت 
خاصة جيدة االطالع على صلة بقطاع العدل، بأن 
تأهيل  إعادة  أشغال  لوقف  تدخلت  سيادية  جهة 
والحريات،  العدل  لوزارة  التابعة  القاعات  إحدى 
وحسب نفس المصدر، فهذه القاعة مصنفة تراثا 
وكانت مكتبا خاصا بالمغفور له محمد الخامس، 
وهي عبارة عن قاعة عقدت بها اجتماعات رسمية 
تاريخية، وتطل  مباشرة على ساحة الوزارة بالرباط، 
وهي بناية مستقلة من طابق أرضي فريد مقابلة 

لقاعة الطيب الناصري.
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hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

ذكرى 16 ماي..
كيف جعل االأمُن 

المغرَب �سريكا 
دوليا ح�سريا في 
محاربة االإرهاب 

في اأقل من 
عقدين؟
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نوفل البعمري 
انعقد بمراكش، يومي 11/12 ماي، المؤتمر الدولي 
دولة   79 بمشاركة  الداعشي،  اإلره��اب  ضد  للتحالف 
ومنظمة غير حكومية، وهو المؤتمر الذي ُيعتبر انعقاده 
بالمغرب بمثابة تزكية دولية للمجهودات التي يتم القيام 
بها من لدن البلد الُمضيف على مستوى محاربة اإلرهاب، 
إقليميا ودوليا، وشهادة اعتراف من الجميع على اإلسهام 
المغربي في مجال الحفاظ على الحياة وتجنيب اإلنسانية 
ويالت اإلرهاب. وقد كانت األجهزة األمنية التي اشتغلت 
على تفكيك هذه الخاليا بمختلف مؤسساتها موضوع 
إشادة وتقدير دوليين من أوروبا إلى الواليات المتحدة 
األمريكية، وهو ما جعل من خبرة المغرب في هذا المجال 
موضوع مرجع دولي، خاصة وأن هذه األجهزة  جنبت، 
في عدة مناسبات، دوال غربية وازنة ضربات إرهابية 
كانت جدية، تنتظر فقط ساعة الصفر للقيام بها ولتخليف 

ضحايا وسط المدنيين. 
الجديد في هذا المؤتمر هو تجديد المشاركين فيه 
للدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي 
باعتبارها المبادرة األكثر جدية وواقعية وصدقية لحل 
نزاع الصحراء المفتعل من لدن النظام الجزائري، رغم 
محاوالت التشويش التي تم القيام بها على بعض مواقف 
الدول الصديقة للمغرب كتركيا، التي حاول إعالم الخصوم 
تحريف تصريحات وزير خارجيتها الواضحة غير القابلة 

ألي تأويل بتقويله غير ما صرح به نفسه، وهو تصريح 
اتجه بشكل واضح نحو دعم مغربية الصحراء وسيادة 
المغرب عل�يها، وهو نفس الموقف الذي تقاسمته مصر 
الشقيقة وقبلهما هولندا، اللتين عبرتا معًا عن موقف 
مماثل لتلتحق هذه األخيرة بالقافلة األوروبية الداعمة 
لمغربية الصحراء وللمبادرة التي طرحها المغرب سنة 
2007، وقد كانت هذه المواقف موضوع بيان أصدرته 
الخارجية الجزائرية معتبرة أن المغرب »تحايل« على 
المشاركين في التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب وَدفِعهم 
للتعبير عن هذه المواقف اإليجابية من مغربية الصحراء، 
وهو البيان الذي كشف حالة الهلع التي أصابت الحاكمين 
الحقيقيين في الجزائر، خاصة وأن التحالف طرح للنقاش 
موضوع االنفصال بإفريقيا وتغذيته لإلرهاب، بمعنى 
أن هناك اليوم ربطا بين القضيتين، قضية االنفصال 
وقضية اإلرهاب واستمراره بإفريقيا، وهو ما دفع النظام 
الجزائري إلى اإلسراع بإصدار البيان التنديدي بهذه 
المواقف، ألنه يعي جيدًا أن هذا الربط يشير مباشرة 
إلى ميليشيات البوليساريو وتنظيمها السياسي ويتجه 
رأسًا إلى داعمي االنفصال وأولهم النظام الجزائري، الذي 
شعر أنه معني بهذا الطرح ألن استمرار دعمه لالنفصال 
وللميليشات سُيفسر على أنه دعم لإلرهاب وللتنظيمات 
اإلرهابية مادام أن تنظيم البوليساريو سبق أن تورط 
في العالقة مع التنظيمات الجهادية التي تلقت ضربات 
قاسمة بسوريا والعراق من التحالف الدولي، وأراد هذا 
أن يعيد تمركزه بجنوب الصحراء  التكفيري  التنظيم 
مستغاًل االضطرابات الموجودة ببعض الدول من جهة 
تتقاسمها  لبؤرة  أخرى  جهة  من  المخيمات  وتحول 
عصابات تجار المخدرات التي تسيطر عليها قيادات 
البوليساريو، العناصر اإلرهابية التي تستقطب شباب 
المخيمات اليائس بفعل واقع حالة الالحرب والالسلم 
التي تسببت فيها اختيارات النظام الجزائري، حسب 
ما سبق أن أقرته قرارات مجلس األمن وتقارير األمناء 

العامين السابقين لألمم المتحدة. 

التحالف الدولي اليوم، بالنقاش الذي طرحه في البيان 
الختامي من خالل الربط بين االنفصال واإلرهاب، يكون 
تنظيم  نحو وضع  اتخذ خطوة شجاعة وواضحة  قد 
البوليساريو ضمن الئحة التنظيمات اإلرهابية المسلحة 
وغيرها من  »القاعدة«  و  »داعش«  و  ك«بوكو حرام« 
بالشرق  خاصة  تتواجد  التي  اإلرهابية  التنظيمات 
األوسط، وهو بذلك سيفرض على النظام الجزائري الذي 
ادعى في بيان خارجيته التنديد بمواقف الدول المشاركة 
في المؤتمر من مبادرة الحكم الذاتي التي استغلها كمطية 
للتغطية على تخوفه من النقاش الحقيقي الذي يضع 
»حبل« دعمه لإلرهاب على »عنق« جنراالته، مادام أن 
هؤالء الجنراالت هم من يقفون وراء دعم حركة انفصالية 
إرهابية في المنطقة، خاصة وأن هذه المليشيات كما هو 
ثابت ومعلوم تتحرك داخل التراب الجزائري بالسالح 
الذي توفره الجزائر للمليشيات، وبالدعم المالي الذي 
المخصصة  السنوية  ميزانيتها  من  عليه  يحصلون 

للجيش الجزائري. 
ربط  في  واإلره��اب  االنفصال  موضوع  أصبح  لقد 
جدلي وسياسي، على اعتبار أن التنظيمات اإلرهابية 
تستغل التوترات القائمة َالموجودة بإفريقيا من أجل زرع 
عناصرها داخلها، ومن أجل السيطرة عليها لتحويلها 
لبؤرة إرهابية، هذا الملف بهذا الربط واإلجماع الدولي 
الذي أصبح اليوم موضوع اتفاق بين مختلف الدول 
والقوى المتحالفة على اإلرهاب يعكس االستيعاب الكلي 
لهم لطبيعة التوترات القائمة والمصطنعة بإفريقيا على 
رأسها نزاع الصحراء، الذي لوال دعم النظام الجزائري له 
وللميليشيات ولالنفصال لما شهدت إفريقيا والمنطقة 
األراضي  من  وتجعل  بالسالح  تتحرك  منظمة  تواجد 
الجزائرية خلفية لها لزرع حالة من الالأمن والالسلم 
بالمنطقة في أفق تسليمها للتنظيمات الجهادية بمنطقة 
الساحل جنوب الصحراء، وهو الخطر الذي وجب التأكيد 
عليه ومحاربته بوضع تنظيم البوليساريو ضمن الئحة 

التنظيمات اإلرهابية. 

التحالف الدولي �سد االنف�سال واالإرهاب

انتخاب محمد جمال الدين ال�سباني ع�سوا في المكتب 
التنفيذي للفدرالية العلمية للعاملين العلميين

المغرب رائد دولي في مجال مكافحة االإرهاب 
و»الب�سيج« القب�سة المرعبة لخاليا داع�س

المغرب ين�سئ مكتب برنامج االأمم المتحدة 
04المعني باالإرهاب والتدريب في اإفريقيا

االمارات: المغرب يقيم الحداد على الرئي�س 
الراحل وجاللة الملك يهنئ الرئي�س الجديد
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إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوداد يتعادل مع بيترو 
اأتلتيكو االأنغولي و يتاأهل 

اإلى 
النهائي

كأس العرش 2020-2019 

فريق الجي�س الملكي 
يتفوق على المغرب 

التطواني ويحرز 
اللقب

Al Ittihad Al Ichtiraki

�إجناز طبي �ضخم .. علماء 
يعيدون عيون متربعني 

بالأع�ضاء �إىل �حلياة بعد 
�ضاعات من �ملوت

كشف فريق من العلماء أن »املوت قد يكون قابال للعكس«، بعد أن 
وجدوا أن عيون املتبرعني باألعضاء يمكن »إعادة الحياة إليها«.

وتمكنت الخاليا الحساسة للضوء في شبكية العني من االستجابة 
للضوء والتواصل مع بعضها البعض حتى خمس ساعات بعد 

املوت، وإرسال إشارات »تشبه تلك املسجلة من الكائنات الحية«.
وهذه الخاليا العصبية في شبكية العني هي جزء من الجهاز 

العصبي املركزي )CNS(، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي، ما 
يزيد من احتمال استعادة خاليا أخرى للجهاز العصبي املركزي.

وقد يعيد هذا االختراق الوعي البشري، بحسب العلماء.
ولتحقيق نتائجهم، صمم العلماء وحدة نقل خاصة يمكنها إعادة 

األكسجني واملواد املغذية األخرى إلى العني بمجرد إزالتها من 
املتبرع.

وقال الفريق في الورقة البحثية املنشورة في مجلة Nature، إن 
ف  الدراسة »تثير التساؤل عما إذا كان موت الدماغ، كما هو ُمعَرّ

حاليا، أمرا ال رجوع فيه حقا«.
ويأمل العلماء أن يؤدي هذا االختراق إلى تسريع عالجات جديدة 

لفقدان البصر وتحسني فهمهم ألمراض الدماغ.

�نطالق جتربة 
لوحات فان جوخ 
»ثالثية �لأبعاد« 

فى �أمريكا
 

بعد سبعة أشهر من اإلعالن األول على 
افتتاحه بعد تأجيله مرتني، افتتح 

معرض اللوحات ثالثية األبعاد للرسام 
الهولندى العاملى فان جوخ، الذى 

انطلق فى النهاية تحت عنوان »معرض 
فان جوخ ديترويت« داخل مبنى نادى 
هارمونى التاريخى بمدينة ديترويت 

األمريكية التى تقع على نهر إيست 
جراند ريفر حيث تم بيع التذاكر فى 

األيام القليلة.
يضم املعرض، الذى يوصف بأنه تجربة 

فان جوخ الغامرة »األصلية«، 500 
ألف قدم مكعب من اإلسقاطات املمتدة 

من األرض إلى السقف للوحات الرسام 
الهولندى فينسينت فان جوخ األكثر 

 »Starry Night« شهرة، بما فى ذلك
و«Sunflowers« و«غرفة النوم«، وهو 

من ابتكار ماسيميليانو سيكاردى من 
إيطاليا، وهو أستاذ مشهور عاملًيا فى 

الفن الرقمى.

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

عك�س �ل�ضائع.. در��ضة تك�ضف مفاجاأة حول 
�ضمات �ل�ضخ�ضية �ل�ضيكوباتية

بعكس  املهني  النجاح  يعيق  نفسًيا  مضطربة  شخصية  من  املعاناة  أن  يبدو 
الفرضية السائدة ومفادها أن األشخاص ذوي الصفات السيكوباتية العالية يحتمل 
أن يصبحوا رؤساء ومديرين تنفيذيني مثاليني، وفًقا لبحث جديد بعنوان »جوانب 
واملوضوعي«،  الذاتي  املهني  النجاح  بانخفاض  تتعلق  السيكوباتية  الشخصية 
Personalality and Individual Dif� نقاًل عن دورية PsyPost  نشره موقع

من  به  املصاب  يعاني  نفسي  اعتالل  بأنها  السيكوباتية  تعريف  يتم   .ferences
السطحية وانعدام الشعور بالحرج مع سلوك معادي للمجتمع والزمالء وافتقار 

عام لالنفعاالت والبعد عن العالقات الشخصية.
تلقي نتائج الدراسة بظالل من الشك على الفوائد املزعومة لالعتالل النفسي 
في مكان العمل، حيث قالت الباحثة الرئيسية في الدارسة واألستاذة في جامعة 
والجنائي،  الوجداني  األعصاب  علم  مختبر  ومديرة  ويلينغتون  في  فيكتوريا 
النجاح  بني  العالقة  على  »ينصب  السابق  في  االهتمام  كان  آيزنبارث:  هيدويغ 
أن  تزعم  كانت  التي  الفرضية  إلى  مشيًرة  السيكوباتية،«  والسمات  املهني 
املناصب  ]في  ناجحني  العالية سيكونون  السيكوباتية  الصفات  ذوي  األشخاص 
القيادية[ نظًرا لقدرتهم على تجاهل املشاعر وتقليل التعاطف وتوجيه املكافآت«.

الهيمنة الشجاعة
أضافت آيزنبارث أنه تم اختبار هذه الفرضية في دراسة أخرى من قبل »وتبني 
أن هناك بعض الدالئل على أن هذا األمر ال ينطبق على أرض الواقع بالنسبة إلى 
السيكوباتية كبنية وحدوية، إذ أنه بداًل من أن ترتبط السمات السيكوباتية بالنجاح 
املهني العالي، ثبت أن جانب الهيمنة الشجاعة فقط كان مرتبًطا لتحقيق نجاح مهني 
أعلى، لكن الجانب االندفاعي املتمركز حول الذات لتلك السمات كان مرتبًطا سلًبا 
 بالنجاح املهني. وهكذا، فإن جانبني من السيكوباتية ينجذبان إلى اتجاهني مختلفني.
الذات حول   التمحور 

وأوضحت آيزنبارث أنها وفريقها البحثي سعوا إلى معرفة ما إذا كان يمكن تكرار 
التجارب في عينة أكبر وإذا كان ذلك سيستمر أيًضا على مدار عام واحد، ومن 
في  الوطني  الصعيد  على  تمثيلية  عينة  من  الطولية  البيانات  بتحليل  قاموا  ثم 
دراسة  من  كجزء  جمعها  تم  التي  البيانات،  تضمنت  فرًدا.   2969 من  نيوزيلندا 
املهنية.  واملكانة  الذاتي  الوظيفي  الرضا  مقاييس  النيوزيلندية،  والقيم  املواقف 
استخدمت آيزنبارث وزمالؤها أيًضا أسئلة من االستطالع لتقييم ثالثة جوانب 
من الشخصية السيكوباتية من بينها الهيمنة الشجاعة واالندفاع املتمركز حول 

الذات والقلب البارد.
القلب البارد

اكتشف الباحثون أن الهيمنة الشجاعة هي الجانب األكبر الذي ارتبط بمزيد من 
الشعور بالرضا الوظيفي واألمن الوظيفي. ولكن تبني أن هناك صلة بني االندفاع 
املتمحور حول الذات وانخفاض الشعور بالرضا الوظيفي واألمن الوظيفي. وثبت 
وجود ارتباط بني كل من االندفاع املتمحور حول الذات وقسوة القلب بانخفاض 

املكانة املهنية.
السلوكيات والنتائج

أعربت آيزنبارث عن اعتقادها بأن »ما يمكن أن تعلمه من نتائج هذه الدراسة 
هو أن السيكوباتية ليست سمة شخصية وحدوية بسيطة ذات ارتباطات واضحة 
الصفات  مستوى  ارتفاع  يرتبط  ال  الحالة،  هذه  في  النتائج.  أو  بالسلوكيات 
األفراد املندفعون  السيكوباتية بالنتائج املهنية األفضل، ولكن األمر يعتمد على: 
الواقع  للغاية والذين يعانون من السيكوباتية بشكل كبير ربما يكون لديهم في 

نجاح أقل واألفراد الشجعان للغاية واملسيطرون ربما يحققون نجاًحا أكبر«.
أبحاث مستقبلية

واستطردت شارحة أنه »بشكل عام، ال تفسر السمات السيكوباتية الكثير من 
أكثر  تكون  أن  يمكن  أخرى  متغيرات  هناك  فإن  لذلك  املهني،  النجاح  في  التباين 
صلة من السيكوباتية. من املحتمل أن تلقي الخطوات البحثية التالية مزيًدا من 
الضوء على اآلليات وكيفية تأثير جوانب السيكوباتية فعلًيا على الحياة املهنية 

لألشخاص ذوي السمات السيكوباتية«.
حتى  أنه  هو  »مذهاًل  الدراسة  إليه  توصلت  ما  إن  قائلة  آيزنبارث  واختتمت 
للعينة  الجغرافي  املوقع  في  واالختالف  القياسات  في  االختالف  إلى  بالنظر 
أيًضا  النجاح  على  التأثير  استمرار  مع  متطابقة،  جاءت  نتائج  فإن  ]البحثية[، 
)على األقل( ملدة عام، مما يثبت بالفعل أن السيكوباتية ليست حًقا سمة مفيدة، في 

صورتها الكاملة، مع الجمع بني الجوانب املهيمنة املندفعة والشجاعة.«
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مايك تاي�ضون يفلت من 
�لعقوبة بعد �ضربه �أحد ركاب 

طائرة.. ما �ضبب غ�ضبه؟
السابق مايك  العاملي  املالكمة  بطل  فلت 
الشهر  طائرة  لراكب  ضربه  قضية  تايسون من 
املاضى، وحسب ما نشر موقع cnn،أوضح املدعى 
العام فى مقاطعة سان ماتيو ستيف واغستاف أن 
هذا القرار يستند إلى الظروف املحيطة بما حصل 
هذا  والشهادات،  الفيديو  مقاطع  أظهرت  ما  وفق 

غير سلوك الضحية.
إقالع  قبل  املاضي  أبريل   20 فى  الحادث  وقع 
طائرة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، 
ضرب  على  عامًا   55 البالغ  السابق  املالكم  وأقدم 
على  صعوده  من  دقائق  بعد  عدة  مرات  الراكب 

الطائرة.
وشرح املدعى العام ستيف واغستاف لصحيفة 
أن الراكب البالغ 36 عامًا  »لوس أنجلوس تايمز« 
بدا مخمورًا وكان يصرخ بوقاحة على الركاب الذين 
بأن  الشهادات  بعض  وأفادت  الطائرة،  يدخلون 
قنينة ماء بالستيكية ألقيت على مايك تايسون الذى 

كان جالسًا أمام هذا الراكب.
انتشر مقطع الفيديو على تويتر، ويظهر اللحظة 
التي فقد فيها مايك تايسون، أعصابه ووقف بقوة 
ولكم الراكب عدة مرات في وجهه، ووفًقا للشهود..

�لطيور تت�ضاقط من �ل�ضماء 
يف �لهند.. وهذ� �ل�ضبب

إنقاذ  مجال  في  وعمال  بيطريون  أطباء  قال 
في  غوجارات  بوالية  اإلنقاذ  رجال  إن  الحيوانات 
تعاني  التي  الطيور  عشرات  يلتقطون  الهند  غرب 
الجو  من  يوميًا  وتتساقط  والجفاف  اإلجهاد  من 
مصادر  تجفيف  إلى  شديدة أدت  حر  بسبب موجة 

املياه في أحمد آباد أكبر مدينة بالوالية.
جنوب  من  شاسعة  مساحات  الجفاف  ويضرب 
آسيا في أحر شهر قبل حلول الصيف في السنوات 
األخيرة، مما دفع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 

للتحذير من زيادة مخاطر نشوب حرائق.
يديره  للحيوانات  مستشفى  في  أطباء  وقال 
»صندوق جيفدايا الخيري« غير الهادف للربح في 
أحمد آباد إنهم عالجوا آالف الطيور في األسابيع 
القليلة املاضية، مضيفني أن رجال اإلنقاذ يجلبون 
تحّلق  التي  األنواع  من  الطيور  من  يوميًا عشرات 

على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام.
وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل مع الصندوق 
»كان هذا  ويقوم بإنقاذ الطيور منذ أكثر من عقد: 
لقد  األخيرة.  اآلونة  في  األعوام  أسوأ  من  العام 
التي  الطيور  أعدد  في   10% بنسبة  زيادة  شهدنا 

تحتاج إلى اإلنقاذ«.
اليوم  األطباء  لجأ  الطيور،  إلنقاذ  محاولة  وفي 
األربعاء إلعطائها أقراصًا تحتوي على فيتامينات 
باستخدام  مناقيرها  في  املاء  ضخ  مع  متعددة 

املحاقن.

خرب�ء: ب�ضمات �لتغري �ملناخي و��ضحة بكل موجات �حلّر
تبدو بصمات االحترار املناخي واضحة وقابلة 
للقياس في كل موجات الحّر التي يشهدها العالم 
اليوم، على ما الحظ األربعاء عدد من أبرز الخبراء 
في  املناخي  التغير  دور  قياس  في  املتخصصني 

التسبب بظواهر الطقس الحادة.
وأفادت الوثيقة التي نشرت األربعاء وُوِصَفت 
االحترار  بأن  للصحافيني  إرشادي  دليل  بأنها 
تواتر  من  يزيد  البشرية  األنشطة  عن  الناجم 
الفيضانات وشّدتها في بعض أنحاء العالم، ومن 

بعض حاالت الجفاف، لكن الرابط أقل تلقائية.
وقالت الباحثة املشاركة في الدراسة فريدريكي 
لوكالة  لندن«  كوليدج  »إمبريال  جامعة  من  أوتو 
فرانس برس »ال شك في أن التغير املناخي يغير 
قواعد اللعبة عندما يتعلق األمر بموجات الحر«.

بن  الدراسة  إعداد  في  وشريكها  أوتو  وتشدد 
في الوثيقة على أن  كالرك من جامعة »أكسفورد« 
»كل موجة حّر في العالم اليوم أقوى واحتماالت 
حصولها أكبر بسبب التغير املناخي الذي يسببه 

اإلنسان«.
تتولى  التي  اإلعالم  وسائل  الباحثان  ونصح 
تغطية موجات الحّر أال تكون »حذرة جدًا«، إذ إن 

موجات الحّر »مرتبطة باالحترار املناخي«.
وقت  حتى  مترددين  يزالون  ال  العلماء  وكان 
قريب في الربط رسميًا بني التغير املناخي وحدث 
محدد في مجال الطقس، لكّن التقّدم الكبير الذي 
حققه في السنوات األخيرة ما يسمى علم اإلسناد 
جعل ممكنًا معرفة دور االحترار في حصول هذا 
الحدث وقياس هذا الدور، في غضون أيام أحيانًا.

منظمة  في  وزمالؤها  أوتو  فريدريكي  ورأت   
الحر  موجة  أن  مثاًل  أتريبيوشن«  ويذر  »وورلد 

في  الشمالية  أميركا  ضربت  التي  املألوفة  غير 
خاللها  الحرارة  وبلغت   2021 حزيران/يونيو 
49,6 درجة مئوية في كندا،  مستوى قياسيًا هو 
كان من »شبه املستحيل« أن تحصل لوال االحترار.
سجلت  التي  الحر  موجة  أن  إلى  أشارت  وإذ 
خالل الربيع الجاري في الهند وباكستان ال تزال 
قيد التحليل، قالت »ما نراه اآلن سيكون طبيعيًا، 
بني  زادت  حرارته  تكون  عالم«  في  باردًا،  بل 
درجتني وثالث درجات مئوية« عما كانت عليه في 

العصر ما قبل الصناعي.
الحرارة  متوسط  وصل  الحالي،  الوقت  وفي 
درجة   1,2 نحو  العالم  اكتسبها  التي  اإلضافية 

مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
لكّن الذنب ال يقع بالقدر نفسه بالضرورة على 

االحترار في كل الحاالت التي يسجل فيها طقس 
إلى  بالنسبة  الوضع  عليه  هو  ملا  خالفًا  حاد، 
موجات الحر. ويصر الخبراء على ضرورة مراعاة 
بعض  في  األخرى  العوامل  تؤديه  الذي  الدور 

الكوارث، كاستصالح األراضي وإدارة املياه.
ويكون التغير املناخي بريئًا أحيانًا من التهمة. 
ويذر  »وورلد  خبراء  اعتبر  املثال،  سبيل  فعلى 
أتريبيوشن« أن االحترار أدى دورًا ضئياًل فحسب 
ضربت  التي  االستثنائية  واملجاعة  الجفاف  في 
النماذج  إن  إذ   ،2021 إلى   2019 من  مدغشقر 
املناجية تتوقع حصول زيادة في حاالت الجفاف 
في هذه الجزيرة اعتبارًا من وصول حرارة األرض 
املكتسبة إلى درجتني إضافيتني عن عصر ما قبل 

الصناعة.

�إيلون ما�ضك ي�ضتهدف 26.4 مليار دولر عائد�ت �ضنوية لـ تويرت بحلول 2028
تقديميا  عرضا  ماسك  إيلون  امللياردير  قدم 
لتويتر  الكبرى  خططه  فيه  يوجز  للمستثمرين 

وأهدافه املالية بحلول عام 2028.
عائدات  تويتر  تحقيق  وتضمن العرض 
عام  بحلول  دوالر  مليار   26.4 إلى  سنوية تصل 
العام  في  دوالر  مليارات   5 على  قياسا   ،2028

املاضي.
تقليل  تشمل  خططه  أن  إلى  ماسك  وأشار 
اعتماد تويتر على اإلعالنات إلى أقل من %50 من 
%45 من إجمالي اإليرادات،  األرباح، لتصل إلى 

2020، وفق  %90 في عام  انخفاضا من حوالي 
عليه  اطلعت  تايمز  نيويورك  لصحيفة  تقرير 

»العربية.نت«.
 12 ستحقق  اإلعالنات  بأن  التقرير  وأفاد 
بنحو  واالشتراكات  العائدات  من  دوالر  مليار 
10 مليارات دوالر في عام 2028، بينما قد تأتي 
مثل  التجارية  األعمال  من  األخرى  اإليرادات 

ترخيص البيانات.
 15 بقيمة  أرباحا  تويتر  شركة  تحقق  كما 
عام  في  التجارية  املدفوعات  من  دوالر  مليون 

2023، والتي ستنمو إلى حوالي 1.3 مليار دوالر 
بحلول عام 2028.

لكل  العائد  متوسط  زيادة  ماسك،  وتوقع 
لشركات  رئيسي  مقياس  وهو   � مستخدم 
التواصل االجتماعي � بمقدار 5.39 دوالر مع كل 
هذه التغييرات، لتصل إلى 30.22 دوالر في عام 

2028 من 24.83 دوالر في العام املاضي.
كما رجح ماسك ارتفاع عدد مستخدمي تويتر 
إلى 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، من 
217 مليون مستخدم بنهاية العام املاضي، على 

أن يصل إلى 600 مليون في عام 2025.
من  النمو  »سيأتي معظم هذا  التقرير:  وتابع 
األعمال املدعومة باإلعالنات على تويتر، بما في 
املستخدمون  يدفع  والتي  بلو  تويتر  خدمة  ذلك 
تجربتهم  لتخصيص  شهريا  دوالرات   3 مقابلها 

على التطبيق«.
لتوظيف  يخطط  ماسك  بأن  التقرير  وأفاد 
إلى  بتويتر  العاملني  عدد  ليرتفع  موظف   3600

11.072 ألف موظف بحلول عام 2025.
النقدي  التدفق  رفع  أيضا  ماسك  ويستهدف 
الحر إلى 3.2 مليار دوالر في عام 2025، ثم إلى 
9.4 مليار دوالر في 2028، مشيرا إلى أن تويتر 
سيضيف حوالي 13 مليار دوالر من الديون كجزء 

من خطة االستحواذ.
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n االتحاد االشتراكي – وكاالت
أبطال  دوري  نهائي  إلى  الرياضي  الوداد  فريق  تأهل 
بيترو  فريق  ضيفه  مع  تعادله  ،عقب  القدم  لكرة  إفريقيا 
، في املباراة التي جمعت بينهما  أتلتيكو االنغولي )1-1( 
الرياضي  املركب  أرضية  األخيرعلى  الجمعة  يوم  مساء 
محمد الخامس في الدار البيضاء ،برسم إياب نصف نهائي 

هذه املسابقة القارية.
وكان الوداد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بثالثة أهداف 

لواحد.
طريق  عن  التقدم  هدف  أتليتيكو  بيترو  فريق  وأحرز 
البرازيلي غليسون مورييرا )د21(، فيما أدرك هدف التعادل 

للوداد الرياضي الالعب أمني فرحان )د28(.
وبالعودة إلى تفاصيل املباراة ،فقد دخل الوداد الرياضي 
املباراة منتشيا بفوزه في لقاء الذهاب ، حيث أحكم سيطرته 
على الدقائق األولى للمباراة وخلق عدة محاوالت الفتتاح 
حصة التسجيل، لكن الفريق األنغولي أبدى مقاومة حالت 
مرمى  إلى  الحمراء«  »القلعة  فريق  عناصر  وصول  دون 

فريقه .
الفريق األنغولي أصحاب  اللقاء، باغت  وخالل مجريات 
األرض بهدف التقدم في الدقيقة 21 وقعه الالعب جيلسون 
مورييرا، لكن كتيبة وليد الركراكي تمكنت ، بعد سبع دقائق 
أمني  املدافع  طريق  عن  الكفة  تعديل  من  بيترو،  هدف  من 

فرحان.
 وشهد الربع األخير من الجولة األولى تبادل الهجمات 
بني الفريقني، حيث حاول بيترو أتلتيكو البحث عن الهدف 
الثاني إلنعاش آماله في تدارك نتيجة الذهاب، فيما سعى 
الوداد إلى القضاء على حظوظ الكتيبة األنغولية في بلوغ 

النهائي.

وخالل الجولة الثانية، رمى بترو أتلتيكو بكل ثقله على 
معترك الوداد الرياضي، وهدد مرمى رضا التكناوتي الذي 
صد بمعية دفاعه هجمات الفريق األنغولي ، الذي ناور من 

كل الجهات إلدراك هدف التقدم.
والخطورة  بالفعالية  وأووك  مبينزا  هجمات  تكن  ولم 
قبل  الدفاع  خط  صخرة  على  معظمها  وتكسرت  املتوقعة، 
وصولها للحارس األنغولي، فيما واصل فريق بيترو ضغطه 
على املجريات مقابل حذر دفاعي من جهة الوداد الرياضي.

هدفا  غوميس  فيكتور  إفريقي  الجنوب  الحكم  وألغى 
بديع  املهاجم  على  يد  ملسة  بسبب  الحسوني  أيمن  سجله 

أووك )49(.
أحمد  الحارس  مرمى  على  املتواصل  الضغط  وأمام 
تغييرات،  إجراء  إلى  الوداد  مدرب  عمد  التكناوتي،  رضا 
غي  مواطنه  من  بدال  تسومو  الكونغولي جوفيل  أشرك  إذ 
أقحم  كما  مرتدة،  كرة  عبر  الفوز  انتزاع  في  أمال  مبينزا 
 الالعب الشاب عبد هلل حيمود الذي أعاد التوازن للوسط.

العناصر  حرصت  األنغولي،  الفريق  اندفاع  توالي  ومع 
الودادية على تدبير مجريات اللقاء والتوجه نحو التحكم 
وشن  النسق  من  للرفع  بيترو  محاولة  مقابل  اإليقاع،  في 
تكتيكية من  التي اصطدمت بصرامة  الهجمات  العديد من 

أصحاب األرض.
وكانت تحركات الثنائي أزوالو وغليسون مقلقة، وكانت 
الفرصة األخطر في الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع 
لتصل  جوب  للمنفرد  التصدي  في  التكناوتي  تألق  عندما 
إلى املتابع كروز الذي سدد بالقائم االيمن )1+90(، ليعلن 
الحكم نهاية اللقاء بالتعادل االيجابي بهدف ملثله ، وبالتالي 

تأهل فريق الوداد الرياضي إلى نهائي دوري األبطال.
األهلي  النهائي،  في  الحمراء«  »القلعة  فريق  ويواجه 

املصري املتأهل على حساب وفاق سطيف.

إياب نصف نهائي 
الوداد يتعادل مع بيرتو اأتلتيكو الأنغويل و يتاأهل اإىل النهائيدوري أبطال إفريقيا

وليد الركراكي مدرب الوداد: جئت للوداد مب�شروع 
التتويج بلقب دوري اأبطال اأفريقيا

أكد وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، أن فريقه 
أبطال  دوري  مسابقة  في  الورق  على  األفضل  ليس 

أفريقيا، لكنه األحسن على مستوى روح املجموعة.
تلت  التي  الصحفية  الندوة  خالل  الركراكي  وقال 
دوري  في  تفوز  »لكي  األنغولي:  أتلتيكو  بيترو  مباراة 
أبطال أفريقيا يجب أن تتعذب، ونحن تعذبنا كثيرا لبلوغ 
النهائي. يجب احترام هذه البطولة، ألن التتويج بلقبها 
ليس سهال .. نحن لسنا أفضل فريق على الورق لكننا 
األحسن في أفريقيا على مستوى روح املجموعة. وهنا 
التنويه  الذي يستحقون كل  الالعبني  أن أشكر كل  البد 

النضباطهم ولقتاليتهم ولحماسهم الذي يلعبون به«.
»النهائي  أوضح:  النهاية،  مباراة  وبخصوص 
خاصا  تحضيرا  يعرف  ألنه  تماما،  مختلفا  سيكون 
ورسما تكتيكيا مغايرا للمباراة اإلقصائية. جئت للوداد 

وهذا  أفريقيا،  أبطال  دوري  بلقب  التتويج  بمشروع 
هدفي منذ البداية«.

* أمني فرحان مسجل هدف الوداد: نحن عازمون على 
تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

أكد أمني فرحان، العب الوداد الرياضي والذي سجل 
هدف التعادل، أن كل مكونات فريق الوداد تحمل رغبة 
أبطال  دوري  بلقب  الظفر  في  قوية  وععزيمة  كبيرة 
جمعت  التي  املباراة  بأن   وقال  السنة.  لهذه  إفريقيا 
فريقه بضيفه بيترو أتلتيكو، برسم إياب نصف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا، لم تكن سهلة.
فيه  نهائي سنفكر  فرحان:«ينتظرنا  الالعب  وأضاف 
منذ اليوم. ولدينا قبل ذلك مباراتني في البطولة ونتمنى 
الذي  املسار  نفس  في  لنبقى  إيجابية  نتائج  نحقق  أن 

انطلقنا به منذ بداية املوسم«. 

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki

اإلثنني 16 ماي 2022 املوافق 15 شوال 1443 العدد 13.146

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

الوداد يتأهل إلى النهاية وعينه على اللقب

فرحة عسكرية بانتصار ثمين

الأهلي امل�شري يتعادل مع وفاق 
�شطيف اجلزائري )2-2( وي�شرب 

موعدا مع الوداد الريا�شي يف النهائي

األخيرين،  العامني  في  اللقب  حامل  املصري،  األهلي  فرض 
التعادل على مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفني ملثلهما، في 
املباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس السبت، في إياب نصف 
نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، ليضرب موعدا 

مع فريق الوداد الرياضي في املباراة النهائية.
القاهرة،  في  ذهابا  نظيفة  برباعية  فاز  قد  الذي  األهلي،  وكان 
سطيف  وفاق  ورد   ،)2( القادر  عبد  أحمد  عبر  للتسجيل  سباقا 
ورياض بن عياد )61(، قبل أن  بهدفني ألحمد قندوسي )45+1( 

يدرك محمد شريف التعادل )90+3(.
الدار  مدينة  في  الجاري  ماي   30 في  النهائية  املباراة  وتقام 
البيضاء. وهي املرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها األهلي املباراة 
النهائية للمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد األلقاب بها 
إلى  الوداد  ويرصد لقبه الثالث على التوالي ، فيما يسعى   )10(
باللقب  توج  بعدما  نهائية  مباراة  في خامس  الثالث  لقبه  إحراز 
السوداني و2017 على حساب  الهالل  1992 على حساب  عامي 

األهلي املصري.

م�شاركة كبرية يف ملتقى 
األعاب القوى بالدارالبي�شاء

الفئات  مختلف  من  والعدائني  العداءات  من  كبير  عدد  شارك 
بوركون  االستقبال  بمركز  السبت  أمس  أول  صباح  العمرية، 
جميعة  نظمته  الذي  القوى  ألعاب  ملتقى  في  بالدارالبيضاء، 

سبورتينغ البيضاء أللعاب القوى بشراكة مع مؤسسة كايزن.
وجرت السباقات تحت إشراف الجامعة امللكية املغربية أللعاب 
عصبة  من  حكام  حضر  كم  التقنية  بأطرها  حضرت  التي  القوى 
الشراكة  ثمرة  الرياضي  الحدث  وكان  الكبرى،  الدارالبيضاء 
القوى  أللعاب  البيضاء  بني جميعة سبورتينغ  توقيعها  تم  التي 
ومؤسسة كايزن ونظمت بمناسبة عيد ميالد صاحب السمو امللكي 

األمير الجليل موالي الحسن.
الشخصيات  من  مجموعة  تكريم  السباقات  نهاية  في  وتم 

الرياضية واإلعالمية.

املغربي ح�شام الكورد يحرز امليدالية الف�شية 
ل�شيف املبارزة يف كاأ�س العامل للم�شايفة 

أحرز املسايف املغربي حسام الكورد 
سيف  مسابقة  في  الفضية  امليدالية 
العالم  كأس  منافسات  ،ضمن  املبارزة 
للمسايفة )فئة الكبار(، التي تحتضنها 

حاليا مدينة هايدنهايم األملانية.
فضية  سنة(   29( الكورد  ونال 
النهاية  في  انهزامه  بعد  املسابقة 
رومان  كانون  الفرنسي  املسايف  أمام 

بحصة 11 ملسة مقابل 15.
وكان املسايف املغربي بلغ النهاية عقب تفوقه في نصف النهاية 
على اإليطالي سيميني غابريال بحصة 15 ملسة مقابل 14، علما 

بأنه أقصى في دور الربع املسايف الصيني الن مينغاو )15-0(.
عربي  أول  بات  ،الذي  الكورد  لحسام  إنجاز  ثاني  هذا  ويعد 
وإفريقي يحرز ميدالية في كأس العالم، بعد أن كان أول رياضي 
األول  باعتباره  الياباني،  األوملبياد  في  حضوره  يضمن  مغربي 

إفريقيا والسادس عشر في التصنيف العاملي لسيف املبارزة.
ذهبية  ميدالية  يتضمن  إذ  املغربي سجال حافال  البطل  ويملك 
في بطولة إفريقيا للمسايفة سنة 2019 في باماكو، وذهبية ثانية 
البطولة  في  الذهبية  وامليدالية  ذاتها،  البطولة  في  الفرق  حسب 
اإلفريقية سنة 2018 في تونس، ومثلها في دورة األلعاب اإلفريقية 
2019 بالرباط، فضال عن احتالله املركز السابع في كأس العالم 

التي أقيمت في سويسرا. ع.س.ن /1691/إدع.س.ن /1690/إد

ع.س.ن /1693/إدع.س.ن /1692/إد
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الإح�ساء العام لل�سكان وال�سكنى 2024: اجتماع 
حول احلل التكنولوجي املعلومياتي املندمج

يوم  علمي،  الحليمي  أحمد  للتخطيط،  السامي  املندوب  ترأس 
التكنولوجي  الحل  حول  خبراء،  مع  عمل  جلسة  بالرباط،  الخميس 
اإلحصاء  إلنجاز  التحضيرية  األعمال  إطار  في  املندمج  املعلومياتي 
.2024 شتنبر  في  إجراؤه  املزمع  والسكنى  للسكان  السابع   العام 

وأبرزت املندوبية السامية للتخطيط في بالغ لها، أن هذا االجتماع 
عرف مشاركة خبراء في مجال تكنولوجيا املعلومات الحديثة، منتمني 

لوزارات ومؤسسات وطنية متخصصة.
وأضاف املصدر أن هذا االجتماع شهد تبادال مثمرا ومفيدا لآلراء 
للتخطيط حول  السامية  املندوبية  الخبراء ونظرائهم في  بني هؤالء 
املعلومياتي  التكنولوجي  الحل  من  املنتظرة  والوظائف  املكونات 
املندمج املعد إلنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف 

من حيث النجاعة اإلجرائية والتكلفة املالية.

الإنتاج املتوقع للحبوب
 يقدر بـ 32 مليون قنطار 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  أعلنت 
والغابات، الجمعة، أن اإلنتاج املتوقع للحبوب الرئيسية الثالثة )القمح 
 2022/2021 الفالحي  املوسم  برسم  الشعير(  الصلب،  القمح  اللني، 
يقدر ب 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة %69 مقارنة باملوسم 

السابق الذي سجل إنتاجا من بني اإلنتاجات القياسية.
وأوضحت الوزارة، في بالغ لها، أن هذا اإلنتاج تم الحصول عليه 
من خالل مساحة مزروعة بلغت 3,6 مليون هكتار من الحبوب الثالث 

برسم هذا املوسم.
وأضاف املصدر ذاته أنه من املتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب 
17,6 مليون قنطار من القمح اللني، 7,5 مليون قنطار من  األصناف 
أكثر  أن  إلى  مشيرا  الشعير،  من  قنطار  مليون   6,9 الصلب،  القمح 
مكناس  من ٪60 من اإلنتاج يأتي من مناطق مواتية بجهتي فاس - 

والرباط - سال - القنيطرة.
 ٪  20 بحوالي  فقط  املسقية  املناطق  في  الحبوب  ساهمت  وقد 
املحدودة  املسقية  املساحة  إلى  جهة،  من  نظرا  اإلنتاج،  إجمالي  من 
للحبوب، ومن جهة أخرى، إلى القيود في ما يخص السقي في مدارات 

السقي الكبير.
سجل   2022/2021 موسم  أن  الوزارة  أكدت  أخرى،  جهة  من 
أي   ،2022 أبريل  متم  إلى  ملم   188 ب  تقدر  مطرية  تساقطات 
بانخفاض نسبته 42٪ مقارنة بمتوسط الثالثني سنة املاضية )327 
نفس  في  ملم(   289( السابق  باملوسم  مقارنة   35% وبنسبة  ملم(، 

التاريخ. 
وباإلضافة إلى قلة التساقطات املطرية وتأخرها، اتسمت مواصفات 
التساقطات بسوء التوزيع الزمني واملجالي، حيث أن حوالي 55 % 
من إجمالي التساقطات املطرية سجل في شهري مارس وأبريل، وأقل 

من ثلث التساقطات املطرية في نونبر ودجنبر. 
التساقطات املطرية، أو حتى  الحاد في  النقص  البالغ أن  وسجل 
غيابها في عدة مناطق خالل شهري يناير وفبراير، تسبب في إجهاد 
الخريف، وخاصة  نمو محاصيل  وتأخير  النباتي  الغطاء  على  يؤثر 

الحبوب.
البزوغ  مرحلة  مع  تزامنت  الفترة  هذه  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
للحبوب، وهي مرحلة تطور حاسمة ملردودية هذه الزراعات. وبالتالي 
أدى هذا اإلجهاد إلى انخفاض كبير إلى حد ما في املردودية، حسب 
الجهات، وصل إلى حد خسائر في املساحات بمناطق معينة، مشيرا 
إلى أن الحبوب في املناطق البورية املواتية في شمال البالد عرفت 
انتعاشا جيدا في فصل الربيع بعد التساقطات املطرية لشهري مارس 

وأبريل، مما أدى إلى تدارك في اإلنتاجية. 
ويبني تتبع تطور الغطاء النباتي عبر األقمار االصطناعية تسجيل 

مظاهر نباتية شبيهة باملوسم الفالحي 2016-2015.
بوضع  األخرى  املحاصيل  تتميز  الحبوب،  عن  النظر  وبصرف 
في  مارس  شهر  بداية  منذ  املتراكمة  األمطار  ساهمت  حيث  مواتي، 
استعادة الغطاء النباتي إلى املستويات الطبيعية وضمان سير جيد 

للزراعات الربيعية. 
وعليه، من املتوقع أن يسجل الشمندر السكري الذي بدأت عملية 

حصاده في بعض الجهات أداء جيدا في املردودية. 
أما بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون والورديات، التي توجد 
بتطور  يرتبط  أنه  علما  اإلنتاج جيدة،  آفاق  فإن  اإلزهار،  مرحلة  في 
الظروف املناخية، وخاصة درجات الحرارة خالل شهري ماي ويونيو.

من  وأبريل  مارس  في  األخيرة  األمطار  مكنت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
املوسمية  والفواكه  والخضروات  الربيعية  للزراعات  الجيد  التوزيع 

وكذلك من تطورها في ظل ظروف مواتية.
أنه  موضحة  جيدا،  نموا  سجلت  الصادرات  أن  الوزارة  وأبرزت 
في ما يخص صادرات الحوامض، فقد سجلت زيادة ملحوظة خالل 
طن  ألف   711 بلغت  حيث  السابق،  باملوسم  مقارنة  الحالي  املوسم 

مقابل 549 ألف طن في املوسم السابق، أي بزيادة قدرها 30٪.
وباملثل، لوحظ أداء إيجابي لصادرات الفواكه والخضروات بحجم 
باملوسم  مقارنة   16٪ بارتفاع  أي  طن،  مليون   1.5 تجاوز  تصدير 
السابق. ويعزى هذا األداء الجيد بشكل خاص، إلى ارتفاع الصادرات 
ال   ،)63٪  +( املختلفة  والفواكه   )11٪  +( املختلفة  الخضروات  من 
البيولوجية،  والشمام  واألفوكا  والنكتارين،  والخوخ،  العنب،  سيما 

واملشمش، إلخ.
وخلص البالغ إلى أن وضعية قطاع تربية املواشي عرفت تحسنا 
االستثنائي  البرنامج  خالل  من  املاشية  ملربي  املقدم  الدعم  بفضل 
املراعي  وتحسني  املطرية  التساقطات  نقص  آثار  من  للتخفيف 
واملوفورات العلفية ملوسم الربيع، مما مكن من الحفاظ على أداء قطاع 

اإلنتاج الحيواني. 

ا�ستياء عارم من اإجراءات التح�سري 
لنتخابات مناديب التعا�سدية 

العامة للرتبية الوطنية
n بوشعيب الحرفوي

يسود أوساط رجال ونساء التعليم سخط كبير واستياء عارم 
التعاضدية  مناديب  النتخابات  التحضير  عملية  يشوب  ما  جراء 
العامة للتربية الوطنية من إجراءات يرى فيها املتضررون أنها غير 
أن  املنتظر  من  والتي  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  تضمن  وال  ديمقراطية 

تجرى)االنتخابات( خالل شهر يونيو القادم.
التواصل  وسائل  عبر  الجريدة  رصدت  الصدد  هذا  وفي 
التعبيرات  من  العديد  التدوينات،  بعض  خالل  ومن  االجتماعي 
يتم  التي  للمنهجية  والرافضة  واملنخرطني  للمنخرطات  الغاضبة 
بها تدبير شؤون التعاضدية العامة للتربية الوطنية، كما أصدرت 
فيها  تستنكر  بيانات  والجهوية  املحلية  النقابية  األجهزة  بعض 

غياب الشفافية والديمقراطية في التهييئ النتخابات املناديب.
الوطنية  الجمعية  أصدرت  إليه،  املشار  باملوضوع  وعالقة 
لتعاضدية التعليم، عقب اجتماعها األخير، بيانا تطرقت فيه لبعض 
االختالالت التي تطبع عملية التهييئ ملا قبل استحقاقات مناديب 
الجمعية  أهداف  مع  تماشيا   « أنه  إلى  إشار  حيث  التعاضدية، 
أشكال  كل  ومناهضة  الشفافية  ترسيخ  إلى  الرامية  الوطنية 
تمر  أن  على  والحرص  واملنخرطني،  للمنخرطات  خدمة  الكولسة 
هذه املحطة في أجواء ديمقراطية تقطع مع االنتخابات املطبوخة 
الشوائب  بعض  على  وقفت  الجمعية  فإن  املخدومة«،  والنتائج 
واالختالالت، اعتبرتها أنها تمهد الستمرار مسلسل التعتيم وعدم 

الوضوح في التهييئ لهذه املحطة« ومن بينها: 
التعاضدية،  مناديب  انتخابات  إجراء  بتاريخ  التصريح  عدم 
واإلقصاء غير املفهوم لألساتذة أطر األكاديمية من هذه االستحقاقات 
لوائح  نشر  بتاريخ  التعاضدية  التزام  وعدم  وتصويتا،  ترشحا 
الهيئة الناخبة الوارد في بالغها )12 ماي 2022(، باإلضافة إلى 
االتصال  ومكاتب  التعاضدية  مقرات  في  اللوائح  نشر  اعتمادها 
لكون  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  العمق  في  يضرب  مما  لها،  التابعة 
عدد هذه املقرات واملكاتب ال يغطي املناطق املطلوبة، حسب بالغ 
تعقيد مساطر تحيني  التعليم، وكذا  لتعاضدية  الوطنية  الجمعية 
فضال  التكنولوجيا.  عصر  في  ورقية  إجراءات  باعتماد  اللوائح 
عن مجموعة من االختالالت األخرى التي قد تكون لها انعكاسات 
للتربية  العامة  التعاضدية  مناديب  انتخاب  عملية  على  سلبية 
الوطنية، حيث دعت هذه األخيرة التعاضدية إلى التصريح بتاريخ 
إلى املعلومة، ومطالبتها  الولوج  إجراء االنتخابات في إطار حق 
بتدارك اإلقصاء غير املبرر من خالل فتح باب الترشيح والتصويت 
أمام األساتذة أطر األكاديمية. كما دعت الجمعية في بيانها وزارة 
تدبير هذه املحطة بتعميم  باعتبارها شريكا في  الوطنية  التربية 
لوائح الهيئة الناخبة على املواقع الرسمية لألكاديميات واملديريات 
أسوة بنتائج الحركة الوطنية واالمتحان املهني، لتمكني األساتذة 
باملناطق النائية من االطالع على اللوائح. مع ضرورة تمديد اآلجال 
املحددة لتحيني لوائح الهيئة الناخبة في حال وجود أي خطأ أو 
نسيان من لدن مسؤولي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وكذا 
للترشح  كشرط وحيد   »Droit ouvert« ميزة:  باعتماد  املطالبة 
من  التعليم  لتعاضدية  الوطنية  الجمعية  وناشدت  والتصويت. 
ملواكبة  التطوع  إلى  الحقوقية  والهيئات  الجمعيات  بيانها  خالل 
هذه االنتخابات من بدايتها الى نهايتها في إطار حرصها املعهود 

على تفعيل الديمقراطية الحقيقية في أبهى صورها.

حمزة توزال

انتخاب محمد جمال الدين الصباني عضوا في المكتب التنفيذي للفدرالية العلمية للعاملين العلميين

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العايل: اإجناح املغرب للجمع العام للفيدرالية 
العلمية للعاملني العلميني حافز قوي لتعبئة العلماء من اأجل الرفاهية الإن�سانية

n مكتب الرباط: ع. الريحاني

العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  احتضنت 
الدولية  للفيدرالية   23 العام  الجمع  أشغال 
خالل  مراكش،  بمدينة  العلميني  للعاملني 
 ،2022 ماي   12 إلى   9 من  املمتدة  الفترة 
بموازاة مع تنظيمها ملؤتمرها العلمي الدولي 
يوجه  من؟  طرف  من  »العلم:  موضوع:  حول 

ملن؟ وملاذا ؟«.
متميزا،  نجاحا  الدورة  هذه  عرفت  وقد 
حيث  من  أو  الجيد  التنظيم  حيث  من  سواء 
قام  التي  والورشات  العلمية  العروض  أهمية 
العلميني  الخبراء  من  مجموعة  بتنشيطها 
خلصت  وقد  مختلفة،  جنسيات  من  الدوليني 
من  مجموعة  إلى  االجتماع  هذا  أشغال 
التي  الفكرية  والتوصيات  العلمية  النتائج 
سيتم توجيهها إلى الهيئات الدولية كمنظمة 
وخاصة  املتحدة،  األمم  وهيئة  اليونيسكو 
هذا  وفي  األسلحة«.  حول  مراكش  »إعالن 
الصباني،  الدين  جمال  محمد  أكد  الصدد، 
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، 
الحالية  الدورة  إنجاح  من  املغرب  تمكن  أن 
للعاملني  العلمية  للفيدرالية  العام  للجمع 

يعتبر  الدولي  العلمي  ومؤتمرها  العلميني 
تحقيق  أجل  من  العلماء  لتعبئة  قويا  حافزا 
املشترك  العلمي  والعمل  البشري  التقدم 
وقد  اإلنسانية،  الرفاهية  شروط  لتحقيق 
مجموعة  الدولي  العام  الجمع  هذا  في  شارك 
بلدان  عن  تخصصات  عدة  من  الباحثني  من 
ومن  وإفريقية  وآسيوية  وأمريكية  أوروبية 
الجامعية  املؤسسات  عن  وممثلون  املغرب، 
النقابية  والهيئات  العلمي  البحث  ومعاهد 

واملهنية الدولية.
في  الدولية  التظاهرة  هذه  تنظيم  ويندرج 
إطار الدبلوماسية املوازية التي تحرص عليها 
مختلف  في  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة 
املحافل الدولية، وفي عالقتها مع عدة هيئات 

ومنظمات دولية وإقليمية.
من جهة أخرى، عرفت أشغال الجمع العام 
هياكلها  تجديد  الدولية  العلمية  الهيئة  لهذه 
التنفيذي  واملكتب  اإلداري  املجلس  بانتخاب 

ألربع سنوات قادمة.
وتميزت هذه الدورة بعودة النقابة الوطنية 
للتعليم العالي إلى الهيئات املسيرة للفيدرالية 
باملجلس  أعضاء   3 على  حصولها  خالل  من 
اإلداري، وعضو باملكتب التنفيذي في شخص 

كاتبها العام جمال الدين صباني.

الدولية  الفيدرالية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 1946 سنة  تأسست  التي  العلميني،  للعمال 
هيروشيما،  قنبلة  انفجار  كارثة  أنقاض  على 
تستهدف التنبيه إلى ضرورة جعل العلوم في 
خدمة اإلنسانية، وحماية املجتمعات البشرية 
البحث  وجعل  تواجهها،  التي  التحديات  من 
نبيلة  ورسالة  ساميا  هدفا  املنتج  العلمي 

تمكن من تطوير العلم والفكر وخدمة اإلنسان. 
إنتاج  من  واملختبرات  العلماء  مكن  ما  وهو 
لم  في ظرف وجيز   »19 »كوفيد  لقاح جائحة 
يتجاوز 12 شهرا، كتعبير صريح منهم على أن 
العلوم ليست وسيلة لخراب البشرية بتطوير 
البيولوجية  الشامل واألسلحة  الدمار  أسلحة 

ومسببات التلوث البيئي.

العراق يعرب 
عن دعمه 

للوحدة 
الرتابية 
للمملكة 
املغربية

أعرب العراق، يوم الجمعة بالرباط، عن دعمه 
األمم  املغربية وجهود  للمملكة  الترابية  للوحدة 
حل  إلى  التوصل  في  املركزي  ودورها  املتحدة 

سياسي.
وذكر بيان مشترك، صدر عقب لقاء جمع بني 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
فؤاد حسني،  العراق،  ووزير خارجية جمهورية 

العراق  يدعم  الصحراء،  قضية  »بشأن  أنه 
األمم  املغربية وجهود  للمملكة  الترابية  الوحدة 
حل  إلى  التوصل  في  املركزي  ودورها  املتحدة 

سياسي«.
ويقوم وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة 
االجتماع  أشغال  في  خاللها  شارك  للمغرب، 
الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم »داعش«، 

املنعقد بمراكش يوم 11 ماي الجاري.

انتخاب بريطاين من اأ�سل مغربي عمدة لو�ستمن�سرت
حمزة  مغربي،  أصل  من  البريطاني  انتخب 
عمدة  منصب  في  املاضي،  الخميس  يوم  تاوزال، 

لوستمنستر بلندن )لورد مايور(، ليصبح
عمر  عن  املنصب  هذا  يتقلد  من  أصغر  بذلك 

يناهز 22 عاما فقط.
الذي  املستشار  أن  املدينة،  ملجلس  بالغ  وذكر 
اختير في أعقاب فوز الحزب العمالي باالنتخابات 
في  وترعرع  ولد  املاضي،  األسبوع  املحلية 
وستمنستر، مشيرا إلى أن بوسعه االفتخار لكونه 

أول مسلم يشغل هذا املنصب.
ملقاطعة  ينتمي  الذي  تاوزال،  والتزم 
الطابع  ذي  الدور  هذا  بإصالح  بارك«،  »كوينز 
تقاليده. على  الحفاظ  مع  السياسي   غير 
وقال إنه »منصب فوق-سياسي، لذا ينبغي اإلبقاء 
عليه خارج األعمال الجارية للمجلس«، الفتا إلى 
أنه يعتزم التواصل كثيرا مع الساكنة و«أن يكون 
يرى  ال  التي  املناطق  في  أكبر  نحو  على  حاضرا 

فيها العمدة عادة«.
وأكد تاوزال الذي تمكن حديثا من نيل شهادة 

املاستر من »كينغز كوليدج« بلندن، أن »الكثير من 
الناس ال يعرفون ما الذي يعنيه +لورد مايور+ أو 
ما يفعله، أريد حقا تغيير ذلك خالل السنة التي 

سأمضيها في املنصب«.
وأشار إلى أن هذا التعيني يأتي كتتويج ملسار 
نائبا  أصبح  عندما  فقط،  سنوات  ست  قبل  بدأ 
الحزب  إلى  انضم  املنصب،  في  عام  وبعد  شابا. 
العمالي وعمل بجد من أجل اختياره كمرشح عن 
»كوينز بارك«، ليحل محل املستشار باري تايلور. 
في  لوستمنستر  مستشارا  انتخابه  جرى  وقد 
2018، ليصبح بذلك أصغر عضو في املجلس في 

التاريخ.
في  األول  املواطن  تاوزال  حمزة  وسيكون 
وستشمل  واحد.  عام  مدتها  لعهدة  وستمنستر 
املدينة  تمثيل  املجلس،  اجتماع  رئاسة  مهامه 
رئاسة  عن  فضال  والخارج،  الداخل  في  وأهلها 
والتطوعية  الخيرية  املنظمات  مع  االجتماعات 
واملمثلني  السلطات  الشركات،  املحلية، 

الدبلوماسيني.

n مكتب الرباط: عبدالحق الريحاني

دعت  فرق ومجموعة املعارضة بمجلس النواب،  الحكومة إلى 
اإلنصات الجيد لنبض املجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  على  ومؤكدة  االجتماعي 
وامللموسة واملتناسقة، لتفعيل األولويات االجتماعية للمرحلة 
الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني، ودعم 

املقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر اإلفالس.
 كما دعت هذه الفرق ومجموعة املعارضة بمجلس النواب 
القيادات  مع  لها  لقاءات  اختتام  بعد  عنها  صادر  بالغ  في 
التدخل  في  صالحياتها  استعمال  إلى  الحزابها،  السياسية 
تأثير  وتخفيف  املحروقات،  أسعار  وخاصة  األسعار،  لضبط 

تقلبات السوق الدولية؛
نحو  املفرط  ُنـــُزوعها  خطورة  إلى  الحكومة  نبهت  كما   
حساب  على  الضيق  العددي  باملنطق  واالستقواء  الهيمنة 
املُـــَكــرِّس  والتوافقي  الديمقراطي  املنطق  إلى  االستناد 
لثابت الخيار الديمقراطي. ودعتها إلى التعاون والتكامل مع 
مبادرات  مع  إيجابًا  والتعامل  عموما،  التشريعية  املؤسسة 
املعارضة على وجه الخصوص، تحصينًا للتعددية السياسية 
ُيجسده  ملا  استحضارًا  وذلك  املؤسساتي،  للتوازن  وحمايًة 
البرملان وممثلو األمة في البناء الديمقراطي الوطني ِمْن تعبيٍر 

عن اإلرادة الشعبية.
املعارضة  ومجموعة  فرق  رؤساُء  أن  إلى  اإلشارة  وتجذر 
والفريق  االشتراكي  الفريق  من  ــَلــة  املُــَشكَّ النواب،  بمجلس 
الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، اختتموا سلسلة اللقاءات التي جمعتهم باملسؤولني 
الخميس  يومْي  مدى  على  تواصلت  والتي  ألحزابهم،  األولني 
من  بكل  االجتماع  تم  حيث   ،  2022 مايو  و13   12 والجمعة 
إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، وامحند العنصر، األمني العام لحزب الحركة الشعبية، 
ونبيل بنعبد هلل، األمني العام لحزب التقدم واالشتراكية، وعبد 

اإلله بنكيران، األمني العام لحزب العدالة والتنمية.
املبادرة  بـ«  البالغ  وصفها  التي  املُبادرة  هذه  وتأتي 
التي  البالغة  باألهمية  العميق  الوعي  من  انطالقًا  املُثمرة«، 
على  املعارضة  مكونات  بني  املشترك  العمل  ترصيُد  يكتسيها 
صعيد مجلس النواب واالرتقاء بالتنسيق إلى مستوياٍت أكبر 

وأوسع.
»االتحاد  جريدة  به  توصلت  الذي  البالغ  في  وجاء 
االشتراكي« ، »على أساس هذه اللقاءات الناجحة، والتي َتـــمَّ 
من خاللها تقاُسم التصورات، وَمـــدُّ جسور التواصل، وتوحيد 
فرق  فإنَّ  املعنية،  السياسية  القيادات  مع  العمل،  مقاربات 

ومجموعة املعارضة بمجلس النواب:
لألحزاب  األولني  املسؤولني  وتوجيهات  خالصات  ُتــثمن 
املذكورة، والذين أكدوا تثمينهم ملا قامت به املعارضة بمجلس 
ومجموعة  فرق  بني  الوثيق  للتعاون  الكبير  ودعمهم  النواب، 

املعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم االرتقاء به؛
ممارسة  مواصلة  على  الشديد  بالحرص  التزامها  وتؤكد 
معارضٍة وطنية ومواِطنة، قوية ومسؤولة وَبنَّاءة، على أساس 
َلَها الدستور للمعارضة، وعلى أساس  املكانة والحقوق التي َخوَّ
خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات 
وقٍع  ذات  األخيرة  هذه  وجعل  واقتراحًا،  تقييمًا  العمومية، 
إيجابي على املواطنات واملواطنني، ال سيما من حيث اإلنصاف 

املجالي والعدالة االجتماعية؛
بها  قامت  التي  التنسيق  بمبادرات  اعتزازها  عن  وُتــعبر 
إلى حدود اآلن، وُتـــعرب عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق 
ال، واالنتقال إلى مرحلة أقوى من العمل املشترك  املُحَكــِم والَفعَّ
على صعيد مجلس النواب. وذلك من أجل املصلحة الوطنية، 
حماية  وألجل  واملواطنني،  املواطنات  قضايا  عن  ودفاعًا 
واالرتقاء  السياسية،  التعددية  وصون  الديمقراطي  االختيار 
للمعارضة،  الدستورية  الحقوق  وتحصني  البرملاني،  بالعمل 

والدفاع عن التوازن والتكامل املؤسساتي الضروري؛
السياسي  العمل  في  الثقة  استعادة  رهان  أنَّ  وتعتبر 
في  واملواطنني  املواطنات  مشاركة  وضمان  واملؤسساتي، 
مجهودات  يتطلب  أساسي  وطني  رهان  هو  العامة،  الحياة 
كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلني السياسيني، أغلبية 
والبرامج  التصورات  بالنقاش حول  الساحة  ملء  ومعارضة، 
ومقاربات العمل. وهو ما ُتدركه مكونات املعارضة وتعمل من 

أجله؛
الظروف  املعارضة  ومجموعة  فرق  تستحضر  وإذ 
تأكيَد  تجدد  فإنها  ووطنيا،  دوليا  والصعبة،  االستثنائية 
حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، 
باألوضاع  النهوض  أجل  من  والتكامل،  التعاون  من  بروٍح 
االقتصادية واالجتماعية، ومن أجل إعطاء املكانة الالزمة للُبعد 

الديمقراطي والحقوقي؛
 تدعو الحكومة إلى اإلنصات الجيد لنبض املجتمع، مسجلة 
أهمية مأسسة الحوار االجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ 
األولويات  لتتفعيل  واملتناسقة،  وامللموسة  الالزمة  اإلجراءات 
الشرائية  القدرة  وحماية  الراهنة  للمرحلة  االجتماعية 
تواجه  التي  الوطنية  املقاولة  ودعم  واملواطنني،  للمواطنات 
في  صالحياتها  استعمال  إلى  تدعوها  كما  اإلفالس.  مخاطر 
التدخل لضبط األسعار، وخاصة أسعار املحروقات، وتخفيف 

تأثير تقلبات السوق الدولية؛
وتــُــنبه الحكومة إلى خطورة ُنـــُزوعها املفرط نحو الهيمنة 
االستناد  حساب  على  الضيق  العددي  باملنطق  واالستقواء 
الخيار  لثابت  املُـــَكــرِّس  والتوافقي  الديمقراطي  املنطق  إلى 
الديمقراطي. كما تدعوها إلى التعاون والتكامل مع املؤسسة 
املعارضة  مبادرات  مع  إيجابًا  والتعامل  عموما،  التشريعية 
وحمايًة  السياسية  للتعددية  تحصينًا  الخصوص،  وجه  على 
البرملان  ُيجسده  ملا  استحضارًا  وذلك  املؤسساتي،  للتوازن 
عن  تعبيٍر  ِمْن  الوطني  الديمقراطي  البناء  في  األمة  وممثلو 

اإلرادة الشعبية.

بعد سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية ألحزابها:

روؤ�ساء فرق وجمموعة املعار�سة مبجل�س النواب ينبهون احلكومة 
اإىل خطورة ُنُزوعها املفرط نحو ال�ستقواء باملنطق العددي
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عمر هالل

اللجنة الـ 24.. عمر هالل يف�صح �صكيزوفريني� ال�صفري اجلزائري ب�ص�أن مبداأ تقرير امل�صري
تفاعال مع الهوس املرضي للسفير الجزائري لدى 
حق  موضوع  حول  العرباوي،  نادر  املتحدة،  األمم 
املزعوم،  املصير«  تقرير  في  الصحراوي  »الشعب 
وكذلك بشأن تصريحاته املشينة واالفترائية تجاه 
في  الـ24  للجنة  اإلقليمي  املؤتمر  خالل  اململكة، 
للمغرب  الدائم  املمثل  السفير  انتقد  سانت لوسيا، 
لدى األمم املتحدة، السفير عمر هالل، الدبلوماسي 
بشأن  سكيزوفرينيا  من  يعاني  الذي  الجزائري 
تقرير املصير من خالل تذكيره بأنه »مبدأ كوني وال 

يقبل قراءة مجتزأة«.
بنبرة  الجزائري  السفير  هالل  عمر  وخاطب 
املصير  بتقرير  تطالبون  »أنتم  تحدي:  من  التخلو 
لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، 
لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون 
خضع  القبائل  »شعب  بأن  إياه  مذكرا  نسمة«، 
لالستعمار العثماني ثم الفرنسي واآلن الجزائري«، 

احتالل  بأطول  يتعلق  األمر  لكون  أسفه  معربا عن 
في تاريخ إفريقيا، ومتسائال ملاذا ال تسمح الجزائر 
القبايل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه  لشعب 
به  تطالب  ما  غرار  على  بحرية،  مصيره  واختيار 

لسكان مخيمات تندوف.
الزائفة  االفتراءات  على  وردا  ذلك،  على  عالوة 
حقوق  وضعية  بشأن  الجزائري  للسفير  املعتادة 
اإلنسان في الصحراء املغربية، استنكر الدبلوماسي 
في  اإلنسان  لحقوق  املتعددة  االنتهاكات  املغربي 
الجزائر، مشيرا إلى أن عشرات البيانات الصادرة 
عن مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
تندد باالعتداءات التي تطال الحريات األساسية في 
هذا البلد الذي يالحقه سجل مظلم لحقوق اإلنسان.
املتحدة  األمم  مفوض   « أن  هالل  عمر  وأضاف 
بشأن  مخاوفه  ضاعف  اإلنسان  لحقوق  السامي 
الجسيمة  واالنتهاكات  الحراك،  نشطاء  اضطهاد 

لحقوقهم، بما في ذلك االعتقاالت التعسفية والقيود 
واملحاكمات  األساسية  الحريات  على  املفروضة 

الجائرة«.
املأساوية  الوضعية  وفضح  تعرية  في  وإمعانا 
السفير  أضاف  الجزائر،  في  اإلنسان  لحقوق 
قاسية  بعقوبات  إدانتهم  تتم  النشطاء  أن  املغربي 
لعدة سنوات، مستنكرا الزج باملدونني في السجون 
ردهات  في  نحبه  يقضي  وبعضهم  محاكمة  دون 
السجون الجزائرية كما هو الحال بالنسبة للراحل 
الصحافة.  حرية  تقييد  على  عالوة  ديبازي  حكيم 
وقال إن هذا هو الواقع املظلم واملحزن الذي تعيشه 

الجزائر اليوم.
الذي  الجزائري  السفير  أكاذيب  فضح  أن  وبعد 
توجه  مغلق«  »سجن  املغربية  الصحراء  أن  زعم 
بسجن  الصحراء  وصفت  »لقد  بالقول:  هالل  عمر 
الدول  افتتحت  فلماذا  كذلك،  األمر  كان  إذا  مغلق. 

الصحراء  تستقطب  ملاذا  هناك؟  عامة  قنصلية   27
بلد  يوجد  ال  ألنه  ضخمة،  أجنبية  استثمارات 
يستثمر في سجن مغلق؟ ملاذا يتدفق الدبلوماسيون 
والوفود األجنبية وآالف السياح على سجن مغلق؟ 
»السجن املغلق هو الجزائر حيث  وخلص إلى أن 
تنتشر أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان في إفريقيا«.

التي  خيا،  سلطانة  باالنفصالية  يتعلق  ما  وفي 
هالل  عمر  رفع  الجزائري،  السفير  عرابها  ذكرها 
صورة هذه االنفصالية ترتدي زيا عسكريا وتحمل 
سالح كالشينكوف، منكرا عليها أي صفة تزعم أنها 

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان. 
األمم  أكدت  التحقيق،  »بعد  أنه  الحضور  وأبلغ 
املتحدة أنها لم تكن ناشطة، ألنها تدعو إلى العنف 
املسلح، وبالتالي تخلت األمم املتحدة عن قضيتها 

بشكل نهائي«.

املغرب ي�أمل
يف اأن يلهم النموذج 

املغربي-الإ�صب�ين 
عالق�ته مع بلدان 

اأوروبية اأخرى  
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
الجمعة، في حوار خص  بوريطة،  ناصر 
»مرحلة  إن  أنتير«،  »فرانس  إذاعة  به 
املغربية- العالقات  في  تبدأ  جديدة« 

في  يأمل  املغرب  أن  مؤكدا  اإلسبانية، 
أن يلهم هذا النموذج عالقات اململكة مع 

بلدان أوروبية ومتوسطية أخرى.
يتعلق  األمر  أن  بوريطة  وأوضح 
عالقاتنا  في  تبدأ  جديدة  »مرحلة  بـ 
املتبادل،  االحترام  على  القائمة  الثنائية، 
مشيرا  االلتزامات«،  واحترام  الطموح 
إلى أن »املغرب وإسبانيا سيقدمان اليوم 
ضفتي  بني  للعالقات  مختلفا  نموذجا 

الحوض املتوسطي«.
هذا  يلهم  أن  »أملي  الوزير  وقال 
النموذج املغربي-اإلسباني عالقة املغرب 

مع بلدان أوروبية ومتوسطية أخرى«.
على سؤال حول  إجابته  وفي معرض 
بخصوص  إلسبانيا  الجديد  املوقف 
بوريطة  ذكر  املغربية،  الصحراء  قضية 
بأن املرة األولى التي عبرت فيها إسبانيا 
الذاتي  الحكم  ملبادرة  إيجابي  تقدير  عن 
تعود إلى العام 2008، حيث توقفت عن 
اإلشارة إلى تقرير املصير واالستفتاء في 

.2017
يرغبون  الذين  »أولئك  أن  إلى  وأشار 
ال  املختصر،  الطريق  هذا  إنشاء  في 
حركة  وجود  حقيقة  يروا  أن  يريدون 
الدفاع  دولية«، مضيفا أن من يواصلون 
عن هذه الخيارات التي عفا عليها الزمن، 
استغالل قضية  تريد  »أقلية صغيرة  هم 
الوضع  أمد  إطالة  أجل  من  الصحراء 
اإلقليمي«. باالستقرار  املضر   الراهن 
اإلسباني  املوقف  أن  الوزير  وأوضح 
معاينتها  يمكن  حركة،  إطار  في  يندرج 
املتحدة، وأيضا على  األمم  على مستوى 

املستوى األوروبي، اإلفريقي والعربي.
مع  لقائه  حول  سؤال  على  رده  وفي 
نظيره اإلسباني، خوسي مانويل ألباريس 
في مراكش، على هامش االجتماع الوزاري 
التاسع للتحالف الدولي ضد داعش، ذكر 
بوريطة بأن األمر يتعلق بالزيارة األولى 
لرئيس الدبلوماسية اإلسبانية بعد اللقاء 
ورئيس  السادس  محمد  امللك  جاللة  بني 

الحكومة اإلسبانية.
واستطرد قائال »لقد عقدنا الكثير من 
الرسمية...،  وغير  الرسمية  االجتماعات 
التي  الطريق  خارطة  متابعة  قصد  أوال 
جرى اعتمادها، حيث وجدنا أنه تم تنفيذ 
عدد كبير من اإلجراءات املعلنة: استئناف 
املجموعة  اجتماع  البحري؛  الربط 
والتي  الهجرة،  حول  الدائمة  املشتركة 
لعملية  االستعدادات  قرارات؛  اتخذت 
وساق؛  قدم  على  تسير  املغاربة  عبور 
الحدود  ترسيم  حول  العمل  مجموعات 
الجوي  املجال  تدبير  وحول  البحرية، 
ستعقد خالل األشهر املقبلة في إسبانيا«.

وبالعودة إلى اجتماع التحالف الدولي 
ضد داعش، الذي انعقد ألول مرة في القارة 
 ،2014 العام  في  إنشائه  منذ  اإلفريقية 
أن  على  الوزير  وفدا، شدد   70 بمشاركة 
انتشارها  أعادت  أخرى  وحركات  داعش 
في اتجاه إفريقيا، ومن ثم برزت ضرورة 

إدماج التحالف لهذا التطور.
ومن وجهة نظره، مكنت النقاشات من 
تفاعل واضح ومثمر، وفهم أفضل للحركة 
اإلرهابية في إفريقيا، والتي حصلت على 
بنفسها،  قضيتها  عن  للدفاع  مساحة 
من  للتحالف  إرادة  هناك  أن  إلى  مشيرا 
أجل مصاحبة جهود الدول اإلفريقية على 
مستوى توفير املوارد، و«األهم من ذلك، 

كان هناك اتفاق حول املنهجية«.
»لسنا  القول  إلى  بوريطة  وخلص 
ملحاربة  استراتيجية  بلورة  إلى  بحاجة 
إلى  بحاجة  لكننا  إفريقيا،  في  اإلرهاب 
الوطنية  القائمة.  االستراتيجيات  تعزيز 

في املقام األول، ثم اإلقليمية«.

التقرير ال�صنوي للمجل�س الوطني حلقوق الإن�ص�ن 2021..
الدعوة لعتم�د املق�ربة احلقوقية يف تنزيل النموذج التنموي اجلديد

شرع وزير العدل في إصالحها بدون صفقة رسمية بما يتجاوز المليار

جه�ت ن�فذة حتبط ال�صتيالء على مكتب اجتم�ع املغفور له حممد اخل�م�س 

رئي�صة البنك الأوروبي لإع�دة الإعم�ر والتنمية: الهيدروجني 
الأخ�صر ي�صكل فر�صة لتحقيق اأهداف املن�خ يف املغرب

تقريره  في  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  دعا 
حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب برسم سنة 2021، 
النموذج  تنزيل  في  الحقوقية  املقاربة  اعتماد  إلى 
أهداف  االعتبار  بعني  األخذ  مع  الجديد،  التنموي 
وعدم  واملساءلة  املشاركة  ومبادئ  املستدامة  التنمية 

التمييز والتمكني.
بعنوان  الصادر  تقريره  في  املجلس،  وأوصى 
ومسارات  الهشة  الفئات  على  كوفيد19-  »تداعيات 
ندوة  خالل  الجمعة  يوم  تقديمه  تم  والذي  الفعلية« 
خطة  بتحيني  الحكومي  بااللتزام  بالوفاء  صحفية، 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الوطنية  العمل 
مجال  في  الناشئة  التحديات  مراعاة  مع  اإلنسان، 
حقوق اإلنسان، من قبيل التغيرات املناخية والفضاء 
الشق  في  وذلك  البيولوجيا،  وأخالقيات  الرقمي 
املتعلق بالسياسات العمومية والبرامج واملمارسات.

اعتماد  إلى  الصدد،  هذا  في  املجلس،  ودعا 
املقاربة  على  ترتكز  للصحة  وطنية  استراتيجية 
في  الحق  حماية  في  الدولة  دور  ومركزية  الحقوقية 
الصحة، وتروم الرفع من امليزانية املخصصة للقطاع، 
املجال  في  العاملة  األطر  في عدد  الزيادة  بما يضمن 
وتوفير  املادية  عملهم  ظروف  وتحسني  الصحي 
بمهامهم  القيام  من  تمكنهم  التي  الالزمة  الوسائل 
في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات 
في  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  وتعميم  التحتية 

مجموع التراب الوطني.
على  املجال  بهذا  املتعلقة  التوصيات  وشددت 
العام  التقرير  في  الواردة  التدابير  بتنفيذ  اإلسراع 
البرنامج  وفي  الجديد  التنموي  بالنموذج  الخاص 
االجتماعية  الحماية  تعميم  وخاصة  الحكومي، 

للجميع.
بتنفيذ  اإلسراع  إلى  املجلس  دعا  أخرى،  جهة  من 
التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج 
وخاصة  الحكومي،  البرنامج  وفي  الجديد  التنموي 
وتشجع  العمومي  التعليم  جودة  من  ترفع  التي  تلك 
على تكافؤ الفرص بني الجنسني وبني املناطق القروية 

والحضرية.
الجهود  تعزيز  بمواصلة  أيضا  املجلس  وأوصى 
املدارس  في  األمازيغية  اللغة  ترسيم  إلى  الرامية 
والجامعات، وفي املحاكم، وباقي اإلدارات العمومية، 
فضال عن دعوة القضاء إلى االجتهاد لتكريس تطبيق 
املعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها 
اململكة وإعمال مبدأ سمو هذه املعايير على القوانني 

الوطنية تفعيال ملا جاء في تصدير الدستور.
على  املجلس  دعا  القانوني،  اإلطار  مستوى  وعلى 
القانون،  من  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  إلى  الخصوص 
القاضي  القانون  مشروع  باعتماد  التسريع  وكذا 
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما يتالءم 
الصادرة  مذكرته  في  الواردة  املجلس  توصيات  مع 

مع  مالءمته  تروم  لتوصيات  واملتضمنة   2019 سنة 
لحقوق  الدولية  واملعايير  الدستورية  املقتضيات 
الجديدة  التحديات  االعتبار  اإلنسان، مع األخذ بعني 
الكراهية  خطاب  مثل  الرقمي،  الفضاء  يطرحها  التي 
والتمييز، والعنف الرقمي، واألخبار الزائفة، والذكاء 

االصطناعي.
مع  والتفاعل  االتفاقية  املمارسة  مجال  وفي 
املجلس  أوصى  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املنظومة 
بتسريع استكمال مسطرة املصادقة على البروتوكول 

بإجراء  املتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري 
مجموعة  إلى  االنضمام  عن  فضال  البالغات،  تقديم 
البروتوكول  منها  واإلقليمية  الدولية  الصكوك  من 
الخاص  الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني  االختياري 
بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة 
بالعهد  امللحق  االختياري  والبروتوكول  اإلعدام، 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
 87 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  والثقافية، 

املتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

n مكتب الرباط: محمد الطالبي

مصادر  من  االشتراكي  االتحاد  جريدة  علمت 
بأن  العدل،  بقطاع  صلة  على  االطالع  جيدة  خاصة 
تأهيل  إعادة  أشغال  لوقف  تدخلت  سيادية  جهة 
والحريات،  العدل  لوزارة  التابعة  القاعات  إحدى 
تراثا  مصنفة  القاعة  فهذه  املصدر،  نفس  وحسب 
الخامس،  محمد  له  باملغفور  خاصا  مكتبا  وكانت 
رسمية  اجتماعات  بها  عقدت  قاعة  عن  عبارة  وهي 
تاريخية، وتطل  مباشرة على ساحة الوزارة بالرباط، 
مقابلة  فريد  أرضي  طابق  من  مستقلة  بناية  وهي 

لقاعة الطيب الناصري.
بوشرت  التي  األشغال  أن  املصدر  نفس  وكشف 
بالبناية  بالغة  أضرارا  سببت  التوقيف  قرار  قبل 
إلى  وأدت  مكوناتها  من  عددا  مست  وأنها  خاصة 
تلف األرضية وزليجها الثمني والنادر وكذا النوافذ 

الباذخة الجمال. 
وعلمت الجريدة أن صاحب قرار إعادة البناء ليس 
للحكومة  حاليا  املشكلة  األغلبية  زعماء  أحد  سوى 
صاحب  وهو  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل   ووزير 
مقر  إلى  التاريخي  املقر  بتحويل  القاضي  املشروع 
أن  الجريدة  مصادر  وكشفت  وبديوانه،  به  خاص 
زمن  قي  املكان  تأهيل  إلعادة  خصصت  التي  الكلفة 

االنكماش االقتصادي تجاوزت املليار سنتيم بكثير.
كما قالت مصادر الجريدة أن إعادة الحال كما كان 

عليه يتطلب أمواال ضخمة .
أن  الجريدة،  استقته  ما  حسب  الخطير،  ويبقى 
األشغال تمت دون اإلعالن عن أي صفقة تهم عملية 
حكومة  في  وزير  بمقام  يليق  حتى  املكتب  عصرنة 
جيوب   وتلهب  خصاص  من  ميزانيتها  تعاني 
املواطنني بزيادات في األسعار في حني ال تتواني عن 

البذخ في مصاريف مكوناتها.

اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  رئيسة  اعتبرت 
والتنمية، أوديل رونو - باسو، يوم الخميس بمراكش، 
أن الهيدروجني األخضر سيشكل فرصة لتحقيق أهداف 

املناخ في املغرب.
باسو، خالل مؤتمر صحفي انعقد في  وقالت رونو- 
إطار الجمع العام السنوي ال31 للبنك األوروبي إلعادة 
تكثيف  إلى  حاجة  في  أننا  »أعتقد  والتنمية،  اإلعمار 
ودعم  الخاص  للقطاع  تعبئتنا  لتعزيز  استثماراتنا 
االبتكار في البلدان التي نعمل فيها، ال سيما باملغرب 
حيث يمثل الهيدروجني األخضر فرصة عظيمة وجزءا 

كبيرا من الحل بالنسبة للمستقبل«.
للسياسة  الرئيسي  املعيار  حول  عن سؤال  وجوابا 
الخضراء  التنمية  أجل  من  للبنك  املستقبلية  الطاقية 
والشاملة والصامدة التي تركز على األهداف الخضراء، 
أبرزت رونو- باسو دور الطاقات املتجددة في مواجهة 
من الحل، خاصة  التغيرات املناخية كجزء »هام جدا« 

في ما يتعلق بمسألة األمن الطاقي.
وأوضحت أن »أحد األبعاد املهمة لنشاطنا في هذا 
املجال هو النجاعة الطاقية«، مشيرة إلى أن االقتصاد 
بعض  في  سيما  »ال  وأهمية،  نجاعة  أكثر  الطاقة  في 
البلدان التي يعمل فيها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية«.
وأضافت أن دعم النجاعة الطاقية في مباني القطاع 
الصناعي سيكون أيضا مفتاحا أكثر أهمية من أي وقت 

مضى بالنسبة لألجندة الخضراء.
بالشراكة  أشادت  املغرب،  لنموذج  تطرقها  وخالل 
»الجيدة جدا« القائمة مع البنوك املحلية، مشيرة إلى أن 
جميع أنواع التمويل املوجودة في نطاق تدخالت البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية موجودة في املغرب، 
مثل تلك املتعلقة بتمويل النشاط االقتصادي األخضر، 
وكذا  واملتوسطة،  الصغيرة  املقاوالت  وتنمية  وباملرأة 

تسهيل املشاريع الرقمية لفائدة الشباب.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية أنه تبني، من خالل مختلف اتصاالتها 
قويا  اهتماما  هناك  أن  االقتصاديني،  الفاعلني  مع 
إفريقيا  في  بالفعل  املوجودة  أنشطتهم، وهي  بتطوير 

جنوب الصحراء الكبرى.
وانعقد بمراكش الجمع العام الـ31 للبنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، تحت الرعاية السامية لجاللة 
امللك محمد السادس، والذي جمع ممثلني عن 73 بلدا 

ومستثمرين مؤسساتيني بالبنك، من بينهم املغرب.
نوعه حضوريا  من  األول  العام،  الجمع  هذا  وشكل 
اجتماع  والتنمية، منذ  اإلعمار  األوروبي إلعادة  للبنك 
»رفع  شعار  تحت  واملنعقد   ،2019 سنة  سراييفو 
حول  للنقاش  مناسبة  مضطرب«،  عالم  في  التحديات 
االقتصادي،  النمو  دعم  قبيل  من  العاملية  التحديات 
األعمال  مناخ  وتعزيز  املناخية،  التغيرات  ومكافحة 

ضمن مناطق استثمار البنك.

المغربية فاطمة الزهراء 
كردادي تفوز بالدورة الـ32 

لماراطون مراك�ش الدولي

فازت العداءة المغربية، فاطمة الزهراء كردادي، بلقب الدورة 
ال32 لماراطون مراكش الدولي، الذي أقيم صباح أمس األحد، 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.

وعند الرجال، فاز العداء اإلثيوبي بونسا ديدا بلقب الدورة 
ال32 لماراطون مراكش الدولي.

الفتح الريا�ضي يطرد نح�ش 
النتائج ال�ضلبية

بعد توالي النتائج السلبية على فريق الفتح الرياضي،والتي 
العاصمة  التي عرفها فريق  القوية  كانت فرملت اإلنطالقة 
 24 »جمال السالمي«،تأتي الدورة  الرباط صحبة المدرب 
المدرب  ليطرد   األول،  قسمها  في  االحترافية  البطولة  من 
»جمال السالمي« النحس الذي الزمه  بعد الفوز على فريق  
الشباب الرياضي  السالمي، بهدف يتيم في المباراة التي 
األمير  العهد  ولي  الرياضي  المركب  ملعب  على  جمعتهما 
موالي الحسن، مساء أمس األول الجمعة. وسجل هدف الفوز 
الالعب »منتصر لحتيمي« من ضربة جزاء  في الدقيقة80.

وصرح »جمال السالمي« مدرب فريق الفتح الرياضي في 
الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة »أهم شيء كان خالل 
هذه المباراة هو الفوز بنقط المباراة  خاصة وأنه خالل 
المباريات الثالث السابقة لم نستطع تحقيق أي فوز،بالرغم 
من األداء الذي كان  يقدمه فريقي.ومكننا هذا الفوز اليوم 
من بلوغ 32نقطة، ولنصبح على بعد  نقطتين من ضمان 

البقاء ضمن قسم الكبار.«
الرياضي  الشباب  فريق  مدرب  عبوب«  »زكرياء  وصرح 
السالمي في ذات الندوة :« كنت أعرف بأن المباراة ستكون 
صعبة كونها تأتي في الثلث األخير من البطولة االحترافية، مع 
العلم  أن الفريقين معا يتواجدان في وسط سبورة الترتيب ، 
وكانا معا  يبحثان  عن نتيجة تمكنهما من تحسين وضعهما 

في الترتيب ».
المباراة كانت متكافئة ،وذلك إلى حدود قرار  وأضاف:« 
،وبعدها جاءت ضربة  آنس الصبيح«  الحكم طرد الالعب« 
الجزاء، ولن أنتقد قرار الحكم ألنه شاب، ولكن هناك دورات 

للتكوين عليه االستفادة منها. »
وبهذا الفوز، ارتقى فريق الفتح الرياضي إلى الرتبة 5  
الهزيمة رصيد  . وجمدت  32 نقطة مؤقتا  برصيد  مؤقتا  
فريق الشباب الرياضي السالمي، في 30 نقطة وليحتل بذلك  

المركز  9.

عبد المجيد النبسي 
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االتحاد االشتراكي – وكاالت

أحرز فريق الجيش الملكي لقبه 12 في مسابقة كأس العرش 
برسم الموسم الرياضي ) 2020-2019(، وذلك عقب فوزه على 
فريق المغرب التطواني بثالثية نظيفة، في المباراة النهائية، 
التي جمعت بينهما أول أمس السبت على أرضية الملعب الكبير 

بمدينة أكادير .
وسجل أهداف فريق الجيش الملكي كل من مونترو بروغيس 

)د 55(، وآدم النفاتي )د 65(، وعبد اإلله عميمي )د 90(. 
وشهد الشوط األول من المباراة التي أدارتها الحكمة بشرى 
اختيار سيدة  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  هي  وهذه  كربوبي 
لقيادة نهائي كأس العرش، تكافؤا بين الفريقين إن على مستوى 
التي  الفرص  على مستوى  أو  البدني  واالندفاع  التقني  األداء 

أتيحت للفريقين. 
ومع مجريات المقابلة، انفرد حمزة الهنوري بالحارس أيوب 

لكرد الذي أبعد الخطر عن مرماه، قبل أن يتم المناداة على الحكمة 
كربوبي لمراجعة اللقطة في تقنية »الفار«، والتي أظهرت تدخال 
»خشنا« من المهاجم التطواني على قدم حارس الجيش، تسبب 

في طرد الهنوري في حدود الدقيقة الخامسة.
وكان النقص العددي سببا في تراجع المغرب التطواني للخلف 
وفسح الفرصة للفريق العسكري من أجل التقدم أكثر واستحواذ 
الكرة، لكن دون تسجيل أي فرصة سانحة للتهديف، في حين بدأ 
التطوانيون في استعادة الثقة وتهديد مرمى الجيش من كرة 

حرة تصدى لها الحارس لكرد.
ونزل اإليقاع بعد ذلك وعم الحذر بين الجانبين، حيث استقرت 
الكرة في وسط الميدان مع تسجيل بعض الفرص التي غابت 
عنها النجاعة من طرف الفريق العسكري الذي اعتمد في توغالته 

على رضا سليم وآدم النفاتي.
ومع انطالقة الجولة الثانية اتضح بالملموس أن الفريقين 
دخال عازمين على لعب جولة مفتوحة بعض الشىء وإن طغى 
على بعض فتراتها اللعب الفردي وتبادل المرتدات الهجومية. 

وعند الدقيقة 55، تمكن فريق الجيش الملكي من بلوغ المرمى 
التطواني من ضربة ركنية نفذها رضا سليم ووجهها بورغيس 
يحيى  التطواني  المغرب  مرمى  حارس  شباك  صوب  برأسه 

الفياللي.
وواصل الفريق العسكري تفوقه في المباراة محاوال تسجيل 
هدف ثان، حيث بسطت العناصر العسكرية ،مع مرور الوقت، 
سيطرتها وضغطها الذي أسفر عن تسجيل الهدف الثاني عن 

طريق آدم النفاتي في الدقيقة 65. 
وأضاف البديل عبد اإلله عميمي الهدف الثالث بعد استغالله 
لتمريرة زميله محمد الشيبي ، واضعا الكرة في الشباك، ومنها 
المسابقة،  في   12 الـ  بلقبه  الملكي  الجيش  بتتويج  المباراة 

وعودته لمنصة التتويج بعد غياب دام لسنوات.
وفي ختام المباراة سلم عزيز أخنوش رئيس الحكومة الكأس 
لعميد فريق الجيش الملكي المتوج باللقب، وكذا لعميدة فريق 
الجيش الملكي النسوي ولعميد شباب المحمدية المتوج بلقب 

كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة.

فريق الجي�ش الملكي يتفوق
على المغرب التطواني ويحرز اللقب

فاز العداء األولمبي المغربي سفيان 
األخير،  الجمعة  يوم  البقالي، مساء 
المدرج  موانع،  متر   3000 بسباق 
ضمن ملتقى الدوحة للدوري الماسي 

أللعاب القوى.
توقيت  أفــضــل  البقالي  وحــقــق 
عالمي في مسافة 3000 متر موانع 
فيما   ،8:09.66 قــدره  السنة،  هــذه 
ثانيا  جيرما  الميشا  اإلثيوبي  حل 

8:09.67، والكيني كيبيووت أبراهام 
ثالثا 8:16.40.

»الفوطوفينيش«  تقنية  وحسمت 
أولمبياد  ذهبية  لصاحب  السباق 
العداء  نجح  بعدما   ،2020 طوكيو 

اإلثـــيـــوبـــي فـــي الــلــحــاق 
بالبقالي خالل األمتار األخيرة.

السباق  في  مرافقا  سفيان  وكان 
عبد  الشاب  ناديه  إبن  و  بمواطنه 

الرفيع بوعسل كأرنب للسباق .

سفيان  المغربي  البطل  أن  يذكر 
البقالي كان قد فاز بالميدالية الذهبية 
في األلعاب األولمبية الصيفية 2020 
بطوكيو، في نفس السباق 3000 متر 
موانع، وهي الميدالية الذهبية األولى 

ــي كــان   ــت ال
المغرب حصل عليها في تلك الدورة 
المغربية   للرياضة  األولى  والذهبية 

منذ أولمبياد أثينا 2004.

الدوري املاسي أللعاب القوى )ملتقى الدوحة( 

العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 م موانع

العبو الجيش الملكي يحتفلون بلقب كأس العرش

هذا ما �ضرح به مدربا الفريقين الع�ضكري والتطواني
عبر  مدرب فريق الجيش الملكي سفين فاندنبروك 
كأس  لقب  إحــراز  في  فريقه  بنجاح  سعادته  عن 
اللطيف جريندو مدرب  العرش، فيما  أشار عبد 
العسكري كان  الفريق  أن  إلى  التطواني  المغرب 

الطرف األقوى في اللقاء.
جاء ذلك في تصريحات لمدربي الجيش الملكي 
والمغرب التطواني، عقب المباراة النهائية لكأس 
العرش 2020-2019، والتي أسفرت عن فوز الجيش 
الملكي بلقبه 12 بعد تفوقه على المغرب التطواني 

)0-3( أول أمس السبت بأكادير.
-- مدرب فريق الجيش الملكي سفين فاندنبروك :
»آمل أن تكون هذه الكأس تجربة جيدة للمستقبل«
قال سفين فاندنبروك مدرب فريق الجيش الملكي: 
»التتويج باللقب كان حافزا كبيرا أمام الالعبين 
الذين تمكنوا من خوض المباراة بنجاح، وأعبر 
عن فرحتي بإسعاد جماهير الجيش الملكي التي 
حجت إلى الملعب الكبير بأكادير الذي احتضن 

أطوار المباراة«.
ما  بقدر  بالمباراة  االهتمام  »ال يجب  وأضاف 
يجب أن نهتم بسياقها، الجيش الملكي لم يتوج 

طيلة 13 سنة بأي لقب، كان هناك ضغط كبير في 
أفضل  بشكل  اللقاء  سيرنا  لكننا  األول،  الشوط 
في الشوط الثاني«.وتابع »إنه أمر جيد أن يعود 

يبحثون عن  كانوا  اآلالف من مشجعينا سعداء، 
اللقب لسنوات ومنحناهم ذلك«.

وأردف »أن المباراة اتسمت باالندفاع البدني 

القوي ، ويجب أن أعترف أن البطاقة الحمراء غيرت 
كل شيء، وخروج مهاجم المغرب التطواني حمزة 

هنوري غير مجريات المقابلة«.
في  نجح  العسكري  الفريق  أن  »إلى  وخلص 
مهمته ، وآمل أن تكون هذه الكأس تجربة جيدة 

للمستقبل«.
-- مدرب فريق المغرب التطواني عبد اللطيف 

جريندو:
»الفريق العسكري كان الطرف األقوى في اللقاء«
من جانبه، أوضح عبد اللطيف جريندو مدرب 
فريق المغرب التطواني بأن  طرد الالعب حمزة 
وغير  الفريق،  على  آثر  اللقاء،  بداية  مع  هنوري 
مجموعة من المعطيات، »رغم أننا حاولنا تدارك 

األمر إال أننا لم ننجح في ذلك«.
وأضاف »أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الجيش 
التي  المجهودات  على  الالعبين  وأشكر  الملكي، 
قاموا بها في هذه المباراة ، مشيرا في نفس الوقت 
إلى أن الفريق العسكري كان الطرف األقوى في 

اللقاء«.

كأس العرش 2020-2019 

عبد اللطيف جريندوسفين فاندنبروك
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الذكرى 19 لتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء

المغرب رائد دولي في مجال مكافحة الإرهاب و»الب�سيج« 
القب�سة المرعبة لخاليا داع�ش

 19 الذكرى  االثنني،  يومه  املغرب،  يحيي 
لتفجيرات 16 ماي في الدار البيضاء، والتي أدت 
وقد   .100 نحو  وإصابة  شخصا   45 مقتل  إلى 
أحزمة  عبر  كانت  التي  التفجيرات،  تلك  ساهمت 
ملواجهة  استراتيجيته  املغرب  تغيير  في  ناسفة، 
اإلرهاب، حيث شرع املغرب، منذ ذلك التاريخ، في 
تعزيز أمنه باعتماد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة 
تقوية  على  باألساس  ارتكزت  األبعاد،  ومتعددة 
من  األمنية  اآلليات  وتطوير  القانونية،  الترسانة 
كافة  تهدد  التي  اإلرهابية  املخاطر  مواجهة  أجل 
التراب الوطني، مع االلتزام التام بمبادئ الحكامة 
واحترام  املسؤولية،  روح  على  املبنية  األمنية 

مبادئ حقوق اإلنسان.
من  االستباقية  األمنية  املقاربة  هذه  مكنت  وقد 
إرهابية واجهاض عدة عمليات  تفكيك عدة خاليا 
بتنظيم  يسمى  ما  بعد ظهور  تخريبية، خصوصا 
األحداث  ساحة  على  )داعش(،  اإلسالمية  الدولة 
لخاليا  وتفريخه  العراقية،  السورية  باملنطقة 

بمناطق أخرى من العالم.
التي  االستباقية  األمنية  املقاربة  وبفضل 
التي  التفجيرية  العمليات  منذ  اململكة  اعتمدتها 
عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، تم 
تحقيق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة 
اإلرهابية، كما تم منذ سنة 2002 تفكيك أكثر من 
210 خاليا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 
4304 أشخاص منها، ومنذ مطلع 2013 تم تفكيك 
مجموع 88 خلية، على ارتباط وطيد باملجموعات 
السيما  العراقية،  السورية  بالساحة  اإلرهابية 
مشروع   500 عن  يزيد  ما  احباط  تم  كما  داعش، 

تخريبي.
القضائية  لألبحاث  املركزي  املكتب  وحقق 
مجال  في  إيجابية  نتائج  إنشائه  منذ  )البسيج( 
مكافحة الجريمة اإلرهابية، حيث تمكن من تفكيك 
83 خلية إرهابية، منها 77 لها عالقة بداعش. كما 
تم تفكيك سنة 2015 21 خلية إرهابية، و19 خلية 
سنة 2016، و9 خاليا سنة 2017، و11 خلية في 
2018، و14 خلية في 2019، و8 خاليا في 2020، 
وخلية واحدة سنة 2021 إلى حدود اآلن، وثمانية 

من هذه الخاليا كانت مسلحة.
من إيقاف 1347 شخصا في  وتمكن »البسيج« 
ذوي  من  54 شخصا  منهم  اإلرهاب،  قضايا  إطار 
السوابق القضائية في قضايا اإلرهاب، و14 امرأة 
بخصوص  ذاته،  املكتب  عالج  كما  قاصرا.  و34 
 115 منهم  137 حالة،  التوتر،   بؤر  العائدين من 
حالة من الساحة السورية العراقية، و14 من ليبيا 
أرض  إلى  سوريا  من  إعادتهم  تمت  أشخاص  و8 

الوطن.
وفي ما يتعلق بتتبع املقاتلني املغاربة امللتحقني 
من  أزيد  اعتقال  تم  العراقية،  السورية  بالساحة 
1659 مقاتال مغربيا ببؤر التوتر، و225 منهم من 
ذوي السوابق في إطار قضايا اإلرهاب، ومجموع 
العائدين 270 شخصا من بينهم 137 تمت معالجة 
لقي  بينما  املركزي،  املكتب  مستوى  على  حاالتهم 
السورية  بالساحة  حتفهم  مقاتال   745 من  أكثر 
العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.
باملنطقة  امللتحقات  النساء  يخص  ما  في  أما 
السورية العراقية فبلغ عددهن حوالي 288 امرأة، 
امرأة فقط، وبلغ   99 املغرب  إلى  عادت من بينهن 

عدد األطفال 391 طفال، عاد منهم 82 فقط.
إرهابية  مخططات  إحباط  في  املغرب  وساهم 
بالخارج من خالل التنسيق والتعاون املشترك مع 

شركائه وتبادل املعلومات والخبرات.
بموازاة مع هذا السجل الحافل باإلنجازات في 
مجال مكافحة اإلرهاب، اتخذ املغرب في هذا اإلطار 
جملة من التدابير القانونية واملؤسساتية الهامة، 
 2003 سنة   03.03 رقم  القانون  سن  في  تتجلى 
والتعديالت  وتمويله  اإلرهاب  بمكافحة  املتعلق 
الخاص   86.14 رقم  القانون  السيما  طالته،  التي 
األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  بمكافحة 
الرامية  األجهزة  من  العديد  تخصيص  عن  فضال 
في  الالزمتني  والنجاعة  الفعالية  ضمان  إلى 
تام  احترام  ظل  في  والتطرف،  اإلرهاب  مواجهة 
وسيادة  املحاكمة  وضمانات  والحريات  للحقوق 
القانون، »إيمانا منه بأن التطبيق العادل للقانون 
مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف، فضال 
عن تخصيص محكمة االستئناف بالرباط بالوالية 
مراحل  في  وتمويله  اإلرهاب  قضايا  في  العامة 
التحقيق واملتابعة والحكم، وكذا املحاكم االبتدائية 
في  ومراكش  والدارالبيضاء،  وفاس،  بالرباط، 
املكتب  وإحداث  األموال؛  غسل  بجرائم  يتعلق  ما 
املديرية  مستوى  على  القضائية  لألبحاث  املركزي 
العامة ملراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات 

البحث والتحري ذات االختصاص الوطني.
إلى جانب ذلك، تم إحداث فرق جهوية للشرطة 
ملعالجة  الوطنية  الهيئة  وإنشاء  القضائية، 
املعلومات املالية، إلى جانب اللجنة الوطنية املكلفة 
في  عليها  املنصوص  املالية  العقوبات  بتطبيق 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب 

وانتشار التسلح وتمويلهما.
الدولية  االتفاقيات  جل  على  املغرب  وصادق 
الدؤوب  والتزامه  اإلرهاب،  بمكافحة  املتعلقة 
وإسهامه  الصلة،  ذات  األممية  القرارات  بفحوى 

العاملية  املتحدة  األمم  استراتيجية  تطوير  في 
املبادرات  من  للعديد  واتخاذه  اإلرهاب،  ملكافحة 
أو  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى  صعيد  على 
التابع  العرب  العدل  وزراء  مجلس  مستوى  على 
لجامعة الدول العربية، إلى جانب قيام مؤسساته 
اإلقليمية  والخطط  البرامج  من  مجموعة  بتنزيل 
املرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة اإلرهابية. 
بل إن املغرب تمكن من إبرام اتفاق مع األمم املتحدة 
»مكتب  2020، تم على أثره إنشاء  6 أكتوبر  يوم 
برنامج األمم املتحدة املعني باإلرهاب والتدريب في 
إفريقيا«، األول من نوعه في إفريقيا، والذي يروم 
بالدرجة  الهادفة  املعتمدة  البرامج  وتنفيذ  تطوير 
في  واملهارات  القدرات  وتعزيز  تطوير  إلى  األولى 
بأمن  يتعلق  ما  السيما  اإلرهاب،  مكافحة  مجال 
الحدود، وإدارتها، والتحقيقات، واملتابعات، وإدارة 
السجون، وفك االرتباط، وإعادة التأهيل واإلدماج. 
على  الجديد  اإلقليمي  املكتب  هذا  وسيعتمد 
املتحدة  األمم  ومكتب  املغرب  خبرات  تجميع 
ملكافحة اإلرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة 
الدول اإلفريقية، وفق مقاربة تعكس روح املسؤولية 

الجماعية.
وتميزت مقاربة املغرب، بخصوص مسار  الدعم 
اإلرهابية،  األعمال  والحماية املخصصني لضحايا 
هذا  في  الفاعلني  كل  مع  اإليجابي  بالتعاطي 
ذلك  املدني،  املجتمع  جمعيات  وخاصة  املوضوع، 
أن التجربة املغربية ذات الصلة بتعويض ضحايا 
تتجلى  مقاربتني،  على  تعتمد  اإلرهابية  األعمال 
السادس،  محمد  امللك  جاللة  تدخل  في  األولى 
امليزانية  من  وجزافية  مالية  منحة  وتخصيص 
العامة للدولة تصرف لفائدة املستحقني عن ضحايا 
مدينة  لها  تعرضت  التي  اإلرهابية  االعتداءات 
2003.  بينما تتمثل  ماي   16 يوم  البيضاء  الدار 
قواعد  على  بناء  الضحايا  تعويض  في  الثانية 
التسوية الودية املؤطرة بموجب القانون، موضحا 
من  مجموعة  أصدر  أن  املغربي  للقضاء  سبق  أنه 
بتعويض  تتعلق  نوازل  في  والقرارات  األحكام 
وبموجب  أنه،  كما  اإلرهابية.  العمليات  ضحايا 
القانون رقم 110.14 الصادر سنة 2016 تم إقرار 
بناء  اإلرهاب،  ومساندة ضحايا  تعويض  إمكانية 
على النظام الخاص بتغطية العواقب الناجمة عن 

ارتكاب األعمال اإلرهابية.
كما اعتمد املغرب، بشأن إعادة تأهيل املعتقلني 
رائد  مغربي  برنامج  على  اإلرهابيني،  املتطرفني 
ومعروف على املستوى الدولي »برنامج مصالحة«، 
أتاحت  األبعاد،  متعددة  مقاربة  على  يقوم  والذي 
الديني  النص  واستيعاب  فهم  منه،  للمستفيدين 

والقيم املجتمعية الصحيحة. 
التجربة  لهذه  التحليلية  القراءة  أفضت  وقد 
فعالية  على  الدالة  املؤشرات  بعض  استجالء  إلى 
برنامج مصالحة التي تتجلى خاصة، في إمكانية 
استفادة املنخرطني فيه من العفو، إذ بلغ إجمالي 
2005، بمن فيهم  643 مستفيدا منذ سنة  عددهم 
عددهم  والبالغ  مصالحة،  برنامج  من  املستفيدون 
في   63,27 بلغت  بنسبة  أي   ،222 131 من أصل 
البرنامج  املستفيدات من هذا  بلغ عدد  كما  املائة، 

8 نساء.
في  كبير  حيوي  دور  للمغرب  كان  ذلك،  إلى 
محاربة اإلرهاب على املستوى الدولي، حتى أصبح 
مرجعا ورقما ال يمكن القفز عليه في مجال محاربة 
األجهزة  أثبتت  حيث  للحدود،  العابر  اإلرهاب 
على  كعبها  علو  واالستخباراتية  املغربية  األمنية 
الواجهة الدولية، تدخال وتنسيقا وتعاونا وتبادال 
ذلك  على  أدل  وليس  خبرات.  وتقاسم  للمعلومات 
للتحالف  الوزاري  لالجتماع  مراكش  احتضان  من 
فيه   أبرز  الذي  املؤتمر  وهو  داعش.  ضد  الدولي 
وزير الخارجية،   ناصر بوريطة، أن القارة اإلفريقية 
»داعش«، حيث  أصبحت الهدف الرئيسي لتنظيم 
إجمالي هجماته  املئة من  في  لـ41  تشكل مسرحا 
العنف  أعمال  أن  مبرزا  العالم.  أنحاء  جميع  في 
 40 بني  تتراوح  زيادة  سجلت  اإلفريقية  بالقارة 
و60 في املئة من حيث الوفيات والهجمات، مقارنة 

بفترة ما قبل الجائحة.
الصحراء  جنوب  إفريقيا  أن  الوزير  وأوضح 
أحصت 48 في املئة من مجموع الوفيات الناجمة 
 ،2021 سنة  خالل  العالم  حول  اإلرهاب  عن 
بتسجيل 3461 ضحية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا 
اإلرهاب باملنطقة إلى 30 ألفا على مدار الـ15 عاما 
املاضية. مضيفا أن منطقة الساحل تأوي جماعات 
إرهابية تتطور بسرعة هائلة وتتسبب في ارتفاع 
حصيلة الضحايا حول العالم، مشيرا إلى أن هذه 
الناتجة  الوفيات  املئة من  35 في  املنطقة تحصي 
عن اإلرهاب حول العالم خالل 2021، مقابل 1 في 

املئة فقط قي سنة 2007.
وأوضح املتحدث أنه تم إدراج 27 كيانا إرهابيا 
مجلس  عقوبات  قائمة  إفريقيا ضمن  في  متمركزا 
جماعات  بصفتها  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 
إرهابية. محذرا من أن التهديد اإلرهابي في إفريقيا 
األطلسي  املحيط  سواحل  الراهن  الوقت  في  بلغ 
الروابط بني اإلرهاب  أن  البحرية، مؤكدا  وممراته 
القرن  في  كما  غينيا  خليج  في  ظهرت  والقرصنة 
أيضا  تسعى  اإلرهابية  الجماعات  وأن  اإلفريقي، 

إلى السيطرة على املوارد الطبيعية.

دولي  سياق  في  السنة  هذه  ماي   16 ملأساة  األليمة  الذكرى  تحل 
وإقليمي خاص، وكما هي العادة يتخذ منها املرصد املغربي لنبذ اإلرهاب 
والتطرف مناسبة للتتقييم، و تجديد أطروحته بضرورة اعتبار مناهضة 
التطرف واإلرهاب مسؤولية دولية، وها ذا ما أكده عمليا الجهاز األمني 
االستباقي املغربي، الذي لم يراهن على احتكار املعلومة كلما تعلق األمر 
بمخطط إرهابي في أي بقعة في العالم، فكان صمام أمان بخبراته وقيمه 
للدولة  املبكرة  الرؤية  لوال  أن تطالهم  الغدر  يد  الدول أوشكت  لعدد من 
املغربية في ترسيخ مفهوم مواجهة اإلرهاب مسؤولية دولية، وها نحن 
مغربية  بدعوة  داعش،  ضد  الدولي  التحالف  بانعقاد  نفخر  كمغاربة 
خلق  ضرورة  حول  املبكر  املغربي  التصور  سداد  رجح  مما  أمريكية، 
التطرف   لتطويق  وتدخلي  واستباقي  تنسيقي  طابع  ذات  دولية  جبهة 

وحاضنات العنف باسم الدين.
بإثارة  أكثر  وفخورون  الدولي  اللقاء  بهذا  فخورون  نحن  طبعا 
ضمن  إفريقيا  استحضار  وضرورة  إفريقيا  اإلرهاب  لحاضنات  املغرب 
أن  نفسه  الوقت  في  وفخورون  داعش،  ملواجهة  الدولية  االستراتيجية 
مراكش هي عاصمة هذا االنجاز الدولي وهو اعتراف رمزي بدور املغرب 
املغرب  بمساهمات  دولي  وعرفان  اإلرهاب  األمنية ضد  منظومته  وقوة 

القوية في اجهاض مخططات إرهابية خارج حدوده.
وفي السياق ذاته تحل الذكرى األليمة والعالم على شفا حرب دولية 
الحرب  مع هذه  والتعايش، لألسف  والتسامح  السالم  فتهدد  تتسع  قد 
اإليديولوجيات  تعالت  و  الكراهية  انتعش خطاب  أوكرانيا  في  الدائرة 
اليوم  والعالم  الدين،  باسم  التطرف  عن  خطرا  تقل  ال  التي  القومية 
مدعو أكثر لتطويق كل خطاب للكراهية يستغل ظروف الحرب، بتعريفه 
السياسية  باسبابها  الوعي  ورفع  الحرب  لهذه  سياسي  الجيو  بالبعد 

واالقتصادية بعيدا عن التأليب القومي والديني والعنصري.
وباملناسبة يدعو املرصد املغربي لنبذ. اإلرهاب و التطرف إلى تقديم 
مزيد من الضمانات القانونية لرجل األمن امليداني وحمايته  كلما تعلق 
املركزية  السلطات  به  قامت  ما  نبخس  ال  كنا  وإن  عمله،  بمزاولة  األمر 
لألمن الوطني في استنهاض الهمم ورفع املعنويات واالعتناء بالترقية 
االجتماعية واملهنية وتحقيق عدد من املكاسب فاألمر سيظل غير مكتمل 
ضعف  من  يعاني  ال  الذي  األمر  لقطاع  املالية  املناصب  من  الرفع  دون 
للمطالبة  الفرصة  وننتهز  البشرية،  املوارد  كفاية  عدم  من  بل  الكفاءة 
باطالق سراح الشرطي الدراجي وعدم اعتباره مجرما  واملرصد ال يقبل 
الشعبي، ألن األمر خطير جدا ويهدد  املزاج  فداء إلرضاء  تقديمه كبش 
لفتح  الدعوة  نجدد  وباملناسبة   . القانون   إلى  واالحتكام  الدولة،  هيبة 
نقاش عمومي لتشكيل جبهة موحدة ملناهضة اإلرهاب وخطاب الكراهية، 
والقضائي  واألمني  والخاص  العمومي  والقطاع  املدني  حولها  يلتئم 
الزمان  في  طرف  كل  دور  يحدد  تحمالت  دفتر  وفق  استراتجية  لوضع 

واملكان.
ملا  التطرف  املشتغل على قضايا  املدني  املجتمع  لدعم  نداءنا  ونجدد 
لهذا املوضوع من تحمالت بشرية ومالية ومادية تفوق قدرات املجتمع 

املدني، ودعم الدولة مطلب عاجل ال يحتمل التأجيل.
ونجدد أيضا مطالبنا بدعم جهاز األمن والقوات العمومية بمزيد من 
الضمانات القانونية وعدم االستسهال مع املجرمني بمنظومة أمنية حال 

الوقت أن تراجع في أفق حماية األمني من الشطط .
رحم هلل شهداء خناجر الغدر مدنيني وأمنيني... ولنا أمل أن املغرب 

اآلمن وراءه رجال ونساء  قدموا الغالي والنفيس ألجل الوطن.

يف نداء أصدره مبناسبة ذكرى 16 ماي

»مر�سد نبذ الإرهاب« يدعو  اإلى تقديم مزيد 
من ال�سمانات القانونية لرجل الأمن الميداني

متكن املغرب من إبرام اتفاق مع األمم املتحدة إلنشاء »مكتب برنامج األمم 
املتحدة املعني باإلرهاب والتدريب يف إفريقيا«، األول من نوعه يف إفريقيا، والذي 
يروم تطوير وتنفيذ البرامج املعتمدة الهادفة بالدرجة األولى إلى تطوير وتعزيز 
القدرات واملهارات يف مجال مكافحة اإلرهاب السيما ما يتعلق بأمن احلدود
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رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  "الحمد 
اهلل وآله وصحبه.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

على  حرصنا  التي  الحميدة،  بالسنة  عمال 
إليكم  نتوجه  االعتزاز،  وببالغ  استمراريتها، 
اليوم بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستني 
لكم  لنعبر  امللكية،  املسلحة  القوات  لتأسيس 
والجوية  البرية  مكوناتكم،  بمختلف  جميعا 
عطفنا  مشاعر  عن  امللكي،  والدرك  والبحرية 
مهما  األعمال،  جليل  من  تبذلونه  ملا  ورضانا، 
كلمة  إلعالء  التضحيات،  جسيم  من  كلفتكم 

الوطن والدفاع عن سيادته وسالمة أراضيه.
وها نحن اليوم وككل سنة، نحيي هذه الذكرى 
الغالية في الذاكرة الوطنية، كعنوان لقيم التالحم 
منها  تستمد  والتي  الذات،  ونكران  والتضحية 
الشعب  ووراءها  امللكية  املسلحة  قواتنا  اليوم 
واستماتتها  مناعتها  مقومات  قاطبة،  املغربي 
من  للنيل  اليائسة  املحاوالت  لكل  التصدي  في 

وحدتنا الترابية وثوابتنا الوطنية الراسخة.
إن النتائج اإليجابية إلنجازاتكم القيمة خالل 
السنة املنصرمة تجعلنا نعتز بما حققتموه من 
وروح  انضباط  من  به  تتمتعون  وبما  جاهزية، 
ننوه  أن  هنا  ونود  الوطن.  خدمة  في  التفاني 
بجنودنا املرابطني سواء في أقاليمنا الجنوبية 
حدودنا  حراسة  بمهام  القائمني  أو  والشرقية، 
وحزم،  يقظة  في  والبحرية،  والجوية  البرية 
معتزين بما تقومون به حفاظا على وحدة الوطن 

وأمن املواطنني. 

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

 إن يقيننا الراسخ بأهمية ما تقومون به من 
مهام جليلة على املستويني األمني والعسكري، 
مجال  في  ومكاسب  تجارب  من  راكمتموه  وما 
مدى  ندرك  يجعلنا  واألزمات،  املخاطر  تدبير 
قواتنا  لتطوير  رسمناه  الذي  النهج  صواب 
املسلحة امللكية هيكلة وتنظيميا، وكذا حرصنا 
بنفس  املستمرة  واملواكبة  الدعم  توفير  على 
العزيمة واإلصرار، لنحقق لكم أعلى مستوى من 
التحديات،  كل  ملواجهة  واالستعداد  االحترافية 
خصوصا في ظل هذه الظرفية الدولية الدقيقة، 
وأمنية  عسكرية  انعكاسات  من  تفرزه  ما  مع 

واقتصادية.
بكفاءة  نشيد  أن  البد  السياق،  هذا  وفي 
العنصر البشري لقواتنا املسلحة امللكية، ذكورا 
يعكس  مستمر  تطور  من  يحققه  وما  وإناثا، 
دائما  نسعى  الذي  العسكري  تكويننا  جودة 
لتأهيله وترقيته، نظريا وتطبيقيا، حتى نضمن 
املعارف  لكل  واملثمر  املستمر  التحصيل  لكم 
للقيام  تؤهلكم  التي  الضرورية  والخبرات 

بمهامكم املتعددة، في أحسن الظروف.
السامية، بإحداث لجنة  كما أصدرنا أوامرنا 
نظام  إحداث  مشروع  لدراسة  عليا  عسكرية 

القانوني  اإلطار  الصف، يحدد  أساسي لضباط 
وفق  املهني،  املسار  تدبير  وكذا  والتنظيمي، 
تعتبر  التي  الفئة،  لهذه  وشامل  حديث  منظور 

من ركائز قواتنا املسلحة امللكية.

بها  نخص  التي  السامية  للرعاية  وتجسيدا 
الذين  األمة  ومكفولي  شهداء  وعائالت  أفراد 
قدموا التضحيات الجسام في الدفاع عن الوطن 
ووحدته الترابية، أصدرنا أوامرنا قصد تمكني 
هذه الفئة من االستفادة من السكن بمدن اململكة، 
حتى  إضافية،  مصاريف  وبدون  مجاني  بشكل 

نضمن ظروف العيش الكريم لهم ولذويهم.
وسيبقى من أبرز تجليات اهتمامنا بالعنصر 
شبابنا  إدماج  من  إليه  نتطلع  ما  البشري، 
انخراط  مع  العسكرية،  الخدمة  في  املغربي 
من  ألفا  قوامه عشرون  السنة،  هذه  فوج جديد 
املجندين واملجندات. وللحفاظ على مكاسب هذه 
التجربة الوطنية، يجب االستمرار في دعمها من 
خالل تطوير البرامج وتحديث البنيات وتوفير 
حتى  إلنجاحها،  والبشرية  املادية  اإلمكانيات 
طواعية  عن  النداء  لبى  الذي  لشبابنا  يتسنى 
وطنهم  خدمة  في  االنخراط  كبيرة،  وبأعداد 

بإخالص وحماس.

معشر الضبـاط وضبـاط الصف والجنود،

 وتعزيزا لقدرات جيشنا الدفاعية، سنواصل 
تجهيز  بمخطط  قدما  للدفع  األولوية  إعطاء 
برامج  وفق  امللكية  املسلحة  القوات  وتطوير 
مندمجة ترتكز خصوصا على توطني الصناعات 
عبر  وذلك  العلمي،  البحث  وتنمية  العسكرية 
مع  واالتفاقيات  الشراكات  من  مجموعة  إبرام 
تنفيذ  بغية  املغربية  والجامعات  البحث  مراكز 
مشاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل تطوير 
مجاالت  في  املسلحة  لقواتنا  ذاتية  تجهيزات 

مختلفة.

جسور  مد  اعتمدنا  النهج،  هذا  مع  وموازاة 
امللكية ونظيراتها  التعاون بني قواتنا املسلحة 
أسفرت  والتي  والصديقة،  الشقيقة  الدول  من 
جيشنا  إشعاع  من  زادت  محمودة  نتائج  عن 
يعزز مصداقيتكم ويغني  دوليا، مما  وحضوره 
رصيدكم املعرفي لخدمة ما نؤمن به جميعا من 
التي يجب أن تسود  السلم واألمن  ترسيخ قيم 

بني الدول والشعوب.
وبفضل  األساسي،  املبدأ  هذا  من  وانطالقا 
تجربة،  من  امللكية  املسلحة  القوات  راكمته  ما 
في  فاعال وموثوقا  اليوم شريكا  املغرب  أصبح 
وحداتنا  مشاركة  عبر  السالم،  حفظ  عمليات 
داخل  العسكرية  وبأطرنا  مختلفة  بتجريدات 
هياكل الهيئات األممية، وسيتعزز هذا االنخراط، 
إن شاء اهلل، بإنشاء مركز مغربي لحفظ السالم 
متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات 
الوطنية واألجنبية خاصة في القارة اإلفريقية، 
الدول  وبعض  املتحدة  األمم  مع  بشراكة  وذلك 
والسلم  األمن  مبادئ  تعزيز  أجل  من  الصديقة، 

الدوليني.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود، 

في هذه الذكرى الوطنية املجيدة وفي املجال 
األمني، ال يفوتنا كذلك أن نعبر عن بالغ رضانا 
الوطني  واألمن  امللكي  الدرك  لرجال  وتقديرنا 
واإلدارة  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات 
سبيل  في  نهار  ليل  به  يقومون  ملا  الترابية، 
توفير الطمأنينة للمواطنني وحماية مصالحهم، 
حفظ  في  متواصلة  جهود  من  يبذلونه  وملا 
األمن والسهر على سالمة الوطن، بكل انضباط 

وصمود وإخالص.
وككل سنة، نستحضر في هذا اليوم بكل إجالل 
وخشوع، فضل القائدين الراحلني، جدنا املغفور 
املنعم  ووالدنا  الخامس  محمد  امللك  جاللة  له 
ثراهما،  اهلل  طيب  الثاني،  الحسن  امللك  جاللة 
على القوات املسلحة، متضرعني إلى الباري عز 
ويسكنهما  رحمته،  بواسع  يشملهما  أن  وجل 
فسيح جناته مع النبيئني والصديقني والشهداء 

والصالحني، وحسن أولئك رفيقا.
كما نسأله تعالى أن يشمل برحمته ورضوانه 
شهداءنا األبرار الذين سقطوا في ساحة الشرف 
واالستقالل،  الحرية  كنف  في  املغرب  ليعيش 
طمأنينة  في  والكرامة  بالرخاء  أبناؤه  وينعم 

وسالم.
بهذا  االلتزام  على  اهلل،  رعاكم  فثابروا، 
لقسم  مخلصني  لكم،  رسمناه  الذي  النهج 
الوطن  وحدة  عن  ومدافعني  الخضراء  املسيرة 
ومقدساته، مجندين وراء قائدكم األعلى ورئيس 
امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركان 

ومتشبثني بشعاركم الخالد:
هلل ـ الوطن ـ امللك" .

القيادة العامة تحتفل
العامة  القيادة  نظمت  السياق،  نفس  وفي 
للقوات املسلحة امللكية، بالرباط، حفال بمناسبة 

الذكرى الـ66 لتأسيس القوات املسلحة امللكية.
الجنرال  ترأسه  الذي  الحفل،  هذا  وتميز 
العام  املفتش  الفاروق،  بلخير  دوكوردارمي 
امللكية قائد املنطقة الجنوبية،  للقوات املسلحة 
بتالوة " األمر اليومي " الذي وجهه جاللة امللك 
أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس،  محمد 
الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، للضباط 

وضباط الصف والجنود.
استعراض عسكري  بتنظيم  الحفل  تميز  كما 
املقر  وتشكيالت  وحدات  مختلف  فيه  شاركت 
املسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  التابع  العام 

امللكية.
من  العديد  توشيح  تم  املناسبة،  وبهذه 
الضباط وضباط الصف باألوسمة التي أنعم بها 
عليهم جاللة امللك. وفي نفس اليوم  أقيم بالثكنة 

السابقة للفيلق الحادي عشر املحمول للمشاة
الذكرى  تخليد  بمناسبة  حفل  بالداخلة، 
املسلحة  القوات  لتأسيس  والستني  السادسة 
القطاع  قائد  دوبريكاد،  الجنرال  ترأسه  امللكية، 
مرفوقا  الفهمي،  عمر  الذهب،  بوادي  العسكري 
العسكرية  الحامية  قائد  ماجور  بالكولونيل 
بالداخلة، إدريس أوقدور، وفيه تمت تالوة األمر 
اليومي الذي وجهه جاللة امللك محمد السادس، 
العامة  الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد 
وضباط  الضباط  إلى  امللكية،  املسلحة  للقوات 

الصف والجنود. 
ترأسه  الذي  الحفل،  تميز  العيون،  وفي 
القطاع  قائد  ملودني  محمد  ماجور  الكولونيل 
مرفوقا  بالنيابة،  الحمراء  للساقية  العسكري 
بالكولونيل ماجور محمد الحارثي قائد الحامية 
الذي  اليومي  األمر  بتالوة  بالعيون،  العسكرية 
وجهه جاللة امللك محمد السادس، القائد األعلى 
املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركان  ورئيس 
الصف  وضباط  الضباط  إلى  إلى  امللكية، 

والجنود،
استعراض  تنظيم  الحفل،  هذا  تم، خالل  كما 
القوات  وحدات  مختلف  فيه  شاركت  عسكري 
الضباط  من  عدد  وتوشيح  امللكية،  املسلحة 
بها  أنعم  بأوسمة  والجنود،  الصف  وضباط 

عليهم جاللة امللك محمد السادس. 

جاللة امللك ينوه باجلنود املرابطني يف اأقاليمنا اجلنوبية 
وال�سرقية، القائمني بحرا�سة احلدود الربية واجلوية والبحرية

في األمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ66 لتأسيسها

وجه  جاللة الملك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 
العامة للقوات المسلحة الملكية، أول أمس السبت، »األمر اليومي« للقوات 

المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيسها.
وفي ما يلي نص األمر اليومي:

إنشاء مركز مغربي 
لحفظ السالم متعدد 

التخصصات،  بشراكة مع 
األمم المتحدة وبعض 

الدول الصديقة  

انخراط فوج جديد هذه 
السنة قوامه عشرون 
ألفا من المجندين 
والمجندات في الخدمة 
العسكرية  

السكن بشكل مجاني 
وبدون مصاريف إضافية 

ألفراد وعائالت شهداء 
ومكفولي األمة

لجنة عسكرية عليا 
لدراسة مشروع إحداث 
نظام أساسي لضباط 
الصف  

االستعداد لمواجهة 
كل التحديات، خصوصا 
في ظل هذه الظرفية 

الدولية الدقيقة، مع ما 
تفرزه من انعكاسات 

عسكرية وأمنية 
واقتصادية
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اململكة املغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف باسفي

املحكمة االبتدائية باسفي
مكتب التنفيذ املدني

ملف التنفيذ عدد:

22/6101/46
اعالن عن سمسرة عمومية

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/06/30 يوم  ستجري 

بهذه  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
عن  عبارة  هو  الذي  العقار 
محفظة  غير  للسكن  دار 
مربعا،  مترا   104 مساحتها 
تتكون من طابق ارضي ومن 
سطح  ومن  علوي   طابق 
22 زنقة بن  والكائنة بالرقم 
الدرعي  اعزيب  حي  العربي 

اسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

660.000,00 درهما
اغضيفة  السيدة:  لفائدة 

الصابر
ينوب عنها ذ. يوسفي ارحيلة 

املحامي بهيئة باسفي
ضد السيد: عبد اهلل زعفر

عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
من  العامة.وللمزيد  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /1686/ إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ عدد:
2019/6210/15

اعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/05/26 يوم  ستجري 
بقاعة البيوعات رقم 5  بهذه 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
عبارة  هو  الذي  العقار 
فالحية،  أرضية  قطعة  عن  
مترا   6803 مساحتها 
مربعا. يحدها قبلة عبد اهلل 
ابناء  ابريكم  ومحمد  ابريكم 
العزيز  عبد  بحرا  العسال، 
ابريكم ودوار اوالد بوجمعة 
عبد  شماال  ابريكم،  واحمد 
ابريكم  ومحمد  ابريكم  اهلل 
وجنوبا  لعسال  ابناءا 
الكائنة  العمومية.  الطريق 
بدوار اوالد بوجمعة جماعة 
الكرعاني  سيدي  وقيادة 

اسفي.
عرض:  آخر 

61.500,00درهما

لفائدة السيد: الهاشمي بيار
الغاني  عبد  ذ.  عنها  ينوب 
طراقي املحامي  بهيئة اسفي

اللطيف  عبد  السيد:  ضد 
ابريكم

عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
الخزينة العامة. وللمزيد من 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /1687/ إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ عدد:
2022/6101/32

اعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/05/26 يوم  ستجري 
بهذه  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
 8 عادل  املسمى  العقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
آر   1 مساحته   23/7483
21 سنتيار والذي هو عبارة 
عن دار للسكنى تشتمل على 
محالت   3 به  سفلي  طابق 
علوي  طابق  وعلى  تجارية 
بهما  شقتني  من  يتكون  اول 
وعلى  املرافق  من  مجموعة 
طابق علوي ثان به مجموعة 
وعلى  ايضا  املرافق  من 
بتجزئة  والكائنة  سطح. 
مفتاح  13حي  رقم  الجوهرة 

الخير اسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

1.200.000,00 درهما
الجليل  عبد  السيد:  لفائدة 

زوينت ومن معه
فارسي  ورثة  السادة:  ضد 

ازوينت
عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
من  العامة.وللمزيد  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /1688/ إ.د

ع.س.ن /1676/إد

ع.س.ن /1679/إد

ع.س.ن /1685/إد

ع.س.ن /1678/إد

ع.س.ن /1689/إد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- لحسن العسبي
- محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- جمال امللحاني
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/05/15/15

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 126/2022

لفائدة: بنيوسف خمخم 
عنوانه طريق بوقنادل تجزئة 

الحاج احميدة ب رقم 22 
وجدة

ينوب عنه األستاذ محمد 
الخالدي املحامي بهيئة 

وجدة
ضد: تاميمونت خمخم، عبد 
اهلل خمخم، محمد خمخم، 
عمرو خمخم، يمينة خمخم
عنوانهم طريق بوقنادل 

تجزئة الحاج احميدة ب رقم 
6 وجدة

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/06/29 األربعاء  يوم 

صباحا   11 الساعة  على 
 9 رقم  الجلسات  بقاعة 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
بيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املحفظ  للعقار  ميسور  مزايد 
بنهري«  »دار  املسمى  امللك 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
 118 مساحته   O/28574
بتجزئة  الكائن  مربع،  متر 
الحاج احميدة طريق بوقنادل 
وجدة.   22 رقم  ب  الزنقة 
سفلية  بناية  عن  عبارة  وهو 
تتكون  واجهتني  لها  قديمة 
من سفلي يحتوي على مرآب 
وغرفتني  صالون  به  ومنزل 
عار  وبهو  ومرحاض  ومطبخ 
إلى  يؤدي  درج  به  يتوسطهم 

السطح.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
500.000,00درهم  قدره 

)خمسمائة ألف درهم(. 

مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   3% زيادة 

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

رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/1662/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

 قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال 

- طنجة
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
 TN2117545 :رقم

جلسة علنية

جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة   - الشمال 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
-قطاع  للشرب  الصالح 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
اللوازم  بتموين  املتعلق 
جهة  النقل  ملديرية  املكتبية 

الشمال - طنجة.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
)مع  309.425,69درهم 

احتساب الرسوم(.
يمكن تحميل ملف االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية 

بالعنوان اإللكتروني التالي :
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  يمكن سحب ملف 

املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة   - الشمال 
املشتريات.إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف:

)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
 )212(05.39.32.54.00

يسلم ملف االستشارة مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات نظام االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
النقل جهة  إلى مديرية  وصل 
-طنجة ;مصلحة  الشمال 
املشتريات وإدارة املخزن قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
-قطاع  للشرب  الصالح  املاء 

جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  -طنجة ;  الشمال 
النصر  إقامة  املشتريات. 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 

طنجة.
عقد  وساعة  تاريخ  قبل   
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
نفس  في  العينات  تودع   -
العنوان املشار إليه أعاله قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
العلنية لفتح األظرفة أو تسلم 
إلى رئيس لجنة التحكيم عند 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية 

األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 08 األربعاء  يوم  األظرف 
الساعة  على  يونيو2022 
صباحا  والنصف  العاشرة 
بمقر  املغربي(  )التوقيت 
تفتح  أعاله.  املذكور  العنوان 

األظرفة في آن واحد.
من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 

رئيسة  نادية  برادة  بالسيدة 
وتدبير  املشتريات  مصلحة 
جهة  النقل  ملديرية  املخازن 
 : العنوان  -طنجة .  الشمال 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 

الطابق األول طنجة 
الهاتف:

)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

نظام مشتريات  يمكن تحميل 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www .one .ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes régle-
mentaires et tech-
niques(.
ع.س.ن/1666/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التوزيع باملحاصة رقم

2022/02
إعالن عن تبليغ افتتاح 

اجراءات التوزيع باملحاصة 
للعموم

اعالن اول
القضائي  االمر  على  بناء 
القاضي  السيد  عن  الصادر 
باملحاصة  للتوزيع  املنتدب 
بتاريخ  املحكمة  بهذه 
2022/04/15 في امللف حجز 

عقاري رقم 2018/6107/20
الجله

كتابة  مصلحة  رئيس  يطلع 
العموم  باسفي  الضبط 
التوزيع  مسطرة  بافتتاح 
باملحاصة في امللف التنفيذي 
الدائن  لفائدة  اعاله  املذكور 
محمد  السيد  التنفيذ  طالب 
ابن  اسفي  وقابض  بغدي 
في  متدخال  بصفته  رشد 
الحجز على وجه التعرض في 
مواجهة املدين املحجوز عليه 

السيد عبد الرزاق الشقوري.
ع.س.ن /1677/إ.د

ع.س.ن /1667/إدع.س.ن /1665/إد

ع.س.ن /1674/إد

ع.س.ن /1675/إد
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تابع ص 1

املغرب  أن  والشمولية  الجدية  عناصر  ومن   
صحت  إذا   ، إزاءه  النية»  «حسن  يشترط  ال 
في  ودليلنا  اإلرهاب،  ضد  يعمل   لكي  العبارة، 
السياسي  الخصم  إلى  الدعوة  تكرار  هو  ذلك 
الشرقية  الجهة  في  والديبلوماسي  والجغرافي 
للتعاون ومحاربة اإلرهاب على الرغم من العداوة  
تفوق  البشرية  مصلحة  ألن  املعلنة،   ) )العداوات 
ذلك  في  دليلنا  أن  كما  للجيران،  العدائية  النزعة 
كون املغرب واصل التعاون مع إسبانيا، بشهادة 
من منظمات ومنصات دولية معترف بها، بالرغم 
وصل  والذي  معها  العالقة  طبع  الذي  التوتر  من 

حد القطيعة....
الثانية تتعلق بتحول القارة اإلفريقية   النقطة 

إلى موضوع دولي من جهة الرد على اإلرهاب.
لقد انتقلت بنية التنظيم اإلرهابي من شرق آسيا 
إلى الشرق األوسط، وهي تسعى إلى تثبيت كيانها 
في التراب اإلفريقي، وقد كان املغرب من أول الدول 
التي نبهت إلى هذا التحول ... ليس سرا أن املغرب 
التي  األوضاع  على  ودقة  بتتبع  ويشتغل  اشتغل 
تعم إفريقيا، ويوفر لذلك املعلومات الضرورية، من 
خالل االستخبار وتوظيف التكنولوجيات الحديثة 
ومن خالل جمع املعلومات والتعاون حولها مع كل 
األطراف. وهو مجهود مغربي محض، يجعل حتى 
بعض األجهزة التي اعتبرت، لردح طويل من الزمن، 
منه  إفريقيا مجالها الحيوي الحصري «تغضب» 
إلى شغل أجهزته عن  وتحاول شيطنته، وتسعى 

عمق مهمتها وآفاق تطورها.
عن  والبحث  والقساوة  األلم  قارة  إفريقيا، 

موقع تحت شمس العصر، ولهذا ربما هي أيضا 
«إفريقيا التنمية اإلرهابية»..

وحدها  األمنية  املقاربة  بأن  مؤمن  املغرب  إن 
املقاربات  ن  ُتَؤمِّ التي  هي  ولكنها  كافية،  ليست 
وكما  وضرورًة،  امتداد  ذاَت  وتجعلها  األخرى، 
اقتنع بذلك، فهو يقنع دول إفريقيا بذلك، ويعتمد 
واالجتماعية  الروحية  مكوناته  بكل  األمن  على 

واالقتصادية والتربوية... إلخ. 
والثابت أن األمنيني من أكثر األطراف اقتناعا، 
كما تدل على ذلك  الحوارات والتقارير والخرجات 
األمن  أسالك  كل  في  للمسؤولني  اإلعالمية 

واالستخبارات.
دة.. هذه قناعة دولة وقناعة مَوحِّ

ولعل إفريقيا ستربح الكثير من هذا التوجه... 
وليدة  ليست  أنها  من  بالرغم  الثالثة،  النقطة 
مبتدأ  إلى  العميق  مدلولها  يعود  بحيث  اليوم، 
عناصر  كل  مع  املغرب  يخوضه  الذي  الصراع 
تماسكه  أو  الوطنية  وحدته  تفكيك  ومحاوالت 
املجتمعي، تتعلق  بارتباط اإلرهاب واالنفصال في 
للمغاربة، ألن كال منهما يهدف  الجماعية  املخيلة 
واحدة ترابية والثانية  إلى عملية تفكيك واسعة: 
التواشج  أن  مبكرا،  املغرب،  أدرك  بشرية..ولهذا 
عملية  هي  واإلرهاب  االنفصال  بني  والترابط 

حيوية لهما.
 فكل إرهاب يسعى إلى تفكيك الدول لكي يقيم 
والعراق(،  وسوريا  أفغانستان  )تجربة  دولته 
لم  إذا هو  كيانه  اإلرهاب  يقيم  أن  يمكن  بحيث ال 
يمزق وحدة األمة الترابية واإلنسانية بل العقائدية، 
كما أن كل انفصال يستعمل جميع الوسائل وعلى 
رأسها اإلرهاب والترهيب، والعمليات التي قامت 
اإلسبانية  «إيتا"»  قبيل"  من  عديدة  تجارب  بها 

للشك،  مجال  بال  تدل،  اإليرلندية  و"«االيرا"» 
وهما  االنفصال،  مقومات  من  مقوم  اإلرهاب  أن 

يتغذيان من بعضهما البعض.
نعاين  الصحراء،  وجنوب  الساحل  شريط  في 
محاوالت تفكيك مالي مثال لكي يحلو للتنظيمات 
الذي  الشيء  نفس  وهو  دولتها..  بناء  الداعشية 
أخرى..  إفريقية  دول  وفي  نيجيريا  في  يحدث 

واالنفصال مثل اإلرهاب، ُمعٍد !
وعليه فإن اُلمسلَّمة الحالية في كون االنفصال 
قوة  دليل  هي  واحدة،  رحم  من  تؤأم  واإلرهاب 
دولي  باعتراف  عليها  الحصول  املغرب  استطاع 

وقناعة عاملية...  
حدثني  على  نعلق  أن  منا  يستوجب  والسياق 
لكنهما على تواشج في  الزمن  غير متباعدين في 

الشحنة وتباعد في الجغرافيا:
ـ انسحاب قوات الحلف األطلسي من أفغانستان، 
الثالثة  األلفية  بداية  في  شظاياها  وصلتنا  التي 
ووصلنا جنودها في شخص األفغان املغاربة من 

املوجة األولى.
ـوحدث انسحاب فرنسا بعد عملية "برخان" من 
مالي حيث البالد تتأرجح بني اإلرهاب واالنقالب...

أن  أرادت  التي  الدولة  فإن  ذلك،  على  عالوة 
تفرض االنفصال، هي نفسها الدولة التي حاولت 
إبعاد   املغرب من محاربته ونقصد بها الجزائر، 
من خالل استبعاد بالدنا في تشكيلتني إفريقيتني 
 .. املشترك  للعمل  العليا  القيادات  لجنة  قبيل  من 
وهو دليل على عجزها عن تحديد العدو !  وال ترى 

سوى املغرب..
املنظمات  بأن  اعتبرت  األمنية  فلسفتها  أن  كما 
شكل  على  وتعمل  بينها  ما   في  مترابطة  غير 
االستغراب  أثار  بشكل  مستقلة،  مجموعات 

وأجهض محاوالتها منذ انطالقها..
 ومما يثير االستغراب أيضا خوفها املستمر من 
أن تستقل الدول بعملها في قضايا محددة، بعيدا 

عن وصايتها املُلِغزة!
والدول  املغرب  بني  التقاطع  عناصر  ومن   
االنفصال  قادة  أن  هو   ، تعاني  التي  اإلفريقية 
حال  هو  كما  جزائري،  إرث   .. هم  واإلرهاب، 
كما   .. االرهابي  املجال  في  العاملة  املنظمات 
اإلرهاب،  إلى  الذي تحول  االنفصالي  هو حال    
أبوعدنان الصحراوي و الذي قتل مؤخرا، ويعتبر  

أيضا إرثا جزائريا...  
لقد تجمعت لدى األجهزة املغربية ما يكفي من 
بأن مخيمات  العالم  تقنع  التي تجعلها  املعطيات 
تندوف تحولت إلى معسكرات مختلطة األجناس، 
تتعامل فيها عناصر مختلطة لصنع خلطة إرهابية 

انفصالية مقلقة.
لم  إن  الصعب  من  فإن  أيضا  للعالم  وبالنسبة 
يكن من املستحيل وجود دولة انبنت على اإلرهاب 
االنفصالي واالنفصال اإلرهابي في منطقة تلغمها 
ولعل   ، األطلسي  املحيط  على  إرهابية  جماعات 
الساكنة  هوية  تحديد  رفض  الجزائر  مواصلة 
التي  العمليات  وتسجيلها ومعرفة توجهاتها من 
تفاعلي  مختبر  إلى  تحولها  حظوظ  من  تضاعف 

لإلرهاب واالنفصال...
في مجال  لذاته  املغرب  والخالصة؟ هو تطوير 
به،هو  العهد  حديثو   ونحن  بنا  العهد  حديث 
العقيدة  تطور  بفضل  وذلك  الديني..  االرهاب 
أخرى  مقاربات  مع  وترابطها  للمغرب   األمنية 
مراتب  الى  وانتقالها  البعض  بعضها  تسندها 
عاملية في النجاعة، وبفضل قيم نكران الذات وفي 

الوالء للبالد وثوابتها ..

�ضربات 16 ماي..كيف 
جعل الأمُن املغرَب �ضريكا 

دوليا ح�ضريا يف حماربة 
الإرهاب يف اأقل من عقدين؟

مجال  في  العالم  به  نفاخر  أمني  جهاز  لدينا 
مكافحة اإلرهاب  ونفخر به أيما افتخار في مجال 
مكافحة الجريمة بكل أنواعها، ونشهر هذا االفتخار 
تتم  التي  الجسام،  التضحيات  نعرف  ألننا  ونعلنه 
ألجل أن نصل إليه، ونواصل هذا االفتخار مع تحية 
ال بد منها لكل أفراد هذا الجهاز نظير ما قاموا به 
من  والخاصة  االستثنائية  املرحلة  هذه  في  مجددا 
الذين  نوعها، فهم فعال حماة الوطن، ورجال الظل 
هذا  على  قادرا  املغرب  يبقى  أن  ألجل  ينامون  ال 
اإلحساس الرائع باألمن واألمان، أدام هلل على البلد 
نائب  لم يكن روب جرينواي،  الثمينة.  النعمة  هذه 
رئيس مجلس األمن القومي األمريكي، يرمي الورود 
»ناشيونال  املرموقة  األمريكية  باملجلة  مقاله  في 
انترست« الذي تطرق فيه لترنحات اإلرهاب حينما 
اعترف بشكل صريح إلدارتي األمن الوطني ومراقبة 
مديرهما  عهد  في  اكتسبتا  اللتني  الوطني  التراب 

دول  دولية بشهادة  الحموشي سمعة  اللطيف  عبد 
تزويد  في  الحاسم  دوره  بفضل  دولية  ومنتظمات 
دول عظمى بمعطيات استخباراتية جنبتها ويالت 

العمليات اإلرهابية.
اعترفت  املستحق،  النجاح  هذا  بعد  فمباشرة 
السلطات الفرنسية بأنها تجنبت »حمام دم« بعدما 
من  فرنسية  مواطنة  حول  دقيقة  معلومات  تلقت 
عمل  لتنفيذ  التحضير  بصدد  كانت  مغربي  أصل 
مما  بباريس،  كنيسة  كان يستهدف  إرهابي وشيك 

مكن من تحييد مخاطر هذا املشروع اإلرهابي.
فيها  تنقذ  التي  األولى  املرة  هي  هذه  تكن  ولم 
األجهزة األمنية فرنسا ودوال عظمى من خطر أعمال 
إرهابية دامية، فال أحد في فرنسا سينسى املعلومات 
االستخباراتية  املؤسسات  قدمتها  التي  الدقيقة 
هجمات  منفذي  بخصوص   2015 في  املغربية 

باريس التي أودت بحياة 132 شخصا. 

وتتذكر إسبانيا جيدا املجهودات األمنية املغربية 
التي قادت إلى تفكيك عدة خاليا موالية لتنظيمات 
الجهاديني  من  العديد  وتوقيف  مسلحة  جهادية 
املحتملني كانوا بصدد التحضير ألعمال إرهابية في 
مدريد وإشبيلية، جعل ملك إسبانيا يصدر مرسوما 
بوسام  الحموشي  اللطيف  عبد  لتوشيح  ملكيا 

االستحقاق للحرس املدني اإلسباني.
ولن تتجاهل السلطات األملانية 2016 الدور الذي 
أخبرت  بعدما  املغربية  املخابرات  أجهزة  به  قامت 
نظيرتها في برلني بمعلومات تفصيلية حول منفذ 
هجوم دهس املواطن التونسي أنيس عمري، ولعبت 
بلجيكا  لتجنيب  كبيرا  دورا  املغربية  االستخبارات 
وقع  على   2016 في  بروكسيل  هزت  انفجارات 
انفجارين داميني استهدف مطارها الدولي ومحطة 

ميترو »مالبيك« وخلفا 34 قتيال. 
نصيب  لها  كان  نفسها  العظمى  أمريكا  دولة 

األجهزة  أمدت  بعدما  املغربية  األمنية  الحماية  من 
االستخباراتية مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي 
بمعلومات دقيقة، حول العسكري األمريكي الذي تم 
اعتقاله في يناير 2021 والذي كان يقوم بالتخطيط 
 11 التذكاري ألحداث  النصب  على  إرهابي  لهجوم 
اغتيال  ومحاولة  بنيويورك،  مانهاتن  في  سبتمبر 

عسكريني أمريكيني .
التي  الالمنتهية  الخدمات  من  نماذج  فقط  هذه 
لحماية  املغربية  االستخباراتية  األجهزة  بها  تقوم 
العالم من اإلرهاب وتحييد مخاطره، ولم يكن ممكنا 
أن يحظى عملها بالدقة والحرفية التي جعلت دوال 
املغربية  لألجهزة  األمنية  بالقيمة  تعترف  عظمى 
سواء في حفاظها على أمن اململكة الداخلي أو في 
تنام  ال  أكفاء  رجال  لوال  أجنبية،  دول  أمن  حماية 
اإلرهاب  عبث  من  واملواطن  الوطن  لحماية  أعينهم 

والتالعب باالستقرار.
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اإعطاء انطالقة العمل 
بالفرقة اجلهوية 

للمتفجرات مبدينة الرباط
بالفرقة  العمل  انطالقة  إعطاء  املاضي،  الجمعة  يوم  تم، 
الرباط  أمن  لوالية  التابعة  بالرباط،  للمتفجرات  الجهوية 
استراتيجية  إطار  في  وذلك  الخميسات،   - تمارة   - سال   -
املديرية العامة لألمن الوطني، الرامية إلى مكافحة الجريمة 

بجميع أشكالها وتعزيز دور مصالحها الالممركزة.
وبهذه املناسبة، تم تنظيم حفل بحضور والي أمن الرباط 
- سال - تمارة - الخميسات، تميز بتقديم مختلف التجهيزات 
والوسائل اللوجيستيكية املوضوعة رهن إشارة هذه الفرقة.

ويأتي إحداث هذه الفرقة املتخصصة في سياق الرفع من 
التعامل مع  الجهوية املختصة في  كفاءة وجاهزية املصالح 
على  واملرتبطة،  املستجدة،  والتهديدات  األمنية  التحديات 
وجه الخصوص، بالتهديدات الناشئة عن الجريمة اإلرهابية.

»M24«، القناة اإلخبارية التابعة لوكالة  لـ  وفي تصريح 
شرطة  ضابط  الوهابي،  نوفل  أكد  لألنباء،  العربي  املغرب 
باملصلحة املركزية للمتفجرات، أن إحداث هذه الفرقة بوالية 
أمن الرباط - سال - تمارة - الخميسات يندرج في إطار املشروع 
الرائد، الذي أطلقته املديرية العامة لألمن الوطني بشأن إنشاء 
األمنية،  التحديات  ملختلف  االستجابة  بهدف  جهوية  فرق 
 وعلى رأسها التهديدات املرتبطة باإلرهاب والجرائم العنيفة.

الجديدة  الفرقة  هذه  إشارة  رهن  وضع  تم  أنه  إلى  وأشار 
بموارد بشرية  تعزيزها  تم  كما  مادية وتقنية هامة،  وسائل 
أفضل  في  مهامها  إنجاز  من  لتمكينها  عالية  كفاءة  ذات 

الظروف املمكنة.
في  تتمثل  الفرقة  هذه  مهام  أن  أبرز  اإلطار،  هذا  وفي 
وتحييد  واملتفجرة،  املشبوهة  واملواد  األجسام  عن  الكشف 
تعرض  أن  يمكن  التي  الصنع  تقليدية  الناسفة  العبوات 
سالمة املواطنني للخطر، وكذا املساهمة في تأمني التظاهرات 

الكبرى، السياسية والثقافية والرياضية.
التقني  الدعم  بتقديم  أيضا  يتعلق  األمر  أن  وأضاف 
وامليداني لألبحاث والتحقيقات القضائية، من خالل الرصد 
على  عالوة  املتفجرة،  واملواد  لألجسام  الالزم  والتحليل 
التي  التهديدات  كافة  ملواجهة  والناجعة  الفعالة  املساهمة 

تشكلها املواد املتفجرة.
متخصصة،  أمنية  أطقم  من  الجديدة  الفرقة  وتتكون 
خضعت على مدار أسابيع لدورات تكوينية متقدمة في مجال 
املتفجرات، وكذا في مجال تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش 

االستباقي عن كل املواد املشبوهة.
كما تم تزويد هذه الفرقة بوسائل لوجيستيكية من الجيل 
وأجهزة استشعار عالية الدقة،  الجديد، تتضمن »روبوتات« 
قادرة على رصد ومعالجة املتفجرات وفق ضوابط تضمن أمن 

موظفي الشرطة واملواطنني.
وتنضاف هذه الفرقة الجديدة إلى ست فرق أخرى مماثلة، 
وإحداثها  املنصرمة  الثالث  السنوات  خالل  برمجتها  جرت 
والدار  ووجدة  ومراكش  العيون  مدن  من  بكل  فعلي  بشكل 
بمجموع  تعميمها  أفق  في  وذلك  وفاس،  وطنجة  البيضاء 
جهات اململكة، وفق رؤية مندمجة تراعي الحاجيات األمنية 

ومتطلبات تطبيق االستراتيجيات األمنية.

الذكرى الـ 66 لتأسيس األمن الوطني

التزام متجدد بخدمة الوطن واملواطن
االثنني،  اليوم  الوطني،  األمن  أسرة  تخلد 
املديرية  لتأسيس  والستني  السادسة  الذكرى 
سنوية  مناسبة  وهي  الوطني،  لألمن  العامة 
الجسيمة  والتضحيات  اإلنجازات  الستحضار 
التي يبذلها رجال ونساء األمن الوطني خدمة 
بمواصلة  االلتزام  ولتجديد  واملواطن،  للوطن 
وصون  األشخاص  حماية  في  املطلق  التفاني 
البالد،  ملؤسسات  الدائم  والوفاء  املمتلكات، 
محمد  امللك  لجاللة  املستنيرة  القيادة  تحت 

السادس.
يتسم  سياق  في  السنة  هذه  ذكرى  وتأتي 
بتخفيف اإلجراءات االحترازية والوقائية التي 
العالم،  دول  باقي  غرار  على  البالد،  أقرتها 
شكلت  التي  كورونا،  جائحة  تفشي  بسبب 
الوطني  األمن  عناصر  خاللها  أبانت  فرصة 
رابطت طيلة  العالي، حيث  الوطني  عن حسها 
بالشارع  والتزال،  الصحية،  الطوارئ  فترة 
وصون  املواطنني  أمن  حماية  أجل  من  العام 
والتصدي  باألمن  اإلحساس  وتدعيم  املمتلكات 
لألخبار الزائفة، وبالتالي املساهمة في إنجاح 
الجهد العمومي لتدبير الجائحة والتخفيف من 

تداعياتها.
ويقظتها  الشاملة  تعبئتها  على  وعالوة 
لألمن  العامة  املديرية  انخرطت  القصوى، 
آلية  باعتبارها  تواصلية  سياسة  في  الوطني 
األمنية  الحكامة  إلرساء  أساسية  ودعامة 
بوابة  اإلطار،  هذا  في  أطلقت،  وقد  الجيدة،  
موجهة  للعموم،  متاحة  جديدة،  إلكترونية 
للتواصل بني املواطنني ومصالح األمن الوطني 
تنطوي  التي  واألفعال  السلوكيات  بخصوص 

على خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
في  الجديدة،  البوابة  هذه  إطالق  ويندرج 
إلى  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  إطار سعي 
مع  الفوري  للتواصل  تفاعلية  آليات  توفير 
وسائط  مستعملي  إشراك  تروم  املواطنني، 
التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من 

جائحة كوفيد 19.
األمن  مصالح  عكفت  املنظور،  هذا  ومن 
املؤسساتي  اإلطار  تعزيز  على  الوطني 
آلياته  وتنويع  األمني،  واالنفتاح  للتواصل 
ومستوياته، فضال عن تطوير وتجويد املحتوى 
التي  النوعية  الطفرة  مع  وتكييفه  التواصلي 
عرفتها تكنولوجيا االتصال واملعلوميات، فعلى 
املستوى املؤسساتي، تم تدعيم الخلية املركزية 
وجهوية  والئية  خاليا  وإحداث  للتواصل 
وإقليمية تابعة لها على املستوى الالممركز، من 
أجل تيسير التنسيق والتواصل مع الصحافة 
واملواقع املحلية واالستجابة لطلباتها املرتبطة 

باإلعالم األمني.

الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  كما حرصت 
مواكبة منها للتطورات املتسارعة الحاصلة في 
ضمان  على  البديل،  واإلعالم  الرقمي  الفضاء 
حضورها في منصات التواصل االجتماعي، إذ 
تم إطالق حسابات رسمية لألمن الوطني على 

مواقع »تويتر« و»فايسبوك« و»انستغرام«.
أثبتت  وطنية  كمؤسسة  لطبيعتها  وتكريسا 
بها  املشهود  العالية،  ومهنيتها  يقظتها 
ودعم  الوطن  استقرار  على  الحفاظ  في  عامليا، 
لألمن  العامة  املديرية  واصلت  املواطنني،  أمن 
االستباقية  النوعي وضرباتها  الوطني، عملها 
من  سواء  اإلرهابية،  املخططات  محاربة  في 
مواصلة  أو  االرهابية،  الخاليا  تفكيك  خالل 
اإلقليمي  املستويني  على  األمني  التنسيق 
والدولي، حيث أفضت املعلومات الدقيقة التي 
احباط  إلى  املغربية  األمنية  األجهزة  وفرتها 
العديد من  العديد من املخططات اإلرهابية في 

الدول عبر العالم.
على صعيد آخر، أولت املديرية العامة لألمن 
مهما  حيزا  األخيرة،  السنوات  خالل  الوطني، 
اإلصالح  البشري، وهو  العنصر  تأهيل  لورش 
جميع  ليشمل  امتد  الذي  والشامل  العميق 
إغفال  دونما  األمن،  لرجل  الوظيفية  املسارات 
في  الرشيدة  الحكامة  وتوطيد  إرساء  ملسلسل 
واللوجيستيكية  التقنية  العمل  آليات  مختلف 
التي  الوطني،  لألمن  البشرية  للموارد  الداعمة 
املرأة،  لتضطلع  النسوي،  بالعنصر  تعززت 
إلى جانب الرجل، بمسؤوليات أبانت فيها عن 

قدرات متميزة وكفاءات عالية.
العامة  املديرية  انخرطت  آخر،  جانب  من 
املشاريع  من  العديد  إطالق  في  الوطني  لألمن 
األمنية املهيكلة، همت افتتاح املقرات الجديدة 
والتقنية،  العلمية  للشرطة  الوطني  للمختبر 
تم  كما  القضائية،  للشرطة  الوطنية  والفرقة 
بمدينة  الوطني  لألمن  الفروسية  نادي  افتتاح 

القنيطرة.
وقد تم تشييد املقر الجديد للمختبر الوطني 
للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية 
ستة  من  مكونة  مربع،  متر   8600 قدرها 
وخمس  أرضي،  تحت  وطابق  علوية  طوابق 
منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة 
الكيمياء،  ومصلحة  الشرعية،  البيولوجيا 
الشرعية،  والسموم  املخدرات  ومصلحة 
ومصلحة األدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص 
بالبصمات الوراثية، واملصلحة اإلدارية وتدبير 
وحفظ  اللوجستيك،  وشعب  املوظفني  شؤون 
واألمن،  الجودة  وقياس  واألدلة،  املحجوزات 

وأمن نظم املعلوميات.
بالحمض  املكلفة  املصلحة  تجهيز  وتم 

النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة 
ودقيقة، تعد هي األولى من نوعها على صعيد 
في مجال عمليات استخالص  اإلفريقية  القارة 
ستتيح  التي  اآلليات  وهي  النووي،  الحمض 
عبر  الجودة  وتدعيم  املردودية  من  الرفع 
عدد  ألكبر  وجيز  ظرف  في  الدقيقة  املعالجة 
ممكن من العينات املخبرية املستقاة من مسارح 
ال  وقت  في  عينة   300 بمعدل  وذلك  الجرائم، 

يتعدى ثالث ساعات.
تم  املستجدة،  الجرائم  ملختلف  وتصديا 
لتحديد  جديدة  تقنية  بآليات  املختبر  تجهيز 
املزورة،  الوثائق  في  املستعمل  الحبر  طبيعة 
املواد  حجم  تضخيم  على  للعمل  وأخرى 
الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف 

مرة عن حجمها الحقيقي.
للشرطة  الوطنية  للفرقة  الجديد  املقر  أما 
القضائية، فقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن 
للشرطة  الوطنية  للفرقة  املتخصصة  املكاتب 
الجريمة  مكافحة  مجال  في  سواء  القضائية 
الجريمة  وصور  العنيف،  والتطرف  اإلرهابية 
خصوصا  الوطنية  للحدود  العابرة  املنظمة 
والهجرة  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات 
والجريمة  بالبشر،  واالتجار  املشروعة  غير 
والجرائم  األموال،  وغسل  واملالية  االقتصادية 

املرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
من  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  وتتطلع 
توفير  إلى  الجديد  املرفق  هذا  تشييد  خالل 
القضائية  الشرطة  لضباط  مندمج  عمل  فضاء 
يسمح لهم باستقبال وتنفيذ اإلنابات القضائية 
الدولية التي تتوصل بها بالدنا من طرف الدول 
في  الدولي  التعاون  آليات  وتطوير  األجنبية، 
التخصص  ضمان  عن  فضال  األمني،  املجال 

الجرائم  في  والتحري  البحث  في  والنجاعة 
واملغاربة،   املغرب  بأمن  تحدق  التي  الكبرى 
بفضاءات  املندمج  املقر  هذا  تجهيز  تم  وقد 
الضمانات  مع  تتسق  متطورة  وتجهيزات 
في  البحث  إجراءات  خالل  تشريعا  املقررة 
قاعة  خصوصا  املحاكمة،  قبل  ما  مرحلة 
لالحتفاظ  وأماكن  باملحامي،  االتصال  لضمان 
القانون،  مع  خالف  وضعية  في  باألشخاص 
ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر 
لتحليل اآلثار الرقمية، فضال عن مدرج إلجراء 
لالجتماعات،  وقاعات  الصحفية،  اللقاءات 
ومكان للصالة، فضال عن مرافق خاصة براحة 

املوظفني.
وبخصوص نادي الفروسية التابع للمديرية 
العامة لألمن الوطني، الذي تم تدشينه بمحاذاة 
غابة املعمورة بالقرب من املعهد امللكي للشرطة 
تقدر  شاملة  مساحة  على  فيمتد  بالقنيطرة، 
من  تغطيها مجموعة  تقريبا،  هكتارات  بعشرة 
التكوين  خدمات  تقدم  التي  املندمجة  املرافق 
الشرطي في مجال الخيالة والترفيه واملنافسة 

الرياضية في مجال الفروسية.
»وحدة  الجديدة  املنشأة  هذه  وتحتضن 
التخصصي  التكوين  خدمات  تقدم  للتكوين«، 
العاملني  الشرطة  موظفي  لفائدة  واملستمر 
وتضم  تخصصاتها،  بمختلف  الخيالة  بفرق 
املصممة  واملرافق  التجهيزات  من  مجموعة 
في  املعتمدة  والتقنيات  البرامج  أحدث  وفق 
فرسان  لفائدة  والتطبيقي  النظري  التكوين 
الوطني، خصوصا في ما يتعلق بتربية  األمن 
الخيول وترويضها على القيام بمختلف املهام 

ذات الصبغة األمنية.
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  جولة فنية للفنان المغربي نعمان لحلومعرض الفنانة«فيشا« برواق مريم حميش بالدار البيضاء
يقوم الفنان المغربي نعمان لحلو بجولة فنية لعدة مدن مغربية تحت شعار » 

بالدي يا زين البلدان »   حسب البرنامج التالي :
 13 فبعد يوم الجمعة الماضي 13 ماي الجاري بمدينة تازة، سيالفي الفنان لحلو 
جمهور مدينة بني مالل  يوم 19 ماي، ويوم 20  ماي بمدينة الفقيه بن صالح، و 

11 يونيو بمدينة الرباط ، و ذلك بدعم من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل . 
هذا، و كانت قد انطلقت الجولة الفنية عشية يوم األربعاء 12 ماي بالمركز الثقافي 

بمدينة الحاجب ..

تم األربعاء األربعاء الماضي افتتاح معرض للفنانة الرسامة فاليري أوهانا )المعروفة 
بلقب »فيشا«( بعنوان )Ôde à l›Un-Visible: Entre Voir(، وذلك برواق مريم 

 حميش بالدارالبيضاء.
ويسلط هذا المعرض، الذي يستمر حتى 24 ماي الجاري، الضوء على »السر 

 الروحاني« من خالل ألوان ونغمات ومواد ونقوش وأشكال مختارة بعناية.
وتتميز لوحات فاليري أوهانا بالطابع الروحاني الخفي، حيث اختارت تجسيد شجرة 

 النخيل في أعمالها من أجل التذكير بحلقة الوصل بين العالم السفلي والعالم األفقي.
يذكر أن الرواق الفني‹‹مريم حميش’’ فتح أبوابه يوم 11 فبراير الماضي ليكون فضاء 

 جديدا يحتضن مختلف التالوين والتعبيرات الفنية.
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 استضاف قصر اللكسومبورغ مقر مجلس الشيوخ 
الفرنسي مؤخرا ثلة من المثقفين و المفكرين و 

السياسيين  و شخصيات إعالمية ..، في طليعتهم 
السيدة رشيدة داتي رئيسة الدائرة السابعة  في باريس   

و وزيرة الثقافة السابقة فرانسواز نيسين و الكاتب 
المغربي الطاهر ينجلون.

 اللقاء يدخل في إطار التعريف بالدورة 26 لمهرجان 
الموسيقى الروحية الذي ينظم بفاس بساحة باب 

المكينة التاريخية  في يونيو المقبل بعد غياب سنتين 
نتيجة انتشار وباء كوفيد  19 ، الذي شل األنشطة 

االقتصادية و الفنية والثقافية في العالم.
في بداية اللقاء ألقى السيد كريستيان كامبو، رئيس 
مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، كلمة ترحيبية 

نوه فيها بالعالقات المتينة القائمة بين المغرب و 
فرنسا، و تولى عرض أنشطة المهرجان مديره الفني 

الجديد  برونو مارسينا، و افتتح اللقاء و اختتم 
بوصلتين غنائيتين  للمطربة المغربية نزيهة مفتاح.

من جهته عبر السيد عبد الرفيع ازويتن، رئيس مؤسسة 
روح فاس عن سعادته بتواجده بمجلس الشيوخ 

الفرنسي، مؤكدا أن فعاليات المهرجان ستنطلق في 
الفترة الممتدة بين 9 و12  يونيو المقبل تحت شعار 
» الهندسة المعمارية و المقدس »، مشيرا إلى أن هذه 

الدورة تعد بمثابة رحلة في الزمان و المكان عبر العالم 
الستكشاف السبل التي سارت فيها مختلف األديان 

للتعبير عن شعورها بما هو مقدس من خالل الهندسة 
المعمارية، مما يعني الغوص في المقدسات الدينية 

األشهر في العالم، و لعل ذلك سيمنح الفرصة للتعرف 
على المعتقدات الدينية من خالل تاريخ المساجد  
و الكنائس و المعابد، باإلضافة إلى االطالع على  

الهجرات الكبرى التاريخية و الفتوحات و الثورات 
الفنية و الفلسفية، إذ يعد المغرب أكبر شاهد على 

أماكن العبادة من خالل جامع القرويين بفاس و مسجد 
الحسن الثاني بالدارالبيضاء  وغير ذلك من المساجد 

العتيقة والزوايا المنتشرة في ربوع المغرب، وهي 
أماكن ساهمت في صقل روح التسامح و االنفتاح على 

الغير .
 و اعتبر السيد ازويتن أن المنتدى الفكري، الذي سيقام 

يوم 11 يونيو،  سيلتئم فيه نخبة من  المحاضرين 
المغاربة و األجانب،  حيث سيناقشون إشكالية المقدس 

و الهندسة المعمارية، و حول البرامج الفنية، يضيف 

رئيس مؤسسة روح فاس قائال..  فإنها ستكون غنية، 
حيث ستشارك فرق فنية من 15 بلدا عبر العالم، و 

ستكون عبارة عن رحلة موسيقية روحية منبثقة من 
خمس ديانات اإلسالم و المسيحية و اليهودية و 

البوذية و الهندوسية، كما ستتواصل هذه الرحلة عبر 
فرق من عمان و الهند  و كازخستان و فرنسا و ايطاليا 

و لبنان وغيرها من األقطار المهتمة بالتراث الروحي 
الفني .

في دورته 26 تحت �شعار »المعمار والمقد�س«
الفرن�شي  ال�شيوخ  مجل�س  �شيافة  في  الروحية  للمو�شيقى  الدولي  فا�س  مهرجان 

  تنظم الجمعية المغربية لألبحاث 
األكاديمية في السينما يومي 17 و18 ماي 
الجاري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ندوة 
علمية حول »تدريس السينما في الجامعة 

 المغربية«.
وذكر بالغ للمنطمين أن هذا اللقاء يعرف 
مشاركة باحثين من مختلف المؤسسات 
الجامعية المغربية والمعاهد المختصة 

بالبحث والتكوين في مجال السينما، في 
مسعى لتشخيص واقع تدريس السينما 

ومسالك النهوض بالدرس السينمائي 
 الجامعي.

وتنتظم مداخالت المشاركين في خمس 
جلسات علمية تتناول »برامج ومحتوى 

تدريس السينما في الجامعة«، و«مناهج 
ومقاربات تدريس السينما في الجامعة«، 

و«التكوينات المعتمدة في مدارس ومعاهد 
مهن السينما«، و«البحث األكاديمي حول 

السينما في الجامعات المغربية«، ثم 
»تدريس السينما في الجامعة المغربية 

 والتبادالت الدولية«.
وتنطلق أشغال اللقاء بمحاضرتين 

افتتاحيتين، تتمحور األولى حول »الدرس 
السينمائي بالجامعة المغربية« للناقد 

والباحث حمادي كيروم )جامعة الحسن 
الثاني- الدار البيضاء( والثانية حول 

»السينما البيداغوجية« لبنجامان برو من 
 جامعة باريس األولى.

كما تقام على هامش اللقاء ورشة تكوينية 
حول أبحاث الدكتوراه في مجال السينما 

بتأطير من سناء غواتي )جامعة ابن طفيل( 
وحميد عيدوني )عبد المالك السعدي( 

 وأيوب بوحوحو )القاضي عياض(.
وتنطلق الورقة التقديمية للقاء من 

وضع السينما داخل الجامعة المغربية، 
حيث تخضع لمفارقات عدة، فبالرغم من 
كونها تشكل موضوع بعض التكوينات 

الجامعية ) الماستر، والدكتوراه، واإلجازة 
المتخصصة( فإنها ال تزال محرومة من 

االعتراف الكامل، إذ لم تنل حقها في 
البحث والدراسة، وال االهتمام الالزم ضمن 
تكوينات البحث المختلفة والمعتمدة داخل 
كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية، فغالبا ما 

 ينظر إليها كتخصص تقني محض.
هذا األمر أدى، حسب الورقة، إلى تغييب 

السينما عن المقررات الدراسية بالجامعة، 

وحتى في حالة اعتمادها كمادة غالبا 
ما توظف كدعامة تعليمية ثانوية معززة 

 لعنصر بيداغوجي أساس.
وسجلت الورقة في الوقت ذاته تضافر 
جهود مجموعة من األساتذة المهتمين 
بالسينما، والشغوفين بها، والمصرين 

على تدريسها كممارسة فنية منتجة لمعرفة 
تمر عبر مسالك الصورة، في أفق جعلها 

مادة معتمدة بشكل ثابت ضمن تخصصات 
 الجامعة المغربية.

ويدعم هذا التصور ما تراكم لحد اآلن 
من خالل أنشطة سينمائية )النوادي 

السينمائية(، أو إشراف األساتذة على 
بحوث نهاية الدراسة التي يكون موضوعها 

متعلقا بمجال السينما، أو الدروس 
والورشات التكوينية التي تهم تاريخ 

 السينما أو تحليل األفالم.
وتروم الجمعية المنظمة من خالل الندوة 
تكثيف جهود كل الفاعلين والمهتمين من 
أجل فتح نقاش علمي حقيقي حول كل ما 
يهم عملية تدريس السينما في الجامعة 
المغربية )المناهج والمقاربات، البرامج 

والمحتوى، البيداغوجيا، طرق وأولويات 
 التكوين والورشات، البحث األكاديمي..(.

كما يعد اللقاء بمثابة دعوة ملحة 
تفرضها الضرورة والحاجة، خصوصا 

مع »الوضع االشكالي وغير المريح الذي 
تتخبط فيه عملية تدريس السينما داخل 

الجامعة المغربية، وهو الوضع الذي 
يتطلب معه تدخل كل األطراف المعنية ) 

مؤسسات الدولة، هيئات التدريس، صناع 
السينما وكل الفاعلين في الحقل السمعي 

البصري..(«.

»تدري�س ال�شينما في الجامعة المغربية« مو�شوع 
ندوة وطنية بالقنيطرة  

تشارك أعمال فنية مغربية في فعاليات 
الدورة الرابعة للمهرجان الدولي 

للمونودراما التي ستنظم بقرطاج من 13 
 الى 16 ماي الجاري.

وأكد المهرجانأن لجان فرز أعمال المهرجان 
المسرحية، اختارت األعمال الفنية المغربية 

نظرا ألهمية محتواها ومواضيعها 
المتنوعة التي تتماشى مع خصوصيات 

المهرجان وتوجهاته الفنية وفلسفته 
 الثقافية.

وقد وقع االختيار على مسرحية ‹‹المنسية‹‹ 
لفرقة القناع األزرق من الجديدة، من إخراج 

عبد الرحيم النسناسي وبطولة الفنانة 
أمينة بطاش، للمشاركة في المسابقة 

 الرسمية لهذه التظاهرة.
وبخصوص عروض مسابقة النقاد، وقع 

االختيار على مسرحية ‘’حجرة العاصية ‹‹ 

 ألمين السياسي من مدينة خريبكة.
كما سيتم تقديم عروض للحكواتي رضوان 

 اإلبراهيمي من القنيطرة.
ويشارك في هذه التظاهرة، التي تحل عليها 
ليبيا ضيف شرف، 95 عمال فنيا تمثل عددا 

من البلدان تتنافس في المسابقة الدولية 
 ومسابقة النقاد المحدثة خالل هذه الدورة.

وستتكون لجنة تحكيم هذه الدورة من 
العراقي جبار الجودي رئيسا، وعضوية كال 

من المخرج الجزائري عمر فطموش، وعبد 
الكريم بن جواد من سلطنة عمان، والناقد 

 الموريتاني أحمدو حبيبي.
وباإلضافة الى عروض المسابقة الرسمية 

ومسابقة النقاد، تشتمل هذه التظاهرة 
على عروض المونو الضحك )العروض 

الكوميدية(، والمونو – كيدزو، الموجهة 
 لألطفال.

وفي عروض مسابقة النقاد سيتم، 
باإلضافة الى العرض المغربي، تقديم 

عروض من مصر، الجزائر، سلطنة 
عمان، فرنسا، العراق، أرمينيا، 
البرازيل، كندا، فلسطين، ليبيا، 

 وبنغالدش.
أما المسابقة الرسمية فستتنافس 
خاللها أعمال من عدد من البلدان 
منها ، باإلضافة الى المغرب، كل 

من فلسطين، إيران، السودان، 
السعودية، ليبيا، الجزائر، األردن، 
العراق، رومانيا، إيطاليا، بلغاريا، 

البحرين، وتونس التي تشارك بالعمل 
المونودرامي »الغريبة« لمقداد 

 المعزون.
وقررت الهيئة المنظمة االقتصار على 

جائزتي المهرجان الدولي للمونودراما 

بقرطاج، فيما ستجمع الجائزة الكبرى 
للمهرجان العديد من عناصر العمل الفني 

مثل اإلخراج والنص والتوضيب واالضاءة 
 والموسيقى وغيرها.

اأعمال فنية مغربية ت�شارك في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج 

حصدت فرقة »الكاال« 
للفنون الحية بكلميم، 

بمسرحيتها »سكمارا« 
الناطقة بالحسانية، 

جوائز مهرجان 
الشعانبي الدولي 

للمسرح المعاصر التي 
نظمت دورته العاشرة 

بمدينة القصرين )وسط 
غرب تونس( من سادس 
 إلى عاشر ماي الجاري.
وحصل أعضاء الفرقة 
باإلضافة الى الجائزة 

الكبرى على جوائز أحسن إخراج وسينوغرافيا فضال عن جائزة اإلبداع 
 الفني ألحسن عمل ونص متكامل.

ونوهت لجنة تحكيم الدورة العاشرة لهذه التظاهرة، بفرقة الكاال على 
العرض »الرائع« لهذا العمل المسرحي ، الذي لقي استحسانا وتفاعال من 

 قبل الجمهور التونسي الذي حضر العرض.
وتروي المسرحية قصة شخصيتين ‹‹غالي وعليات«، مطرودين من الوظيفة 

بسبب الفساد، ليهاجرا إلى الخارج ويمارسا مهام القتل المأجور، فتأخذ 
حياتهما منحى آخر مليء بالمشاكل واألزمات النفسية لتتطور أحداث 

 القصة في قالب تميز بحبكة سايرت أحداق القصة المتشابكة .
وتضم فرقة الكاال للفنون الحية ثلة من الشباب المولعين بالمسرح 
والسينما والموسيقى، والذين اختاروا تأسيس إطار جمعوي سنة 

2021، وذلك في أفق إعطاء دينامية جديدة للفعل الثقافي والفني باألقاليم 
 الجنوبية للمغرب.

وتعمل »الكاال« على تحقيق مجموعة من األهداف الرامية إلى نشر الثقافة 
المغربية، بتنوعها وروافدها، وجعلها عنصرا أساسيا في تنمية الحقل 

الثقافي والفني المغربي، للمساهمة في الرقي باإلبداع الفني والثقافي وكذا 
 االجتماعي.

وتكونت لجنة تحكيم الدورة العاشرة لهذا المهرجان، التي ترأسها منير 
خرزي من تونس، من نورهان بوزيان من تونس وإياد الريموني من األردن 

 ونجاة نجم من العراق، أعضاء .
وعرف المهرجان مشاركة فرق مسرحية، باإلضافة الى المغرب، من تونس 
والسودان والعراق واألردن والجزائر وعمان والمملكة العربية السعودية.

فرقة »الكاال« المغربية تح�شد جوائز مهرجان 

ال�شعانبي الدولي للم�شرح المعا�شر بتون�س

  أعلن مدير المهرجان الدولي مسرح 
وثقافات، عادل مديح، بالدارالبيضاء، أن 
المسرحيات المغربية ستكون على رأس 

برنامج الدورة الخامسة عشرة للمهرجان 
الدولي مسرح وثقافات، الذي سينظم ما بين 

20 و28 ماي الجاري بمختلف الفضاءات 
الثقافية بالدارالبيضاء وذلك بمبادرة من 

 مؤسسة الفنون الحية.
وأوضح خالل ندوة صحفية خصصت 

لتقديم برنامج دورة هذه السنة، أنه من 
بين المسرحيات العشر التي ستشارك في 

هذه الدورة، هناك ثماني مسرحيات ستمثل 
المغرب من أجل االحتفال بصبر ومثابرة 

الفنانين المحليين الذين واصلوا أعمالهم 
اإلبداعية رغم األزمة الصحية التي فرضها 

وباء فيروس كورونا، وإرغام المنظمين على 
 إلغاء أو تأجيل العديد من المهرجانات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الدورة، 
المنظمة تحت شعار«نتالقاو فالمسرح!«، 

ستفتتح، يوم 20 ماي الحالي، بتقديم عرض 
»نايضة 2« لفرقة Stylcom بأستوديو 

الفنون الحية، فيما عرض »بضاض« لفرقة 
سينيرجيا، ستختتم به هذه النسخة يوم 

"28 ماي بمسرح محمد السادس.
كما يتضمن برنامج هذه السنة، حسب 

نفس المصدر، عرض المسرحية 
الفرنسية »Tango Neruda« لسيرج 

باربوشيا، و«ماركداش« )أنا ال أنام( 
للمخرج عادل مديح، والعرض السوري 
 Il« موالنا«، والمسرحيات المغربية«

était une fois, La jupe… !«. ل
Cie Corp‘Scène، و«حمام لعياالت« 

لفرقة »Tokos art« التي تخرجها لطيفة 
أحرار، مشيرا إلى أنه من بين المسرحيات 

المغربية التي تمت برمجتها في المهرجان، 
هناك أيضا مسرحية »Fake«، وهي 

 مسرحية هزلية بالدارجة.
وواصل أن هذه المسرحيات تقدم في 

فضاءات ثقافية مختلفة بالدار البيضاء، 
مثل مسرح محمد السادس، والمركب 

الثقافي آنفا، ومركز الثقافي محمد الزفزاف، 
 واستوديو الفنون الحية.

ومن جهته، أكد رئيس مؤسسة الفنون 
الحية، نور الدين عيوش، أن الدورة 

الخامسة عشرة للمهرجان يأتي بعد األزمة 
الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الذي 

حرم الفنانين من قاعات األداء ودور 
السينما، مشيرا إلى أنه خالل هذه 
األزمة ال شيء يمكن أن يحل محل 

متعة الحضور والعطاء الفني على 
 خشبة المسرح.

وأعرب في هذا الصدد عن رغبته في 
دعم المسرح في المدارس واألحياء 
من أجل تشجيع اإلبداع واالنفتاح، 

داعيا إلى مزيد من دعم الفنانين 
 والمسارح لخلق ديناميكية فنية.

وحسب رئيس المؤسسة، فإن 
المغرب ال يفتقر إلى البنية التحتية 

الثقافية، كما يشهد على ذلك كثرة الفضاءات 
الثقافية في الدار البيضاء، مشيرا إلى أن 

التحدي الحقيقي يكمن في مواكبة هذه 
الفضاءات لتعزيز التنشيط الثقافي بكل 

 جهة والبالد بأكمله.
وفي إشارة إلى برنامج المهرجان، أشار 
السيد عيوش إلى أن برنامج هذه السنة 

وقع اختيارها على مسرحيات عالية الجودة 
مقدمة من مواهب، مضيفا أن هذه النسخة 

ستقدم تكريما حارا لفنانين مغربيين 
كبيرين، ويتعلق األمر بخديجة أسعد ونور 

 الدين بكر.
ومن جهته، أكد مدير شركة التنمية 

المحلية الدار البيضاء للتنشيط 
والتظاهرات السيد محمد الجواهير، أن 
المهرجان سيتيح الفرصة لجمهور الدار 

البيضاء المتحمس للفعاليات الفنية للقاء 
فنانيه المفضلين، مشيرا إلى أن الهدف 

هو إطالة مدة هذا المهرجان وتعميمه على 
 مختلف مقاطعات العاصمة االقتصادية.
وحسب الجواهري، فإن هذا النوع من 
التظاهرات بمثابة منصة للتبادل بين 

الفنانين المحليين واألجانب ويمكن من 
تعزيز األنشطة الثقافية في البالد.
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خاص

قاد بالده نحو مرحلة التمكني، وبوأها مراتب متقدمة ضمن األمم

جثم�ن ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن يوارى الثرى بمقبرة البطين ب�أبوظبي
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  جثمان  ووري 
مساء  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  املتحدة، 

الجمعة، الثرى بمقبرة البطني بأبوظبي.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب   ، أبوظبي 
بن  خليفة  الشيخ  مشيعي،  مقدمة  في  اإلماراتية 
زايد آل نهيان الذي وافته املنية يوم الجمعة عن 

عمر يناهز 73 سنة .
زايد  بن  محمد  الشيخ  أن  رسمي  مصدر  وذكر 
في  الفقيد  على  الجنازة  صالة  أدوا  والشيوخ، 
مسجد الشيخ سلطان بن زايد األول في أبو ظبي، 

بعد صالة املغرب.
وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة قد نعت الجمعة الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة.
كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس األعالم ملدة 
40 يوما اعتبارا من يوم الجمعة وتعطيل العمل 
االتحادية  واملؤسسات  والدوائر  الوزارات  في 
اعتبارا من  أيام  الخاص ثالثة  واملحلية والقطاع 

نفس اليوم.
ونعى رؤساء وملوك الدول العربية، والعديد من 
، الشيخ خليفة بن زايد آل  قادة الدول األوروبية 
نهيان ، الذي تولى حكم بالده ملدة 18 سنة، عقب 
في  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  والده  وفاة 

العام 2004.
برحيل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفقدت 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الذي وافته املنية اليوم الجمعة، عن عمر 73 عاما، 
والده  خطى  على  سيرا  استطاع،  محنكا،  قائدا 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  له  املغفور  املؤسس، 
نهيان، قيادة بالده نحو مرحلة التمكني، وتبويئها 

مراتب متقدمة ضمن أمم املعمور في مجاالت شتى 
،مسنودا في ذلك بحكام اإلمارات املشكلة للدولة.

تبنى   ،  2004 العام  في  الحكم  توليه  فمنذ 
دولة  مكنت  وخطط،  استراتيجيات  الراحل 
اإلمارات العربية املتحدة من التموقع بثبات على 
خارطة البلدان املتقدمة على األصعدة االقتصادية 
والثقافية والعلمية والبيئية واالجتماعية وغيرها، 

الدولية  املنظمات  تقارير  ذلك  على  تبرهن  كما 
املتخصصة.

من  الرغم  على  سنة(   18( حكمه  فترة  فخالل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  الراحل  استطاع  قصرها، 
 ،2009 العام  في  انتخابه  أعيد  الذي  نهيان،  آل 
بدولة  االنتقال  من  الحكيمة،  قيادته  بفضل 
اإلمارات العربية املتحدة ، إلى بلد حديث ومزدهر 

على كافة املستويات ، حيث توفق في قيادة بالده 
بني مرحلتي التأسيس والتمكني ،حتى أطلق عليه 

»قائد مرحلة التمكني«.
من  يوم  وبعد   2004 نونبر  من  الثالث  وفي 
خليفة،  الشيخ  أصبح  زايد،  الشيخ  والده  رحيل 
رئيسا  العني،  بمدينة  املويجي  بقلعة  ولد  الذي 
إلمارة  وحاكما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 

أبوظبي .
نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  الراحل  وبدأ 
وهو االبن البكر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
عام  أبوظبي  إمارة  لعهد  وليا  مساره،  نهيان،  آل 
1969، ليتولى بعد ذلك رئاسة أول مجلس وزراء 
1971، باإلضافة  العام  أبوظبي في  محلي إلمارة 
ثم  املجلس،  هذا  في  واملالية  الدفاع  حقيبتي  إلى 
االتحادي  الوزراء  مجلس  لرئيس  نائبا  أصبح 
األعلى  للقائد  نائبا  تعيينه  ليتم   ،1974 في سنة 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات في عام 1976.
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيام  وبعد 
الحكومة  تشكيل  ،و   1971 العام  من  دجنبر  في 
1973، أسند  االتحادية في الشهر ذاته من العام 
إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منصب نائب 
مسؤولياته  جانب  إلى  الوزراء،  مجلس  رئيس 

املحلية.
مجلس  إلغاء  وعقب   ،1974 فبراير   20 وفي 
رئيس  أول  الشيخ خليفة  أصبح  املحلي،  الوزراء 
وزراء  مجلس  محل  حل  الذي  التنفيذي  للمجلس 

اإلمارة.
وفاة  حالة  في  فإنه  اإلماراتي  الدستور  ووفق 
املجلس  رئيس  لنائب  سلطاته  تنتقل  الرئيس، 
51(، وتكون هذه الخطوة  )املادة  األعلى لالتحاد 
انتقالية فقط، فبحسب املادة 53 إذ يدعى املجلس 
األعلى خالل شهر من خلو املنصب النتخاب رئيس 

للمجلس يتولى املسؤولية ملدة خمس سنوات.
ويعد املجلس األعلى لالتحاد، الذي يتشكل من 
حكام اإلمارات السبع، أسمى سلطة دستورية في 
هيئة  أعلى  وهو  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
السياسات  يرسم  الذي  وهو  وتنفيذية،  تشريعية 

العامة ويقر التشريعات االتحادية.

جاللة الملك يعزي ق�دة و�شعب الإم�رات 
في وف�ة ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن

على إثر النبأ املحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر جاللة 
امللك محمد السادس، باسمه الخاص وباسم األسرة 
امللكية، والشعب املغربي قاطبة، عن أصدق عبارات 
الفاجعة  هذه  في  املواساة،  مشاعر  وأبلغ  التعازي 

التي أملت باألسرة األميرية الجليلة لإلمارات. 
امللك،  جاللة  استحضر  املحزنة،  املناسبة  وبهذه 
والتقدير  الصادقة  املحبة  وشائج  عمق  حفظه هلل، 
تربطه  كانت  التي  املوصول،  والتفاهم  املتبادل 
الدوام،  على  تجمع  ظلت  والتي  الكبير،  بالفقيد 
األسرة األميرية واألسرة امللكية، والتي كان حريصا 

على استمرارها وترسيخها
تحتفظ  املغربية  اململكة  أن  امللك  جاللة  أكد  كما 
من  هلل،  رحمه  إليه،  يشده  كان  بما  تقدير،  بكل  له 
روابط األخوة املتينة والتضامن الفاعل في السراء 

والضراء. 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  كان 
ترسيخ  على  الحرص  شديد  الدولة،  رئيس  نهيان، 
وتطوير العالقات االستثنائية واملتميزة بني البلدين 
بينهما  والتآزر  التضامن  عرى  وتوثيق  الشقيقني 
وفي  واملشتركة  املصيرية  القضايا  مختلف  إزاء 

تقديره  عن  امللك  جاللة  عبر  العصيب،  الظرف  هذا 
اإلمارات  لدولة  املبرور  الراحل  حققه  ملا  الكبير 
العربية الشقيقة، من إنجازات كبرى، مواصال عمل 
والده املغفور له الشيخ زايد آل نهيان، ساهرا على 
تحديثها، وتطوير قدراتها االقتصادية والسياسية، 
ودوليا،  وإقليميا  عربيا  وازنة،  مكانة  بوأها  مما 
القضايا  نصرة  في  فاعل  بدور  لالضطالع  وأهلها 
العربي  التضامن  وتوطيد جسور  العادلة،  العربية 
جلت  هلل  إلى  امللك  جاللة  تضرع  وقد  واإلسالمي. 
رحمته  بواسع  الكبير  الفقيد  يتغمد  أن  قدرته 
وغفرانه، ويجزل ثوابه على ما أسداه لبلده وألمته، 
من خدمات جليلة، ومنجزات رائدة، ويسكنه فسيح 

جنانه 
وبهذه املناسبة املحزنة، بعث جاللة امللك، حفظه 
هلل، برسالة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب 
السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي،  أبو  عهد  ولي 

املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
كما بعث ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته نائب رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ورئيس مجلس الوزراء.

على إثر النبأ املحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
العربية املتحدة، أجرى صاحب الجاللة امللك محمد 
أخيه  مع  هاتفيا  اتصاال  هلل،  حفظه  السادس، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  أول  الفريق  السمو  صاحب 
األعلى  القائد  نائب  ظبي،  أبو  عهد  ولي  نهيان،  آل 

للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وذكر بالغ للديوان امللكي أنه خالل هذا االتصال، 
جدد جاللة امللك باسم املغرب، ملكا وحكومة وشعبا، 
ألسرته  خالله  ومن  العهد،  ولي  لسمو  التعبير 
أحر  الشقيق،  اإلماراتي  وللشعب  الجليلة  األميرية 
الرزء  هذا  في  مواساته  مشاعر  وأصدق  تعازيه 
قائد عربي شهم وأصيل، ربطته  فقدان  الفادح، في 

باملغرب أواصر وطيدة من األخوة والتقدير.

أمره  امللك  أصدر جاللة  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
السامي بإعالن الحداد الرسمي باململكة ملدة ثالثة 
 ،2022 ماي   13 الجمعة  يومه  من  ابتداء  أيام 
الحكومية  املباني  على  الوطنية  األعالم  وتنكيس 
بسفارات  وكذا  العمومية،  واألماكن  واإلدارات 

وقنصليات املغرب بالخارج.
األميرية  األسرة  تشاطر  إذ  املغربية  اململكة  وإن 
الجليلة والشعب اإلماراتي الشقيق أحزانهم في هذا 
لتدعو  فيه،  لقضاء هلل  راد  ال  الذي  الجلل،  املصاب 
هلل تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن 
العزاء، وأن يتغمد الفقيد املبرور برحمته ورضوانه 

ويسكنه فسيح جنانه.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

انتخب املجلس األعلى لالتحاد باإلمارات العربية 
املتحدة ،يوم السبت باإلجماع الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيسا للدولة، خلفا ألخيه الشيخ خليفة بن 
زايد، الذي وافته املنية يوم الجمعة عن عمر 73 عاما.
وأوضحت وكالة األنباء اإلماراتية، نقال عن بيان 
لوزارة شؤون الرئاسة ، أن انتخاب الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيسا لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
قصر  في  السبت  عقد  للمجلس  اجتماع  خالل  جاء 
راشد  بن  محمد  الشيخ  برئاسة  ظبي  بأبو  املشرف 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.
إلى  باإلضافة  حضره  االجتماع  أن  وأضافت 
أعضاء  ،الشيوخ  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
املجلس األعلى وهم سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
عجمان  حاكم  النعيمي  راشد  بن  حميد  و  الشارقة 
الشيخ  و  الفجيرة  حاكم  الشرقي  محمد  بن  و حمد 
سعود بن راشد املعال حاكم أم القيوين وسعود بن 

صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة.
زايد  بن  محمد  الشيخ  انتخاب  أن  البيان  وذكر 
على رأس الدولة جاء بموجب املادة 51 من الدستور 

اإلماراتي .
وأضاف البيان أن الشيوخ أعضاء املجلس األعلى 
لالتحاد أكدوا حرصهم البالغ على »الوفاء ملا أرساه 
الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس  من 
دولة  مكانة  رسخت  والتي  ثراه،  هلل  طيب  نهيان 
اإلقليمي  املستويني  على  املتحدة  العربية  اإلمارات 

والعاملي وتعززت إنجازاتها الوطنية املختلفة.«
وأعرب املجلس، بحسب البيان، عن »ثقته التامة« 
زايد  أراده  كما  سيبقى  اإلمارات  دولة  شعب  بأن 
واملؤسسون دوما »حارسا أمينا لالتحاد ومكتسباته 

على جميع املستويات«.
وتابع البيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عبر باملناسبة عن »تقديره للثقة الغالية التي أواله 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانه  إياها 

املجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات«.
الذي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  ويعتبر 
العربية  اإلمارات  لدولة  رئيسا  السبت،  يوم  انتخب 
املتحدة، خلفا ألخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، 
تحقيق  في  البارزة  ببصماته  ساهم  تحديات،  رجل 
على  اإلماراتيون  ويعقد  وتنميتها.  بالده  نهضة 
آماال   ، البالد  تاريخ  في  الثالث  الجديد،  رئيسهم 
البلد  هذا  حياة  في  جديدة  مرحلة  لقيادة  كبرى، 
الخليجي ، الطامح إلى استكمال مسيرته على درب 

النماء واالزدهار، ومواصلة جهود تحولها إلى قوة 
اإلقليمي  الصعيدين  على  ودبلوماسية  اقتصادية 

والعاملي.
الذي  والعسكري،  األكاديمي  التكوين  أن  شك  وال 
وتدرجه   ، نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  تلقاه 
السياسية  املسؤولية  مناصب  من  العديد  عبر 
لرجل  مؤهال،  يشكل  والعسكرية،  واالقتصادية 
ثقة  بارزا، ومحط  قائدا  القوي، يجعل منه  اإلمارات 
تحقق  جديدة  مرحلة  إلى  التواق  اإلمارات  الشعب 
التأسيس  مرحلة  بعد  اإلنجازات  من  مزيدا  خاللها 
بن سلطان  زايد  الشيخ  له  املغفور  بطلها  كان  التي 
آل نهيان، ومرحلة التمكني التي قادها بنجاح نجله 

الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
واعتبر نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أن اإلمارات ، تبدأ مع انتخاب الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيسا للبالد ،مرحلة جديدة في تاريخها.
منذ  شعبه  عرفه  القائد  هذا  »إن  بيان  في  وقال 
والرجولة،  البطولة  ميادين  في  كقائد  طويلة  سنني 
تنموية  ملئوية  ومؤسسا  االتحاد،  لحمى  وحاميا 

رسخت مكانة الدولة بني األمم والشعوب«.
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الذي تخرج من 
اململكة  امللكية في  العسكرية  أكاديمية ساندهيرست 
العام  في  العني  بمدينة  ،مزداد   1979 سنة  املتحدة 
1961 وهو االبن الثالث للمغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
في  دراسته  الجديد  اإلماراتي  الرئيس  وتلقى 

الثامنة  سن  بلوغه  حتى  وأبوظبي  العني  مدينتي 
عشر من عمره، لينتقل إلى اململكة املتحدة الستكمال 

تكوينه األكاديمي والعسكري.
وبعد توليه منصب ولي عهد إمارة أبو ظبي في 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  ،عني   2004 العام 
في العام 2005 نائبا للقائد األعلى للقوات املسلحة 

اإلماراتية.
وشغل مناصب عدة في القوات املسلحة اإلماراتية، 
قوات النخبة،  بدءا من ضابط في الحرس األميري- 
عدة  في  تدرج  ثم  الجوية،  القوات  في  طيار  إلى 
القوات  قائد  منصبي  تولى  حيث  عليا  مناصب 
الجوية والدفاع الجوي، ونائب رئيس أركان القوات 
املسلحة، وذلك قبل أن يصبح رئيسا ألركان القوات 

املسلحة في العام 1993، ومن ثم تقلد رتبة الفريق.
وشغل الشيخ محمد بن زايد أيضا عدة مناصب 
بينها  من  املجالس  من  عدد  عضوية  أبرزها  مدنية، 
املجلس األعلى للبترول، الذي يشرف على السياسات 
املرتبطة بمسائل النفط والطاقة في إمارة أبو ظبي.

الظل  رجل  زايد،  بن  محمد  الشيخ  أن  شك  وال 
في   ، األضواء  بعيدا عن  بتوجيهاته،  القوي، ساهم 
تعزيز مكانة بالده االقتصادية، بجعلها من بني أقوى 
اقتصادات العالم، والعلمية ، بإطالق بالده لبرنامج 
فضال،  إليه،  رائدا  وإرسال  الفضاء،  الستكشاف 
لجامعات  لفروع  ظبي  أبو  احتضان  عبر  والثقافية 
عاملية مرموقة، فضال عن إشاعة روح التسامح بني 

مختلف األديان في بالده.

السادس  محمد  امللك  جاللة  بعث 
برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ 
بمناسبة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
انتخابه رئيسا لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
 « امللك  جاللة  برقية  في  وجاء 
قبل  من  انتخابكم  بمناسبة  يسعدني 
اإلمارات  دولة  التحاد  األعلى  املجلس 
أن  للدولة،  رئيسا  املتحدة  العربية 
نفسي  عن  أصالة  سموكم،  إلى  أتقدم 
بأحر   ، املغربي  الشعب  عن  ونيابة 
مقرونة  املتمنيات،  وأطيب  التهاني 
يلهمكم  بأن  القدير  للعلي  بدعواتي 
للشعب  قيادتكم  والتوفيق في  السداد 
من  املزيد  نحو  الشقيق  اإلماراتي 

التقدم والرخاء«.
لواثق  »وإني  امللك  جاللة  وأضاف 
من  عليه  جبلتم  ما  بفضل  بأنكم، 
وحنكة  رفيعة،  إنسانية  خصال 

خلف  خير  ستكونون  الكبار،  القادة 
ببلدكم  قدما  السير  في  سلف،  لخير 
والعزة  الرفعة  مراقي  نحو  الشقيق 
والنماء، في حرص شديد، معهود في 
شخصكم الكريم، على مواصلة الدفاع 

العربية  ألمتنا  العادلة  القضايا  عن 
التعاون  جسور  وتوطيد  واإلسالمية، 

والتضامن فيما بني دولها«.
هذه  »وأغتنم  امللك  جاللة  وقال 
املناسبة، ألعرب لكم عن عميق اعتزازي 

من  وأسرتينا  شخصيا  يربطنا  بما 
والتقدير  الصادقة  األخوة  وشائج 
يجمع  وبما  الدائم،  والوفاء  املتبادل 
الفاعل  التضامن  روابط  من  بلدينا 
يخامرنا  ال  الذي  املثمر،  والتعاون 
رسوخا  سيزداد  كونه  في  شك،  أدنى 
على  املشترك،  حرصنا  بفضل  وقوة، 
املتميزة  الثنائية  بعالقاتنا  اإلرتقاء 
العالقات  في  به  يحتذى  مستوى  إلى 

البينية العربية«.
أيضا  البرقية  هذه  في  جاء  ومما 
عبارات  صادق  لسموكم  أجدد  »وإذ 
تهانئي ومتمنياتي لكم بكامل التوفيق 
داعيا  الشقيق،  شعبكم  خدمة  في 
بموفور  يمتعكم  أن  وجل  عز  املولى 
أرجو  العمر،  وطول  والعافية  الصحة 
وأخي  السمو  صاحب  تتفضلوا،  أن 
مودتي  عبارات  أسمى  بقبول  العزيز، 

وتقديري«.

رئي�س الإم�رات الجديد ال�شيخ محمد بن زايد، رجل الظل القوي الذي ك�ن وراء نه�شة بالده

جاللة الملك يبعث ببرقية تهنئة اإلى ال�شيخ محمد بن زايد اآل 
نهي�ن بمن��شبة انتخ�به رئي�ش� لدولة الإم�رات العربية المتحدة

حداد في المغرب لمدة ثالثة اأي�م 
وتنكي�س الأعالم الوطنية  
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االشتراكي

استنادًا  له-  أني شبيها  أعتقد  لشاعر-  لي   كيف 
إلى هذه السطور:

البشرية-  تاريخ  من  العصيبة  املرحلة  هاته  في 
كنت أتساءل وال أزال هل مرت مراحل أو فترات غير 
في  وبعُد  قبل  من  واالنسانية  االنسان  على  عصيبة 
الحرب كمكون  يتماثل  أن  األيام..؟-  التاريخ وأجندة 
من مكونات الحياة اليومية. أو حتى كتفصيل مصغر 
من تفاصيل اليومي والحياة وفعل السياسة وأثرها 
في األرض ووسماء تصدع املصالح وحرب النجوم، 
واستظهار  استبيان  أجل  من  الصراع  واستمرار 
واستحضار القوة ليس إال في دول عظمى هي راعية 
اهتمامها  وبعد  قبل  الجنسيات  املتعددة  للشركات 
املختلفة  األدبيات  في  يسمى  كان  الذي  باإلنسان  
قبل األلفية الثالثة بعقد من الزمن أو أقل »الرأسمال 
يكفيها  تعدد،  بال  حتى  أو  يفنى«  ال  الذي  الرمزي 
أجندة  في  حاضرة  لتكون  »الرأسمال«  تأشيرة 
هذا  يتفهم  أن  له  كيف  للقارات.  العابرة  الصفقات 
والوجوم  الوجود  حبال  على  يرقص  الذي  الشرط 
واملعنى،  الوصف  حالة  في  ويدرجها  ويستسيغها 
فباألحرى  فكرة  يكون  أن  على  صعبا  يبدو  ما  وهو 
أن يكون تفسيرا لواقع يستنفر قدراته من أجل تنفيذ 

خطط استراتيجيات الهدم ال البناء.
بتناقضات  تعصف  وشاية  مجرد  األمر  كأن 

التاريخ،
ومآسي االنسان وجرح األرض

والدهشة والغنب والذهول. 
الحرب ُتنهي تجاعيد األمل من الوجه.

- هكذا أعتقد -
وَتْحُضر االبتسامة

وُتسّرع هدم وصلة الخلود.
بشفرات  تشبيهه  حد  قاسيا  القلب  وتجعل 

الحالقة.
االنتاج  في  االستثمار  أسرار  من  سر  الحرب 

العسكري الضخم وصناعة األسلحة الفتاكة.
الحرب متاهة لم يربحها أحد من قبل ألن معدالت 

الخسارة فيها كبئر بال قرار.
للذبح واملجازر  الحرب مجاال  املعنى تصبح  بهذا 

والجريمة وأكثر. 
الحرب كما قال عنها الشاعر الفلسطيني محمود 

درويش:
»الحرب أولها هواء

وآخرها دماء.«
والغبراء  داحس  حرب  حالة  في  حتى  العادة  في 
والرواية،  التاريخ  في  حدثت  كما  البسوس  وحرب 
كم  والثانية  األولى  الكونيتني  الحربني  حالة  وفي 
درسناها في املناهج واملقررات وال زلنا نتابع صدى 

تمظهراتها في البرامج الوثائقية ،الحرب هي الحرب 
ُيقيم منصاتها الكبار كمجال للربح واستمرار تقلبات 
كل شيء  في  السوداء  والسوق  السوق،  وتناقضات 

النعاش شجع أغنياء الحرب الالمحدود وأثرياءها. 
الفقراء  هم  والقصد  الصغار  ثمنها  ويدفع 
واملستضعفني وذوي الدخل املحدود واليتامى وأبناء 
الحروب  ومعطوبي  واملهمشني  واملعطلني  السبيل 

وضحاياها. 
مسالك  من  تعلمته  ما  هذا  أو   - أعرف  كنت 
أن السياسة هي  االيديولوجية أيام الحرب الباردة - 

أن تستمر الحرب بأشكال أخرى.
لكن أن تستمر الحرب بالسياسات التدميرية كما 
هي عليه اآلن، معناه أننا سنغرق في شرنقة الالمعنى 
ال  »الهالك«  وهو  النقيض  معناها  في  وانسيابها 
املبني. وهو ما يحدث ومع ذلك  الخراب  أو   ، محالة 
ستجد صعوبة في إيجاد تفسير موضوعي لتشابك 
دائرة  توسيع  من  لتزيد  فقط   تحدث  التي  الوقائع 
الحرب لتستقطب أجندة الحلفاء - أيا كان هذا النوع 

من الحلفاء- لضخ الساحة بآليات الفناء والدمار. 
الشاشة  على  حروبا  رأيت  بل  الحرب  رأيت  لقد 
واملريرة  القاسية  اليومية  وتراكماتها  بزخمها 
وكوسوفو  واليمن  وسوريا  وفلسطني  العراق  في 

والبوسنة والهرسك تمر سريعة كلقطة سينما.

أن رفت  الروسية-األوكرانية بعد  الحرب  وها هي 
جديد  بشكل  تنذر  للعزلة  األثير  الركن  في  العقل 

للقيامة.
ورأيت معها ذاك الكم الهائل من الخراب والدمار 
والقتل والفناء وانهيار حضارات كلفت أالف السينني 
لتطفو على سطح الوجود، لكنها في الحرب تصبح 

نقع غبار وذكرى بال أطالل وال رسوم وال ذاكرة.
وكأنني أرى جزءا من القيامة.

بالتقسيط  أثرها  أشاهد  كنت  الذي  الوقت  في 
ونشرات  السياسة  ومجالت  الجرائد  قصاصات  في 

االخبار القديمة.  
ال يمكن أن يحدث كل هذا ويجد املبدع نفسه في 
ضفاف الحياد بمنأى عن الدم والفضيحة والجريمة. 
وعلى املبدع أن يتربع مكانه في ضفاف الوعي النقدي 
ويفضح خلفيات الحرب وتداعياتها على أفول شمس 

االنسان.
ال للحرب   : عليه أن يصرخ بكل ما أوتي من قوة 

وكفى. 
بل  فحسب  والنوافذ  الباب  من  تدخل  ال  فالحرب 
تدخل في العني لتعمي البصيرة تماما، ثم تتسرب إلى 
القلب وتشغل أمكنة العاطفة وتعطل الحواس، تسد 

الشرايني أحيانا وفق الفواجع واأللم والفجعة.
فالحرب في جملة دالة  هي الالمعنى.

إعداد: سعيد منتسب

اإدري�ش علو�ش: احلرب هي الالمعنى 

وقت مستقطع من الحرب  )36(
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..

فدرالية ال�صناعات 
الثقافية والإبداعية جتري 

�صل�صلة لقاءات بهولندا
 

الثقافية  الصناعات  فدرالية  من  وفد  عقد 
واإلبداعية، تقوده رئيسة الفدرالية نائلة التازي، 
الرتناني،  القادر  عبد  العام  الرئيس  ونائب 
تم خاللها بحث  اجتماعات في هولندا،  سلسلة 
الثقافي  التعاون  وعالقات  الحوار  تعزيز  سبل 

بني البلدين.
تندرج  الزيارة  هذه  أن  للفدرالية  بالغ  وذكر 
توقيعها  تم  شراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  في 
الحكومية  املشاريع  وكالة  مع   2021 عام  في 
 ،  »Netherlands Enterprise Agency«

التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
ملبادرة  نتيجة  وهي  االتفاقية،  هذه  وتهدف 
وفدرالية  املغرب  في  هولندا  سفارة  قبل  من 
أمور  بني  من  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات 
على  الجيدة  املمارسات  تبادل  إلى   ، أخرى 
مستوى القوانني وتدبير املجال الثقافي، وإطالق 
وللمبادرات  األعمال  لريادة  مخصصة  مساحات 

الخاصة لفائدة الشباب في املغرب.
الثقافية  الصناعات  فدرالية  وفد  وأجرى 
الذين  الفاعلني  من  بالعديد  لقاءات  واإلبداعية 
يساهمون في النجاح الذي تشهده هولندا حاليا 

في هذا القطاع.
 وهكذا ، التقى الوفد ، على الخصوص ، كال 
من سعيد قاسمي عضو املجلس املحلي بروتردام 
ستيرما  بوما  مؤسسة  مدير  كوبيس  وبرنارد   ،
وعميد  التأليف،  حقوق  تدبير  عن  املسؤولة 
فرانك  أمستردام  في  التطبيقية  العلوم  جامعة 
للغاية  محددة  برامج  تخصص  التي   ، كريسني 
لريادة االعمال في مجال اإلبداع والثقافة، وجان 
املتخصصة  بويكمان  مؤسسة  مدير  نول  ياب 
للمشاركة  املعارف  التي تسهر على جمع ونشر 

في النقاش وحول السياسات العمومية.
كما زار الوفد الغرفة الثانية للبرملان الهولندي 
وأجرى لقاء مع النائب مصطفى أمهاوش، عضو 
الشؤون  ولجنة  املسيحي  الديمقراطي  الحزب 

الخارجية.
وفي هذا الصدد ، أشادت التازي ، رئيسة لجنة 
واملغاربة  الوطني  والدفاع  الخارجية  الشؤون 
املقيمني بالخارج بمجلس املستشارين ، بإعالن 
الذاتي  للحكم  املغربي  للمخطط  دعمها  هولندا 
موقف  إلى  االنضمام  وبالتالي  الصحراء،  في 
املتحدة وأملانيا وإسبانيا والعديد من  الواليات 

الدول عبر العالم.
املغربية  الجالية  دور  أهمية  على  شددت  كما 
حوالي  أفرادها  عدد  يبلغ  والتي  هولندا،  في 
400 ألف شخص ، في الحوار وتعزيز العالقات 
االقتصادي  التعاون  خالل  من  البلدين  بني 

والثقافي.
وزار الوفد أيضا خالل هذه الرحلة الدراسية 
يقام  والذي  للمغرب  املخصص  املتميز  املعرض 
حاليا في متحف الكوبرا في أمستلفني بالشراكة 

مع املؤسسة الوطنية للمتاحف باملغرب.
أعمال  على  الضوء  املعرض  هذا  ويسلط 
املبدعني املغاربة من مختلف األجيال، من املغرب 
الشاعر  عليه  والذي يشرف  الجالية،  أفراد  ومن 
والصحافي والكاتب املوهوب عبد القادر بنعلي 

املقيم في هولندا.

الفنا«  »نجوم جامع  الثقافي  املركز  احتضن 
توقيع  حفل  املاضي،  الجمعة  يوم  بمراكش، 
الرواية الجديدة ملاحي بنبني، التي تحمل عنوان 

»Mon Frère Fantôme«، »أخي الشبح«.
وتسافر هذه الرواية، الصادرة عن دار النشر 
العتيقة  املدينة  قلب  في  بالقارئ  فينيك(،  )لو 
ملراكش، من خالل حكاية شخصيتني تتعايشان 

داخل جسد واحد.
رأى  الذي  كامل،  بالشاب  األمر  ويتعلق 
فقيرة  أم  من  ملراكش،  املظلمة  األزقة  في  النور 
بأي شيء  للقيام  متفائلة، وهو مستعد  ولكنها 
لجعل الشمس تدخل إلى بيت األسرة. كما أنه 
والقدرة  الحكي،  بموهبة  ويتمتع  اللغات،  يتقن 
جسده  داخل  تتعايش  أنه  غير  الحوار،  على 

إحداهما  كل شيء،  تختلفان حول  شخصيتان، 
في  ضالتها  األخرى  تجد  بينما  النظام،  تحب 

الفوضى، فأي منهما ستنتصر على األخرى؟
وقال ماحي بنبني، في تصريح لقناة )إم 24( 
اإلخبارية التابعة لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
مرة  ألول  لتقديم،  الرائع  املكان  هذا  »اخترت 
قصة  تحكي  التي  الجديدة،  روايتي  باملغرب، 
الجسد،  نفس  داخل  تتعايشان  شخصيتني 

تتصارعان، وتتجادالن..«.
ونحات  رسام  أيضا  وهو  بنبني،  وأضاف 
املدني  املجتمع  في  نشيط  وعضو  وروائي 
و«ابن مراكش«، أن »كامل ذو شخصية مزدوجة 
في  املأساوية  ولكن  الجميلة  قصته،  وأحكي 

النهاية«.

وشهد حفل التوقيع قراءة ملقاطع من الرواية، 
من قبل املؤلف نفسه، مصحوبا بعزف على آلة 
تقديم  تاله  ساهر،  الرحيم  عبد  أداء  من  العود 
من  نخبة  طرف  من  القراءات  ومختلف  الرواية 
األكاديميني، والطلبة، وفنانني، وكتاب ومفكرين، 
موران،  إدغار  الخصوص،  على  بينهم،  من 

وصباح أبو إسالم، وفؤاد العروي.
هي   ،»Mon Frère Fantôme« أن  يذكر   
رواية  بينها  ومن  بنبني،  ملاحي  الـ12  الرواية 
فيلم  إلى  حولها  التي  مومن«،  سيدي  »نجوم 
سينمائي، املخرج بنيل عيوش، تحت عنوان »يا 
فرانسوا  بجائزة  فاز  قد  كان  الذي  خيل اهلل«، 
الدولي  التي تنظم على هامش املهرجان  شالي 

للسينما بكان.

ماحي بنبني يوقع روايته اجلديدة »اأخي ال�صبح«

o كيف اخترت الكتاب وما الذي قادك نحوه؟
وبعالقة  عامة،  البشري  العنف  ظاهرة  بدراسة  مهتم  أنا   n
العنف بالدين خاصة. وقد ترجمُت عددًا من الدراسات في هذا 
وأصول  وشميت  جيرار  الساعة:  قيام  »حتى  وهي:  الصدد، 
أسطورة  فحص  الدين:  و«عنف  سيريال؛  ألنطونيو  العنف« 
رائجة« لوليام كافانو؛ و«إعادة التفكير في العنف الديني: نحو 
لسكوت توماس؛  مقاربة محاكية للعنف في العالقات الدولية« 
لجيروين جانينج  و«ما هو الديني حقا في اإلرهاب الديني؟« 
وريتشارد جاكسون. كما كتبُت دراسة بعنوان »ما وراء الجهاد: 
نحو سيكولوجيا اجتماعية للمقاتلني األجانب«. واستكمااًل لهذا 
الذي يطرح نظرية سوسيولوجية  الكتاب  املسار، ترجمت هذا 
تاريخية شاملة للعنف املنظم وتحديدًا ألهم تجلياته الحديثة: 

الحرب.

o ما هي األفكار واألطروحات الرئيسية التي يتضمنها 

الكتاب؟
األطروحات  عن  وإمبريقّيًا،  نظرّيًا  املؤلف،  يحاجج   n

األساسية التالية:
- العنف املنظم والحرب ظاهرة اجتماعية في األساس ال يمكن 

اختزالها في أية أبعاد بيولوجية أو نفسية أو ثقافية.
حديث  قبل  ما  عنف  يوجد  تمامًا،  حديثة  ظاهرة  الحرب   -
بالطبع، لكن ال توجد حرب ما قبل حديثة باملعنى الحق لكلمة 

حرب.
يوجد سيرورتان اجتماعيتان أساسيتان تطورتا مع مرور   -
الزمن، إلى أن بلغتا ذروتيهما في العصر الحديث، إليهما يرجع 
ظهور العنف املنظم واستفحاله: التنظيم االجتماعي، واألدلجة 
الجماهيرية. وبالتالي، لم توجد الحرب فيما قبل الحداثة بسبب 
استفحل  بينما  بالكلية،  غيابهما  أو  السيرورتني  هذين  ضعف 
العنف املنظم في الحقبة الحديثة بسبب تطورهما بل بلوغهما 

الذروة.
- يوجد ارتباط وثيق بني العنف املنظم والتطور االجتماعي، 

فاستعمال العنف املنظم كان شرطًا أساسيًا للتحديث.
ال  فالقومية  والقومية،  الحرب  بني  سببية  عالقة  توجد  ال   -

تخلق الحرب وال الحرب تخلق القومية.
إليها  ُتعزى  التي  ال تتمتع البروباغندا بتلك القوة الهائلة   -
قادرة على  آلة غسيل مخ عمالقة،  أن تكون  غالبًا، فعوضًا عن 
تلعب  للدماء،  متعطشني  قتلة  إلى  املساملني  األفراد  تحويل 

البروباغندا دورًا أكثر تواضعًا من ذلك بكثير.
ولدت التقسيمات والتراتبيات االجتماعية من رحم العنف   -
املنظم وال يمكنها االستغناء عنه. فلم يختِف العنف ولم تختِف 

تحوال  وإنما  الحديثة:  الحقبة  في  االجتماعية  الالمساواة 
واألمر  التبرير.  من  أكبر  قدر  إلى  بحاجة  وأصبحا  فحسب، 
األكثر أهمية هو أن الحداثة، وعلى خالف التصور الرائج، لم 
تنجح في قطع الحبل السري الذي يربط بني العنف والتقسيم 
االجتماعي. ففي هذا العصر، وتمامًا ككل العصور التي سبقته، 

ال تزال الالمساواة االجتماعية ترتدي معطفها العنيف.
النساء  استبعاد  أي  للحرب،  الجندري  التقسيم  يرجع  ال   -
من نطاق الحرب، إلى أسباب بيولوجية أو ثقافية في األساس 

وإنما إلى أسباب تنظيمية وأيديولوجية.

o ما هي التحديات التي جابهتك أثناء البحث والترجمة؟

سعى  للكتاب،  النظري  السوسيولوجي  تأسيسه  أثناء   n

االجتماعيني  املنظرين  من  مجموعة  فكر  إحياء  إلى  املؤلف 
الكالسيكني املنسيني. وألنهم منسيون، وأعمالهم غير مشهورة 
من  قدرًا  وجدت  املعاصر،  االجتماع  لعلم  السائد  التيار  ضمن 

الصعوبة في ترجمة بعض مصطلحاتهم.

o من هو الجمهور املتوقع للكتاب وما الذي تأمل أن يصل 

إليه القراء؟
متناول  في  أنه  إال  األكاديمية،  الكتاب  من طبيعة  بالرغم   n

القارئ غير املتخصص، بحيث لن يجد أي مشقة في فهم أفكاره. 
وأتمنى أن يجد فيه كل من يبحث عن تفسيرات لظاهرة العنف 

املنظم والحرب ما يروي غليله.

o ما هي مشاريعك األخرى/املستقبلية؟

عن  تمامًا  بعيد  أكاديمي  بحقل  حني  منذ  مهتم  أنا   n

وأترجم  والقرآنية.  الكتابية  الدراسات  وهو  السوسيولوجيا، 
حاليًا مجموعة من الدراسات في النص القرآني، ستنشر الحقًا 

في كتاب.

طارق عثمان، مترجم كتاب »سوسيولوجيا الحرب والعنف« لعالم االجتماع اإليرلندي سينيا مالشيفيتش 

ا�صتبعاد الن�صاء من نطاق احلرب ل يعود اإىل اأ�صباب 
بيولوجية اأو ثقافية
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على  القائم  والفتيات  النساء  ضد  »العنف 
االجتماعية  املمارسة  بني  االجتماعي..  النوع 
املحوري  املوضوع  ..إنه  القانونية«  والحماية 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  قبل  من  املنظم  للقاء 
اإلنسان لجهة درعة تافياللت،  األربعاء املنصرم  
متعددة  الكلية  مع  بتنسيق  الجهة،  بعاصمة 

التخصصات بالرشيدية.
»لقاء يندرج في إطار الحملة الوطنية ملناهضة 
ينظمها  التي  والفتيات  النساء  ضد  العنف 
الفترة  خالل  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022« تقول  
حول  النقاش  فتح  و»توخى   املنظمة،  الجهة 
إشكاليات التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية 
واملؤسساتية والقانونية، وسبل محاربة العنف 
كما  املرأة«.  االجتماعي ضد  النوع  على  القائم 
والتعبئة  العقاب  من  اإلفالت  من  »الحد  ناقش 
الفهم  وكذا  التبليغ،  وعدم  الصمت  ثقافة  لكسر 
النساء  ضد  العنف  لظاهرة  والشامل  العميق 
وإذكاء الوعي بمدى انتشار ظاهرة العنف ضد 

النساء وخطورتها بمعية مختلف الشركاء«.
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيسة 
»أن  أكدت  تافياللت، فاطمة عراش،  لجهة درعة 

هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان حول ظاهرة العنف ضد 
النساء والفتيات وانتهاكات حقوقهن«، موضحة  
في تصريح لـ »و. م.ع«،  »أنه تم التركيز على 
التي يمكن أن تستفيد منها  القانونية  الحماية 

االستماع  العنف من خالل خاليا  املرأة ضحية 
والتوجيه للنساء ضحايا العنف«.

بالكلية  األستاذ  بولحسن،  حمزة  محمد 
من  أشار  بالرشيدية،  التخصصات  متعددة 
سانحة  فرصة  شكل  اللقاء  هذا  »أن  إلى  جهته 

من أجل مناقشة العديد من الجوانب االجتماعية 
العنف  بظاهرة  املرتبطة  والقانونية  والثقافية 

ضد املرأة والفتيات«.
بمختبر  عضو  وهو   - ذاته  املتحدث  وأبرز 
والسياسية  واالجتماعية  القانونية  العلوم 
لحقوق  الوطني  املجلس  »أن   - الكلية  بنفس 
العديد  اإلطار، على  انفتح، في هذا  قد  اإلنسان 
من املؤسسات، ضمنها الجامعات، بهدف تعزيز 
املجال،  هذا  في  الوطنية  القانونية  الترسانة 
أشكال  جميع  ومحاربة  املرأة  حقوق  وترسيخ 

العنف والتمييز التي قد تتعرض لها«.

اللقاء بمشاركة الرئيس األول ملحكمة  وتميز 
الشاغ،  الغني  عبد  بالرشيدية  االستئناف 
عبد  املحكمة   هذه  لدى  للملك  العام  والوكيل 
عروض  تقديم  أيضا،  وشهد،  بوداود.  الحق 
»أي دور  حول مواضيع تهم، على الخصوص، 
والفتيات  النساء  مواكبة  في  املدني  للمجتمع 
االجتماعي«،  النوع  على  القائم  العنف  ضحايا 
ضد  للمرأة  والوطنية  الدولية  و«الحماية 
النساء  حماية  في  القضاء  و»دور  العنف«، 

والفتيات املعنفات«.

نوقشت يف لقاء حقوقي بالرشيدية

مت الكشف عنها  بالضيعة التجريبية ألفورار

درعة - تافياللت..  من اأجل 
تعزيز التربية الدامجة

لتحقيق  دامجة وموجهة  أجل مدرسة  »جميعا من  تحت شعار 
نهضة تربوية رائدة«، نظمت، مؤخرا، األكاديمية الجهوية للتربية 
جهويا  دراسيا  لقاء  بالرشيدية،  تافياللت  درعة  لجهة  والتكوين 
حول التربية الدامجة، والذي  يندرج »في إطار تنزيل برنامج عمل 
األكاديمية برسم سنة 2022، السيما املشروع رقم 4 املتعلق بتمكني 
التمدرس،  من  خاصة  وضعيات  أو  إعاقة  وضعيات  في  األطفال 
واملندرج ضمن حافظة مشاريع القانون اإلطار رقم 17/51 املتعلق 
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي«، حيث أكد، باملناسبة،  
علي براد، مدير األكاديمية، »على األهمية التي توليها األكاديمية 
الجهوية للتربية الدامجة باعتبارها سيرورة تصبو إلى الحد من 
إقصاء األطفال في وضعية إعاقة وتهميشهم، وذلك من خالل توفير 
ظروف فضلى لتمدرسهم«، مشيرا »إلى اإلجراءات املتخذة من أجل 
تحقيق هذه األهداف، السيما توفير مقعد بيداغوجي لكل متعلم، 

والقيام بالتشخيص الطبي الدقيق للمستفيدين«.
وشهد اللقاء الدراسي تقديم ثالثة عروض حول »اإلطار املرجعي 
للتربية الدامجة«، و»املشروع الشخصي واملهني سيرورة متجددة 
الدامجة«،  التربية  وتعزيز  مهني  السوسيو-  االدماج  لتسهيل 
و«التقييم الدامج .. أسئلة املاهية واألجرأة«،  وقد عرف حضور، 
ورؤساء  بالرشيدية،  الوطنية  للتربية  اإلقليمي  املدير  من  كل 
املكلفني  املفتشني  جانب  إلى  باألكاديمية،  واملصالح  األقسام 
اإلقليمية  باملديريات  الرابع  املشروع  ورؤساء  الدامجة،  بالتربية 
املهنية  املمارسات  لجماعات  املواكب  واملنسق  الوطنية،  للتربية 

ومستشارين في التوجيه املدرسي.

اأكادير.. رفع الحظر عن جمع  
�ضدفيات »تامري والدويرة«

باملنطقتني  الصدفيات  وتسويق  جمع  عن  الحظر  رفع  »تقرر 
املصنفتني لتربية الصدفيات تامري - كاب غير، والدويرة - سيدي 
يفيد بالغ صادر عن  الرباط، التابعتني للمنطقة البحرية ألكادير« 
قطاع الصيد البحري، األربعاء املنصرم، الفتا إلى  »أن قرار رفع 
الحظر تم اتخاذه من قبل اللجنة التقنية املكلفة بمتابعة وضعية 
الوسط البحري والصدفيات، والتي تدارست نتائج التحليالت التي 
استقرارا  أظهرت  والتي  البحري،  للبحث  الوطني  املعهد  بها  قام 
املنطقتني  مستوى  على  للصدفيات  شامال  وتطهيرا  الوسط  في 

السالفتي الذكر«.
التزود  »عدم  بـ  املستهلكني  البالغ  أوصى  أخرى،  جهة  من 
التي  الصحية  العالمة  تحمل  التي  املعبأة،  باملنتوجات  سوى 
تحدد مصدرها، والتي تباع في نقط البيع املرخص لها )األسواق 
الرسمية(«.، محذرا »من أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام 
املواصفات »ال تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على 

الصحة العامة«.

الدارالبي�ضاء.. اأ�ضرار ا�ضتغالل الملك 
العام تثير ال�ضتياء  بتجزئة ال�ضالم / الألفة

 3 العمارة  سكان  عبر 
األلفة  بحي   2 السالم  بتجزئة 
استيائهم  عن  بالدارالبيضاء، 
واملشاكل  األضرار  »جراء 
استغالل  عن  الناجمة  العديدة 
بجانب  متواجد  للجزارة،  محل 
العمومي بشكل  للملك  العمارة   
غير قانوني منذ أكثر من سنتني 
حسب املتضررين، الفتني إلى«   «
القانونية  غير  الوضعية  هذه  أن 
باتت تشكل عرقلة للسكان واملارة 

لضمان  ممرا  أصال  يعتبر  الذي  الرصيف،  ممر  إغالق   من خالل 
انسيابية الحركة«.

»أكثر من ذلك، يضيف املتضررون ، فقد ترتبت عن هذا الوضع 
بعض األضرار الصحية، كما  هو الشأن  بالنسبة لطفل من ساكنة 
العمارة، والذي تعرض للكسر على مستوى  كاحل  إحدى رجليه، 

وهو الضرر املثبت في شهادة طبية«.
 وأكد سكان العمارة املعنية »أنهم سبق لهم االتصال  بالسلطات 
على  نصابها،  إلى  األمور  وإعادة  القانون  إعمال  أجل  من  املعنية 
غرار الحمالت التي شنتها الجهات املسؤولة   بعماالت ومقاطعات 
البنايات  هدم  استهدفت  والتي  الكبرى،  بالدارالبيضاء  أخرى 
مع  قانوني،  غير  بشكل  العمومي  للملك  املستغلة  أو  العشوائية 
تحرير املمرات واملسالك املغلقة خدمة للمواطن واحترام كرامته«، 
بشكل  التحرك  باملنطقة،  السلطات  من  يلتمسون،  فإنهم«  ولهذا  
ذكرها  السالف  االحتالل  وضعية  مع  معاناتهم  إلنهاء  مستعجل 
بتجزئة السالم 2، وتنزيل املقتضيات القانونية ذات الصلة، بشكل 
أية اعتبارات أخرى تتناقض ومقومات دولة  منصف،  بعيدا عن 

الحق والقانون«.
 ع. بنهاشم

يف سياق التدابير االستباقية التي استوجبتها موجة احلرارة املرتفعة

تواجد مبكر لل�ضباحين المنقذين ب�ضاطئ الوطية لمواكبة توافد 
الم�ضطافين منذ بداية �ضهر ماي

شرع السباحون املنقذون املوسميون بشاطئ 
مراقبة  عملية  في  مؤخرا،  بطانطان،  الوطية 
صفوف  في  الغرق  حوادث  وقوع  ملنع  الشاطئ 
املصطافني برسم املوسم الصيفي لسنة 2022. 
ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة بعدد 
وما  طانطان،  مدينة  منها  اململكة،  مناطق  من 
تشهده الشواطئ من إقبال من طرف املواطنني.

للوقاية  اإلقليمية  القيادة  مصالح  ووفرت 
منقذا،  سباحا   30 حوالي  بطانطان  املدنية 
اجتيازهم  بعد  اإلصطياف،  ملوسم  استعدادا 
معينة  مسافة  قطع  في  تتمثل«  انتقاء  ملباراة 
سباحة حرة في زمن محدد، والغوص تحت املاء 
النتشال  غوص  محاكاة  وعملية  معينة،  ملسافة 
إلى  باإلضافة  دمية،  مجسم  شكل  على  غريق 
األولية  تنظيم دورات تكوينية حول اإلسعافات 
بداية  قبل  الغريق  إلنقاذ  اتخاذها  الواجب 

العمل«.
ويعرف شاطئ الوطية إقباال كبيرا من طرف 
الساكنة القادمة من مختلف املناطق، ويعد مالذا 
خاصة  الصيفية،  العطلة  وقضاء  لالستجمام 
املنطقة،  التي تعرفها  الحرارة  ارتفاع درجة  مع 
»حيث توفر الوقاية املدنية في بداية كل موسم 
خاصة  تجهيزات  من  يلزم  ما  كل  اصطياف 
باإلنقاذ، منها دراجات مائية وكافة التجهيزات 

الحديثة األخرى«.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد عصام شيعة، 
تصريح  في  األمواج،  لركوب  جمعية  رئيس 
من  الوطية  شاطئ  يشهده  ما  »أن  »و.م.ع«  ل 
على  كبيرا  ضغطا  يشكل  املصطافني  توافد 
جبار  بعمل  يقومون  الذين  املنقذين  السباحني 
من أجل مراقبة وتنظيم عملية السباحة، وإعطاء 
املكان  في  السباحة  أجل  من  الالزمة  النصائح 
طبع  الذي  نفسه  املنحى  وهو  لذلك«.  املحدد 
تصريح املحجوب هندا، فاعل جمعوي،  مثمنا 
بداية شهر  املنقذين  السباحني  تواجد  »مبادرة 
الشاطئ  توافد املصطافني على  تزامنا مع  ماي 
بسبب ارتفاع درجة الحرارة، األمر الذي يتطلب 

ضرورة تواجد هؤالء السباحني.« 
الرشيدية،    مدينة  من   ، لطرش  سعيد  وأشار 
قصد  الوطية  شاطئ  الى  قدم  أنه  إلى« 
ارتفاع  ظل  في  النفس  عن  والترفيه  االستجمام 
بهذا  األجواء  »أن  مضيفا  الحرارة«،  درجة 
الشاطئ رائعة، حيث يعرف تنظيما جيدا تسهر 

عليه عناصر الوقاية املدنية«.
على  مؤخرا،  طانطان،  مدينة  وعرفت  هذا 
مما  مرتفعة،  حر  موجة  املناطق،  باقي  غرار 
لسكان  املفضلة  الوجهة  الوطية  شاطئ  يجعل 
الوافدين عليها من مدن أخرى،  املدينة والزوار 
والذين حرصوا على الهروب من درجات الحرارة 

املرتفعة.

اأ�ضناف نباتية يراهن عليها للتكيف مع المتغيرات المناخية بتداعياتها 
المتعددة الأوجه

تحت شعار »أصناف املعهد الوطني:  تكنولوجيا 
الفالحي«..  اإلنتاج  سالسل  لتنمية  مبتكرة  زراعية 
نظم املعهد الوطني للبحث الزراعي، بداية األسبوع 
)إقليم  ألفورار  التجريبية  بالضيعة  املنقضي، 
أصنافه  لتقديم  خصص  إخباريا  يوما  أزيالل(، 

النباتية الجديدة لفائدة املزارعني.
 »واستهدفت التظاهرة العمل على إطالع املزارعني 
الجيني  التقدم  الفالحي على  القطاع  في  والفاعلني 
الحاصل في العديد من األصناف النباتية الجديدة، 
على املستويني الفيزيولوجي والتكنولوجي، بهدف 
زيادة معدل استخدامها، وتملكها من قبل املزارعني 
واملنتجني وشركات البذور«.. يفيد  تصريح   لرئيس 
الزراعي  للبحث  الوطني  للمعهد  الجهوي  املركز 
بتادلة بدر بنجلون، لـ »و.م.ع«، أشار إلى »أن هذه 
التي  اللقاءات  من  سلسلة  إطار  في  تندرج  املبادرة 
ضيعات  بخمس  ماي  شهر  خالل  املعهد  ينظمها 
وزراعية مختلفة«،  بيئية  تمثل خصائص  تجريبية 
هو   التجريبية  األيام  هذه  من  الهدف  »أن  موضحا 
القطاع الفالحي على  إطالع شركائنا واملهنيني في 
والقطاني  الحبوب  قطاعات  في  الجديدة  األصناف 
توجد  والتي  املعهد،  التي طورها  الزيتية،  والبذور 
اليوم في مرحلة التكثير ومضاعفة كمياتها« من قبل 

مصالح املعهد.
املحطات  »زيارات  فإن  ذاته،  املتحدث  ووفق 
الخاصة بإكثار البذور األساسية لألصناف املطورة 
من قبل املعهد قبل منحها لشركات البذور بعد ذلك، 
بشكل  للتعرف  واملهنيني  للمنتجني  فرصة  تشكل 
النباتية  األصناف  هذه  تطور  حالة  على  مباشر 
املؤدية  العوامل  تجاه  الفعل  وردود  الجديدة، 
ملرضها«، الفتا » إلى أن هدف هذه الزيارات يتمثل، 

أيضا، في إطالع مختلف الشركاء على الخصائص 
ما  خصوصا  الجديدة،  األصناف  لهذه  األخرى 
الذي  التقني  واإلطار  التكنولوجية  بالجودة  يتعلق 
األصناف  لهذه  املزارعني  تملك  أن  إذ  اعتماده،  تم 
الجديدة املتنوعة سيمكن اململكة من تحقيق األهداف 
»الجيل  الفالحية  االستراتيجية  إطار  في  املحددة 
األخضر 2030-2020 ، السيما ما يخص الرفع من 

املردودية بنسبة 50 في املائة بحلول سنة 2030.«
الزراعي  للبحث  الوطني  للمعهد  العام  الكاتب 
عبد العزيز الياسري، أوضح، من جهته، »أن  هذه 
والقطاني  للحبوب  الجديدة  النباتية  األصناف 
 10 ثمرة  تعد  تم عرضها،  التي  الزيتية،  والنباتات 
إلى 12 سنة من البحث الذي قاده املعهد بهدف توفير 
أصناف لفائدة الفالحني، تتميز بتكيفها مع الظروف 
املناخية  التغيرات  ومقاومة  للمنطقة،  املناخية 
إلى  مشيرا  املطرية،«  التساقطات  وشح  واألمراض 
»أن إنتاج هذه األصناف، باعتبارها دعامة مبتكرة، 
يشكل إحدى الرافعات املهمة ملواكبة االستراتيجية 
الفالحية الجديدة »الجيل األخضر« واملساهمة في 
الجديدة،  األصناف  أن   « متابعا  أهدافها«،  تحقيق 
التي طورها املعهد، تتميز بفعالية كبيرة من حيث 
مناطق  ظروف  مع  والتكيف  والجودة،  اإلنتاجية 
اإلنتاج املختلفة، وتحمل األمراض واآلفات املحتملة 

السائدة في هذه البيئات«.
لإلشارة، »فقد اتسمت  فعاليات اليوم اإلخباري، 
للبحث  الوطني  املعهد  شركاء  من  العديد  بحضور 
الوطني  املكتب  عن  ممثلون  منهم،  الزراعي، 
لالستشارة الفالحية واملديريات اإلقليمية والجهوية 
الصحية  للسالمة  الوطني  واملكتب  للفالحة 

للمنتجات الغذائية«.
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االشتراكي

استنادًا  له-  أني شبيها  أعتقد  لشاعر-  لي   كيف 
إلى هذه السطور:

البشرية-  تاريخ  من  العصيبة  املرحلة  هاته  في 
كنت أتساءل وال أزال هل مرت مراحل أو فترات غير 
في  وبعُد  قبل  من  واالنسانية  االنسان  على  عصيبة 
الحرب كمكون  يتماثل  أن  األيام..؟-  التاريخ وأجندة 
من مكونات الحياة اليومية. أو حتى كتفصيل مصغر 
من تفاصيل اليومي والحياة وفعل السياسة وأثرها 
في األرض ووسماء تصدع املصالح وحرب النجوم، 
واستظهار  استبيان  أجل  من  الصراع  واستمرار 
واستحضار القوة ليس إال في دول عظمى هي راعية 
اهتمامها  وبعد  قبل  الجنسيات  املتعددة  للشركات 
املختلفة  األدبيات  في  يسمى  كان  الذي  باإلنسان  
قبل األلفية الثالثة بعقد من الزمن أو أقل »الرأسمال 
يكفيها  تعدد،  بال  حتى  أو  يفنى«  ال  الذي  الرمزي 
أجندة  في  حاضرة  لتكون  »الرأسمال«  تأشيرة 
هذا  يتفهم  أن  له  كيف  للقارات.  العابرة  الصفقات 
والوجوم  الوجود  حبال  على  يرقص  الذي  الشرط 
واملعنى،  الوصف  حالة  في  ويدرجها  ويستسيغها 
فباألحرى  فكرة  يكون  أن  على  صعبا  يبدو  ما  وهو 
أن يكون تفسيرا لواقع يستنفر قدراته من أجل تنفيذ 

خطط استراتيجيات الهدم ال البناء.
بتناقضات  تعصف  وشاية  مجرد  األمر  كأن 

التاريخ،
ومآسي االنسان وجرح األرض

والدهشة والغنب والذهول. 
الحرب ُتنهي تجاعيد األمل من الوجه.

- هكذا أعتقد -
وَتْحُضر االبتسامة

وُتسّرع هدم وصلة الخلود.
بشفرات  تشبيهه  حد  قاسيا  القلب  وتجعل 

الحالقة.
االنتاج  في  االستثمار  أسرار  من  سر  الحرب 

العسكري الضخم وصناعة األسلحة الفتاكة.
الحرب متاهة لم يربحها أحد من قبل ألن معدالت 

الخسارة فيها كبئر بال قرار.
للذبح واملجازر  الحرب مجاال  املعنى تصبح  بهذا 

والجريمة وأكثر. 
الحرب كما قال عنها الشاعر الفلسطيني محمود 

درويش:
»الحرب أولها هواء

وآخرها دماء.«
والغبراء  داحس  حرب  حالة  في  حتى  العادة  في 
والرواية،  التاريخ  في  حدثت  كما  البسوس  وحرب 
كم  والثانية  األولى  الكونيتني  الحربني  حالة  وفي 
درسناها في املناهج واملقررات وال زلنا نتابع صدى 

تمظهراتها في البرامج الوثائقية ،الحرب هي الحرب 
ُيقيم منصاتها الكبار كمجال للربح واستمرار تقلبات 
كل شيء  في  السوداء  والسوق  السوق،  وتناقضات 

النعاش شجع أغنياء الحرب الالمحدود وأثرياءها. 
الفقراء  هم  والقصد  الصغار  ثمنها  ويدفع 
واملستضعفني وذوي الدخل املحدود واليتامى وأبناء 
الحروب  ومعطوبي  واملهمشني  واملعطلني  السبيل 

وضحاياها. 
مسالك  من  تعلمته  ما  هذا  أو   - أعرف  كنت 
أن السياسة هي  االيديولوجية أيام الحرب الباردة - 

أن تستمر الحرب بأشكال أخرى.
لكن أن تستمر الحرب بالسياسات التدميرية كما 
هي عليه اآلن، معناه أننا سنغرق في شرنقة الالمعنى 
ال  »الهالك«  وهو  النقيض  معناها  في  وانسيابها 
املبني. وهو ما يحدث ومع ذلك  الخراب  أو   ، محالة 
ستجد صعوبة في إيجاد تفسير موضوعي لتشابك 
دائرة  توسيع  من  لتزيد  فقط   تحدث  التي  الوقائع 
الحرب لتستقطب أجندة الحلفاء - أيا كان هذا النوع 

من الحلفاء- لضخ الساحة بآليات الفناء والدمار. 
الشاشة  على  حروبا  رأيت  بل  الحرب  رأيت  لقد 
واملريرة  القاسية  اليومية  وتراكماتها  بزخمها 
وكوسوفو  واليمن  وسوريا  وفلسطني  العراق  في 

والبوسنة والهرسك تمر سريعة كلقطة سينما.

أن رفت  الروسية-األوكرانية بعد  الحرب  وها هي 
جديد  بشكل  تنذر  للعزلة  األثير  الركن  في  العقل 

للقيامة.
ورأيت معها ذاك الكم الهائل من الخراب والدمار 
والقتل والفناء وانهيار حضارات كلفت أالف السينني 
لتطفو على سطح الوجود، لكنها في الحرب تصبح 

نقع غبار وذكرى بال أطالل وال رسوم وال ذاكرة.
وكأنني أرى جزءا من القيامة.

بالتقسيط  أثرها  أشاهد  كنت  الذي  الوقت  في 
ونشرات  السياسة  ومجالت  الجرائد  قصاصات  في 

االخبار القديمة.  
ال يمكن أن يحدث كل هذا ويجد املبدع نفسه في 
ضفاف الحياد بمنأى عن الدم والفضيحة والجريمة. 
وعلى املبدع أن يتربع مكانه في ضفاف الوعي النقدي 
ويفضح خلفيات الحرب وتداعياتها على أفول شمس 

االنسان.
ال للحرب   : عليه أن يصرخ بكل ما أوتي من قوة 

وكفى. 
بل  فحسب  والنوافذ  الباب  من  تدخل  ال  فالحرب 
تدخل في العني لتعمي البصيرة تماما، ثم تتسرب إلى 
القلب وتشغل أمكنة العاطفة وتعطل الحواس، تسد 

الشرايني أحيانا وفق الفواجع واأللم والفجعة.
فالحرب في جملة دالة  هي الالمعنى.

إعداد: سعيد منتسب

اإدري�ش علو�ش: احلرب هي الالمعنى 

وقت مستقطع من الحرب  )36(
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..

فدرالية ال�صناعات 
الثقافية والإبداعية جتري 

�صل�صلة لقاءات بهولندا
 

الثقافية  الصناعات  فدرالية  من  وفد  عقد 
واإلبداعية، تقوده رئيسة الفدرالية نائلة التازي، 
الرتناني،  القادر  عبد  العام  الرئيس  ونائب 
تم خاللها بحث  اجتماعات في هولندا،  سلسلة 
الثقافي  التعاون  وعالقات  الحوار  تعزيز  سبل 

بني البلدين.
تندرج  الزيارة  هذه  أن  للفدرالية  بالغ  وذكر 
توقيعها  تم  شراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  في 
الحكومية  املشاريع  وكالة  مع   2021 عام  في 
 ،  »Netherlands Enterprise Agency«

التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
ملبادرة  نتيجة  وهي  االتفاقية،  هذه  وتهدف 
وفدرالية  املغرب  في  هولندا  سفارة  قبل  من 
أمور  بني  من  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات 
على  الجيدة  املمارسات  تبادل  إلى   ، أخرى 
مستوى القوانني وتدبير املجال الثقافي، وإطالق 
وللمبادرات  األعمال  لريادة  مخصصة  مساحات 

الخاصة لفائدة الشباب في املغرب.
الثقافية  الصناعات  فدرالية  وفد  وأجرى 
الذين  الفاعلني  من  بالعديد  لقاءات  واإلبداعية 
يساهمون في النجاح الذي تشهده هولندا حاليا 

في هذا القطاع.
 وهكذا ، التقى الوفد ، على الخصوص ، كال 
من سعيد قاسمي عضو املجلس املحلي بروتردام 
ستيرما  بوما  مؤسسة  مدير  كوبيس  وبرنارد   ،
وعميد  التأليف،  حقوق  تدبير  عن  املسؤولة 
فرانك  أمستردام  في  التطبيقية  العلوم  جامعة 
للغاية  محددة  برامج  تخصص  التي   ، كريسني 
لريادة االعمال في مجال اإلبداع والثقافة، وجان 
املتخصصة  بويكمان  مؤسسة  مدير  نول  ياب 
للمشاركة  املعارف  التي تسهر على جمع ونشر 

في النقاش وحول السياسات العمومية.
كما زار الوفد الغرفة الثانية للبرملان الهولندي 
وأجرى لقاء مع النائب مصطفى أمهاوش، عضو 
الشؤون  ولجنة  املسيحي  الديمقراطي  الحزب 

الخارجية.
وفي هذا الصدد ، أشادت التازي ، رئيسة لجنة 
واملغاربة  الوطني  والدفاع  الخارجية  الشؤون 
املقيمني بالخارج بمجلس املستشارين ، بإعالن 
الذاتي  للحكم  املغربي  للمخطط  دعمها  هولندا 
موقف  إلى  االنضمام  وبالتالي  الصحراء،  في 
املتحدة وأملانيا وإسبانيا والعديد من  الواليات 

الدول عبر العالم.
املغربية  الجالية  دور  أهمية  على  شددت  كما 
حوالي  أفرادها  عدد  يبلغ  والتي  هولندا،  في 
400 ألف شخص ، في الحوار وتعزيز العالقات 
االقتصادي  التعاون  خالل  من  البلدين  بني 

والثقافي.
وزار الوفد أيضا خالل هذه الرحلة الدراسية 
يقام  والذي  للمغرب  املخصص  املتميز  املعرض 
حاليا في متحف الكوبرا في أمستلفني بالشراكة 

مع املؤسسة الوطنية للمتاحف باملغرب.
أعمال  على  الضوء  املعرض  هذا  ويسلط 
املبدعني املغاربة من مختلف األجيال، من املغرب 
الشاعر  عليه  والذي يشرف  الجالية،  أفراد  ومن 
والصحافي والكاتب املوهوب عبد القادر بنعلي 

املقيم في هولندا.

الفنا«  »نجوم جامع  الثقافي  املركز  احتضن 
توقيع  حفل  املاضي،  الجمعة  يوم  بمراكش، 
الرواية الجديدة ملاحي بنبني، التي تحمل عنوان 

»Mon Frère Fantôme«، »أخي الشبح«.
وتسافر هذه الرواية، الصادرة عن دار النشر 
العتيقة  املدينة  قلب  في  بالقارئ  فينيك(،  )لو 
ملراكش، من خالل حكاية شخصيتني تتعايشان 

داخل جسد واحد.
رأى  الذي  كامل،  بالشاب  األمر  ويتعلق 
فقيرة  أم  من  ملراكش،  املظلمة  األزقة  في  النور 
بأي شيء  للقيام  متفائلة، وهو مستعد  ولكنها 
لجعل الشمس تدخل إلى بيت األسرة. كما أنه 
والقدرة  الحكي،  بموهبة  ويتمتع  اللغات،  يتقن 
جسده  داخل  تتعايش  أنه  غير  الحوار،  على 

إحداهما  كل شيء،  تختلفان حول  شخصيتان، 
في  ضالتها  األخرى  تجد  بينما  النظام،  تحب 

الفوضى، فأي منهما ستنتصر على األخرى؟
وقال ماحي بنبني، في تصريح لقناة )إم 24( 
اإلخبارية التابعة لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
مرة  ألول  لتقديم،  الرائع  املكان  هذا  »اخترت 
قصة  تحكي  التي  الجديدة،  روايتي  باملغرب، 
الجسد،  نفس  داخل  تتعايشان  شخصيتني 

تتصارعان، وتتجادالن..«.
ونحات  رسام  أيضا  وهو  بنبني،  وأضاف 
املدني  املجتمع  في  نشيط  وعضو  وروائي 
و«ابن مراكش«، أن »كامل ذو شخصية مزدوجة 
في  املأساوية  ولكن  الجميلة  قصته،  وأحكي 

النهاية«.

وشهد حفل التوقيع قراءة ملقاطع من الرواية، 
من قبل املؤلف نفسه، مصحوبا بعزف على آلة 
تقديم  تاله  ساهر،  الرحيم  عبد  أداء  من  العود 
من  نخبة  طرف  من  القراءات  ومختلف  الرواية 
األكاديميني، والطلبة، وفنانني، وكتاب ومفكرين، 
موران،  إدغار  الخصوص،  على  بينهم،  من 

وصباح أبو إسالم، وفؤاد العروي.
هي   ،»Mon Frère Fantôme« أن  يذكر   
رواية  بينها  ومن  بنبني،  ملاحي  الـ12  الرواية 
فيلم  إلى  حولها  التي  مومن«،  سيدي  »نجوم 
سينمائي، املخرج بنيل عيوش، تحت عنوان »يا 
فرانسوا  بجائزة  فاز  قد  كان  الذي  خيل اهلل«، 
الدولي  التي تنظم على هامش املهرجان  شالي 

للسينما بكان.

ماحي بنبني يوقع روايته اجلديدة »اأخي ال�صبح«

o كيف اخترت الكتاب وما الذي قادك نحوه؟
وبعالقة  عامة،  البشري  العنف  ظاهرة  بدراسة  مهتم  أنا   n
العنف بالدين خاصة. وقد ترجمُت عددًا من الدراسات في هذا 
وأصول  وشميت  جيرار  الساعة:  قيام  »حتى  وهي:  الصدد، 
أسطورة  فحص  الدين:  و«عنف  سيريال؛  ألنطونيو  العنف« 
رائجة« لوليام كافانو؛ و«إعادة التفكير في العنف الديني: نحو 
لسكوت توماس؛  مقاربة محاكية للعنف في العالقات الدولية« 
لجيروين جانينج  و«ما هو الديني حقا في اإلرهاب الديني؟« 
وريتشارد جاكسون. كما كتبُت دراسة بعنوان »ما وراء الجهاد: 
نحو سيكولوجيا اجتماعية للمقاتلني األجانب«. واستكمااًل لهذا 
الذي يطرح نظرية سوسيولوجية  الكتاب  املسار، ترجمت هذا 
تاريخية شاملة للعنف املنظم وتحديدًا ألهم تجلياته الحديثة: 

الحرب.

o ما هي األفكار واألطروحات الرئيسية التي يتضمنها 

الكتاب؟
األطروحات  عن  وإمبريقّيًا،  نظرّيًا  املؤلف،  يحاجج   n

األساسية التالية:
- العنف املنظم والحرب ظاهرة اجتماعية في األساس ال يمكن 

اختزالها في أية أبعاد بيولوجية أو نفسية أو ثقافية.
حديث  قبل  ما  عنف  يوجد  تمامًا،  حديثة  ظاهرة  الحرب   -
بالطبع، لكن ال توجد حرب ما قبل حديثة باملعنى الحق لكلمة 

حرب.
يوجد سيرورتان اجتماعيتان أساسيتان تطورتا مع مرور   -
الزمن، إلى أن بلغتا ذروتيهما في العصر الحديث، إليهما يرجع 
ظهور العنف املنظم واستفحاله: التنظيم االجتماعي، واألدلجة 
الجماهيرية. وبالتالي، لم توجد الحرب فيما قبل الحداثة بسبب 
استفحل  بينما  بالكلية،  غيابهما  أو  السيرورتني  هذين  ضعف 
العنف املنظم في الحقبة الحديثة بسبب تطورهما بل بلوغهما 

الذروة.
- يوجد ارتباط وثيق بني العنف املنظم والتطور االجتماعي، 

فاستعمال العنف املنظم كان شرطًا أساسيًا للتحديث.
ال  فالقومية  والقومية،  الحرب  بني  سببية  عالقة  توجد  ال   -

تخلق الحرب وال الحرب تخلق القومية.
إليها  ُتعزى  التي  ال تتمتع البروباغندا بتلك القوة الهائلة   -
قادرة على  آلة غسيل مخ عمالقة،  أن تكون  غالبًا، فعوضًا عن 
تلعب  للدماء،  متعطشني  قتلة  إلى  املساملني  األفراد  تحويل 

البروباغندا دورًا أكثر تواضعًا من ذلك بكثير.
ولدت التقسيمات والتراتبيات االجتماعية من رحم العنف   -
املنظم وال يمكنها االستغناء عنه. فلم يختِف العنف ولم تختِف 

تحوال  وإنما  الحديثة:  الحقبة  في  االجتماعية  الالمساواة 
واألمر  التبرير.  من  أكبر  قدر  إلى  بحاجة  وأصبحا  فحسب، 
األكثر أهمية هو أن الحداثة، وعلى خالف التصور الرائج، لم 
تنجح في قطع الحبل السري الذي يربط بني العنف والتقسيم 
االجتماعي. ففي هذا العصر، وتمامًا ككل العصور التي سبقته، 

ال تزال الالمساواة االجتماعية ترتدي معطفها العنيف.
النساء  استبعاد  أي  للحرب،  الجندري  التقسيم  يرجع  ال   -
من نطاق الحرب، إلى أسباب بيولوجية أو ثقافية في األساس 

وإنما إلى أسباب تنظيمية وأيديولوجية.

o ما هي التحديات التي جابهتك أثناء البحث والترجمة؟

سعى  للكتاب،  النظري  السوسيولوجي  تأسيسه  أثناء   n

االجتماعيني  املنظرين  من  مجموعة  فكر  إحياء  إلى  املؤلف 
الكالسيكني املنسيني. وألنهم منسيون، وأعمالهم غير مشهورة 
من  قدرًا  وجدت  املعاصر،  االجتماع  لعلم  السائد  التيار  ضمن 

الصعوبة في ترجمة بعض مصطلحاتهم.

o من هو الجمهور املتوقع للكتاب وما الذي تأمل أن يصل 

إليه القراء؟
متناول  في  أنه  إال  األكاديمية،  الكتاب  من طبيعة  بالرغم   n

القارئ غير املتخصص، بحيث لن يجد أي مشقة في فهم أفكاره. 
وأتمنى أن يجد فيه كل من يبحث عن تفسيرات لظاهرة العنف 

املنظم والحرب ما يروي غليله.

o ما هي مشاريعك األخرى/املستقبلية؟

عن  تمامًا  بعيد  أكاديمي  بحقل  حني  منذ  مهتم  أنا   n

وأترجم  والقرآنية.  الكتابية  الدراسات  وهو  السوسيولوجيا، 
حاليًا مجموعة من الدراسات في النص القرآني، ستنشر الحقًا 

في كتاب.

طارق عثمان، مترجم كتاب »سوسيولوجيا الحرب والعنف« لعالم االجتماع اإليرلندي سينيا مالشيفيتش 

ا�صتبعاد الن�صاء من نطاق احلرب ل يعود اإىل اأ�صباب 
بيولوجية اأو ثقافية
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على  القائم  والفتيات  النساء  ضد  »العنف 
االجتماعية  املمارسة  بني  االجتماعي..  النوع 
املحوري  املوضوع  ..إنه  القانونية«  والحماية 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  قبل  من  املنظم  للقاء 
اإلنسان لجهة درعة تافياللت،  األربعاء املنصرم  
متعددة  الكلية  مع  بتنسيق  الجهة،  بعاصمة 

التخصصات بالرشيدية.
»لقاء يندرج في إطار الحملة الوطنية ملناهضة 
ينظمها  التي  والفتيات  النساء  ضد  العنف 
الفترة  خالل  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022« تقول  
حول  النقاش  فتح  و»توخى   املنظمة،  الجهة 
إشكاليات التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية 
واملؤسساتية والقانونية، وسبل محاربة العنف 
كما  املرأة«.  االجتماعي ضد  النوع  على  القائم 
والتعبئة  العقاب  من  اإلفالت  من  »الحد  ناقش 
الفهم  وكذا  التبليغ،  وعدم  الصمت  ثقافة  لكسر 
النساء  ضد  العنف  لظاهرة  والشامل  العميق 
وإذكاء الوعي بمدى انتشار ظاهرة العنف ضد 

النساء وخطورتها بمعية مختلف الشركاء«.
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيسة 
»أن  أكدت  تافياللت، فاطمة عراش،  لجهة درعة 

هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان حول ظاهرة العنف ضد 
النساء والفتيات وانتهاكات حقوقهن«، موضحة  
في تصريح لـ »و. م.ع«،  »أنه تم التركيز على 
التي يمكن أن تستفيد منها  القانونية  الحماية 

االستماع  العنف من خالل خاليا  املرأة ضحية 
والتوجيه للنساء ضحايا العنف«.

بالكلية  األستاذ  بولحسن،  حمزة  محمد 
من  أشار  بالرشيدية،  التخصصات  متعددة 
سانحة  فرصة  شكل  اللقاء  هذا  »أن  إلى  جهته 

من أجل مناقشة العديد من الجوانب االجتماعية 
العنف  بظاهرة  املرتبطة  والقانونية  والثقافية 

ضد املرأة والفتيات«.
بمختبر  عضو  وهو   - ذاته  املتحدث  وأبرز 
والسياسية  واالجتماعية  القانونية  العلوم 
لحقوق  الوطني  املجلس  »أن   - الكلية  بنفس 
العديد  اإلطار، على  انفتح، في هذا  قد  اإلنسان 
من املؤسسات، ضمنها الجامعات، بهدف تعزيز 
املجال،  هذا  في  الوطنية  القانونية  الترسانة 
أشكال  جميع  ومحاربة  املرأة  حقوق  وترسيخ 

العنف والتمييز التي قد تتعرض لها«.

اللقاء بمشاركة الرئيس األول ملحكمة  وتميز 
الشاغ،  الغني  عبد  بالرشيدية  االستئناف 
عبد  املحكمة   هذه  لدى  للملك  العام  والوكيل 
عروض  تقديم  أيضا،  وشهد،  بوداود.  الحق 
»أي دور  حول مواضيع تهم، على الخصوص، 
والفتيات  النساء  مواكبة  في  املدني  للمجتمع 
االجتماعي«،  النوع  على  القائم  العنف  ضحايا 
ضد  للمرأة  والوطنية  الدولية  و«الحماية 
النساء  حماية  في  القضاء  و»دور  العنف«، 

والفتيات املعنفات«.

نوقشت يف لقاء حقوقي بالرشيدية

مت الكشف عنها  بالضيعة التجريبية ألفورار

درعة - تافياللت..  من اأجل 
تعزيز التربية الدامجة

لتحقيق  دامجة وموجهة  أجل مدرسة  »جميعا من  تحت شعار 
نهضة تربوية رائدة«، نظمت، مؤخرا، األكاديمية الجهوية للتربية 
جهويا  دراسيا  لقاء  بالرشيدية،  تافياللت  درعة  لجهة  والتكوين 
حول التربية الدامجة، والذي  يندرج »في إطار تنزيل برنامج عمل 
األكاديمية برسم سنة 2022، السيما املشروع رقم 4 املتعلق بتمكني 
التمدرس،  من  خاصة  وضعيات  أو  إعاقة  وضعيات  في  األطفال 
واملندرج ضمن حافظة مشاريع القانون اإلطار رقم 17/51 املتعلق 
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي«، حيث أكد، باملناسبة،  
علي براد، مدير األكاديمية، »على األهمية التي توليها األكاديمية 
الجهوية للتربية الدامجة باعتبارها سيرورة تصبو إلى الحد من 
إقصاء األطفال في وضعية إعاقة وتهميشهم، وذلك من خالل توفير 
ظروف فضلى لتمدرسهم«، مشيرا »إلى اإلجراءات املتخذة من أجل 
تحقيق هذه األهداف، السيما توفير مقعد بيداغوجي لكل متعلم، 

والقيام بالتشخيص الطبي الدقيق للمستفيدين«.
وشهد اللقاء الدراسي تقديم ثالثة عروض حول »اإلطار املرجعي 
للتربية الدامجة«، و»املشروع الشخصي واملهني سيرورة متجددة 
الدامجة«،  التربية  وتعزيز  مهني  السوسيو-  االدماج  لتسهيل 
و«التقييم الدامج .. أسئلة املاهية واألجرأة«،  وقد عرف حضور، 
ورؤساء  بالرشيدية،  الوطنية  للتربية  اإلقليمي  املدير  من  كل 
املكلفني  املفتشني  جانب  إلى  باألكاديمية،  واملصالح  األقسام 
اإلقليمية  باملديريات  الرابع  املشروع  ورؤساء  الدامجة،  بالتربية 
املهنية  املمارسات  لجماعات  املواكب  واملنسق  الوطنية،  للتربية 

ومستشارين في التوجيه املدرسي.

اأكادير.. رفع الحظر عن جمع  
�ضدفيات »تامري والدويرة«

باملنطقتني  الصدفيات  وتسويق  جمع  عن  الحظر  رفع  »تقرر 
املصنفتني لتربية الصدفيات تامري - كاب غير، والدويرة - سيدي 
يفيد بالغ صادر عن  الرباط، التابعتني للمنطقة البحرية ألكادير« 
قطاع الصيد البحري، األربعاء املنصرم، الفتا إلى  »أن قرار رفع 
الحظر تم اتخاذه من قبل اللجنة التقنية املكلفة بمتابعة وضعية 
الوسط البحري والصدفيات، والتي تدارست نتائج التحليالت التي 
استقرارا  أظهرت  والتي  البحري،  للبحث  الوطني  املعهد  بها  قام 
املنطقتني  مستوى  على  للصدفيات  شامال  وتطهيرا  الوسط  في 

السالفتي الذكر«.
التزود  »عدم  بـ  املستهلكني  البالغ  أوصى  أخرى،  جهة  من 
التي  الصحية  العالمة  تحمل  التي  املعبأة،  باملنتوجات  سوى 
تحدد مصدرها، والتي تباع في نقط البيع املرخص لها )األسواق 
الرسمية(«.، محذرا »من أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام 
املواصفات »ال تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على 

الصحة العامة«.

الدارالبي�ضاء.. اأ�ضرار ا�ضتغالل الملك 
العام تثير ال�ضتياء  بتجزئة ال�ضالم / الألفة

 3 العمارة  سكان  عبر 
األلفة  بحي   2 السالم  بتجزئة 
استيائهم  عن  بالدارالبيضاء، 
واملشاكل  األضرار  »جراء 
استغالل  عن  الناجمة  العديدة 
بجانب  متواجد  للجزارة،  محل 
العمومي بشكل  للملك  العمارة   
غير قانوني منذ أكثر من سنتني 
حسب املتضررين، الفتني إلى«   «
القانونية  غير  الوضعية  هذه  أن 
باتت تشكل عرقلة للسكان واملارة 

لضمان  ممرا  أصال  يعتبر  الذي  الرصيف،  ممر  إغالق   من خالل 
انسيابية الحركة«.

»أكثر من ذلك، يضيف املتضررون ، فقد ترتبت عن هذا الوضع 
بعض األضرار الصحية، كما  هو الشأن  بالنسبة لطفل من ساكنة 
العمارة، والذي تعرض للكسر على مستوى  كاحل  إحدى رجليه، 

وهو الضرر املثبت في شهادة طبية«.
 وأكد سكان العمارة املعنية »أنهم سبق لهم االتصال  بالسلطات 
على  نصابها،  إلى  األمور  وإعادة  القانون  إعمال  أجل  من  املعنية 
غرار الحمالت التي شنتها الجهات املسؤولة   بعماالت ومقاطعات 
البنايات  هدم  استهدفت  والتي  الكبرى،  بالدارالبيضاء  أخرى 
مع  قانوني،  غير  بشكل  العمومي  للملك  املستغلة  أو  العشوائية 
تحرير املمرات واملسالك املغلقة خدمة للمواطن واحترام كرامته«، 
بشكل  التحرك  باملنطقة،  السلطات  من  يلتمسون،  فإنهم«  ولهذا  
ذكرها  السالف  االحتالل  وضعية  مع  معاناتهم  إلنهاء  مستعجل 
بتجزئة السالم 2، وتنزيل املقتضيات القانونية ذات الصلة، بشكل 
أية اعتبارات أخرى تتناقض ومقومات دولة  منصف،  بعيدا عن 

الحق والقانون«.
 ع. بنهاشم

يف سياق التدابير االستباقية التي استوجبتها موجة احلرارة املرتفعة

تواجد مبكر لل�ضباحين المنقذين ب�ضاطئ الوطية لمواكبة توافد 
الم�ضطافين منذ بداية �ضهر ماي

شرع السباحون املنقذون املوسميون بشاطئ 
مراقبة  عملية  في  مؤخرا،  بطانطان،  الوطية 
صفوف  في  الغرق  حوادث  وقوع  ملنع  الشاطئ 
املصطافني برسم املوسم الصيفي لسنة 2022. 
ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة بعدد 
وما  طانطان،  مدينة  منها  اململكة،  مناطق  من 
تشهده الشواطئ من إقبال من طرف املواطنني.

للوقاية  اإلقليمية  القيادة  مصالح  ووفرت 
منقذا،  سباحا   30 حوالي  بطانطان  املدنية 
اجتيازهم  بعد  اإلصطياف،  ملوسم  استعدادا 
معينة  مسافة  قطع  في  تتمثل«  انتقاء  ملباراة 
سباحة حرة في زمن محدد، والغوص تحت املاء 
النتشال  غوص  محاكاة  وعملية  معينة،  ملسافة 
إلى  باإلضافة  دمية،  مجسم  شكل  على  غريق 
األولية  تنظيم دورات تكوينية حول اإلسعافات 
بداية  قبل  الغريق  إلنقاذ  اتخاذها  الواجب 

العمل«.
ويعرف شاطئ الوطية إقباال كبيرا من طرف 
الساكنة القادمة من مختلف املناطق، ويعد مالذا 
خاصة  الصيفية،  العطلة  وقضاء  لالستجمام 
املنطقة،  التي تعرفها  الحرارة  ارتفاع درجة  مع 
»حيث توفر الوقاية املدنية في بداية كل موسم 
خاصة  تجهيزات  من  يلزم  ما  كل  اصطياف 
باإلنقاذ، منها دراجات مائية وكافة التجهيزات 

الحديثة األخرى«.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد عصام شيعة، 
تصريح  في  األمواج،  لركوب  جمعية  رئيس 
من  الوطية  شاطئ  يشهده  ما  »أن  »و.م.ع«  ل 
على  كبيرا  ضغطا  يشكل  املصطافني  توافد 
جبار  بعمل  يقومون  الذين  املنقذين  السباحني 
من أجل مراقبة وتنظيم عملية السباحة، وإعطاء 
املكان  في  السباحة  أجل  من  الالزمة  النصائح 
طبع  الذي  نفسه  املنحى  وهو  لذلك«.  املحدد 
تصريح املحجوب هندا، فاعل جمعوي،  مثمنا 
بداية شهر  املنقذين  السباحني  تواجد  »مبادرة 
الشاطئ  توافد املصطافني على  تزامنا مع  ماي 
بسبب ارتفاع درجة الحرارة، األمر الذي يتطلب 

ضرورة تواجد هؤالء السباحني.« 
الرشيدية،    مدينة  من   ، لطرش  سعيد  وأشار 
قصد  الوطية  شاطئ  الى  قدم  أنه  إلى« 
ارتفاع  ظل  في  النفس  عن  والترفيه  االستجمام 
بهذا  األجواء  »أن  مضيفا  الحرارة«،  درجة 
الشاطئ رائعة، حيث يعرف تنظيما جيدا تسهر 

عليه عناصر الوقاية املدنية«.
على  مؤخرا،  طانطان،  مدينة  وعرفت  هذا 
مما  مرتفعة،  حر  موجة  املناطق،  باقي  غرار 
لسكان  املفضلة  الوجهة  الوطية  شاطئ  يجعل 
الوافدين عليها من مدن أخرى،  املدينة والزوار 
والذين حرصوا على الهروب من درجات الحرارة 

املرتفعة.

اأ�ضناف نباتية يراهن عليها للتكيف مع المتغيرات المناخية بتداعياتها 
المتعددة الأوجه

تحت شعار »أصناف املعهد الوطني:  تكنولوجيا 
الفالحي«..  اإلنتاج  سالسل  لتنمية  مبتكرة  زراعية 
نظم املعهد الوطني للبحث الزراعي، بداية األسبوع 
)إقليم  ألفورار  التجريبية  بالضيعة  املنقضي، 
أصنافه  لتقديم  خصص  إخباريا  يوما  أزيالل(، 

النباتية الجديدة لفائدة املزارعني.
 »واستهدفت التظاهرة العمل على إطالع املزارعني 
الجيني  التقدم  الفالحي على  القطاع  في  والفاعلني 
الحاصل في العديد من األصناف النباتية الجديدة، 
على املستويني الفيزيولوجي والتكنولوجي، بهدف 
زيادة معدل استخدامها، وتملكها من قبل املزارعني 
واملنتجني وشركات البذور«.. يفيد  تصريح   لرئيس 
الزراعي  للبحث  الوطني  للمعهد  الجهوي  املركز 
بتادلة بدر بنجلون، لـ »و.م.ع«، أشار إلى »أن هذه 
التي  اللقاءات  من  سلسلة  إطار  في  تندرج  املبادرة 
ضيعات  بخمس  ماي  شهر  خالل  املعهد  ينظمها 
وزراعية مختلفة«،  بيئية  تمثل خصائص  تجريبية 
هو   التجريبية  األيام  هذه  من  الهدف  »أن  موضحا 
القطاع الفالحي على  إطالع شركائنا واملهنيني في 
والقطاني  الحبوب  قطاعات  في  الجديدة  األصناف 
توجد  والتي  املعهد،  التي طورها  الزيتية،  والبذور 
اليوم في مرحلة التكثير ومضاعفة كمياتها« من قبل 

مصالح املعهد.
املحطات  »زيارات  فإن  ذاته،  املتحدث  ووفق 
الخاصة بإكثار البذور األساسية لألصناف املطورة 
من قبل املعهد قبل منحها لشركات البذور بعد ذلك، 
بشكل  للتعرف  واملهنيني  للمنتجني  فرصة  تشكل 
النباتية  األصناف  هذه  تطور  حالة  على  مباشر 
املؤدية  العوامل  تجاه  الفعل  وردود  الجديدة، 
ملرضها«، الفتا » إلى أن هدف هذه الزيارات يتمثل، 

أيضا، في إطالع مختلف الشركاء على الخصائص 
ما  خصوصا  الجديدة،  األصناف  لهذه  األخرى 
الذي  التقني  واإلطار  التكنولوجية  بالجودة  يتعلق 
األصناف  لهذه  املزارعني  تملك  أن  إذ  اعتماده،  تم 
الجديدة املتنوعة سيمكن اململكة من تحقيق األهداف 
»الجيل  الفالحية  االستراتيجية  إطار  في  املحددة 
األخضر 2030-2020 ، السيما ما يخص الرفع من 

املردودية بنسبة 50 في املائة بحلول سنة 2030.«
الزراعي  للبحث  الوطني  للمعهد  العام  الكاتب 
عبد العزيز الياسري، أوضح، من جهته، »أن  هذه 
والقطاني  للحبوب  الجديدة  النباتية  األصناف 
 10 ثمرة  تعد  تم عرضها،  التي  الزيتية،  والنباتات 
إلى 12 سنة من البحث الذي قاده املعهد بهدف توفير 
أصناف لفائدة الفالحني، تتميز بتكيفها مع الظروف 
املناخية  التغيرات  ومقاومة  للمنطقة،  املناخية 
إلى  مشيرا  املطرية،«  التساقطات  وشح  واألمراض 
»أن إنتاج هذه األصناف، باعتبارها دعامة مبتكرة، 
يشكل إحدى الرافعات املهمة ملواكبة االستراتيجية 
الفالحية الجديدة »الجيل األخضر« واملساهمة في 
الجديدة،  األصناف  أن   « متابعا  أهدافها«،  تحقيق 
التي طورها املعهد، تتميز بفعالية كبيرة من حيث 
مناطق  ظروف  مع  والتكيف  والجودة،  اإلنتاجية 
اإلنتاج املختلفة، وتحمل األمراض واآلفات املحتملة 

السائدة في هذه البيئات«.
لإلشارة، »فقد اتسمت  فعاليات اليوم اإلخباري، 
للبحث  الوطني  املعهد  شركاء  من  العديد  بحضور 
الوطني  املكتب  عن  ممثلون  منهم،  الزراعي، 
لالستشارة الفالحية واملديريات اإلقليمية والجهوية 
الصحية  للسالمة  الوطني  واملكتب  للفالحة 

للمنتجات الغذائية«.



CMJN

  جولة فنية للفنان المغربي نعمان لحلومعرض الفنانة«فيشا« برواق مريم حميش بالدار البيضاء
يقوم الفنان المغربي نعمان لحلو بجولة فنية لعدة مدن مغربية تحت شعار » 

بالدي يا زين البلدان »   حسب البرنامج التالي :
 13 فبعد يوم الجمعة الماضي 13 ماي الجاري بمدينة تازة، سيالفي الفنان لحلو 
جمهور مدينة بني مالل  يوم 19 ماي، ويوم 20  ماي بمدينة الفقيه بن صالح، و 

11 يونيو بمدينة الرباط ، و ذلك بدعم من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل . 
هذا، و كانت قد انطلقت الجولة الفنية عشية يوم األربعاء 12 ماي بالمركز الثقافي 

بمدينة الحاجب ..

تم األربعاء األربعاء الماضي افتتاح معرض للفنانة الرسامة فاليري أوهانا )المعروفة 
بلقب »فيشا«( بعنوان )Ôde à l›Un-Visible: Entre Voir(، وذلك برواق مريم 

 حميش بالدارالبيضاء.
ويسلط هذا المعرض، الذي يستمر حتى 24 ماي الجاري، الضوء على »السر 

 الروحاني« من خالل ألوان ونغمات ومواد ونقوش وأشكال مختارة بعناية.
وتتميز لوحات فاليري أوهانا بالطابع الروحاني الخفي، حيث اختارت تجسيد شجرة 

 النخيل في أعمالها من أجل التذكير بحلقة الوصل بين العالم السفلي والعالم األفقي.
يذكر أن الرواق الفني‹‹مريم حميش’’ فتح أبوابه يوم 11 فبراير الماضي ليكون فضاء 

 جديدا يحتضن مختلف التالوين والتعبيرات الفنية.
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 استضاف قصر اللكسومبورغ مقر مجلس الشيوخ 
الفرنسي مؤخرا ثلة من المثقفين و المفكرين و 

السياسيين  و شخصيات إعالمية ..، في طليعتهم 
السيدة رشيدة داتي رئيسة الدائرة السابعة  في باريس   

و وزيرة الثقافة السابقة فرانسواز نيسين و الكاتب 
المغربي الطاهر ينجلون.

 اللقاء يدخل في إطار التعريف بالدورة 26 لمهرجان 
الموسيقى الروحية الذي ينظم بفاس بساحة باب 

المكينة التاريخية  في يونيو المقبل بعد غياب سنتين 
نتيجة انتشار وباء كوفيد  19 ، الذي شل األنشطة 

االقتصادية و الفنية والثقافية في العالم.
في بداية اللقاء ألقى السيد كريستيان كامبو، رئيس 
مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، كلمة ترحيبية 

نوه فيها بالعالقات المتينة القائمة بين المغرب و 
فرنسا، و تولى عرض أنشطة المهرجان مديره الفني 

الجديد  برونو مارسينا، و افتتح اللقاء و اختتم 
بوصلتين غنائيتين  للمطربة المغربية نزيهة مفتاح.

من جهته عبر السيد عبد الرفيع ازويتن، رئيس مؤسسة 
روح فاس عن سعادته بتواجده بمجلس الشيوخ 

الفرنسي، مؤكدا أن فعاليات المهرجان ستنطلق في 
الفترة الممتدة بين 9 و12  يونيو المقبل تحت شعار 
» الهندسة المعمارية و المقدس »، مشيرا إلى أن هذه 

الدورة تعد بمثابة رحلة في الزمان و المكان عبر العالم 
الستكشاف السبل التي سارت فيها مختلف األديان 

للتعبير عن شعورها بما هو مقدس من خالل الهندسة 
المعمارية، مما يعني الغوص في المقدسات الدينية 

األشهر في العالم، و لعل ذلك سيمنح الفرصة للتعرف 
على المعتقدات الدينية من خالل تاريخ المساجد  
و الكنائس و المعابد، باإلضافة إلى االطالع على  

الهجرات الكبرى التاريخية و الفتوحات و الثورات 
الفنية و الفلسفية، إذ يعد المغرب أكبر شاهد على 

أماكن العبادة من خالل جامع القرويين بفاس و مسجد 
الحسن الثاني بالدارالبيضاء  وغير ذلك من المساجد 

العتيقة والزوايا المنتشرة في ربوع المغرب، وهي 
أماكن ساهمت في صقل روح التسامح و االنفتاح على 

الغير .
 و اعتبر السيد ازويتن أن المنتدى الفكري، الذي سيقام 

يوم 11 يونيو،  سيلتئم فيه نخبة من  المحاضرين 
المغاربة و األجانب،  حيث سيناقشون إشكالية المقدس 

و الهندسة المعمارية، و حول البرامج الفنية، يضيف 

رئيس مؤسسة روح فاس قائال..  فإنها ستكون غنية، 
حيث ستشارك فرق فنية من 15 بلدا عبر العالم، و 

ستكون عبارة عن رحلة موسيقية روحية منبثقة من 
خمس ديانات اإلسالم و المسيحية و اليهودية و 

البوذية و الهندوسية، كما ستتواصل هذه الرحلة عبر 
فرق من عمان و الهند  و كازخستان و فرنسا و ايطاليا 

و لبنان وغيرها من األقطار المهتمة بالتراث الروحي 
الفني .

في دورته 26 تحت �شعار »المعمار والمقد�س«
الفرن�شي  ال�شيوخ  مجل�س  �شيافة  في  الروحية  للمو�شيقى  الدولي  فا�س  مهرجان 

  تنظم الجمعية المغربية لألبحاث 
األكاديمية في السينما يومي 17 و18 ماي 
الجاري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ندوة 
علمية حول »تدريس السينما في الجامعة 

 المغربية«.
وذكر بالغ للمنطمين أن هذا اللقاء يعرف 
مشاركة باحثين من مختلف المؤسسات 
الجامعية المغربية والمعاهد المختصة 

بالبحث والتكوين في مجال السينما، في 
مسعى لتشخيص واقع تدريس السينما 

ومسالك النهوض بالدرس السينمائي 
 الجامعي.

وتنتظم مداخالت المشاركين في خمس 
جلسات علمية تتناول »برامج ومحتوى 

تدريس السينما في الجامعة«، و«مناهج 
ومقاربات تدريس السينما في الجامعة«، 

و«التكوينات المعتمدة في مدارس ومعاهد 
مهن السينما«، و«البحث األكاديمي حول 

السينما في الجامعات المغربية«، ثم 
»تدريس السينما في الجامعة المغربية 

 والتبادالت الدولية«.
وتنطلق أشغال اللقاء بمحاضرتين 

افتتاحيتين، تتمحور األولى حول »الدرس 
السينمائي بالجامعة المغربية« للناقد 

والباحث حمادي كيروم )جامعة الحسن 
الثاني- الدار البيضاء( والثانية حول 

»السينما البيداغوجية« لبنجامان برو من 
 جامعة باريس األولى.

كما تقام على هامش اللقاء ورشة تكوينية 
حول أبحاث الدكتوراه في مجال السينما 

بتأطير من سناء غواتي )جامعة ابن طفيل( 
وحميد عيدوني )عبد المالك السعدي( 

 وأيوب بوحوحو )القاضي عياض(.
وتنطلق الورقة التقديمية للقاء من 

وضع السينما داخل الجامعة المغربية، 
حيث تخضع لمفارقات عدة، فبالرغم من 
كونها تشكل موضوع بعض التكوينات 

الجامعية ) الماستر، والدكتوراه، واإلجازة 
المتخصصة( فإنها ال تزال محرومة من 

االعتراف الكامل، إذ لم تنل حقها في 
البحث والدراسة، وال االهتمام الالزم ضمن 
تكوينات البحث المختلفة والمعتمدة داخل 
كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية، فغالبا ما 

 ينظر إليها كتخصص تقني محض.
هذا األمر أدى، حسب الورقة، إلى تغييب 

السينما عن المقررات الدراسية بالجامعة، 

وحتى في حالة اعتمادها كمادة غالبا 
ما توظف كدعامة تعليمية ثانوية معززة 

 لعنصر بيداغوجي أساس.
وسجلت الورقة في الوقت ذاته تضافر 
جهود مجموعة من األساتذة المهتمين 
بالسينما، والشغوفين بها، والمصرين 

على تدريسها كممارسة فنية منتجة لمعرفة 
تمر عبر مسالك الصورة، في أفق جعلها 

مادة معتمدة بشكل ثابت ضمن تخصصات 
 الجامعة المغربية.

ويدعم هذا التصور ما تراكم لحد اآلن 
من خالل أنشطة سينمائية )النوادي 

السينمائية(، أو إشراف األساتذة على 
بحوث نهاية الدراسة التي يكون موضوعها 

متعلقا بمجال السينما، أو الدروس 
والورشات التكوينية التي تهم تاريخ 

 السينما أو تحليل األفالم.
وتروم الجمعية المنظمة من خالل الندوة 
تكثيف جهود كل الفاعلين والمهتمين من 
أجل فتح نقاش علمي حقيقي حول كل ما 
يهم عملية تدريس السينما في الجامعة 
المغربية )المناهج والمقاربات، البرامج 

والمحتوى، البيداغوجيا، طرق وأولويات 
 التكوين والورشات، البحث األكاديمي..(.

كما يعد اللقاء بمثابة دعوة ملحة 
تفرضها الضرورة والحاجة، خصوصا 

مع »الوضع االشكالي وغير المريح الذي 
تتخبط فيه عملية تدريس السينما داخل 

الجامعة المغربية، وهو الوضع الذي 
يتطلب معه تدخل كل األطراف المعنية ) 

مؤسسات الدولة، هيئات التدريس، صناع 
السينما وكل الفاعلين في الحقل السمعي 

البصري..(«.

»تدري�س ال�شينما في الجامعة المغربية« مو�شوع 
ندوة وطنية بالقنيطرة  

تشارك أعمال فنية مغربية في فعاليات 
الدورة الرابعة للمهرجان الدولي 

للمونودراما التي ستنظم بقرطاج من 13 
 الى 16 ماي الجاري.

وأكد المهرجانأن لجان فرز أعمال المهرجان 
المسرحية، اختارت األعمال الفنية المغربية 

نظرا ألهمية محتواها ومواضيعها 
المتنوعة التي تتماشى مع خصوصيات 

المهرجان وتوجهاته الفنية وفلسفته 
 الثقافية.

وقد وقع االختيار على مسرحية ‹‹المنسية‹‹ 
لفرقة القناع األزرق من الجديدة، من إخراج 

عبد الرحيم النسناسي وبطولة الفنانة 
أمينة بطاش، للمشاركة في المسابقة 

 الرسمية لهذه التظاهرة.
وبخصوص عروض مسابقة النقاد، وقع 

االختيار على مسرحية ‘’حجرة العاصية ‹‹ 

 ألمين السياسي من مدينة خريبكة.
كما سيتم تقديم عروض للحكواتي رضوان 

 اإلبراهيمي من القنيطرة.
ويشارك في هذه التظاهرة، التي تحل عليها 
ليبيا ضيف شرف، 95 عمال فنيا تمثل عددا 

من البلدان تتنافس في المسابقة الدولية 
 ومسابقة النقاد المحدثة خالل هذه الدورة.

وستتكون لجنة تحكيم هذه الدورة من 
العراقي جبار الجودي رئيسا، وعضوية كال 

من المخرج الجزائري عمر فطموش، وعبد 
الكريم بن جواد من سلطنة عمان، والناقد 

 الموريتاني أحمدو حبيبي.
وباإلضافة الى عروض المسابقة الرسمية 

ومسابقة النقاد، تشتمل هذه التظاهرة 
على عروض المونو الضحك )العروض 

الكوميدية(، والمونو – كيدزو، الموجهة 
 لألطفال.

وفي عروض مسابقة النقاد سيتم، 
باإلضافة الى العرض المغربي، تقديم 

عروض من مصر، الجزائر، سلطنة 
عمان، فرنسا، العراق، أرمينيا، 
البرازيل، كندا، فلسطين، ليبيا، 

 وبنغالدش.
أما المسابقة الرسمية فستتنافس 
خاللها أعمال من عدد من البلدان 
منها ، باإلضافة الى المغرب، كل 

من فلسطين، إيران، السودان، 
السعودية، ليبيا، الجزائر، األردن، 
العراق، رومانيا، إيطاليا، بلغاريا، 

البحرين، وتونس التي تشارك بالعمل 
المونودرامي »الغريبة« لمقداد 

 المعزون.
وقررت الهيئة المنظمة االقتصار على 

جائزتي المهرجان الدولي للمونودراما 

بقرطاج، فيما ستجمع الجائزة الكبرى 
للمهرجان العديد من عناصر العمل الفني 

مثل اإلخراج والنص والتوضيب واالضاءة 
 والموسيقى وغيرها.

اأعمال فنية مغربية ت�شارك في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج 

حصدت فرقة »الكاال« 
للفنون الحية بكلميم، 

بمسرحيتها »سكمارا« 
الناطقة بالحسانية، 

جوائز مهرجان 
الشعانبي الدولي 

للمسرح المعاصر التي 
نظمت دورته العاشرة 

بمدينة القصرين )وسط 
غرب تونس( من سادس 
 إلى عاشر ماي الجاري.
وحصل أعضاء الفرقة 
باإلضافة الى الجائزة 

الكبرى على جوائز أحسن إخراج وسينوغرافيا فضال عن جائزة اإلبداع 
 الفني ألحسن عمل ونص متكامل.

ونوهت لجنة تحكيم الدورة العاشرة لهذه التظاهرة، بفرقة الكاال على 
العرض »الرائع« لهذا العمل المسرحي ، الذي لقي استحسانا وتفاعال من 

 قبل الجمهور التونسي الذي حضر العرض.
وتروي المسرحية قصة شخصيتين ‹‹غالي وعليات«، مطرودين من الوظيفة 

بسبب الفساد، ليهاجرا إلى الخارج ويمارسا مهام القتل المأجور، فتأخذ 
حياتهما منحى آخر مليء بالمشاكل واألزمات النفسية لتتطور أحداث 

 القصة في قالب تميز بحبكة سايرت أحداق القصة المتشابكة .
وتضم فرقة الكاال للفنون الحية ثلة من الشباب المولعين بالمسرح 
والسينما والموسيقى، والذين اختاروا تأسيس إطار جمعوي سنة 

2021، وذلك في أفق إعطاء دينامية جديدة للفعل الثقافي والفني باألقاليم 
 الجنوبية للمغرب.

وتعمل »الكاال« على تحقيق مجموعة من األهداف الرامية إلى نشر الثقافة 
المغربية، بتنوعها وروافدها، وجعلها عنصرا أساسيا في تنمية الحقل 

الثقافي والفني المغربي، للمساهمة في الرقي باإلبداع الفني والثقافي وكذا 
 االجتماعي.

وتكونت لجنة تحكيم الدورة العاشرة لهذا المهرجان، التي ترأسها منير 
خرزي من تونس، من نورهان بوزيان من تونس وإياد الريموني من األردن 

 ونجاة نجم من العراق، أعضاء .
وعرف المهرجان مشاركة فرق مسرحية، باإلضافة الى المغرب، من تونس 
والسودان والعراق واألردن والجزائر وعمان والمملكة العربية السعودية.

فرقة »الكاال« المغربية تح�شد جوائز مهرجان 

ال�شعانبي الدولي للم�شرح المعا�شر بتون�س

  أعلن مدير المهرجان الدولي مسرح 
وثقافات، عادل مديح، بالدارالبيضاء، أن 
المسرحيات المغربية ستكون على رأس 

برنامج الدورة الخامسة عشرة للمهرجان 
الدولي مسرح وثقافات، الذي سينظم ما بين 

20 و28 ماي الجاري بمختلف الفضاءات 
الثقافية بالدارالبيضاء وذلك بمبادرة من 

 مؤسسة الفنون الحية.
وأوضح خالل ندوة صحفية خصصت 

لتقديم برنامج دورة هذه السنة، أنه من 
بين المسرحيات العشر التي ستشارك في 

هذه الدورة، هناك ثماني مسرحيات ستمثل 
المغرب من أجل االحتفال بصبر ومثابرة 

الفنانين المحليين الذين واصلوا أعمالهم 
اإلبداعية رغم األزمة الصحية التي فرضها 

وباء فيروس كورونا، وإرغام المنظمين على 
 إلغاء أو تأجيل العديد من المهرجانات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الدورة، 
المنظمة تحت شعار«نتالقاو فالمسرح!«، 

ستفتتح، يوم 20 ماي الحالي، بتقديم عرض 
»نايضة 2« لفرقة Stylcom بأستوديو 

الفنون الحية، فيما عرض »بضاض« لفرقة 
سينيرجيا، ستختتم به هذه النسخة يوم 

"28 ماي بمسرح محمد السادس.
كما يتضمن برنامج هذه السنة، حسب 

نفس المصدر، عرض المسرحية 
الفرنسية »Tango Neruda« لسيرج 

باربوشيا، و«ماركداش« )أنا ال أنام( 
للمخرج عادل مديح، والعرض السوري 
 Il« موالنا«، والمسرحيات المغربية«

était une fois, La jupe… !«. ل
Cie Corp‘Scène، و«حمام لعياالت« 

لفرقة »Tokos art« التي تخرجها لطيفة 
أحرار، مشيرا إلى أنه من بين المسرحيات 

المغربية التي تمت برمجتها في المهرجان، 
هناك أيضا مسرحية »Fake«، وهي 

 مسرحية هزلية بالدارجة.
وواصل أن هذه المسرحيات تقدم في 

فضاءات ثقافية مختلفة بالدار البيضاء، 
مثل مسرح محمد السادس، والمركب 

الثقافي آنفا، ومركز الثقافي محمد الزفزاف، 
 واستوديو الفنون الحية.

ومن جهته، أكد رئيس مؤسسة الفنون 
الحية، نور الدين عيوش، أن الدورة 

الخامسة عشرة للمهرجان يأتي بعد األزمة 
الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الذي 

حرم الفنانين من قاعات األداء ودور 
السينما، مشيرا إلى أنه خالل هذه 
األزمة ال شيء يمكن أن يحل محل 

متعة الحضور والعطاء الفني على 
 خشبة المسرح.

وأعرب في هذا الصدد عن رغبته في 
دعم المسرح في المدارس واألحياء 
من أجل تشجيع اإلبداع واالنفتاح، 

داعيا إلى مزيد من دعم الفنانين 
 والمسارح لخلق ديناميكية فنية.

وحسب رئيس المؤسسة، فإن 
المغرب ال يفتقر إلى البنية التحتية 

الثقافية، كما يشهد على ذلك كثرة الفضاءات 
الثقافية في الدار البيضاء، مشيرا إلى أن 

التحدي الحقيقي يكمن في مواكبة هذه 
الفضاءات لتعزيز التنشيط الثقافي بكل 

 جهة والبالد بأكمله.
وفي إشارة إلى برنامج المهرجان، أشار 
السيد عيوش إلى أن برنامج هذه السنة 

وقع اختيارها على مسرحيات عالية الجودة 
مقدمة من مواهب، مضيفا أن هذه النسخة 

ستقدم تكريما حارا لفنانين مغربيين 
كبيرين، ويتعلق األمر بخديجة أسعد ونور 

 الدين بكر.
ومن جهته، أكد مدير شركة التنمية 

المحلية الدار البيضاء للتنشيط 
والتظاهرات السيد محمد الجواهير، أن 
المهرجان سيتيح الفرصة لجمهور الدار 

البيضاء المتحمس للفعاليات الفنية للقاء 
فنانيه المفضلين، مشيرا إلى أن الهدف 

هو إطالة مدة هذا المهرجان وتعميمه على 
 مختلف مقاطعات العاصمة االقتصادية.
وحسب الجواهري، فإن هذا النوع من 
التظاهرات بمثابة منصة للتبادل بين 

الفنانين المحليين واألجانب ويمكن من 
تعزيز األنشطة الثقافية في البالد.

 م�شرحيات مغربية على راأ�س برنامج المهرجان الدولي م�شرح وثقافات  
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خاص

قاد بالده نحو مرحلة التمكني، وبوأها مراتب متقدمة ضمن األمم

جثم�ن ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن يوارى الثرى بمقبرة البطين ب�أبوظبي
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  جثمان  ووري 
مساء  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  املتحدة، 

الجمعة، الثرى بمقبرة البطني بأبوظبي.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب   ، أبوظبي 
بن  خليفة  الشيخ  مشيعي،  مقدمة  في  اإلماراتية 
زايد آل نهيان الذي وافته املنية يوم الجمعة عن 

عمر يناهز 73 سنة .
زايد  بن  محمد  الشيخ  أن  رسمي  مصدر  وذكر 
في  الفقيد  على  الجنازة  صالة  أدوا  والشيوخ، 
مسجد الشيخ سلطان بن زايد األول في أبو ظبي، 

بعد صالة املغرب.
وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة قد نعت الجمعة الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة.
كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس األعالم ملدة 
40 يوما اعتبارا من يوم الجمعة وتعطيل العمل 
االتحادية  واملؤسسات  والدوائر  الوزارات  في 
اعتبارا من  أيام  الخاص ثالثة  واملحلية والقطاع 

نفس اليوم.
ونعى رؤساء وملوك الدول العربية، والعديد من 
، الشيخ خليفة بن زايد آل  قادة الدول األوروبية 
نهيان ، الذي تولى حكم بالده ملدة 18 سنة، عقب 
في  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  والده  وفاة 

العام 2004.
برحيل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفقدت 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الذي وافته املنية اليوم الجمعة، عن عمر 73 عاما، 
والده  خطى  على  سيرا  استطاع،  محنكا،  قائدا 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  له  املغفور  املؤسس، 
نهيان، قيادة بالده نحو مرحلة التمكني، وتبويئها 

مراتب متقدمة ضمن أمم املعمور في مجاالت شتى 
،مسنودا في ذلك بحكام اإلمارات املشكلة للدولة.

تبنى   ،  2004 العام  في  الحكم  توليه  فمنذ 
دولة  مكنت  وخطط،  استراتيجيات  الراحل 
اإلمارات العربية املتحدة من التموقع بثبات على 
خارطة البلدان املتقدمة على األصعدة االقتصادية 
والثقافية والعلمية والبيئية واالجتماعية وغيرها، 

الدولية  املنظمات  تقارير  ذلك  على  تبرهن  كما 
املتخصصة.

من  الرغم  على  سنة(   18( حكمه  فترة  فخالل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  الراحل  استطاع  قصرها، 
 ،2009 العام  في  انتخابه  أعيد  الذي  نهيان،  آل 
بدولة  االنتقال  من  الحكيمة،  قيادته  بفضل 
اإلمارات العربية املتحدة ، إلى بلد حديث ومزدهر 

على كافة املستويات ، حيث توفق في قيادة بالده 
بني مرحلتي التأسيس والتمكني ،حتى أطلق عليه 

»قائد مرحلة التمكني«.
من  يوم  وبعد   2004 نونبر  من  الثالث  وفي 
خليفة،  الشيخ  أصبح  زايد،  الشيخ  والده  رحيل 
رئيسا  العني،  بمدينة  املويجي  بقلعة  ولد  الذي 
إلمارة  وحاكما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 

أبوظبي .
نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  الراحل  وبدأ 
وهو االبن البكر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
عام  أبوظبي  إمارة  لعهد  وليا  مساره،  نهيان،  آل 
1969، ليتولى بعد ذلك رئاسة أول مجلس وزراء 
1971، باإلضافة  العام  أبوظبي في  محلي إلمارة 
ثم  املجلس،  هذا  في  واملالية  الدفاع  حقيبتي  إلى 
االتحادي  الوزراء  مجلس  لرئيس  نائبا  أصبح 
األعلى  للقائد  نائبا  تعيينه  ليتم   ،1974 في سنة 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات في عام 1976.
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيام  وبعد 
الحكومة  تشكيل  ،و   1971 العام  من  دجنبر  في 
1973، أسند  االتحادية في الشهر ذاته من العام 
إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منصب نائب 
مسؤولياته  جانب  إلى  الوزراء،  مجلس  رئيس 

املحلية.
مجلس  إلغاء  وعقب   ،1974 فبراير   20 وفي 
رئيس  أول  الشيخ خليفة  أصبح  املحلي،  الوزراء 
وزراء  مجلس  محل  حل  الذي  التنفيذي  للمجلس 

اإلمارة.
وفاة  حالة  في  فإنه  اإلماراتي  الدستور  ووفق 
املجلس  رئيس  لنائب  سلطاته  تنتقل  الرئيس، 
51(، وتكون هذه الخطوة  )املادة  األعلى لالتحاد 
انتقالية فقط، فبحسب املادة 53 إذ يدعى املجلس 
األعلى خالل شهر من خلو املنصب النتخاب رئيس 

للمجلس يتولى املسؤولية ملدة خمس سنوات.
ويعد املجلس األعلى لالتحاد، الذي يتشكل من 
حكام اإلمارات السبع، أسمى سلطة دستورية في 
هيئة  أعلى  وهو  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
السياسات  يرسم  الذي  وهو  وتنفيذية،  تشريعية 

العامة ويقر التشريعات االتحادية.

جاللة الملك يعزي ق�دة و�شعب الإم�رات 
في وف�ة ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن

على إثر النبأ املحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر جاللة 
امللك محمد السادس، باسمه الخاص وباسم األسرة 
امللكية، والشعب املغربي قاطبة، عن أصدق عبارات 
الفاجعة  هذه  في  املواساة،  مشاعر  وأبلغ  التعازي 

التي أملت باألسرة األميرية الجليلة لإلمارات. 
امللك،  جاللة  استحضر  املحزنة،  املناسبة  وبهذه 
والتقدير  الصادقة  املحبة  وشائج  عمق  حفظه هلل، 
تربطه  كانت  التي  املوصول،  والتفاهم  املتبادل 
الدوام،  على  تجمع  ظلت  والتي  الكبير،  بالفقيد 
األسرة األميرية واألسرة امللكية، والتي كان حريصا 

على استمرارها وترسيخها
تحتفظ  املغربية  اململكة  أن  امللك  جاللة  أكد  كما 
من  هلل،  رحمه  إليه،  يشده  كان  بما  تقدير،  بكل  له 
روابط األخوة املتينة والتضامن الفاعل في السراء 

والضراء. 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  كان 
ترسيخ  على  الحرص  شديد  الدولة،  رئيس  نهيان، 
وتطوير العالقات االستثنائية واملتميزة بني البلدين 
بينهما  والتآزر  التضامن  عرى  وتوثيق  الشقيقني 
وفي  واملشتركة  املصيرية  القضايا  مختلف  إزاء 

تقديره  عن  امللك  جاللة  عبر  العصيب،  الظرف  هذا 
اإلمارات  لدولة  املبرور  الراحل  حققه  ملا  الكبير 
العربية الشقيقة، من إنجازات كبرى، مواصال عمل 
والده املغفور له الشيخ زايد آل نهيان، ساهرا على 
تحديثها، وتطوير قدراتها االقتصادية والسياسية، 
ودوليا،  وإقليميا  عربيا  وازنة،  مكانة  بوأها  مما 
القضايا  نصرة  في  فاعل  بدور  لالضطالع  وأهلها 
العربي  التضامن  وتوطيد جسور  العادلة،  العربية 
جلت  هلل  إلى  امللك  جاللة  تضرع  وقد  واإلسالمي. 
رحمته  بواسع  الكبير  الفقيد  يتغمد  أن  قدرته 
وغفرانه، ويجزل ثوابه على ما أسداه لبلده وألمته، 
من خدمات جليلة، ومنجزات رائدة، ويسكنه فسيح 

جنانه 
وبهذه املناسبة املحزنة، بعث جاللة امللك، حفظه 
هلل، برسالة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب 
السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي،  أبو  عهد  ولي 

املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
كما بعث ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته نائب رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ورئيس مجلس الوزراء.

على إثر النبأ املحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
العربية املتحدة، أجرى صاحب الجاللة امللك محمد 
أخيه  مع  هاتفيا  اتصاال  هلل،  حفظه  السادس، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  أول  الفريق  السمو  صاحب 
األعلى  القائد  نائب  ظبي،  أبو  عهد  ولي  نهيان،  آل 

للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وذكر بالغ للديوان امللكي أنه خالل هذا االتصال، 
جدد جاللة امللك باسم املغرب، ملكا وحكومة وشعبا، 
ألسرته  خالله  ومن  العهد،  ولي  لسمو  التعبير 
أحر  الشقيق،  اإلماراتي  وللشعب  الجليلة  األميرية 
الرزء  هذا  في  مواساته  مشاعر  وأصدق  تعازيه 
قائد عربي شهم وأصيل، ربطته  فقدان  الفادح، في 

باملغرب أواصر وطيدة من األخوة والتقدير.

أمره  امللك  أصدر جاللة  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
السامي بإعالن الحداد الرسمي باململكة ملدة ثالثة 
 ،2022 ماي   13 الجمعة  يومه  من  ابتداء  أيام 
الحكومية  املباني  على  الوطنية  األعالم  وتنكيس 
بسفارات  وكذا  العمومية،  واألماكن  واإلدارات 

وقنصليات املغرب بالخارج.
األميرية  األسرة  تشاطر  إذ  املغربية  اململكة  وإن 
الجليلة والشعب اإلماراتي الشقيق أحزانهم في هذا 
لتدعو  فيه،  لقضاء هلل  راد  ال  الذي  الجلل،  املصاب 
هلل تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن 
العزاء، وأن يتغمد الفقيد املبرور برحمته ورضوانه 

ويسكنه فسيح جنانه.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

انتخب املجلس األعلى لالتحاد باإلمارات العربية 
املتحدة ،يوم السبت باإلجماع الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيسا للدولة، خلفا ألخيه الشيخ خليفة بن 
زايد، الذي وافته املنية يوم الجمعة عن عمر 73 عاما.
وأوضحت وكالة األنباء اإلماراتية، نقال عن بيان 
لوزارة شؤون الرئاسة ، أن انتخاب الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيسا لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
قصر  في  السبت  عقد  للمجلس  اجتماع  خالل  جاء 
راشد  بن  محمد  الشيخ  برئاسة  ظبي  بأبو  املشرف 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.
إلى  باإلضافة  حضره  االجتماع  أن  وأضافت 
أعضاء  ،الشيوخ  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
املجلس األعلى وهم سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
عجمان  حاكم  النعيمي  راشد  بن  حميد  و  الشارقة 
الشيخ  و  الفجيرة  حاكم  الشرقي  محمد  بن  و حمد 
سعود بن راشد املعال حاكم أم القيوين وسعود بن 

صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة.
زايد  بن  محمد  الشيخ  انتخاب  أن  البيان  وذكر 
على رأس الدولة جاء بموجب املادة 51 من الدستور 

اإلماراتي .
وأضاف البيان أن الشيوخ أعضاء املجلس األعلى 
لالتحاد أكدوا حرصهم البالغ على »الوفاء ملا أرساه 
الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس  من 
دولة  مكانة  رسخت  والتي  ثراه،  هلل  طيب  نهيان 
اإلقليمي  املستويني  على  املتحدة  العربية  اإلمارات 

والعاملي وتعززت إنجازاتها الوطنية املختلفة.«
وأعرب املجلس، بحسب البيان، عن »ثقته التامة« 
زايد  أراده  كما  سيبقى  اإلمارات  دولة  شعب  بأن 
واملؤسسون دوما »حارسا أمينا لالتحاد ومكتسباته 

على جميع املستويات«.
وتابع البيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عبر باملناسبة عن »تقديره للثقة الغالية التي أواله 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانه  إياها 

املجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات«.
الذي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  ويعتبر 
العربية  اإلمارات  لدولة  رئيسا  السبت،  يوم  انتخب 
املتحدة، خلفا ألخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، 
تحقيق  في  البارزة  ببصماته  ساهم  تحديات،  رجل 
على  اإلماراتيون  ويعقد  وتنميتها.  بالده  نهضة 
آماال   ، البالد  تاريخ  في  الثالث  الجديد،  رئيسهم 
البلد  هذا  حياة  في  جديدة  مرحلة  لقيادة  كبرى، 
الخليجي ، الطامح إلى استكمال مسيرته على درب 

النماء واالزدهار، ومواصلة جهود تحولها إلى قوة 
اإلقليمي  الصعيدين  على  ودبلوماسية  اقتصادية 

والعاملي.
الذي  والعسكري،  األكاديمي  التكوين  أن  شك  وال 
وتدرجه   ، نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  تلقاه 
السياسية  املسؤولية  مناصب  من  العديد  عبر 
لرجل  مؤهال،  يشكل  والعسكرية،  واالقتصادية 
ثقة  بارزا، ومحط  قائدا  القوي، يجعل منه  اإلمارات 
تحقق  جديدة  مرحلة  إلى  التواق  اإلمارات  الشعب 
التأسيس  مرحلة  بعد  اإلنجازات  من  مزيدا  خاللها 
بن سلطان  زايد  الشيخ  له  املغفور  بطلها  كان  التي 
آل نهيان، ومرحلة التمكني التي قادها بنجاح نجله 

الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
واعتبر نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أن اإلمارات ، تبدأ مع انتخاب الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيسا للبالد ،مرحلة جديدة في تاريخها.
منذ  شعبه  عرفه  القائد  هذا  »إن  بيان  في  وقال 
والرجولة،  البطولة  ميادين  في  كقائد  طويلة  سنني 
تنموية  ملئوية  ومؤسسا  االتحاد،  لحمى  وحاميا 

رسخت مكانة الدولة بني األمم والشعوب«.
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الذي تخرج من 
اململكة  امللكية في  العسكرية  أكاديمية ساندهيرست 
العام  في  العني  بمدينة  ،مزداد   1979 سنة  املتحدة 
1961 وهو االبن الثالث للمغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
في  دراسته  الجديد  اإلماراتي  الرئيس  وتلقى 

الثامنة  سن  بلوغه  حتى  وأبوظبي  العني  مدينتي 
عشر من عمره، لينتقل إلى اململكة املتحدة الستكمال 

تكوينه األكاديمي والعسكري.
وبعد توليه منصب ولي عهد إمارة أبو ظبي في 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  ،عني   2004 العام 
في العام 2005 نائبا للقائد األعلى للقوات املسلحة 

اإلماراتية.
وشغل مناصب عدة في القوات املسلحة اإلماراتية، 
قوات النخبة،  بدءا من ضابط في الحرس األميري- 
عدة  في  تدرج  ثم  الجوية،  القوات  في  طيار  إلى 
القوات  قائد  منصبي  تولى  حيث  عليا  مناصب 
الجوية والدفاع الجوي، ونائب رئيس أركان القوات 
املسلحة، وذلك قبل أن يصبح رئيسا ألركان القوات 

املسلحة في العام 1993، ومن ثم تقلد رتبة الفريق.
وشغل الشيخ محمد بن زايد أيضا عدة مناصب 
بينها  من  املجالس  من  عدد  عضوية  أبرزها  مدنية، 
املجلس األعلى للبترول، الذي يشرف على السياسات 
املرتبطة بمسائل النفط والطاقة في إمارة أبو ظبي.

الظل  رجل  زايد،  بن  محمد  الشيخ  أن  شك  وال 
في   ، األضواء  بعيدا عن  بتوجيهاته،  القوي، ساهم 
تعزيز مكانة بالده االقتصادية، بجعلها من بني أقوى 
اقتصادات العالم، والعلمية ، بإطالق بالده لبرنامج 
فضال،  إليه،  رائدا  وإرسال  الفضاء،  الستكشاف 
لجامعات  لفروع  ظبي  أبو  احتضان  عبر  والثقافية 
عاملية مرموقة، فضال عن إشاعة روح التسامح بني 

مختلف األديان في بالده.

السادس  محمد  امللك  جاللة  بعث 
برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ 
بمناسبة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
انتخابه رئيسا لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
 « امللك  جاللة  برقية  في  وجاء 
قبل  من  انتخابكم  بمناسبة  يسعدني 
اإلمارات  دولة  التحاد  األعلى  املجلس 
أن  للدولة،  رئيسا  املتحدة  العربية 
نفسي  عن  أصالة  سموكم،  إلى  أتقدم 
بأحر   ، املغربي  الشعب  عن  ونيابة 
مقرونة  املتمنيات،  وأطيب  التهاني 
يلهمكم  بأن  القدير  للعلي  بدعواتي 
للشعب  قيادتكم  والتوفيق في  السداد 
من  املزيد  نحو  الشقيق  اإلماراتي 

التقدم والرخاء«.
لواثق  »وإني  امللك  جاللة  وأضاف 
من  عليه  جبلتم  ما  بفضل  بأنكم، 
وحنكة  رفيعة،  إنسانية  خصال 

خلف  خير  ستكونون  الكبار،  القادة 
ببلدكم  قدما  السير  في  سلف،  لخير 
والعزة  الرفعة  مراقي  نحو  الشقيق 
والنماء، في حرص شديد، معهود في 
شخصكم الكريم، على مواصلة الدفاع 

العربية  ألمتنا  العادلة  القضايا  عن 
التعاون  جسور  وتوطيد  واإلسالمية، 

والتضامن فيما بني دولها«.
هذه  »وأغتنم  امللك  جاللة  وقال 
املناسبة، ألعرب لكم عن عميق اعتزازي 

من  وأسرتينا  شخصيا  يربطنا  بما 
والتقدير  الصادقة  األخوة  وشائج 
يجمع  وبما  الدائم،  والوفاء  املتبادل 
الفاعل  التضامن  روابط  من  بلدينا 
يخامرنا  ال  الذي  املثمر،  والتعاون 
رسوخا  سيزداد  كونه  في  شك،  أدنى 
على  املشترك،  حرصنا  بفضل  وقوة، 
املتميزة  الثنائية  بعالقاتنا  اإلرتقاء 
العالقات  في  به  يحتذى  مستوى  إلى 

البينية العربية«.
أيضا  البرقية  هذه  في  جاء  ومما 
عبارات  صادق  لسموكم  أجدد  »وإذ 
تهانئي ومتمنياتي لكم بكامل التوفيق 
داعيا  الشقيق،  شعبكم  خدمة  في 
بموفور  يمتعكم  أن  وجل  عز  املولى 
أرجو  العمر،  وطول  والعافية  الصحة 
وأخي  السمو  صاحب  تتفضلوا،  أن 
مودتي  عبارات  أسمى  بقبول  العزيز، 

وتقديري«.

رئي�س الإم�رات الجديد ال�شيخ محمد بن زايد، رجل الظل القوي الذي ك�ن وراء نه�شة بالده

جاللة الملك يبعث ببرقية تهنئة اإلى ال�شيخ محمد بن زايد اآل 
نهي�ن بمن��شبة انتخ�به رئي�ش� لدولة الإم�رات العربية المتحدة

حداد في المغرب لمدة ثالثة اأي�م 
وتنكي�س الأعالم الوطنية  
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- لحسن العسبي
- محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- جمال امللحاني
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/05/15/15

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 126/2022

لفائدة: بنيوسف خمخم 
عنوانه طريق بوقنادل تجزئة 

الحاج احميدة ب رقم 22 
وجدة

ينوب عنه األستاذ محمد 
الخالدي املحامي بهيئة 

وجدة
ضد: تاميمونت خمخم، عبد 
اهلل خمخم، محمد خمخم، 
عمرو خمخم، يمينة خمخم
عنوانهم طريق بوقنادل 

تجزئة الحاج احميدة ب رقم 
6 وجدة

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/06/29 األربعاء  يوم 

صباحا   11 الساعة  على 
 9 رقم  الجلسات  بقاعة 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
بيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املحفظ  للعقار  ميسور  مزايد 
بنهري«  »دار  املسمى  امللك 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
 118 مساحته   O/28574
بتجزئة  الكائن  مربع،  متر 
الحاج احميدة طريق بوقنادل 
وجدة.   22 رقم  ب  الزنقة 
سفلية  بناية  عن  عبارة  وهو 
تتكون  واجهتني  لها  قديمة 
من سفلي يحتوي على مرآب 
وغرفتني  صالون  به  ومنزل 
عار  وبهو  ومرحاض  ومطبخ 
إلى  يؤدي  درج  به  يتوسطهم 

السطح.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
500.000,00درهم  قدره 

)خمسمائة ألف درهم(. 

مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   3% زيادة 

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

رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/1662/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

 قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال 

- طنجة
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
 TN2117545 :رقم

جلسة علنية

جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة   - الشمال 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
-قطاع  للشرب  الصالح 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
اللوازم  بتموين  املتعلق 
جهة  النقل  ملديرية  املكتبية 

الشمال - طنجة.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
)مع  309.425,69درهم 

احتساب الرسوم(.
يمكن تحميل ملف االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية 

بالعنوان اإللكتروني التالي :
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  يمكن سحب ملف 

املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة   - الشمال 
املشتريات.إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف:

)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
 )212(05.39.32.54.00

يسلم ملف االستشارة مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

مقابل  العروض  تودع   -
النقل جهة  إلى مديرية  وصل 
-طنجة ;مصلحة  الشمال 
املشتريات وإدارة املخزن قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
-قطاع  للشرب  الصالح  املاء 

جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  -طنجة ;  الشمال 
النصر  إقامة  املشتريات. 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 

طنجة.
عقد  وساعة  تاريخ  قبل   
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
نفس  في  العينات  تودع   -
العنوان املشار إليه أعاله قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
العلنية لفتح األظرفة أو تسلم 
إلى رئيس لجنة التحكيم عند 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية 

األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 08 األربعاء  يوم  األظرف 
الساعة  على  يونيو2022 
صباحا  والنصف  العاشرة 
بمقر  املغربي(  )التوقيت 
تفتح  أعاله.  املذكور  العنوان 

األظرفة في آن واحد.
من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 

رئيسة  نادية  برادة  بالسيدة 
وتدبير  املشتريات  مصلحة 
جهة  النقل  ملديرية  املخازن 
 : العنوان  -طنجة .  الشمال 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 

الطابق األول طنجة 
الهاتف:

)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

نظام مشتريات  يمكن تحميل 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www .one .ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes régle-
mentaires et tech-
niques(.
ع.س.ن/1666/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
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تابع ص 1

املغرب  أن  والشمولية  الجدية  عناصر  ومن   
صحت  إذا   ، إزاءه  النية»  «حسن  يشترط  ال 
في  ودليلنا  اإلرهاب،  ضد  يعمل   لكي  العبارة، 
السياسي  الخصم  إلى  الدعوة  تكرار  هو  ذلك 
الشرقية  الجهة  في  والديبلوماسي  والجغرافي 
للتعاون ومحاربة اإلرهاب على الرغم من العداوة  
تفوق  البشرية  مصلحة  ألن  املعلنة،   ) )العداوات 
ذلك  في  دليلنا  أن  كما  للجيران،  العدائية  النزعة 
كون املغرب واصل التعاون مع إسبانيا، بشهادة 
من منظمات ومنصات دولية معترف بها، بالرغم 
وصل  والذي  معها  العالقة  طبع  الذي  التوتر  من 

حد القطيعة....
الثانية تتعلق بتحول القارة اإلفريقية   النقطة 

إلى موضوع دولي من جهة الرد على اإلرهاب.
لقد انتقلت بنية التنظيم اإلرهابي من شرق آسيا 
إلى الشرق األوسط، وهي تسعى إلى تثبيت كيانها 
في التراب اإلفريقي، وقد كان املغرب من أول الدول 
التي نبهت إلى هذا التحول ... ليس سرا أن املغرب 
التي  األوضاع  على  ودقة  بتتبع  ويشتغل  اشتغل 
تعم إفريقيا، ويوفر لذلك املعلومات الضرورية، من 
خالل االستخبار وتوظيف التكنولوجيات الحديثة 
ومن خالل جمع املعلومات والتعاون حولها مع كل 
األطراف. وهو مجهود مغربي محض، يجعل حتى 
بعض األجهزة التي اعتبرت، لردح طويل من الزمن، 
منه  إفريقيا مجالها الحيوي الحصري «تغضب» 
إلى شغل أجهزته عن  وتحاول شيطنته، وتسعى 

عمق مهمتها وآفاق تطورها.
عن  والبحث  والقساوة  األلم  قارة  إفريقيا، 

موقع تحت شمس العصر، ولهذا ربما هي أيضا 
«إفريقيا التنمية اإلرهابية»..

وحدها  األمنية  املقاربة  بأن  مؤمن  املغرب  إن 
املقاربات  ن  ُتَؤمِّ التي  هي  ولكنها  كافية،  ليست 
وكما  وضرورًة،  امتداد  ذاَت  وتجعلها  األخرى، 
اقتنع بذلك، فهو يقنع دول إفريقيا بذلك، ويعتمد 
واالجتماعية  الروحية  مكوناته  بكل  األمن  على 

واالقتصادية والتربوية... إلخ. 
والثابت أن األمنيني من أكثر األطراف اقتناعا، 
كما تدل على ذلك  الحوارات والتقارير والخرجات 
األمن  أسالك  كل  في  للمسؤولني  اإلعالمية 

واالستخبارات.
دة.. هذه قناعة دولة وقناعة مَوحِّ

ولعل إفريقيا ستربح الكثير من هذا التوجه... 
وليدة  ليست  أنها  من  بالرغم  الثالثة،  النقطة 
مبتدأ  إلى  العميق  مدلولها  يعود  بحيث  اليوم، 
عناصر  كل  مع  املغرب  يخوضه  الذي  الصراع 
تماسكه  أو  الوطنية  وحدته  تفكيك  ومحاوالت 
املجتمعي، تتعلق  بارتباط اإلرهاب واالنفصال في 
للمغاربة، ألن كال منهما يهدف  الجماعية  املخيلة 
واحدة ترابية والثانية  إلى عملية تفكيك واسعة: 
التواشج  أن  مبكرا،  املغرب،  أدرك  بشرية..ولهذا 
عملية  هي  واإلرهاب  االنفصال  بني  والترابط 

حيوية لهما.
 فكل إرهاب يسعى إلى تفكيك الدول لكي يقيم 
والعراق(،  وسوريا  أفغانستان  )تجربة  دولته 
لم  إذا هو  كيانه  اإلرهاب  يقيم  أن  يمكن  بحيث ال 
يمزق وحدة األمة الترابية واإلنسانية بل العقائدية، 
كما أن كل انفصال يستعمل جميع الوسائل وعلى 
رأسها اإلرهاب والترهيب، والعمليات التي قامت 
اإلسبانية  «إيتا"»  قبيل"  من  عديدة  تجارب  بها 

للشك،  مجال  بال  تدل،  اإليرلندية  و"«االيرا"» 
وهما  االنفصال،  مقومات  من  مقوم  اإلرهاب  أن 

يتغذيان من بعضهما البعض.
نعاين  الصحراء،  وجنوب  الساحل  شريط  في 
محاوالت تفكيك مالي مثال لكي يحلو للتنظيمات 
الذي  الشيء  نفس  وهو  دولتها..  بناء  الداعشية 
أخرى..  إفريقية  دول  وفي  نيجيريا  في  يحدث 

واالنفصال مثل اإلرهاب، ُمعٍد !
وعليه فإن اُلمسلَّمة الحالية في كون االنفصال 
قوة  دليل  هي  واحدة،  رحم  من  تؤأم  واإلرهاب 
دولي  باعتراف  عليها  الحصول  املغرب  استطاع 

وقناعة عاملية...  
حدثني  على  نعلق  أن  منا  يستوجب  والسياق 
لكنهما على تواشج في  الزمن  غير متباعدين في 

الشحنة وتباعد في الجغرافيا:
ـ انسحاب قوات الحلف األطلسي من أفغانستان، 
الثالثة  األلفية  بداية  في  شظاياها  وصلتنا  التي 
ووصلنا جنودها في شخص األفغان املغاربة من 

املوجة األولى.
ـوحدث انسحاب فرنسا بعد عملية "برخان" من 
مالي حيث البالد تتأرجح بني اإلرهاب واالنقالب...

أن  أرادت  التي  الدولة  فإن  ذلك،  على  عالوة 
تفرض االنفصال، هي نفسها الدولة التي حاولت 
إبعاد   املغرب من محاربته ونقصد بها الجزائر، 
من خالل استبعاد بالدنا في تشكيلتني إفريقيتني 
 .. املشترك  للعمل  العليا  القيادات  لجنة  قبيل  من 
وهو دليل على عجزها عن تحديد العدو !  وال ترى 

سوى املغرب..
املنظمات  بأن  اعتبرت  األمنية  فلسفتها  أن  كما 
شكل  على  وتعمل  بينها  ما   في  مترابطة  غير 
االستغراب  أثار  بشكل  مستقلة،  مجموعات 

وأجهض محاوالتها منذ انطالقها..
 ومما يثير االستغراب أيضا خوفها املستمر من 
أن تستقل الدول بعملها في قضايا محددة، بعيدا 

عن وصايتها املُلِغزة!
والدول  املغرب  بني  التقاطع  عناصر  ومن   
االنفصال  قادة  أن  هو   ، تعاني  التي  اإلفريقية 
حال  هو  كما  جزائري،  إرث   .. هم  واإلرهاب، 
كما   .. االرهابي  املجال  في  العاملة  املنظمات 
اإلرهاب،  إلى  الذي تحول  االنفصالي  هو حال    
أبوعدنان الصحراوي و الذي قتل مؤخرا، ويعتبر  

أيضا إرثا جزائريا...  
لقد تجمعت لدى األجهزة املغربية ما يكفي من 
بأن مخيمات  العالم  تقنع  التي تجعلها  املعطيات 
تندوف تحولت إلى معسكرات مختلطة األجناس، 
تتعامل فيها عناصر مختلطة لصنع خلطة إرهابية 

انفصالية مقلقة.
لم  إن  الصعب  من  فإن  أيضا  للعالم  وبالنسبة 
يكن من املستحيل وجود دولة انبنت على اإلرهاب 
االنفصالي واالنفصال اإلرهابي في منطقة تلغمها 
ولعل   ، األطلسي  املحيط  على  إرهابية  جماعات 
الساكنة  هوية  تحديد  رفض  الجزائر  مواصلة 
التي  العمليات  وتسجيلها ومعرفة توجهاتها من 
تفاعلي  مختبر  إلى  تحولها  حظوظ  من  تضاعف 

لإلرهاب واالنفصال...
في مجال  لذاته  املغرب  والخالصة؟ هو تطوير 
به،هو  العهد  حديثو   ونحن  بنا  العهد  حديث 
العقيدة  تطور  بفضل  وذلك  الديني..  االرهاب 
أخرى  مقاربات  مع  وترابطها  للمغرب   األمنية 
مراتب  الى  وانتقالها  البعض  بعضها  تسندها 
عاملية في النجاعة، وبفضل قيم نكران الذات وفي 

الوالء للبالد وثوابتها ..

�ضربات 16 ماي..كيف 
جعل الأمُن املغرَب �ضريكا 

دوليا ح�ضريا يف حماربة 
الإرهاب يف اأقل من عقدين؟

مجال  في  العالم  به  نفاخر  أمني  جهاز  لدينا 
مكافحة اإلرهاب  ونفخر به أيما افتخار في مجال 
مكافحة الجريمة بكل أنواعها، ونشهر هذا االفتخار 
تتم  التي  الجسام،  التضحيات  نعرف  ألننا  ونعلنه 
ألجل أن نصل إليه، ونواصل هذا االفتخار مع تحية 
ال بد منها لكل أفراد هذا الجهاز نظير ما قاموا به 
من  والخاصة  االستثنائية  املرحلة  هذه  في  مجددا 
الذين  نوعها، فهم فعال حماة الوطن، ورجال الظل 
هذا  على  قادرا  املغرب  يبقى  أن  ألجل  ينامون  ال 
اإلحساس الرائع باألمن واألمان، أدام هلل على البلد 
نائب  لم يكن روب جرينواي،  الثمينة.  النعمة  هذه 
رئيس مجلس األمن القومي األمريكي، يرمي الورود 
»ناشيونال  املرموقة  األمريكية  باملجلة  مقاله  في 
انترست« الذي تطرق فيه لترنحات اإلرهاب حينما 
اعترف بشكل صريح إلدارتي األمن الوطني ومراقبة 
مديرهما  عهد  في  اكتسبتا  اللتني  الوطني  التراب 

دول  دولية بشهادة  الحموشي سمعة  اللطيف  عبد 
تزويد  في  الحاسم  دوره  بفضل  دولية  ومنتظمات 
دول عظمى بمعطيات استخباراتية جنبتها ويالت 

العمليات اإلرهابية.
اعترفت  املستحق،  النجاح  هذا  بعد  فمباشرة 
السلطات الفرنسية بأنها تجنبت »حمام دم« بعدما 
من  فرنسية  مواطنة  حول  دقيقة  معلومات  تلقت 
عمل  لتنفيذ  التحضير  بصدد  كانت  مغربي  أصل 
مما  بباريس،  كنيسة  كان يستهدف  إرهابي وشيك 

مكن من تحييد مخاطر هذا املشروع اإلرهابي.
فيها  تنقذ  التي  األولى  املرة  هي  هذه  تكن  ولم 
األجهزة األمنية فرنسا ودوال عظمى من خطر أعمال 
إرهابية دامية، فال أحد في فرنسا سينسى املعلومات 
االستخباراتية  املؤسسات  قدمتها  التي  الدقيقة 
هجمات  منفذي  بخصوص   2015 في  املغربية 

باريس التي أودت بحياة 132 شخصا. 

وتتذكر إسبانيا جيدا املجهودات األمنية املغربية 
التي قادت إلى تفكيك عدة خاليا موالية لتنظيمات 
الجهاديني  من  العديد  وتوقيف  مسلحة  جهادية 
املحتملني كانوا بصدد التحضير ألعمال إرهابية في 
مدريد وإشبيلية، جعل ملك إسبانيا يصدر مرسوما 
بوسام  الحموشي  اللطيف  عبد  لتوشيح  ملكيا 

االستحقاق للحرس املدني اإلسباني.
ولن تتجاهل السلطات األملانية 2016 الدور الذي 
أخبرت  بعدما  املغربية  املخابرات  أجهزة  به  قامت 
نظيرتها في برلني بمعلومات تفصيلية حول منفذ 
هجوم دهس املواطن التونسي أنيس عمري، ولعبت 
بلجيكا  لتجنيب  كبيرا  دورا  املغربية  االستخبارات 
وقع  على   2016 في  بروكسيل  هزت  انفجارات 
انفجارين داميني استهدف مطارها الدولي ومحطة 

ميترو »مالبيك« وخلفا 34 قتيال. 
نصيب  لها  كان  نفسها  العظمى  أمريكا  دولة 

األجهزة  أمدت  بعدما  املغربية  األمنية  الحماية  من 
االستخباراتية مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي 
بمعلومات دقيقة، حول العسكري األمريكي الذي تم 
اعتقاله في يناير 2021 والذي كان يقوم بالتخطيط 
 11 التذكاري ألحداث  النصب  على  إرهابي  لهجوم 
اغتيال  ومحاولة  بنيويورك،  مانهاتن  في  سبتمبر 

عسكريني أمريكيني .
التي  الالمنتهية  الخدمات  من  نماذج  فقط  هذه 
لحماية  املغربية  االستخباراتية  األجهزة  بها  تقوم 
العالم من اإلرهاب وتحييد مخاطره، ولم يكن ممكنا 
أن يحظى عملها بالدقة والحرفية التي جعلت دوال 
املغربية  لألجهزة  األمنية  بالقيمة  تعترف  عظمى 
سواء في حفاظها على أمن اململكة الداخلي أو في 
تنام  ال  أكفاء  رجال  لوال  أجنبية،  دول  أمن  حماية 
اإلرهاب  عبث  من  واملواطن  الوطن  لحماية  أعينهم 

والتالعب باالستقرار.
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لدينا جهاز اأمني نفاخر به العامللتأسيس األمن الوطني.. 

n عبد السالم المساوي 

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

اإعطاء انطالقة العمل 
بالفرقة اجلهوية 

للمتفجرات مبدينة الرباط
بالفرقة  العمل  انطالقة  إعطاء  املاضي،  الجمعة  يوم  تم، 
الرباط  أمن  لوالية  التابعة  بالرباط،  للمتفجرات  الجهوية 
استراتيجية  إطار  في  وذلك  الخميسات،   - تمارة   - سال   -
املديرية العامة لألمن الوطني، الرامية إلى مكافحة الجريمة 

بجميع أشكالها وتعزيز دور مصالحها الالممركزة.
وبهذه املناسبة، تم تنظيم حفل بحضور والي أمن الرباط 
- سال - تمارة - الخميسات، تميز بتقديم مختلف التجهيزات 
والوسائل اللوجيستيكية املوضوعة رهن إشارة هذه الفرقة.

ويأتي إحداث هذه الفرقة املتخصصة في سياق الرفع من 
التعامل مع  الجهوية املختصة في  كفاءة وجاهزية املصالح 
على  واملرتبطة،  املستجدة،  والتهديدات  األمنية  التحديات 
وجه الخصوص، بالتهديدات الناشئة عن الجريمة اإلرهابية.
»M24«، القناة اإلخبارية التابعة لوكالة  لـ  وفي تصريح 
شرطة  ضابط  الوهابي،  نوفل  أكد  لألنباء،  العربي  املغرب 
باملصلحة املركزية للمتفجرات، أن إحداث هذه الفرقة بوالية 
أمن الرباط - سال - تمارة - الخميسات يندرج في إطار املشروع 
الرائد، الذي أطلقته املديرية العامة لألمن الوطني بشأن إنشاء 
األمنية،  التحديات  ملختلف  االستجابة  بهدف  جهوية  فرق 
 وعلى رأسها التهديدات املرتبطة باإلرهاب والجرائم العنيفة.
الجديدة  الفرقة  هذه  إشارة  رهن  وضع  تم  أنه  إلى  وأشار 
بموارد بشرية  تعزيزها  تم  كما  مادية وتقنية هامة،  وسائل 
أفضل  في  مهامها  إنجاز  من  لتمكينها  عالية  كفاءة  ذات 

الظروف املمكنة.
في  تتمثل  الفرقة  هذه  مهام  أن  أبرز  اإلطار،  هذا  وفي 
وتحييد  واملتفجرة،  املشبوهة  واملواد  األجسام  عن  الكشف 
تعرض  أن  يمكن  التي  الصنع  تقليدية  الناسفة  العبوات 
سالمة املواطنني للخطر، وكذا املساهمة في تأمني التظاهرات 

الكبرى، السياسية والثقافية والرياضية.
التقني  الدعم  بتقديم  أيضا  يتعلق  األمر  أن  وأضاف 
وامليداني لألبحاث والتحقيقات القضائية، من خالل الرصد 
على  عالوة  املتفجرة،  واملواد  لألجسام  الالزم  والتحليل 
التي  التهديدات  كافة  ملواجهة  والناجعة  الفعالة  املساهمة 

تشكلها املواد املتفجرة.
متخصصة،  أمنية  أطقم  من  الجديدة  الفرقة  وتتكون 
خضعت على مدار أسابيع لدورات تكوينية متقدمة في مجال 
املتفجرات، وكذا في مجال تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش 

االستباقي عن كل املواد املشبوهة.
كما تم تزويد هذه الفرقة بوسائل لوجيستيكية من الجيل 
وأجهزة استشعار عالية الدقة،  الجديد، تتضمن »روبوتات« 
قادرة على رصد ومعالجة املتفجرات وفق ضوابط تضمن أمن 

موظفي الشرطة واملواطنني.
وتنضاف هذه الفرقة الجديدة إلى ست فرق أخرى مماثلة، 
وإحداثها  املنصرمة  الثالث  السنوات  خالل  برمجتها  جرت 
والدار  ووجدة  ومراكش  العيون  مدن  من  بكل  فعلي  بشكل 
بمجموع  تعميمها  أفق  في  وذلك  وفاس،  وطنجة  البيضاء 
جهات اململكة، وفق رؤية مندمجة تراعي الحاجيات األمنية 

ومتطلبات تطبيق االستراتيجيات األمنية.

الذكرى الـ 66 لتأسيس األمن الوطني

التزام متجدد بخدمة الوطن واملواطن
االثنني،  اليوم  الوطني،  األمن  أسرة  تخلد 
املديرية  لتأسيس  والستني  السادسة  الذكرى 
سنوية  مناسبة  وهي  الوطني،  لألمن  العامة 
الجسيمة  والتضحيات  اإلنجازات  الستحضار 
التي يبذلها رجال ونساء األمن الوطني خدمة 
بمواصلة  االلتزام  ولتجديد  واملواطن،  للوطن 
وصون  األشخاص  حماية  في  املطلق  التفاني 
البالد،  ملؤسسات  الدائم  والوفاء  املمتلكات، 
محمد  امللك  لجاللة  املستنيرة  القيادة  تحت 

السادس.
يتسم  سياق  في  السنة  هذه  ذكرى  وتأتي 
بتخفيف اإلجراءات االحترازية والوقائية التي 
العالم،  دول  باقي  غرار  على  البالد،  أقرتها 
شكلت  التي  كورونا،  جائحة  تفشي  بسبب 
الوطني  األمن  عناصر  خاللها  أبانت  فرصة 
رابطت طيلة  العالي، حيث  الوطني  عن حسها 
بالشارع  والتزال،  الصحية،  الطوارئ  فترة 
وصون  املواطنني  أمن  حماية  أجل  من  العام 
والتصدي  باألمن  اإلحساس  وتدعيم  املمتلكات 
لألخبار الزائفة، وبالتالي املساهمة في إنجاح 
الجهد العمومي لتدبير الجائحة والتخفيف من 

تداعياتها.
ويقظتها  الشاملة  تعبئتها  على  وعالوة 
لألمن  العامة  املديرية  انخرطت  القصوى، 
آلية  باعتبارها  تواصلية  سياسة  في  الوطني 
األمنية  الحكامة  إلرساء  أساسية  ودعامة 
بوابة  اإلطار،  هذا  في  أطلقت،  وقد  الجيدة،  
موجهة  للعموم،  متاحة  جديدة،  إلكترونية 
للتواصل بني املواطنني ومصالح األمن الوطني 
تنطوي  التي  واألفعال  السلوكيات  بخصوص 

على خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
في  الجديدة،  البوابة  هذه  إطالق  ويندرج 
إلى  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  إطار سعي 
مع  الفوري  للتواصل  تفاعلية  آليات  توفير 
وسائط  مستعملي  إشراك  تروم  املواطنني، 
التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من 

جائحة كوفيد 19.
األمن  مصالح  عكفت  املنظور،  هذا  ومن 
املؤسساتي  اإلطار  تعزيز  على  الوطني 
آلياته  وتنويع  األمني،  واالنفتاح  للتواصل 
ومستوياته، فضال عن تطوير وتجويد املحتوى 
التي  النوعية  الطفرة  مع  وتكييفه  التواصلي 
عرفتها تكنولوجيا االتصال واملعلوميات، فعلى 
املستوى املؤسساتي، تم تدعيم الخلية املركزية 
وجهوية  والئية  خاليا  وإحداث  للتواصل 
وإقليمية تابعة لها على املستوى الالممركز، من 
أجل تيسير التنسيق والتواصل مع الصحافة 
واملواقع املحلية واالستجابة لطلباتها املرتبطة 

باإلعالم األمني.

الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  كما حرصت 
مواكبة منها للتطورات املتسارعة الحاصلة في 
ضمان  على  البديل،  واإلعالم  الرقمي  الفضاء 
حضورها في منصات التواصل االجتماعي، إذ 
تم إطالق حسابات رسمية لألمن الوطني على 

مواقع »تويتر« و»فايسبوك« و»انستغرام«.
أثبتت  وطنية  كمؤسسة  لطبيعتها  وتكريسا 
بها  املشهود  العالية،  ومهنيتها  يقظتها 
ودعم  الوطن  استقرار  على  الحفاظ  في  عامليا، 
لألمن  العامة  املديرية  واصلت  املواطنني،  أمن 
االستباقية  النوعي وضرباتها  الوطني، عملها 
من  سواء  اإلرهابية،  املخططات  محاربة  في 
مواصلة  أو  االرهابية،  الخاليا  تفكيك  خالل 
اإلقليمي  املستويني  على  األمني  التنسيق 
والدولي، حيث أفضت املعلومات الدقيقة التي 
احباط  إلى  املغربية  األمنية  األجهزة  وفرتها 
العديد من  العديد من املخططات اإلرهابية في 

الدول عبر العالم.
على صعيد آخر، أولت املديرية العامة لألمن 
مهما  حيزا  األخيرة،  السنوات  خالل  الوطني، 
اإلصالح  البشري، وهو  العنصر  تأهيل  لورش 
جميع  ليشمل  امتد  الذي  والشامل  العميق 
إغفال  دونما  األمن،  لرجل  الوظيفية  املسارات 
في  الرشيدة  الحكامة  وتوطيد  إرساء  ملسلسل 
واللوجيستيكية  التقنية  العمل  آليات  مختلف 
التي  الوطني،  لألمن  البشرية  للموارد  الداعمة 
املرأة،  لتضطلع  النسوي،  بالعنصر  تعززت 
إلى جانب الرجل، بمسؤوليات أبانت فيها عن 

قدرات متميزة وكفاءات عالية.
العامة  املديرية  انخرطت  آخر،  جانب  من 
املشاريع  من  العديد  إطالق  في  الوطني  لألمن 
األمنية املهيكلة، همت افتتاح املقرات الجديدة 
والتقنية،  العلمية  للشرطة  الوطني  للمختبر 
تم  كما  القضائية،  للشرطة  الوطنية  والفرقة 
بمدينة  الوطني  لألمن  الفروسية  نادي  افتتاح 

القنيطرة.
وقد تم تشييد املقر الجديد للمختبر الوطني 
للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية 
ستة  من  مكونة  مربع،  متر   8600 قدرها 
وخمس  أرضي،  تحت  وطابق  علوية  طوابق 
منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة 
الكيمياء،  ومصلحة  الشرعية،  البيولوجيا 
الشرعية،  والسموم  املخدرات  ومصلحة 
ومصلحة األدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص 
بالبصمات الوراثية، واملصلحة اإلدارية وتدبير 
وحفظ  اللوجستيك،  وشعب  املوظفني  شؤون 
واألمن،  الجودة  وقياس  واألدلة،  املحجوزات 

وأمن نظم املعلوميات.
بالحمض  املكلفة  املصلحة  تجهيز  وتم 

النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة 
ودقيقة، تعد هي األولى من نوعها على صعيد 
في مجال عمليات استخالص  اإلفريقية  القارة 
ستتيح  التي  اآلليات  وهي  النووي،  الحمض 
عبر  الجودة  وتدعيم  املردودية  من  الرفع 
عدد  ألكبر  وجيز  ظرف  في  الدقيقة  املعالجة 
ممكن من العينات املخبرية املستقاة من مسارح 
ال  وقت  في  عينة   300 بمعدل  وذلك  الجرائم، 

يتعدى ثالث ساعات.
تم  املستجدة،  الجرائم  ملختلف  وتصديا 
لتحديد  جديدة  تقنية  بآليات  املختبر  تجهيز 
املزورة،  الوثائق  في  املستعمل  الحبر  طبيعة 
املواد  حجم  تضخيم  على  للعمل  وأخرى 
الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف 

مرة عن حجمها الحقيقي.
للشرطة  الوطنية  للفرقة  الجديد  املقر  أما 
القضائية، فقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن 
للشرطة  الوطنية  للفرقة  املتخصصة  املكاتب 
الجريمة  مكافحة  مجال  في  سواء  القضائية 
الجريمة  وصور  العنيف،  والتطرف  اإلرهابية 
خصوصا  الوطنية  للحدود  العابرة  املنظمة 
والهجرة  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات 
والجريمة  بالبشر،  واالتجار  املشروعة  غير 
والجرائم  األموال،  وغسل  واملالية  االقتصادية 

املرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
من  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  وتتطلع 
توفير  إلى  الجديد  املرفق  هذا  تشييد  خالل 
القضائية  الشرطة  لضباط  مندمج  عمل  فضاء 
يسمح لهم باستقبال وتنفيذ اإلنابات القضائية 
الدولية التي تتوصل بها بالدنا من طرف الدول 
في  الدولي  التعاون  آليات  وتطوير  األجنبية، 
التخصص  ضمان  عن  فضال  األمني،  املجال 

الجرائم  في  والتحري  البحث  في  والنجاعة 
واملغاربة،   املغرب  بأمن  تحدق  التي  الكبرى 
بفضاءات  املندمج  املقر  هذا  تجهيز  تم  وقد 
الضمانات  مع  تتسق  متطورة  وتجهيزات 
في  البحث  إجراءات  خالل  تشريعا  املقررة 
قاعة  خصوصا  املحاكمة،  قبل  ما  مرحلة 
لالحتفاظ  وأماكن  باملحامي،  االتصال  لضمان 
القانون،  مع  خالف  وضعية  في  باألشخاص 
ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر 
لتحليل اآلثار الرقمية، فضال عن مدرج إلجراء 
لالجتماعات،  وقاعات  الصحفية،  اللقاءات 
ومكان للصالة، فضال عن مرافق خاصة براحة 

املوظفني.
وبخصوص نادي الفروسية التابع للمديرية 
العامة لألمن الوطني، الذي تم تدشينه بمحاذاة 
غابة املعمورة بالقرب من املعهد امللكي للشرطة 
تقدر  شاملة  مساحة  على  فيمتد  بالقنيطرة، 
من  تغطيها مجموعة  تقريبا،  هكتارات  بعشرة 
التكوين  خدمات  تقدم  التي  املندمجة  املرافق 
الشرطي في مجال الخيالة والترفيه واملنافسة 

الرياضية في مجال الفروسية.
»وحدة  الجديدة  املنشأة  هذه  وتحتضن 
التخصصي  التكوين  خدمات  تقدم  للتكوين«، 
العاملني  الشرطة  موظفي  لفائدة  واملستمر 
وتضم  تخصصاتها،  بمختلف  الخيالة  بفرق 
املصممة  واملرافق  التجهيزات  من  مجموعة 
في  املعتمدة  والتقنيات  البرامج  أحدث  وفق 
فرسان  لفائدة  والتطبيقي  النظري  التكوين 
الوطني، خصوصا في ما يتعلق بتربية  األمن 
الخيول وترويضها على القيام بمختلف املهام 

ذات الصبغة األمنية.
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رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  "الحمد 
اهلل وآله وصحبه.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

على  حرصنا  التي  الحميدة،  بالسنة  عمال 
إليكم  نتوجه  االعتزاز،  وببالغ  استمراريتها، 
اليوم بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستني 
لكم  لنعبر  امللكية،  املسلحة  القوات  لتأسيس 
والجوية  البرية  مكوناتكم،  بمختلف  جميعا 
عطفنا  مشاعر  عن  امللكي،  والدرك  والبحرية 
مهما  األعمال،  جليل  من  تبذلونه  ملا  ورضانا، 
كلمة  إلعالء  التضحيات،  جسيم  من  كلفتكم 

الوطن والدفاع عن سيادته وسالمة أراضيه.
وها نحن اليوم وككل سنة، نحيي هذه الذكرى 
الغالية في الذاكرة الوطنية، كعنوان لقيم التالحم 
منها  تستمد  والتي  الذات،  ونكران  والتضحية 
الشعب  ووراءها  امللكية  املسلحة  قواتنا  اليوم 
واستماتتها  مناعتها  مقومات  قاطبة،  املغربي 
من  للنيل  اليائسة  املحاوالت  لكل  التصدي  في 

وحدتنا الترابية وثوابتنا الوطنية الراسخة.
إن النتائج اإليجابية إلنجازاتكم القيمة خالل 
السنة املنصرمة تجعلنا نعتز بما حققتموه من 
وروح  انضباط  من  به  تتمتعون  وبما  جاهزية، 
ننوه  أن  هنا  ونود  الوطن.  خدمة  في  التفاني 
بجنودنا املرابطني سواء في أقاليمنا الجنوبية 
حدودنا  حراسة  بمهام  القائمني  أو  والشرقية، 
وحزم،  يقظة  في  والبحرية،  والجوية  البرية 
معتزين بما تقومون به حفاظا على وحدة الوطن 

وأمن املواطنني. 

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

 إن يقيننا الراسخ بأهمية ما تقومون به من 
مهام جليلة على املستويني األمني والعسكري، 
مجال  في  ومكاسب  تجارب  من  راكمتموه  وما 
مدى  ندرك  يجعلنا  واألزمات،  املخاطر  تدبير 
قواتنا  لتطوير  رسمناه  الذي  النهج  صواب 
املسلحة امللكية هيكلة وتنظيميا، وكذا حرصنا 
بنفس  املستمرة  واملواكبة  الدعم  توفير  على 
العزيمة واإلصرار، لنحقق لكم أعلى مستوى من 
التحديات،  كل  ملواجهة  واالستعداد  االحترافية 
خصوصا في ظل هذه الظرفية الدولية الدقيقة، 
وأمنية  عسكرية  انعكاسات  من  تفرزه  ما  مع 

واقتصادية.
بكفاءة  نشيد  أن  البد  السياق،  هذا  وفي 
العنصر البشري لقواتنا املسلحة امللكية، ذكورا 
يعكس  مستمر  تطور  من  يحققه  وما  وإناثا، 
دائما  نسعى  الذي  العسكري  تكويننا  جودة 
لتأهيله وترقيته، نظريا وتطبيقيا، حتى نضمن 
املعارف  لكل  واملثمر  املستمر  التحصيل  لكم 
للقيام  تؤهلكم  التي  الضرورية  والخبرات 

بمهامكم املتعددة، في أحسن الظروف.
السامية، بإحداث لجنة  كما أصدرنا أوامرنا 
نظام  إحداث  مشروع  لدراسة  عليا  عسكرية 

القانوني  اإلطار  الصف، يحدد  أساسي لضباط 
وفق  املهني،  املسار  تدبير  وكذا  والتنظيمي، 
تعتبر  التي  الفئة،  لهذه  وشامل  حديث  منظور 

من ركائز قواتنا املسلحة امللكية.

بها  نخص  التي  السامية  للرعاية  وتجسيدا 
الذين  األمة  ومكفولي  شهداء  وعائالت  أفراد 
قدموا التضحيات الجسام في الدفاع عن الوطن 
ووحدته الترابية، أصدرنا أوامرنا قصد تمكني 
هذه الفئة من االستفادة من السكن بمدن اململكة، 
حتى  إضافية،  مصاريف  وبدون  مجاني  بشكل 

نضمن ظروف العيش الكريم لهم ولذويهم.
وسيبقى من أبرز تجليات اهتمامنا بالعنصر 
شبابنا  إدماج  من  إليه  نتطلع  ما  البشري، 
انخراط  مع  العسكرية،  الخدمة  في  املغربي 
من  ألفا  قوامه عشرون  السنة،  هذه  فوج جديد 
املجندين واملجندات. وللحفاظ على مكاسب هذه 
التجربة الوطنية، يجب االستمرار في دعمها من 
خالل تطوير البرامج وتحديث البنيات وتوفير 
حتى  إلنجاحها،  والبشرية  املادية  اإلمكانيات 
طواعية  عن  النداء  لبى  الذي  لشبابنا  يتسنى 
وطنهم  خدمة  في  االنخراط  كبيرة،  وبأعداد 

بإخالص وحماس.

معشر الضبـاط وضبـاط الصف والجنود،

 وتعزيزا لقدرات جيشنا الدفاعية، سنواصل 
تجهيز  بمخطط  قدما  للدفع  األولوية  إعطاء 
برامج  وفق  امللكية  املسلحة  القوات  وتطوير 
مندمجة ترتكز خصوصا على توطني الصناعات 
عبر  وذلك  العلمي،  البحث  وتنمية  العسكرية 
مع  واالتفاقيات  الشراكات  من  مجموعة  إبرام 
تنفيذ  بغية  املغربية  والجامعات  البحث  مراكز 
مشاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل تطوير 
مجاالت  في  املسلحة  لقواتنا  ذاتية  تجهيزات 

مختلفة.

جسور  مد  اعتمدنا  النهج،  هذا  مع  وموازاة 
امللكية ونظيراتها  التعاون بني قواتنا املسلحة 
أسفرت  والتي  والصديقة،  الشقيقة  الدول  من 
جيشنا  إشعاع  من  زادت  محمودة  نتائج  عن 
يعزز مصداقيتكم ويغني  دوليا، مما  وحضوره 
رصيدكم املعرفي لخدمة ما نؤمن به جميعا من 
التي يجب أن تسود  السلم واألمن  ترسيخ قيم 

بني الدول والشعوب.
وبفضل  األساسي،  املبدأ  هذا  من  وانطالقا 
تجربة،  من  امللكية  املسلحة  القوات  راكمته  ما 
في  فاعال وموثوقا  اليوم شريكا  املغرب  أصبح 
وحداتنا  مشاركة  عبر  السالم،  حفظ  عمليات 
داخل  العسكرية  وبأطرنا  مختلفة  بتجريدات 
هياكل الهيئات األممية، وسيتعزز هذا االنخراط، 
إن شاء اهلل، بإنشاء مركز مغربي لحفظ السالم 
متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات 
الوطنية واألجنبية خاصة في القارة اإلفريقية، 
الدول  وبعض  املتحدة  األمم  مع  بشراكة  وذلك 
والسلم  األمن  مبادئ  تعزيز  أجل  من  الصديقة، 

الدوليني.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود، 

في هذه الذكرى الوطنية املجيدة وفي املجال 
األمني، ال يفوتنا كذلك أن نعبر عن بالغ رضانا 
الوطني  واألمن  امللكي  الدرك  لرجال  وتقديرنا 
واإلدارة  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات 
سبيل  في  نهار  ليل  به  يقومون  ملا  الترابية، 
توفير الطمأنينة للمواطنني وحماية مصالحهم، 
حفظ  في  متواصلة  جهود  من  يبذلونه  وملا 
األمن والسهر على سالمة الوطن، بكل انضباط 

وصمود وإخالص.
وككل سنة، نستحضر في هذا اليوم بكل إجالل 
وخشوع، فضل القائدين الراحلني، جدنا املغفور 
املنعم  ووالدنا  الخامس  محمد  امللك  جاللة  له 
ثراهما،  اهلل  طيب  الثاني،  الحسن  امللك  جاللة 
على القوات املسلحة، متضرعني إلى الباري عز 
ويسكنهما  رحمته،  بواسع  يشملهما  أن  وجل 
فسيح جناته مع النبيئني والصديقني والشهداء 

والصالحني، وحسن أولئك رفيقا.
كما نسأله تعالى أن يشمل برحمته ورضوانه 
شهداءنا األبرار الذين سقطوا في ساحة الشرف 
واالستقالل،  الحرية  كنف  في  املغرب  ليعيش 
طمأنينة  في  والكرامة  بالرخاء  أبناؤه  وينعم 

وسالم.
بهذا  االلتزام  على  اهلل،  رعاكم  فثابروا، 
لقسم  مخلصني  لكم،  رسمناه  الذي  النهج 
الوطن  وحدة  عن  ومدافعني  الخضراء  املسيرة 
ومقدساته، مجندين وراء قائدكم األعلى ورئيس 
امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركان 

ومتشبثني بشعاركم الخالد:
هلل ـ الوطن ـ امللك" .

القيادة العامة تحتفل
العامة  القيادة  نظمت  السياق،  نفس  وفي 
للقوات املسلحة امللكية، بالرباط، حفال بمناسبة 

الذكرى الـ66 لتأسيس القوات املسلحة امللكية.
الجنرال  ترأسه  الذي  الحفل،  هذا  وتميز 
العام  املفتش  الفاروق،  بلخير  دوكوردارمي 
امللكية قائد املنطقة الجنوبية،  للقوات املسلحة 
بتالوة " األمر اليومي " الذي وجهه جاللة امللك 
أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس،  محمد 
الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، للضباط 

وضباط الصف والجنود.
استعراض عسكري  بتنظيم  الحفل  تميز  كما 
املقر  وتشكيالت  وحدات  مختلف  فيه  شاركت 
املسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  التابع  العام 

امللكية.
من  العديد  توشيح  تم  املناسبة،  وبهذه 
الضباط وضباط الصف باألوسمة التي أنعم بها 
عليهم جاللة امللك. وفي نفس اليوم  أقيم بالثكنة 

السابقة للفيلق الحادي عشر املحمول للمشاة
الذكرى  تخليد  بمناسبة  حفل  بالداخلة، 
املسلحة  القوات  لتأسيس  والستني  السادسة 
القطاع  قائد  دوبريكاد،  الجنرال  ترأسه  امللكية، 
مرفوقا  الفهمي،  عمر  الذهب،  بوادي  العسكري 
العسكرية  الحامية  قائد  ماجور  بالكولونيل 
بالداخلة، إدريس أوقدور، وفيه تمت تالوة األمر 
اليومي الذي وجهه جاللة امللك محمد السادس، 
العامة  الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد 
وضباط  الضباط  إلى  امللكية،  املسلحة  للقوات 

الصف والجنود. 
ترأسه  الذي  الحفل،  تميز  العيون،  وفي 
القطاع  قائد  ملودني  محمد  ماجور  الكولونيل 
مرفوقا  بالنيابة،  الحمراء  للساقية  العسكري 
بالكولونيل ماجور محمد الحارثي قائد الحامية 
الذي  اليومي  األمر  بتالوة  بالعيون،  العسكرية 
وجهه جاللة امللك محمد السادس، القائد األعلى 
املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركان  ورئيس 
الصف  وضباط  الضباط  إلى  إلى  امللكية، 

والجنود،
استعراض  تنظيم  الحفل،  هذا  تم، خالل  كما 
القوات  وحدات  مختلف  فيه  شاركت  عسكري 
الضباط  من  عدد  وتوشيح  امللكية،  املسلحة 
بها  أنعم  بأوسمة  والجنود،  الصف  وضباط 

عليهم جاللة امللك محمد السادس. 

جاللة امللك ينوه باجلنود املرابطني يف اأقاليمنا اجلنوبية 
وال�سرقية، القائمني بحرا�سة احلدود الربية واجلوية والبحرية

في األمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ66 لتأسيسها

وجه  جاللة الملك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 
العامة للقوات المسلحة الملكية، أول أمس السبت، »األمر اليومي« للقوات 

المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيسها.
وفي ما يلي نص األمر اليومي:

إنشاء مركز مغربي 
لحفظ السالم متعدد 

التخصصات،  بشراكة مع 
األمم المتحدة وبعض 

الدول الصديقة  

انخراط فوج جديد هذه 
السنة قوامه عشرون 
ألفا من المجندين 
والمجندات في الخدمة 
العسكرية  

السكن بشكل مجاني 
وبدون مصاريف إضافية 

ألفراد وعائالت شهداء 
ومكفولي األمة

لجنة عسكرية عليا 
لدراسة مشروع إحداث 
نظام أساسي لضباط 
الصف  

االستعداد لمواجهة 
كل التحديات، خصوصا 
في ظل هذه الظرفية 

الدولية الدقيقة، مع ما 
تفرزه من انعكاسات 

عسكرية وأمنية 
واقتصادية
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اململكة املغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف باسفي

املحكمة االبتدائية باسفي
مكتب التنفيذ املدني

ملف التنفيذ عدد:

22/6101/46
اعالن عن سمسرة عمومية

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/06/30 يوم  ستجري 

بهذه  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
عن  عبارة  هو  الذي  العقار 
محفظة  غير  للسكن  دار 
مربعا،  مترا   104 مساحتها 
تتكون من طابق ارضي ومن 
سطح  ومن  علوي   طابق 
22 زنقة بن  والكائنة بالرقم 
الدرعي  اعزيب  حي  العربي 

اسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

660.000,00 درهما
اغضيفة  السيدة:  لفائدة 

الصابر
ينوب عنها ذ. يوسفي ارحيلة 

املحامي بهيئة باسفي
ضد السيد: عبد اهلل زعفر

عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
من  العامة.وللمزيد  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /1686/ إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ عدد:
2019/6210/15

اعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/05/26 يوم  ستجري 
بقاعة البيوعات رقم 5  بهذه 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
عبارة  هو  الذي  العقار 
فالحية،  أرضية  قطعة  عن  
مترا   6803 مساحتها 
مربعا. يحدها قبلة عبد اهلل 
ابناء  ابريكم  ومحمد  ابريكم 
العزيز  عبد  بحرا  العسال، 
ابريكم ودوار اوالد بوجمعة 
عبد  شماال  ابريكم،  واحمد 
ابريكم  ومحمد  ابريكم  اهلل 
وجنوبا  لعسال  ابناءا 
الكائنة  العمومية.  الطريق 
بدوار اوالد بوجمعة جماعة 
الكرعاني  سيدي  وقيادة 

اسفي.
عرض:  آخر 

61.500,00درهما

لفائدة السيد: الهاشمي بيار
الغاني  عبد  ذ.  عنها  ينوب 
طراقي املحامي  بهيئة اسفي

اللطيف  عبد  السيد:  ضد 
ابريكم

عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
الخزينة العامة. وللمزيد من 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /1687/ إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ عدد:
2022/6101/32

اعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/05/26 يوم  ستجري 
بهذه  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
 8 عادل  املسمى  العقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
آر   1 مساحته   23/7483
21 سنتيار والذي هو عبارة 
عن دار للسكنى تشتمل على 
محالت   3 به  سفلي  طابق 
علوي  طابق  وعلى  تجارية 
بهما  شقتني  من  يتكون  اول 
وعلى  املرافق  من  مجموعة 
طابق علوي ثان به مجموعة 
وعلى  ايضا  املرافق  من 
بتجزئة  والكائنة  سطح. 
مفتاح  13حي  رقم  الجوهرة 

الخير اسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

1.200.000,00 درهما
الجليل  عبد  السيد:  لفائدة 

زوينت ومن معه
فارسي  ورثة  السادة:  ضد 

ازوينت
عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
من  العامة.وللمزيد  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /1688/ إ.د

ع.س.ن /1676/إد

ع.س.ن /1679/إد

ع.س.ن /1685/إد

ع.س.ن /1678/إد

ع.س.ن /1689/إد
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرمايشوالاأليام

151604:4613:3217:1120:3021:56اإلثنين

161704:4513:3217:1120:3021:57الثالثاء

171804:4413:3217:1120:3121:58األربعاء

181904:4313:3217:1120:3221:59الخميس

192004:4213:3217:1120:3322:00الجمعة

202104:4113:3217:1120:3322:01السبت

212204:4013:3217:1120:3422:02األحد

االثنني 16 ماي 2022 املوافق 15 شوال 1443 العدد 0413.146
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

خاص

الذكرى 19 لتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء

المغرب رائد دولي في مجال مكافحة الإرهاب و»الب�سيج« 
القب�سة المرعبة لخاليا داع�ش

 19 الذكرى  االثنني،  يومه  املغرب،  يحيي 
لتفجيرات 16 ماي في الدار البيضاء، والتي أدت 
وقد   .100 نحو  وإصابة  شخصا   45 مقتل  إلى 
أحزمة  عبر  كانت  التي  التفجيرات،  تلك  ساهمت 
ملواجهة  استراتيجيته  املغرب  تغيير  في  ناسفة، 
اإلرهاب، حيث شرع املغرب، منذ ذلك التاريخ، في 
تعزيز أمنه باعتماد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة 
تقوية  على  باألساس  ارتكزت  األبعاد،  ومتعددة 
من  األمنية  اآلليات  وتطوير  القانونية،  الترسانة 
كافة  تهدد  التي  اإلرهابية  املخاطر  مواجهة  أجل 
التراب الوطني، مع االلتزام التام بمبادئ الحكامة 
واحترام  املسؤولية،  روح  على  املبنية  األمنية 

مبادئ حقوق اإلنسان.
من  االستباقية  األمنية  املقاربة  هذه  مكنت  وقد 
إرهابية واجهاض عدة عمليات  تفكيك عدة خاليا 
بتنظيم  يسمى  ما  بعد ظهور  تخريبية، خصوصا 
األحداث  ساحة  على  )داعش(،  اإلسالمية  الدولة 
لخاليا  وتفريخه  العراقية،  السورية  باملنطقة 

بمناطق أخرى من العالم.
التي  االستباقية  األمنية  املقاربة  وبفضل 
التي  التفجيرية  العمليات  منذ  اململكة  اعتمدتها 
عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، تم 
تحقيق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة 
اإلرهابية، كما تم منذ سنة 2002 تفكيك أكثر من 
210 خاليا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 
4304 أشخاص منها، ومنذ مطلع 2013 تم تفكيك 
مجموع 88 خلية، على ارتباط وطيد باملجموعات 
السيما  العراقية،  السورية  بالساحة  اإلرهابية 
مشروع   500 عن  يزيد  ما  احباط  تم  كما  داعش، 

تخريبي.
القضائية  لألبحاث  املركزي  املكتب  وحقق 
مجال  في  إيجابية  نتائج  إنشائه  منذ  )البسيج( 
مكافحة الجريمة اإلرهابية، حيث تمكن من تفكيك 
83 خلية إرهابية، منها 77 لها عالقة بداعش. كما 
تم تفكيك سنة 2015 21 خلية إرهابية، و19 خلية 
سنة 2016، و9 خاليا سنة 2017، و11 خلية في 
2018، و14 خلية في 2019، و8 خاليا في 2020، 
وخلية واحدة سنة 2021 إلى حدود اآلن، وثمانية 

من هذه الخاليا كانت مسلحة.
من إيقاف 1347 شخصا في  وتمكن »البسيج« 
ذوي  من  54 شخصا  منهم  اإلرهاب،  قضايا  إطار 
السوابق القضائية في قضايا اإلرهاب، و14 امرأة 
بخصوص  ذاته،  املكتب  عالج  كما  قاصرا.  و34 
 115 منهم  137 حالة،  التوتر،   بؤر  العائدين من 
حالة من الساحة السورية العراقية، و14 من ليبيا 
أرض  إلى  سوريا  من  إعادتهم  تمت  أشخاص  و8 

الوطن.
وفي ما يتعلق بتتبع املقاتلني املغاربة امللتحقني 
من  أزيد  اعتقال  تم  العراقية،  السورية  بالساحة 
1659 مقاتال مغربيا ببؤر التوتر، و225 منهم من 
ذوي السوابق في إطار قضايا اإلرهاب، ومجموع 
العائدين 270 شخصا من بينهم 137 تمت معالجة 
لقي  بينما  املركزي،  املكتب  مستوى  على  حاالتهم 
السورية  بالساحة  حتفهم  مقاتال   745 من  أكثر 
العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.
باملنطقة  امللتحقات  النساء  يخص  ما  في  أما 
السورية العراقية فبلغ عددهن حوالي 288 امرأة، 
امرأة فقط، وبلغ   99 املغرب  إلى  عادت من بينهن 

عدد األطفال 391 طفال، عاد منهم 82 فقط.
إرهابية  مخططات  إحباط  في  املغرب  وساهم 
بالخارج من خالل التنسيق والتعاون املشترك مع 

شركائه وتبادل املعلومات والخبرات.
بموازاة مع هذا السجل الحافل باإلنجازات في 
مجال مكافحة اإلرهاب، اتخذ املغرب في هذا اإلطار 
جملة من التدابير القانونية واملؤسساتية الهامة، 
 2003 سنة   03.03 رقم  القانون  سن  في  تتجلى 
والتعديالت  وتمويله  اإلرهاب  بمكافحة  املتعلق 
الخاص   86.14 رقم  القانون  السيما  طالته،  التي 
األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  بمكافحة 
الرامية  األجهزة  من  العديد  تخصيص  عن  فضال 
في  الالزمتني  والنجاعة  الفعالية  ضمان  إلى 
تام  احترام  ظل  في  والتطرف،  اإلرهاب  مواجهة 
وسيادة  املحاكمة  وضمانات  والحريات  للحقوق 
القانون، »إيمانا منه بأن التطبيق العادل للقانون 
مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف، فضال 
عن تخصيص محكمة االستئناف بالرباط بالوالية 
مراحل  في  وتمويله  اإلرهاب  قضايا  في  العامة 
التحقيق واملتابعة والحكم، وكذا املحاكم االبتدائية 
في  ومراكش  والدارالبيضاء،  وفاس،  بالرباط، 
املكتب  وإحداث  األموال؛  غسل  بجرائم  يتعلق  ما 
املديرية  مستوى  على  القضائية  لألبحاث  املركزي 
العامة ملراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات 

البحث والتحري ذات االختصاص الوطني.
إلى جانب ذلك، تم إحداث فرق جهوية للشرطة 
ملعالجة  الوطنية  الهيئة  وإنشاء  القضائية، 
املعلومات املالية، إلى جانب اللجنة الوطنية املكلفة 
في  عليها  املنصوص  املالية  العقوبات  بتطبيق 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب 

وانتشار التسلح وتمويلهما.
الدولية  االتفاقيات  جل  على  املغرب  وصادق 
الدؤوب  والتزامه  اإلرهاب،  بمكافحة  املتعلقة 
وإسهامه  الصلة،  ذات  األممية  القرارات  بفحوى 

العاملية  املتحدة  األمم  استراتيجية  تطوير  في 
املبادرات  من  للعديد  واتخاذه  اإلرهاب،  ملكافحة 
أو  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى  صعيد  على 
التابع  العرب  العدل  وزراء  مجلس  مستوى  على 
لجامعة الدول العربية، إلى جانب قيام مؤسساته 
اإلقليمية  والخطط  البرامج  من  مجموعة  بتنزيل 
املرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة اإلرهابية. 
بل إن املغرب تمكن من إبرام اتفاق مع األمم املتحدة 
»مكتب  2020، تم على أثره إنشاء  6 أكتوبر  يوم 
برنامج األمم املتحدة املعني باإلرهاب والتدريب في 
إفريقيا«، األول من نوعه في إفريقيا، والذي يروم 
بالدرجة  الهادفة  املعتمدة  البرامج  وتنفيذ  تطوير 
في  واملهارات  القدرات  وتعزيز  تطوير  إلى  األولى 
بأمن  يتعلق  ما  السيما  اإلرهاب،  مكافحة  مجال 
الحدود، وإدارتها، والتحقيقات، واملتابعات، وإدارة 
السجون، وفك االرتباط، وإعادة التأهيل واإلدماج. 
على  الجديد  اإلقليمي  املكتب  هذا  وسيعتمد 
املتحدة  األمم  ومكتب  املغرب  خبرات  تجميع 
ملكافحة اإلرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة 
الدول اإلفريقية، وفق مقاربة تعكس روح املسؤولية 

الجماعية.
وتميزت مقاربة املغرب، بخصوص مسار  الدعم 
اإلرهابية،  األعمال  والحماية املخصصني لضحايا 
هذا  في  الفاعلني  كل  مع  اإليجابي  بالتعاطي 
ذلك  املدني،  املجتمع  جمعيات  وخاصة  املوضوع، 
أن التجربة املغربية ذات الصلة بتعويض ضحايا 
تتجلى  مقاربتني،  على  تعتمد  اإلرهابية  األعمال 
السادس،  محمد  امللك  جاللة  تدخل  في  األولى 
امليزانية  من  وجزافية  مالية  منحة  وتخصيص 
العامة للدولة تصرف لفائدة املستحقني عن ضحايا 
مدينة  لها  تعرضت  التي  اإلرهابية  االعتداءات 
2003.  بينما تتمثل  ماي   16 يوم  البيضاء  الدار 
قواعد  على  بناء  الضحايا  تعويض  في  الثانية 
التسوية الودية املؤطرة بموجب القانون، موضحا 
من  مجموعة  أصدر  أن  املغربي  للقضاء  سبق  أنه 
بتعويض  تتعلق  نوازل  في  والقرارات  األحكام 
وبموجب  أنه،  كما  اإلرهابية.  العمليات  ضحايا 
القانون رقم 110.14 الصادر سنة 2016 تم إقرار 
بناء  اإلرهاب،  ومساندة ضحايا  تعويض  إمكانية 
على النظام الخاص بتغطية العواقب الناجمة عن 

ارتكاب األعمال اإلرهابية.
كما اعتمد املغرب، بشأن إعادة تأهيل املعتقلني 
رائد  مغربي  برنامج  على  اإلرهابيني،  املتطرفني 
ومعروف على املستوى الدولي »برنامج مصالحة«، 
أتاحت  األبعاد،  متعددة  مقاربة  على  يقوم  والذي 
الديني  النص  واستيعاب  فهم  منه،  للمستفيدين 

والقيم املجتمعية الصحيحة. 
التجربة  لهذه  التحليلية  القراءة  أفضت  وقد 
فعالية  على  الدالة  املؤشرات  بعض  استجالء  إلى 
برنامج مصالحة التي تتجلى خاصة، في إمكانية 
استفادة املنخرطني فيه من العفو، إذ بلغ إجمالي 
2005، بمن فيهم  643 مستفيدا منذ سنة  عددهم 
عددهم  والبالغ  مصالحة،  برنامج  من  املستفيدون 
في   63,27 بلغت  بنسبة  أي   ،222 131 من أصل 
البرنامج  املستفيدات من هذا  بلغ عدد  كما  املائة، 

8 نساء.
في  كبير  حيوي  دور  للمغرب  كان  ذلك،  إلى 
محاربة اإلرهاب على املستوى الدولي، حتى أصبح 
مرجعا ورقما ال يمكن القفز عليه في مجال محاربة 
األجهزة  أثبتت  حيث  للحدود،  العابر  اإلرهاب 
على  كعبها  علو  واالستخباراتية  املغربية  األمنية 
الواجهة الدولية، تدخال وتنسيقا وتعاونا وتبادال 
ذلك  على  أدل  وليس  خبرات.  وتقاسم  للمعلومات 
للتحالف  الوزاري  لالجتماع  مراكش  احتضان  من 
فيه   أبرز  الذي  املؤتمر  وهو  داعش.  ضد  الدولي 
وزير الخارجية،   ناصر بوريطة، أن القارة اإلفريقية 
»داعش«، حيث  أصبحت الهدف الرئيسي لتنظيم 
إجمالي هجماته  املئة من  في  لـ41  تشكل مسرحا 
العنف  أعمال  أن  مبرزا  العالم.  أنحاء  جميع  في 
 40 بني  تتراوح  زيادة  سجلت  اإلفريقية  بالقارة 
و60 في املئة من حيث الوفيات والهجمات، مقارنة 

بفترة ما قبل الجائحة.
الصحراء  جنوب  إفريقيا  أن  الوزير  وأوضح 
أحصت 48 في املئة من مجموع الوفيات الناجمة 
 ،2021 سنة  خالل  العالم  حول  اإلرهاب  عن 
بتسجيل 3461 ضحية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا 
اإلرهاب باملنطقة إلى 30 ألفا على مدار الـ15 عاما 
املاضية. مضيفا أن منطقة الساحل تأوي جماعات 
إرهابية تتطور بسرعة هائلة وتتسبب في ارتفاع 
حصيلة الضحايا حول العالم، مشيرا إلى أن هذه 
الناتجة  الوفيات  املئة من  35 في  املنطقة تحصي 
عن اإلرهاب حول العالم خالل 2021، مقابل 1 في 

املئة فقط قي سنة 2007.
وأوضح املتحدث أنه تم إدراج 27 كيانا إرهابيا 
مجلس  عقوبات  قائمة  إفريقيا ضمن  في  متمركزا 
جماعات  بصفتها  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 
إرهابية. محذرا من أن التهديد اإلرهابي في إفريقيا 
األطلسي  املحيط  سواحل  الراهن  الوقت  في  بلغ 
الروابط بني اإلرهاب  أن  البحرية، مؤكدا  وممراته 
القرن  في  كما  غينيا  خليج  في  ظهرت  والقرصنة 
أيضا  تسعى  اإلرهابية  الجماعات  وأن  اإلفريقي، 

إلى السيطرة على املوارد الطبيعية.

دولي  سياق  في  السنة  هذه  ماي   16 ملأساة  األليمة  الذكرى  تحل 
وإقليمي خاص، وكما هي العادة يتخذ منها املرصد املغربي لنبذ اإلرهاب 
والتطرف مناسبة للتتقييم، و تجديد أطروحته بضرورة اعتبار مناهضة 
التطرف واإلرهاب مسؤولية دولية، وها ذا ما أكده عمليا الجهاز األمني 
االستباقي املغربي، الذي لم يراهن على احتكار املعلومة كلما تعلق األمر 
بمخطط إرهابي في أي بقعة في العالم، فكان صمام أمان بخبراته وقيمه 
للدولة  املبكرة  الرؤية  لوال  أن تطالهم  الغدر  يد  الدول أوشكت  لعدد من 
املغربية في ترسيخ مفهوم مواجهة اإلرهاب مسؤولية دولية، وها نحن 
مغربية  بدعوة  داعش،  ضد  الدولي  التحالف  بانعقاد  نفخر  كمغاربة 
خلق  ضرورة  حول  املبكر  املغربي  التصور  سداد  رجح  مما  أمريكية، 
التطرف   لتطويق  وتدخلي  واستباقي  تنسيقي  طابع  ذات  دولية  جبهة 

وحاضنات العنف باسم الدين.
بإثارة  أكثر  وفخورون  الدولي  اللقاء  بهذا  فخورون  نحن  طبعا 
ضمن  إفريقيا  استحضار  وضرورة  إفريقيا  اإلرهاب  لحاضنات  املغرب 
أن  نفسه  الوقت  في  وفخورون  داعش،  ملواجهة  الدولية  االستراتيجية 
مراكش هي عاصمة هذا االنجاز الدولي وهو اعتراف رمزي بدور املغرب 
املغرب  بمساهمات  دولي  وعرفان  اإلرهاب  األمنية ضد  منظومته  وقوة 

القوية في اجهاض مخططات إرهابية خارج حدوده.
وفي السياق ذاته تحل الذكرى األليمة والعالم على شفا حرب دولية 
الحرب  مع هذه  والتعايش، لألسف  والتسامح  السالم  فتهدد  تتسع  قد 
اإليديولوجيات  تعالت  و  الكراهية  انتعش خطاب  أوكرانيا  في  الدائرة 
اليوم  والعالم  الدين،  باسم  التطرف  عن  خطرا  تقل  ال  التي  القومية 
مدعو أكثر لتطويق كل خطاب للكراهية يستغل ظروف الحرب، بتعريفه 
السياسية  باسبابها  الوعي  ورفع  الحرب  لهذه  سياسي  الجيو  بالبعد 

واالقتصادية بعيدا عن التأليب القومي والديني والعنصري.
وباملناسبة يدعو املرصد املغربي لنبذ. اإلرهاب و التطرف إلى تقديم 
مزيد من الضمانات القانونية لرجل األمن امليداني وحمايته  كلما تعلق 
املركزية  السلطات  به  قامت  ما  نبخس  ال  كنا  وإن  عمله،  بمزاولة  األمر 
لألمن الوطني في استنهاض الهمم ورفع املعنويات واالعتناء بالترقية 
االجتماعية واملهنية وتحقيق عدد من املكاسب فاألمر سيظل غير مكتمل 
ضعف  من  يعاني  ال  الذي  األمر  لقطاع  املالية  املناصب  من  الرفع  دون 
للمطالبة  الفرصة  وننتهز  البشرية،  املوارد  كفاية  عدم  من  بل  الكفاءة 
باطالق سراح الشرطي الدراجي وعدم اعتباره مجرما  واملرصد ال يقبل 
الشعبي، ألن األمر خطير جدا ويهدد  املزاج  فداء إلرضاء  تقديمه كبش 
لفتح  الدعوة  نجدد  وباملناسبة   . القانون   إلى  واالحتكام  الدولة،  هيبة 
نقاش عمومي لتشكيل جبهة موحدة ملناهضة اإلرهاب وخطاب الكراهية، 
والقضائي  واألمني  والخاص  العمومي  والقطاع  املدني  حولها  يلتئم 
الزمان  في  طرف  كل  دور  يحدد  تحمالت  دفتر  وفق  استراتجية  لوضع 

واملكان.
ملا  التطرف  املشتغل على قضايا  املدني  املجتمع  لدعم  نداءنا  ونجدد 
لهذا املوضوع من تحمالت بشرية ومالية ومادية تفوق قدرات املجتمع 

املدني، ودعم الدولة مطلب عاجل ال يحتمل التأجيل.
ونجدد أيضا مطالبنا بدعم جهاز األمن والقوات العمومية بمزيد من 
الضمانات القانونية وعدم االستسهال مع املجرمني بمنظومة أمنية حال 

الوقت أن تراجع في أفق حماية األمني من الشطط .
رحم هلل شهداء خناجر الغدر مدنيني وأمنيني... ولنا أمل أن املغرب 

اآلمن وراءه رجال ونساء  قدموا الغالي والنفيس ألجل الوطن.

يف نداء أصدره مبناسبة ذكرى 16 ماي

»مر�سد نبذ الإرهاب« يدعو  اإلى تقديم مزيد 
من ال�سمانات القانونية لرجل الأمن الميداني

متكن املغرب من إبرام اتفاق مع األمم املتحدة إلنشاء »مكتب برنامج األمم 
املتحدة املعني باإلرهاب والتدريب يف إفريقيا«، األول من نوعه يف إفريقيا، والذي 
يروم تطوير وتنفيذ البرامج املعتمدة الهادفة بالدرجة األولى إلى تطوير وتعزيز 
القدرات واملهارات يف مجال مكافحة اإلرهاب السيما ما يتعلق بأمن احلدود
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أخبار

عمر هالل

اللجنة الـ 24.. عمر هالل يف�صح �صكيزوفريني� ال�صفري اجلزائري ب�ص�أن مبداأ تقرير امل�صري
تفاعال مع الهوس املرضي للسفير الجزائري لدى 
حق  موضوع  حول  العرباوي،  نادر  املتحدة،  األمم 
املزعوم،  املصير«  تقرير  في  الصحراوي  »الشعب 
وكذلك بشأن تصريحاته املشينة واالفترائية تجاه 
في  الـ24  للجنة  اإلقليمي  املؤتمر  خالل  اململكة، 
للمغرب  الدائم  املمثل  السفير  انتقد  سانت لوسيا، 
لدى األمم املتحدة، السفير عمر هالل، الدبلوماسي 
بشأن  سكيزوفرينيا  من  يعاني  الذي  الجزائري 
تقرير املصير من خالل تذكيره بأنه »مبدأ كوني وال 

يقبل قراءة مجتزأة«.
بنبرة  الجزائري  السفير  هالل  عمر  وخاطب 
املصير  بتقرير  تطالبون  »أنتم  تحدي:  من  التخلو 
لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، 
لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون 
خضع  القبائل  »شعب  بأن  إياه  مذكرا  نسمة«، 
لالستعمار العثماني ثم الفرنسي واآلن الجزائري«، 

احتالل  بأطول  يتعلق  األمر  لكون  أسفه  معربا عن 
في تاريخ إفريقيا، ومتسائال ملاذا ال تسمح الجزائر 
القبايل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه  لشعب 
به  تطالب  ما  غرار  على  بحرية،  مصيره  واختيار 

لسكان مخيمات تندوف.
الزائفة  االفتراءات  على  وردا  ذلك،  على  عالوة 
حقوق  وضعية  بشأن  الجزائري  للسفير  املعتادة 
اإلنسان في الصحراء املغربية، استنكر الدبلوماسي 
في  اإلنسان  لحقوق  املتعددة  االنتهاكات  املغربي 
الجزائر، مشيرا إلى أن عشرات البيانات الصادرة 
عن مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
تندد باالعتداءات التي تطال الحريات األساسية في 
هذا البلد الذي يالحقه سجل مظلم لحقوق اإلنسان.
املتحدة  األمم  مفوض   « أن  هالل  عمر  وأضاف 
بشأن  مخاوفه  ضاعف  اإلنسان  لحقوق  السامي 
الجسيمة  واالنتهاكات  الحراك،  نشطاء  اضطهاد 

لحقوقهم، بما في ذلك االعتقاالت التعسفية والقيود 
واملحاكمات  األساسية  الحريات  على  املفروضة 

الجائرة«.
املأساوية  الوضعية  وفضح  تعرية  في  وإمعانا 
السفير  أضاف  الجزائر،  في  اإلنسان  لحقوق 
قاسية  بعقوبات  إدانتهم  تتم  النشطاء  أن  املغربي 
لعدة سنوات، مستنكرا الزج باملدونني في السجون 
ردهات  في  نحبه  يقضي  وبعضهم  محاكمة  دون 
السجون الجزائرية كما هو الحال بالنسبة للراحل 
الصحافة.  حرية  تقييد  على  عالوة  ديبازي  حكيم 
وقال إن هذا هو الواقع املظلم واملحزن الذي تعيشه 

الجزائر اليوم.
الذي  الجزائري  السفير  أكاذيب  فضح  أن  وبعد 
توجه  مغلق«  »سجن  املغربية  الصحراء  أن  زعم 
بسجن  الصحراء  وصفت  »لقد  بالقول:  هالل  عمر 
الدول  افتتحت  فلماذا  كذلك،  األمر  كان  إذا  مغلق. 

الصحراء  تستقطب  ملاذا  هناك؟  عامة  قنصلية   27
بلد  يوجد  ال  ألنه  ضخمة،  أجنبية  استثمارات 
يستثمر في سجن مغلق؟ ملاذا يتدفق الدبلوماسيون 
والوفود األجنبية وآالف السياح على سجن مغلق؟ 
»السجن املغلق هو الجزائر حيث  وخلص إلى أن 
تنتشر أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان في إفريقيا«.
التي  خيا،  سلطانة  باالنفصالية  يتعلق  ما  وفي 
هالل  عمر  رفع  الجزائري،  السفير  عرابها  ذكرها 
صورة هذه االنفصالية ترتدي زيا عسكريا وتحمل 
سالح كالشينكوف، منكرا عليها أي صفة تزعم أنها 

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان. 
األمم  أكدت  التحقيق،  »بعد  أنه  الحضور  وأبلغ 
املتحدة أنها لم تكن ناشطة، ألنها تدعو إلى العنف 
املسلح، وبالتالي تخلت األمم املتحدة عن قضيتها 

بشكل نهائي«.

املغرب ي�أمل
يف اأن يلهم النموذج 

املغربي-الإ�صب�ين 
عالق�ته مع بلدان 

اأوروبية اأخرى  
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
الجمعة، في حوار خص  بوريطة،  ناصر 
»مرحلة  إن  أنتير«،  »فرانس  إذاعة  به 
املغربية- العالقات  في  تبدأ  جديدة« 
في  يأمل  املغرب  أن  مؤكدا  اإلسبانية، 
أن يلهم هذا النموذج عالقات اململكة مع 

بلدان أوروبية ومتوسطية أخرى.
يتعلق  األمر  أن  بوريطة  وأوضح 
عالقاتنا  في  تبدأ  جديدة  »مرحلة  بـ 
املتبادل،  االحترام  على  القائمة  الثنائية، 
مشيرا  االلتزامات«،  واحترام  الطموح 
إلى أن »املغرب وإسبانيا سيقدمان اليوم 
ضفتي  بني  للعالقات  مختلفا  نموذجا 

الحوض املتوسطي«.
هذا  يلهم  أن  »أملي  الوزير  وقال 
النموذج املغربي-اإلسباني عالقة املغرب 

مع بلدان أوروبية ومتوسطية أخرى«.
على سؤال حول  إجابته  وفي معرض 
بخصوص  إلسبانيا  الجديد  املوقف 
بوريطة  ذكر  املغربية،  الصحراء  قضية 
بأن املرة األولى التي عبرت فيها إسبانيا 
الذاتي  الحكم  ملبادرة  إيجابي  تقدير  عن 
تعود إلى العام 2008، حيث توقفت عن 
اإلشارة إلى تقرير املصير واالستفتاء في 

.2017
يرغبون  الذين  »أولئك  أن  إلى  وأشار 
ال  املختصر،  الطريق  هذا  إنشاء  في 
حركة  وجود  حقيقة  يروا  أن  يريدون 
الدفاع  دولية«، مضيفا أن من يواصلون 
عن هذه الخيارات التي عفا عليها الزمن، 
استغالل قضية  تريد  »أقلية صغيرة  هم 
الوضع  أمد  إطالة  أجل  من  الصحراء 
اإلقليمي«. باالستقرار  املضر   الراهن 

اإلسباني  املوقف  أن  الوزير  وأوضح 
معاينتها  يمكن  حركة،  إطار  في  يندرج 
املتحدة، وأيضا على  األمم  على مستوى 

املستوى األوروبي، اإلفريقي والعربي.
مع  لقائه  حول  سؤال  على  رده  وفي 
نظيره اإلسباني، خوسي مانويل ألباريس 
في مراكش، على هامش االجتماع الوزاري 
التاسع للتحالف الدولي ضد داعش، ذكر 
بوريطة بأن األمر يتعلق بالزيارة األولى 
لرئيس الدبلوماسية اإلسبانية بعد اللقاء 
ورئيس  السادس  محمد  امللك  جاللة  بني 

الحكومة اإلسبانية.
واستطرد قائال »لقد عقدنا الكثير من 
الرسمية...،  وغير  الرسمية  االجتماعات 
التي  الطريق  خارطة  متابعة  قصد  أوال 
جرى اعتمادها، حيث وجدنا أنه تم تنفيذ 
عدد كبير من اإلجراءات املعلنة: استئناف 
املجموعة  اجتماع  البحري؛  الربط 
والتي  الهجرة،  حول  الدائمة  املشتركة 
لعملية  االستعدادات  قرارات؛  اتخذت 
وساق؛  قدم  على  تسير  املغاربة  عبور 
الحدود  ترسيم  حول  العمل  مجموعات 
الجوي  املجال  تدبير  وحول  البحرية، 
ستعقد خالل األشهر املقبلة في إسبانيا«.

وبالعودة إلى اجتماع التحالف الدولي 
ضد داعش، الذي انعقد ألول مرة في القارة 
 ،2014 العام  في  إنشائه  منذ  اإلفريقية 
أن  على  الوزير  وفدا، شدد   70 بمشاركة 
انتشارها  أعادت  أخرى  وحركات  داعش 
في اتجاه إفريقيا، ومن ثم برزت ضرورة 

إدماج التحالف لهذا التطور.
ومن وجهة نظره، مكنت النقاشات من 
تفاعل واضح ومثمر، وفهم أفضل للحركة 
اإلرهابية في إفريقيا، والتي حصلت على 
بنفسها،  قضيتها  عن  للدفاع  مساحة 
من  للتحالف  إرادة  هناك  أن  إلى  مشيرا 
أجل مصاحبة جهود الدول اإلفريقية على 
مستوى توفير املوارد، و«األهم من ذلك، 

كان هناك اتفاق حول املنهجية«.
»لسنا  القول  إلى  بوريطة  وخلص 
ملحاربة  استراتيجية  بلورة  إلى  بحاجة 
إلى  بحاجة  لكننا  إفريقيا،  في  اإلرهاب 
الوطنية  القائمة.  االستراتيجيات  تعزيز 

في املقام األول، ثم اإلقليمية«.

التقرير ال�صنوي للمجل�س الوطني حلقوق الإن�ص�ن 2021..
الدعوة لعتم�د املق�ربة احلقوقية يف تنزيل النموذج التنموي اجلديد

شرع وزير العدل في إصالحها بدون صفقة رسمية بما يتجاوز المليار

جه�ت ن�فذة حتبط ال�صتيالء على مكتب اجتم�ع املغفور له حممد اخل�م�س 

رئي�صة البنك الأوروبي لإع�دة الإعم�ر والتنمية: الهيدروجني 
الأخ�صر ي�صكل فر�صة لتحقيق اأهداف املن�خ يف املغرب

تقريره  في  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  دعا 
حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب برسم سنة 2021، 
النموذج  تنزيل  في  الحقوقية  املقاربة  اعتماد  إلى 
أهداف  االعتبار  بعني  األخذ  مع  الجديد،  التنموي 
وعدم  واملساءلة  املشاركة  ومبادئ  املستدامة  التنمية 

التمييز والتمكني.
بعنوان  الصادر  تقريره  في  املجلس،  وأوصى 
ومسارات  الهشة  الفئات  على  كوفيد19-  »تداعيات 
ندوة  خالل  الجمعة  يوم  تقديمه  تم  والذي  الفعلية« 
خطة  بتحيني  الحكومي  بااللتزام  بالوفاء  صحفية، 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الوطنية  العمل 
مجال  في  الناشئة  التحديات  مراعاة  مع  اإلنسان، 
حقوق اإلنسان، من قبيل التغيرات املناخية والفضاء 
الشق  في  وذلك  البيولوجيا،  وأخالقيات  الرقمي 
املتعلق بالسياسات العمومية والبرامج واملمارسات.

اعتماد  إلى  الصدد،  هذا  في  املجلس،  ودعا 
املقاربة  على  ترتكز  للصحة  وطنية  استراتيجية 
في  الحق  حماية  في  الدولة  دور  ومركزية  الحقوقية 
الصحة، وتروم الرفع من امليزانية املخصصة للقطاع، 
املجال  في  العاملة  األطر  في عدد  الزيادة  بما يضمن 
وتوفير  املادية  عملهم  ظروف  وتحسني  الصحي 
بمهامهم  القيام  من  تمكنهم  التي  الالزمة  الوسائل 
في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات 
في  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  وتعميم  التحتية 

مجموع التراب الوطني.
على  املجال  بهذا  املتعلقة  التوصيات  وشددت 
العام  التقرير  في  الواردة  التدابير  بتنفيذ  اإلسراع 
البرنامج  وفي  الجديد  التنموي  بالنموذج  الخاص 
االجتماعية  الحماية  تعميم  وخاصة  الحكومي، 

للجميع.
بتنفيذ  اإلسراع  إلى  املجلس  دعا  أخرى،  جهة  من 
التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج 
وخاصة  الحكومي،  البرنامج  وفي  الجديد  التنموي 
وتشجع  العمومي  التعليم  جودة  من  ترفع  التي  تلك 
على تكافؤ الفرص بني الجنسني وبني املناطق القروية 

والحضرية.
الجهود  تعزيز  بمواصلة  أيضا  املجلس  وأوصى 
املدارس  في  األمازيغية  اللغة  ترسيم  إلى  الرامية 
والجامعات، وفي املحاكم، وباقي اإلدارات العمومية، 
فضال عن دعوة القضاء إلى االجتهاد لتكريس تطبيق 
املعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها 
اململكة وإعمال مبدأ سمو هذه املعايير على القوانني 

الوطنية تفعيال ملا جاء في تصدير الدستور.
على  املجلس  دعا  القانوني،  اإلطار  مستوى  وعلى 
القانون،  من  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  إلى  الخصوص 
القاضي  القانون  مشروع  باعتماد  التسريع  وكذا 
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما يتالءم 
الصادرة  مذكرته  في  الواردة  املجلس  توصيات  مع 

مع  مالءمته  تروم  لتوصيات  واملتضمنة   2019 سنة 
لحقوق  الدولية  واملعايير  الدستورية  املقتضيات 
الجديدة  التحديات  االعتبار  اإلنسان، مع األخذ بعني 
الكراهية  خطاب  مثل  الرقمي،  الفضاء  يطرحها  التي 
والتمييز، والعنف الرقمي، واألخبار الزائفة، والذكاء 

االصطناعي.
مع  والتفاعل  االتفاقية  املمارسة  مجال  وفي 
املجلس  أوصى  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املنظومة 
بتسريع استكمال مسطرة املصادقة على البروتوكول 

بإجراء  املتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري 
مجموعة  إلى  االنضمام  عن  فضال  البالغات،  تقديم 
البروتوكول  منها  واإلقليمية  الدولية  الصكوك  من 
الخاص  الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني  االختياري 
بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة 
بالعهد  امللحق  االختياري  والبروتوكول  اإلعدام، 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
 87 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  والثقافية، 

املتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

n مكتب الرباط: محمد الطالبي

مصادر  من  االشتراكي  االتحاد  جريدة  علمت 
بأن  العدل،  بقطاع  صلة  على  االطالع  جيدة  خاصة 
تأهيل  إعادة  أشغال  لوقف  تدخلت  سيادية  جهة 
والحريات،  العدل  لوزارة  التابعة  القاعات  إحدى 
تراثا  مصنفة  القاعة  فهذه  املصدر،  نفس  وحسب 
الخامس،  محمد  له  باملغفور  خاصا  مكتبا  وكانت 
رسمية  اجتماعات  بها  عقدت  قاعة  عن  عبارة  وهي 
تاريخية، وتطل  مباشرة على ساحة الوزارة بالرباط، 
مقابلة  فريد  أرضي  طابق  من  مستقلة  بناية  وهي 

لقاعة الطيب الناصري.
بوشرت  التي  األشغال  أن  املصدر  نفس  وكشف 
بالبناية  بالغة  أضرارا  سببت  التوقيف  قرار  قبل 
إلى  وأدت  مكوناتها  من  عددا  مست  وأنها  خاصة 
تلف األرضية وزليجها الثمني والنادر وكذا النوافذ 

الباذخة الجمال. 
وعلمت الجريدة أن صاحب قرار إعادة البناء ليس 
للحكومة  حاليا  املشكلة  األغلبية  زعماء  أحد  سوى 
صاحب  وهو  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل   ووزير 
مقر  إلى  التاريخي  املقر  بتحويل  القاضي  املشروع 
أن  الجريدة  مصادر  وكشفت  وبديوانه،  به  خاص 
زمن  قي  املكان  تأهيل  إلعادة  خصصت  التي  الكلفة 

االنكماش االقتصادي تجاوزت املليار سنتيم بكثير.
كما قالت مصادر الجريدة أن إعادة الحال كما كان 

عليه يتطلب أمواال ضخمة .
أن  الجريدة،  استقته  ما  حسب  الخطير،  ويبقى 
األشغال تمت دون اإلعالن عن أي صفقة تهم عملية 
حكومة  في  وزير  بمقام  يليق  حتى  املكتب  عصرنة 
جيوب   وتلهب  خصاص  من  ميزانيتها  تعاني 
املواطنني بزيادات في األسعار في حني ال تتواني عن 

البذخ في مصاريف مكوناتها.

اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  رئيسة  اعتبرت 
والتنمية، أوديل رونو - باسو، يوم الخميس بمراكش، 
أن الهيدروجني األخضر سيشكل فرصة لتحقيق أهداف 

املناخ في املغرب.
باسو، خالل مؤتمر صحفي انعقد في  وقالت رونو- 
إطار الجمع العام السنوي ال31 للبنك األوروبي إلعادة 
تكثيف  إلى  حاجة  في  أننا  »أعتقد  والتنمية،  اإلعمار 
ودعم  الخاص  للقطاع  تعبئتنا  لتعزيز  استثماراتنا 
االبتكار في البلدان التي نعمل فيها، ال سيما باملغرب 
حيث يمثل الهيدروجني األخضر فرصة عظيمة وجزءا 

كبيرا من الحل بالنسبة للمستقبل«.
للسياسة  الرئيسي  املعيار  حول  عن سؤال  وجوابا 
الخضراء  التنمية  أجل  من  للبنك  املستقبلية  الطاقية 
والشاملة والصامدة التي تركز على األهداف الخضراء، 
أبرزت رونو- باسو دور الطاقات املتجددة في مواجهة 
من الحل، خاصة  التغيرات املناخية كجزء »هام جدا« 

في ما يتعلق بمسألة األمن الطاقي.
وأوضحت أن »أحد األبعاد املهمة لنشاطنا في هذا 
املجال هو النجاعة الطاقية«، مشيرة إلى أن االقتصاد 
بعض  في  سيما  »ال  وأهمية،  نجاعة  أكثر  الطاقة  في 
البلدان التي يعمل فيها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية«.
وأضافت أن دعم النجاعة الطاقية في مباني القطاع 
الصناعي سيكون أيضا مفتاحا أكثر أهمية من أي وقت 

مضى بالنسبة لألجندة الخضراء.
بالشراكة  أشادت  املغرب،  لنموذج  تطرقها  وخالل 
»الجيدة جدا« القائمة مع البنوك املحلية، مشيرة إلى أن 
جميع أنواع التمويل املوجودة في نطاق تدخالت البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية موجودة في املغرب، 
مثل تلك املتعلقة بتمويل النشاط االقتصادي األخضر، 
وكذا  واملتوسطة،  الصغيرة  املقاوالت  وتنمية  وباملرأة 

تسهيل املشاريع الرقمية لفائدة الشباب.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية أنه تبني، من خالل مختلف اتصاالتها 
قويا  اهتماما  هناك  أن  االقتصاديني،  الفاعلني  مع 
إفريقيا  في  بالفعل  املوجودة  أنشطتهم، وهي  بتطوير 

جنوب الصحراء الكبرى.
وانعقد بمراكش الجمع العام الـ31 للبنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، تحت الرعاية السامية لجاللة 
امللك محمد السادس، والذي جمع ممثلني عن 73 بلدا 

ومستثمرين مؤسساتيني بالبنك، من بينهم املغرب.
نوعه حضوريا  من  األول  العام،  الجمع  هذا  وشكل 
اجتماع  والتنمية، منذ  اإلعمار  األوروبي إلعادة  للبنك 
»رفع  شعار  تحت  واملنعقد   ،2019 سنة  سراييفو 
حول  للنقاش  مناسبة  مضطرب«،  عالم  في  التحديات 
االقتصادي،  النمو  دعم  قبيل  من  العاملية  التحديات 
األعمال  مناخ  وتعزيز  املناخية،  التغيرات  ومكافحة 

ضمن مناطق استثمار البنك.

المغربية فاطمة الزهراء 
كردادي تفوز بالدورة الـ32 

لماراطون مراك�ش الدولي

فازت العداءة المغربية، فاطمة الزهراء كردادي، بلقب الدورة 
ال32 لماراطون مراكش الدولي، الذي أقيم صباح أمس األحد، 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.

وعند الرجال، فاز العداء اإلثيوبي بونسا ديدا بلقب الدورة 
ال32 لماراطون مراكش الدولي.

الفتح الريا�ضي يطرد نح�ش 
النتائج ال�ضلبية

بعد توالي النتائج السلبية على فريق الفتح الرياضي،والتي 
العاصمة  التي عرفها فريق  القوية  كانت فرملت اإلنطالقة 
 24 »جمال السالمي«،تأتي الدورة  الرباط صحبة المدرب 
المدرب  ليطرد   األول،  قسمها  في  االحترافية  البطولة  من 
»جمال السالمي« النحس الذي الزمه  بعد الفوز على فريق  
الشباب الرياضي  السالمي، بهدف يتيم في المباراة التي 
األمير  العهد  ولي  الرياضي  المركب  ملعب  على  جمعتهما 
موالي الحسن، مساء أمس األول الجمعة. وسجل هدف الفوز 
الالعب »منتصر لحتيمي« من ضربة جزاء  في الدقيقة80.

وصرح »جمال السالمي« مدرب فريق الفتح الرياضي في 
الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة »أهم شيء كان خالل 
هذه المباراة هو الفوز بنقط المباراة  خاصة وأنه خالل 
المباريات الثالث السابقة لم نستطع تحقيق أي فوز،بالرغم 
من األداء الذي كان  يقدمه فريقي.ومكننا هذا الفوز اليوم 
من بلوغ 32نقطة، ولنصبح على بعد  نقطتين من ضمان 

البقاء ضمن قسم الكبار.«
الرياضي  الشباب  فريق  مدرب  عبوب«  »زكرياء  وصرح 
السالمي في ذات الندوة :« كنت أعرف بأن المباراة ستكون 
صعبة كونها تأتي في الثلث األخير من البطولة االحترافية، مع 
العلم  أن الفريقين معا يتواجدان في وسط سبورة الترتيب ، 
وكانا معا  يبحثان  عن نتيجة تمكنهما من تحسين وضعهما 

في الترتيب ».
المباراة كانت متكافئة ،وذلك إلى حدود قرار  وأضاف:« 
،وبعدها جاءت ضربة  آنس الصبيح«  الحكم طرد الالعب« 
الجزاء، ولن أنتقد قرار الحكم ألنه شاب، ولكن هناك دورات 

للتكوين عليه االستفادة منها. »
وبهذا الفوز، ارتقى فريق الفتح الرياضي إلى الرتبة 5  
الهزيمة رصيد  . وجمدت  32 نقطة مؤقتا  برصيد  مؤقتا  
فريق الشباب الرياضي السالمي، في 30 نقطة وليحتل بذلك  

المركز  9.

عبد المجيد النبسي 

الـريـــا�ضي
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االتحاد االشتراكي – وكاالت

أحرز فريق الجيش الملكي لقبه 12 في مسابقة كأس العرش 
برسم الموسم الرياضي ) 2020-2019(، وذلك عقب فوزه على 
فريق المغرب التطواني بثالثية نظيفة، في المباراة النهائية، 
التي جمعت بينهما أول أمس السبت على أرضية الملعب الكبير 

بمدينة أكادير .
وسجل أهداف فريق الجيش الملكي كل من مونترو بروغيس 

)د 55(، وآدم النفاتي )د 65(، وعبد اإلله عميمي )د 90(. 
وشهد الشوط األول من المباراة التي أدارتها الحكمة بشرى 
اختيار سيدة  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  هي  وهذه  كربوبي 
لقيادة نهائي كأس العرش، تكافؤا بين الفريقين إن على مستوى 
التي  الفرص  على مستوى  أو  البدني  واالندفاع  التقني  األداء 

أتيحت للفريقين. 
ومع مجريات المقابلة، انفرد حمزة الهنوري بالحارس أيوب 

لكرد الذي أبعد الخطر عن مرماه، قبل أن يتم المناداة على الحكمة 
كربوبي لمراجعة اللقطة في تقنية »الفار«، والتي أظهرت تدخال 
»خشنا« من المهاجم التطواني على قدم حارس الجيش، تسبب 

في طرد الهنوري في حدود الدقيقة الخامسة.
وكان النقص العددي سببا في تراجع المغرب التطواني للخلف 
وفسح الفرصة للفريق العسكري من أجل التقدم أكثر واستحواذ 
الكرة، لكن دون تسجيل أي فرصة سانحة للتهديف، في حين بدأ 
التطوانيون في استعادة الثقة وتهديد مرمى الجيش من كرة 

حرة تصدى لها الحارس لكرد.
ونزل اإليقاع بعد ذلك وعم الحذر بين الجانبين، حيث استقرت 
الكرة في وسط الميدان مع تسجيل بعض الفرص التي غابت 
عنها النجاعة من طرف الفريق العسكري الذي اعتمد في توغالته 

على رضا سليم وآدم النفاتي.
ومع انطالقة الجولة الثانية اتضح بالملموس أن الفريقين 
دخال عازمين على لعب جولة مفتوحة بعض الشىء وإن طغى 
على بعض فتراتها اللعب الفردي وتبادل المرتدات الهجومية. 

وعند الدقيقة 55، تمكن فريق الجيش الملكي من بلوغ المرمى 
التطواني من ضربة ركنية نفذها رضا سليم ووجهها بورغيس 
يحيى  التطواني  المغرب  مرمى  حارس  شباك  صوب  برأسه 

الفياللي.
وواصل الفريق العسكري تفوقه في المباراة محاوال تسجيل 
هدف ثان، حيث بسطت العناصر العسكرية ،مع مرور الوقت، 
سيطرتها وضغطها الذي أسفر عن تسجيل الهدف الثاني عن 

طريق آدم النفاتي في الدقيقة 65. 
وأضاف البديل عبد اإلله عميمي الهدف الثالث بعد استغالله 
لتمريرة زميله محمد الشيبي ، واضعا الكرة في الشباك، ومنها 
المسابقة،  في   12 الـ  بلقبه  الملكي  الجيش  بتتويج  المباراة 

وعودته لمنصة التتويج بعد غياب دام لسنوات.
وفي ختام المباراة سلم عزيز أخنوش رئيس الحكومة الكأس 
لعميد فريق الجيش الملكي المتوج باللقب، وكذا لعميدة فريق 
الجيش الملكي النسوي ولعميد شباب المحمدية المتوج بلقب 

كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة.

فريق الجي�ش الملكي يتفوق
على المغرب التطواني ويحرز اللقب

فاز العداء األولمبي المغربي سفيان 
األخير،  الجمعة  يوم  البقالي، مساء 
المدرج  موانع،  متر   3000 بسباق 
ضمن ملتقى الدوحة للدوري الماسي 

أللعاب القوى.
توقيت  أفــضــل  البقالي  وحــقــق 
عالمي في مسافة 3000 متر موانع 
فيما   ،8:09.66 قــدره  السنة،  هــذه 
ثانيا  جيرما  الميشا  اإلثيوبي  حل 

8:09.67، والكيني كيبيووت أبراهام 
ثالثا 8:16.40.

»الفوطوفينيش«  تقنية  وحسمت 
أولمبياد  ذهبية  لصاحب  السباق 
العداء  نجح  بعدما   ،2020 طوكيو 

اإلثـــيـــوبـــي فـــي الــلــحــاق 
بالبقالي خالل األمتار األخيرة.

السباق  في  مرافقا  سفيان  وكان 
عبد  الشاب  ناديه  إبن  و  بمواطنه 

الرفيع بوعسل كأرنب للسباق .

سفيان  المغربي  البطل  أن  يذكر 
البقالي كان قد فاز بالميدالية الذهبية 
في األلعاب األولمبية الصيفية 2020 
بطوكيو، في نفس السباق 3000 متر 
موانع، وهي الميدالية الذهبية األولى 

ــي كــان   ــت ال
المغرب حصل عليها في تلك الدورة 
المغربية   للرياضة  األولى  والذهبية 

منذ أولمبياد أثينا 2004.

الدوري املاسي أللعاب القوى )ملتقى الدوحة( 

العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 م موانع

العبو الجيش الملكي يحتفلون بلقب كأس العرش

هذا ما �ضرح به مدربا الفريقين الع�ضكري والتطواني
عبر  مدرب فريق الجيش الملكي سفين فاندنبروك 
كأس  لقب  إحــراز  في  فريقه  بنجاح  سعادته  عن 
اللطيف جريندو مدرب  العرش، فيما  أشار عبد 
العسكري كان  الفريق  أن  إلى  التطواني  المغرب 

الطرف األقوى في اللقاء.
جاء ذلك في تصريحات لمدربي الجيش الملكي 
والمغرب التطواني، عقب المباراة النهائية لكأس 
العرش 2020-2019، والتي أسفرت عن فوز الجيش 
الملكي بلقبه 12 بعد تفوقه على المغرب التطواني 

)0-3( أول أمس السبت بأكادير.
-- مدرب فريق الجيش الملكي سفين فاندنبروك :
»آمل أن تكون هذه الكأس تجربة جيدة للمستقبل«

قال سفين فاندنبروك مدرب فريق الجيش الملكي: 
»التتويج باللقب كان حافزا كبيرا أمام الالعبين 
الذين تمكنوا من خوض المباراة بنجاح، وأعبر 
عن فرحتي بإسعاد جماهير الجيش الملكي التي 
حجت إلى الملعب الكبير بأكادير الذي احتضن 

أطوار المباراة«.
ما  بقدر  بالمباراة  االهتمام  »ال يجب  وأضاف 
يجب أن نهتم بسياقها، الجيش الملكي لم يتوج 

طيلة 13 سنة بأي لقب، كان هناك ضغط كبير في 
أفضل  بشكل  اللقاء  سيرنا  لكننا  األول،  الشوط 
في الشوط الثاني«.وتابع »إنه أمر جيد أن يعود 

يبحثون عن  كانوا  اآلالف من مشجعينا سعداء، 
اللقب لسنوات ومنحناهم ذلك«.

وأردف »أن المباراة اتسمت باالندفاع البدني 

القوي ، ويجب أن أعترف أن البطاقة الحمراء غيرت 
كل شيء، وخروج مهاجم المغرب التطواني حمزة 

هنوري غير مجريات المقابلة«.
في  نجح  العسكري  الفريق  أن  »إلى  وخلص 
مهمته ، وآمل أن تكون هذه الكأس تجربة جيدة 

للمستقبل«.
-- مدرب فريق المغرب التطواني عبد اللطيف 

جريندو:
»الفريق العسكري كان الطرف األقوى في اللقاء«
من جانبه، أوضح عبد اللطيف جريندو مدرب 
فريق المغرب التطواني بأن  طرد الالعب حمزة 
وغير  الفريق،  على  آثر  اللقاء،  بداية  مع  هنوري 
مجموعة من المعطيات، »رغم أننا حاولنا تدارك 

األمر إال أننا لم ننجح في ذلك«.
وأضاف »أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الجيش 
التي  المجهودات  على  الالعبين  وأشكر  الملكي، 
قاموا بها في هذه المباراة ، مشيرا في نفس الوقت 
إلى أن الفريق العسكري كان الطرف األقوى في 

اللقاء«.

كأس العرش 2020-2019 

عبد اللطيف جريندوسفين فاندنبروك
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n االتحاد االشتراكي – وكاالت
أبطال  دوري  نهائي  إلى  الرياضي  الوداد  فريق  تأهل 
بيترو  فريق  ضيفه  مع  تعادله  ،عقب  القدم  لكرة  إفريقيا 
، في املباراة التي جمعت بينهما  أتلتيكو االنغولي )1-1( 
الرياضي  املركب  أرضية  األخيرعلى  الجمعة  يوم  مساء 
محمد الخامس في الدار البيضاء ،برسم إياب نصف نهائي 

هذه املسابقة القارية.
وكان الوداد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بثالثة أهداف 

لواحد.
طريق  عن  التقدم  هدف  أتليتيكو  بيترو  فريق  وأحرز 
البرازيلي غليسون مورييرا )د21(، فيما أدرك هدف التعادل 

للوداد الرياضي الالعب أمني فرحان )د28(.
وبالعودة إلى تفاصيل املباراة ،فقد دخل الوداد الرياضي 
املباراة منتشيا بفوزه في لقاء الذهاب ، حيث أحكم سيطرته 
على الدقائق األولى للمباراة وخلق عدة محاوالت الفتتاح 
حصة التسجيل، لكن الفريق األنغولي أبدى مقاومة حالت 
مرمى  إلى  الحمراء«  »القلعة  فريق  عناصر  وصول  دون 

فريقه .
الفريق األنغولي أصحاب  اللقاء، باغت  وخالل مجريات 
األرض بهدف التقدم في الدقيقة 21 وقعه الالعب جيلسون 
مورييرا، لكن كتيبة وليد الركراكي تمكنت ، بعد سبع دقائق 
أمني  املدافع  طريق  عن  الكفة  تعديل  من  بيترو،  هدف  من 

فرحان.
 وشهد الربع األخير من الجولة األولى تبادل الهجمات 
بني الفريقني، حيث حاول بيترو أتلتيكو البحث عن الهدف 
الثاني إلنعاش آماله في تدارك نتيجة الذهاب، فيما سعى 
الوداد إلى القضاء على حظوظ الكتيبة األنغولية في بلوغ 

النهائي.

وخالل الجولة الثانية، رمى بترو أتلتيكو بكل ثقله على 
معترك الوداد الرياضي، وهدد مرمى رضا التكناوتي الذي 
صد بمعية دفاعه هجمات الفريق األنغولي ، الذي ناور من 

كل الجهات إلدراك هدف التقدم.
والخطورة  بالفعالية  وأووك  مبينزا  هجمات  تكن  ولم 
قبل  الدفاع  خط  صخرة  على  معظمها  وتكسرت  املتوقعة، 
وصولها للحارس األنغولي، فيما واصل فريق بيترو ضغطه 
على املجريات مقابل حذر دفاعي من جهة الوداد الرياضي.

هدفا  غوميس  فيكتور  إفريقي  الجنوب  الحكم  وألغى 
بديع  املهاجم  على  يد  ملسة  بسبب  الحسوني  أيمن  سجله 

أووك )49(.
أحمد  الحارس  مرمى  على  املتواصل  الضغط  وأمام 
تغييرات،  إجراء  إلى  الوداد  مدرب  عمد  التكناوتي،  رضا 
غي  مواطنه  من  بدال  تسومو  الكونغولي جوفيل  أشرك  إذ 
أقحم  كما  مرتدة،  كرة  عبر  الفوز  انتزاع  في  أمال  مبينزا 
 الالعب الشاب عبد هلل حيمود الذي أعاد التوازن للوسط.
العناصر  حرصت  األنغولي،  الفريق  اندفاع  توالي  ومع 
الودادية على تدبير مجريات اللقاء والتوجه نحو التحكم 
وشن  النسق  من  للرفع  بيترو  محاولة  مقابل  اإليقاع،  في 
تكتيكية من  التي اصطدمت بصرامة  الهجمات  العديد من 

أصحاب األرض.
وكانت تحركات الثنائي أزوالو وغليسون مقلقة، وكانت 
الفرصة األخطر في الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع 
لتصل  جوب  للمنفرد  التصدي  في  التكناوتي  تألق  عندما 
إلى املتابع كروز الذي سدد بالقائم االيمن )1+90(، ليعلن 
الحكم نهاية اللقاء بالتعادل االيجابي بهدف ملثله ، وبالتالي 

تأهل فريق الوداد الرياضي إلى نهائي دوري األبطال.
األهلي  النهائي،  في  الحمراء«  »القلعة  فريق  ويواجه 

املصري املتأهل على حساب وفاق سطيف.

إياب نصف نهائي 
الوداد يتعادل مع بيرتو اأتلتيكو الأنغويل و يتاأهل اإىل النهائيدوري أبطال إفريقيا

وليد الركراكي مدرب الوداد: جئت للوداد مب�شروع 
التتويج بلقب دوري اأبطال اأفريقيا

أكد وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، أن فريقه 
أبطال  دوري  مسابقة  في  الورق  على  األفضل  ليس 

أفريقيا، لكنه األحسن على مستوى روح املجموعة.
تلت  التي  الصحفية  الندوة  خالل  الركراكي  وقال 
دوري  في  تفوز  »لكي  األنغولي:  أتلتيكو  بيترو  مباراة 
أبطال أفريقيا يجب أن تتعذب، ونحن تعذبنا كثيرا لبلوغ 
النهائي. يجب احترام هذه البطولة، ألن التتويج بلقبها 
ليس سهال .. نحن لسنا أفضل فريق على الورق لكننا 
األحسن في أفريقيا على مستوى روح املجموعة. وهنا 
التنويه  الذي يستحقون كل  الالعبني  أن أشكر كل  البد 

النضباطهم ولقتاليتهم ولحماسهم الذي يلعبون به«.
»النهائي  أوضح:  النهاية،  مباراة  وبخصوص 
خاصا  تحضيرا  يعرف  ألنه  تماما،  مختلفا  سيكون 
ورسما تكتيكيا مغايرا للمباراة اإلقصائية. جئت للوداد 

وهذا  أفريقيا،  أبطال  دوري  بلقب  التتويج  بمشروع 
هدفي منذ البداية«.

* أمني فرحان مسجل هدف الوداد: نحن عازمون على 
تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

أكد أمني فرحان، العب الوداد الرياضي والذي سجل 
هدف التعادل، أن كل مكونات فريق الوداد تحمل رغبة 
أبطال  دوري  بلقب  الظفر  في  قوية  وععزيمة  كبيرة 
جمعت  التي  املباراة  بأن   وقال  السنة.  لهذه  إفريقيا 
فريقه بضيفه بيترو أتلتيكو، برسم إياب نصف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا، لم تكن سهلة.
فيه  نهائي سنفكر  فرحان:«ينتظرنا  الالعب  وأضاف 
منذ اليوم. ولدينا قبل ذلك مباراتني في البطولة ونتمنى 
الذي  املسار  نفس  في  لنبقى  إيجابية  نتائج  نحقق  أن 

انطلقنا به منذ بداية املوسم«. 

االتحاد الرياضي15
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الوداد يتأهل إلى النهاية وعينه على اللقب

فرحة عسكرية بانتصار ثمين

الأهلي امل�شري يتعادل مع وفاق 
�شطيف اجلزائري )2-2( وي�شرب 

موعدا مع الوداد الريا�شي يف النهائي

األخيرين،  العامني  في  اللقب  حامل  املصري،  األهلي  فرض 
التعادل على مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفني ملثلهما، في 
املباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس السبت، في إياب نصف 
نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، ليضرب موعدا 

مع فريق الوداد الرياضي في املباراة النهائية.
القاهرة،  في  ذهابا  نظيفة  برباعية  فاز  قد  الذي  األهلي،  وكان 
سطيف  وفاق  ورد   ،)2( القادر  عبد  أحمد  عبر  للتسجيل  سباقا 
ورياض بن عياد )61(، قبل أن  بهدفني ألحمد قندوسي )45+1( 

يدرك محمد شريف التعادل )90+3(.
الدار  مدينة  في  الجاري  ماي   30 في  النهائية  املباراة  وتقام 
البيضاء. وهي املرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها األهلي املباراة 
النهائية للمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد األلقاب بها 
إلى  الوداد  ويرصد لقبه الثالث على التوالي ، فيما يسعى   )10(
باللقب  توج  بعدما  نهائية  مباراة  في خامس  الثالث  لقبه  إحراز 
السوداني و2017 على حساب  الهالل  1992 على حساب  عامي 

األهلي املصري.

م�شاركة كبرية يف ملتقى 
األعاب القوى بالدارالبي�شاء

الفئات  مختلف  من  والعدائني  العداءات  من  كبير  عدد  شارك 
بوركون  االستقبال  بمركز  السبت  أمس  أول  صباح  العمرية، 
جميعة  نظمته  الذي  القوى  ألعاب  ملتقى  في  بالدارالبيضاء، 

سبورتينغ البيضاء أللعاب القوى بشراكة مع مؤسسة كايزن.
وجرت السباقات تحت إشراف الجامعة امللكية املغربية أللعاب 
عصبة  من  حكام  حضر  كم  التقنية  بأطرها  حضرت  التي  القوى 
الشراكة  ثمرة  الرياضي  الحدث  وكان  الكبرى،  الدارالبيضاء 
القوى  أللعاب  البيضاء  بني جميعة سبورتينغ  توقيعها  تم  التي 
ومؤسسة كايزن ونظمت بمناسبة عيد ميالد صاحب السمو امللكي 

األمير الجليل موالي الحسن.
الشخصيات  من  مجموعة  تكريم  السباقات  نهاية  في  وتم 

الرياضية واإلعالمية.

املغربي ح�شام الكورد يحرز امليدالية الف�شية 
ل�شيف املبارزة يف كاأ�س العامل للم�شايفة 

أحرز املسايف املغربي حسام الكورد 
سيف  مسابقة  في  الفضية  امليدالية 
العالم  كأس  منافسات  ،ضمن  املبارزة 
للمسايفة )فئة الكبار(، التي تحتضنها 

حاليا مدينة هايدنهايم األملانية.
فضية  سنة(   29( الكورد  ونال 
النهاية  في  انهزامه  بعد  املسابقة 
رومان  كانون  الفرنسي  املسايف  أمام 

بحصة 11 ملسة مقابل 15.
وكان املسايف املغربي بلغ النهاية عقب تفوقه في نصف النهاية 
على اإليطالي سيميني غابريال بحصة 15 ملسة مقابل 14، علما 

بأنه أقصى في دور الربع املسايف الصيني الن مينغاو )15-0(.
عربي  أول  بات  ،الذي  الكورد  لحسام  إنجاز  ثاني  هذا  ويعد 
وإفريقي يحرز ميدالية في كأس العالم، بعد أن كان أول رياضي 
األول  باعتباره  الياباني،  األوملبياد  في  حضوره  يضمن  مغربي 

إفريقيا والسادس عشر في التصنيف العاملي لسيف املبارزة.
ذهبية  ميدالية  يتضمن  إذ  املغربي سجال حافال  البطل  ويملك 
في بطولة إفريقيا للمسايفة سنة 2019 في باماكو، وذهبية ثانية 
البطولة  في  الذهبية  وامليدالية  ذاتها،  البطولة  في  الفرق  حسب 
اإلفريقية سنة 2018 في تونس، ومثلها في دورة األلعاب اإلفريقية 
2019 بالرباط، فضال عن احتالله املركز السابع في كأس العالم 

التي أقيمت في سويسرا. ع.س.ن /1691/إدع.س.ن /1690/إد

ع.س.ن /1693/إدع.س.ن /1692/إد
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الإح�ساء العام لل�سكان وال�سكنى 2024: اجتماع 
حول احلل التكنولوجي املعلومياتي املندمج

يوم  علمي،  الحليمي  أحمد  للتخطيط،  السامي  املندوب  ترأس 
التكنولوجي  الحل  حول  خبراء،  مع  عمل  جلسة  بالرباط،  الخميس 
اإلحصاء  إلنجاز  التحضيرية  األعمال  إطار  في  املندمج  املعلومياتي 
.2024 شتنبر  في  إجراؤه  املزمع  والسكنى  للسكان  السابع   العام 
وأبرزت املندوبية السامية للتخطيط في بالغ لها، أن هذا االجتماع 
عرف مشاركة خبراء في مجال تكنولوجيا املعلومات الحديثة، منتمني 

لوزارات ومؤسسات وطنية متخصصة.
وأضاف املصدر أن هذا االجتماع شهد تبادال مثمرا ومفيدا لآلراء 
للتخطيط حول  السامية  املندوبية  الخبراء ونظرائهم في  بني هؤالء 
املعلومياتي  التكنولوجي  الحل  من  املنتظرة  والوظائف  املكونات 
املندمج املعد إلنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف 

من حيث النجاعة اإلجرائية والتكلفة املالية.

الإنتاج املتوقع للحبوب
 يقدر بـ 32 مليون قنطار 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  أعلنت 
والغابات، الجمعة، أن اإلنتاج املتوقع للحبوب الرئيسية الثالثة )القمح 
 2022/2021 الفالحي  املوسم  برسم  الشعير(  الصلب،  القمح  اللني، 
يقدر ب 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة %69 مقارنة باملوسم 

السابق الذي سجل إنتاجا من بني اإلنتاجات القياسية.
وأوضحت الوزارة، في بالغ لها، أن هذا اإلنتاج تم الحصول عليه 
من خالل مساحة مزروعة بلغت 3,6 مليون هكتار من الحبوب الثالث 

برسم هذا املوسم.
وأضاف املصدر ذاته أنه من املتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب 
17,6 مليون قنطار من القمح اللني، 7,5 مليون قنطار من  األصناف 
أكثر  أن  إلى  مشيرا  الشعير،  من  قنطار  مليون   6,9 الصلب،  القمح 
مكناس  من ٪60 من اإلنتاج يأتي من مناطق مواتية بجهتي فاس - 

والرباط - سال - القنيطرة.
 ٪  20 بحوالي  فقط  املسقية  املناطق  في  الحبوب  ساهمت  وقد 
املحدودة  املسقية  املساحة  إلى  جهة،  من  نظرا  اإلنتاج،  إجمالي  من 
للحبوب، ومن جهة أخرى، إلى القيود في ما يخص السقي في مدارات 

السقي الكبير.
سجل   2022/2021 موسم  أن  الوزارة  أكدت  أخرى،  جهة  من 
أي   ،2022 أبريل  متم  إلى  ملم   188 ب  تقدر  مطرية  تساقطات 
بانخفاض نسبته 42٪ مقارنة بمتوسط الثالثني سنة املاضية )327 
نفس  في  ملم(   289( السابق  باملوسم  مقارنة   35% وبنسبة  ملم(، 

التاريخ. 
وباإلضافة إلى قلة التساقطات املطرية وتأخرها، اتسمت مواصفات 
التساقطات بسوء التوزيع الزمني واملجالي، حيث أن حوالي 55 % 
من إجمالي التساقطات املطرية سجل في شهري مارس وأبريل، وأقل 

من ثلث التساقطات املطرية في نونبر ودجنبر. 
التساقطات املطرية، أو حتى  الحاد في  النقص  البالغ أن  وسجل 
غيابها في عدة مناطق خالل شهري يناير وفبراير، تسبب في إجهاد 
الخريف، وخاصة  نمو محاصيل  وتأخير  النباتي  الغطاء  على  يؤثر 

الحبوب.
البزوغ  مرحلة  مع  تزامنت  الفترة  هذه  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
للحبوب، وهي مرحلة تطور حاسمة ملردودية هذه الزراعات. وبالتالي 
أدى هذا اإلجهاد إلى انخفاض كبير إلى حد ما في املردودية، حسب 
الجهات، وصل إلى حد خسائر في املساحات بمناطق معينة، مشيرا 
إلى أن الحبوب في املناطق البورية املواتية في شمال البالد عرفت 
انتعاشا جيدا في فصل الربيع بعد التساقطات املطرية لشهري مارس 

وأبريل، مما أدى إلى تدارك في اإلنتاجية. 
ويبني تتبع تطور الغطاء النباتي عبر األقمار االصطناعية تسجيل 

مظاهر نباتية شبيهة باملوسم الفالحي 2016-2015.
بوضع  األخرى  املحاصيل  تتميز  الحبوب،  عن  النظر  وبصرف 
في  مارس  شهر  بداية  منذ  املتراكمة  األمطار  ساهمت  حيث  مواتي، 
استعادة الغطاء النباتي إلى املستويات الطبيعية وضمان سير جيد 

للزراعات الربيعية. 
وعليه، من املتوقع أن يسجل الشمندر السكري الذي بدأت عملية 

حصاده في بعض الجهات أداء جيدا في املردودية. 
أما بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون والورديات، التي توجد 
بتطور  يرتبط  أنه  علما  اإلنتاج جيدة،  آفاق  فإن  اإلزهار،  مرحلة  في 
الظروف املناخية، وخاصة درجات الحرارة خالل شهري ماي ويونيو.
من  وأبريل  مارس  في  األخيرة  األمطار  مكنت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
املوسمية  والفواكه  والخضروات  الربيعية  للزراعات  الجيد  التوزيع 

وكذلك من تطورها في ظل ظروف مواتية.
أنه  موضحة  جيدا،  نموا  سجلت  الصادرات  أن  الوزارة  وأبرزت 
في ما يخص صادرات الحوامض، فقد سجلت زيادة ملحوظة خالل 
طن  ألف   711 بلغت  حيث  السابق،  باملوسم  مقارنة  الحالي  املوسم 

مقابل 549 ألف طن في املوسم السابق، أي بزيادة قدرها 30٪.
وباملثل، لوحظ أداء إيجابي لصادرات الفواكه والخضروات بحجم 
باملوسم  مقارنة   16٪ بارتفاع  أي  طن،  مليون   1.5 تجاوز  تصدير 
السابق. ويعزى هذا األداء الجيد بشكل خاص، إلى ارتفاع الصادرات 
ال   ،)63٪  +( املختلفة  والفواكه   )11٪  +( املختلفة  الخضروات  من 
البيولوجية،  والشمام  واألفوكا  والنكتارين،  والخوخ،  العنب،  سيما 

واملشمش، إلخ.
وخلص البالغ إلى أن وضعية قطاع تربية املواشي عرفت تحسنا 
االستثنائي  البرنامج  خالل  من  املاشية  ملربي  املقدم  الدعم  بفضل 
املراعي  وتحسني  املطرية  التساقطات  نقص  آثار  من  للتخفيف 
واملوفورات العلفية ملوسم الربيع، مما مكن من الحفاظ على أداء قطاع 

اإلنتاج الحيواني. 

ا�ستياء عارم من اإجراءات التح�سري 
لنتخابات مناديب التعا�سدية 

العامة للرتبية الوطنية
n بوشعيب الحرفوي

يسود أوساط رجال ونساء التعليم سخط كبير واستياء عارم 
التعاضدية  مناديب  النتخابات  التحضير  عملية  يشوب  ما  جراء 
العامة للتربية الوطنية من إجراءات يرى فيها املتضررون أنها غير 
أن  املنتظر  من  والتي  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  تضمن  وال  ديمقراطية 

تجرى)االنتخابات( خالل شهر يونيو القادم.
التواصل  وسائل  عبر  الجريدة  رصدت  الصدد  هذا  وفي 
التعبيرات  من  العديد  التدوينات،  بعض  خالل  ومن  االجتماعي 
يتم  التي  للمنهجية  والرافضة  واملنخرطني  للمنخرطات  الغاضبة 
بها تدبير شؤون التعاضدية العامة للتربية الوطنية، كما أصدرت 
فيها  تستنكر  بيانات  والجهوية  املحلية  النقابية  األجهزة  بعض 

غياب الشفافية والديمقراطية في التهييئ النتخابات املناديب.
الوطنية  الجمعية  أصدرت  إليه،  املشار  باملوضوع  وعالقة 
لتعاضدية التعليم، عقب اجتماعها األخير، بيانا تطرقت فيه لبعض 
االختالالت التي تطبع عملية التهييئ ملا قبل استحقاقات مناديب 
الجمعية  أهداف  مع  تماشيا   « أنه  إلى  إشار  حيث  التعاضدية، 
أشكال  كل  ومناهضة  الشفافية  ترسيخ  إلى  الرامية  الوطنية 
تمر  أن  على  والحرص  واملنخرطني،  للمنخرطات  خدمة  الكولسة 
هذه املحطة في أجواء ديمقراطية تقطع مع االنتخابات املطبوخة 
الشوائب  بعض  على  وقفت  الجمعية  فإن  املخدومة«،  والنتائج 
واالختالالت، اعتبرتها أنها تمهد الستمرار مسلسل التعتيم وعدم 

الوضوح في التهييئ لهذه املحطة« ومن بينها: 
التعاضدية،  مناديب  انتخابات  إجراء  بتاريخ  التصريح  عدم 
واإلقصاء غير املفهوم لألساتذة أطر األكاديمية من هذه االستحقاقات 
لوائح  نشر  بتاريخ  التعاضدية  التزام  وعدم  وتصويتا،  ترشحا 
الهيئة الناخبة الوارد في بالغها )12 ماي 2022(، باإلضافة إلى 
االتصال  ومكاتب  التعاضدية  مقرات  في  اللوائح  نشر  اعتمادها 
لكون  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  العمق  في  يضرب  مما  لها،  التابعة 
عدد هذه املقرات واملكاتب ال يغطي املناطق املطلوبة، حسب بالغ 
تعقيد مساطر تحيني  التعليم، وكذا  لتعاضدية  الوطنية  الجمعية 
فضال  التكنولوجيا.  عصر  في  ورقية  إجراءات  باعتماد  اللوائح 
عن مجموعة من االختالالت األخرى التي قد تكون لها انعكاسات 
للتربية  العامة  التعاضدية  مناديب  انتخاب  عملية  على  سلبية 
الوطنية، حيث دعت هذه األخيرة التعاضدية إلى التصريح بتاريخ 
إلى املعلومة، ومطالبتها  الولوج  إجراء االنتخابات في إطار حق 
بتدارك اإلقصاء غير املبرر من خالل فتح باب الترشيح والتصويت 
أمام األساتذة أطر األكاديمية. كما دعت الجمعية في بيانها وزارة 
تدبير هذه املحطة بتعميم  باعتبارها شريكا في  الوطنية  التربية 
لوائح الهيئة الناخبة على املواقع الرسمية لألكاديميات واملديريات 
أسوة بنتائج الحركة الوطنية واالمتحان املهني، لتمكني األساتذة 
باملناطق النائية من االطالع على اللوائح. مع ضرورة تمديد اآلجال 
املحددة لتحيني لوائح الهيئة الناخبة في حال وجود أي خطأ أو 
نسيان من لدن مسؤولي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وكذا 
للترشح  كشرط وحيد   »Droit ouvert« ميزة:  باعتماد  املطالبة 
من  التعليم  لتعاضدية  الوطنية  الجمعية  وناشدت  والتصويت. 
ملواكبة  التطوع  إلى  الحقوقية  والهيئات  الجمعيات  بيانها  خالل 
هذه االنتخابات من بدايتها الى نهايتها في إطار حرصها املعهود 

على تفعيل الديمقراطية الحقيقية في أبهى صورها.

حمزة توزال

انتخاب محمد جمال الدين الصباني عضوا في المكتب التنفيذي للفدرالية العلمية للعاملين العلميين

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العايل: اإجناح املغرب للجمع العام للفيدرالية 
العلمية للعاملني العلميني حافز قوي لتعبئة العلماء من اأجل الرفاهية الإن�سانية

n مكتب الرباط: ع. الريحاني

العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  احتضنت 
الدولية  للفيدرالية   23 العام  الجمع  أشغال 
خالل  مراكش،  بمدينة  العلميني  للعاملني 
 ،2022 ماي   12 إلى   9 من  املمتدة  الفترة 
بموازاة مع تنظيمها ملؤتمرها العلمي الدولي 
يوجه  من؟  طرف  من  »العلم:  موضوع:  حول 

ملن؟ وملاذا ؟«.
متميزا،  نجاحا  الدورة  هذه  عرفت  وقد 
حيث  من  أو  الجيد  التنظيم  حيث  من  سواء 
قام  التي  والورشات  العلمية  العروض  أهمية 
العلميني  الخبراء  من  مجموعة  بتنشيطها 
خلصت  وقد  مختلفة،  جنسيات  من  الدوليني 
من  مجموعة  إلى  االجتماع  هذا  أشغال 
التي  الفكرية  والتوصيات  العلمية  النتائج 
سيتم توجيهها إلى الهيئات الدولية كمنظمة 
وخاصة  املتحدة،  األمم  وهيئة  اليونيسكو 
هذا  وفي  األسلحة«.  حول  مراكش  »إعالن 
الصباني،  الدين  جمال  محمد  أكد  الصدد، 
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، 
الحالية  الدورة  إنجاح  من  املغرب  تمكن  أن 
للعاملني  العلمية  للفيدرالية  العام  للجمع 

يعتبر  الدولي  العلمي  ومؤتمرها  العلميني 
تحقيق  أجل  من  العلماء  لتعبئة  قويا  حافزا 
املشترك  العلمي  والعمل  البشري  التقدم 
وقد  اإلنسانية،  الرفاهية  شروط  لتحقيق 
مجموعة  الدولي  العام  الجمع  هذا  في  شارك 
بلدان  عن  تخصصات  عدة  من  الباحثني  من 
ومن  وإفريقية  وآسيوية  وأمريكية  أوروبية 
الجامعية  املؤسسات  عن  وممثلون  املغرب، 
النقابية  والهيئات  العلمي  البحث  ومعاهد 

واملهنية الدولية.
في  الدولية  التظاهرة  هذه  تنظيم  ويندرج 
إطار الدبلوماسية املوازية التي تحرص عليها 
مختلف  في  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة 
املحافل الدولية، وفي عالقتها مع عدة هيئات 

ومنظمات دولية وإقليمية.
من جهة أخرى، عرفت أشغال الجمع العام 
هياكلها  تجديد  الدولية  العلمية  الهيئة  لهذه 
التنفيذي  واملكتب  اإلداري  املجلس  بانتخاب 

ألربع سنوات قادمة.
وتميزت هذه الدورة بعودة النقابة الوطنية 
للتعليم العالي إلى الهيئات املسيرة للفيدرالية 
باملجلس  أعضاء   3 على  حصولها  خالل  من 
اإلداري، وعضو باملكتب التنفيذي في شخص 

كاتبها العام جمال الدين صباني.

الدولية  الفيدرالية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 1946 سنة  تأسست  التي  العلميني،  للعمال 
هيروشيما،  قنبلة  انفجار  كارثة  أنقاض  على 
تستهدف التنبيه إلى ضرورة جعل العلوم في 
خدمة اإلنسانية، وحماية املجتمعات البشرية 
البحث  وجعل  تواجهها،  التي  التحديات  من 
نبيلة  ورسالة  ساميا  هدفا  املنتج  العلمي 

تمكن من تطوير العلم والفكر وخدمة اإلنسان. 
إنتاج  من  واملختبرات  العلماء  مكن  ما  وهو 
لم  في ظرف وجيز   »19 »كوفيد  لقاح جائحة 
يتجاوز 12 شهرا، كتعبير صريح منهم على أن 
العلوم ليست وسيلة لخراب البشرية بتطوير 
البيولوجية  الشامل واألسلحة  الدمار  أسلحة 

ومسببات التلوث البيئي.

العراق يعرب 
عن دعمه 

للوحدة 
الرتابية 
للمملكة 
املغربية

أعرب العراق، يوم الجمعة بالرباط، عن دعمه 
األمم  املغربية وجهود  للمملكة  الترابية  للوحدة 
حل  إلى  التوصل  في  املركزي  ودورها  املتحدة 

سياسي.
وذكر بيان مشترك، صدر عقب لقاء جمع بني 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
فؤاد حسني،  العراق،  ووزير خارجية جمهورية 

العراق  يدعم  الصحراء،  قضية  »بشأن  أنه 
األمم  املغربية وجهود  للمملكة  الترابية  الوحدة 
حل  إلى  التوصل  في  املركزي  ودورها  املتحدة 

سياسي«.
ويقوم وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة 
االجتماع  أشغال  في  خاللها  شارك  للمغرب، 
الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم »داعش«، 

املنعقد بمراكش يوم 11 ماي الجاري.

انتخاب بريطاين من اأ�سل مغربي عمدة لو�ستمن�سرت
حمزة  مغربي،  أصل  من  البريطاني  انتخب 
عمدة  منصب  في  املاضي،  الخميس  يوم  تاوزال، 

لوستمنستر بلندن )لورد مايور(، ليصبح
عمر  عن  املنصب  هذا  يتقلد  من  أصغر  بذلك 

يناهز 22 عاما فقط.
الذي  املستشار  أن  املدينة،  ملجلس  بالغ  وذكر 
اختير في أعقاب فوز الحزب العمالي باالنتخابات 
في  وترعرع  ولد  املاضي،  األسبوع  املحلية 
وستمنستر، مشيرا إلى أن بوسعه االفتخار لكونه 

أول مسلم يشغل هذا املنصب.
ملقاطعة  ينتمي  الذي  تاوزال،  والتزم 
الطابع  ذي  الدور  هذا  بإصالح  بارك«،  »كوينز 
تقاليده. على  الحفاظ  مع  السياسي   غير 
وقال إنه »منصب فوق-سياسي، لذا ينبغي اإلبقاء 
عليه خارج األعمال الجارية للمجلس«، الفتا إلى 
أنه يعتزم التواصل كثيرا مع الساكنة و«أن يكون 
يرى  ال  التي  املناطق  في  أكبر  نحو  على  حاضرا 

فيها العمدة عادة«.
وأكد تاوزال الذي تمكن حديثا من نيل شهادة 

املاستر من »كينغز كوليدج« بلندن، أن »الكثير من 
الناس ال يعرفون ما الذي يعنيه +لورد مايور+ أو 
ما يفعله، أريد حقا تغيير ذلك خالل السنة التي 

سأمضيها في املنصب«.
وأشار إلى أن هذا التعيني يأتي كتتويج ملسار 
نائبا  أصبح  عندما  فقط،  سنوات  ست  قبل  بدأ 
الحزب  إلى  انضم  املنصب،  في  عام  وبعد  شابا. 
العمالي وعمل بجد من أجل اختياره كمرشح عن 
»كوينز بارك«، ليحل محل املستشار باري تايلور. 
في  لوستمنستر  مستشارا  انتخابه  جرى  وقد 
2018، ليصبح بذلك أصغر عضو في املجلس في 

التاريخ.
في  األول  املواطن  تاوزال  حمزة  وسيكون 
وستشمل  واحد.  عام  مدتها  لعهدة  وستمنستر 
املدينة  تمثيل  املجلس،  اجتماع  رئاسة  مهامه 
رئاسة  عن  فضال  والخارج،  الداخل  في  وأهلها 
والتطوعية  الخيرية  املنظمات  مع  االجتماعات 
واملمثلني  السلطات  الشركات،  املحلية، 

الدبلوماسيني.

n مكتب الرباط: عبدالحق الريحاني

دعت  فرق ومجموعة املعارضة بمجلس النواب،  الحكومة إلى 
اإلنصات الجيد لنبض املجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  على  ومؤكدة  االجتماعي 
وامللموسة واملتناسقة، لتفعيل األولويات االجتماعية للمرحلة 
الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني، ودعم 

املقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر اإلفالس.
 كما دعت هذه الفرق ومجموعة املعارضة بمجلس النواب 
القيادات  مع  لها  لقاءات  اختتام  بعد  عنها  صادر  بالغ  في 
التدخل  في  صالحياتها  استعمال  إلى  الحزابها،  السياسية 
تأثير  وتخفيف  املحروقات،  أسعار  وخاصة  األسعار،  لضبط 

تقلبات السوق الدولية؛
نحو  املفرط  ُنـــُزوعها  خطورة  إلى  الحكومة  نبهت  كما   
حساب  على  الضيق  العددي  باملنطق  واالستقواء  الهيمنة 
املُـــَكــرِّس  والتوافقي  الديمقراطي  املنطق  إلى  االستناد 
لثابت الخيار الديمقراطي. ودعتها إلى التعاون والتكامل مع 
مبادرات  مع  إيجابًا  والتعامل  عموما،  التشريعية  املؤسسة 
املعارضة على وجه الخصوص، تحصينًا للتعددية السياسية 
ُيجسده  ملا  استحضارًا  وذلك  املؤسساتي،  للتوازن  وحمايًة 
البرملان وممثلو األمة في البناء الديمقراطي الوطني ِمْن تعبيٍر 

عن اإلرادة الشعبية.
املعارضة  ومجموعة  فرق  رؤساُء  أن  إلى  اإلشارة  وتجذر 
والفريق  االشتراكي  الفريق  من  ــَلــة  املُــَشكَّ النواب،  بمجلس 
الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، اختتموا سلسلة اللقاءات التي جمعتهم باملسؤولني 
الخميس  يومْي  مدى  على  تواصلت  والتي  ألحزابهم،  األولني 
من  بكل  االجتماع  تم  حيث   ،  2022 مايو  و13   12 والجمعة 
إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، وامحند العنصر، األمني العام لحزب الحركة الشعبية، 
ونبيل بنعبد هلل، األمني العام لحزب التقدم واالشتراكية، وعبد 

اإلله بنكيران، األمني العام لحزب العدالة والتنمية.
املبادرة  بـ«  البالغ  وصفها  التي  املُبادرة  هذه  وتأتي 
التي  البالغة  باألهمية  العميق  الوعي  من  انطالقًا  املُثمرة«، 
على  املعارضة  مكونات  بني  املشترك  العمل  ترصيُد  يكتسيها 
صعيد مجلس النواب واالرتقاء بالتنسيق إلى مستوياٍت أكبر 

وأوسع.
»االتحاد  جريدة  به  توصلت  الذي  البالغ  في  وجاء 
االشتراكي« ، »على أساس هذه اللقاءات الناجحة، والتي َتـــمَّ 
من خاللها تقاُسم التصورات، وَمـــدُّ جسور التواصل، وتوحيد 
فرق  فإنَّ  املعنية،  السياسية  القيادات  مع  العمل،  مقاربات 

ومجموعة املعارضة بمجلس النواب:
لألحزاب  األولني  املسؤولني  وتوجيهات  خالصات  ُتــثمن 
املذكورة، والذين أكدوا تثمينهم ملا قامت به املعارضة بمجلس 
ومجموعة  فرق  بني  الوثيق  للتعاون  الكبير  ودعمهم  النواب، 

املعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم االرتقاء به؛
ممارسة  مواصلة  على  الشديد  بالحرص  التزامها  وتؤكد 
معارضٍة وطنية ومواِطنة، قوية ومسؤولة وَبنَّاءة، على أساس 
َلَها الدستور للمعارضة، وعلى أساس  املكانة والحقوق التي َخوَّ
خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات 
وقٍع  ذات  األخيرة  هذه  وجعل  واقتراحًا،  تقييمًا  العمومية، 
إيجابي على املواطنات واملواطنني، ال سيما من حيث اإلنصاف 

املجالي والعدالة االجتماعية؛
بها  قامت  التي  التنسيق  بمبادرات  اعتزازها  عن  وُتــعبر 
إلى حدود اآلن، وُتـــعرب عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق 
ال، واالنتقال إلى مرحلة أقوى من العمل املشترك  املُحَكــِم والَفعَّ
على صعيد مجلس النواب. وذلك من أجل املصلحة الوطنية، 
حماية  وألجل  واملواطنني،  املواطنات  قضايا  عن  ودفاعًا 
واالرتقاء  السياسية،  التعددية  وصون  الديمقراطي  االختيار 
للمعارضة،  الدستورية  الحقوق  وتحصني  البرملاني،  بالعمل 

والدفاع عن التوازن والتكامل املؤسساتي الضروري؛
السياسي  العمل  في  الثقة  استعادة  رهان  أنَّ  وتعتبر 
في  واملواطنني  املواطنات  مشاركة  وضمان  واملؤسساتي، 
مجهودات  يتطلب  أساسي  وطني  رهان  هو  العامة،  الحياة 
كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلني السياسيني، أغلبية 
والبرامج  التصورات  بالنقاش حول  الساحة  ملء  ومعارضة، 
ومقاربات العمل. وهو ما ُتدركه مكونات املعارضة وتعمل من 

أجله؛
الظروف  املعارضة  ومجموعة  فرق  تستحضر  وإذ 
تأكيَد  تجدد  فإنها  ووطنيا،  دوليا  والصعبة،  االستثنائية 
حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، 
باألوضاع  النهوض  أجل  من  والتكامل،  التعاون  من  بروٍح 
االقتصادية واالجتماعية، ومن أجل إعطاء املكانة الالزمة للُبعد 

الديمقراطي والحقوقي؛
 تدعو الحكومة إلى اإلنصات الجيد لنبض املجتمع، مسجلة 
أهمية مأسسة الحوار االجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ 
األولويات  لتتفعيل  واملتناسقة،  وامللموسة  الالزمة  اإلجراءات 
الشرائية  القدرة  وحماية  الراهنة  للمرحلة  االجتماعية 
تواجه  التي  الوطنية  املقاولة  ودعم  واملواطنني،  للمواطنات 
في  صالحياتها  استعمال  إلى  تدعوها  كما  اإلفالس.  مخاطر 
التدخل لضبط األسعار، وخاصة أسعار املحروقات، وتخفيف 

تأثير تقلبات السوق الدولية؛
وتــُــنبه الحكومة إلى خطورة ُنـــُزوعها املفرط نحو الهيمنة 
االستناد  حساب  على  الضيق  العددي  باملنطق  واالستقواء 
الخيار  لثابت  املُـــَكــرِّس  والتوافقي  الديمقراطي  املنطق  إلى 
الديمقراطي. كما تدعوها إلى التعاون والتكامل مع املؤسسة 
املعارضة  مبادرات  مع  إيجابًا  والتعامل  عموما،  التشريعية 
وحمايًة  السياسية  للتعددية  تحصينًا  الخصوص،  وجه  على 
البرملان  ُيجسده  ملا  استحضارًا  وذلك  املؤسساتي،  للتوازن 
عن  تعبيٍر  ِمْن  الوطني  الديمقراطي  البناء  في  األمة  وممثلو 

اإلرادة الشعبية.

بعد سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية ألحزابها:

روؤ�ساء فرق وجمموعة املعار�سة مبجل�س النواب ينبهون احلكومة 
اإىل خطورة ُنُزوعها املفرط نحو ال�ستقواء باملنطق العددي
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جاللة الملك ينوه بالجنود المرابطين في اأقاليمنا الجنوبية 
وال�سرقية، والقائمين بحرا�سة الحدود البرية والجوية والبحرية

إنشاء مركز مغربي حلفظ السالم  بشراكة مع األمم املتحدة وبعض الدول الصديقة
انخراط فوج جديد قوامه 20 ألفا من املجندين واملجندات يف اخلدمة العسكرية
السكن بشكل مجاني وبدون مصاريف إضافية ألفراد وعائالت شهداء ومكفولي األمة
جلنة عسكرية عليا لدراسة مشروع إحداث نظام أساسي لضباط الصف

عندما اختار العقل المدبر للعمليات اإلرهابية، يوم 16 ماي 
لتنفيذ هجماته الدموية، كان قد اختار يوما له معنى مباشرا 
وعميقا في تاريخ الدولة المغربية الحديثة، وفي مسلسل بنائها، 
وهو تاريخ ميالد األمن الوطني ومؤسسات األمن القومي األخرى.
 وباإلضافة إلى فظاعة الجريمة وما تحمله من ترتيب دموي 
لتحويل البالد إلى مرتع للمنظمات المتطرفة، كانت الرسالة تعني 
إصابة البالد في مقتل، عبر خلق الفزع واالرتباك، في أوساط 
أداة الدولة  المخول لها محاربة اإلرهاب في يوم عيد ميالدها. 
أليس العقل المدبر عقال خبيثا وذكيا ذكاء القتلة، عندما رست 
نيته على هذه «الصفقة» الوضيعة، بين عيد بناء أمن الدولة 

وتاريخ انطالق الكابوس اإلرهابي عبر إرباكه؟
قد يكون، لكن الحكمة شاءت أنَّ الضربة التي أرادت أن تصيب 

المغرب في مقتل، َقّوْتُه !
)ما ال يقتل ، يقوي (..

بعد عقدين من الزمن، وهي في التقريب عمر العهد الجديد، 
يمكن للمؤسسة األمنية أن تقدم حصيلتها الكبرى والعميقة 
العالية، بدون الحاجة إلى شيء آخر سوى صحيفتها في ثقافة 

النتيجة أي ما تحقق فعال ..
إن اإلنصاف، مضاعفا باالمتنان، يقتضي أن نعترف بالمجهود 
العقدين األخيرين في تثبيت تجربة  الذي تحقق في  الخارق 
مغربية محضة وخالصة في تدبير أحد أكبر الملفات الشائكة 
المعاصر، وهو اإلرهاب، ويقتضي أيضا أن نقر  التاريخ  في 
بوجود قفزة عالية في العقيدة األمنية المغربية، مست جوانب 
عديدة وحققت طفرات عدة، قد تستوجب الكثير من األطروحات.. 
غير أن االعتراف الدولي واإلقليمي يجعلنا نركز على المناسبة، 
والمناسبة شرط كما يقال، في قضية صارت لها انعكاساتها 
االقتصادية  وآثارها  السياسية  وتقلباتها  الجيواستراتيجية 

والعقائدية والمجتمعية هي قضية اإلرهاب ومواجهته..
 لقد حقق المغرب لنفسه فعالية شكلت حصنا واقيا، وتملَّك 
الخبرة والمهارة الالزمتين لمواجهة آفات القرن العشرين والقرن 

الواحد والعشرين.
اعتمد على الثقة في المؤسسات، وفي أبنائها، واعتمد على 
العقل المغربي في تدبير الجريمة العابرة للقارات والحدود وما 
بعدها، وقرأ بالعين الثاقبة ما يمور في الجغرافيا اإلرهابية.

وإلى ذلك اكتسب صناعة مغربية خالصة في األمن مكنته 
من أن يفلح في تأمين الجبهات األخرى ضد اإلرهاب، الدينية 

منها والفكرية والتنموية واالستخباراتية.
ليس عاديا في شمال إفريقيا، وفي الدائرة العربية اإلسالمية، 
أن تتكرر السنوات وتتشابه، وال يحدث أي فعل إرهابي، بالرغم 

من االنفتاح وتدبير الهجرات وتقاطع التهديدات...
 ومحليا أصبحت السنوات تمر، والخاليا المفككة تتكرر، 
ويتكرر معها الوعي بأن المحاوالت واالستقطابات لن تتوقف، 
ولكن تظافر الجهود اإلرهابية ال يعني أبدا نجاحها في المرور 
إلى التنفيذ، وال يعني القدرة على التسلل إلى التربة الوطنية 

أو النجاح في خلق بيئة شعبية حاضنة لإلرهاب...
الذي حصل هو أن محاوالت استنبات اإلرهاب، لم تنجح بالرغم 
من التخصيب الممكن أن تلعبه الظروف اإلقليمية، والعربية 
من  وبالرغم  انتشاره.  على  المساعدة  والعناصر  والدولية... 
عولمة اإلرهاب، ووجود المغرب في دائرة التالقي بين مناطق 
التوتر الكثيرة،) شمال إفريقيا والصحراء والساحل. والشرق 

األوسط.(. 
 وبالرغم من وجود أعداء في كل جبهة من هاته الجبهات.. 
فإن المغرب استطاع أن يقنع بما توفر عليه من خبرة ومن بنك 
معلومات، فتحققت له استراتيجية شاملة من عناصرها حصول 

تعاون دولي وإقليمي في سياسة مكافحة اإلرهاب..
ولعل اإلشادات، وأكثر منها تضمين كل تقارير العالم الموجودة  
بخصوص ما قدمته قوات األمن المغربية للعالم، حيث وظفت 
جميع معلوماتها االستخباراتية واألمنية وتعاونها مع شركائها 
الدوليين ألجل خدمة الهدف األسمى الذي زعزع كبريات الدول.
وال توجد، من هذه الناحية، أي جبهة أو بؤرة عمل محليا  
أو إقليميا أو قاريا. ال يوجد فيها المغرب، من المنتدى الدولي 
لمكافحة اإلرهاب إلى التحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة 
اإلسالمية.المغرب موجود في كل ركن من جهات العالم قد توجد 

لإلرهاب فيه يد أو خلية أو نية فعل..
إن الجديد الرفيع الذي نسجل هذه السنة، ونحن نقرأ آيات 
الترحم على شهداء اإلرهاب الدموي، هو تكريس المغرب محطة 
اجبارية في ترتيب الرد الدولي على اإلرهاب، كما دلت على ذلك 

فعاليات المؤتمر األخير الذي احتضنته مراكش.
 وفي غير ذلك، تبين أن الدول الرائدة في الحرب على اإلرهاب، 
حسمت شراكتها واختارت المغرب، بعد أن كانت الكثير من 

العواصم تطمح إلى ذلك.
لقد قدم المغرب عرضا Offre  جد مقنع، ألنه يتضمن نجاعة 
ميدانية، وحصيالت مرقمة ومقاربات استشرافية، تتكامل في 
ما بينها لتكشف الجدية والمعقولية التي تميز عمل أجهزته 

المختصة..
بقية ص 6

روؤ�ساء فرق المعار�سة 
ينبهون الحكومة اإلى خطورة 

اإفراطها في اال�ستقواء 
بالمنطق العددي

دعت  فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب،  
المجتمع،  لنبض  الجيد  اإلنصات  إلى  الحكومة 
مسجلة أهمية مأسسة الحوار االجتماعي ومؤكدة 
على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والملموسة 
والمتناسقة، لتفعيل األولويات االجتماعية للمرحلة 
للمواطنات  الشرائية  القدرة  وحماية  الراهنة 
والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه 

مخاطر اإلفالس.

جهات نافذة تحبط 
ا�ستيالء وزير العدل على 
مكتب اجتماع المغفور له 

محمد الخام�س
مصادر  من  االشتراكي  االتحاد  جريدة  علمت 
خاصة جيدة االطالع على صلة بقطاع العدل، بأن 
تأهيل  إعادة  أشغال  لوقف  تدخلت  سيادية  جهة 
والحريات،  العدل  لوزارة  التابعة  القاعات  إحدى 
وحسب نفس المصدر، فهذه القاعة مصنفة تراثا 
وكانت مكتبا خاصا بالمغفور له محمد الخامس، 
وهي عبارة عن قاعة عقدت بها اجتماعات رسمية 
تاريخية، وتطل  مباشرة على ساحة الوزارة بالرباط، 
وهي بناية مستقلة من طابق أرضي فريد مقابلة 

لقاعة الطيب الناصري.
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hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

ذكرى 16 ماي..
كيف جعل االأمُن 

المغرَب �سريكا 
دوليا ح�سريا في 
محاربة االإرهاب 

في اأقل من 
عقدين؟
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نوفل البعمري 
انعقد بمراكش، يومي 11/12 ماي، المؤتمر الدولي 
دولة   79 بمشاركة  الداعشي،  اإلره��اب  ضد  للتحالف 
ومنظمة غير حكومية، وهو المؤتمر الذي ُيعتبر انعقاده 
بالمغرب بمثابة تزكية دولية للمجهودات التي يتم القيام 
بها من لدن البلد الُمضيف على مستوى محاربة اإلرهاب، 
إقليميا ودوليا، وشهادة اعتراف من الجميع على اإلسهام 
المغربي في مجال الحفاظ على الحياة وتجنيب اإلنسانية 
ويالت اإلرهاب. وقد كانت األجهزة األمنية التي اشتغلت 
على تفكيك هذه الخاليا بمختلف مؤسساتها موضوع 
إشادة وتقدير دوليين من أوروبا إلى الواليات المتحدة 
األمريكية، وهو ما جعل من خبرة المغرب في هذا المجال 
موضوع مرجع دولي، خاصة وأن هذه األجهزة  جنبت، 
في عدة مناسبات، دوال غربية وازنة ضربات إرهابية 
كانت جدية، تنتظر فقط ساعة الصفر للقيام بها ولتخليف 

ضحايا وسط المدنيين. 
الجديد في هذا المؤتمر هو تجديد المشاركين فيه 
للدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي 
باعتبارها المبادرة األكثر جدية وواقعية وصدقية لحل 
نزاع الصحراء المفتعل من لدن النظام الجزائري، رغم 
محاوالت التشويش التي تم القيام بها على بعض مواقف 
الدول الصديقة للمغرب كتركيا، التي حاول إعالم الخصوم 
تحريف تصريحات وزير خارجيتها الواضحة غير القابلة 

ألي تأويل بتقويله غير ما صرح به نفسه، وهو تصريح 
اتجه بشكل واضح نحو دعم مغربية الصحراء وسيادة 
المغرب عل�يها، وهو نفس الموقف الذي تقاسمته مصر 
الشقيقة وقبلهما هولندا، اللتين عبرتا معًا عن موقف 
مماثل لتلتحق هذه األخيرة بالقافلة األوروبية الداعمة 
لمغربية الصحراء وللمبادرة التي طرحها المغرب سنة 
2007، وقد كانت هذه المواقف موضوع بيان أصدرته 
الخارجية الجزائرية معتبرة أن المغرب »تحايل« على 
المشاركين في التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب وَدفِعهم 
للتعبير عن هذه المواقف اإليجابية من مغربية الصحراء، 
وهو البيان الذي كشف حالة الهلع التي أصابت الحاكمين 
الحقيقيين في الجزائر، خاصة وأن التحالف طرح للنقاش 
موضوع االنفصال بإفريقيا وتغذيته لإلرهاب، بمعنى 
أن هناك اليوم ربطا بين القضيتين، قضية االنفصال 
وقضية اإلرهاب واستمراره بإفريقيا، وهو ما دفع النظام 
الجزائري إلى اإلسراع بإصدار البيان التنديدي بهذه 
المواقف، ألنه يعي جيدًا أن هذا الربط يشير مباشرة 
إلى ميليشيات البوليساريو وتنظيمها السياسي ويتجه 
رأسًا إلى داعمي االنفصال وأولهم النظام الجزائري، الذي 
شعر أنه معني بهذا الطرح ألن استمرار دعمه لالنفصال 
وللميليشات سُيفسر على أنه دعم لإلرهاب وللتنظيمات 
اإلرهابية مادام أن تنظيم البوليساريو سبق أن تورط 
في العالقة مع التنظيمات الجهادية التي تلقت ضربات 
قاسمة بسوريا والعراق من التحالف الدولي، وأراد هذا 
أن يعيد تمركزه بجنوب الصحراء  التكفيري  التنظيم 
مستغاًل االضطرابات الموجودة ببعض الدول من جهة 
تتقاسمها  لبؤرة  أخرى  جهة  من  المخيمات  وتحول 
عصابات تجار المخدرات التي تسيطر عليها قيادات 
البوليساريو، العناصر اإلرهابية التي تستقطب شباب 
المخيمات اليائس بفعل واقع حالة الالحرب والالسلم 
التي تسببت فيها اختيارات النظام الجزائري، حسب 
ما سبق أن أقرته قرارات مجلس األمن وتقارير األمناء 

العامين السابقين لألمم المتحدة. 

التحالف الدولي اليوم، بالنقاش الذي طرحه في البيان 
الختامي من خالل الربط بين االنفصال واإلرهاب، يكون 
تنظيم  نحو وضع  اتخذ خطوة شجاعة وواضحة  قد 
البوليساريو ضمن الئحة التنظيمات اإلرهابية المسلحة 
وغيرها من  »القاعدة«  و  »داعش«  و  ك«بوكو حرام« 
بالشرق  خاصة  تتواجد  التي  اإلرهابية  التنظيمات 
األوسط، وهو بذلك سيفرض على النظام الجزائري الذي 
ادعى في بيان خارجيته التنديد بمواقف الدول المشاركة 
في المؤتمر من مبادرة الحكم الذاتي التي استغلها كمطية 
للتغطية على تخوفه من النقاش الحقيقي الذي يضع 
»حبل« دعمه لإلرهاب على »عنق« جنراالته، مادام أن 
هؤالء الجنراالت هم من يقفون وراء دعم حركة انفصالية 
إرهابية في المنطقة، خاصة وأن هذه المليشيات كما هو 
ثابت ومعلوم تتحرك داخل التراب الجزائري بالسالح 
الذي توفره الجزائر للمليشيات، وبالدعم المالي الذي 
المخصصة  السنوية  ميزانيتها  من  عليه  يحصلون 

للجيش الجزائري. 
ربط  في  واإلره��اب  االنفصال  موضوع  أصبح  لقد 
جدلي وسياسي، على اعتبار أن التنظيمات اإلرهابية 
تستغل التوترات القائمة َالموجودة بإفريقيا من أجل زرع 
عناصرها داخلها، ومن أجل السيطرة عليها لتحويلها 
لبؤرة إرهابية، هذا الملف بهذا الربط واإلجماع الدولي 
الذي أصبح اليوم موضوع اتفاق بين مختلف الدول 
والقوى المتحالفة على اإلرهاب يعكس االستيعاب الكلي 
لهم لطبيعة التوترات القائمة والمصطنعة بإفريقيا على 
رأسها نزاع الصحراء، الذي لوال دعم النظام الجزائري له 
وللميليشيات ولالنفصال لما شهدت إفريقيا والمنطقة 
األراضي  من  وتجعل  بالسالح  تتحرك  منظمة  تواجد 
الجزائرية خلفية لها لزرع حالة من الالأمن والالسلم 
بالمنطقة في أفق تسليمها للتنظيمات الجهادية بمنطقة 
الساحل جنوب الصحراء، وهو الخطر الذي وجب التأكيد 
عليه ومحاربته بوضع تنظيم البوليساريو ضمن الئحة 

التنظيمات اإلرهابية. 

التحالف الدولي �سد االنف�سال واالإرهاب

انتخاب محمد جمال الدين ال�سباني ع�سوا في المكتب 
التنفيذي للفدرالية العلمية للعاملين العلميين

المغرب رائد دولي في مجال مكافحة االإرهاب 
و»الب�سيج« القب�سة المرعبة لخاليا داع�س

المغرب ين�سئ مكتب برنامج االأمم المتحدة 
04المعني باالإرهاب والتدريب في اإفريقيا

االمارات: المغرب يقيم الحداد على الرئي�س 
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الوداد يتعادل مع بيترو 
اأتلتيكو االأنغولي و يتاأهل 

اإلى 
النهائي

كأس العرش 2020-2019 

فريق الجي�س الملكي 
يتفوق على المغرب 

التطواني ويحرز 
اللقب

Al Ittihad Al Ichtiraki

�إجناز طبي �ضخم .. علماء 
يعيدون عيون متربعني 

بالأع�ضاء �إىل �حلياة بعد 
�ضاعات من �ملوت

كشف فريق من العلماء أن »املوت قد يكون قابال للعكس«، بعد أن 
وجدوا أن عيون املتبرعني باألعضاء يمكن »إعادة الحياة إليها«.

وتمكنت الخاليا الحساسة للضوء في شبكية العني من االستجابة 
للضوء والتواصل مع بعضها البعض حتى خمس ساعات بعد 

املوت، وإرسال إشارات »تشبه تلك املسجلة من الكائنات الحية«.
وهذه الخاليا العصبية في شبكية العني هي جزء من الجهاز 

العصبي املركزي )CNS(، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي، ما 
يزيد من احتمال استعادة خاليا أخرى للجهاز العصبي املركزي.

وقد يعيد هذا االختراق الوعي البشري، بحسب العلماء.
ولتحقيق نتائجهم، صمم العلماء وحدة نقل خاصة يمكنها إعادة 

األكسجني واملواد املغذية األخرى إلى العني بمجرد إزالتها من 
املتبرع.

وقال الفريق في الورقة البحثية املنشورة في مجلة Nature، إن 
ف  الدراسة »تثير التساؤل عما إذا كان موت الدماغ، كما هو ُمعَرّ

حاليا، أمرا ال رجوع فيه حقا«.
ويأمل العلماء أن يؤدي هذا االختراق إلى تسريع عالجات جديدة 

لفقدان البصر وتحسني فهمهم ألمراض الدماغ.

�نطالق جتربة 
لوحات فان جوخ 
»ثالثية �لأبعاد« 

فى �أمريكا
 

بعد سبعة أشهر من اإلعالن األول على 
افتتاحه بعد تأجيله مرتني، افتتح 

معرض اللوحات ثالثية األبعاد للرسام 
الهولندى العاملى فان جوخ، الذى 

انطلق فى النهاية تحت عنوان »معرض 
فان جوخ ديترويت« داخل مبنى نادى 
هارمونى التاريخى بمدينة ديترويت 

األمريكية التى تقع على نهر إيست 
جراند ريفر حيث تم بيع التذاكر فى 

األيام القليلة.
يضم املعرض، الذى يوصف بأنه تجربة 

فان جوخ الغامرة »األصلية«، 500 
ألف قدم مكعب من اإلسقاطات املمتدة 

من األرض إلى السقف للوحات الرسام 
الهولندى فينسينت فان جوخ األكثر 

 »Starry Night« شهرة، بما فى ذلك
و«Sunflowers« و«غرفة النوم«، وهو 

من ابتكار ماسيميليانو سيكاردى من 
إيطاليا، وهو أستاذ مشهور عاملًيا فى 

الفن الرقمى.

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

عك�س �ل�ضائع.. در��ضة تك�ضف مفاجاأة حول 
�ضمات �ل�ضخ�ضية �ل�ضيكوباتية

بعكس  املهني  النجاح  يعيق  نفسًيا  مضطربة  شخصية  من  املعاناة  أن  يبدو 
الفرضية السائدة ومفادها أن األشخاص ذوي الصفات السيكوباتية العالية يحتمل 
أن يصبحوا رؤساء ومديرين تنفيذيني مثاليني، وفًقا لبحث جديد بعنوان »جوانب 
واملوضوعي«،  الذاتي  املهني  النجاح  بانخفاض  تتعلق  السيكوباتية  الشخصية 
Personalality and Individual Dif� نقاًل عن دورية PsyPost  نشره موقع
من  به  املصاب  يعاني  نفسي  اعتالل  بأنها  السيكوباتية  تعريف  يتم   .ferences
السطحية وانعدام الشعور بالحرج مع سلوك معادي للمجتمع والزمالء وافتقار 

عام لالنفعاالت والبعد عن العالقات الشخصية.
تلقي نتائج الدراسة بظالل من الشك على الفوائد املزعومة لالعتالل النفسي 
في مكان العمل، حيث قالت الباحثة الرئيسية في الدارسة واألستاذة في جامعة 
والجنائي،  الوجداني  األعصاب  علم  مختبر  ومديرة  ويلينغتون  في  فيكتوريا 
النجاح  بني  العالقة  على  »ينصب  السابق  في  االهتمام  كان  آيزنبارث:  هيدويغ 
أن  تزعم  كانت  التي  الفرضية  إلى  مشيًرة  السيكوباتية،«  والسمات  املهني 
املناصب  ]في  ناجحني  العالية سيكونون  السيكوباتية  الصفات  ذوي  األشخاص 
القيادية[ نظًرا لقدرتهم على تجاهل املشاعر وتقليل التعاطف وتوجيه املكافآت«.

الهيمنة الشجاعة
أضافت آيزنبارث أنه تم اختبار هذه الفرضية في دراسة أخرى من قبل »وتبني 
أن هناك بعض الدالئل على أن هذا األمر ال ينطبق على أرض الواقع بالنسبة إلى 
السيكوباتية كبنية وحدوية، إذ أنه بداًل من أن ترتبط السمات السيكوباتية بالنجاح 
املهني العالي، ثبت أن جانب الهيمنة الشجاعة فقط كان مرتبًطا لتحقيق نجاح مهني 
أعلى، لكن الجانب االندفاعي املتمركز حول الذات لتلك السمات كان مرتبًطا سلًبا 
 بالنجاح املهني. وهكذا، فإن جانبني من السيكوباتية ينجذبان إلى اتجاهني مختلفني.
الذات حول   التمحور 
وأوضحت آيزنبارث أنها وفريقها البحثي سعوا إلى معرفة ما إذا كان يمكن تكرار 
التجارب في عينة أكبر وإذا كان ذلك سيستمر أيًضا على مدار عام واحد، ومن 
في  الوطني  الصعيد  على  تمثيلية  عينة  من  الطولية  البيانات  بتحليل  قاموا  ثم 
دراسة  من  كجزء  جمعها  تم  التي  البيانات،  تضمنت  فرًدا.   2969 من  نيوزيلندا 
املهنية.  واملكانة  الذاتي  الوظيفي  الرضا  مقاييس  النيوزيلندية،  والقيم  املواقف 
استخدمت آيزنبارث وزمالؤها أيًضا أسئلة من االستطالع لتقييم ثالثة جوانب 
من الشخصية السيكوباتية من بينها الهيمنة الشجاعة واالندفاع املتمركز حول 

الذات والقلب البارد.
القلب البارد

اكتشف الباحثون أن الهيمنة الشجاعة هي الجانب األكبر الذي ارتبط بمزيد من 
الشعور بالرضا الوظيفي واألمن الوظيفي. ولكن تبني أن هناك صلة بني االندفاع 
املتمحور حول الذات وانخفاض الشعور بالرضا الوظيفي واألمن الوظيفي. وثبت 
وجود ارتباط بني كل من االندفاع املتمحور حول الذات وقسوة القلب بانخفاض 

املكانة املهنية.
السلوكيات والنتائج

أعربت آيزنبارث عن اعتقادها بأن »ما يمكن أن تعلمه من نتائج هذه الدراسة 
هو أن السيكوباتية ليست سمة شخصية وحدوية بسيطة ذات ارتباطات واضحة 
الصفات  مستوى  ارتفاع  يرتبط  ال  الحالة،  هذه  في  النتائج.  أو  بالسلوكيات 
األفراد املندفعون  السيكوباتية بالنتائج املهنية األفضل، ولكن األمر يعتمد على: 
الواقع  للغاية والذين يعانون من السيكوباتية بشكل كبير ربما يكون لديهم في 

نجاح أقل واألفراد الشجعان للغاية واملسيطرون ربما يحققون نجاًحا أكبر«.
أبحاث مستقبلية

واستطردت شارحة أنه »بشكل عام، ال تفسر السمات السيكوباتية الكثير من 
أكثر  تكون  أن  يمكن  أخرى  متغيرات  هناك  فإن  لذلك  املهني،  النجاح  في  التباين 
صلة من السيكوباتية. من املحتمل أن تلقي الخطوات البحثية التالية مزيًدا من 
الضوء على اآلليات وكيفية تأثير جوانب السيكوباتية فعلًيا على الحياة املهنية 

لألشخاص ذوي السمات السيكوباتية«.
حتى  أنه  هو  »مذهاًل  الدراسة  إليه  توصلت  ما  إن  قائلة  آيزنبارث  واختتمت 
للعينة  الجغرافي  املوقع  في  واالختالف  القياسات  في  االختالف  إلى  بالنظر 
أيًضا  النجاح  على  التأثير  استمرار  مع  متطابقة،  جاءت  نتائج  فإن  ]البحثية[، 
)على األقل( ملدة عام، مما يثبت بالفعل أن السيكوباتية ليست حًقا سمة مفيدة، في 

صورتها الكاملة، مع الجمع بني الجوانب املهيمنة املندفعة والشجاعة.«
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مايك تاي�ضون يفلت من 
�لعقوبة بعد �ضربه �أحد ركاب 

طائرة.. ما �ضبب غ�ضبه؟
السابق مايك  العاملي  املالكمة  بطل  فلت 
الشهر  طائرة  لراكب  ضربه  قضية  تايسون من 
املاضى، وحسب ما نشر موقع cnn،أوضح املدعى 
العام فى مقاطعة سان ماتيو ستيف واغستاف أن 
هذا القرار يستند إلى الظروف املحيطة بما حصل 
هذا  والشهادات،  الفيديو  مقاطع  أظهرت  ما  وفق 

غير سلوك الضحية.
إقالع  قبل  املاضي  أبريل   20 فى  الحادث  وقع 
طائرة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، 
ضرب  على  عامًا   55 البالغ  السابق  املالكم  وأقدم 
على  صعوده  من  دقائق  بعد  عدة  مرات  الراكب 

الطائرة.
وشرح املدعى العام ستيف واغستاف لصحيفة 
أن الراكب البالغ 36 عامًا  »لوس أنجلوس تايمز« 
بدا مخمورًا وكان يصرخ بوقاحة على الركاب الذين 
بأن  الشهادات  بعض  وأفادت  الطائرة،  يدخلون 
قنينة ماء بالستيكية ألقيت على مايك تايسون الذى 

كان جالسًا أمام هذا الراكب.
انتشر مقطع الفيديو على تويتر، ويظهر اللحظة 
التي فقد فيها مايك تايسون، أعصابه ووقف بقوة 
ولكم الراكب عدة مرات في وجهه، ووفًقا للشهود..

�لطيور تت�ضاقط من �ل�ضماء 
يف �لهند.. وهذ� �ل�ضبب

إنقاذ  مجال  في  وعمال  بيطريون  أطباء  قال 
في  غوجارات  بوالية  اإلنقاذ  رجال  إن  الحيوانات 
تعاني  التي  الطيور  عشرات  يلتقطون  الهند  غرب 
الجو  من  يوميًا  وتتساقط  والجفاف  اإلجهاد  من 
مصادر  تجفيف  إلى  شديدة أدت  حر  بسبب موجة 

املياه في أحمد آباد أكبر مدينة بالوالية.
جنوب  من  شاسعة  مساحات  الجفاف  ويضرب 
آسيا في أحر شهر قبل حلول الصيف في السنوات 
األخيرة، مما دفع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 

للتحذير من زيادة مخاطر نشوب حرائق.
يديره  للحيوانات  مستشفى  في  أطباء  وقال 
»صندوق جيفدايا الخيري« غير الهادف للربح في 
أحمد آباد إنهم عالجوا آالف الطيور في األسابيع 
القليلة املاضية، مضيفني أن رجال اإلنقاذ يجلبون 
تحّلق  التي  األنواع  من  الطيور  من  يوميًا عشرات 

على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام.
وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل مع الصندوق 
»كان هذا  ويقوم بإنقاذ الطيور منذ أكثر من عقد: 
لقد  األخيرة.  اآلونة  في  األعوام  أسوأ  من  العام 
التي  الطيور  أعدد  في   10% بنسبة  زيادة  شهدنا 

تحتاج إلى اإلنقاذ«.
اليوم  األطباء  لجأ  الطيور،  إلنقاذ  محاولة  وفي 
األربعاء إلعطائها أقراصًا تحتوي على فيتامينات 
باستخدام  مناقيرها  في  املاء  ضخ  مع  متعددة 

املحاقن.

خرب�ء: ب�ضمات �لتغري �ملناخي و��ضحة بكل موجات �حلّر
تبدو بصمات االحترار املناخي واضحة وقابلة 
للقياس في كل موجات الحّر التي يشهدها العالم 
اليوم، على ما الحظ األربعاء عدد من أبرز الخبراء 
في  املناخي  التغير  دور  قياس  في  املتخصصني 

التسبب بظواهر الطقس الحادة.
وأفادت الوثيقة التي نشرت األربعاء وُوِصَفت 
االحترار  بأن  للصحافيني  إرشادي  دليل  بأنها 
تواتر  من  يزيد  البشرية  األنشطة  عن  الناجم 
الفيضانات وشّدتها في بعض أنحاء العالم، ومن 

بعض حاالت الجفاف، لكن الرابط أقل تلقائية.
وقالت الباحثة املشاركة في الدراسة فريدريكي 
لوكالة  لندن«  كوليدج  »إمبريال  جامعة  من  أوتو 
فرانس برس »ال شك في أن التغير املناخي يغير 
قواعد اللعبة عندما يتعلق األمر بموجات الحر«.

بن  الدراسة  إعداد  في  وشريكها  أوتو  وتشدد 
في الوثيقة على أن  كالرك من جامعة »أكسفورد« 
»كل موجة حّر في العالم اليوم أقوى واحتماالت 
حصولها أكبر بسبب التغير املناخي الذي يسببه 

اإلنسان«.
تتولى  التي  اإلعالم  وسائل  الباحثان  ونصح 
تغطية موجات الحّر أال تكون »حذرة جدًا«، إذ إن 

موجات الحّر »مرتبطة باالحترار املناخي«.
وقت  حتى  مترددين  يزالون  ال  العلماء  وكان 
قريب في الربط رسميًا بني التغير املناخي وحدث 
محدد في مجال الطقس، لكّن التقّدم الكبير الذي 
حققه في السنوات األخيرة ما يسمى علم اإلسناد 
جعل ممكنًا معرفة دور االحترار في حصول هذا 
الحدث وقياس هذا الدور، في غضون أيام أحيانًا.
منظمة  في  وزمالؤها  أوتو  فريدريكي  ورأت   
الحر  موجة  أن  مثاًل  أتريبيوشن«  ويذر  »وورلد 

في  الشمالية  أميركا  ضربت  التي  املألوفة  غير 
خاللها  الحرارة  وبلغت   2021 حزيران/يونيو 
49,6 درجة مئوية في كندا،  مستوى قياسيًا هو 
كان من »شبه املستحيل« أن تحصل لوال االحترار.
سجلت  التي  الحر  موجة  أن  إلى  أشارت  وإذ 
خالل الربيع الجاري في الهند وباكستان ال تزال 
قيد التحليل، قالت »ما نراه اآلن سيكون طبيعيًا، 
بني  زادت  حرارته  تكون  عالم«  في  باردًا،  بل 
درجتني وثالث درجات مئوية« عما كانت عليه في 

العصر ما قبل الصناعي.
الحرارة  متوسط  وصل  الحالي،  الوقت  وفي 
درجة   1,2 نحو  العالم  اكتسبها  التي  اإلضافية 

مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
لكّن الذنب ال يقع بالقدر نفسه بالضرورة على 

االحترار في كل الحاالت التي يسجل فيها طقس 
إلى  بالنسبة  الوضع  عليه  هو  ملا  خالفًا  حاد، 
موجات الحر. ويصر الخبراء على ضرورة مراعاة 
بعض  في  األخرى  العوامل  تؤديه  الذي  الدور 

الكوارث، كاستصالح األراضي وإدارة املياه.
ويكون التغير املناخي بريئًا أحيانًا من التهمة. 
ويذر  »وورلد  خبراء  اعتبر  املثال،  سبيل  فعلى 
أتريبيوشن« أن االحترار أدى دورًا ضئياًل فحسب 
ضربت  التي  االستثنائية  واملجاعة  الجفاف  في 
النماذج  إن  إذ   ،2021 إلى   2019 من  مدغشقر 
املناجية تتوقع حصول زيادة في حاالت الجفاف 
في هذه الجزيرة اعتبارًا من وصول حرارة األرض 
املكتسبة إلى درجتني إضافيتني عن عصر ما قبل 

الصناعة.

�إيلون ما�ضك ي�ضتهدف 26.4 مليار دولر عائد�ت �ضنوية لـ تويرت بحلول 2028
تقديميا  عرضا  ماسك  إيلون  امللياردير  قدم 
لتويتر  الكبرى  خططه  فيه  يوجز  للمستثمرين 

وأهدافه املالية بحلول عام 2028.
عائدات  تويتر  تحقيق  وتضمن العرض 
عام  بحلول  دوالر  مليار   26.4 إلى  سنوية تصل 
العام  في  دوالر  مليارات   5 على  قياسا   ،2028

املاضي.
تقليل  تشمل  خططه  أن  إلى  ماسك  وأشار 
اعتماد تويتر على اإلعالنات إلى أقل من %50 من 
%45 من إجمالي اإليرادات،  األرباح، لتصل إلى 

2020، وفق  %90 في عام  انخفاضا من حوالي 
عليه  اطلعت  تايمز  نيويورك  لصحيفة  تقرير 

»العربية.نت«.
 12 ستحقق  اإلعالنات  بأن  التقرير  وأفاد 
بنحو  واالشتراكات  العائدات  من  دوالر  مليار 
10 مليارات دوالر في عام 2028، بينما قد تأتي 
مثل  التجارية  األعمال  من  األخرى  اإليرادات 

ترخيص البيانات.
 15 بقيمة  أرباحا  تويتر  شركة  تحقق  كما 
عام  في  التجارية  املدفوعات  من  دوالر  مليون 

2023، والتي ستنمو إلى حوالي 1.3 مليار دوالر 
بحلول عام 2028.

لكل  العائد  متوسط  زيادة  ماسك،  وتوقع 
لشركات  رئيسي  مقياس  وهو   � مستخدم 
التواصل االجتماعي � بمقدار 5.39 دوالر مع كل 
هذه التغييرات، لتصل إلى 30.22 دوالر في عام 

2028 من 24.83 دوالر في العام املاضي.
كما رجح ماسك ارتفاع عدد مستخدمي تويتر 
إلى 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، من 
217 مليون مستخدم بنهاية العام املاضي، على 

أن يصل إلى 600 مليون في عام 2025.
من  النمو  »سيأتي معظم هذا  التقرير:  وتابع 
األعمال املدعومة باإلعالنات على تويتر، بما في 
املستخدمون  يدفع  والتي  بلو  تويتر  خدمة  ذلك 
تجربتهم  لتخصيص  شهريا  دوالرات   3 مقابلها 

على التطبيق«.
لتوظيف  يخطط  ماسك  بأن  التقرير  وأفاد 
إلى  بتويتر  العاملني  عدد  ليرتفع  موظف   3600

11.072 ألف موظف بحلول عام 2025.
النقدي  التدفق  رفع  أيضا  ماسك  ويستهدف 
الحر إلى 3.2 مليار دوالر في عام 2025، ثم إلى 
9.4 مليار دوالر في 2028، مشيرا إلى أن تويتر 
سيضيف حوالي 13 مليار دوالر من الديون كجزء 

من خطة االستحواذ.


