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الإنفاق على ال�صحة في المغرب يقلق فاعلين 
�صحيين ودعوات لتخفي�ض كلفته عن عاتق المغاربة

هناك   قاموس   بسيط   لم   تعد   الديموقراطية   تستقيم   بدونه،   هو  
 قاموس »    كليلة   ودمنة    «. وقانون   أكثر   بساطة   منه،   هو   قانون   الغابة  :  
 وعليه   صار   المغرب   ورشة   الختبار   الزريبة   الديموقراطية   في   أبهى  

 حللها . 
أليس   السياسي    حيوانا   سياسيا   بطبعه؟

وقد   سقطت   السماء   على    الشعب    المغربي   وعلى   شهدائه   وقضت  
 أجيال   كثيرة    من   بنيه   وبناته   قرونا   مديدة   في   السجون   والمعتقالت  
 السرية   كي   يصبح   رئيس   حكومة   ذئبا   عجوزا،   ورئيس   البرلمان  

 حمارا   صغيرا .... 
هذا   آخر   فصل   في   كتاب   بيدبا   الفيلسوف   والذي   ترجمه   عبد  

 هلل   بن   المقفع ... 
 فالقاموس   المتبادل   بين   عبد   اإلله   بنكيران،   وهو   في   حياة   أخرى  
 رئيس   حكومة   سابق   والطالبي   العلمي،   وهو   في   حياة   الناس   الحالية  
 رئيس   البرلمان   المغربي   في   شقه   النيابي،   والرجل   الثالث   في   هرم  

 الدولة قاموس ال أدب فيه! 
وما من شك أن هذه   المناوشات   الجديدة،   التي   يتابعها   المغاربة  
 في   الوقت   الثالث   منذ   أن   أصبحت   السياسة   بروفة   تكوينية    في  

 رعاية   الحيوانات،   أثارت   انتباه   السلك   الديبلوماسي . 
وال تستغرب     أيها   الشعب الكريم إذا بلغك  أن   السفير   الهندي   طلب  
 ترجمة   فورية   للخطب   السياسية   للرجلين   وأمثالهما،   لكي   يعرضها  
 على   حكومة   بالده كامتداد لكتاب )پنچاتنترا( األصل الهندي لكليلة 
ودمنة .    كما   أن   السفير   الهولندي،   في   ما   أصبح   مهمة   ديبلوماسية  
 له،   لن يفاجأ إذا سارع   إلى   إخبار   حكومته   باالنتقال   السياسي   في  
 القاموس   المغربي، الذي  يجب   استحضاره   في   العالقات   بين   البلدين،  
 أما   السفير   السويدي،   فهو   قد   سارع   إلى   إرسال   تلغراف   عاجل   يطلب  
 من   حكومته   تعليق   أي   زيارات      للسياسيين   والمسؤولين،المغاربة  
 خوفا   على   الناشئة   من   ذئاب   في   هيئة   رؤساء   حكومات   وحمير   في  

 هيئة   برلمانية   متقدمة .. 
وقد يذيل   تلغرافه،   حسب   األعراف    المتطابقة،   خوفا   على   النشء  
 من   أن   يصاب   بلوثة   أخالقية   تخلط   بين   اآلدميين   وبين   السياسيين، 

بعد   أن   صاروا   قطيعا   في   غابة   ديموقراطية   واسعة   األطراف .. 
ويبدو   أن   وزير   التربية   والتعليم   والرياضة،  عليه أن يفكر   بجدية  
 في   توسيع   نطاق   مهامه،   لكي   تشمل   لسان   الطير    والوحيش   والهوام  

 والزواحف ..
ومن المنطقي أن يفكر   آباء   وأولياء   التالميذ  يف  منع   الحديث  
 عن   السياسة   والسياسيين   ومؤسسات   الديموقراطية   في   دروس  
 التربية   الوطنية   والتربية   على   المواطنة   واالجتماعيات   بعد   أن   تبين  

 أن   كبار   رجال   السياسة   أصبحوا   يفضلون   قواميس   الحيوانات . 
وطبعا،فالقضية جدية ما دامت تتعلق     برجل   حزبه   على   رأس  
 االنتخابات   والمؤسسات  يقارع   رجال   ثانيا   كان   حزبه   هو   األول .. 

وال   أحد   فيهما   حرك   السلطة   والقانون   من   أجل   إثبات   الفقر  
 الديموقراطي   واألخالقي   لآلخر   أمام   القضاء .. 

فالكل   يكيل   السباب   لآلخر،   في   تمرين   لغوي   يليق   بالشارع   العام  
 في   الواحدة   والنصف   ليال .. 

صديقي   األديب   الكبير   الذي   أوحى   لي   بكليلة   ودمنة   لم   يفته   أن  
 يشير   إلى   أن   هذه   الصيغة   غير   المنقحة   والمهترئة   ينقصها   خيال  

 كبير،   وال   وصفة   إبداعية   فيها . 
يا   إلهى   حتى   في   األوصاف   الحيوانية   لم   ينجح   السياسيون  
 في   إيجاد   الصيغة   المثلى   أو   يثبتون   قدرتهم   على   خلق   اإلبداع ..! 

كليلة   ودمنة   هما   بنات   آوى   في   الكتاب،   ونحن   عندنا   كليل   واحد  
 ودمنة   واحدة .. 

وشخصيا   أرى   أن   هذا   اإلبداع   يحل   عقدة   طالما   استعصت   على  
 المتابعين و  المناضلين   والمفكرين   والباحثين،   هو   النفور   السياسي،  
 ال   أحد   سيلوم   المغاربة   إن   هم   أنفوا   وعزفوا   عن   الدخول   إلى   اإلسطبل  
 الديموقراطي   الواسع    .. بعد   أن   كان   خيرة   شبابه   وممثليه   قد   تالسنوا  

 وتنابزوا   باأللقاب .. 
إنها   الحكاية   الديموقراطية   التي   َتِرد   على   ألسنة   الحيوانات !    

ولكم كان   الملك   الراحل   الحسن   الثاني   رؤوفا   بالبرلمان   عندما  
 سماه   السيرك    . وقتها   كان   البرلمان   برلمانا   وجزء   من   نخبته   نخبة .. 

أما   اآلن   فقد   أصبحنا   نرى   رئيسه   ينعت   بالدواب،   وكانت   الحكومة  
 حكومة   وقد   بدأنا   نرى   رئيسها   السابق   ينعت   بالوحيش ..! 

لقد تذكرت   كتابا   لطيفا،  »الحيوانات   التي   تحكمنا «..    
وأمامنا   فصول   أخرى   أكثر   تشويقا   

مازلنا   في   الفصلين   األولين   من   كليلة   ودمنة   
فصل   الحمامة   المطوقة

   وباب   ابن   آوى   أوالشغبر الناسك .. 
في   انتظار   باب   الذئب   والحمامة   والشعب    الحزين ..  !  ..  

القاموس   هو   عند   اللسانيين   وأهل   المنطق   والفيلولوجيا، تفريغ  
 الحكاية   للقصة   اإلطارية...  

هنا   هي   نزوع   النخبة   نحو   القاع،   نحو   والقصة   اإلطارية   
 االنحطاط .. 

وعوض   أن   نتعلم   نحن   الشعب   أن   القانون   والسياسة   يخدمان  
 القصاص   العادل،   أصبح   من   يملك   السلطة   والموقع   القانوني  
 يتنازل   عنهما   لفائدة   قاموس   بيدبا   الفيلسوف،   وعوض   شغل  
 مساحة   المؤسسات   يميل   السياسيون،   وهم   هنا   من   كبار   الساسة  

 في   البلد،   نحو   الصيغة   القدحية   للقاموس   السياسي .. 
   في كل مناسبة أو تجمع نكتشف   بغير   قليل   من   الدعابة    أن   هناك  
 ذئبا   كان   يحكمنا   وأن   هناك   حمارا   صغير   ما   زال   يحكم   ديموقراطيتنا .. 

ونتذكر   بغير   قليل   من   التفكه  ذلك   الكتاب   الشيق   الكاريكاتوري،  
 الحيوانات   التي   تحكمنا،   ونتذكر   بغير   قليل   من   الفكاهة    أننا   لحد  
 الساعة   بال   أسد   وال   ثعلب   وال   هدهد،    فقط بعض   الفيلة   والحمير  
 والذئاب    والدواب   األخرى    ... وقد   يكون   هناك   ضباع   لم   تتعرف   على  
 نفسها   بعد الى  حين  يغضب منها خصم سياسي   أو   حيوانات  
 الخرتيت   أو   البوم   والغربان   التي   تنتظر   من   يكتشفها،   لكن   لحد  
 الساعة   ما   زالت   نظرية   التطور   السياسي   عندنا   تقف   عند   ذئب   وحمار   

 صغير،   ال   ندرى   إن   كان   ْحميَّر    ...... جدة   أو   حمارا   يحمل   أسفارا .. 
وقد   يأتي   علينا   حين   من   الدهر   سندعو   هلل   أن   تكون   هذه   الفئة  
 السياسية   حيوانية   حقا،   تتمتع   بالكود   الشرفي   الذي   يحكم   الحيوانات  
 حتى   ندرك   بالفعل   كيف   تفكر   عندما   تتنابز   بهذه   األلقاب   على   مرأى  

 من   األطفال   والشباب   الذين   يرونها   نموذجا   للنجاح   السياسي .. 
سيصعب   علي   من   اآلن   فصاعدا   أن   أقرأ   »سيرة   حمار«   لحسن  
 أوريد   بنفس   الحرية   في   الخيال   وترتيب   المقاطع   المشهدية   ،   وكما  
 سيصعب   أن   نقرأ   »ذئب   البراري  » لهرمان   هيسة   بنفس   الرحابة  

 التخيلية   والحس   األدبي ..... 
وفي الختام، يشاء المثل الفرنسي   أن   يقفز المرء من الديك إلى 
الحمار،   عندما  يقفز من موضوع إلى آخر ال  رابط بينهما،   وفي  
 المغرب تقفز السياسة كاملة من الحمار إلى الذئب،   عندما   يكون 
المشهد كله الئقا ...  بالنعامة التي   ال نظلمها عندما ننعتها بأنها 
تضع رأسها في   الرمال بل فقط ال نوفيها حقها عندما ال نعطيها 

اسما سياسيا !    
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الزريبة  
 الديموقراطية .. 
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مصطفى ُخَلاْل
السيد بيرنار هنري ليفي، 

أنت فيلسوف فرنسي، وكاتب، وسينمائي، وميلياردير. 
بشكل  السياسة  تمارس  سياسة  رج��ل  أيضا  وأن��ت 
الفلسفة  عالم  إلى  تنتمي  وألنك  مختلفين،  ومضمون 
التي تقر بأن اإلنسان واحد والثقافات مختلفة، فإني فكرت 
أن أخاطبك على لسان شيرين أبو عاقلة حية ثم مغتالة ثم 
محمولة في تابوت ثم ضحية هجوم صهيوني وهي في 
تابوتها، ثم وهي تستمع آلخر صالة تقام لتوديعها الوداع 
من  قريبا  المقدسية  الكاثوليكية  كنيستها  في  األخير 
المستشفى الفرنسي بمدينة القدس العربية الفلسطينية.

تقول شيرين:
نعم أنا فلسطينية ومقدسية وعربية ومسيحية، لكن 
قبل هذا كله وبعده أنا صحفية ذلك أنه وبالرغم من أني 
منحازة إلى قضية شعبي فإني مطالبة بأداء واجبي 
الصحفي في أن أنقل الخبر الساخن في لحظته وفي 
هو  فيه  دائما  أجدني  الذي  الفضاء  دام  وما   . موقعه 
فلسطين كساحة صراع ُقدَر على شعبي، عرب فلسطين، 
أن يخوضوه، مضطرين ال مختارين، فإني أعي كل الوعي 
قيمة ورجحان سالحي، سالح الكلمة الملفوظة الطائرة في 
األثير، وأعي أيضا أكثر ما أعي ُمَسِلَمًة به كل التسليم، أن 
هذا السالح شرعي تقره كل المواثيق الدولية، غير أنه في 
حالتي الخاصة كما هي حالة شعبي سالح متفرد: متفرد 
ألنه سالح مقاومة. المقاومة التي تسميها أنت ومعك 

دولتك الثانية: إسرائيل، تسميانها ‘’إرهابا’’. وإني ألعرف 
وأسلم بأن صحفيي الحرب، وهم يخرجون من بيوتهم، 
يعلمون علم اليقين أنهم قد يتعرضون لرصاص يخطئ 
هدفه، يعلمون أنهم وهم يودعون أهليهم متوجهين إلى 
ساحة الخبر، وهي ساحة حرب، يعلمون أنهم يحملون 
موتهم على أكفهم مدركين كل اإلدراك أنهم قد يعودون 
وقد ال يعودون. وهو ما وقع لي أنا بالضبط، خرجت 
من بيتي المقدسي متوجهة إلى جنين، ساحة معركة 
هو  وأن��ا،  المصور  بعملنا،  نقوم  ونحن  تعرف،  كما 
فكانت  ميكرفوني،  بسالحي،  وأنا  كاميراه،  بسالحه، 
الرصاصة الجبانة والتي صوبت إلى رأسي عن قصد 
وترصد وإصرار ال حدود لجبنهما. لذا فإني أحمل دولتك 
الثانية، العسكرية، كامل المسؤولية في اغتيالي. نعم، 
لقد اغتالتني الصهيونية التي ال تكف تدافع عنها. أنت 
تقول وتردد وتكرر بدون أن تتعب بأنك صهيوني حتى 
النخاع، بل وتجرؤ على ترديد أن ›‹ الصهيونية حركة 

فكرية وسياسية إنسانية ديمقراطية’’. 
مدعيا  صراع  فيها  بقعة  كل  إلى  تطير  نراك  نحن 
ليبيا  في  رأيناك  هكذا  »العادلة’’.  القضايا  تدعم  أنك 
رئيسها  الغتيال  وتنتصر  الفوضى  تبارك  المغتالة 
الشرعي بأقبح صورة عرفها التاريخ. وإنك لسعيد كل 
السعادة للمصائر التي شتتت وتشتت الشعب الليبي، 
نعم  ليبيا.  في  للفوضى  السعادة  اليوم في غاية  أنت 
أنت تسعد لشقاء الشعوب. تماما كما رأيناك تطير إلى 
)الميدان ( في العام 2014 ، بأوكرانيا كي تدعم انقالبا 
إلى  طرابلس  إلى  كوسوفو  من  ديمقراطية.  سميتموه 
كييف، دائما نجد الفيلسوف الملياردير بيرنار هنري 
نضال  وحركات  ديمقراطية،  االنقالبات  يسمي  ليفي، 
الشعوب ديكتاتورية. هي ذي ديمقراطية الصهيونية. 
لم نرك في حصار غزة، حيث تقتيل األطفال من طرف 
اآللة العسكرية الصهيونية، الصهيونية التي تقول عنها 
إنها حركة ديمقراطية، لم نرك تنطق حرفا واحدا حين 
جالت صورة الطفل العربي الفلسطيني حمال الدرة وهو 

يحتمي بإبط والده من رصاص نفس اآللة التي ال تخجل 
تقتل وتقتل األطفال. وقبل ذلك لم نرك في حصار العراق، 
حصار ظالم عنوانه الطغيان والتجبر حرم حتى حليب 
ودواء الرضع والمرضعات لسنين طويلة انتهت بحرب 
مدمرة للعراق ادعى فيها الغرب الذي تنتمي إليه أنه أتى 
له بالديمقراطية، الديمقراطية المفترى عليها من طرف 
ديمقراطية   ، الشعوب  على  الكذب  ديمقراطية  أمثالك، 

تزييف التاريخ وهدم الحضارات . 
واليوم ومرة أخرى أصابك نفس الخرس. لم تتهم آلتك 
العسكرية باغتيالي. ولم تطالب بتقصي الحقيقة والقيام 
بتحقيق دولي وتحديد المسؤوليات. لم أنس تصريحك 
المدوي قبيل انتخاب زعيمك ) ناتانياهو( بأن إسرائيل 
هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تخضع 
عسكرييها إلى المحاكمة إذا اقترفوا خطيئة ال تغتفر.  
على  تهجم  الصهيونية  عساكر  العالم  شاهد  حين 
تابوتي، والذي لعلمك كان يحمله فلسطينيون من جنين، 
من كل العقائد الدينية،   أدرك أن الميكروفون حرص على 
أن يبقى ينقل الخبر من صلب الموت نفسه. ال أظنني 
نطقت بنفس القوة خالل كل عناويني الصحفية الساخنة 
مثلما نطقت وأنا محمولة على األكتاف. كنت دائما أفضح 
الصهيونية في تغطياتي وأنا حية، لكني لم أحلم أني 
سأفضحها بقوة فصاحة التابوت.. إلى درجة أن األمين 
العام لألمم المتحدة اهتز لتغطية تابوتي وطالب بتحديد 

المسؤوليات. إنها البربرية الصهيونية. 
أظنك نسيت كتابك: )البربرية بوجه إنساني( الصادر 
نهاية السبعينيات. كنت شابا ال تزال، ورغم أن الكتاب 
عن  بعيدة  قضية  وهذه  لي-  يرق  لم  قرأته  الذي حين 
موضوع اغتيالي من طرف اآللة العسكرية الصهيونية 
مجابهة عسكرييها  في  تتردد  ال  أنها  أنت  تزعم  التي 
لنهجك  وفيا  بقيت  لقد   : أقول   – قضائيا  المجرمين 
الذي دشنت به حياتك كمثقف غربي فرنسي صهيوني، 
والذي حرصت فيه على مهاجمة الفالسفة التقدميين بمن 
فيهم الفالسفة االشتراكيون معتبرا أن الرأسمالية أنهت 

التاريخ. . حيثما كانت الفوضى فأنت هناك. وحيثما كان 
تحريف الفكر فأنت هناك وحيثما التزييف فأنت هناك.

لذا فإني ال أنتظر من أمثالك تحقيقا في الجريمة. وال 
أنتظر منك إنصافا للعدالة. فأنت فيلسوف بال فلسفة، 
وملياردير ال تفيد مليارديراتك أحدا في األرض. هل تعرف 
لماذا ال أنتظر شيئا من أمثالك. ألنه ال ثمن للشهادة. 
الشهادة التي ال يمكن ألمثالك أن يفقهوها. أنا شهيدة 
وطن يسمى فلسطين، وما أكثر شهداء فلسطين، شهيدة 
قضية عادلة، قضية شعب، شعب الجبارين على قول شهيد 
آخر، عرفات، أبو عمار الفلسطيني، أنقل لك في ختام 
)...عظمة هذه الثورة، أنها  كلمتي لك قولته الشهيرة: 
ليست بندقية، لو كانت بندقية فقط لكانت قاطعة طريق، 
ولكنها نظم شاعر، وريشة فنان، وقلم كاتب، ومبضع 

جراح، وإبرة فتاة تخيط قميص فدائييها وزوجها(. 
   نحن الشعب الذي قاتلكم آبائي وأجدادي من كل 
معتقد لما يزيد عن سبعين عاما. وسنظل نقاتلكم. سنظل 
نقاتلكم جميعنا نحن  الفلسطينيون يهودا فلسطينيين 
ومسيحيين فلسطينيين ومسلمين فلسطينيين، نقاتلكم 
كل هذه العقود بالرغم من دعم الغرب وأمريكا آللتكم 
العسكرية، سبعون عاما ولم نحبط بالرغم من كل ذلك 

الدعم الطاغي وبالرغم من كل االنتكاسات .
أما الثمن فنعرفه: إنه الشهادة. وأنا شيرين أبو عاقلة 
ُيَعِرفون  الذين  الشهداء  قافلة  من  واحدة  سوى  لست 
شاعرها،  بها  يعرفها  الذي  التعريف  بنفس  فلسطين 

محمود درويش :
))إن سألوك عن فلسطين

قل لهم
بها شهيد

يسعفه شهيد
ويصوره شهيد
ويودعه شهيد

ويصلي عليه شهيد( .

�صيرين اأبو عاقلة ت�صائل الغرب

خدوج ال�صال�صي: �صوؤال 
تتولد عنه اأ�صئلة

�صوؤال فر�صته تداعيات الحرب في اأوكرانيا، 
هل دخل العالم حقبة نووية جديدة؟

الأمير مولي ر�صيد يمثل جاللة 
الملك باأبو ظبي في تقديم التعازي 

في وفاة ال�صيخ خليفة بن زايد
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دكاترة المغرب ي�صربون غدا الأربعاء بجميع الموؤ�ص�صات الحكومية

مالي تن�صحب من 
مجموعة دول 

ال�صاحل وتتهمها باأنها 
»اأداة« بيد الخارج

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي 
األحد االنسحاب من مجموعة دول الساحل 
لمكافحة  العسكرية  قوتها  وم��ن  الخمس 
بيد  »أداة«  بأنها  واتهمها  الجهاديين 
»الخارج« بعد رفضها توليه رئاستها في ما 

رأى أنه مسعى إلحكام عزلته.
بعد إعالن مالي انسحابها باتت مجموعة 
دول الساحل تضم 4 دول هي موريتانيا وتشاد 

وبوركينا فاسو والنيجر.
يعزز انسحاب مالي عزلتها عن جيرانها 
في حين تخضع باماكو منذ التاسع من يناير 
لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها 
المجلس  توجه  على  ردا  إفريقيا  غرب  دول 
بعد  السلطة  في  للبقاء  الحاكم  العسكري 
 2020 غشت  في  البالد  شهدتهما  انقالبين 

وفي ماي 2021.

ذكرى النكبة

الجامعة العربية 
تطالب المجتمع 
الدولي بحماية 

ال�صعب الفل�صطيني
 

ال��دول  لجامعة  العامة  األم��ان��ة  طالبت 
العربية، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري 
الحماية  بتوفير  المتعلقة  ق��رارات��ه  إلنفاذ 
الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه وحماية 

مقدساته.
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  دعت  كما   
العربية في بيان بمناسبة الذكرى 74 لنكبة 
الشعب الفلسطيني؛ مجلس األمن إلى اتخاذ ما 
يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف عدوانها 

ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

»الرو�صة المن�صية« بالدارالبي�صاء.. محمية 
الأموات التي تحولت اإلى مخيم للم�صردين

كانت »شامة بنت مسيك« قد أهدت 
مدينة الدار البيضاء هكتارات شاسعة 
بغية تشييد مقبرة للمسلمين وبالقرب 
منها إنشاء حديقة ومنتزه  ينفس عن 
الساكنة. بالفعل أحدثت المقبرة، وهي 
المعروفة لدى أبناء الدارالبيضاء باسم 
»الروضة المنسية«، المجاورة لطريق 
أوالد زيان، لكن المسؤولين كانت لهم 
نظرية أخرى بخصوص الهكتارات التي 
ستشيد فيها الحديقة، حيث ستبني 
فوقها محطة أوالد زيان، باإلضافة إلى 
مشروع سكني، أودى بمن أودى إلى 
السجن بعد اختالالت عرفها المشروع 
وأغنى من أغنى. ولمكر الصدف، ارتأى 
المسؤولون إحداث محطة طرقية لن 
ما  عكس  للبيئة،  ملوثة  إال  تكون 
سعت إليه من وهبت األرض لمشروع 
صديق للبيئة؟ مفارقة غريبة، خاصة 
أن المقررين يعلمون أكثر من غيرهم 
أن العقارات التي تدخل في نطاق الهبة 
يجب أن تحترم بنود ما وثق فيها، وإال 
من حق الواهب استرجاع ملكه الذي 
وهبه لغرض ذي نفع عمومي. وبناء 
على هذا ، فإن مشروع المحطة الطرقية 
تعد مداخيله المالية لفائدة الجماعة 
ألن  باطلة،  للدارالبيضاء  الحضرية 
العقار ال تمتلكه، وبالتالي ال يحق لها 
إصدار أي مقرر بشأنه. وتلك حكاية 
أخرى ، حكاية رسمت معالم خريطة 

انتخابية على مر سنين؟
»الروضة المنسية«،  بالعودة إلى 
فإن أجل الدفن فيها انتهى منذ أكثر 
من 40 سنة، أي من حق وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أن تتخذ اإلجراءات 
الشرعية وتفتي بتحويلها إلى أرض 
عادية قابلة الحتضان أي مشروع خدمة 
للعموم. وقد سهل تصميم التهيئة هذا 
األمر في سنة 2014 حينما جعل في 
مخططه »الروضة المنسية« قابلة ألن 
تتحول إلى متنزه كبير، خاصة وأنها 

تنتشر على مساحة 10 هكتارات.
المثير في األمر أن مجلس المدينة لم 
يفعل أي إجراء لتحقيق هذا المبتغى، 
لتتحول »الروضة المنسية« إلى مرتع 
للمشردين والفارين من العدالة ومالذ  

للمجرمين...

نه�صة بركان يطيح بمازيمبي ويراهن 
على اإبقاء لقب كاأ�ض الكاف مغربيا
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قفزة عمالقة.. نباتات 
الأر�ض تنمو يف تربة القمر

زرع العلماء ألول مرة بذوًرا في تربة جلبوها من القمر، 
وهي عبارة عن عينات تم أخذها خالل بعثات إدارة الطيران 
في عامي 1969 و 1972 في إنجاز يفتح  والفضاء )ناسا( 
استيطانية بشرية  بؤر  في  األرض  نباتات  آفاًقا الستخدام 

في عوالم أخرى.
وقال باحثون، الخميس، إنهم زرعوا بذور عشبة مزهرة 
حاوية صغيرة،   12 في  الفأر“  أذن  ”رشاد  تسمى  صغيرة 
القمري“،  ”الثرى  القمر  تربة  من  واحد  جرام  منها  كل  في 

وشاهدوها وهي تنبت وتنمو.
ويختلف الثرى القمري، ذو الجزيئات الحادة والقليل من 
املواد العضوية، اختالًفا كبيًرا عن تربة األرض، لذلك لم يكن 

معروًفا ما إذا كانت البذور ستنبت أم ال.
وقالت آنا ليزا بول، أستاذة علوم زراعة نباتات البساتني، 
التكنولوجيا  ألبحاث  التخصصات  متعدد  املركز  ومديرة 
الحيوية في جامعة فلوريدا والرئيسة املشاركة في الدراسة 
”يمكن  بيولوجي:  كوميونيكشنز  مجلة  نشرتها  التي 
وهذه  القمر(،  )تربة  القمري  الثرى  في  تنمو  أن  للنباتات 
العبارة البسيطة لها معنى كبير، وتفتح الباب الستكشاف 
واملريخ،  القمر  على  املوجودة  املوارد  باستخدام  املستقبل 

على األرجح“.
وربما لم يكن غريًبا أن يكون نموها أضعف من النباتات 

على تربة األرض.

»تامي« الأمريكية تدرج 
ع�ضوات فرقة كورية 
يف قائمة »قادة اجليل 

القادم«!
اختارت مجلة »تايم« األمريكية عضوات فرقة 

»aespa« الكورية الجنوبية ضمن »قادة الجيل 
القادم«.

وهي قائمة تختارها املجلة منذ عام 2014 وتضم 
رواد االتجاهات »الذين يقودون الطريق نحو 

مستقبل أكثر إشراقا«.
ووصفت املجلة فرقة »aespa« بأنها »تجربة 

قد تكون الخطوة التالية في صناعة املوسيقى، 
وهي طريقة جديدة للربط بني العاملني الواقعي 

واالفتراضي«.
وظهرت الفرقة ألول مرة في نوفمبر 2020، تحت 

إدارة شركة »إس إم إنترتينمنت« بفكرة فريدة 
قائمة على تقنية »امليتافيرس«، وقد اشتهرت الفرقة 

ذات العضوات األربع بأغنيتها املنفردة األولى 
»Black Mamba«، وأصدرت بعدها األغنيتني 

.»Savage»و »Next Level«
وأشارت املجلة إلى النجاح العاملي الذي حققته 
الفرقة »aespa« من خالل رصيدها القليل من 
األغاني، حيث احتل أول ألبوم مصغر للفرقة 

»Savage« املركز 20 على قائمة »بيلبورد 200«، 
وهو أعلى تصنيف ألي ألبوم لفرق الكي-بوب 

للفتيات. كما تجاوز الفيديو املوسيقي ألغنيتها 
األولى »Black Mamba«  100 مليون مشاهدة 
وفي وقت أقل من أي أغنية أولى لفرق الكي-بوب.
وفي أبريل املاضي، أصبحت الفرقة أول فرقة كي-

بوب للفتيات تقدم عروضها على املسرح الرئيسي 
في مهرجان »كوتشيال فالي« للموسيقى والفنون، 
وهو أكبر مهرجان للموسيقى في الهواء الطلق في 

الواليات املتحدة.

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

اكت�ضافات على املريخ توؤ�ضر على 
وجود املياه لفرتة اأطول على �ضطحه

أعلن علماء صينيون أن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على 
كوكب املريخ في منخفض ضخم ،يعتقد أنه كان موقعا ملحيط قديم، تشير 
إلى أن املياه كانت موجودة على سطح الكوكب ملدة أطول مما كان يعتقد 

سابقا.
”ساينس  بدورية  األربعاء،  نشرت  بحثية  ورقة  في  العلماء  وقال 
إنه وفقا لتحليل بيانات أرسلتها املركبة الفضائية الجوالة  أدفانسيز“ 
”تشورونغ“، تم رصد مؤشرات على وجود مياه في عينات معدنية تعود 

إلى 700 مليون عام مضت فقط.
3 مليارات عام مضت  قبل  كان يحتوي على مياه  املريخ  أن  ويعتقد 
الحقبة  باسم  واملعروف  الثاني،  الجيولوجي  العصر  انتهى  عندما 

”الهسبيرية“.

كوكب  سطح  على  مياه  توجد  ال  الحالية  ”األمازونية“  الحقبة  وفي 
املريخ.

املعادن  على  تحتوي  التي  التربة  أن  الصينيون  العلماء  وأضاف 
واملوجودة في العينات التي جمعتها تشورونغ، عليها قشرة صلبة ربما 

تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحني.
وتحركت املركبة الفضائية الجوالة تشورونغ ملسافة نحو كيلومترين 
أيار  من موقع هبوطها وتجمع البيانات منذ وصولها للمريخ في مايو/ 

من العام املاضي.
وتسعى الصني ألن تصبح قوة فضائية بحلول عام 2030، ونجحت 
في إطالق مجسات الستكشاف املريخ، وأصبحت أول دولة تهبط بمركبة 

فضائية على الجانب البعيد من القمر.
الفضاء  محطة  في  املشاركة  من  الصني  املتحدة  الواليات  ومنعت 
الدولية، وقضت الصني العقد املاضي في تطوير تقنيات لبناء محطتها 
محطة  بخالف  العالم  في  الوحيدة  املحطة  وهي  الخاصة  الفضائية 

الفضاء الدولية.
التلفزيون الحكومي الصيني إن  27 من أبريل املاضي، قال  الـ  وفي 
3 رواد فضاء صينيني عادوا إلى األرض، بعد أن قضوا 183 يوما في 
الفضاء، مستكملني أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى اآلن، وفق 

ما نقلته ”رويترز“.
9 ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسة ألول  وهبط رواد الفضاء بعد 

محطة فضاء صينية.
”شنتشو13-“  املركبة  منت  على  املاضي  أكتوبر  في  إطالقهم  وبعد 
قضى رائدا الفضاء، تشاي تشي قانغ وويي جوانجفو، ورائدة الفضاء 
وانغ يابينغ، 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بني 
11 مهمة الزمة إلنهاء بناء محطة الفضاء الصينية تيانخه بحلول نهاية 

العام.
و“شنتشو 13- هي ثاني بعثة من 4 بعثات مأهولة مزمعة الستكمال 

بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل املاضي.
وعادت ”شنتشو 12“ إلى األرض في سبتمبر.
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تايالند توزع مليون نبتة 
قنب له تاأثري خمدر جمانا 

على ال�ضكان
مليون  توزيع  التايالندي  الصحة  وزير  أعلن 
شتلة مجانية من نبات القنب الهندي على األسر 
في جميع أنحاء البالد في يونيو احتفاء بقاعدة 
جديدة تسمح للناس بزراعة تلك النبتة في املنزل.
وكان الوزير، أنوتني تشارنفيراكول، قد كشف 
عن هذه الخطوة في منشور على فيسبوك أعرب 
فيه عن نيته زراعة نباتات القنب مثل »املحاصيل 

املنزلية«.
وسوف يسمح القانون، التي دخل حيز التنفيذ 
في  القنب  نبات  بزراعة  للناس  يونيو،   9 في 
يجب  لكن  املحلية،  حكومتهم  إخطار  بعد  املنزل 
الطبية وتستخدم  الدرجة  من  تكون النباتات  أن 
استخدام  يمكن  وال  الطبية،  لألغراض  حصرًيا 
القنب ألغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.
في  خطوة  أحدث  هي  الخطوة  وهذه 
ربحي،  كمحصول  للقنب  خطة تايالند للترويج 
فيه  العاملة  القوى  ثلث  حوالي  تعمل  بلد  في 

بمجال الزراعة، وفًقا للبنك الدولي.

»الفاكيتا«..اأ�ضغر 
الثدييات البحرية 

تتعر�ض خلطر الإنقرا�ض

خنازير  من  نوع  الصغيرة  البقرة  أو  فاكيتا 
حجمه  ويبلغ  الدالفني  عائلة  إلى  ينتمي  البحر 
أصغر  يجعله  ما  املتوسط  في  واحد  متر  نحو 

أنواع الحيتانيات.
لكن هذه الفصيلة من الثدييات البحرية باتت 
يتخطى  ال  االنقراض إذ  لخطر  عرضة  األكثر 
قبالة  الهادئ  املحيط  في  فقط  العشرة  عددها 

سواحل كاليفورنيا.
بسبب  أبدا  تتكاثر  لن  أنها  كثيرون  ويعتقد 
ضعف التنوع الجيني لديها واللجوء إلى تزويج 

األقارب من نسلها املستقبلي.
في  باحث مكسيكي  أوليفيرا  أليخاندرو  وأكد 
انقرضت  حال  البيولوجي:«في  التنوع  مركز 
ال  البشر  لخيارات  نتيجة  ذلك  سيكون  فاكيتا 

للعوامل الجينية«.
دراسة حديثة اعتبرت أن الفاكيتا لن تنقرض 
محددة  أعدادها  انخفاض  رغم  جينية  ألسباب 

شرط وقف الصيد املسؤول عن تدهور أعدادها.
هذه  أن  إلى  الباحثني  تحليالت  وخلصت 
األنواع  أحد  كانت  لطاملا  الصغيرة  الحيتان 
ولم  جدا  ضعيف  الجيني  تنوعها  وأن  النادرة 
القرنني  مدار  على  آالف  بضعة  أعدادها  تتجاوز 

املاضيني والعشرات في السنوات األخيرة.

حتذيرات: عدد اأحداث اجلفاف ومدتها ارتفعت بن�ضبة 29٪
اإلنسانية  أن  من  املتحدة  لألمم  جديد  تقرير  حذر 
الجفاف،  إدارة حاالت  في  طرق  مفترق  عند  تقف 
منذ   29% بنسبة  واملدة  األحداث  عدد  ارتفعت  حيث 
باألرقام  الجفاف  املسمى  التقرير،  2000، ويقول  عام 
بشكل  مطلوب  األمر  هذا  من  التخفيف  »إن   ،2022

عاجل، وباستخدام كل أداة نستطيع«.
البريطانية،  »ديلى ميل«  ذكرته صحيفة  ملا  ووفقا 
األمم  التفاقية  التنفيذي  األمني  ثياو،  إبراهيم  قال 
على  »نحن   :)UNCCD( التصحر املتحدة ملكافحة 
مفترق طرق«، مضيفا »نحن بحاجة إلى التوجه نحو 
املدمرة،  اإلجراءات  في  االستمرار  من  بداًل  الحلول 
معتقدين أن التغيير الهامشي يمكن أن يشفي الفشل 

املنهجي.«
الحقائق  من  العديد  على  الضوء  التقرير  يسلط 
حول  الحالية  الجفاف  حالة  حول  املقلقة  واألرقام 
العالم، ومن عام 1970 إلى عام 2019، شكلت مخاطر 
من   45% و  الكوارث،  نصف  واملياه  واملناخ  الطقس 
الوفيات املرتبطة بالكوارث، كان معظمها في البلدان 

النامية.
وتسببت حاالت الجفاف في أكبر عدد من الخسائر 
 650 من  يقرب  ما  وفاة  في  تسببت  حيث  البشرية، 
ألف شخص، كما يسلط التقرير الضوء على الخسائر 
باالقتصاد  الجفاف  يلحقها  التي  الهائلة  االقتصادية 

العاملي.

تشير التقديرات إلى أن الجفاف تسبب في خسائر 
 1998 124 مليار دوالر من عام  عاملية تقدر بحوالي 

إلى عام 2017.
وأضافت أن أكثر من 2.3 مليار شخص يواجهون 
 160 من  يقرب  ما  تعرض  مع  مائية،  ضغوطا  اليوم 

مليون طفل لجفاف شديد وطويل األمد.
املنشور  هذا  في  الواردة  واألرقام  الحقائق  تشير 
الجفاف  مدة  في  تصاعدي  مسار  االتجاه:  نفس  إلى 
وشدة التأثيرات، ليس فقط على املجتمعات البشرية 

ولكن أيًضا على النظم البيئية التي يعتمد عليها بقاء 
كل أشكال الحياة، بما في ذلك من جنسنا.

األمم  لدى  فإن  عاجل،  إجراء  اتخاذ  يتم  لم  إذا 
املتحدة بعض التنبؤات املخيفة، فبحلول عام 2030، 
يقدر أن 700 مليون شخص سيكونون عرضة لخطر 
 ،2040 عام  بحلول  بينما  الجفاف،  بسبب  النزوح 
من  تعاني  مناطق  في  األطفال  ربع  حوالي  سيعيش 

نقص حاد في املياه.

علماء اأمريكيون يفجرون مفاجاأة: عيون املوتى ترى حتى بعد 5 �ضاعات من الوفاة
اكتشف العلماء أنه يمكن إعادة عيون املوتى مرة 
أخرى إلى الحياة، وأن ترى النور مرة أخرى بعد 5 

ساعات من الوفاة، فى اختراق علمى كبير.
البريطانية،  ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
استجابت عيون املتبرعني حتى للضوء الخافت »كما 
تفعل فى العني الحية«، حيث استجابت الخاليا في 
شبكية العني للضوء، بل وتواصلت بعد 5 ساعات من 
الدماغ،  إلى  النتائج  امتدت  إذا  أنه  موضحة  املوت، 
فيمكننا إعادة األعضاء الحية من املوتى، مشيرة إلى 
أنه تمكن العلماء من إعادة عيون املوتى إلى الحياة 

فى اختراق علمى كبير.
الحساسة  الخاليا  تمكنت  لقد  الصحيفة  وقالت 
ملدة  للضوء  االستجابة  العني من  في شبكية  للضوء 
تصل إلى 5 ساعات بعد املوت، وأظهرت االختبارات 
املعملية أنهم أرسلوا إشارات »تشبه تلك املسجلة من 
الكائنات الحية«، حيث تشكل هذه الخاليا العصبية 
فى شبكية العني جزًءا من الجهاز العصبى املركزى 

الذى يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

الذى  االكتشاف،  هذا  يثير  الصحيفة  وأوضحت 
 ، Natureمجل فى  وُنشر  أمريكيون  باحثون  أجراه 
العصبى  للجهاز  أخرى  خاليا  استعادة  إمكانية 

املركزى فى املستقبل.
وقال الخبراء إن دراستهم »تثير التساؤل عما إذا 
كان موت الدماغ، كما هو ُمعرف حالًيا، ال رجوع فيه 

حًقا«.
ولتحقيق نتائجهم صمم العلماء وحدة نقل خاصة 
إلى  املغذية األخرى  إعادة األكسجني واملواد  يمكنها 

العني بعد 20 دقيقة من إزالتها من متبرع متوفى.
وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة، الدكتورة فاطمة 
عباس، من جامعة يوتا، لقد تمكنا من إيقاظ الخاليا 
املستقبلة للضوء فى البقعة البشرية، وهى جزء من 
وقدرتنا  املركزية  رؤيتنا  عن  املسئولة  العني  شبكية 

على رؤية التفاصيل الدقيقة واللون.
عليها  الحصول  تم  التى  العيون  »فى  وأضافت 
ملدة تصل إلى 5 ساعات بعد وفاة املتبرع باألعضاء، 
واألضواء  الساطع  للضوء  الخاليا  هذه  استجابت 

امللونة وحتى ومضات الضوء الخافتة للغاية«.
دراسة  من  أبعد  خطوة  الجديد  البحث  ويذهب 
جامعة ييل لعام 2019 التي أعادت تشغيل أدمغة 32 
من الخنازير املقطوعة الرأس ذبحت قبل 4 ساعات، 
لكن فشلت دراسة ييل في إحياء النشاط في الخاليا 

العصبية.
وقال الدكتور فرانس فينبرج، من والية يوتا أيًضا: 
مع  تتواصل  الشبكية  خاليا  جعل  من  تمكنا  »لقد 

بعضها البعض، كما تفعل في العني الحية«.
االختراق  هذا  يؤدي  أن  أيًضا  الباحثون  ويأمل 
إلى تسريع عالجات جديدة لفقدان البصر وتحسني 

فهمهم ألمراض الدماغ.
وأضاف الدكتور فينبيرج أن الباحثني يأملون في 
لدعم  الفريق  طورها  التى  العملية  استخدام  يتم  أن 
املزيد من  التبرع فى أبحاث أخرى وأن  العيون بعد 

الناس سيتم إلهامهم للتبرع بأعينهم للعلم 
الرؤية  دراسة  اآلن  العلمي  للمجتمع  »يمكن  وأكد 
املختبر«،  حيوانات  مع  ممكنة  غير  بطرق  البشرية 
املانحة  املجتمعات  هذا  يحفز  أن  نأمل  مضيفا، 
من  العيون  وبنوك  باألعضاء  واملتبرعني  لألعضاء 
خالل مساعدتهم على فهم االحتماالت الجديدة املثيرة 

التي يقدمها هذا النوع من األبحاث.
يتوقف  حالة  الدماغى  املوت  إن  الصحيفة  وقالت 
النقطاع  نتيجة  العمل  عن  الشخص  دماغ  فيها 
اململكة  قانون  وبموجب  الدم،  إمداد  أو  األكسجني 
لن  ألنه  مات  قد  الشخص  أن  يعني  هذا  املتحدة، 
القلب  استمرار  من  الرغم  على  أبًدا  وعيه  يستعيد 
الطبية  التكنولوجيا  بمساعدة  العمل  في  والرئتني 

مثل جهاز التنفس الصناعي
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تمكن فريق اتحاد تواركة، أول أمس األحد، من انتزاع بطاقة الصعود الثانية 
وصافة  رسميا  احتالله  بعد  األول،  قسمها  في  االحترافية  الوطنية  للبطولة 
الترتيب في القسم الثاني، وراء فريق املغرب التطواني، الذي ضمن منذ الدورة 

25 عودته السريع إلى قسم الصفوة.
االتحاد  على ضيفه  الفوز  نتيجة  تحقيقه  بعد  تواركة  اتحاد  وجاء صعود 
أرضية  على  التي جمعتهما  املباراة  في  لواحد،  بهدفني  للخميسات،  الزموري 
ملعب األمير موالي الحسن بالرباط، برسم الدورة 28 من بطولة القسم الثاني.

املوسم  خالل  صفوفه  عزز  الذي  تواركة،  اتحاد  فريق  تمكن  الفوز  وبهذا 
الرحمان  عبد  الحارس  بينهم  من  املخضرمني  الالعبني  من  بمجموعة  الجاري 
الترتيب  وصافة  احتالل  من  النقاش،  إبراهيم  امليدان،  ومتوسط  الحواصلي 
برصيد 52 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أوملبيك الدشيرة و11 نقطة عن شباب 

املسيرة.
أمام  نظيفة  بثنائية  املنهزم  الدشيرة،  أوملبيك  تعثر  تواركة  اتحاد  واستغل 
ثالثا، وسقوط شباب   42 النقطة  عند  رصيده  ليتجمد  خنيفرة،  أطلس  شباب 
في  نقطة   41 في جعبته  ليظل  املراكشي،  الكوكب  أمام  نظيف  بهدف  املسيرة 

املرتبة الرابعة.
الرياضي  االتحاد  مدرب  ومساعد  التقني  املدير   ، شريفة  بن  محمد  وقال 
لهذا  تاريخي  يوم  لألنباء،«إنه  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  التوركي، 
النادي املرموق، الذي غذى كرة القدم الوطنية بنجوم كبار، في مقدمتهم الدولي 
السابق محمد التيمومي. إنها نتيجة عمل هائل من قبل جميع مكونات النادي«.
وأضاف أنه إنجاز مستحق ألن نادي االتحاد الرياضي التوركي فريق منظم 

ومحترف، ومنسجم حيث يجمع العبني مخضرمني وعناصر شابة.
اختياري  يعكس  اإلنجاز  هذا  شخصيا،  لي  »بالنسبة  القول  إلى  وخلص 

العمل داخل هذا النادي ومشروعه الرياضي، الذي أقنعني«.
ومن جهته، أكد عبد املولى الخنفري املدير اإلداري لالتحاد الرياضي التوركي 
أن هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، وأن املهمة لم تكن سهلة، »ألنه كان علينا 

التعامل مع فرق راكمت خبرة كبيرة«.

على  باملحافظة  مطالبني  حيث سنكون  جديدة  مرحلة  حاليا  »نلج  وأضاف 
مكتسباتنا، لكن مكونات النادي والجهاز التقني ومختلف املسؤولني، ستأخذ 
في االعتبار التحديات التي ستواجهها من خالل تطوير مشروعهم املستقبلي«.

املاضي،  القرن  ستينات  نهاية  التوركي  الرياضي  االتحاد  فريق  وتأسس 
لتنطلق منذ تلك الفترة رحلة بحث الفريق عن الصعود لقسم األضواء.

واقترب االتحاد التوركي من بلوغ هذا الهدف سنوات قليلة بعد ذلك، حيث 
النادي،  عشاق  جعل  ما  وهو  الثانية،  الدرجة  بلوغ  من  السبعينات  في  نجح 

الالعبني، واملسؤولني يزدادون إيمانا بالقدرة على االلتحاق بقسم الكبار.
املميزين،  الالعبني  من  مجموعة  الفترة  هذه  خالل  التوركي  الفريق  وضم 
الفئات  في  تدرج  الذي  التيمومي،  محمد  الذهبية،  للكرة  الحامل  يقودهم  كان 
العمرية للنادي، قبل االنتقال صوب فريق الجيش امللكي ليتوج معه بمجموعة 

من األلقاب.
وبفضل ترسانة من الالعبني املميزين من بينهم جمال قريطس و األخوين 
عزيز وعبد اللطيف الخياطي عالوة على الالعب عبد الغفور، كان املوسم الكروي 
القسم  في  التوركي  الرياضي  لالتحاد  1980 – 1981 شاهدا على أول ظهور 
األول، إال أنه فشل في الحفاظ على مكانته وعاد أدراجه بعد نهاية املوسم ذاته.

بقسم  العهد  تجديد  في  التوركي  الفريق  عزيمة  الكبوة  هذه  تحبط  ولم 
الصفوة، إذ انطلق في املنافسة على الصعود مجددا بداية من أول موسم في 
الدرجة الثانية، وهو ما نجح فيه حيث عاد لقسم األضواء خالل املوسم الكروي 

.1983 – 1982
وعجز االتحاد التوركي خالل املناسبة الثانية أيضا عن الحفاظ عن مكانته 
املوسم  الثالثة في  للمرة  الشأن خالل صعوده  كان  األولى، وكذلك  الدرجة  في 

الكروي 1986 – 1987.
فيها  استطاع  التي  الوحيدة  املرة   2005  –  2004 الكروي  املوسم  وكان 
دام  غياب  إثر  الصعود  حقق  بعدما  األولى،  الدرجة  في  بقائه  ضمان  الفريق 

سنوات طويلة.
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اأربع ميداليات للكراطي املغربي يف كاأ�س 
حممد ال�ساد�س الدولية للكراطي

عبد المجيد النبسي
بالرباط،  األحد  أمس  أول  مساء  اختتمت 
السادس  محمد  كأس  16من  الدورة  فعاليات 
الرعاية  تحت  نظمت  التي  للكراطي،  الدولية 
بالقاعة  السادس،  محمد  امللك  لجاللة  السامية 
املغطاة التابعة للمجمع الرياضي األمير موالي 

عبد اهلل بالرباط.
وحضر الكراطي املغربي بقوة، ليؤكد مكانته 
العربية  العاملية  املدارس  أقوى  بني  الدولية 
ميداليات:)ذهبية  بأربع  فاز  أن  بعد  والعاملية، 

وفضية، وبرونزيتان(.
وجاءت امليدالية الذهبية في مسابقة التباري 
على  تغلب  الذي  جينا،  العالي  عبد  البطل  عبر 
60كلغ  وزن   في  محمد  صالح  محمد  املصري 

بـ7 – 5.
وأظهر البطل جينا ذكاء حادا وثقة كبيرة في 
إلى  تخلفه  تحويل  من  مكنه  ما  التقنية،  قدراته 
في  إيبون«  انتصار، بعد أن نجح في تسجيل« 
الثواني األخيرة من املنافسة، بعدما كان منهزما 

بـ 4 – 5 .
وجاءت امليدالية الفضية في مسابقة  التباري 
أقل  وزن  في  بروك  نسرين  البطلة  عبر  أيضا، 
أمام  النهائي  في  تعثرها  ،بعد  كلغ   68 من 
سيطرت  التي  كيريسي«،  »آلينا  السويسرية 
على املقابلة بشكل كبير، وانتصرت بـ 5نقط دون 

مقابل.
وعرفت البطلة السويسرية كيف تسقط البطلة 
املغربية في الكثير من األخطاء التقنية، واالكتفاء 

بالدفاع، ولتفوز بذلك بامليدالية الذهبية.
مباراة  في  بروك  نسرين  تابع  من  كل  وكان 
البطلة  على  فيها  فازت  والتي  النهاية،  نصف 
العاملية األذريبيجانية »آرينا زاراتيسكا«بنتيجة 
4 – 3، رشحها  للفوز بامليدالية الذهبية، لكنها 
مباراة  في  مستواها  عن  البعد  كل  بعيدة  كانت 

نصف النهاية.
ونال الكراطي املغربي امليداليتني البرونزيتني 
بواسطة كل من فاطمة الزهراء الشجعي في وزن 
على  التباري  منافسة  في  فوزها  بعد   61كلغ، 
بنتيجة  فانتوس«  »جاكلني  اإلكوادورية  البطلة 
1 – 0، وهو ما يؤكد الحذر الكبير الذي ميز هذه 

من  الثانية  البرونزية  كانت  حني  في  املباراة، 
أقل  وزن  في  واجه  الذي  الشعبي،  نبيل  نصيب 
من 84 كلغ، املصري محمد رمضان، الذي لم يكن 

ندا قويا وحقق الفوز بخمسة نقط دون مقابل.
خاضوا   9 أصل  من  أبطال   4 كان  وإذا 
التتويج،  قد  صعدوا منصة  التباري  منافسات 
فإن املشاركني في مسابقة الكاطا )آية النصيري 
وسناء أكلمام وصالح الدين املنصوري وعدنان 
بإحدى  للفوز  الحظ  يحالفهم  لم  الحكيمي( 
حيث  السابقة  الدورات  عكس  وذلك  امليداليات، 
منصة  في  متواجدا  املغربي   الكراطي  كان 

التتويج.
األبطال  الدورة  هذه  في  كبير  بشكل  وبرز 
منها  ميداليات،  بعشر  فازوا  الذين  املصريون، 
املصري  الكراطي  جعل  ما  وهو  5ذهبيات،  
متواجدا في أغلب منصات التتويج في منافسات 

التباري ذكورا وإناثا.
منافسات«  على  اليابانيون  األبطال  وسيطر 
بميداليتني  فازوا  حيث  وإناثا،  ذكورا  الكاطا« 

ذهبيتني  وبـ 4 نحاسيات.
وقال »يانيك بيرسوط«، املدير التقني لجامعة 
الكراطي وأساليب مشتركة،إن الدورة 16من كأس 
محمد السادس الدولية للكراطي، والتي تعد من 

الكراطي،  الدورات الخمس للعصبة األولى  في 
قد أكدت من جديد على مستوى الكراطي املغربي 
عامليا، كما بأنها مكنت بعض األبطال من تحسني 
ترتيبهم العاملي، مع العلم بأن هناك من أخفق في 
بلوغ منصة التتويج، ويمكن اعتبار هذه الدورة 
لألبطال  التقني  املستوى  على  للوقوف  مناسبة 
مرتبان  مغربينب  بطلني  وأن  خاصة  املغاربة، 
على  و«سنعمل  عامليا.  األوائل  العشر  ضمن 
في  املغاربة،  لألبطال  التقني  املستوى  تطوير 
أفق املشاركة في ألعاب البحر األبيض املتوسط، 

وألعاب التضامن اإلسالمي ». 
الدورة  مدير  صرح  التنظيم   وبخصوص 
عرفت  السنة  هذه  دورة  أن  مطيوط،  الزيتوني 
وعلى  التنظيم،  مستوى  على  كبيرا  نجاحا 
تابع  من  كل  مكن  ما  وهو  التقني  املستوى 
القاعة املغطاة،أو  املنافسات، سواء مباشرة من 
االستمتاع  من  الواسع،  التلفزي  النقل  عبر 

بمباريات شيقة وممتعة.
الدولية ملحمد  الكأس  16من  الدورة  أن  يذكر 
 48 مشاركة  عرفت  للكراطي  الدولية  السادس 
 32 ضمن  مصنفني  100بطل  بـ  ممثلة  دولة، 
تكوينية  دورة  تنظيم  عرفت  كما  عامليا.  األوائل 

ملجموعة من الحكام .

ع.س.ن /1701/إد

�سيطرة مغربية على الدورة 32 من ماراثون مراك�س الدويل
محمد فالل

بلقب  ديدا  بونسا  اإلثيوبي  العداء  توج 
 ،32 نسخته  في  الدولي،  مراكش  مراثون 
بعدما حقق توقيت )ساعتني و 09 دقائق و34 
سمير  املغربي  العداء  على  متقدما   ،) ثانية 
جوهر الذي حل ثانيا بتوقيت )ساعتني و 09 
دقائق و36 ثانية(، فيما عادت  املرتبة الثانية 
لإلثيوبي نجيس شوبي ادشاو بساعتني و 09 

دقائق و48 ثانية.
وشهدت أطوار ماراثون الرجال منافسة قوية 
بني العدائني األفارقة ونظرائهم املغاربة، الذين 
اإلثيوبيني.  خبرة  رغم  كعبهم،  علو  عن  أبانوا 
املناخ  جودة  هو  تحفيزيهم  في  ساهم  ومما 
دورا هاما  لعبا  بدوره  الذي  املعتدل،  والطقس 
في السباق ولم يكن له أي تأثير على العدائني.

في  إال  املتسابقني  بني  التنافس  يشتد  ولم 
الوصول،  خط  من  األخيرة  كيلومترات  العشر 
باقي  عن  املقدمة  كوكبة  ابتعدت  حيث 
اإلثيوبي  األخير  في  مكنت  بأمتار  املتسابقني، 

بونسا ديدا من التتويج باللقب .
ولدى السيدات، فقد سجلت هيمنة واضحة 

للعداءات املغربيات الالئي  تجاوزن منافساتهن 
باستحقاق وسيطرن على املراتب األولى.

العداؤون  تألق  الرجال  مراثون  نصف  وفي 
العدائني  على  الطريق  قطعوا  الذين  املغاربة، 
الثالثة  املراتب  احتالل  من  وتمكنوا  األفارقة، 
األولى. وبدوره سجل نصف مارثون السيدات 
العداءات  انتزعت  حيث  مغربية،  سيطرة 
املغربيات الرتب الثالثة األولى، مما يؤكد بأن 
النسخة الثانية والثالثني كانت مغربية بامتياز 

.
    وقال العداء اإلثيوبي بونسا ديدا، املتوج 
بلقب املاراثون، عقب تتويجه، إن الدورة 32 من 
قوية  بمنافسة  تميزت  الدولي  مراكش  مراثون 
برهنوا  الذين  املغاربة،  العدائني  واستماتة 
على مستويات جيدة، وكانوا األقرب للتتويج، 
لم يتمكن من أخذ زمام األمور إال  مشددا بأنه 
كما  الوصول،  نقطة  من  األخيرة  املراحل  في 
املغاربة  باملتسابقني  الوقت  نفس  في  أشاد 
عن  يعبر  أن  قبل  السباق،   طيلة  بنديتهم 
النسخة  هذه  عرفتها  العامة  لألجواء  ارتياحه 
الجمهور  وتشجيع  املناخ  جودة  حيث  من 
وختم  املراكشيني،  طرف  من  الترحاب  وحسن 

ممتاز  مراكش  ماراثون  إن  بالقول  تصريحه 
ويستحق املكانة املرموقة.

الزهراء كردادي، صاحبة  فاطمة  البطلة  أما 
بهذا  سعادتها  عن  عبرت  فقد  اإلناث،  لقب 
إفريقيات  بطوالت  أمام  حققته  الذي  اإلنجاز 
أنه  مضيفة  املاراثون،  بسباقات  خبيرات 
منصة  أعتلي  و«أنا  يتصور  ال  إحساس 
كمغاربة.  جميعا  لنا  شرف  وهو  التتويج، 
كنت  ألنني  مكثفة  استعداداتي  كانت  لقد  نعم 
أطمح إلى التتويج ... حظينا بكامل التشجيع 
الذين  املسؤولني،  طرف  من  الالزمة  والعناية 
املوعد.  في  لنكون  الظروف  جميع  لنا  وفروا 
أن  وأتمنى  املغاربة  لجميع  اللقب  هذا  وأهدي 

أحقق ألقابا أخرى في املستقبل.« 
على  العام  املشرف  الكنيدري،   محمد  أما 
ماراطون مراكش الدولي، فقد وجه شكره  لكل 
حيث  من  الدورة،  هذه  إنجاح  في  ساهم  من 
األرقام أو التنظيم، كما هنأ البطالت واألبطال 
»اعتبرها  نتائج،  من  حققوه  ما  على  املغاربة 
جميعا«،  لنا  الوقت  نفس  في  ومشرفة  مبهرة 
مغربية  كانت  السنة  هذه  نسخة  أن  مضيفا 

بامتياز.
من حفل توزيع الجوائز على املتوجني                  تصوير الحالفي

أحمد بيضي
غير رسمية  »نسخة  أثار تسريب 
الوطنية  للوكالة  األساسي  للقانون 
»جمعية  حفيظة  والغابات«  للمياه 
التقنيين الغابويين« التي دعت لعقد 
دورة استثنائية، عن بعد، لمجلسها 
حيثيات  مناقشة  أجل  من  الوطني، 
المسربة«،  »النسخة  وتفاصيل هذه 
سيما في ظل ما وصفه بيان مجلس 
»التطورات  بـ  المذكورة  الجمعية 
تنزيل  عــرفــهــا  ــتــي  ال الــمــتــســارعــة 
استراتيجية غابات المغرب 2020 – 
2030، ومعها الوكالة الوطنية للمياه 
والغابات المحدثة بقانون 20 – 52«، 
وفق بيان صادر عن أشغال اجتماع 

المجلس الوطني للجمعية.
مجلس  أكــد  السياق،  ذات  وفــي 
الجمعية أنه فوجئ بتسريب الوثيقة 

التي وصفها بـ«الجوفاء من أي امتياز إداري 
التقنية  الشغيلة  انتظارات  يوازي  مادي  أو 
االستراتيجية  األهمية  ذي  الغابوي  للقطاع 
التي حظيت بمباركة وعناية جاللة الملك في 
كل المناسبات«، حيث »اكتفت اإلدارة بإعادة 
وإضافة  السابقة  المكاسب  بعض  تكييف 
األطر  لتطلعات  ترقى  ال  مادية  تحفيزات 
التقنية مقارنة مع المسؤوليات وااللتزامات 
والمهام الموكولة إليهم«، دون أن يفوت مجلس 
الجمعية التذكير برفض ممثلي هذه الفئة، قبل 
حوالي ست سنوات، لبعض ما أعادت إدارة 

القطاع تكييفه. 
وجاء اجتماع مجلس الجمعية انطالقا من 
»سكوت إدارة القطاع على موضوع »النسخة 
المسربة« وعدم تفنيدها أو تكذيب مضامينها«، 

و«من عدم تصديق المجلس الوطني لحدسه 
خالل  مرة،  ما  غير  عنه،  عبر  الذي  السابق 
بياناته ولقاءاته الرسمية التي كانت تحذر من 
تدبير دسائس غير موضوعية لمعالجة العديد 
من اإلشكاالت التي كانت مطروحة على مائدة 
الحوارات على الدوام«، إلى جانب »الوعود 
التي قطعها مسؤول القطاع على نفسه، والتي 
لخصها أساسا في إعداد قانون شامل ومتميز، 
وبجودة عالية غير مسبوقة«، على حد نص 

البيان.
ولم يفت المجلس الوطني للجمعية، ضمن 
بيانه، اإلشارة إلى سياسة »تشديد الخناق 
العناصر  على  القطاع  إدارة  مارسته  الذي 
التقنية الميدانية عبر شرعنة االلزامية والعمل 
24/24 ساعة و7/7 يوما، بشكل استعبادي 
فاق تلك التي كان يفرضها المعمر على األعوان 

الغابويين المغاربة، إبان فترة االستعمار، في 
انعدام تحديد قيمة تحفيزية تقابل هذه األعباء 
وهكذا،  المماثلة«،  القطاعات  بباقي  إسوة 
يضيف مجلس الجمعية، »ستظل اإلشكاالت 
قائمة في ما يتعلق بسياقة سيارات المصلحة 
وعربات مكافحة الحرائق وغياب رؤية لتطوير 

المسار المهني للتقني«.
وصلة بالموضوع، ذكر المجلس الوطني 
لـ«جمعية التقنيين الغابويين« بـ »ملف تقنين 
حمل السالح الوظيفي والتعويضات المتعلقة 
ثم  والنياشين،  البذلة  ملف  إلى  إضافة  به، 
ملف حاملي الشهادات، وبصفة عامة انعدمت 
اإلشارة، في بنود مشروع النظام األساسي، 
إلى أي وسائل عصرية وموضوعية وتقنية 
التقني  البشري  العنصر  لمواكبة  مصاحبة 
لمسايرة التنزيل األمثل الستراتيجية غابات 

والتدبير   2030  2020- المغرب 
للخالفات  األمثل  العصري  المهني 
المهنية واإلدارية المعقدة ألسباب 
تتعلق بطبيعة القطاع«، وفق محتوى 

البيان.
عن  الجمعية  مجلس  ـــرب  وأع
المنتوج  إزاء  »استغرابه ودهشته 
منه  تخوفه  عن  عبر  طالما  ــذي  ال
اعتماد  وعـــدم  التعتيم  بسبب 
التشاركية  الــديــمــقــراطــيــة  مــبــدأ 
خالل  المهنية  التمثيليات  مــع 
لكثير  »رفضه  عن  فضال  إعداده«، 
بمسودة  ــواردة  ال المقتضيات  من 
هذا النظام األساسي ومطالبته كل 
الجهات المعنية، وعلى رأسها مدير 
بتحمل  بالنيابة،  الوطنية  الوكالة 
مسؤوليتها كاملة لتدارك االنزالقات 
الخطيرة التي ستضيع معها الحقوق 
المادية والمعنوية لفئة عريضة من 
والتي  البشرية،  الموارد  مكونات 
تعد ركيزة ميدانية أساسية لتحقيق الوكالة 

أهدافها ومردوديتها المطلوبة«. 
التقنيين  »جمعية  مجلس  قـــرر  وقـــد 
المعنية  الــدوائــر  كل  مراسلة  الغابويين« 
عليه  أقدمت  ما  بخطورة  »إشعارها  ألجل 
إدارة القطاع بشكل انفرادي غير مسبوق لدى 
قطاعات مماثلة«، مع اإلعالن عن »حق الجمعية 
في اتخاذ كل اإلجراءات القانونية المناسبة 
التي يخولها لها الدستور والقوانين المعمول 
بها دفاعا عن حقوقها المكتسبة والمستحقة«، 
فيما لم يفت ذات المجلس الدعوة الجتماع 
حضوري، يوم السبت 14 ماي 2022، بسال، 
من أجل تعميق دراسة ومناقشة المستجدات 
المذكورة واالتفاق على تاريخ عقد الجمع العام 

العادي للجمعية. 
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االأمير موالي ر�شيد يمثل جاللة الملك ب�أبو ظبي 
في تقديم التع�زي في وف�ة ال�شيخ خليفة بن زايد 

مثل األمير موالي رشيد، أول أمس األحد بأبو ظبي، 
جاللة الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في 

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقدم األمير موالي رشيد، خالل استقباله من قبل 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تعازي جاللة الملك في وفاة الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
حضر االستقبال على الخصوص الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، والشيح طحنون 

الوطني، والشيخ  آل نهيان مستشار األمن  زايد  بن 
سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، والشيخ عبد 
اهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. كما حضره عن 
الجانب المغربي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

أحمد التوفيق.
وكان األمير موالي رشيد، قد حل في وقت سابق 
يوم األحد بالمطار الرئاسي بأبوظبي، حيث وجد في 
استقباله الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب 

التنفيذي لحكومة أبو ظبي.

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

 صدق اهلل العظيم

البحرية رابحة في   ذمة اهلل

البحرية،   عائلة  حزينة،   فقدت   بقلوب 
 المشمولة برحمة اهلل، بإذنه تعالى،   البحرية 
رابحة، أرملة السنني الحركاتي إدريس إثر موت 
للهجري   1443 مفاجئ، وذلك يوم29رمضان 

الموافق  فاتح ماي 2022 بصفرو.
المرحومة ترك رحيلها ألماً   وحزناً   بليغين 
جيرانها،   نظراً   وسائر  عائلتها   في   نفوس 
التي   كان   تتميز  أخالقها  وحسن   لطيبوبتها 
مثواه  إلى  الطاهر  بهما،   وقد شيع جثمانها 
األخير بمقبرة صفرو،   فصبراً   جميالً   لعائلتها 

وسائر أقاربها.
وبهذه المناسبة األليمة،   يتقدم جميع األهل 
واألحباب والجيران  بأصدق عبارات التعازي  
فطومة،  السنني  أبنائها:  إلــى   والمواساة 
خديجة، سي محمد، زهور، مصطفى، عبداهلل 
عائلتيها  أفراد  جميع  وإلى  السنني  وجواد 
الصغيرة والكبيرة،   سائلين هلل أن   يرحم روحها 
الطاهرة وأن   يبوئها مقام صدق عند مليك مقتدر 
في   أعلى عليين،   وأن   يسكنها  فردوس الجنة 
مع الذين أنعم عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا،   وأن  
 يلهم ذويها الصبر والسلوان .  وال راد لقضاء 

هلل .  إنا هلل وإنا إليه راجعون . 

البي�ش�ء  الدار  مدينة  مجل�س  دعم  قيمة  �شنتيم  مليون   500
للرج�ء والوداد  وتحفيزات مهمة عن كل انت�ش�ر وطني اأو ق�ري 

العربي رياض
جاء في مشروع االتفاقية، التي ستوقع 
وفريقي  الدارالبيضاء  مدينة  مجلس  بين 
الرجاء والوداد، أن األخيرين سيستفيدان من 
دعم مالي سنوي قيمته 500 مليون سنتيم، 
يخصص منها الناديان 100 مليون سنتيم 
لدعم وتطوير مدرسة كرة القدم لكل ناد، وذلك 
في إطار التجاوب مع خالصات المناظرة 
الوطنية لدعم األندية الكبرى، وسيشرع في 
تنفيد بنود هذه االتفاقية انطالقا من سنة 
أكثر من هذا فقد   ،2027 إلى غاية   2022
التزم مجلس المدينة بتخصيص تحفيزات 
مالية في حال حقق الرجاء أو الوداد لقبا 
قاريا أووطنيا، حيث تم تحديد مبلغ 100 
مليون للقب القاري و50 مليون سنتيم للقب 
الوطني، في المقابل اشترط المجلس على 
الفريقين، رفع تقارير دورية بصفة منتظمة 
في  المرصود  المالي  الدعم  صرف  حول 
االتفاقية طيلة مدة سريانها، مع وضع جميع 
الوثائق المالية والمحاسباتية ذات الصلة 
بموضوع الدعم، رهن إشارة مصالح الجماعة، 
وتقديم تقرير عن األنشطة موضوع الدعم 
إلى جماعة الدارالبيضاء عند نهاية كل سنة، 
كما اشترطت إبراز االسم والهوية البصرية 

الترابية  وعالمتها  الدارالبيضاء  لجماعة 
المقابالت  خالل  اإلشهارية،  اللوحات  في 
والدولية،  والوطنية  القارية  والتظاهرات 
بالمركب  فيها  طرفا  النادي  يكون  التي 
الرياضي محمد الخامس، مع إبراز االسم 
والهوية البصرية لجماعة الدارالبيضاء على 
المتعلقة  الرياضية  والتظاهرات  األقمصة 
كما  ناد،  لكل  التابعة  القدم  كرة  بمدرسة 
ألزمت االتفاقية الفريقين بتحسين ظروف 
الممارسة الرياضية والتكوين لفائدة الفئات 
الصغرى بكل وتوسيع قاعدة المستفيدين، 
وكذا تأطير وتكوين األطفال والشباب في 
مجال كرة القدم خاصة باألحياء الشعبية 
لمدينة الدارالبيضاء، باإلضافة إلى االعتناء 
واالهتمام بالالعبين القدامى والعمل على 
توثيق وحفظ ذاكرة الناديين، كما تضمنت 
االتفاقية شروطا أخرى والتزامات إضافية 

كإحداث لجنة للتتبع وما إلى ذلك .
االتفاقية شهدت  عملية صياغة مشروع 
حيث  األخير،  األسبوع  نهاية  خالل  جدال 
كان مدرجا فيها بند يقول باستفادة 270 
منتخبا من منتخبي الدارالبيضاء من حضور 
اللقاءات مجانا، منها 70 مقعدا بالمنصة 
الشرفية و200 مقعد بالمدرجات المغطاة، 
قبل أن يتدارك المسؤولون هذا الخطأ ويتم 

حذفه من االتفاقية األخيرة .     

البنك الدولي: التحويالت الم�لية اإلى 
المغرب ارتفعت بـ40 في الم�ئة في 2021  

بأن  الدولي  للبنك  تقرير جديد  أفاد 
التحويالت المالية إلى المغرب ارتفعت 
بنسبة 40 في المائة في 2021، مشيرا 
إلى تباطؤ متوقع خالل السنة الجارية 
في نمو هذه التحويالت إلى دول منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ــه  وحــســب أحــــدث تــقــريــر أصــدرت
مقرها  يقع  التي  المالية،  المؤسسة 
في واشنطن، هذا األسبوع، فقد زادت 
في  النامية  البلدان  إلــى  التحويالت 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 
7.6 في المائة في عام 2021 لتصل إلى 
61 مليار دوالر، بفضل التحسن القوي 
الذي تحقق في المغرب )40 في المائة(، 

ومصر )6.4 في المائة(.
التقرير،  حسب  التدفقات،  لهذه  الداعمة  العوامل  وتمثلت 
في ارتفاع النمو االقتصادي في البلدان المضيفة في االتحاد 
األوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة 

إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.
أن  المرجح  من   ،2022 عام  في  أنه،  الدولي  البنك  وسجل 
6 في  التحويالت قليال وستكون في حدود  تنخفض تدفقات 
المائة، مشيرا إلى أن التحويالت شكلت منذ وقت طويل أكبر 
مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا -من بين تدفقات المساعدات اإلنمائية 
رأس  أسهم  وتدفقات  المباشر  األجنبي  واالستثمار  الرسمية 
المال والديون- حيث شكلت 61 في المائة من إجمالي التدفقات 

الوافدة في عام 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن متوسط تكلفة إرسال 200 دوالر 
6.4 في المائة في الربع األخير من  إلى المنطقة تراجع إلى 

2021 نزوال من 6.6 في المائة قبل عام.
عالوة على ذلك، قال البنك الدولي إنه يتوقع أن تزيد تدفقات 
التحويالت المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام لتصل إلى 630 مليار 
دوالر في أعقاب تعافي قياسي تقريبا بلغ 8.6 في المائة في 

عام 2021.
أنظمة  على  أيضا  أثرت  قد  أوكرانيا  في  الحرب  أن  وأبرز 
المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على 
تدفقات التحويالت عبر الحدود، مشيرا إلى أن استبعاد روسيا 
القومي  األمن  صعيد  على  بعدا  أضاف  »سويفت«  نظام  من 

للمشاركة في تلك األنظمة.
وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفي التقرير ورئيس 
شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية »أن خفض رسوم 
التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار 
دوالر من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان 
للمهاجرين  دوالر  مليون  و400  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة 

والالجئين من أوكرانيا«.
وأضاف أنه، مع ذلك، من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات 
عبر الحدود متعددة األقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، مما 
يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويالت«.

التقنيون الغ�بويون يعتبرون ن�شخة »م�شربة« من النظ�م 
االأ�ش��شي للمي�ه والغ�ب�ت ف�رغة من اأي حقوق تليق بره�ن�تهم

نوقش مع محاور أخرى خالل أشغال المناظرة السابعة للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة

وحيد مبارك
الوطنية  للوكالة  العام  المدير  أكد 
اإلنفاق  مؤشر  أن  الصحي  للتأمين 
مقلقا  يعتبر  بالدنا  في  الصحة  على 
بالنظر إلى أنه يتطور بنسبة 7.1 في 
المئة كمعدل سنوي، في حين أن مؤشر 
المساهمة يتطور بنسبة 7 في المئة، 
ما  بينهما، وهو  تقاربا  أن هناك  أي 
بكثير  المعطى  هذا  قراءة  إلى  يدعو 
من التأني والعقالنية وتحليله تحليال 
عميقا. وأوضح خالد لحلو خالل عرض 
قّدمه بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية 
السابعة للصحة بالدارالبيضاء، التي 
نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات 
األخير، والتي  السبت  يوم  الخاصة، 

امتدت على مدى يومين، أن اإلنفاق الصحي انتقل من 
6.3 سنة 2014 إلى 9.9 مليار درهم سنة 2020، مبرزا 
أن الرقم تجاوز العشرة ماليير درهم في السنة الفارطة، 
وأشار المتحدث إلى أن التغطية الصحية عرفت تطورا 
على امتداد العشرية األخيرة، إذ أن عدد المؤّمنين لم 
يكن يتجاوز 16 في المئة سنة 2005 ليرتفع إلى 72.2 
في المئة متم سنة 2020، مشددا على أن المغرب، ومن 
خالل الورش الملكي للحماية االجتماعية، من المنتظر 
أن يحقق نسبة 100 في المئة بخصوص هذا الموضوع 

نهاية السنة الجارية.
من جهته شّدد البروفيسور رضوان السماللي، في 
في  الخاصة  المصحات  دور  على  االفتتاحية،  كلمته 

يتطلب  الذي  الصحية،  التغطية  تعميم  ورش  إنجاح 
تكثيف جهود كل المتدخلين وتطوير شراكة فعلية بين 
القطاعين العام والخاص لتلبية االحتياجات الصحية 
لكافة المواطنين، وضمان عدالة صحية مجاليا وولوجا 
البروفيسور  وأوضح  الصحية.  المنظومة  إلى  سلسا 
السماللي أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تطوير 
القطاع الصحي، واستعرض في هذا الصدد  وتجويد 
مجموعة من األدوار التي قام بها خالل مراحل متعددة، 
من ضمنها فترة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 
يتطلب  مما  الصحية،  المنظومة  هشاشة  أكدت  التي 
وفقا للمتحدث تعبئة كل الطاقات واإلمكانيات لمواجهة 
الخصاص في الموارد البشرية، وتعزيز االستثمارات من 
خالل تقديم تحفيزات تضمن حضور البنيات الصحية 
على امتداد رقعة المملكة، مما سيمّكن من تقليص كلفة 

يتوافق  بما  الصحية  النفقات 
والقدرة الشرائية لكافة الشرائح 

االجتماعية.
السماللي  البروفيسور  وأكد 
في  النظر  إعـــادة  ضـــرورة  على 
الجوانب التنظيمية والتشريعية 
والتدبير على  التسيير  وكيفيات 
الخاصة،  المصحات  مستوى 
المتمثل  الموعد  في  تكون  لكي 
في استقبال المرضى بشكل أكبر 
عند تعميم التغطية الصحية، بما 
يضمن تحقيق األهداف المبتغاة 
من الورش الملكي لتعميم الحماية 
االجتماعية، مشددا على أن الكل 
وبقوة  حاضرا  يكون  أن  يجب 
لتجسيد فلسفة هذا الورش والعمل 

على تجويد العرض الصحي بالمملكة. 
هذا وقد تخللت أشغال المناظرة السابعة التي تم 
تنظيمها تحت شعار إعادة تنظيم المصحات الخاصة 
من  مجموعة  فعالة،  صحية  منظومة  أجل  من  رافعة 
من  مجموعة  المست  التي  والــمــداخــالت  الــعــروض 
اإلشكاليات، كما هو الشأن بالنسبة للخارطة الصحية، 
والمسؤولية القانونية، وإشكاليات الدواء، والخصاص 
في الموارد البشرية ومحاور أخرى، التي عرفت نقاشا 
تخللت  وفاء  لحظة  عن  فضال  الحاضرين،  بين  مهما 
البرنامج تم خاللها استحضار روح الفقيد البروفيسور 
محمد الدخيسي، أحد الوجوه البارزة في المسار الصحي 
لبالدنا الذي وافته المنية بعد اإلصابة بفيروس كوفيد 

19 خالل الجائحة الوبائية.

دكاترة المغرب يضربون غدا األربعاء بجميع المؤسسات الحكومية 
الدكتور الم�شكيني اإح�ش�ن: تم تغييبن� من الحوار االجتم�عي 

ونط�لب بدمجن� في الق�نون االأ�ش��شي لالأ�ش�تذة الب�حثين
    جالل كندالي 

لدكاترة  الــعــام  االتــحــاد  ينفذ 
المغرب، يوم غد األربعاء 18 ماي 
بسبب  وطنيا،  إضــرابــا   ،2022
الموظفين  الدكاترة  ملف  تغييب 
في الحوار االجتماعي واستمرار 

سياسة تهميشه وإقصائه.
دواعي هذه الخطوة النضالية، 
األسباب  من  العديد  تتلخص في 
كما يعدد ذلك في تصريح لجريدة 
الدكتور  ــي،  ــراك االشــت ــحــاد  االت
المسكيني إحسان، رئيس االتحاد 

هذا  يؤكد أن  حيث  المغرب،  لدكاترة  الوطني  العام 
اإلضراب سيكون بجميع المؤسسات الحكومية ردا على 
إقصاء ملف الدكاترة الموظفين من الحوار االجتماعي 
واستمرار سياسة تهميش الدكاترة الموظفين المغاربة.

أن االتحاد  إحسان،  المسكيني  الدكتور  ويضيف 
العام الوطني لدكاترة المغرب كان ينتظر من الحكومة، 
رد االعتبار لهؤالء الدكاترة الذين عانوا الويالت، خاصة 
أن هذه الحكومة رفعت في شعاراتها إنصاف الكفاءات 
لكن  أعلى شهادة،  الحاملين  الموظفين  من  الوطنية 
لألسف يتفاجأ االتحاد بعدم إدراجه كملف في الحوار 
االجتماعي وإيجاد مخرج له، رغم أن تسوية وضعية 

والمؤسسات  العمومية  اإلدارات  في  الدكاترة سواء 
والجماعات الترابية لن يكلف الحكومة أي اعتمادات 

مالية إضافية.
وطالب رئيس االتحاد، رئيس الحكومة، أن يفتح 
المغرب  لدكاترة  الوطني  العام  االتحاد  مع  الحوار 
مرسوم  وسن  الموظفين  لدكاترة  الرسمي  الممثل 
النظام  في  الدكاترة  جميع  بدمج  وذلك  استثنائي، 
األساسي لألساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط. مشددا 
االعتبار  رد  أجل  من  النضال  مواصلة االتحاد  على 

لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.

االإنف�ق على ال�شحة في المغرب يقلق ف�علين �شحيين 
ودعوات لتخفي�س كلفته عن ع�تق المغ�ربة 
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أخبار

يف ذكرى النكبة، جامعة الدول العربية تطالب املجتمع الدويل بتوفري 
احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه وحماية مقد�ساته

انطالق احلملة الوطنية
لت�سجيع الر�ساعة الطبيعية

ستستغرق  التي  الطبيعية،  الرضاعة  لتشجيع  الوطنية  الحملة  انطلقت 
شهرا )ما بني 14 ماي الجاري و14 يونيو املقبل(، والتي تنظم تحت شعار 
»الرضاعة الطبيعية: استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر«، لحث 
الجيدة  الصحية  انعكاساته  وإبراز  املبكر  الحصري  اإلرضاع  على  النساء 
كمعطى نابع من دراسات علمية دقيقة أفضت إلى أن األطفال الذين يستفيدون 
من رضاعة طبيعية خالل الستة أشهر األولى من حياتهم لديهم أفضل فرصة 

للنمو الكامل خالل طفولتهم ومراهقتهم.
وأشار بالغ في املوضوع إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية ال تقتصر على 
صحة الطفل بل تشمل كذلك األم إذ تحمي صحة املرأة من خالل تقليل مخاطر 
اإلصابة بالعديد من األمراض كسرطان الثدي واملبيض والسكري وأمراض 

القلب.
ومن أجل مواكبة هذه الحملة التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتغذية 
وضمان وصول األهداف املرجوة، أعدت وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
التواصلية. كما  الدعامات  البشرية مجموعة من  للتنمية  الوطنية  واملبادرة 
ستنظم أنشطة تحسيسية لفائدة مهنيي الصحة بالقطاعني العام والخاص.

املستوى  على  التواصلية  األنشطة  من  مجموعة  الحملة  هذه  وستتخلل 
الحكومية  غير  واملنظمات  الوزارية  القطاعات  تعبئة  على  عالوة  الجهوي، 
ووسائل اإلعالم لدعم مجهودات الوزارة املبذولة في هذا االتجاه، من خالل 
واألمهات  كافة  املجتمع  لفئات  وصولها  لضمان  التوعوية  الرسائل  نشر 

خاصة.
بني  واضحة  عالقة  هناك  البالغ،  يضيف  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا 
والتحصيل  الذكاء  اختبارات  في  عالية  عالمات  وتسجيل  املطول  اإلرضاع 

الدراسي.
وأكد املصدر ذاته، أن الرضاعة الطبيعية املبكرة خالل الساعة األولى بعد 
الوالدة ال تمارس على املستوى الوطني إال بنسبة ٪42، ويستفيد ٪35 فقط 
من األطفال من الرضاعة الطبيعية الحصرية وفقا آلخر مسح وطني للسكان 
وصحة األسرة لسنة 2018. ويرجى بحلول عام 2025، تحقيق الهدف العاملي 
الطبيعية  الرضاعة  األطفال من  يقل عن ٪50 من  ما ال  املتمثل في استفادة 
الحصرية خالل األشهر الستة األولى، ونسبة ٪50 من النساء الالئي يرضعن 

أطفالهن بالثدي خالل نصف الساعة األولى بعد الوالدة.

النقابة الدميقراطية للثقافة 
تندد باأ�ساليب الت�سهري واالبتزاز 

واملحاوالت البائ�سة  الرامية 
اإىل النيل من كل م�سروع جاد

n جالل كندالي 

ومركزيا،  جهويا  تمثيلية،  األكثر  للثقافة  الديمقراطية  النقابة  نددت 
بالسلوك النقابي البائد والذي يستهدف التجربة. 

أن  له،  للثقافة، في بالغ  الديمقراطية  للنقابة  الوطني  املكتب  وأوضح 
هذه النقابة، أرست ومنذ تأسيسها، ممارسة ديمقراطية حقيقية في تنزيل 
املشروع النقابي السليم، وفق قواعد الحوار الجاد واملسؤول، وذلك للرفع 
واالجتماعية  املادية  املكتسبات  للنقابة وتحصني  التفاوضية  القدرة  من 
لشغيلة القطاع، مع الوقوف ضد األساليب التي تهدف إلى تمييع العمل 
النقابي، والجنوح به نحو االبتزاز واالستفزاز، والذي أصبح حاليا يطبع 
عمل بعض التنظيمات النقابية الذيلية، والفاقدة ملشروعيتها التنظيمية، 
حيث تستغل كل فرصة للنيل من أي مشروع سياسي جديد، وعمل إداري 
والنكوص، خاصة  الردة  أوصاف  كل  وتحميله  بناء،  نقابي  وعمل  جاد، 
وأن هؤالء تقول النقابة، رسموا ألنفسهم أسلوبا نقابيا غريبا، يتأسس 
الوقائع، مع اإلصرار  املغالطات وتحريف  الحقائق وترويج  على تزييف 
والتصدي لجو الحوار الديمقراطي والبناء، مع العلم أن النفس الجديد 
الذي واكبه نجاح إعالمي كبير في مجال التراث واإلبداع الفني والنشر 
والكتاب والصناعات الثقافية، الشيء الذي أعطى لهذا التوجه دفعة قوية 
للرقي بالقطاع وأهدافه التنموية، إال أنه ولألسف الشديد، تضيف النقابة، 
املؤتمر  بعد  خاصة  الهواء،  في  املجاني  القفز  ألفوا  ممن  دفع بعضهم 
االندماجي الذي أعاد للعمل النقابي صدقيته وصوابه، حيث لم يستوعبوا 
ذلك، وانتظموا في تجمعات حلقية وجلسات للتشويش والبلبلة، والنيل 
كل  ذلك  في  مستعملني  محمود  إداري  ومجهود  جاد  نقابي  عمل  كل  من 

أساليب التشهير واالبتزاز.

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  طالبت 
الفوري  بالتدخل  الدولي،  املجتمع  العربية، 
الحماية  بتوفير  املتعلقة  قراراته  إلنفاذ 
الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه وحماية 

مقدساته.
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  دعت  كما 
لنكبة   74 الذكرى  بمناسبة  بيان  في  العربية 
اتخاذ  إلى  األمن  الفلسطيني؛ مجلس  الشعب 
ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط 
لوقف  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  على 

عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
الدولية  املسؤولية  على  البيان  وشدد 
في  األمن  ملجلس  واألخالقية  والقانونية 
حفظ السلم واألمن الدوليني وصون القرارات 
الفوري  »التحرك  على  للعمل  ودعته  الدولية، 
واتخاذ خطوات جادة وحازمة إللزام سلطات 
وانتهاكاتها  عدوانها  بوقف  االحتالل 
املجتمع  إلرادة  والخضوع  وممارساتها، 
الستعادة  العادل  السالم  تحقيق  في  الدولي 
الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولته  وبناء 
الشرقية األمر الذي يمثل البوابة الرئيسة في 
طريق السالم واالستقرار في املنطقة والعالم«.
وقالت األمانة العامة للجامعة العربية »إنه 
نكبة  على  عقود  سبعة  من  أكثر  مرور  وبعد 
الشعب الفلسطيني ال يزال هذا الشعب يعيش 
ويتعرض  اليوم،  حتى  وتداعياتها  آثارها 
مستمر  لعدوان  ومتواصل  يومي  بشكل 
ومقدساته  وحقوقه  وأرضه  وجوده  يستهدف 

التهجير  وعمليات  املنازل  هدم  بمواصلة 
وعزل  وحصار  املنهجي  والتشريد  القسري 
املدن والقرى الفلسطينية وعمليات قتل يومية 
ومحاوالت  املستوطنات،  وإقامة  متعمدة، 
واليزال  الفلسطينية،  العربية  للهوية  طمس 
وحتى  النكبة  بداية  منذ  الفلسطيني  الشعب 
من  ومحروما  صامدا  الوقت  وبذات  اليوم، 
الدولية من  بالقرارات واملواثيق  املكفول  حقه 
مصيره  تقرير  في  وحقه  وطنه  إلى  العودة 
وإصرار  بعزم  ويقاوم  املستقلة  دولته  وقيام 
الشهداء  قوافل  من  مزيدا  ويقدم  عنيد، 

والجرحى واألسرى«.
االحتالل  سلطات  أن  على  وشددت 
الغاشم  عدوانها  من  تصعد  اإلسرائيلي 
والجرائم  الجسيمة  االنتهاكات  بارتكاب 
الفلسطيني  الشعب  ضد  الواسعة  املنظمة 
الجماعات  وتمكن  القدس،  مدينة  في  خاصة 
األماكن  على  التعدي  من  املتطرفة  اليهودية 
املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها، وتدنيس 
كما  واملسلمني  الفلسطينيني  مقدسات 
على  سواء  املمنهج  بالعدوان  املسيحيني 
القيامة،  كنيسة  وعلى  اإلبراهيمي  املسجد 

واملسجد األقصى املبارك. 
األليمة  النكبة  خلفته  »ما  البيان  واستنكر 
من آثار تدميرية وما لحق بشعب فلسطني من 
القدس  بأن  التأكيد  مجددا  ومعاناة«،  تشريد 
الشرقية هي عاصمة دولة فلسطني، وهي جزء 
عام  املحتلة  الفلسطينية  األرض  من  يتجزأ  ال 

.1967

سلطات  وممارسات  سياسات  من  وحذر 
أبناء  ضد  العدوانية  اإلسرائيلي  االحتالل 
كذلك  وأدانت  ومقدساته،  الفلسطيني  الشعب 
العدوان واملخططات والسياسات واملمارسات 
القدس  مدينة  لها  تتعرض  التي  اإلسرائيلية 
املحتلة واملسجد األقصى املبارك الذي يواجه 
االقتحامات والتصعيد الخطير من قبل قوات 

االحتالل اإلسرائيلي وعصابات املستوطنني.
ويوافق يوم الخامس عشر من ماي الذكرى 
الرابعة والسبعني لنكبة الشعب الفلسطيني، 
العام  في  حدثت  التي  اإلنسانية  املأساة  تلك 
اليوم  حتى  مستمرة  حلقاتها  والتزال   1948

مرتبطة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره 
مجتمعه  معالم  وهدم  وطنه  خارج  وتهجيره 
وذلك  والحضارية،  واالقتصادية  السياسية 
عندما قامت العصابات الصهيونية بمهاجمة 
إبادتها  بهدف  الفلسطينية  واملدن  القرى 
ماليني  وتحويل  الخارطة  على  من  ومحوها 
الجئني  إلى  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من 
بداخل وطنهم وخارجه في صورة  ومهجرين 
لم  التي  واإلجحاف  القهر  صور  أشد  من 
عقود  منذ  األرض  وجه  على  شعب  يواجهها 

طويلة.

مايل تن�سحب من جمموعة دول ال�ساحل وتتهمها باأنها »اأداة« بيد اخلارج

�سوؤال تتولد عنه اأ�سئلة

مالي  في  الحاكم  العسكري  املجلس  أعلن 
الساحل  دول  مجموعة  من  االنسحاب  األحد 
ملكافحة  العسكرية  قوتها  ومن  الخمس 
الجهاديني واتهمها بأنها "أداة" بيد "الخارج" 
أنه  رأى  ما  في  رئاستها  توليه  رفضها  بعد 

مسعى إلحكام عزلته.
مجموعة  باتت  انسحابها  مالي  إعالن  بعد 
موريتانيا  هي  دول   4 تضم  الساحل  دول 

وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
جيرانها  عن  عزلتها  مالي  انسحاب  يعزز 
من  التاسع  منذ  باماكو  تخضع  حني  في 
ودبلوماسية  اقتصادية  تدابير  لسلسلة  يناير 
توجه  على  ردا  إفريقيا  غرب  دول  فرضتها 
السلطة  في  للبقاء  الحاكم  العسكري  املجلس 
بعد انقالبني شهدتهما البالد في غشت 2020 

وفي ماي 2021.
املجلس  إعالن  بعد  االنسحاب  يأتي 
التعاون  اتفاقية  إلغاء  ماي  مطلع  العسكري 
 2014 في  وفرنسا  مالي  بني  املبرمة  الدفاعي 
تحدد  و2020   2013 في  مبرمة  واتفاقات 
اإلطار القانوني لوجود قوتي برخان الفرنسية 

ملكافحة الجهاديني وتاكوبا األوروبية.
مع  الغربية  بالدول  مالي  عالقات  وتتدهور 
وحلفاؤها  فرنسا  وتتهم  روسيا.  من  تقربها 
بخدمات شركة  باالستعانة  العسكري  املجلس 
األمن الروسية الخاصة فاغنر، املثيرة للجدل، 

وهو ما تنفيه باماكو.
الصادر  االنتقالية  الحكومة  بيان  وأشار 
قررت  مالي  "حكومة  أن  إلى  األحد  مساء 
االنسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل 

ملكافحة  املشتركة"  القوة  فيها  بما  وهيئاتها 
الجهاديني.

املالية  الحكومة  باسم  املتحدث  وقال 
الكولونيل عبد هلل مايغا في تصريح للتلفزيون 
الرسمي مساء األحد، إن العالقات الثنائية مع 

دول مجموعة الساحل "ال تزال قائمة".
وكان من املفترض أن تستضيف باماكو في 
فبراير 2022 قمة تكرس "بداية الرئاسة املالية 
"بعد  لكن  الخمس"  الساحل  دول  ملجموعة 
مرور نحو ثالثة أشهر" على املوعد "لم يعقد" 

االجتماع، وفق بيان الحكومة.
بشدة  "رفضها  البيان  في  باماكو  وأعلنت 
الساحل  دول  مجموعة  في  عضو  دولة  ذريعة 
الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي 
ملعارضة تولي مالي رئاسة املجموعة"، من دون 

أن تسمي هذه الدولة.
معارضة  "تتصل  املالية  الحكومة  وبحسب 
مالي  الساحل  دول  مجموعة  دول  بعض 
بمناورات دولة خارج اإلقليم ترمي بشدة إلى 

عزل مالي" من دون تسميتها.
بـ  الساحل  دول  مجموعة  باماكو  تتهم 
"فقدان االستقاللية" وبأنها ضحية "تسييس" 

هيئاتها التي تعاني من "خلل خطير".
انطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ورأى 
في  األمن  ملجلس  سلمه  تقرير  في  غوتيريش 
مالي  في  العسكرية  االنقالبات  أن  ماي   11
مجموعة  قوة  بقدرة  تضر  فاسو  وبوركينا 
الساحل للتصدي للجهاديني. ويبلغ عديد هذه 

القوة خمسة آالف عنصر.
اطلعت  الذي  التقرير  في  غوتيريش  وقال 
حيال  بالغ  بقلق  "أشعر  برس  فرانس  عليه 
الساحل،  في  األمني  للوضع  السريع  التدهور 
وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي 
الجهود  على  فاسو  وبوركينا  مالي  في  الهش 
املشتركة  القوة  قدرة  تعزيز  إلى  الهادفة 

ملجموعة الساحل على تنفيذ عملياتها".
في  الخمس  الساحل  دول  تشكلت مجموعة 
الجهاديني  ملكافحة  قوتها  شكلت  فيما   2014
في العام 2017. تشهد مالي منذ 2012 أزمة 
أمنية لم يساعد تدخل قوات أجنبية في وضع 
حد لها. فقد اندلعت أعمال العنف الجهادية في 
الشمال قبل أن تتسع رقعتها إلى وسط البلد 
مليشيات  تشكل  مع  النزاع  ويتعقد  وجنوبه 

محلية وعصابات إجرامية.
أودى النزاع بحياة آالف املدنيني واملقاتلني. 
في  الساخنة  النقاط  إحدى  مالي  وسط  وبات 

األزمة التي تعصف بمنطقة الساحل.

n بقلم: ذ خدوج السالسي
عابرة-في  ولو  -حتى  رغبة  أو  قصد  أي  غير  من 
عزل  أو  اختزال  غير  من  والشخصنة،  التشخيص 
نواتها  كان  ولو  حتى  البنية-  من  لعنصر  ملغوم 
لكل  والتصنيفات  التوصيفات  عن  بعيدا  ومحركها- 
من جازف وغامر، لكل من أخذت به أسباب ما، سواء 
أكانت عارية خارجية أو خبيئة داخلية، فزج بنفسه-

دروب  في  ومنزلقاته-  ملطباته  مدرك،  غير  أو  مدركا 
تأويل ما ال يؤول، وتوسيع ما ال تسمح له به املساحة 

املتاحة واملمنوحة.
من غير اإلحساس بحاجة ما إلى التقرب من هذا أو 
االبتعاد عن ذاك، من غير كل ذلك، أجدني مضطرة إلى 

طرح سؤال تتناسل عنه أسئلة:
اإلخالل  عدم  على  حرصي  السؤال  في  يقودني 
اللذين  االعتيادية  ومنهجيتي  املبدئي  بمنطلقي 
يمتحان عندي دائما من أهمية التوجه إلى الحارق من 
األفكار والقضايا منعا لكل اختزال يحول التفكير إلى 
أحد املنزلقني املرفوضني أخالقيا: النميمة أو املجاملة.
لم هذا التوجه املسموم اليوم ضد االتحاد االشتراكي 
…سواء أكان من منطلق البنية ككل أو من منطلق أهم 

عناصر البنية تنظيميا وسياسيا؟!!!!!!!!
البرغماتية  استحضارا ملا تبقى من املنطق، ووفق 

املطلوبة في الفعل السياسي أتساءل:
أسوأ  اليوم(هو  اليوم)وأقول  االتحاد  ألن  هل 

األحزاب السياسية )وأقول اليوم(؟!!!!
األزمات  وتداعيات  اليوم  املغربي  الواقع  ألن  -هل 
يسمح  واقتصاديا،  ،اجتماعيا  وآثارها  املتالحقة 
النقد  مضامني  في  الترف  من  النوع  هذا  ويتيح 

واالنتقاد والتطارح؟!!!
غفلة  -ترى هل تغير مفهوما النضال وااللتزام في 
ومن  بالحجارة  التصويب  معها  أصبح  لدرجة  منا، 
الخارج؟!!! أم أننا نعيش زمنا سياسيا مشبعا وجديا 

سجل فيه االتحاد تيهانا وانفالتا عن القاعدة؟!!!
أبرز  “سياسية”،  حكومة  زمن  اليوم  نعيش  -أال 
مظاهر زهوها أن معظم مكوناتها أتى بها زمن أغبر 
وسياق معطوب وموسم موبوء…فوجدوا في مخرج 

“الكفاءات” عنوانا؟!!!
سياسيني  من  تبقى  وبمن  سلف  بمن  وكأني 
ومتدرجني في الفكر واالنتماء، وكأني بهم لم يعبروا 
عليه  نحن  ما  إلى  والعشيرة  الجماعة  ضفة  من  بنا 
ملفاتيح  املالكة  “الكفاءات”  “نزول”  بعد  إال  اليوم، 

البناء واالنتقال إلى عهد املدنية والرخاء.
-هل طرقت كل أبواب الغالء والفساد، هل استنفدت 
كل األعطاب، فلم يبق سوى االتحاد شاخصا للتطاول 
تاريخه،  على شموخ  املغبون  االتحاد  هذا  واملساءلة، 
املهزوم بحجم انتصاراته، املوؤود ضد دبيب الحياة 

فيه؟!!!!
أن  املنتظر  من  ممن؟  يستفيد  من  من؟  يخدم  من   -

يحتل مساحات فراغات االنزياح، ولصالح من؟
- لم التيهان عن غايات رسمتها الجدية السياسية 
في عسر األزمنة، لم غض الطرف اليوم عن األوضاع 

املزمنة؟!!!
سؤال تناسلت عنه أسئلة، لكل من قادته فطنته إلى 

ترك االنشغال بنا إلى االشتغال معنا.
ال يزال في البنية من يستطيع أن يحركها، ال تزال 
البنية وستظل مفتوحة أمام اللواتي والذين يسكنهم 
األمل بكبير العناد وشراسة اإلرادة من أجل مواجهة 
ولكنها  املهمة  يسر  أدعي  ال  والخواء.  الهدم  معاول 
املبتغى  شرعية  تدعمها  ومطلوبة  وضرورية  ممكنة 

ومشروعية الثقة.. هذا لكي يظل للسياسة معنى.

جملة »االأهرام العربي«: خط الغاز املغربي-
النيجريي منوذج تكاملي بني �سمال اإفريقيا وغربها

أن  املصرية  العربي«  »األهرام  مجلة  كتبت 
خط الغاز املغربي-النيجيري، هو بمثابة نموذج 
أن  موضحة  إفريقيا،  وغرب  شمال  بني  تكاملي 
شركة  بإعالن  جديدا  تطورا  شهد  املشروع  هذا 
لتقديم دراسة  االسترالية فوزها بعقد  »وورلي« 

التصميم الهندسي األمامي لألنبوب.
وذكرت املجلة في عددها األخير أن هذا املشروع 
هو  وطموحاتهم،  املغاربة  آمال  به  تتعلق  الذي 
أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول 
13 دولة في  أنابيب بشكل عام ويمتد عبر  خط 

غرب إفريقيا ويصل إلى أوروبا.
وأشارت إلى أن املشروع سيساعد على تعزيز 
الصناعات واالقتصادات املحلية من خالل توفير 
سيدعم  كما  ومستدام،  موثوق  طاقة  مصدر 

التنمية الصناعية ويخلق فرص عمل.
األكاديمي  بودن  محمد  عن  املجلة  ونقلت 

املؤشرات  لتحليل  »أطلس«  مركز  ورئيس 
مزايا  له  املشروع  أن  واملؤسساتية،  السياسية 
جيوسياسية واقتصادية مهمة، لخصها في كونه 
والتكامل  التنمية  لخلق  الرئيسي  الطريق  يمثل 
في  وسيساهم  للحدود،  عابر  واسع  نطاق  على 
اإلفريقية  للدول  بالنسبة  الطاقة  أمن  تحسني 
واألوروبية على حد السواء، فضال عن كونه يقع 

في ملتقى طرق املصالح الطاقية.
جديدا  زخما  سيعطي  املشروع  أن  وأضاف 
املستويات  على  اإلفريقية  القارة  في  للمغرب 
االقتصادية والسياسية والتنموية، ويعزز مكانة 
على  االستثمار  في  رائدة  إفريقية  كدولة  اململكة 

مستوى القارة.
الكاتب الصحفي لحسن  املجلة عن  نقلت  كما 
كبيرة  نجاح  قصة  يشكل  املشروع  أن  لعسيبي 
لكامل  املهيكلة  املشاريع  أكبر  من  واحدا  كونه 

منطقة غرب إفريقيا، مضيفا أن األنبوب سيساهم 
من  مكعب  متر  مليار   30 من  يقرب  ما  في ضخ 
مشاريع  من  بذلك  ليعزز  سنويا  املسال  الغاز 
الكهرباء في كل بلدان غرب إفريقيا ويؤثر إيجابا 

في نمو نسيجها الصناعي والخدماتي.
ال  إفريقيا  غرب  دول  كل  أن  املقال،  وذكر 
أعلنت  الضخم،  املشروع  بهذا  املعنية   14
موريتانيا  مقدمتها  وفي  فيه،  انخراطها  رسميا 
ضمن  يندرج  أنه  إلى  مشيرا  والسينغال، 
محمد  امللك  جاللة  تبناها  التي  االستراتيجية 
جنوب  جنوب-  التعاون  على  القائمة  السادس 
في  اإلفريقية  الدول  قدرات  تعزيز  وعلى 
إقليمي  اقتصادي  تكامل  وتحقيق  عدة،  ميادين 
املتعلقة  التحديات  من  مجموعة  تجاوز  بغية 
غير  والهجرة  الغذائي  باألمن  بالخصوص 

الشرعية ونقص الكهرباء. 

المالكمة المغربية تنال 
عضوية مجلس إدارة االتحاد 

الدولي 
الملكية  الجامعة  رئيس  بلحاج،  الجواد  عبد  انتخب 
المغربية للمالكمة، عضوا في مجلس إدارة االتحاد الدولي 
للعبة، وذلك خالل الجمع العام االستثنائي، الذي عقد يوم 

السبت بإسطنبول.
وحصل عبد الجواد بلحاج على مقعده كممثل عن قارة 
إفريقيا في مجلس إدارة االتحاد الدولي، الذي يضم عشرة 

أعضاء، بعد حصوله على 82 صوتا.
وشهد الجمع االنتخابي، تجديد الثقة في الروسي عمر 
كريمليف بالتزكية كرئيس لالتحاد الدولي للمالكمة لوالية 

ثانية. 
وكان كريمليف، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعدما 
بعدم  للمالكمة  الدولي  االتحاد  في  النزاهة  وحدة  قضت 
أهلية المرشح اآلخر الوحيد الذي كان يتنافس معه، وهو 

الهولندي بوريس فان دير فورست. 
وتتمثل المهمة الرئيسية لالتحاد الدولي للمالكمة، في 
جعل المالكمة أكثر شعبية. وقال كريمليف في هذا الصدد 
،خالل مؤتمر صحفي عقده عقب إعادة انتخابه ،«لقد نجحنا 
في جذب الرعاة إلى االتحاد الدولي للمالكمة لجعله أحد 
أفضل االتحادات«. وأضاف »نحن نقوم بكل شيء من أجل 
المالكمين ونريد فتح أكاديميات للمالكمة في جميع القارات«. 
وحضر هذا الجمع 145 جامعة وطنية، فيما شارك ممثلو 
عشر جامعات أخرى عبر تقنية التواصل عن بعد )فيديو(.

الجيش الملكي يفقد حارسه 
لكرد أربعة أسابيع

أعلن فريق الجيش الملكي، أمس االثنين، في بالغ له 
عن غياب حارس مرماه  أيوب الكرد عن الميادين ألربعة 
أسابيع، على خلفية اإلصابة، التي تعرض لها في المباراة 

النهائية لمسابقة كأس العرش أمام المغرب التطواني.
وأوضح بالغ الفريق العسكري أن الفحوصات الطبية 
التي خضع لها حارس مرمی نادي الجيش الملكي أيوب 
لكرد أظهرت »تعرضه إلصابة في الكاحل ستغيبه عن الفريق 

4 أسابيع، وفق ما أكده الطاقم الطبي«.
وتعرض أيوب لكرد إلصابة على مستوى الكاحل، بعد 
التدخل الخشن من طرف مهاجم المغرب التطواني حمزة 
هنوري، في الدقيقة الثالثة، قبل أن تشهر الحكمة بشرى 

كربوبي البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.
14 ماي  السبت  الملكي قد توج مساء   الجيش  وكان 
 2019 الرياضي  للموسم  العرش  كأس  بلقب  الجاري، 
المغرب  على  فوزه  بعد  تاريخه،  في   12 للمرة   ،2020  –
التطواني، بثالثة أهداف دون مقابل، بملعب أدرار بمدينة 

أكادير. 

األهلي يواصل التصعيد ضد االتحاد 
اإلفريقي ويتراجع عن قرار االنسحاب

قرر النادي األهلي المصري تقديم شكوى رسمية لمحكمة 
التحكيم الرياضية الدولية ضد قرار االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم، بتحديد إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال 
والتي  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  بمركب  إفريقيا 

ستجمعه بالوداد البيضاوي يوم 30 ماي الجاري.
وكانت دعوات من داخل الفريق المصري والمقربين منه 
تدعو إلى االنسحاب من هذه المسابقة، بيد أن التخوف 
التراجع  إلى  اإلدارة  دفع  تطالبه،  قد  التي  العقوبات  من 

عن هذه الفكرة.
وأصدر مجلس إدارة النادي االهلي بيانا رسميا نشر على 
موقعه الرسمي، عقب اجتماعه يوم األحد برئاسة محمود 
الخطيب، لمناقشة كافة األمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة 
النهائية لدوري األبطال والخطوات اإلدارية والقانونية التي 

تم اتخاذها في هذا الشأن.
واعتبر أن القرار موجه حصرا ضد االتحاد القاري بسبب 
عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد 
ملعب المباراة النهائية لدوري األبطال، والذي صدر متأخرا 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لوائح  مع  متسق  غير  وجاء 

والميثاق األولمبي.
وأكد األهلي استعداده لخوض المباراة النهائية لدوري 
األبطال في أي ملعب في القارة اإلفريقية، انطالقا من قيمة 
النادي األهلي وتاريخه، مؤكدا أنه يتمسك بحقوقه المشروعة 
في مطالبة االتحاد اإلفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط 
الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد األدنى من العدالة 
بين الفريقين المتنافسين، خاصة أن هذه المباراة بمثابة 

العنوان الرئيسي ألكبر وأهم المسابقات اإلفريقية.
واعتبر األهلي أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية 
جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها 
المسابقات اإلفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم 
عملية التنظيم منذ فترات طويلة، قبل أن يطلب النادي في 
شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل 
الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب 
محايد، أو تأجيل المباراة لحين الفصل في الموضوع بما 
تكافؤ  المساواة ويحقق مبدأ  اللوائح ويفرض  يتفق مع 

الفرص بين الفريقين المتنافسين. 

حقق فريق نهضة بركان رهان العبور الثالث في تاريخه إلى 
نهائي مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه في 
إياب نصف النهائي، مساء أول أمس األحد بالملعب البلدي ببركان 
على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي  بحصة عريضة 

في 4 – 1، ليضرب موعدا مع أورالندو بايراتس  إفريقي،  الجنوب 
قرر سعيه نحو لقبه الثاني في هذا االستحقاق القاري، حيث 

الكاف أن يدور اللقاء النهائي
أويو  مدينة  في  الدولي  أكبابيو«  »غادسويل  ملعب  على 

النيجيرية يوم 20 ماي الجاري.
ووسيحاول الفريق البرتقالي إبقاء اللقب مغربيا للموسم 
الثالث تواليا، بعدما توج به عام 2020 ألول مرة في تاريخه، 

قبل أن يخلفه الرجاء البيضاوي في الموسم الماضي.

واستغل العبو الفريق البركاني المؤازرة الجماهيرية الكبيرة 
واللعب في ميدان على أفضل نحو، فضغطوا على مرمى الخصم 
شباك  الفريق  بلغ  محاوالت  عدة  وبعد  البداية،  منذ  العنيد 
عقبه  رسميته  استعاد  الذي  الهاللي،  بكر  عبر  الكونغوليين 
تعافيه، حيث توغل وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء إلى 

يمين حارس مازيمبي باجيو سيادي )10(.
وسرعان ما خمدت فرحة أصحاب األرض، بعدما أدرك الضيوف 
البوركينابي  المدافع  أخطأ  عندما   ،11 الدقيقة  في  التعادل 
»إيسوفا دايو« في إبعاد الكرة، فخطفها »فيليب كينزومبي« 
وسدد بقوة من مسافة قريبة في شباك الحارس حمزة الحمياني.

اعتماد  م��ع  ال��م��ب��ادرة  زم��ام  األرض  أص��ح��اب  واس��ت��ع��اد 
الكونغوليين على المرتدات، وهدد العب النهضة الكونغولي 
»تشادراك الكومب« مرمى مواطنيه بتسديدة خادعة )26(، كما 
سنحت فرحتين ليوسف الفحلي لم يستغلها بالشكل المناسب.

وسعى الضيوف القتناص هدف يريحهم في النصف الثاني 
من اللقاء، لكن الحارس الحمداني أنقذ مرماه بعدما تصدى 
لتسديدة »آدم بوسو«، ثم أبعدها إسماعيل مقدم برأسه إلى 

خارج الملعب )49(.
مازيمبي  مدافع  طرد  المباراة  في  التحول  نقطة  وكانت 
الزامبي »تاندي موابي« لنيله االنذار الثاني، بسبب المبالغة 
في االعتراض على قرار الحكم )64(. واستغل أصحاب األرض 
تفوقهم العددي على أفضل نحو، في الدقائق العشر األخيرة 
فأعاد العربي الناجي التقدم للبراكنة برأسية، أسكنها شباك 

سيادي إثر كرة مقوسة من عمر النمساوي )79(.
الحكم  احتسبها  جزاء،  ضربة  على  دايو  ايسوفا  وحصل 
»ماخيتي ندياي«، وانبرى لها يوسف الفحلي بنجاح )89(، 
قبل ان يعود لتأكيد التأهيل البركاني، بعدما انفرد وسدد بهدوء 

في الشباك )6+90(.
وفي جوهانسبورغ، بلغ أورالندو بايريتس الجنوب إفريقي 
النهائي برغم سقوطه أمام ضيفه األهلي طرابلس الليبي 0 – 1، 
في إياب نصف النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا في بنغازي 

بهدفين نظيفين.
وقد م الفريق الليبي مباراة قوية، إال أنه عانى تسرع العبيه 

في إنهاء الهجمات.

االتحاد االشتراكي

فرحة مستحقة العبي بركان بعد التأهل المستحق

نه�ضة بركان 
يطيح 

بمازيمبي 
ويراهن على 

اإبقاء لقب 
كاأ�س الكاف 

مغربيا

يوسف  المغربي  الدولي  المهاجم  ق��اد 
النصيري فريقه إشبيلية إلى ضمان مركزه 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل، بتسجيله هدف التعادل أمام مضيفه 
الذي  اللقاء  في   ،  )1  –  1( مدريد  أتلتيكو 
جمعهما، يوم األحد، ضمن منافسات الدورة 

37 )قبل األخيرة( من البطولة االسبانية.
للمباراة  التعادل  فخ  في  سقوطه  ورغم 

عاد  إشبيلية  أن  إال  التوالي،  على  الرابعة 
باألهم من العاصمة مدريد، بتعادل سمح له 
برفع نقاطه في المركز الرابع إلى 76 نقطة، 
متقدما بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر 
ريال بيتيس، الفائز على ضيفه غرناطة 2 
– 0 ، إال أن ذلك لم يكن كافيا لخطف المركز 
األم  القارية  المسابقة  إلى  المؤهل  األخير 

من منافسه.

أمام  اللقاء  األندلسي  ال��ن��ادي  وخ��اض 
أتلتيكو، الضامن تأهله إلى دوري األبطال 
بفوزه على إلتشي 2 – 0 في الدورة الماضية.
وفي مباراته األخيرة على ملعب »واندا 
قبل الرحيل، كاد المهاجم  ميتروبوليتانو« 
يفتتح  أن  س��واري��س  ل��وي��س  المخضرم 
القائم  بجانب  مرت  كرته  أن  إال  التسجيل 
)6(، قبل أن يسجل مواطنه المدافع خوسيه 

خيمينيس الهدف األول برأسية بعد ركنية 
من البلجيكي يانيك كاراسكو، هزت شباك 
الحارس الدولي المغربي ياسين بونو )30(.
قوية  برأسية  النصيري  المهاجم  وعادل 
في شباك الحارس السلوفيني يان أوبالك، 
بعد تمريرة من البديل أوليفر توريس )85(، 
رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة هذا 

الموسم.

النصيري يتصالح مع الشباك ويهدي إشبيلية بطاقة دوري األبطال

النصيري يسجل هدفا غاليا إلشبيلية

حسن صموتي   
لم تكن نهاية مباراة سريع وادي زم والرجاء الرياضي، عن الجولة 
24 من الدوري االحترافي األول هادئة، حيث اندلعت أعمال شغب، 
خدشت الصورة الحضارية، التي اعتادت الجماهير الخضراء رسمها 
في المالعب الوطنية، بعدما أمطر محسوبون على مناصري الرجاء 
الملعب بالقنينات والحجارة، أصابت إحدها الحكم المساعد، قبل أن 
تمتد إلى شوارع مدينة خريبكة، التي عاشت لحظات من الجحيم، تم 

خاللها االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
  لم يستسغ محبو الرجاء هزيمة فريقهم بمركب الفوسفاط، مساء 
أول أمس األحد، أمام سريع وادي زم، لتتعقد مهمة الخضر في المنافسة 
على لقب الدوري االحترافي، حيث يتوفر الغريم الوداد على مبارتين 
مؤجلتين، سيمكنه الفوز  فيها إلى توسيع فارق النقط بينهما غلى 

ست نقط.
 وأكد غوغليرمو أرينا، مدرب سريع وادي زم، على ان فوز فريقه 
الرجاء  أمام  مباراة صعبة  في  تحقق  ألنه  مهم،  مفعول  له  سيكون 
الرياضي،  ما سيعطي شحنة إضافة لالعبين من أجل تحقيق نتائج 

إيجابية في المباريات المتبقية. 
 وأضاف غوغليرمو أنه يشتغل كل أسبوع بنفس الوتيرة، على غرار اإلعداد 
قبل أسبوع لمواجهة الجيش الملكي، إذ قدمت عناصره مستويات جيدة، لكنها 

تلقت هدفين في الست دقائق األخيرة.    
  وتابع خالل الندوة الصحافية التي أعقبت المواجهة، »حاولنا تصحيح 
األخطاء، وإن أضعنا نقطا في المتناول أمام المغرب الفاسي وأولمبيك خريبكة 

والجيش الملكي، الذي يتوفر على عناصر جيدة.

وقال المدرب السويسري إن العبيه نجحوا في مجاراة إيقاع الشوط األول. 
الذي  الفوز،  هدف  توقيع  أجل  من  الرجاء  تقدم  من  استفادوا  الثاني  وفي 
طرف  من  استغلت  مساحات  تركوا  إذ  اللقب،  على  المنافسة  في  سيبقيهم 

فريقه الذي خرج منتصرا.     
 ومن جهته أكد رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء، على أن فريقه واجه عدة 
إكراهات أمام سريع وادي زم، في مقدمتها الغيابات بسبب اإلصابات واإلنذارات 

والسب والشتم الذي بات يتعرض له الالعبون. 
 وأضاف الطاوسي أن اإلكراهات أتت دفعة واحدة، وتجلت في غياب جمال 

حركاس المصاب وإصابة حميد أحداد خالل فترة اإلحماء، وفي آخر 
لحظة إصابة محمد مكعازي بالتهاب اللوزتين، فضال عن حصول خمسة 

العبين على ثالثة إنذارات.     
بالسب  تأثرت  اإلضافة، ألنها  تقدم  لم  العناصر  وتابع بعض       
والشتم في كل مرة، ما جعلها تكرر األخطاء وتعاني من تثاقل األقدام، 
بدليل طريقة تلقي الهدف إذ كانت الكرة أمامهم. فرغم أنهم ينتصرون في 
المباريات ويقدمون ما لديهم، يكون جزاؤهم السب والشتم بالمدرجات.  
   وأبرز الطاوسي أن المباراة للنسيان ويجب استخالص الدروس، 
رغم األثر السلبي الذي يتركه السب في نفوس العبيه، منذ بداية اإلحماء، 
وإن حاول الرفع من المعنويات في كثير من المباريات، رغم الفوز في 

ست مواجهات ولهذا السبب انهزم الرجاء.
   واستغل سريع وادي زم غياب الركائز األساسية للرجاء ليحقق 
فوزا أحيى به أمل المنافسة على البقاء بهدف سجله المهدي مفضل 

في الدقيقة 69.
 واحتجت جماهير الرجاء في الوقت الضائع وقامت برمي أشياء 
صلبة على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة أصيب على إثرها الحكم 
المساعد كريم السباعي بجروح على مستوى الرأس ما اضطره لتلقي 

اإلسعافات. 
     واندلعت أحداث شغب بعد المباراة قرب قنطرة بئر إنزران بخريبكة، 
وتحديدا بين حي البيوت والمسيرة، إذ قامت جماهير الرجاء بتكسير عدة 
سيارات المواطنين وتخريب واجهات بعض الممتلكات الخاصة والعامة، كما 

سجلت مجموعة من اإلصابات بسبب التراشق بالحجارة.     
وعقب هذه النتيجة، ظل فريق الرجاء في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، 

فيما جاء سريع وادي زم في المركز األخير برصيد 18 نقطة.

السريع يبعثر أوراق الرجاء والجماهير تترك صورة سيئة بخريبكة

الـريـــاضي
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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
2022/05/16

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتـوح
الساعة  على   2022/06/09 يوم 
رئيس  مكتب  في  سيتم  11صباحا، 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان،  جماعة 
10 ماي، فتح االظرفة  سابقـا شـارع 
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
ط.ع.م.رقم:   * التالية:  اثمان 
شراء وتركيب مضخات    :2022/16
الخضراء  املساحات  لري  املياه 

بجماعة تطوان
يمكن سحب ملف طلب العروض من 
لتطوان،  بجماعة  الصفقات  مكتب 
الكائن بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 
ماي، ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد   *
ستــــة ألف درهم )6.000,00درهم(

في:  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   *
درهم  ألف  وثمانون  وثمانية  مائتي 
احتساب  مع  )288.000,00درهم( 

الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ,29  ,27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  من   149 148و   ,31
جمادى   8 في  2.12.349الصادر 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
إلى  بإفادة باستالم  البريد املضمون 

املكتب املذكور،

بمكتب  وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
الكائن  تطوان،  بجماعة  الصفقات 

بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 ماي،
* إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة،
بوابة  عبر  الكترونيا  ارسالها  اما   *

صفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

املوجزة  البيانات  وضع  يجب   *
بطلب  املتعلقة  التقنية  والوثائق 
بجماعة  الصفقات  بمكتب  العروض 
سابقا  الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 
شارع 10 ماي، على أبعد تقدير يوم 
2022/06/08 على الساعة 14 زواال.
ع.س.ن/1694/ا.د

*************
اململكة املغربيـة
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتـوح
يوم 2022/06/09 على الساعة  12 
زواال، سيتم في مكتب رئيس جماعة 
سابقـا  الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 
شـارع 10 ماي، فتح االظرفة املتعلقة 
اثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ط.ع.م.رقم:2022/17:   * التالية: 
بجماعة  للطرق  االعتيادية  الصيانة 

تطوان. 
يمكن سحب ملف طلب العروض من 
لتطوان،  بجماعة  الصفقات  مكتب 
الكائن بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 
ماي، ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد   *

ستون ألف درهم )60.000,00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   *
وثمان  وتسعمائة  مليوني  في: 
درهم  مائة  وثمان  ألف  وثالثون 
احتساب  مع  )2.938.800,00درهم( 
من  كل  يكون  أن  الرسوم.يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم  محتوى 
املواد  ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
27، 29، 31، 148و149 من املرسوم 
رقم 2.12.349الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

* إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باستالم إلى املكتب 

املذكور.
بمكتب  وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
الكائن  تطوان،  بجماعة  الصفقات 

بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 ماي.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة   *
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
بوابة  عبر  الكترونيا  ارسالها  اما   *

صفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق املثبتة الواجب االدالء بها 
املادة  في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

4من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1695/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
املحكمة التجارية بوجدة

إعالن عن بيع أصل تجاري 
ملف التنفيذ رقم: 1383/2021

لفائدة: بوشيخي محمد ينوب عنه 

األستاذ بوشنتوف عبد الحفيظ 
املحامي بهيئة وجدة

ضد: ميري رشيد
عنوانه: زنقة طرابلس الدار 19 حي 

الودادية الزاري وجدة
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
أنه  بوجدة  التجارية  باملحكمة 
الساعة  على   2022/06/15 بتاريخ: 
باملزاد  بيع  سيقع  صباحا  العاشرة 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
لألصل  بوجدة  التجارية  باملحكمة 
قرب  ملحلة  بظهر  الكائن  التجاري 
بالزاري  للخضر  األسبوعي  السوق 
 53264 عدد  تحت  املسجل  وجدة 
ويتميز بثالث واجهات ويشتمل على 
بنايات عادية تتمثل في طابق سفلي 
بمدخلني ويمتد على مساحة حوالي 
املرافق  جميع  وبه  مربع  متر   200
الضرورية وهو مخصص لبيع بعض 
والخبز  واملضلني  كالكعك  الحلويات 
نشاطه  على  عالوة  بخبزة  املعروف 
والخبز  الحلويات  كطهي  املعتاد 

والدجاج والشواء.
لبيع  املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
في  أعاله  املذكور  التجاري  األصل 

مبلغ 540.000,00درهم. 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي  ويؤدي 
خزينة  لفائدة   3% زيادة  مع  حاال 

الدولة.
يشترط ضمان األداء

للمزيد من املعلومات أو االطالع على 
تقديم  أو  والتحمالت  الشروط  دفتر 
عروض، يجب االتصال بقسم التنفيذ 
بمصلحة كتابة الضبط لدى املحكمة 
امللف  يوجد  حيث  بوجدة،  التجارية 

رهن إشارة العموم. 
ع.س.ن/1699/ا.د

ع.س.ن /1697/إد

ع.س.ن /1663/إد

ع.س.ن /1696/إد
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خاص

إن  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  قالت 
يطلق  أن  شأنه  من  ألوكرانيا  الروسي  الغزو 
العنان لحقبة جديدة من »االبتزاز واالنتشار« 

النووي.
وأشارت الصحيفة إلى إن تداعيات الحرب 
أراض  انتهاك  عند  تتوقف  لم  أوكرانيا  على 
أو  بأكملها،  أو تدمير مدن  دولة ذات سيادة، 
أمام  الباب  تفتح  بل  املدنيني،  وتهجير  قتل 
حقبة نووية جديدة، نظرا لطموحات الرئيس 

الروسي فالديمير بوتني.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك الطموحات من 
شأنها أن تؤدي إلى عودة ما أسمته »االبتزاز 
النووي«، كأداة لفن الحكم، فضال عن تحفيز 
نووية. أسلحة  على  للحصول  أخرى   دول 
للصحيفة  بالنسبة  األكبر  الخطر  ويتمثل 
استخدام  إلى  الروسي  الجيش  لجوء  في 
وتعثره  خسائره  لتعويض  النووي،  السالح 
في أوكرانيا، وبطء عملية الغزو التي انطلقت 

منذ 24 فبراير املاضي.
إلى  الصحيفة  أشارت  الصدد،  هذا  وفي 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  تصريحات 
من  أسبوعني  قبل  فيها  حذر  التي  الفروف، 
صراع  نشوب  في  املتمثل  »الكبير«  الخطر 
نووي. في املقابل، اعتبر مسؤولون أمريكيون 
أنه ال توجد مؤشرات على تفكير الروس في 
تحويل الحرب في أوكرانيا إلى حرب نووية.

وفي الوقت ذاته، يؤكد املسؤولون الروس 
يمكن  ال  النووية  »الحرب  بأن  موقفهم  على 
كانت  إذا  إال  خوضها«،  عدم  ويجب  كسبها، 

»الدولة الروسية نفسها تحت التهديد«.
حاضرا  النووي«  »االبتزاز  كان  وسابقًا 
بقوة في صراعات الحرب الباردة بني الواليات 

املتحدة واالتحاد السوفيتي .
جامعة  في  القومي  األمن  أستاذ  وقال 
الذي  بيتس،  ريتشارد  األمريكية،  كولومبيا 
في  النووي«  »االبتزاز  حول  كتابا  نشر 
الثمانينات: »مثل هذه التهديدات النووية قد 

استخدمت في ما ال يقل عن 12 حالة«.
وأضاف: »كان االبتزاز النووي دائما أمرا 
خفيا وغامضا إلى حد ما«، مشيرا إلى تحول 

األمر إلى تهديد واضح في عهد بوتني. 
السياسات  في  املخضرمني  أحد  ويرى 
النووية، ستيفن هادلي، وهو مستشار األمن 
جورج  السابق  األمريكي  للرئيس  القومي 
دبليو بوش، أن  الواليات املتحدة ستنأذى من 
عن  التراجع  لدرجة  النووية،  الحرب  مخاطر 
وفقا  أوكرانيا،  بشأن  بوتني  مخططات  وقف 

لـ«وول ستريت جورنال«.
املساعدات  األمريكية  اإلدارة  وكثفت 
ألوكرانيا منذ بدء روسيا في التلميح مباشرة 
النووية«.  األسلحة  »استخدام  إمكانية  إلى 
استخدام  من  تحذر  األمريكية  الصحيفة  لكن 
على  النووي«،  »االبتزاز  لسالح  أخرى  دول 

غرار ما يفعله بوتني في أوكرانيا.

تهديدات كوريا 
الشمالية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
تستخدم  أن  يمكن  بيونغيانغ  أن  جديد  من 
ملواجهة  نووية  أسلحة  استباقي«  »بشكل 
قوات معادية، كما ذكرت وكالة األنباء الكورية 

الشمالية الرسمية السبت.
وقال كيم جونغ أون، إنه »للمحافظة على 
الكورية  املسلحة  للقوات  املطلق«  التفوق 
الشمالية  كوريا  تكون  أن  يجب  الشمالية، 
املحاوالت  كل  وتطويق  »احتواء  على  قادرة 
في  استباقي   بشكل  والتهديدات  الخطيرة 
بيونغيانغ  على  أن  وأكد  الضرورة«.  حال 
»قوة  لتمتلك  ترسانتها  تطوير  تواصل  أن 
العالم  في  قوة  ألي  يمكن  ال  عسكرية ساحقة 
أن تستفزها«، مشددا على أن ذلك هو »طوق 

النجاة الذي يضمن أمن بلدنا«.
أبريل   25 في  كبير  وخالل عرض عسكري 
قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى األسلحة 
األساسية«  »املصالح  تعرضت  إذا  النووية 

لكوريا الشمالية ألي تهديد.
التصريحات  هذه  أون  جونغ  كيم  وكرر 
أثني  الذين  الضباط  كبار  مع  اجتماع  خالل 
على عملهم خالل هذا العرض العسكري الذي 
تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعني للجيش 

الثوري الشعبي الكوري.
صواريخ  أقوى  عرضت  املناسبة  وبهذه 

باليستية عابرة للقارات.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، 
جيشها.  تحديث  الشمالية  كوريا  تواصل 
ومنذ بداية العام، أجرت بيونغيونغ أكثر من 
عشر تجارب إطالق قذائف بما في ذلك إطالق 
املدى  بعيد  للقارات  عابر  باليستي  صاروخ 

للمرة األولى منذ 2017.
عرض  تتجاهل  بيونغيانغ  زالت  وما 

واشنطن استئناف املفاوضات.
الزعيم  تصريحات  أن  محللون  ويرى 
الكوري الشمالي قد تكون موجهة إلى الرئيس 
الكوري الجنوبي الجديد املحافظ يون سوك-
مايو  من  العاشر  في  مهامه  تولى  الذي  يول 
وكان قد وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة في 

مواجهة استفزازات الشمال.
جونغ  كيم  تحذيرات  أن  محللون  ويعتبر 
مع  الحوار  على  منفتح  غير  أنه  تكشف  أون 

حكومة سيئول الجديدة.
الدراسات  أستاذ  إيسلي  إريك  ليف  وقال 
إن  سيئول،  في  إيوا  جامعة  في  الدولية 
»تصريحات كيم تكشف أنه ال يريد االنخراط 
مع إدارة يون الجديدة أو استئناف محادثات 

نزع السالح النووي مع الواليات املتحدة«.

قدرات إيران
آي«  إيست  »ميدل  موقع  نشر  ذلك  إلى 
قدرة  مدى  عن  فيه  تحدث  تقريرا  البريطاني 
الحرب األوكرانية على تنمية طموحات إيران 

النووية.
ُيظهر  األوكراني  الصراع  املوقعإن  وقال 
على  للحفاظ  دولة  ألي  الوحيدة  الطريقة  أن 
استقاللها تكون إما من خالل امتالك أسلحة 

نووية أو تكون ضمن نادي القوى العظمى.
املفاوضات،  على   مطلعة  مصادر  وحسب 
فإن املواقف التفاوضية الجديدة التي طرحها 
هناك  أن  كما  العملية.  أعاقت  قد  الجانبان 
اململكة  بني  انقسامات  وجود  على  مؤشرات 
اململكة  تميل  حيث  وأملانيا،  وفرنسا  املتحدة 
املتحدة في الوقت الحالي إلى مساندة موقف 

الواليات املتحدة. 
وأوضح املوقع مزايا خّطة العمل الشاملة 
من  الغرب  منها  استفاد  التي  املشتركة 
النووية  القوة  إسرائيل  ببقاء  السماح  خالل 
لقوتها  وبتعزيزها  املنطقة  في  الوحيدة 
من  مزيد  دون  وحالت  املهيمنة،  اإلقليمية 
االنتشار بني املناطق املجاورة، حيث كان من 
املرجح أن ترغب كل من السعودية واإلمارات 
ما  إذا  النووي  السالح  اكتساب  في  وتركيا 
الكثير  ذلك، كان هناك  إيران ذلك. ومع  فعلت 
التي  االنهيار  ونقاط  الكبيرة  اإلخفاقات  من 

تحوم حول هذه الخطة.
وأومأ املوقع إلى أربع نقاط انهيار رئيسية 
في الصفقة أولها بنود »الغروب« التي وافق 
القيود  من  جملة  على  األعضاء  بمقتضاها 
املفروضة التي تصبح معظمها سارية النفاذ 
على  عاًما  و15  وعشرة  وثمانية  خمسة  بعد 
بتكثيف  تدريجًيا  إليران  تسمح  وهي  إيران. 
الصاروخية  القيود  وترك  النووي  برنامجها 

والعسكرية األخرى تنتهي.
إمكانية  من  الخوف  إلى  املوقع  وتطرق 
تمتع أي اتفاق مستقبلي بنفس األطر الزمنية 
التي ستسمح إليران بجني املكافآت املالية من 
تقليص  إلى  االضطرار  دون  العقوبات،  رفع 
قبول  أو  األجل  طويلة  النووية  طموحاتها 

بنود انقضاء أطول وأكثر تقييًدا.
إيران  إصرار  في  الثانية  النقطة  وتتمثل 
من  اإلسالمي  الثوري  الحرس  إزالة  على 
العمل  خطة  توقيع  بعد  السوداء  القائمة 
قائمة  وهي  البداية،  في  املشتركة  الشاملة 

للتنظيمات  الخارجية األمريكية  لوزارة  تعود 
الواليات  جعل  ما  وهو  األجنبية؛  اإلرهابية 
هذه  جعل  إمكانية  عدم  على  ُتصر  املتحدة 

النقطة شرطا لتجديد الصفقة.
التي  الثالثة  االنهيار  نقطة  املوقع  وأورد 
حول  ضمانات  بتقديم  إيران  فيها  تطالب 
بترامب،  شبيهة  أخرى  شخصية  عودة  عدم 
السبب،  لهذا  السلطة.  إلى  نفسه،  ترامب  أو 
من خالل  تمر  الصفقة  رؤية  في  إيران  ترغب 
الكونغرس وهو أمر من غير املرجح أن ُيحقق 

الديمقراطية  قائلة إن عدم استقرار  سياسًيا، 
الشاملة  العمل  خطة  وبالتالي  األمريكية، 
املشتركة، سيقوض ثقة املستثمرين في البالد 

ويمنعهم من االستفادة من إنهاء العقوبات.
وتتمثل النقطة الرابعة في تردد إيران فيما 
يتعلق بتقليص دعمها للميليشيات والوكالء 

وكبح التدخل في الشؤون العربية.
االنتخابات  اقتربت  ذلك،  غضون  وفي 
النصفية للواليات املتحدة، واستنفد الصراع 
الترددي السياسي، مما  النطاق  في أوكرانيا 
أثر بشكل كبير على الرأي العام. ومن الواضح 
وجود عوائق ضخمة يجب التغلب عليها إذا 
ما كانت هناك إرادة بشأن إعادة تجديد هذه 
الصفقة. ستكون عودة إيران إلى خطة العمل 
وبالنسبة  ترحيب.  موضع  املشتركة  الشاملة 
التي  املؤملة  القبضة  ببساطة  إليران، ستطلق 

تفرضها العقوبات على اقتصادها.
ماذا لو تعذر التوصل إلى اتفاق، أو أصرت 
وسعت  نووية  أسلحة  امتالك  على  إيران 
النووية؟ وإذا ما  القوى  إلى نادي  لالنضمام 

وقع ذلك، فما الذي يمكن أن يفعله الغرب؟
السريع  الفعل  رد  سيكون  املوقع،  حسب 
يدفع  حيث  إليقافه،  القوة  استخدام  هو 
األوكرانيون في الصراع األوكراني أغلى ثمن. 
االستباقية  الدقيقة  الضربة  أن  املرجح  ومن 
على املنشآت النووية اإليرانية يمكن أن تحول 
أجزاء كبيرة من الشرق األوسط إلى أوكرانيا 

أخرى. 
يمكن  فيما  التفكير  يجدر  ذلك،  من  بداًل 
للغرب طلبه مقابل السماح إليران بالحصول 
ومن  تفاوضي.  إطار  في  نووية  أسلحة  على 
بوقف  املطالبة  يمكن  االحتماالت  جملة 
وامليليشيات  للوكالء  التخريبي  إيران  دعم 
لليمن  يسمح  أن  شأنه  من  الذي  املنطقة  في 
دواًل  تصبح  بأن  والعراق  ولبنان  وسوريا 
مستقلة ذات سيادة. ويرى املوقع أن انضمام 
اعتراًفا  النووي سيمنحها  النادي  إلى  إيران 
تتصرف  أن  املتوقع  من  وبالتالي  دولًيا 
الشكوك  من  الكثير  هناك  ولكن  بمسؤولية. 
قبول  ومدى  إيران  استقرار  بشأن  واملخاوف 

القوى األخرى بامتالكها القدرة النووية.
مع ذلك، وكما هو معروف في مصطلحات 
السياسة الواقعية، فإن نشر سالح نووي مع 
معرفة عواقبه الوخيمة لن يكون عماًل عقالنيًا. 
بإيران  يثق  أن  للغرب  يمكن  هل  وبالتالي، 

لتكون العبًا عقالنيًا في هذا السيناريو؟

سعي إيران لألمن
وراء  الرئيسي  الدافع  أن  املوقع  أوضح 
رغبة إيران في امتالك أسلحة نووية يأتي من 
سعيها لتحقيق األمن. ومع وجود العديد من 
على  تتنافس  التي  املستوى  متوسطة  القوى 
بالتهديد  إيران  تشعر  املنطقة،  في  النفوذ 
والسعودية.  واإلمارات  إسرائيل  أمثال  من 
الخاصة  النووية  لترسانتها  امتالكها  ولكن 
التعرض  بعدم  أكبر  ضماًنا  يمنحها  سوف 
التدخل  من  الغربية  الدول  وسيمنع  للغزو 
الداخلية، وسيجنبها ما شعرت  في شؤونها 
في  اإليرانية  العراقية  الحرب  جراء  به 

الثمانينيات من عزلة ووحدة.
وأشار املوقع إلى أنه عندما تخلت أوكرانيا 
من  بالعديد  قامت  النووية،  أسلحتها  عن 
التي  الغربية  القوى  مع  األمنية  الترتيبات 
الروسي.  العدوان  ملقاومة  اآلن  إليها  تستند 
هذه  مثل  إيران  الغرب  سيمنح  هل  ولكن 
وهل  النووية،  األسلحة  من  بداًل  الضمانات 
وقت  في  بالغرب  الوثوق  إيران  تستطيع 

الحاجة؟
سينجر  الذي  القلق  إلى  املوقع  أشار 
أن  حيث  نووية،  ألسلحة  إيران  امتالك  عن 
السعودية  العربية  اململكة  مثل  أخرى  دواًل 
سترغب  وتركيا  املتحدة  العربية  واإلمارات 
أيًضا في أن تحذو حذوها. وبالتالي، ما الذي 

سيحل بمعاهدة عدم االنتشار؟
الغرب  لم يساعد  إذا  أنه  في  الخطر  يكمن 
نووية،  تصبح  لكي  الدول  هذه  إسرائيل  أو 
حيث  والصني،  روسيا  إلى  اللجوء  فيمكنها 
قصيرة  صاروخية  قدرة  بالفعل  إيران  تمتلك 
تسخير  وشك  على  وهي  املدى،  ومتوسطة 
اليورانيوم املستخدم في صنع األسلحة. لهذا 
الدبلوماسية  الجهود  تظل  أن  يجب  السبب، 
للحد  اتفاق  إلى  التوصل  نحو  موجهة 
من  يزال  وال  النووية،  إيران  طموحات  من 
املرجح حدوث ذلك رغم الشكوك التي يؤكدها 
إيران وطموحاتها  بنوايا  يتعلق  فيما  املوقع 
بوجود  البعض  مجادلة  ورغم  التوسعية، 

ضوابط وتوازنات في النظام اإليراني.

�ض�ؤال فر�ضته تداعيات احلرب يف اأوكرانيا، 
هل دخل العامل حقبة ن�وية جديدة؟

يتمثل الخطر 
األكبر في لجوء 
الجيش الروسي 

إلى استخدام 
السالح النووي، 

لتعويض خسائره 
وتعثره في 

أوكرانيا، وبطء 
عملية الغزو التي 
انطلقت منذ 24 

فبراير الماضي

يمكن المطالبة 
بوقف دعم إيران 
التخريبي للوكالء 
والميليشيات في 
المنطقة الذي من 
شأنه أن يسمح 
لليمن وسوريا 
ولبنان والعراق 
بأن تصبح دواًل 
مستقلة ذات 
سيادة حقيقية
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المتعاقبة على تدبير  الدارالبي�شاء  في المجال البيئي
العربي رياض

  
كبرى   حدائق  »إحداث  موضوع  يعد 
بالدارالبيضاء«..   عاملية  منتزهات  بمواصفات 
الهاجس  لغياب  الفاضحة  العناوين  أحد 
البيئي لدى معظم املجالس املتعاقبة على تدبير 
املدينة، بل إنها أجهزت، عن سبق إصرار ، على 
ساحات كان من املفروض أن تفي بهذا الغرض ، 
وفوتتها  لـ »منهشني عقاريني« حولوا العاصمة 

االقتصادية إلى غابة من اإلسمنت؟ 
هذا  في  بصمة  هناك  ليست  الحماية  منذ 
حديقة  هي  شيدت  حديقة  أهم  لتبقى  الباب، 
الجامعة العربية، التي أحدثها ليوطي وسميت 
على إسمه في تلك الفترة، ليتغير إسمها خالل 
االستقالل، وهي حديقة اختير لها موقع ممتاز 
الحقبة،  تلك  في  األساسية  اإلدارات  كل  يجاور 
الكنيسة  تجاورها  املهمة.  املراكز  كل  وأيضا 
السينما  ودور  واملقاهي  املطاعم  بها  وتحيط 
وأغراسها  املختلفة  أشجارها  تتوزع  وغيرها، 
على مساحة 30 هكتارا، حيث صممها املهندس 
من  الثانية  العشرية  في  البراد  ألبير  الفرنسي 
الفرنسية،   الحدائق  طراز  على  العشرين  القرن 
وزوارها  للساكنة  ومنتزها  متنفسا  ظلت  وقد 

ومازالت إلى حدود اآلن نقطة جذب للسياح.
كان   ،1907 سنة  في  وبالضبط  قبلها، 
وهو  مردوخ،  حديقة  أنشأوا  قد  الفرنسيون 
إسم يعود ألحد التجار اإليطاليني »مورضاك«، 
السلطان  مرس  تراب  لساكنة  منتزها  وشكلت 
رغم أن مساحتها ال تتجاوز الهكتارين، أعيدت 
تسميتها في سنة 2006 حيث أطلق عليها إسم 
بعد  هيكلتها  إعادة  تمت  عندما  اإليسيسكو، 
تدهور دام لسنوات طويلة، أعقبه تنديد واسع 
املدني،  املجتمع  ومنظمات  املواطنني  لدن  من 

الهندسة  على  التأهيل  إعادة  عملية  وحافظت 
ألبير  الفرنسي  املهندس  مصممها  تركها  التي 

تاغديف.
وتعد  الحماية  عهد  في  بنيت  أخرى  حديقة 
وبوشنتوف  السلطان  درب  لساكنة  متنفسا 
الرميطاج،  حديقة  هي  املجاورة،  واألحياء 
ووضع  هكتارا   17 مساحة  على  توزعت  التي 
هنري  املهندس   1917 سنة  في  تصميمها 
تواريخ  في  بقراءة  قمنا  ما  وإذا  برويست. 
اإلحداث ، سنجد أن اإلدارة الفرنسية كانت لها 
بل  متقاربة،  إحداثها  فترات  ألن  متكاملة،  رؤية 
باقي  لتصاميم  املدخل  الحدائق هي  هذه  كانت 

املنشآت التجارية والخدماتية وغيرها.
بالنظرية  تأثرت  ربما  امسيك«  بنت  »شامة 
من  كانت  عائلتها  أن  وبما  لليوطي،  املعمارية 
أعيان العاصمة االقتصادية في فترة من فترات 

هكتارات  املدينة  أهدت  فقد  املغرب،  تاريخ 
شاسعة بغية تشييد مقبرة للمسلمني وبالقرب 
منها إنشاء حديقة ومنتزه  ينفس عن الساكنة. 
لدى  املعروفة  وهي  املقبرة،  أحدثت  بالفعل 
املنسية«،  »الروضة  باسم  الدارالبيضاء  أبناء 
املسؤولني  لكن  زيان،  أوالد  لطريق  املجاورة 
الهكتارات  بخصوص  أخرى  نظرية  لهم  كانت 
التي ستشيد فيها الحديقة، حيث ستبني فوقها 
محطة أوالد زيان، باإلضافة إلى مشروع سكني، 
اختالالت  بعد  السجن  إلى  أودى  بمن  أودى 
عرفها املشروع وأغنى من أغنى. وملكر الصدف، 
ارتأى املسؤولون إحداث محطة طرقية لن تكون 
إال ملوثة للبيئة، عكس ما سعت إليه من وهبت 
غريبة،  مفارقة  للبيئة؟  صديق  ملشروع  األرض 
أن  أكثر من غيرهم  املقررين يعلمون  أن  خاصة 
أن  يجب  الهبة  نطاق  في  تدخل  التي  العقارات 

تحترم بنود ما وثق فيها  ، وإال من حق الواهب 
نفع  ذي  لغرض  وهبه  الذي  ملكه  استرجاع 
املحطة  مشروع  فإن   ، هذا  على  وبناء  عمومي. 
الجماعة  لفائدة  املالية  مداخيله  تعد  الطرقية 
ال  العقار  ألن  باطلة،  للدارالبيضاء  الحضرية 
مقرر  أي  إصدار  لها  يحق  ال  وبالتالي  تمتلكه، 
بشأنه. وتلك حكاية أخرى ، حكاية رسمت معالم 

خريطة انتخابية على مر سنني؟
أجل  فإن  املنسية«،  »الروضة  إلى  بالعودة 
أي  سنة،   40 من  أكثر  منذ  انتهى  فيها  الدفن 
من حق وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن 
تتخذ اإلجراءات الشرعية وتفتي بتحويلها إلى 
أي مشروع خدمة  قابلة الحتضان  عادية  أرض 
للعموم. وقد سهل تصميم التهيئة هذا األمر في 
»الروضة  2014 حينما جعل في مخططه  سنة 
كبير،  متنزه  إلى  تتحول  ألن  قابلة  املنسية« 
خاصة وأنها تنتشر على مساحة 10 هكتارات.

املثير في األمر أن مجلس املدينة لم يفعل أي 
»الروضة  لتتحول  املبتغى،  إجراء لتحقيق هذا 
من  والفارين  للمشردين  مرتع  إلى  املنسية« 
»سويعات  لـ  للمجرمني وفضاء  العدالة ومالذ  
وقبلة   املتلصصة،  األعني  عن  بعيدة  هوى« 
على  وشاهدة  مختلفة،  جنسيات  من  ملهاجرين 
ال يعلم بها إال من فتح  تفاصيل »حياة أخرى« 

شرفته من ساكنة املباني املطلة عليها؟
أمور  في  غارقا  املجلس  نجد  هذا  كل  أمام 
حقيقي  مشروع  على  االنكباب  بدل  أخرى، 
بالنفع   يعود  الفسيح،  العقار  هذا  بخصوص 
استراتيجي  موقعه  أن  السيما  الساكنة،  على 
املحمدي  كالحي  عديدة،  مناطق  بني  يجمع 
والفداء  السلطان  ومرس  السوداء  والصخور 
وسيدي عثمان..، وسيكون مدرا للربح ، بالنسبة 
غير  إفالس  حالة  تعيش  التي  املدينة  لخزينة 

معلنة.

من العناوين الفاضحة لعدم االكتراث بـ »املنفعة العامة«

أكدت عليها مداخالت يوم دراسي

الدارالبي�شاء.. اأر�شيف
العمارة الحديثة 

 تنظم مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 
والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء، طيلة شهر ماي الجاري، معرضا 
للكتب والبطاقات البريدية التي تقدم أرشيفا تاريخيا »عن نشأة 
العمارة الحديثة في مدينة الدار البيضاء، والتي تشهد على ثراء 

أساليبها املعمارية«.
صور  البيضاء:  )الدار  اسم  يحمل  الذي  املعرض،  هذا  ويروم 
حضرية ومعمارية(، »تحفيز الباحثني على النبش في أغوار التراث 

الحضري واملعماري للعاصمة االقتصادية« حسب املنظمني.

كلميم.. تبوريدة الجهات 
الجنوبية حا�شرة بالرباط

تأهلت سربتان من الجهات الجنوبية لنهائيات جائزة الحسن 
الثاني للتبوريدة املقررة من 27 يونيو الى غاية 3 يوليوز املقبلني، 
بدار السالم الرباط، بعد تألقهما في مباريات بني الجهات للتبوريدة 
2022 )فئة الكبار( التي اختتمت أطوارها  األحد  املنصرم بكلميم.
امللكية  الشركة  التي نظمتها  اإلقصائيات،  نتائج هذه  وأسفرت 
للفروسية،  املغربية  امللكية  الجامعة  مع  بتعاون  الفرس  لتشجيع 
يومي 14 و15 ماي الجاري، تحت شعار »التبوريدة تراث ثقافي 
الجهات  ستمثالن  سربتني  تأهل  عن  لليونيسكو«،  مادي  غير 
الحمراء،  الساقية   - والعيون  وادنون،   - كلميم  الثالث  الجنوبية 
الثاني  الحسن  جائزة  نهائيات  في  الذهب،  وادي   - والداخلة 
التي  النصحي«  ابراهيم  »فرقة  بكل من  األمر  للتبوريدة. ويتعلق 

أحزرت الرتبة األولى، و»فرقة حسن مورادي« من كلميم . 
وجاء تأهل هذين السربتني من مجموع 8 سربات مشاركة، منها 
4 أربع سربات من جهة العيون - الساقية الحمراء، وثالث سربات 
وادي  وادنون، وسربة واحدة من جهة الداخلة -  من جهة كلميم - 

الذهب.

اأرفود.. اأهمية التوجيه المدر�شي 
والمهني في المنظومة التربوية

احتضن فضاء ثانوية الرازي التأهيلية بأرفود )إقليم الرشيدية(، 
مؤخرا، ورشة وطنية  تكوينية حول »دمج مكون التوجيه املهني 
للتربية  الجهوية  األكاديمية  تنظيم  من  املؤسسة«  مشروع  في 

والتكوين لجهة درعة تافياللت.
األكاديمية،  مدير  براد  علي  ترأسه  الذي  اللقاء،  هذا  »ويأتي 
للتوجيه  املركزية  بالوحدة  املكلف  املرابط  املجيب  عبد  بمشاركة 
 13 رقم  املشروع  رئيس  تبرققايت  والسعيد  واملهني،  املدرسي 
املدرسي  والنشيط،  املبكر  للتوجيه  ناجع  نظام  بإرساء  املتعلق 
مشاريع  تنزيل  إطار  في  املركزية،  اإلدارة  من  والجامعي  واملهني 
والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  اإلطار  القانون 
بتحقيق  الخاص  الجديد  التنموي  والنموذج  العلمي،  والبحث 
التأكيد  »تم  حيث  االكاديمية،  حسب  املغربية«  التربوية  النهضة 
واملهني  املدرسي  التوجيه  يكتسيها  التي  املحورية  األهمية  على 
في املنظومة التربوية، ودوره الفعال في الرفع من مؤشرات جودة 
والخارجية«.  الداخلية  بمردوديتها  واالرتقاء  التربوية  املنظومة 
كما دعا املتدخلون إلى »ضرورة إرساء العمل باملشروع الشخصي 
مكونات  مختلف  تبذلها  التي  »املجهودات  بـ  منوهني   للمتعلم«، 

منظومة التربية والتكوين«.
حول  عروض  تقديم  التكوينية  الورشة  برنامج  وتضمن 
إرساء  ظل  في  املدرسية  البيئة  ومواصفات  مفاهيمية  »تحديدات 
العمل باملشروع الشخصي للمتعلم«، و»التواصل من أجل التنمية 
منطلق إرساء الفعل الجماعي في مجال التوجيه املدرسي واملهني 
للمتعلم  الشخصي  املشروع  و»عالقة  التعليمية«،  باملؤسسات 
املدرسي  التوجيه  مكون  لدمج  و»مداخل  التعلمات«،  بتجويد 

واملهني في مشروع املؤسسة«.
وعرف اللقاء حضور فرق جهوية تمثل جميع األكاديميات اإلثني 
عشر تتكون من رؤساء املراكز الجهوية للتوجيه، ومفتشي التوجيه 
التعليمية  املؤسسات  ومديري  مديرات  عن  وممثلني  التربوي، 

باألسالك الثالثة »االبتدائي واإلعدادي والتأهيلي«.

»إغربني« بإقليم ميدلت

ال�شاكنة تطالب بالتحقيق في »تفويتات« طالت اأرا�شيها ال�شاللية
أحمد بيضي

الجفاف  آثار  مع  الساكنة  معاناة  »رغم مضي عدة سنوات على 
القائمة  للمشاكل  املستعجلة  الحلول  والتهميش واإلقصاء، وغياب 
إقليم  زايدة،  ضواحي  إغربني،  قبيلة  تزال  ال  املطلبية،  وامللفات 
ميدلت، تتخبط في واقعها املر، رغم كونها أغنى قبيلة باإلقليم،ورغم  
أن جماعة زايدة بنيت على أراضيها الساللية وتقتات من ضرائب 
املشاريع التي بنيت على هذه األراضي« تقول مصادر من عني املكان 
، الفتة إلى »تذمر الساكنة جراء عجز مسؤولي الشأن املحلي، بمن 
»املنكوبة«،    ب  وصفها  تم  والتي  ذاتها«،  للقبيلة  املنتمون  فيهم 
األراضي  ملف  بخصوص  »خروقات  ب  نعته  تم  ما  إلى  مشيرة 

الساللية للقبيلة«. 
هذا  ولم تتوقف ساكنة إغربني عن  التأكيد على مطالبها »من أجل 
ينبغي من  ما  اإلقليم، إليجاد من  الجهات املسؤولة، وعمالة  تدخل 
الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة الفالحني باملنطقة، وليس فقط 
على  ضدا  والعشوائية  االرتجالية  بالسبل  القبيلة  أراضي  تفويت 
يتطلبه  بما  للقيام  املعنيني  »استعداد  بـ  ملوحة  القبيلة«،  أصوات 
السلطات  استمرار  احتجاجية سلمية في حالة  أشكال  الوضع من 

االقليمية في عدم تجاوبها مع نداءاتهم«.

وارتباطا باملوضوع، أكدت مصادر من القبيلة أن ساكنة إغربني 
»ستلجأ ملراسلة كل من الديوان امللكي  ووزارتي العدل والداخلية، 
الوطنية  الحقوقية  الهيئات  وكذا  للحسابات،  األعلى  واملجلس 
التجاهل  »عقلية  ب  ما وصفته  على  منها  ردا  اإلعالمية«،  واملنابر 
تعيش  باتت  التي  القبيلة  وبصرخات  بالحلول  االهتمام  وعدم 
وضعية مزرية رغم توفرها على موارد مالية تقدر باملاليير بصندوق 

الوصاية«. 
إليه  وسائل  أن تطرقت  ملا سبق  اإلشارة  يفت مصادرنا  لم  كما 
غير  والترامي  الجفاف  الساكنة   جراء  »معاناة  إعالم بخصوص 
املشروع على أراضيها ومنازلها الساللية بزايدة وإيتزر«، وال تزال 
هذه الساكنة، إلى حدود اليوم، في انتظار »فتح تحقيق معمق في 
طريقة تفويت أراضيها الساللية، وفي  الظروف املحيطة باستغالل  

مقالع رمال إغربني«.
بالتحقيق  أيضا  مطالبتها  مصادرنا  جددت  السياق،  ذات  وفي 
الساللية  األراضي  لنواب  سبق  مهجورة،  مقرات  وضعية  »بشأن 
للقبيلة  إعادتها  أجل  من  اإلقليم  لعامل  بخصوصها  طلب  توجيه 
بهدف استغاللها كمقرات للتعاونيات والجمعيات التنموية املنشأة 
األوضاع  وتحسني  املهمشة  باملنطقة  للنهوض  الساكنة  طرف  من 
تفويت  عملية  »أن  ذاتها   املصادر  ترى  حيث  للسكان«،  املعيشية 

 مدخل منطقة زايدةاملقرات املذكورة من شأنها  خلق الكثير من االحتقان«.

العتيقة  املدينة  »أغمات  موضوع  شكل 
التثمني«،  و  الحفظ   : املنبعثة  الوسيطية 
الجمعة  يوم  نظمته،   دراسي  يوم  محور 
بجهة  للثقافة  الجهوية  املديرية  املنصرم، 
مراكش - آسفي، بالجماعة القروية اغمات، 
في إطار فعاليات شهر التراث لسنة 2022.  
املنظم بشراكة  الدراسي،  اليوم  وتميز  
مع محافظة موقعي أغمات وتنمل، والذي 
في  والخبراء  املهندسني  من  عدد  حضره 
جانب  إلى  األركيولوجي،  البحث  مجال 
ممثلي املجتمع املدني و السلطات املحلية، 
بافتتاح معرض فني وتقني بموقع اغمات 
الوطنية  املدرسة  طلبة  إنجاز  من  األثري، 
بتقديم  وكذا  بمراكش،  املعمارية  للهندسة 
اغمات  ملوقع  املعمارية  الدراسة  مشروع 
بالشق  تعنى  التي  الدراسة  وهي  وتنمل، 
الخاص بالترميم، وشق التثمني والتأهيل.
الضوء  اللقاء  مداخالت  وسلطت 
أغمات،    ملوقع  التاريخية   »املكانة  على 
العصر  من  مغربية  مدينة  باعتبارها  
حافل  مجيد  بتاريخ  تزخر  الوسيط، 
بعناصر الثقافة املادية، والسيما الهندسة 

املوقع    تأهيل  أن  »إلى  املعمارية«، مشيرة 
يتطلب تأمينه وإحاطته بسور، وخلق بيئة 
زيارة  مسلك  احداث  عن  فضال  استقبال، 
املوقع  داخل  وتشويرية  تعريفية  بلوحات 
يخلق جاذبية  أن  من شأنه  مما  وخارجه، 

للمكان«.
محافظة  أوضحت  السياق  هذا  وفي 
موقعي اغمات وتنمل، نادية البورقادي، في 
تصريح لقناة )إم 24( اإلخبارية التابعة لـ 
»و.م.ع«، أن »اليوم الدراسي شكل مناسبة 
والوقوف على بعض  املوقع  لالطالع على 
الدراسة  مشروع  تواجه  التي  االكراهات 
األثري  املوقع  يعرفها  التي  املعمارية 
متر   3000 تناهز  مساحة  يغطي  الذي 
مربع«.، الفتة إلى أن »نجاح هذا املشروع 
حتى  الشركاء  كافة  جهود  بتضافر  رهني 
ليكون  املوقع،  هذا  وتثمني  تأهيل  يتسنى 
املاضي  مستوى  في  القريب  املستقبل  في 
ووجهة  محطة  بذلك  ويشكل  املجيد، 

تستهوي السياح املغاربة واألجانب«. 
مساعد  أستاذ  وهو  بلمجاد،  محمد 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  باملدرسة 

»موقع  بمراكش، أشار، من جهته، إلى أن 
معماريا  نموذجا  يشكل  االثري  اغمات 
لالشتغال  املدرسة  طلبة  يغري  تاريخيا 
اشكال  و  تصاميم  من  به  يزخر  ما  على 
هندسية، وطرائق بناء تعتمد على مواد«،  
للطلبة  اتاحت  املوقع  »زيارة  أن  مضيفا  
رسومات  تتضمن  لوحات  انجاز  فرصة 
من  مستمدة  ومجسمات  للموقع  هندسية 
تؤثث  التي   وهي  وشكلها،  البناء  طريقة 
اغمات  بموقع  والتقني  الفني  املعرض 

األثري«.
تظاهرة  فإن  املنظمة،  الجهة  وحسب 
18 ماي  »شهر التراث«، املقامة إلى غاية 
إلى  النبض  »عودة  شعار  تحت  الجاري، 
إلى  تسعى  الوصال«،  وتجديد  التراث 
تثمني املوروث الثقافي املغربي والتعريف 
بغنى وتنوع التراث بالجهة، بشقيه املادي 
وذلك  الحضارية،  وامتداداته  والالمادي، 
من خالل برمجة غنية، وتوليفة منسجمة 
إلى  تهدف  التي  الثقافية،  األنشطة  من 
وتهذيب  والترفيه  التثقيف  آليات  تجويد 

الذوق العام«.

�شرورة ت�شافر جهود كافة ال�شركاء لتجاوز اإكراهات  تاأهيل 
وتثمين موقع اأغمات  التاريخي 

الكلمات   المسهمة08
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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سودوكو 
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»دكتور ستراينج«يحافظ على صدارة شباك التذاكر بأمريكا حكيم بلعباس ضمن لجان تحكيم األفالم في مهرجان أفالم السعودية

تراجعت إيرادات فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« في األسبوع الثاني لعرضه 
إلى 61 مليون دوالر فحسب بعد انطالقة قوية في دور السينما، لكن ذلك لم يحل دون بقائه في صدارة 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية بفارق كبير عن وصيفه، وفق األرقام الموقتة التي نشرتها األحد شركة 
"»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

وكان »دكتور ستراينج«، وهو تتمة لمغامرات جر اح األعصاب الذي تحو ل ساحرا ويؤدي دور بطل 
»مارفل« الخارق فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، حقق مداخيل بلغت 187 مليون دوالر في 

األيام الثالثة األولى النطالق عروضه األسبوع الفائت. أما إيراداته العالمية منذ بدء عرضه فوصلت إلى 
"396 مليون دوالر.

وبقي »دكتور ستراينج« متقدما بأشواط على فيلم الرسوم المتحركة »ذي باد غايز« الذي حافظ على 
المركز الثاني مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته من 

 الجمعة إلى األحد 6,9 ماليين دوالر.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفالم السعودية،األحد، أسماء لجان التحكيم في مسابقات األفالم الروائية 
الطويلة والقصيرة، وذلك للدورة الثامنة التي تنطلق في الثاني من يونيو المقبل وتستمر حتى التاسع منه، 

ومن ضمنها المخرج والمؤلف المغربي حكيم بلعباس.
وتتضمن لجان التحكيم عددا من األكاديمين والفنانين الخليجيين والعرب واألجانب، ومن بينهم المخرج 

والمؤلف المغربي حكيم بلعباس، الذي سيترأس لجنة تحكيم األفالم القصيرة، وهو حاصل على درجة 
 الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، وألف وأخرج الكثير من األعمال الخيالية والوثائقية. 

أما لجنة تحكيم األفالم الطويلة فيترأسها قتيبة الجنابي، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على 
دكتوراه عن دراسة السينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج لمحطة »إم بي سي« وكمصور لألفالم 

التسجيلية في األوبرا البريطانية. كما عمل كمدير تصوير لسبعة أفالم روائية طويلة، وأخرج وأنتج مجموعة 
 من األفالم القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات عالمية.
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متابعة: عبد الحق السلموتي

 في ليلتين متتاليتين، و في قاعتين مسرحيتين 
بالدار البيضاء، نجح الفنان حميد مرشيد، في 
منح الجمهور العاشق و الشغوف بأب الفنون، 

متعة و فرجة عارمتين، عبر عملين من تأليفه 
و إخراجه، و هما: » الرواسيات »، الذي قدم 
بالمركب الثقافي حبيبة المذكوري، من طرف 

جمعية البشرى و الوفاء للمسرح و الثقافة، ثم: 
» قاع الخابية »، الذي جرت أطواره بالمركب 

الثقافي سيدي معروف، و شخصت أدواره من لدن 
محترف البحث المسرحي و الموسيقى.

ما يوحد بين العرضين المسرحيين، هو نهل 
مؤلفهما مادتيهما من الموروث الشعبي و 

الحكاية التراثية، لكن التقديم فوق الركح كان 
برؤية إخراجية حديثة، فالمالبس و األكسسوارات 
و فنية إلقاء الحوارات و تشخيص المونولوجات، 

و المقاطع الموسيقية المصاحبة.. كل هذه العوامل 
كانت تسهم في تجديد الوصل بين المتلقي و 

جذوره األولى، عن طريق لعب و تمثيل، يعتمدان 
على يقظة كل الحواس، و على يقظة و حركية 

الجسد كذلك، عبر خفة و سرعة التحرك، ثم الغناء 
و الرقص، أضف إلى ذلك اعتماد اإليقاع السريع 
و المرتفع في التشخيص، الذي حافظ على نفس 
درجة حرارته، من أول مشهد حتى آخر نفس في 

العرض.
ما يوحد بين هاتين الفرجتين أيضا، هي البطولة 

الجماعية لممثالت و ممثلين من جيل الشباب، 
هم طلبة و خريج ; محترف البحث المسرحي و 

الموسيقي، الذين رسموا بتألق و تفوق ملحوظين، 
خطواتهم األولى في درب الفن الرابع.

قد يالحظ تناولي للمسرحيتين معا، كأنهما واحدة، 
و هما كذلك تقريبا من حيث الطرح، أي االستلهام   
- كما أسلفنا - من التراث، فاألولى تناولت ظاهرتي 

العنوسة و االستغالل الجنسي للمرأة من لدن 
بعض المتاجرين بالدين، ثم طابوهات أخرى لمحت 

إليها. و في الثانية حضر موضوع تعدد الزوجات، 
و األسباب المؤدية إليه و النتائج المترتبة عنه. 

قدم كل ذلك بلمسة فنية حديثة، احترمت كل مكون 
من مكونات العرض المسرحي، و منحته حقه و 

نصيبه من التواجد والحضور.
 ما أبهجني شخصيا، و بشكل كبير في العرضين 

معا، هو الحضور المكثف للشباب ضمن الجمهور، 
رغم التزامن مع مبارتين كبيرتين في كرة القدم، 

فقد جرت أطوار » الرواسيات »، ليلة الجمعة 22 
أبريل 2022، متزامنة مع مباراة الرجاء البيضاوي 
و األهلي المصري، و بعد ربع ساعة بالتحديد من 
انطالق مباراة الوداد البيضاوي و فريق بلوزداد 

الجزائري ليلة السبت 23 أبريل 2022، بدأ عرض 
» قاع الخابية ». نادرا ما ينتصر المسرح على كرة 
القدم، لكن االستثناء حصل خالل هاتين األمسيتين 

الفنيتين الدافئتين.
شخصت مسرحية » الرواسيات »، كل من الفنانات 

الشابات: بشرى مسطري - أميمة الوردي - وفاء 
عصامي - عواطف شفيق و حبيبة علوي مدغري، 
أما » قاع الخابية »، فكونت من طاقم شاب أيضا: 

صالح الدين لمخطط - مريم الهدار - أميمة الوردي 
- هدى خيري -  عبد المجيد الزعيم - عبد الرحيم 

أزوكيض و نبيل كيدوني، إضافة إلى جاد خير 
الدين الشويري في السينوغرافيا و محمود الزوبير 

في المؤثرات التقنية.
 حميد مرشيد مؤلف و مخرج هذين العرضين 

الفرجويين، بدأ مشواره المسرحي، في سن جد 
مبكرة بدور الشباب، ضمن فرق مسرحية هاوية، 

ليقرر فيما بعد صقل موهبته بالدراسة األكاديمية، 
حيث التحق بالمعهد البلدي بالدار البيضاء، الذي 

تخرج منه مستهل تسعينيات القرن الماضي، 
ليؤسس في فترة الحقة محترف البحث المسرحي 

و الموسيقي، بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 
بعين الشق، الذي ال يزال يشرف عليه بنفس الهمة 

و الحماس، و العديد  من األسماء الوازنة في 
الساحة الفنية، هي خريجة هذا المحترف. يوازي 

مرشيد بين التأطير و التكوين المسرحيين، و 
االشتغال كممثل ضمن فرق مسرحية محترفة. و 
له بعض المشاركات في الدراما التلفزيونية، و 

في سلسالت فكاهية، من بينها بصمة متميزة مع 
الفنان المتعدد حسن الفد في واحدة من كبسوالته 

الكوميدية الناجحة، إضافة إلى تقديم دروس نظرية 
و تطبيقية في الفن المسرحي، ضمن برنامج » 

كرونيك تياتر » بالفضاء األزرق.       

م�سرحيين،  عر�سين  عبر  والفرجة  المتعة  ي�سنع  مر�سيد،  حميد  الفنان 
واإخراجه تاأليفه  من 

سهام القرشاوي
تعلن » مفردات » عن دعوة مفتوحة جديدة لبرنامج » مصلحة 

مشتركة « الذي يهدف إلى خلق ُطرق ابتكارّية للعمل والتعاون عبر 
ما يقّدمه من دعٍم لمشاريع يّتخذ فيها مختلف ممارسات وممارسي 

الفّن المبادرة لتوحيد جهودهّن في تحديد مورد أو مصلحة متبادلة 
ا أو تطويرها. و جوهرّية لعملهّن و القتراح كيفّية المشاركتها سوّيً

و تفتح باب الترشيح أمام المعنيين، على أن توضع طلبات الترشيح 
قبل 15 من شهر شتنبر القادم.

و حسب البيان، الذي نشره المنظمون، وت وصلت الجريدة 
بنسخة منه، فإن الدعوة عامة، و يكمن الهدف األوسع من البرنامج 

في تشجيع الحوارات المثمرة و الحّث على تطوير بروتوكوالت 
صة للتعاون و الحّث على التجارب الفنّية الجديدة. و مع  مخصَّ

الوقت، و من خالل مختلف أنواع التجريب في التنظيم الذاتي، قد 
تّتضح بأن قيمة المشاركة الجماعية و السخاء ضمن مجتمعات 

الفن، أهّم من صناديق التمويل و المؤسسات.
و أوضح  نفس المصدر انه مع إطالق الدورة هذه، تقدم » مفردات 
» مجموعة من أنواع المشاريع، و ُتَوّجه الدعوة المفتوحة هذه إلى 
المجموعات أو الهيئات غير الرسمّية المهتّمة بالتنظيم الذاتي، و 
سيدعم البرنامج المشاريع وفقًا لثالث فئات مختلفة و هي التالية:
تعاونّية غير رسمية: لتشكيل مجموعة من أجل تحديد مورد معّين 

مًعا وتأمينه ومشاركته.
 و موضوع للّنقاش: للراغبين في االلتقاء و تنظيم المناقشات 

الجماعية مثل الندوات و الورشات.
 و أفكار أخرى: ألشكال أخرى من التنظيم الذاتي تقترحها المجموعة 

 والتي  لم يتم  تناولها من قبل.
بعد تقديم نموذج الطلب ستجري » مفردات »، محادثات مع 

المرّشحين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، تخص 
مشاريعهم، نظًرا ألّن أحد أهداف البرنامج هذا هو خلق األدوات و 

البروتوكوالت.. المتعّلقة بنماذج من التنظيم الذاتي ومشاركتها.
و لتقديم طلب الترشح أو للحصول على المزيد من المعلومات،  

يضع المنضمون موقعهم تحت تصرف المهتمين وهو كالتالي:
 http://mophradat.org

ُيقام برنامج »مصلحة مشتركة« بدعم من شركاء »مفردات« 

المؤسسيين، وبدعم إضافي من مؤسسة »آندي وارهول« للفنون 
البصرّية ووزارة الخارجية الفلمنكّية.

هذا و«مفردات« حسب ما تعرف به نفسها، هي مؤسسة مسجلة 
كجمعية دولية غير ربحية في بلجيكا منذ عام 2004، وتتخذ مدينة 

بروكسيل مقرّا لها. وقد تأّسست قبل تحت إسم »صندوق شباب 
المسرح العربي« كأّول منظمة تمويل إقليمية للفن والثقافة، ومع 

نمو أنشطتها المختصة بطرح المحتوى الفني، قّررت في عام 
2015  تغيير إسمها بشكل رسمي من أجل التعبير بشكل أفضل عن 

توجهاتها الفنية ونطاق عملها الواسع
و هي تسعى ل«خلق فرص للتفكير واالنتاج والمشاركة بين 

الفنانين العرب وأقرانهم في كل مكان،أنشطتها وسائط وأدوات 
– فنية، حوارية، لوجستية ومالية – في أيدي الفنانين بهدف 

استعمالها لخلق وابتكار ممارسات فنية جديدة، وتأسيس جمعيات 
فنية وتكوين جماهير للفن.« 

أما عن إسمها: »مفردات« فهو مرادٌف لـ»كلمات« أو »مصطلحات«، 
وتم اختيار هذا اإلسم لإليحاء بفردّية العناصر المختلفة ضمن 

المجموعة الواحدة، وألنه يخاطب المفاهيم والمعاني المشتركة 
التي توّلدها هذه العناصر عند جمعها.

ويجدر التذكير أن »مفردات« سبق لها وحضرت المغرب للتعريف 
  H2 61 26 بأنشطتها وتقديم برامجها، في إطار تظاهرة نظمتها

وذلك مساء يوم اإلثنين 14 ينايرالماضي بالدارالبيضاء

جمعية »مفردات« تعلن عن دعوة مفتوحة جديدة لبرنامج »م�سلحة 
م�ستركة« الذي يهدف اإلى خلق ُطرق ابتكارّية للعمل والتعاون

تنظم مؤسسة المرصد 
المغربي للصورة 

والوسائط، من 25 الى 29 
من ماي الجاري بطنجة، 
فعاليات الدورة الثامنة 

لمهرجان رأس سبارطيل 
السينمائي الدولي للفيلم 

، تحت شعار »السينما 
 وفنون الطبخ«.

وأفاد بالغ للمنظمين أن 
فقرات البرنامج العام للدورة القادمة ستتم بشكل حضوري ومع اتخاذ التدابير 

الوقائية الضرورية بغية ضمان حضور فئات عمرية متنوعة على امتداد خمسة أيام 
من الفرجة والتكوين والحوارات الهادفة بمستواها الفني والثقافي في دورة تحتفظ 

 بعمقها الفرجوي واألكاديمي .
وستخصص البرمجة حيزا مهما للسينما العالمية حول أفالم تتطرق لفنون الطبخ 
، تحت إشراف لجنة تحكيم يرأسها المخرج والمنتج محمد نظيف وتتكون من فؤاد 

زويرق ورشيد نعيم و نجاة الوافي و اإلنجليزي مايكل ماينغو ، ستتابع األفالم 
الروائية القصيرة في فئة المحترفين المشاركة في مسابقة األفالم العالمية ، فيما 

ستشرف على المسابقة الخاصة بأفالم الشباب المغربي لجنة تحكيم مكونة من أحمد 
 الدافري وأحمد الخمسي وبهيجة الهشامي والفرنسي إريك فونتين.

ويحتوي برنامج المهرجان ، الذي يشارك فيه سينمائيون من الواليات المتحدة 
وليتوانيا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا واليابان ، على ندوة علمية سيحتضنها مقر 

المفوضية األمريكة بطنجة تحت عنوان »الثقافة ..السينما ..وفنون الطبخ » بمشارك 
 منتجين و أساتذة جامعيين ، وستتطرق الى عالقة السينما بفنون الطبخ.

ويتميز برنامج الدورة كذلك بلقاءات مع السينمائيين المغاربة واألجانب، و ورشات 
في السينما و في مجال كتابة السيناريو وفنون الطبخ يسهر على تنشيطها طباخون 

من المغرب وإسبانيا في بعض المآثر التاريخية لطنجة ، هذا إلى جانب فقرة 
التكريمات التي سيتم خاللها تكريم وجوه مغربية مرموقة في مجال الطبخ والسينما ، 

 وتتويج الفائزين في مسابقة أحسن صورة حول الطبخ .
كما يتضمن برنامج المهرجان حفالت توقيع إصدارات لها عالقة بالتراث والطبخ 

والسينما واإلبداع ومنشورات المرصد المغربي للصورة والوسائط ، وفي الجانب 
االجتماعي سيتم تنظيم زيارة خاصة لنزيالت ونزالء مركز المسنين بالزياتن بمشاركة 

 ضيوف المهرجان.

مهرجان راأ�س �سبارطيل ال�سينمائي 
الدولي للفيلم بطنجة

فازت مسرحية »عالش وكيفاش« لفرقة أم السعد للمسرح 
من العيون،الجمعة الماضية، بالجائزة الكبرى للمهرجان 

الوطني األول لمسرح الشباب )جائزة محمد الجم للمسرح- 
الدورة العاشرة(، التي نظمتها جمعية أصدقاء محمد الجم 

للمسرح بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد 

 السادس.
وتم اإلعالن عن جوائز هذه الدورة التي نظمت تحت شعار 

»الشباب دعامة للنموذج التنموي الجديد«، خالل حفل 
احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط، وعرف حضور 

 فعاليات من عالم الفن والثقافة.

وتحكي مسرحية »عالش وكيفاش«، التي مثلت جهة 
العيون الساقية الحمراء، قضايا تتعلق بالصراع الطبقي. 

والمسرحية من تأليف هشام عاميوي، وإخراج كل من 
المؤلف وبوجمعة اميرسيد، وتشخيص إلهام عبد النبي 
وندى مدكور ومهدي بلعسكري وسفيان الفيون وياسين 

 بوشتى وإدريس االشقر ومحمد ماء العينين.
وفازت مسرحية »الزنقة 13« لفرقة نادي أم الربيع 

للمسرح من الفقيه بنصالح، بجائزة التأليف في شخص 
عبد الفتاح عشيق، وجائزة التشخيص-ذكور في شخص 

حمزة العماري. وعادت جائزة اإلخراج مناصفة إلى كل 

من مسرحية »الصباط« لفرقة منتدى أنفاس للثقافة والفن 
من والد تايمة وهي من إخراج جماعي، ومسرحية »لعبة 

الشطرندلس« لفرقة نادي القنعة للسينما والمسرح من تازة 
 التي فازت أيضا بجائزة المالبس.

وعادت جائزة السينوغرافيا إلى مسرحية »عنبر 
شيكسبير« لفرقة خشبة الحوز-تاحناوت. وفازت الشابة 
زينب والد غانم بجائزة التشخيص -إناث، عن دورها في 

مسرحية »عنكبوت السيرك« لفرقة كانديال آرت من الفنيدق، 
فيما عادت جائزة األمل للشابة فاطمة أيوب عن دورها في 

مسرحية »علكة لحبارة« لفرقة رواد المسرح الملكي من 
 أسا الزاك.

وإلى جانب السيد برشيد، ضمت لجنة تحكيم هذه الدورة 
كال من الفنانين عبد اإلله عاجل وفاطمة الجبيع وهاجر 
 الحمدي وبوسرحان الزيتوني والصحافية أمينة غريب.

وتميزت هذه الدورة بتكريم ثالثة وجوه من الساحة الفنية 
المسرحية المغربية، ويتعلق األمر بكل من الفنان المختار 

 الماللي، والفنانة نجوم الزوهرة، والفنان إبراهيم وردة.
وعرفت اإلقصائيات اإلقليمية لهذه التظاهرة مشاركة 207 
فرق مسرحية، فيما تبارت خالل اإلقصائيات الجهوية 72 
فرقة أسفرت نتائجها عن تأهل 12 فرقة مسرحية تمثل كل 

واحدة منها جهة من جهات المملكة.

»عال�س وكيفا�س« لفرقة اأم ال�سعد للم�سرح من العيون تفوز 
بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني الأول لم�سرح ال�سباب

ا�ستدراك واعتذار
 سقط  سهوا اسم الزميل محمد بوهالل من توقيع المقال الرئيس 
لصفحة »إعالم وفنون« – صدور األثنين الماضي، الذي كان تحت 

عنوان »  في دورته 26 تحت شعار » المعمار والمقدس »..  مهرجان 
فاس الدولي للموسيقى الروحية في ضيافة مجلس الشيوخ الفرنسي«. 

وبهذا، وجب االستدراك و االعتذار للزميل محمد بوهالل و لعموم 
القراء. 
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االشتراكي

وكذلك  واحدة،  لحرب  وجهان  والنصر  الهزيمة 
املقاتل والراوي.

ينتصر املقاتل ليحتفل، أو ينهزم ليندفن، ويعيش 
الراوي ليحكي القصة.

في رواية »أزهار عباد الشمس« أللبرتو مينيديس 
ضمنها  خطيبته  إلى  رسالة  أليغريا  القبطان  كتب 
في  ننتصر  أن  بني  نختار  أن  »علينا  عميقة:  جملة 
حرب أو نغزو مقبرة ». هذا القبطان الذي ينتمي إلى 
جيش فرانكو املنتصر لم يختر النصر وال اختار غزو 
مقبرة، بل اختار بمحض إرادته الهزيمة، واستسلم 

للجيش املنهزم كي يحرم نفسه من لذة النصر. 
ال شيء يصف بشاعة الحرب أكثر من لوحة »بقايا 
جيش« إلليزابيث بتلر التي تخلد الناجي الوحيد من 
وعاش  نجا  أفغانستان.   من  البريطاني  االنسحاب 

ليحكي القصة.
املوت في حرب طروادة حيث أجهز  اختار أخيل 
اختار  أنه  يعرف  وهو  املوت  اختار  هيكتور،  عليه 
والدته،  عليه  اقترحته  الذي  ذلك  غير  آخر  خلودا 
هوميروس  عاش  التي  واملالحم  التاريخ  في  خلودا 

لينشدها ويحكي قصته.
»عشت ألحكي » لم يقلها غابرييل غارسيا ماركيز 
الذي عاش تقلبات السياسية في أمريكا  عبثا وهو 
عن  يحكي  أن  يفته  ولم  حروبها،  وعاصر  الالتينية 
تلك الحروب الطاحنة في تلك البقعة الجغرافية من 

القارة األمريكية. 
لفرانك ميلر اهتزت األرض تحت   300 وفي فيلم 
ترموبيل  معركة  في  الفرس  جنود  من  مليون  أقدام 
التي قهرهم فيها امللك اإلسبرطي لونايدس وجنوده 
الثالثمائة بذكائهم وشجاعتهم، ولوال الخيانة لفتك 
جيش لونايدس بذلك الجيش العرمرم الذي ال معنى 
لعدده الضخم في ممر ال يسمح إال بمرور عدد قليل 
من جنود، ممر تستسقبلهم بعد عبور مضيقه سيوف 

الجيش اإلسبرطي.
عن  ليحكي  واحد  وعاش  بطل  الثالثمائة  مات 

صمودهم وبطولتهم، عاش ليحكي القصة.
أللبرت  منسوبة  بمقولة  كثيرا  الناس  انشغل 
يتصور  كيف  سألوه  أن  بعد  فيها  يقول  أينشتاين 
ستكون  كيف  يعرف  ال  بأنه  الثالثة  العاملية  الحرب 
تلك الحرب، ولكنه يعرف أن الحرب العاملية الرابعة 
بشكل  أنا  وانشغلت  والرماح،  بالسيوف  ستكون 

القصة والرواية.
ترى هل سنعود إلى زمن الراوي والحلقة؟

عندما اقتحم جنود هتلر مقر بيكاسو في فرنسا 
الرسام  على  القبض  إلقاء  وأراد  نازي  تجرأ ضابط 

الشهير، فشجعه بيكاسو قائال: 
أشهر  على  بالقبض  جنودك  وامر  تشجع  هيا 
رسام في العالم ألرى ما سيحل بك من رئيس فرقتك 
املعجب بأعمالي. تراجع الضابط وهو يسأل بيكاسو 

مستنكرا: أنت الذي رسمت لوحة غيرنيكا؟
بقنابل  رسمتموها  من  أنتم  بل  بيكاسو:  رد 
طائراتكم، أما أنا فنسخت لوحتكم التي تخلد بشاعة 

حربكم.
وفي حروبنا الحالية التي تحكي لنا عنها وسائل 
التي  القنابل  باتت  التلفزية  والقنوات  التواصل 
تنفجر وراء البحار تجهز على نفسية اإلنسان أينما 

كان.
كل إنسان، حيثما كان، يعرف أن حياته وطموحاته 
مرمى  على  وووو  أسرته  ودفء  وسعادته  وآماله 

صاروخ.
هل أحكي عن هذه الحروب؟

أنواعها  بكل  الحاضر  حروب  أن  وسأقول  ربما، 
الدولية واالجتماعية واألسروية أخطر من أي حرب 

فاتت، ألنها تجهز على املقاتل والراوي.
فمن سيحكي القصة إذن؟

سنحكيها نحن الرواة الذين نظن أننا نجونا من 
الهالك بنفس اإلصرار الذي حكى بها هيرمان ميلفني 
قصة أهاب ورغبته في تسيد الكون التي أودت به، 
بعد مطاردة مجنونة ملوبي ديك، إلى الهالك. سنروي 
حكايات الخراب الذي تخلفه رغبات الزعماء املجانني 
مثلما روى خوان بريسيادو حكاية قرية كوماال التي 
حولها إلى أشباح الغرور الزائد الذي تملك زعيمها 

بيدرو برامو.
من  يسيل  أحمر  بمداد  الحروب  حكايا  سنكتب 
أن  قبل  البيض  الصفحات  على  ويفيض  العروق 
صرنا  أننا  بريسيادو،  خوان  أدرك  مثلما  ندرك، 

أمواتا منذ زمن بعيد.

إعداد: سعيد منتسب

�صعيد	ر�صواين:	من	�صريوي	ق�ص�ص	احلروب؟	

وقت مستقطع من الحرب  )37(
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..

حممد	نور	الدين	اأفاية	مديرا		
للمعهد	الأكادميي	للفنون

أكاديمية  بمقر  املاضي  االسبوع  نهاية  تم 
الدين  نور  محمد  األكاديمي  تعيني  اململكة،  
أفاية مديرا  للمعهد األكاديمي للفنون. وأعلن 
هذا التعيني في كلمة عبد الجليل لحجمري، 

أمني السر الدائم ألكاديمية اململكة .
أحدث   للفنون  األكاديمي  املعهد  أن   يذكر 
برسم  املغربية،  اململكة  أكاديمية  إطار  في 
وأنيطت   ،74.19 رقم  تنظيمها  إعادة  قانون 
واالعتناء  الفني  اإلبداع  »تنمية  مهمة  به 
األصيل  املغربي  الفني  والتراث  بالفنون 
على  والعمل  مكوناته،  وتنوع  أشكاله  بكل 

التعريف به واإلسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل املتاحة«.
لإلشارة فالدكتور محمد نور الدين أفاية، أستاذ جامعي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
من  عربي«  كتاٍب  »أهم  جائزة  على   2015 سنة  حاصل  والجماليات،  املعاصرة  الفلسفة  يدرس  
وتجلياته  الغربية  مصادره  املعاصر:  الفلسفي  النقد  »في  مؤلَِّفه  عن  العربي«  »الفكر  مؤسسة  طرف 

العربية«..
وصدر له »الهوية واالختالف في املرأة: الكتابة والهامش«؛ »الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية 
الغرب في املتخيل العربي اإلسالمي )باللغة الفرنسية(«؛ »الغرب في  املعاصرة-نموذج هابرماس«؛« 
املتخيل العربي اإلسالمي في العصر الوسيط«؛ »أسئلة النهضة في املغرب«؛« السلطة والفكر، من أجل 
ثقافة االعتراف في املغرب«. كما للدكتور أفاية مساهمات في مجموعة من الكتب الجماعية ودراسات 

ومقاالت في مجالت. وله كتب من بني ما تهتم به السينما، وفلسفة التواصل، وأسئلة النهضة.

مونودراما	»دنيا«	لطه	عدنان	ت�صدر
يف	ن�صختها	العربية		

  
صدرت عن دار الفاصلة للنشر بطنجة مونودراما »دنيا« للكاتب 
املغربي املقيم ببروكسيل طه عدنان، وهو بورتريه مسرحي لشاّبة 
تتمّتع  لكّنها  الهوية،  بوصلة  أضاعت  للهجرة  الثاني  الجيل  من 
بني  املتأرجح  وجودها  ُتسائل  وهي  ثاقبة  ونظرة  اسة  حسَّ برؤية 

أصل مغربي »إلى حدٍّ ما« وانتماء بلجيكي »تقريًبا«.  
مشهًدا،   18 من  املكّونة  املونودراما،  هذه  في  عدنان  طه  وُيتيح 
لبطلته دنيا أن تتجاوز ثقل املاضي وضغط الواقع املليء باإلحباط. 
بصراحة وجرأة تثور دنيا ضّد وطأة الشعور بأنها نتيجة خطأ 
في الحساب وثمرة حمل غير مرغوب فيه. فهي آخر العنقود ألسرة 
مغربية مهاجرة تتكّون من سبعة أبناء. وقد زاد من عزلتها صراُعها 
الثقافي والجيلي داخل أسرتها، وغياُب الحوار مع والَدْيها. تعترف 
دنيا في مقطع من هذا املونولوج القوّي واملؤّثر: »أن تعيش وسط 
منذ  مريرة.  نكتة  طعم  له  شيٌء  بالوحدة،  وتشعر  غفيرٍة  أسرٍة 
الصرخة األولى، شعرُت باليتم. كما لو ولَدْتني جّدتي. أّما أّمي، فال 
هذه الطفولة الّصعبة املجّردة من العاطفة دفعت دنيا  وجود لها.« 

إلى املبالغة في إثارة االنتباه إلى حضورها األنثوي وتأكيد كينونتها الفردية. أّما زواجها من عبديل، 
فقد كان مجّرد ذريعة لإلفالت من بيت األسرة، ومحض صفقة غير محسوبة العواقب.  

في ترجمتها الفرنسية ضمن منشورات النسمان البلجيكية املختصة  وقد صدرت مسرحية »دنيا« 
باملسرح في بداية 2020 كما تّم تقديم النسخة الكاتاالنية منها في فبراير املاضي على خشبة املسرح 

القومي الكاتاالني ببرشلونة. 

�صعراء	ومو�صيقيون	وت�صكيليون	يخرجون
اإىل	حدائق	ال�صعر	يف	تطوان

تظاهرة  في  مغاربة  وتشكيليون  وموسيقيون  شعراء  يشارك 
»حدائق الشعر«، وذلك يوم األربعاء 18 ماي الجاري، بفضاء حديقة 

املتحف األثري بتطوان، ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
للمتاحف،  الوطني  اليوم  احتفالية  التظاهرة  هذه  وتصادف 
بمشاركة الشاعر والباحث في علم املتاحف رضوان خديد والشاعرة 
فاطمة امليموني والشاعر عرفة بلقات والشاعرة نعيمة الحداد. وفي 
العروض املوسيقية يشارك عازف األكورديون محمد أغبالو وجمال 
الساكسفون  على  الغيبة  وإيهاب  األجهر  الكمان  على  القماص 
ومحمد العلوي على الترومبيت. كما يشهد اللقاء تنظيم معرض في 
التشكيلي محمد غزولة، في حوار  الفنان  الطلق ملنحوتات  الهواء 
شعري وموسيقي وتشكيلي بني تعبيرات فنية مختلفة. كما تشهد 
التظاهرة تنظيم زيارة خاصة لتالمذة الثانوية اإلعدادية ابن البناء 
لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  والتابعة  البغاغزة،  القروية  بالجماعة 

التربية الوطنية بتطوان. 

معر�ص		»مديح	اللون«	يتوا�صل	
اإىل	نهاية	غ�صت	بالرباط

 
يتواصل معرض »مديح األلوان« الذي يحتضنه 
نهاية  غاية  إلى  بالرباط  الشعبي  البنك  رواق 
الجديدة  التشكيلية  األعمال  ويضم  غشت،  شهر 
املنصوري  املبدع سيدي محمد  التشكيلي  للفنان 
اإلدريسي،  الذي أبى إال أن يحتضن، في تجاور 
خاّلق وتالقح بهي، أعمال الفنان املوهوب محمد 
الشابة  للمواهب  منه  دعما  سالمي،  الشرقاوي 
أعمالهم  لعرض  لهم  املواتية  الفرصة  وتهيئ 
التي  اإلبداعية  للوشائج  توثيقًا  وذلك  اإلبداعية، 
تصل بني األجيال، ويحتضن فيها الجيل املكّرس 

الجيل الواعد.
واعتبر فنان تشكيلي وناقد بنيونس عميروش أن فتنة اللون هي ما يشد العني أكثر في الطبيعة 
كروماتيكي  بسخاء  املطبوعة  اإلدريسي،  املنصوري  محمد  لوحات  في  الرحى  قطب  يشكل  ما  وهو 
ُملِفت يقربنا من جاذبية الطبيعة، بقدر ما يحيلنا على مخزون الحبور واملرح في نفوسنا، إذ ُتْقِحمنا 
البصري املوصول  »السماع«  القماشات داخل مناظر احتفالية تنسجم فيها اإليقاعات عبر نوع من 

بأنساق ضوئية ترسم الحدود وُتَرتِّب التدرجات دون أي تهيُّب من فيض املادة اللونية ومجراها. 
في نفس السياق، يتحدث باحث في الجماليات إدريس كثير عما أسماه بشغف األلوان في تجربة 
لوحاته  فكل  باأللوان،  االستثنائي  بشغفه  يتميز  الذي  املنصوري  االدريسي  محمد  التشكيلي  الفنان 
أقراص وأقنام من قبس قوس قزح . قزحية األلوان الطبيعية و ما فوق الطبيعية . امتزاجها و تمازجها 
هما اللوحة املضمخة، الحبلى برحيق األلوان وما بعد األلوان في هيئة كائنات هالمية لونية، لوينات 
أن  فيعتقد  املنصوري  غالب  العراقي  التشكيلي  الفنان  ..أما  البنفسجية  فوق  وما  الحمراء  فوق  ما 
إبداعات الفنان التشكيلي املغربي محمد املنصوري اإلدريسي وروائعه وأسلوبه املتميز واملتفرد تتميز 
بتكوينات عائمة في بحر من األلوان يقود سيمفونيتها براعة يد وعقل يعي كيفية معالجة هذا الزخم 
اإلنشائي بنجاح حتى يحقق إبهارا للمتلقي بدون الوقوع في الرتابة وامللل ...الفنان محمد املنصوري 
ملتحم بتاريخه ومرتبط بجذوره بالتأكيد لذا ال مجال لنا إال ان نصدق نبوءته ونبارك أحالمه الكبيرة 

ألنه فنان حقيقي كبير.

أدباء وأكاديميون يستحضرون مسار الشاعر محسن اخريف في الذكرى الثالثة لوفاته 

كان	�صاعرا	مبدعا	جادل	املوت	
يف	�صعره	قبل	رحيله	امل�صتعجل

نظم اتحاد كاتبات وكتاب الشمال ورابطة أديبات وأدباء شمال املغرب، مساء 
استحضر  بتطوان،  ثقافي  السوسيو  باملركز  خاصة  أمسية  املاضي،  السبت 
وخصاله  أخريف  محسن  الراحل  الشاعر  مناقب  وأكاديميون  أدباء  خاللها 

اإلنسانية. 
الثقافي  املشهد  في  ترك بصمة خاصة  الراحل  أن  على  التدخالت  وأجمعت 

املغربي، وكرس حياته لخدمة الثقافة واألدب باملغرب عامة وتطوان خاصة.
وذكرت املداخالت والشهادات، التي قدمت خالل »أمسية الوفاء لفقيد األدب 
وكان  العطاء،  أوج  في  رحلت  أدبية  قامة  يعتبر  الراحل  أن  أخريف«،  محسن 
شاعرا مبدعا في عنفوان انطالقه وانسيابه الفني والثقافي، وذو مخيلة خصبة 

وذوق رفيع جادل املوت في شعره قبل رحيله املستعجل. 
من  وإنصاف  وفاء  لحظة  هي  االحتفائية  هذه  تنظيم  أن  املتدخلون  وأبرز 
حياته  وهب  وشاعر  ألديب  الراحل،  لروح  وأبنائها  البيضاء  الحمامة  مدينة 
القصيرة لخدمة وطنه والنهوض بآدابه وفنونه عبر قلمه الذي أبدع به روايات 

وقصائد.
وأبرز رئيس رابطة أديبات وأدباء شمال املغرب عبد الجليل الوزاني التهامي 
األدب  فقيد  لوفاة  الثالثة  الذكرى  يصادف  الثقافية  الفعالية  هذه  تنظيم  أن 
والشعر بمدينة تطوان، حيث حرص أصدقاؤه ورفقاؤه على تقديم مجموعة من 
الدراسات للتراث األدبي والفكري للراحل، انطالقا من بحوثه العلمية األكاديمية 

واألعمال الشعرية، وانتهاء بمناقشة األعمال السردية. 
وأشار عبد الجليل الوزاني الى أن هذه الفعالية الثقافية حرص على املشاركة 

فيها مجموعة من األدباء من تطوان وخارجها، منهم على الخصوص األستاذة 
سعاد الناصر ومحمد الفهري واملعتمد الخراز وعبد الجواد الخنيفي وحسن 
الغشتول في الجلسة األولى من الفعالية، وفي الثانية يوسف الفهري وحسن 

اليمالحي ومحمد نور حساين وخالد البقالي القاسمي. 
وشدد رئيس رابطة أديبات وأدباء شمال املغرب على أن تنظيم هذه األمسية، 
األدب  أعالم  من  علما  يشكل  الذي  الراحل  عطاءات  مع  مقارنة  بسيطة  التفاتة 

املغربي الحديث الذي رزئ فيه املغرب والثقافة املغربية. 
من جانبها، أكدت األستاذة الجامعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمرتيل 
سعاد الناصر، أنها تعرفت على الفقيد من خالل كتاباته الشعرية التي شدها 
عمقها وبناؤها الشعري العميق، لتتعرف عليه عن قرب خالل رحلته األكاديمية 

والجامعية. 
ملحمد  الصغرى  الرحلة  »تحقيق  الجامعية  رسالته  أن  الناصر  وأضافت 
الدرعي« التي أشرفت عليها قربت الراحل منها كثيرا، حيث تعرفت على محسن 
ورغم  إذ  والعلمية،  البحثية  األدوات  من  املتمكن  واألكاديمي  الباحث  أخريف 
صعوبة املوضوع، فإن الراحل أصر على ركوب هذه املغامرة العلمية الجميلة 
التي استهل بها مسيرته العلمية، وانطلق من خاللها إلى آفاق نقدية أخرى في 

مجال الشعر والنثر.  
لقي  قد  كان  أخريف،  الراحل محسن  املغربي  الشاعر واألديب  أن  الى  يشار 
فكرية ضمن  ندوة  في  له  مداخلة  أثناء  كهربائية  لصعقة  تعرضه  إثر  مصرعه 

فعاليات »عيد الكتاب« بتطوان في دورته الـ21 سنة 2019.

ثقافية
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»دكتور ستراينج«يحافظ على صدارة شباك التذاكر بأمريكا حكيم بلعباس ضمن لجان تحكيم األفالم في مهرجان أفالم السعودية

تراجعت إيرادات فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« في األسبوع الثاني لعرضه 
إلى 61 مليون دوالر فحسب بعد انطالقة قوية في دور السينما، لكن ذلك لم يحل دون بقائه في صدارة 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية بفارق كبير عن وصيفه، وفق األرقام الموقتة التي نشرتها األحد شركة 
"»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

وكان »دكتور ستراينج«، وهو تتمة لمغامرات جر اح األعصاب الذي تحو ل ساحرا ويؤدي دور بطل 
»مارفل« الخارق فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، حقق مداخيل بلغت 187 مليون دوالر في 

األيام الثالثة األولى النطالق عروضه األسبوع الفائت. أما إيراداته العالمية منذ بدء عرضه فوصلت إلى 
"396 مليون دوالر.

وبقي »دكتور ستراينج« متقدما بأشواط على فيلم الرسوم المتحركة »ذي باد غايز« الذي حافظ على 
المركز الثاني مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته من 

 الجمعة إلى األحد 6,9 ماليين دوالر.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفالم السعودية،األحد، أسماء لجان التحكيم في مسابقات األفالم الروائية 
الطويلة والقصيرة، وذلك للدورة الثامنة التي تنطلق في الثاني من يونيو المقبل وتستمر حتى التاسع منه، 

ومن ضمنها المخرج والمؤلف المغربي حكيم بلعباس.
وتتضمن لجان التحكيم عددا من األكاديمين والفنانين الخليجيين والعرب واألجانب، ومن بينهم المخرج 

والمؤلف المغربي حكيم بلعباس، الذي سيترأس لجنة تحكيم األفالم القصيرة، وهو حاصل على درجة 
 الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، وألف وأخرج الكثير من األعمال الخيالية والوثائقية. 

أما لجنة تحكيم األفالم الطويلة فيترأسها قتيبة الجنابي، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على 
دكتوراه عن دراسة السينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج لمحطة »إم بي سي« وكمصور لألفالم 

التسجيلية في األوبرا البريطانية. كما عمل كمدير تصوير لسبعة أفالم روائية طويلة، وأخرج وأنتج مجموعة 
 من األفالم القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات عالمية.
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متابعة: عبد الحق السلموتي

 في ليلتين متتاليتين، و في قاعتين مسرحيتين 
بالدار البيضاء، نجح الفنان حميد مرشيد، في 
منح الجمهور العاشق و الشغوف بأب الفنون، 

متعة و فرجة عارمتين، عبر عملين من تأليفه 
و إخراجه، و هما: » الرواسيات »، الذي قدم 
بالمركب الثقافي حبيبة المذكوري، من طرف 

جمعية البشرى و الوفاء للمسرح و الثقافة، ثم: 
» قاع الخابية »، الذي جرت أطواره بالمركب 

الثقافي سيدي معروف، و شخصت أدواره من لدن 
محترف البحث المسرحي و الموسيقى.

ما يوحد بين العرضين المسرحيين، هو نهل 
مؤلفهما مادتيهما من الموروث الشعبي و 

الحكاية التراثية، لكن التقديم فوق الركح كان 
برؤية إخراجية حديثة، فالمالبس و األكسسوارات 
و فنية إلقاء الحوارات و تشخيص المونولوجات، 

و المقاطع الموسيقية المصاحبة.. كل هذه العوامل 
كانت تسهم في تجديد الوصل بين المتلقي و 

جذوره األولى، عن طريق لعب و تمثيل، يعتمدان 
على يقظة كل الحواس، و على يقظة و حركية 

الجسد كذلك، عبر خفة و سرعة التحرك، ثم الغناء 
و الرقص، أضف إلى ذلك اعتماد اإليقاع السريع 
و المرتفع في التشخيص، الذي حافظ على نفس 
درجة حرارته، من أول مشهد حتى آخر نفس في 

العرض.
ما يوحد بين هاتين الفرجتين أيضا، هي البطولة 

الجماعية لممثالت و ممثلين من جيل الشباب، 
هم طلبة و خريج ; محترف البحث المسرحي و 

الموسيقي، الذين رسموا بتألق و تفوق ملحوظين، 
خطواتهم األولى في درب الفن الرابع.

قد يالحظ تناولي للمسرحيتين معا، كأنهما واحدة، 
و هما كذلك تقريبا من حيث الطرح، أي االستلهام   
- كما أسلفنا - من التراث، فاألولى تناولت ظاهرتي 

العنوسة و االستغالل الجنسي للمرأة من لدن 
بعض المتاجرين بالدين، ثم طابوهات أخرى لمحت 

إليها. و في الثانية حضر موضوع تعدد الزوجات، 
و األسباب المؤدية إليه و النتائج المترتبة عنه. 

قدم كل ذلك بلمسة فنية حديثة، احترمت كل مكون 
من مكونات العرض المسرحي، و منحته حقه و 

نصيبه من التواجد والحضور.
 ما أبهجني شخصيا، و بشكل كبير في العرضين 

معا، هو الحضور المكثف للشباب ضمن الجمهور، 
رغم التزامن مع مبارتين كبيرتين في كرة القدم، 

فقد جرت أطوار » الرواسيات »، ليلة الجمعة 22 
أبريل 2022، متزامنة مع مباراة الرجاء البيضاوي 
و األهلي المصري، و بعد ربع ساعة بالتحديد من 
انطالق مباراة الوداد البيضاوي و فريق بلوزداد 

الجزائري ليلة السبت 23 أبريل 2022، بدأ عرض 
» قاع الخابية ». نادرا ما ينتصر المسرح على كرة 
القدم، لكن االستثناء حصل خالل هاتين األمسيتين 

الفنيتين الدافئتين.
شخصت مسرحية » الرواسيات »، كل من الفنانات 

الشابات: بشرى مسطري - أميمة الوردي - وفاء 
عصامي - عواطف شفيق و حبيبة علوي مدغري، 
أما » قاع الخابية »، فكونت من طاقم شاب أيضا: 

صالح الدين لمخطط - مريم الهدار - أميمة الوردي 
- هدى خيري -  عبد المجيد الزعيم - عبد الرحيم 

أزوكيض و نبيل كيدوني، إضافة إلى جاد خير 
الدين الشويري في السينوغرافيا و محمود الزوبير 

في المؤثرات التقنية.
 حميد مرشيد مؤلف و مخرج هذين العرضين 

الفرجويين، بدأ مشواره المسرحي، في سن جد 
مبكرة بدور الشباب، ضمن فرق مسرحية هاوية، 

ليقرر فيما بعد صقل موهبته بالدراسة األكاديمية، 
حيث التحق بالمعهد البلدي بالدار البيضاء، الذي 

تخرج منه مستهل تسعينيات القرن الماضي، 
ليؤسس في فترة الحقة محترف البحث المسرحي 

و الموسيقي، بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 
بعين الشق، الذي ال يزال يشرف عليه بنفس الهمة 

و الحماس، و العديد  من األسماء الوازنة في 
الساحة الفنية، هي خريجة هذا المحترف. يوازي 

مرشيد بين التأطير و التكوين المسرحيين، و 
االشتغال كممثل ضمن فرق مسرحية محترفة. و 
له بعض المشاركات في الدراما التلفزيونية، و 

في سلسالت فكاهية، من بينها بصمة متميزة مع 
الفنان المتعدد حسن الفد في واحدة من كبسوالته 

الكوميدية الناجحة، إضافة إلى تقديم دروس نظرية 
و تطبيقية في الفن المسرحي، ضمن برنامج » 

كرونيك تياتر » بالفضاء األزرق.       

م�سرحيين،  عر�سين  عبر  والفرجة  المتعة  ي�سنع  مر�سيد،  حميد  الفنان 
واإخراجه تاأليفه  من 

سهام القرشاوي
تعلن » مفردات » عن دعوة مفتوحة جديدة لبرنامج » مصلحة 

مشتركة « الذي يهدف إلى خلق ُطرق ابتكارّية للعمل والتعاون عبر 
ما يقّدمه من دعٍم لمشاريع يّتخذ فيها مختلف ممارسات وممارسي 

الفّن المبادرة لتوحيد جهودهّن في تحديد مورد أو مصلحة متبادلة 
ا أو تطويرها. و جوهرّية لعملهّن و القتراح كيفّية المشاركتها سوّيً

و تفتح باب الترشيح أمام المعنيين، على أن توضع طلبات الترشيح 
قبل 15 من شهر شتنبر القادم.

و حسب البيان، الذي نشره المنظمون، وت وصلت الجريدة 
بنسخة منه، فإن الدعوة عامة، و يكمن الهدف األوسع من البرنامج 

في تشجيع الحوارات المثمرة و الحّث على تطوير بروتوكوالت 
صة للتعاون و الحّث على التجارب الفنّية الجديدة. و مع  مخصَّ

الوقت، و من خالل مختلف أنواع التجريب في التنظيم الذاتي، قد 
تّتضح بأن قيمة المشاركة الجماعية و السخاء ضمن مجتمعات 

الفن، أهّم من صناديق التمويل و المؤسسات.
و أوضح  نفس المصدر انه مع إطالق الدورة هذه، تقدم » مفردات 
» مجموعة من أنواع المشاريع، و ُتَوّجه الدعوة المفتوحة هذه إلى 
المجموعات أو الهيئات غير الرسمّية المهتّمة بالتنظيم الذاتي، و 
سيدعم البرنامج المشاريع وفقًا لثالث فئات مختلفة و هي التالية:
تعاونّية غير رسمية: لتشكيل مجموعة من أجل تحديد مورد معّين 

مًعا وتأمينه ومشاركته.
 و موضوع للّنقاش: للراغبين في االلتقاء و تنظيم المناقشات 

الجماعية مثل الندوات و الورشات.
 و أفكار أخرى: ألشكال أخرى من التنظيم الذاتي تقترحها المجموعة 

 والتي  لم يتم  تناولها من قبل.
بعد تقديم نموذج الطلب ستجري » مفردات »، محادثات مع 

المرّشحين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، تخص 
مشاريعهم، نظًرا ألّن أحد أهداف البرنامج هذا هو خلق األدوات و 

البروتوكوالت.. المتعّلقة بنماذج من التنظيم الذاتي ومشاركتها.
و لتقديم طلب الترشح أو للحصول على المزيد من المعلومات،  

يضع المنضمون موقعهم تحت تصرف المهتمين وهو كالتالي:
 http://mophradat.org

ُيقام برنامج »مصلحة مشتركة« بدعم من شركاء »مفردات« 

المؤسسيين، وبدعم إضافي من مؤسسة »آندي وارهول« للفنون 
البصرّية ووزارة الخارجية الفلمنكّية.

هذا و«مفردات« حسب ما تعرف به نفسها، هي مؤسسة مسجلة 
كجمعية دولية غير ربحية في بلجيكا منذ عام 2004، وتتخذ مدينة 

بروكسيل مقرّا لها. وقد تأّسست قبل تحت إسم »صندوق شباب 
المسرح العربي« كأّول منظمة تمويل إقليمية للفن والثقافة، ومع 

نمو أنشطتها المختصة بطرح المحتوى الفني، قّررت في عام 
2015  تغيير إسمها بشكل رسمي من أجل التعبير بشكل أفضل عن 

توجهاتها الفنية ونطاق عملها الواسع
و هي تسعى ل«خلق فرص للتفكير واالنتاج والمشاركة بين 

الفنانين العرب وأقرانهم في كل مكان،أنشطتها وسائط وأدوات 
– فنية، حوارية، لوجستية ومالية – في أيدي الفنانين بهدف 

استعمالها لخلق وابتكار ممارسات فنية جديدة، وتأسيس جمعيات 
فنية وتكوين جماهير للفن.« 

أما عن إسمها: »مفردات« فهو مرادٌف لـ»كلمات« أو »مصطلحات«، 
وتم اختيار هذا اإلسم لإليحاء بفردّية العناصر المختلفة ضمن 

المجموعة الواحدة، وألنه يخاطب المفاهيم والمعاني المشتركة 
التي توّلدها هذه العناصر عند جمعها.

ويجدر التذكير أن »مفردات« سبق لها وحضرت المغرب للتعريف 
  H2 61 26 بأنشطتها وتقديم برامجها، في إطار تظاهرة نظمتها

وذلك مساء يوم اإلثنين 14 ينايرالماضي بالدارالبيضاء

جمعية »مفردات« تعلن عن دعوة مفتوحة جديدة لبرنامج »م�سلحة 
م�ستركة« الذي يهدف اإلى خلق ُطرق ابتكارّية للعمل والتعاون

تنظم مؤسسة المرصد 
المغربي للصورة 

والوسائط، من 25 الى 29 
من ماي الجاري بطنجة، 
فعاليات الدورة الثامنة 

لمهرجان رأس سبارطيل 
السينمائي الدولي للفيلم 

، تحت شعار »السينما 
 وفنون الطبخ«.

وأفاد بالغ للمنظمين أن 
فقرات البرنامج العام للدورة القادمة ستتم بشكل حضوري ومع اتخاذ التدابير 

الوقائية الضرورية بغية ضمان حضور فئات عمرية متنوعة على امتداد خمسة أيام 
من الفرجة والتكوين والحوارات الهادفة بمستواها الفني والثقافي في دورة تحتفظ 

 بعمقها الفرجوي واألكاديمي .
وستخصص البرمجة حيزا مهما للسينما العالمية حول أفالم تتطرق لفنون الطبخ 
، تحت إشراف لجنة تحكيم يرأسها المخرج والمنتج محمد نظيف وتتكون من فؤاد 

زويرق ورشيد نعيم و نجاة الوافي و اإلنجليزي مايكل ماينغو ، ستتابع األفالم 
الروائية القصيرة في فئة المحترفين المشاركة في مسابقة األفالم العالمية ، فيما 

ستشرف على المسابقة الخاصة بأفالم الشباب المغربي لجنة تحكيم مكونة من أحمد 
 الدافري وأحمد الخمسي وبهيجة الهشامي والفرنسي إريك فونتين.

ويحتوي برنامج المهرجان ، الذي يشارك فيه سينمائيون من الواليات المتحدة 
وليتوانيا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا واليابان ، على ندوة علمية سيحتضنها مقر 

المفوضية األمريكة بطنجة تحت عنوان »الثقافة ..السينما ..وفنون الطبخ » بمشارك 
 منتجين و أساتذة جامعيين ، وستتطرق الى عالقة السينما بفنون الطبخ.

ويتميز برنامج الدورة كذلك بلقاءات مع السينمائيين المغاربة واألجانب، و ورشات 
في السينما و في مجال كتابة السيناريو وفنون الطبخ يسهر على تنشيطها طباخون 

من المغرب وإسبانيا في بعض المآثر التاريخية لطنجة ، هذا إلى جانب فقرة 
التكريمات التي سيتم خاللها تكريم وجوه مغربية مرموقة في مجال الطبخ والسينما ، 

 وتتويج الفائزين في مسابقة أحسن صورة حول الطبخ .
كما يتضمن برنامج المهرجان حفالت توقيع إصدارات لها عالقة بالتراث والطبخ 

والسينما واإلبداع ومنشورات المرصد المغربي للصورة والوسائط ، وفي الجانب 
االجتماعي سيتم تنظيم زيارة خاصة لنزيالت ونزالء مركز المسنين بالزياتن بمشاركة 

 ضيوف المهرجان.

مهرجان راأ�س �سبارطيل ال�سينمائي 
الدولي للفيلم بطنجة

فازت مسرحية »عالش وكيفاش« لفرقة أم السعد للمسرح 
من العيون،الجمعة الماضية، بالجائزة الكبرى للمهرجان 

الوطني األول لمسرح الشباب )جائزة محمد الجم للمسرح- 
الدورة العاشرة(، التي نظمتها جمعية أصدقاء محمد الجم 

للمسرح بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد 

 السادس.
وتم اإلعالن عن جوائز هذه الدورة التي نظمت تحت شعار 

»الشباب دعامة للنموذج التنموي الجديد«، خالل حفل 
احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط، وعرف حضور 

 فعاليات من عالم الفن والثقافة.

وتحكي مسرحية »عالش وكيفاش«، التي مثلت جهة 
العيون الساقية الحمراء، قضايا تتعلق بالصراع الطبقي. 

والمسرحية من تأليف هشام عاميوي، وإخراج كل من 
المؤلف وبوجمعة اميرسيد، وتشخيص إلهام عبد النبي 
وندى مدكور ومهدي بلعسكري وسفيان الفيون وياسين 

 بوشتى وإدريس االشقر ومحمد ماء العينين.
وفازت مسرحية »الزنقة 13« لفرقة نادي أم الربيع 

للمسرح من الفقيه بنصالح، بجائزة التأليف في شخص 
عبد الفتاح عشيق، وجائزة التشخيص-ذكور في شخص 

حمزة العماري. وعادت جائزة اإلخراج مناصفة إلى كل 

من مسرحية »الصباط« لفرقة منتدى أنفاس للثقافة والفن 
من والد تايمة وهي من إخراج جماعي، ومسرحية »لعبة 

الشطرندلس« لفرقة نادي القنعة للسينما والمسرح من تازة 
 التي فازت أيضا بجائزة المالبس.

وعادت جائزة السينوغرافيا إلى مسرحية »عنبر 
شيكسبير« لفرقة خشبة الحوز-تاحناوت. وفازت الشابة 
زينب والد غانم بجائزة التشخيص -إناث، عن دورها في 

مسرحية »عنكبوت السيرك« لفرقة كانديال آرت من الفنيدق، 
فيما عادت جائزة األمل للشابة فاطمة أيوب عن دورها في 

مسرحية »علكة لحبارة« لفرقة رواد المسرح الملكي من 
 أسا الزاك.

وإلى جانب السيد برشيد، ضمت لجنة تحكيم هذه الدورة 
كال من الفنانين عبد اإلله عاجل وفاطمة الجبيع وهاجر 
 الحمدي وبوسرحان الزيتوني والصحافية أمينة غريب.

وتميزت هذه الدورة بتكريم ثالثة وجوه من الساحة الفنية 
المسرحية المغربية، ويتعلق األمر بكل من الفنان المختار 

 الماللي، والفنانة نجوم الزوهرة، والفنان إبراهيم وردة.
وعرفت اإلقصائيات اإلقليمية لهذه التظاهرة مشاركة 207 
فرق مسرحية، فيما تبارت خالل اإلقصائيات الجهوية 72 
فرقة أسفرت نتائجها عن تأهل 12 فرقة مسرحية تمثل كل 

واحدة منها جهة من جهات المملكة.

»عال�س وكيفا�س« لفرقة اأم ال�سعد للم�سرح من العيون تفوز 
بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني الأول لم�سرح ال�سباب

ا�ستدراك واعتذار
 سقط  سهوا اسم الزميل محمد بوهالل من توقيع المقال الرئيس 
لصفحة »إعالم وفنون« – صدور األثنين الماضي، الذي كان تحت 

عنوان »  في دورته 26 تحت شعار » المعمار والمقدس »..  مهرجان 
فاس الدولي للموسيقى الروحية في ضيافة مجلس الشيوخ الفرنسي«. 

وبهذا، وجب االستدراك و االعتذار للزميل محمد بوهالل و لعموم 
القراء. 
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االشتراكي

وكذلك  واحدة،  لحرب  وجهان  والنصر  الهزيمة 
املقاتل والراوي.

ينتصر املقاتل ليحتفل، أو ينهزم ليندفن، ويعيش 
الراوي ليحكي القصة.

في رواية »أزهار عباد الشمس« أللبرتو مينيديس 
ضمنها  خطيبته  إلى  رسالة  أليغريا  القبطان  كتب 
في  ننتصر  أن  بني  نختار  أن  »علينا  عميقة:  جملة 
حرب أو نغزو مقبرة ». هذا القبطان الذي ينتمي إلى 
جيش فرانكو املنتصر لم يختر النصر وال اختار غزو 
مقبرة، بل اختار بمحض إرادته الهزيمة، واستسلم 

للجيش املنهزم كي يحرم نفسه من لذة النصر. 
ال شيء يصف بشاعة الحرب أكثر من لوحة »بقايا 
جيش« إلليزابيث بتلر التي تخلد الناجي الوحيد من 
وعاش  نجا  أفغانستان.   من  البريطاني  االنسحاب 

ليحكي القصة.
اختار أخيل املوت في حرب طروادة حيث أجهز 
اختار  أنه  يعرف  وهو  املوت  اختار  هيكتور،  عليه 
والدته،  عليه  اقترحته  الذي  ذلك  غير  آخر  خلودا 
هوميروس  عاش  التي  واملالحم  التاريخ  في  خلودا 

لينشدها ويحكي قصته.
»عشت ألحكي » لم يقلها غابرييل غارسيا ماركيز 
الذي عاش تقلبات السياسية في أمريكا  عبثا وهو 
عن  يحكي  أن  يفته  ولم  حروبها،  وعاصر  الالتينية 
تلك الحروب الطاحنة في تلك البقعة الجغرافية من 

القارة األمريكية. 
لفرانك ميلر اهتزت األرض تحت   300 وفي فيلم 
ترموبيل  معركة  في  الفرس  جنود  من  مليون  أقدام 
التي قهرهم فيها امللك اإلسبرطي لونايدس وجنوده 
الثالثمائة بذكائهم وشجاعتهم، ولوال الخيانة لفتك 
جيش لونايدس بذلك الجيش العرمرم الذي ال معنى 
لعدده الضخم في ممر ال يسمح إال بمرور عدد قليل 
من جنود، ممر تستسقبلهم بعد عبور مضيقه سيوف 

الجيش اإلسبرطي.
عن  ليحكي  واحد  وعاش  بطل  الثالثمائة  مات 

صمودهم وبطولتهم، عاش ليحكي القصة.
أللبرت  منسوبة  بمقولة  كثيرا  الناس  انشغل 
يتصور  كيف  سألوه  أن  بعد  فيها  يقول  أينشتاين 
ستكون  كيف  يعرف  ال  بأنه  الثالثة  العاملية  الحرب 
تلك الحرب، ولكنه يعرف أن الحرب العاملية الرابعة 
بشكل  أنا  وانشغلت  والرماح،  بالسيوف  ستكون 

القصة والرواية.
ترى هل سنعود إلى زمن الراوي والحلقة؟

عندما اقتحم جنود هتلر مقر بيكاسو في فرنسا 
الرسام  على  القبض  إلقاء  وأراد  نازي  تجرأ ضابط 

الشهير، فشجعه بيكاسو قائال: 
أشهر  على  بالقبض  جنودك  وامر  تشجع  هيا 
رسام في العالم ألرى ما سيحل بك من رئيس فرقتك 
املعجب بأعمالي. تراجع الضابط وهو يسأل بيكاسو 

مستنكرا: أنت الذي رسمت لوحة غيرنيكا؟
بقنابل  رسمتموها  من  أنتم  بل  بيكاسو:  رد 
طائراتكم، أما أنا فنسخت لوحتكم التي تخلد بشاعة 

حربكم.
وفي حروبنا الحالية التي تحكي لنا عنها وسائل 
التي  القنابل  باتت  التلفزية  والقنوات  التواصل 
تنفجر وراء البحار تجهز على نفسية اإلنسان أينما 

كان.
كل إنسان، حيثما كان، يعرف أن حياته وطموحاته 
مرمى  على  وووو  أسرته  ودفء  وسعادته  وآماله 

صاروخ.
هل أحكي عن هذه الحروب؟

أنواعها  بكل  الحاضر  حروب  أن  وسأقول  ربما، 
الدولية واالجتماعية واألسروية أخطر من أي حرب 

فاتت، ألنها تجهز على املقاتل والراوي.
فمن سيحكي القصة إذن؟

سنحكيها نحن الرواة الذين نظن أننا نجونا من 
الهالك بنفس اإلصرار الذي حكى بها هيرمان ميلفني 
قصة أهاب ورغبته في تسيد الكون التي أودت به، 
بعد مطاردة مجنونة ملوبي ديك، إلى الهالك. سنروي 
حكايات الخراب الذي تخلفه رغبات الزعماء املجانني 
مثلما روى خوان بريسيادو حكاية قرية كوماال التي 
حولها إلى أشباح الغرور الزائد الذي تملك زعيمها 

بيدرو برامو.
من  يسيل  أحمر  بمداد  الحروب  حكايا  سنكتب 
أن  قبل  البيض  الصفحات  على  ويفيض  العروق 
صرنا  أننا  بريسيادو،  خوان  أدرك  مثلما  ندرك، 

أمواتا منذ زمن بعيد.

إعداد: سعيد منتسب

�صعيد	ر�صواين:	من	�صريوي	ق�ص�ص	احلروب؟	

وقت مستقطع من الحرب  )37(
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..

حممد	نور	الدين	اأفاية	مديرا		
للمعهد	الأكادميي	للفنون

أكاديمية  بمقر  املاضي  االسبوع  نهاية  تم 
الدين  نور  محمد  األكاديمي  تعيني  اململكة،  
أفاية مديرا  للمعهد األكاديمي للفنون. وأعلن 
هذا التعيني في كلمة عبد الجليل لحجمري، 

أمني السر الدائم ألكاديمية اململكة .
أحدث   للفنون  األكاديمي  املعهد  أن   يذكر 
برسم  املغربية،  اململكة  أكاديمية  إطار  في 
وأنيطت   ،74.19 رقم  تنظيمها  إعادة  قانون 
واالعتناء  الفني  اإلبداع  »تنمية  مهمة  به 
األصيل  املغربي  الفني  والتراث  بالفنون 
على  والعمل  مكوناته،  وتنوع  أشكاله  بكل 

التعريف به واإلسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل املتاحة«.
لإلشارة فالدكتور محمد نور الدين أفاية، أستاذ جامعي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
من  عربي«  كتاٍب  »أهم  جائزة  على   2015 سنة  حاصل  والجماليات،  املعاصرة  الفلسفة  يدرس  
وتجلياته  الغربية  مصادره  املعاصر:  الفلسفي  النقد  »في  مؤلَِّفه  عن  العربي«  »الفكر  مؤسسة  طرف 

العربية«..
وصدر له »الهوية واالختالف في املرأة: الكتابة والهامش«؛ »الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية 
الغرب في املتخيل العربي اإلسالمي )باللغة الفرنسية(«؛ »الغرب في  املعاصرة-نموذج هابرماس«؛« 
املتخيل العربي اإلسالمي في العصر الوسيط«؛ »أسئلة النهضة في املغرب«؛« السلطة والفكر، من أجل 
ثقافة االعتراف في املغرب«. كما للدكتور أفاية مساهمات في مجموعة من الكتب الجماعية ودراسات 

ومقاالت في مجالت. وله كتب من بني ما تهتم به السينما، وفلسفة التواصل، وأسئلة النهضة.

مونودراما	»دنيا«	لطه	عدنان	ت�صدر
يف	ن�صختها	العربية		

  
صدرت عن دار الفاصلة للنشر بطنجة مونودراما »دنيا« للكاتب 
املغربي املقيم ببروكسيل طه عدنان، وهو بورتريه مسرحي لشاّبة 
تتمّتع  لكّنها  الهوية،  بوصلة  أضاعت  للهجرة  الثاني  الجيل  من 
بني  املتأرجح  وجودها  ُتسائل  وهي  ثاقبة  ونظرة  اسة  حسَّ برؤية 

أصل مغربي »إلى حدٍّ ما« وانتماء بلجيكي »تقريًبا«.  
مشهًدا،   18 من  املكّونة  املونودراما،  هذه  في  عدنان  طه  وُيتيح 
لبطلته دنيا أن تتجاوز ثقل املاضي وضغط الواقع املليء باإلحباط. 
بصراحة وجرأة تثور دنيا ضّد وطأة الشعور بأنها نتيجة خطأ 
في الحساب وثمرة حمل غير مرغوب فيه. فهي آخر العنقود ألسرة 
مغربية مهاجرة تتكّون من سبعة أبناء. وقد زاد من عزلتها صراُعها 
الثقافي والجيلي داخل أسرتها، وغياُب الحوار مع والَدْيها. تعترف 
دنيا في مقطع من هذا املونولوج القوّي واملؤّثر: »أن تعيش وسط 
منذ  مريرة.  نكتة  طعم  له  شيٌء  بالوحدة،  وتشعر  غفيرٍة  أسرٍة 
الصرخة األولى، شعرُت باليتم. كما لو ولَدْتني جّدتي. أّما أّمي، فال 
هذه الطفولة الّصعبة املجّردة من العاطفة دفعت دنيا  وجود لها.« 

إلى املبالغة في إثارة االنتباه إلى حضورها األنثوي وتأكيد كينونتها الفردية. أّما زواجها من عبديل، 
فقد كان مجّرد ذريعة لإلفالت من بيت األسرة، ومحض صفقة غير محسوبة العواقب.  

في ترجمتها الفرنسية ضمن منشورات النسمان البلجيكية املختصة  وقد صدرت مسرحية »دنيا« 
باملسرح في بداية 2020 كما تّم تقديم النسخة الكاتاالنية منها في فبراير املاضي على خشبة املسرح 

القومي الكاتاالني ببرشلونة. 

�صعراء	ومو�صيقيون	وت�صكيليون	يخرجون
اإىل	حدائق	ال�صعر	يف	تطوان

تظاهرة  في  مغاربة  وتشكيليون  وموسيقيون  شعراء  يشارك 
»حدائق الشعر«، وذلك يوم األربعاء 18 ماي الجاري، بفضاء حديقة 

املتحف األثري بتطوان، ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
للمتاحف،  الوطني  اليوم  احتفالية  التظاهرة  هذه  وتصادف 
بمشاركة الشاعر والباحث في علم املتاحف رضوان خديد والشاعرة 
فاطمة امليموني والشاعر عرفة بلقات والشاعرة نعيمة الحداد. وفي 
العروض املوسيقية يشارك عازف األكورديون محمد أغبالو وجمال 
الساكسفون  على  الغيبة  وإيهاب  األجهر  الكمان  على  القماص 
ومحمد العلوي على الترومبيت. كما يشهد اللقاء تنظيم معرض في 
التشكيلي محمد غزولة، في حوار  الفنان  الطلق ملنحوتات  الهواء 
شعري وموسيقي وتشكيلي بني تعبيرات فنية مختلفة. كما تشهد 
التظاهرة تنظيم زيارة خاصة لتالمذة الثانوية اإلعدادية ابن البناء 
لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  والتابعة  البغاغزة،  القروية  بالجماعة 

التربية الوطنية بتطوان. 

معر�ص		»مديح	اللون«	يتوا�صل	
اإىل	نهاية	غ�صت	بالرباط

 
يتواصل معرض »مديح األلوان« الذي يحتضنه 
نهاية  غاية  إلى  بالرباط  الشعبي  البنك  رواق 
الجديدة  التشكيلية  األعمال  ويضم  غشت،  شهر 
املنصوري  املبدع سيدي محمد  التشكيلي  للفنان 
اإلدريسي،  الذي أبى إال أن يحتضن، في تجاور 
خاّلق وتالقح بهي، أعمال الفنان املوهوب محمد 
الشابة  للمواهب  منه  دعما  سالمي،  الشرقاوي 
أعمالهم  لعرض  لهم  املواتية  الفرصة  وتهيئ 
التي  اإلبداعية  للوشائج  توثيقًا  وذلك  اإلبداعية، 
تصل بني األجيال، ويحتضن فيها الجيل املكّرس 

الجيل الواعد.
واعتبر فنان تشكيلي وناقد بنيونس عميروش أن فتنة اللون هي ما يشد العني أكثر في الطبيعة 
كروماتيكي  بسخاء  املطبوعة  اإلدريسي،  املنصوري  محمد  لوحات  في  الرحى  قطب  يشكل  ما  وهو 
ُملِفت يقربنا من جاذبية الطبيعة، بقدر ما يحيلنا على مخزون الحبور واملرح في نفوسنا، إذ ُتْقِحمنا 
البصري املوصول  »السماع«  القماشات داخل مناظر احتفالية تنسجم فيها اإليقاعات عبر نوع من 

بأنساق ضوئية ترسم الحدود وُتَرتِّب التدرجات دون أي تهيُّب من فيض املادة اللونية ومجراها. 
في نفس السياق، يتحدث باحث في الجماليات إدريس كثير عما أسماه بشغف األلوان في تجربة 
لوحاته  فكل  باأللوان،  االستثنائي  بشغفه  يتميز  الذي  املنصوري  االدريسي  محمد  التشكيلي  الفنان 
أقراص وأقنام من قبس قوس قزح . قزحية األلوان الطبيعية و ما فوق الطبيعية . امتزاجها و تمازجها 
هما اللوحة املضمخة، الحبلى برحيق األلوان وما بعد األلوان في هيئة كائنات هالمية لونية، لوينات 
أن  فيعتقد  املنصوري  غالب  العراقي  التشكيلي  الفنان  ..أما  البنفسجية  فوق  وما  الحمراء  فوق  ما 
إبداعات الفنان التشكيلي املغربي محمد املنصوري اإلدريسي وروائعه وأسلوبه املتميز واملتفرد تتميز 
بتكوينات عائمة في بحر من األلوان يقود سيمفونيتها براعة يد وعقل يعي كيفية معالجة هذا الزخم 
اإلنشائي بنجاح حتى يحقق إبهارا للمتلقي بدون الوقوع في الرتابة وامللل ...الفنان محمد املنصوري 
ملتحم بتاريخه ومرتبط بجذوره بالتأكيد لذا ال مجال لنا إال ان نصدق نبوءته ونبارك أحالمه الكبيرة 

ألنه فنان حقيقي كبير.

أدباء وأكاديميون يستحضرون مسار الشاعر محسن اخريف في الذكرى الثالثة لوفاته 

كان	�صاعرا	مبدعا	جادل	املوت	
يف	�صعره	قبل	رحيله	امل�صتعجل

نظم اتحاد كاتبات وكتاب الشمال ورابطة أديبات وأدباء شمال املغرب، مساء 
استحضر  بتطوان،  ثقافي  السوسيو  باملركز  خاصة  أمسية  املاضي،  السبت 
وخصاله  أخريف  محسن  الراحل  الشاعر  مناقب  وأكاديميون  أدباء  خاللها 

اإلنسانية. 
الثقافي  املشهد  في  ترك بصمة خاصة  الراحل  أن  على  التدخالت  وأجمعت 

املغربي، وكرس حياته لخدمة الثقافة واألدب باملغرب عامة وتطوان خاصة.
وذكرت املداخالت والشهادات، التي قدمت خالل »أمسية الوفاء لفقيد األدب 
وكان  العطاء،  أوج  في  رحلت  أدبية  قامة  يعتبر  الراحل  أن  أخريف«،  محسن 
شاعرا مبدعا في عنفوان انطالقه وانسيابه الفني والثقافي، وذو مخيلة خصبة 

وذوق رفيع جادل املوت في شعره قبل رحيله املستعجل. 
من  وإنصاف  وفاء  لحظة  هي  االحتفائية  هذه  تنظيم  أن  املتدخلون  وأبرز 
حياته  وهب  وشاعر  ألديب  الراحل،  لروح  وأبنائها  البيضاء  الحمامة  مدينة 
القصيرة لخدمة وطنه والنهوض بآدابه وفنونه عبر قلمه الذي أبدع به روايات 

وقصائد.
وأبرز رئيس رابطة أديبات وأدباء شمال املغرب عبد الجليل الوزاني التهامي 
األدب  فقيد  لوفاة  الثالثة  الذكرى  يصادف  الثقافية  الفعالية  هذه  تنظيم  أن 
والشعر بمدينة تطوان، حيث حرص أصدقاؤه ورفقاؤه على تقديم مجموعة من 
الدراسات للتراث األدبي والفكري للراحل، انطالقا من بحوثه العلمية األكاديمية 

واألعمال الشعرية، وانتهاء بمناقشة األعمال السردية. 
وأشار عبد الجليل الوزاني الى أن هذه الفعالية الثقافية حرص على املشاركة 

فيها مجموعة من األدباء من تطوان وخارجها، منهم على الخصوص األستاذة 
سعاد الناصر ومحمد الفهري واملعتمد الخراز وعبد الجواد الخنيفي وحسن 
الغشتول في الجلسة األولى من الفعالية، وفي الثانية يوسف الفهري وحسن 

اليمالحي ومحمد نور حساين وخالد البقالي القاسمي. 
وشدد رئيس رابطة أديبات وأدباء شمال املغرب على أن تنظيم هذه األمسية، 
األدب  أعالم  من  علما  يشكل  الذي  الراحل  عطاءات  مع  مقارنة  بسيطة  التفاتة 

املغربي الحديث الذي رزئ فيه املغرب والثقافة املغربية. 
من جانبها، أكدت األستاذة الجامعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمرتيل 
سعاد الناصر، أنها تعرفت على الفقيد من خالل كتاباته الشعرية التي شدها 
عمقها وبناؤها الشعري العميق، لتتعرف عليه عن قرب خالل رحلته األكاديمية 

والجامعية. 
ملحمد  الصغرى  الرحلة  »تحقيق  الجامعية  رسالته  أن  الناصر  وأضافت 
الدرعي« التي أشرفت عليها قربت الراحل منها كثيرا، حيث تعرفت على محسن 
ورغم  إذ  والعلمية،  البحثية  األدوات  من  املتمكن  واألكاديمي  الباحث  أخريف 
صعوبة املوضوع، فإن الراحل أصر على ركوب هذه املغامرة العلمية الجميلة 
التي استهل بها مسيرته العلمية، وانطلق من خاللها إلى آفاق نقدية أخرى في 

مجال الشعر والنثر.  
لقي  قد  كان  أخريف،  الراحل محسن  املغربي  الشاعر واألديب  أن  الى  يشار 
فكرية ضمن  ندوة  في  له  مداخلة  أثناء  كهربائية  لصعقة  تعرضه  إثر  مصرعه 

فعاليات »عيد الكتاب« بتطوان في دورته الـ21 سنة 2019.

ثقافية
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المتعاقبة على تدبير  الدارالبي�شاء  في المجال البيئي
العربي رياض

  
كبرى   حدائق  »إحداث  موضوع  يعد 
بالدارالبيضاء«..   عاملية  منتزهات  بمواصفات 
الهاجس  لغياب  الفاضحة  العناوين  أحد 
البيئي لدى معظم املجالس املتعاقبة على تدبير 
املدينة، بل إنها أجهزت، عن سبق إصرار ، على 
ساحات كان من املفروض أن تفي بهذا الغرض ، 
وفوتتها  لـ »منهشني عقاريني« حولوا العاصمة 

االقتصادية إلى غابة من اإلسمنت؟ 
هذا  في  بصمة  هناك  ليست  الحماية  منذ 
حديقة  هي  شيدت  حديقة  أهم  لتبقى  الباب، 
الجامعة العربية، التي أحدثها ليوطي وسميت 
على إسمه في تلك الفترة، ليتغير إسمها خالل 
االستقالل، وهي حديقة اختير لها موقع ممتاز 
الحقبة،  تلك  في  األساسية  اإلدارات  كل  يجاور 
الكنيسة  تجاورها  املهمة.  املراكز  كل  وأيضا 
السينما  ودور  واملقاهي  املطاعم  بها  وتحيط 
وأغراسها  املختلفة  أشجارها  تتوزع  وغيرها، 
على مساحة 30 هكتارا، حيث صممها املهندس 
من  الثانية  العشرية  في  البراد  ألبير  الفرنسي 
الفرنسية،   الحدائق  طراز  على  العشرين  القرن 
وزوارها  للساكنة  ومنتزها  متنفسا  ظلت  وقد 

ومازالت إلى حدود اآلن نقطة جذب للسياح.
كان   ،1907 سنة  في  وبالضبط  قبلها، 
وهو  مردوخ،  حديقة  أنشأوا  قد  الفرنسيون 
إسم يعود ألحد التجار اإليطاليني »مورضاك«، 
السلطان  مرس  تراب  لساكنة  منتزها  وشكلت 
رغم أن مساحتها ال تتجاوز الهكتارين، أعيدت 
تسميتها في سنة 2006 حيث أطلق عليها إسم 
بعد  هيكلتها  إعادة  تمت  عندما  اإليسيسكو، 
تدهور دام لسنوات طويلة، أعقبه تنديد واسع 
املدني،  املجتمع  ومنظمات  املواطنني  لدن  من 

الهندسة  على  التأهيل  إعادة  عملية  وحافظت 
ألبير  الفرنسي  املهندس  مصممها  تركها  التي 

تاغديف.
وتعد  الحماية  عهد  في  بنيت  أخرى  حديقة 
وبوشنتوف  السلطان  درب  لساكنة  متنفسا 
الرميطاج،  حديقة  هي  املجاورة،  واألحياء 
ووضع  هكتارا   17 مساحة  على  توزعت  التي 
هنري  املهندس   1917 سنة  في  تصميمها 
تواريخ  في  بقراءة  قمنا  ما  وإذا  برويست. 
اإلحداث ، سنجد أن اإلدارة الفرنسية كانت لها 
بل  متقاربة،  إحداثها  فترات  ألن  متكاملة،  رؤية 
باقي  لتصاميم  املدخل  الحدائق هي  هذه  كانت 

املنشآت التجارية والخدماتية وغيرها.
بالنظرية  تأثرت  ربما  امسيك«  بنت  »شامة 
من  كانت  عائلتها  أن  وبما  لليوطي،  املعمارية 
أعيان العاصمة االقتصادية في فترة من فترات 

هكتارات  املدينة  أهدت  فقد  املغرب،  تاريخ 
شاسعة بغية تشييد مقبرة للمسلمني وبالقرب 
منها إنشاء حديقة ومنتزه  ينفس عن الساكنة. 
لدى  املعروفة  وهي  املقبرة،  أحدثت  بالفعل 
املنسية«،  »الروضة  باسم  الدارالبيضاء  أبناء 
املسؤولني  لكن  زيان،  أوالد  لطريق  املجاورة 
الهكتارات  بخصوص  أخرى  نظرية  لهم  كانت 
التي ستشيد فيها الحديقة، حيث ستبني فوقها 
محطة أوالد زيان، باإلضافة إلى مشروع سكني، 
اختالالت  بعد  السجن  إلى  أودى  بمن  أودى 
عرفها املشروع وأغنى من أغنى. وملكر الصدف، 
ارتأى املسؤولون إحداث محطة طرقية لن تكون 
إال ملوثة للبيئة، عكس ما سعت إليه من وهبت 
غريبة،  مفارقة  للبيئة؟  صديق  ملشروع  األرض 
أن  أكثر من غيرهم  املقررين يعلمون  أن  خاصة 
أن  يجب  الهبة  نطاق  في  تدخل  التي  العقارات 

تحترم بنود ما وثق فيها  ، وإال من حق الواهب 
نفع  ذي  لغرض  وهبه  الذي  ملكه  استرجاع 
املحطة  مشروع  فإن   ، هذا  على  وبناء  عمومي. 
الجماعة  لفائدة  املالية  مداخيله  تعد  الطرقية 
ال  العقار  ألن  باطلة،  للدارالبيضاء  الحضرية 
مقرر  أي  إصدار  لها  يحق  ال  وبالتالي  تمتلكه، 
بشأنه. وتلك حكاية أخرى ، حكاية رسمت معالم 

خريطة انتخابية على مر سنني؟
أجل  فإن  املنسية«،  »الروضة  إلى  بالعودة 
أي  سنة،   40 من  أكثر  منذ  انتهى  فيها  الدفن 
من حق وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن 
تتخذ اإلجراءات الشرعية وتفتي بتحويلها إلى 
أي مشروع خدمة  قابلة الحتضان  عادية  أرض 
للعموم. وقد سهل تصميم التهيئة هذا األمر في 
»الروضة  2014 حينما جعل في مخططه  سنة 
كبير،  متنزه  إلى  تتحول  ألن  قابلة  املنسية« 
خاصة وأنها تنتشر على مساحة 10 هكتارات.

املثير في األمر أن مجلس املدينة لم يفعل أي 
»الروضة  لتتحول  املبتغى،  إجراء لتحقيق هذا 
من  والفارين  للمشردين  مرتع  إلى  املنسية« 
»سويعات  لـ  للمجرمني وفضاء  العدالة ومالذ  
وقبلة   املتلصصة،  األعني  عن  بعيدة  هوى« 
على  وشاهدة  مختلفة،  جنسيات  من  ملهاجرين 
ال يعلم بها إال من فتح  تفاصيل »حياة أخرى« 

شرفته من ساكنة املباني املطلة عليها؟
أمور  في  غارقا  املجلس  نجد  هذا  كل  أمام 
حقيقي  مشروع  على  االنكباب  بدل  أخرى، 
بالنفع   يعود  الفسيح،  العقار  هذا  بخصوص 
استراتيجي  موقعه  أن  السيما  الساكنة،  على 
املحمدي  كالحي  عديدة،  مناطق  بني  يجمع 
والفداء  السلطان  ومرس  السوداء  والصخور 
وسيدي عثمان..، وسيكون مدرا للربح ، بالنسبة 
غير  إفالس  حالة  تعيش  التي  املدينة  لخزينة 

معلنة.

من العناوين الفاضحة لعدم االكتراث بـ »املنفعة العامة«

أكدت عليها مداخالت يوم دراسي

الدارالبي�شاء.. اأر�شيف
العمارة الحديثة 

 تنظم مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 
والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء، طيلة شهر ماي الجاري، معرضا 
للكتب والبطاقات البريدية التي تقدم أرشيفا تاريخيا »عن نشأة 
العمارة الحديثة في مدينة الدار البيضاء، والتي تشهد على ثراء 

أساليبها املعمارية«.
صور  البيضاء:  )الدار  اسم  يحمل  الذي  املعرض،  هذا  ويروم 
حضرية ومعمارية(، »تحفيز الباحثني على النبش في أغوار التراث 

الحضري واملعماري للعاصمة االقتصادية« حسب املنظمني.

كلميم.. تبوريدة الجهات 
الجنوبية حا�شرة بالرباط

تأهلت سربتان من الجهات الجنوبية لنهائيات جائزة الحسن 
الثاني للتبوريدة املقررة من 27 يونيو الى غاية 3 يوليوز املقبلني، 
بدار السالم الرباط، بعد تألقهما في مباريات بني الجهات للتبوريدة 
2022 )فئة الكبار( التي اختتمت أطوارها  األحد  املنصرم بكلميم.
امللكية  الشركة  التي نظمتها  اإلقصائيات،  نتائج هذه  وأسفرت 
للفروسية،  املغربية  امللكية  الجامعة  مع  بتعاون  الفرس  لتشجيع 
يومي 14 و15 ماي الجاري، تحت شعار »التبوريدة تراث ثقافي 
الجهات  ستمثالن  سربتني  تأهل  عن  لليونيسكو«،  مادي  غير 
الحمراء،  الساقية   - والعيون  وادنون،   - كلميم  الثالث  الجنوبية 
الثاني  الحسن  جائزة  نهائيات  في  الذهب،  وادي   - والداخلة 
التي  النصحي«  ابراهيم  »فرقة  بكل من  األمر  للتبوريدة. ويتعلق 

أحزرت الرتبة األولى، و»فرقة حسن مورادي« من كلميم . 
وجاء تأهل هذين السربتني من مجموع 8 سربات مشاركة، منها 
4 أربع سربات من جهة العيون - الساقية الحمراء، وثالث سربات 
وادي  وادنون، وسربة واحدة من جهة الداخلة -  من جهة كلميم - 

الذهب.

اأرفود.. اأهمية التوجيه المدر�شي 
والمهني في المنظومة التربوية

احتضن فضاء ثانوية الرازي التأهيلية بأرفود )إقليم الرشيدية(، 
مؤخرا، ورشة وطنية  تكوينية حول »دمج مكون التوجيه املهني 
للتربية  الجهوية  األكاديمية  تنظيم  من  املؤسسة«  مشروع  في 

والتكوين لجهة درعة تافياللت.
األكاديمية،  مدير  براد  علي  ترأسه  الذي  اللقاء،  هذا  »ويأتي 
للتوجيه  املركزية  بالوحدة  املكلف  املرابط  املجيب  عبد  بمشاركة 
 13 رقم  املشروع  رئيس  تبرققايت  والسعيد  واملهني،  املدرسي 
املدرسي  والنشيط،  املبكر  للتوجيه  ناجع  نظام  بإرساء  املتعلق 
مشاريع  تنزيل  إطار  في  املركزية،  اإلدارة  من  والجامعي  واملهني 
والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  اإلطار  القانون 
بتحقيق  الخاص  الجديد  التنموي  والنموذج  العلمي،  والبحث 
التأكيد  »تم  حيث  االكاديمية،  حسب  املغربية«  التربوية  النهضة 
واملهني  املدرسي  التوجيه  يكتسيها  التي  املحورية  األهمية  على 
في املنظومة التربوية، ودوره الفعال في الرفع من مؤشرات جودة 
والخارجية«.  الداخلية  بمردوديتها  واالرتقاء  التربوية  املنظومة 
كما دعا املتدخلون إلى »ضرورة إرساء العمل باملشروع الشخصي 
مكونات  مختلف  تبذلها  التي  »املجهودات  بـ  منوهني   للمتعلم«، 

منظومة التربية والتكوين«.
حول  عروض  تقديم  التكوينية  الورشة  برنامج  وتضمن 
إرساء  ظل  في  املدرسية  البيئة  ومواصفات  مفاهيمية  »تحديدات 
العمل باملشروع الشخصي للمتعلم«، و»التواصل من أجل التنمية 
منطلق إرساء الفعل الجماعي في مجال التوجيه املدرسي واملهني 
للمتعلم  الشخصي  املشروع  و»عالقة  التعليمية«،  باملؤسسات 
املدرسي  التوجيه  مكون  لدمج  و»مداخل  التعلمات«،  بتجويد 

واملهني في مشروع املؤسسة«.
وعرف اللقاء حضور فرق جهوية تمثل جميع األكاديميات اإلثني 
عشر تتكون من رؤساء املراكز الجهوية للتوجيه، ومفتشي التوجيه 
التعليمية  املؤسسات  ومديري  مديرات  عن  وممثلني  التربوي، 

باألسالك الثالثة »االبتدائي واإلعدادي والتأهيلي«.

»إغربني« بإقليم ميدلت

ال�شاكنة تطالب بالتحقيق في »تفويتات« طالت اأرا�شيها ال�شاللية
أحمد بيضي

الجفاف  آثار  مع  الساكنة  معاناة  »رغم مضي عدة سنوات على 
القائمة  للمشاكل  املستعجلة  الحلول  والتهميش واإلقصاء، وغياب 
إقليم  زايدة،  ضواحي  إغربني،  قبيلة  تزال  ال  املطلبية،  وامللفات 
ميدلت، تتخبط في واقعها املر، رغم كونها أغنى قبيلة باإلقليم،ورغم  
أن جماعة زايدة بنيت على أراضيها الساللية وتقتات من ضرائب 
املشاريع التي بنيت على هذه األراضي« تقول مصادر من عني املكان 
، الفتة إلى »تذمر الساكنة جراء عجز مسؤولي الشأن املحلي، بمن 
»املنكوبة«،    ب  وصفها  تم  والتي  ذاتها«،  للقبيلة  املنتمون  فيهم 
األراضي  ملف  بخصوص  »خروقات  ب  نعته  تم  ما  إلى  مشيرة 

الساللية للقبيلة«. 
هذا  ولم تتوقف ساكنة إغربني عن  التأكيد على مطالبها »من أجل 
ينبغي من  ما  اإلقليم، إليجاد من  الجهات املسؤولة، وعمالة  تدخل 
الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة الفالحني باملنطقة، وليس فقط 
على  ضدا  والعشوائية  االرتجالية  بالسبل  القبيلة  أراضي  تفويت 
يتطلبه  بما  للقيام  املعنيني  »استعداد  بـ  ملوحة  القبيلة«،  أصوات 
السلطات  استمرار  احتجاجية سلمية في حالة  أشكال  الوضع من 

االقليمية في عدم تجاوبها مع نداءاتهم«.

وارتباطا باملوضوع، أكدت مصادر من القبيلة أن ساكنة إغربني 
»ستلجأ ملراسلة كل من الديوان امللكي  ووزارتي العدل والداخلية، 
الوطنية  الحقوقية  الهيئات  وكذا  للحسابات،  األعلى  واملجلس 
التجاهل  »عقلية  ب  ما وصفته  على  منها  ردا  اإلعالمية«،  واملنابر 
تعيش  باتت  التي  القبيلة  وبصرخات  بالحلول  االهتمام  وعدم 
وضعية مزرية رغم توفرها على موارد مالية تقدر باملاليير بصندوق 

الوصاية«. 
إليه  وسائل  أن تطرقت  ملا سبق  اإلشارة  يفت مصادرنا  لم  كما 
غير  والترامي  الجفاف  الساكنة   جراء  »معاناة  إعالم بخصوص 
املشروع على أراضيها ومنازلها الساللية بزايدة وإيتزر«، وال تزال 
هذه الساكنة، إلى حدود اليوم، في انتظار »فتح تحقيق معمق في 
طريقة تفويت أراضيها الساللية، وفي  الظروف املحيطة باستغالل  

مقالع رمال إغربني«.
بالتحقيق  أيضا  مطالبتها  مصادرنا  جددت  السياق،  ذات  وفي 
الساللية  األراضي  لنواب  سبق  مهجورة،  مقرات  وضعية  »بشأن 
للقبيلة  إعادتها  أجل  من  اإلقليم  لعامل  بخصوصها  طلب  توجيه 
بهدف استغاللها كمقرات للتعاونيات والجمعيات التنموية املنشأة 
األوضاع  وتحسني  املهمشة  باملنطقة  للنهوض  الساكنة  طرف  من 
تفويت  عملية  »أن  ذاتها   املصادر  ترى  حيث  للسكان«،  املعيشية 

 مدخل منطقة زايدةاملقرات املذكورة من شأنها  خلق الكثير من االحتقان«.

العتيقة  املدينة  »أغمات  موضوع  شكل 
التثمني«،  و  الحفظ   : املنبعثة  الوسيطية 
الجمعة  يوم  نظمته،   دراسي  يوم  محور 
بجهة  للثقافة  الجهوية  املديرية  املنصرم، 
مراكش - آسفي، بالجماعة القروية اغمات، 
في إطار فعاليات شهر التراث لسنة 2022.  
املنظم بشراكة  الدراسي،  اليوم  وتميز  
مع محافظة موقعي أغمات وتنمل، والذي 
في  والخبراء  املهندسني  من  عدد  حضره 
جانب  إلى  األركيولوجي،  البحث  مجال 
ممثلي املجتمع املدني و السلطات املحلية، 
بافتتاح معرض فني وتقني بموقع اغمات 
الوطنية  املدرسة  طلبة  إنجاز  من  األثري، 
بتقديم  وكذا  بمراكش،  املعمارية  للهندسة 
اغمات  ملوقع  املعمارية  الدراسة  مشروع 
بالشق  تعنى  التي  الدراسة  وهي  وتنمل، 
الخاص بالترميم، وشق التثمني والتأهيل.
الضوء  اللقاء  مداخالت  وسلطت 
أغمات،    ملوقع  التاريخية   »املكانة  على 
العصر  من  مغربية  مدينة  باعتبارها  
حافل  مجيد  بتاريخ  تزخر  الوسيط، 
بعناصر الثقافة املادية، والسيما الهندسة 

املوقع    تأهيل  أن  »إلى  املعمارية«، مشيرة 
يتطلب تأمينه وإحاطته بسور، وخلق بيئة 
زيارة  مسلك  احداث  عن  فضال  استقبال، 
املوقع  داخل  وتشويرية  تعريفية  بلوحات 
يخلق جاذبية  أن  من شأنه  مما  وخارجه، 

للمكان«.
محافظة  أوضحت  السياق  هذا  وفي 
موقعي اغمات وتنمل، نادية البورقادي، في 
تصريح لقناة )إم 24( اإلخبارية التابعة لـ 
»و.م.ع«، أن »اليوم الدراسي شكل مناسبة 
والوقوف على بعض  املوقع  لالطالع على 
الدراسة  مشروع  تواجه  التي  االكراهات 
األثري  املوقع  يعرفها  التي  املعمارية 
متر   3000 تناهز  مساحة  يغطي  الذي 
مربع«.، الفتة إلى أن »نجاح هذا املشروع 
حتى  الشركاء  كافة  جهود  بتضافر  رهني 
ليكون  املوقع،  هذا  وتثمني  تأهيل  يتسنى 
املاضي  مستوى  في  القريب  املستقبل  في 
ووجهة  محطة  بذلك  ويشكل  املجيد، 

تستهوي السياح املغاربة واألجانب«. 
مساعد  أستاذ  وهو  بلمجاد،  محمد 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  باملدرسة 

»موقع  بمراكش، أشار، من جهته، إلى أن 
معماريا  نموذجا  يشكل  االثري  اغمات 
لالشتغال  املدرسة  طلبة  يغري  تاريخيا 
اشكال  و  تصاميم  من  به  يزخر  ما  على 
هندسية، وطرائق بناء تعتمد على مواد«،  
للطلبة  اتاحت  املوقع  »زيارة  أن  مضيفا  
رسومات  تتضمن  لوحات  انجاز  فرصة 
من  مستمدة  ومجسمات  للموقع  هندسية 
تؤثث  التي   وهي  وشكلها،  البناء  طريقة 
اغمات  بموقع  والتقني  الفني  املعرض 

األثري«.
تظاهرة  فإن  املنظمة،  الجهة  وحسب 
18 ماي  »شهر التراث«، املقامة إلى غاية 
إلى  النبض  »عودة  شعار  تحت  الجاري، 
إلى  تسعى  الوصال«،  وتجديد  التراث 
تثمني املوروث الثقافي املغربي والتعريف 
بغنى وتنوع التراث بالجهة، بشقيه املادي 
وذلك  الحضارية،  وامتداداته  والالمادي، 
من خالل برمجة غنية، وتوليفة منسجمة 
إلى  تهدف  التي  الثقافية،  األنشطة  من 
وتهذيب  والترفيه  التثقيف  آليات  تجويد 

الذوق العام«.

�شرورة ت�شافر جهود كافة ال�شركاء لتجاوز اإكراهات  تاأهيل 
وتثمين موقع اأغمات  التاريخي 

الكلمات   المسهمة08
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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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
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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
2022/05/16

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتـوح
الساعة  على   2022/06/09 يوم 
رئيس  مكتب  في  سيتم  11صباحا، 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان،  جماعة 
10 ماي، فتح االظرفة  سابقـا شـارع 
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
ط.ع.م.رقم:   * التالية:  اثمان 
شراء وتركيب مضخات    :2022/16
الخضراء  املساحات  لري  املياه 

بجماعة تطوان
يمكن سحب ملف طلب العروض من 
لتطوان،  بجماعة  الصفقات  مكتب 
الكائن بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 
ماي، ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد   *
ستــــة ألف درهم )6.000,00درهم(

في:  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   *
درهم  ألف  وثمانون  وثمانية  مائتي 
احتساب  مع  )288.000,00درهم( 

الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ,29  ,27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  من   149 148و   ,31
جمادى   8 في  2.12.349الصادر 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
إلى  بإفادة باستالم  البريد املضمون 

املكتب املذكور،

بمكتب  وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
الكائن  تطوان،  بجماعة  الصفقات 

بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 ماي،
* إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة،
بوابة  عبر  الكترونيا  ارسالها  اما   *

صفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

املوجزة  البيانات  وضع  يجب   *
بطلب  املتعلقة  التقنية  والوثائق 
بجماعة  الصفقات  بمكتب  العروض 
سابقا  الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 
شارع 10 ماي، على أبعد تقدير يوم 
2022/06/08 على الساعة 14 زواال.
ع.س.ن/1694/ا.د

*************
اململكة املغربيـة
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتـوح
يوم 2022/06/09 على الساعة  12 
زواال، سيتم في مكتب رئيس جماعة 
سابقـا  الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 
شـارع 10 ماي، فتح االظرفة املتعلقة 
اثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ط.ع.م.رقم:2022/17:   * التالية: 
بجماعة  للطرق  االعتيادية  الصيانة 

تطوان. 
يمكن سحب ملف طلب العروض من 
لتطوان،  بجماعة  الصفقات  مكتب 
الكائن بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 
ماي، ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد   *

ستون ألف درهم )60.000,00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   *
وثمان  وتسعمائة  مليوني  في: 
درهم  مائة  وثمان  ألف  وثالثون 
احتساب  مع  )2.938.800,00درهم( 
من  كل  يكون  أن  الرسوم.يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم  محتوى 
املواد  ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
27، 29، 31، 148و149 من املرسوم 
رقم 2.12.349الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

* إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باستالم إلى املكتب 

املذكور.
بمكتب  وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
الكائن  تطوان،  بجماعة  الصفقات 

بمقر الوالية سابقـا شـارع 10 ماي.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة   *
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
بوابة  عبر  الكترونيا  ارسالها  اما   *

صفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق املثبتة الواجب االدالء بها 
املادة  في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

4من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1695/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
املحكمة التجارية بوجدة

إعالن عن بيع أصل تجاري 
ملف التنفيذ رقم: 1383/2021

لفائدة: بوشيخي محمد ينوب عنه 

األستاذ بوشنتوف عبد الحفيظ 
املحامي بهيئة وجدة

ضد: ميري رشيد
عنوانه: زنقة طرابلس الدار 19 حي 

الودادية الزاري وجدة
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
أنه  بوجدة  التجارية  باملحكمة 
الساعة  على   2022/06/15 بتاريخ: 
باملزاد  بيع  سيقع  صباحا  العاشرة 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
لألصل  بوجدة  التجارية  باملحكمة 
قرب  ملحلة  بظهر  الكائن  التجاري 
بالزاري  للخضر  األسبوعي  السوق 
 53264 عدد  تحت  املسجل  وجدة 
ويتميز بثالث واجهات ويشتمل على 
بنايات عادية تتمثل في طابق سفلي 
بمدخلني ويمتد على مساحة حوالي 
املرافق  جميع  وبه  مربع  متر   200
الضرورية وهو مخصص لبيع بعض 
والخبز  واملضلني  كالكعك  الحلويات 
نشاطه  على  عالوة  بخبزة  املعروف 
والخبز  الحلويات  كطهي  املعتاد 

والدجاج والشواء.
لبيع  املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
في  أعاله  املذكور  التجاري  األصل 

مبلغ 540.000,00درهم. 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي  ويؤدي 
خزينة  لفائدة   3% زيادة  مع  حاال 

الدولة.
يشترط ضمان األداء

للمزيد من املعلومات أو االطالع على 
تقديم  أو  والتحمالت  الشروط  دفتر 
عروض، يجب االتصال بقسم التنفيذ 
بمصلحة كتابة الضبط لدى املحكمة 
امللف  يوجد  حيث  بوجدة،  التجارية 

رهن إشارة العموم. 
ع.س.ن/1699/ا.د

ع.س.ن /1697/إد

ع.س.ن /1663/إد

ع.س.ن /1696/إد
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خاص

إن  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  قالت 
يطلق  أن  شأنه  من  ألوكرانيا  الروسي  الغزو 
العنان لحقبة جديدة من »االبتزاز واالنتشار« 

النووي.
وأشارت الصحيفة إلى إن تداعيات الحرب 
أراض  انتهاك  عند  تتوقف  لم  أوكرانيا  على 
أو  بأكملها،  أو تدمير مدن  دولة ذات سيادة، 
أمام  الباب  تفتح  بل  املدنيني،  وتهجير  قتل 
حقبة نووية جديدة، نظرا لطموحات الرئيس 

الروسي فالديمير بوتني.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك الطموحات من 
شأنها أن تؤدي إلى عودة ما أسمته »االبتزاز 
النووي«، كأداة لفن الحكم، فضال عن تحفيز 
نووية. أسلحة  على  للحصول  أخرى   دول 

للصحيفة  بالنسبة  األكبر  الخطر  ويتمثل 
استخدام  إلى  الروسي  الجيش  لجوء  في 
وتعثره  خسائره  لتعويض  النووي،  السالح 
في أوكرانيا، وبطء عملية الغزو التي انطلقت 

منذ 24 فبراير املاضي.
إلى  الصحيفة  أشارت  الصدد،  هذا  وفي 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  تصريحات 
من  أسبوعني  قبل  فيها  حذر  التي  الفروف، 
صراع  نشوب  في  املتمثل  »الكبير«  الخطر 
نووي. في املقابل، اعتبر مسؤولون أمريكيون 
أنه ال توجد مؤشرات على تفكير الروس في 
تحويل الحرب في أوكرانيا إلى حرب نووية.

وفي الوقت ذاته، يؤكد املسؤولون الروس 
يمكن  ال  النووية  »الحرب  بأن  موقفهم  على 
كانت  إذا  إال  خوضها«،  عدم  ويجب  كسبها، 

»الدولة الروسية نفسها تحت التهديد«.
حاضرا  النووي«  »االبتزاز  كان  وسابقًا 
بقوة في صراعات الحرب الباردة بني الواليات 

املتحدة واالتحاد السوفيتي .
جامعة  في  القومي  األمن  أستاذ  وقال 
الذي  بيتس،  ريتشارد  األمريكية،  كولومبيا 
في  النووي«  »االبتزاز  حول  كتابا  نشر 
الثمانينات: »مثل هذه التهديدات النووية قد 

استخدمت في ما ال يقل عن 12 حالة«.
وأضاف: »كان االبتزاز النووي دائما أمرا 
خفيا وغامضا إلى حد ما«، مشيرا إلى تحول 

األمر إلى تهديد واضح في عهد بوتني. 
السياسات  في  املخضرمني  أحد  ويرى 
النووية، ستيفن هادلي، وهو مستشار األمن 
جورج  السابق  األمريكي  للرئيس  القومي 
دبليو بوش، أن  الواليات املتحدة ستنأذى من 
عن  التراجع  لدرجة  النووية،  الحرب  مخاطر 
وفقا  أوكرانيا،  بشأن  بوتني  مخططات  وقف 

لـ«وول ستريت جورنال«.
املساعدات  األمريكية  اإلدارة  وكثفت 
ألوكرانيا منذ بدء روسيا في التلميح مباشرة 
النووية«.  األسلحة  »استخدام  إمكانية  إلى 
استخدام  من  تحذر  األمريكية  الصحيفة  لكن 
على  النووي«،  »االبتزاز  لسالح  أخرى  دول 

غرار ما يفعله بوتني في أوكرانيا.

تهديدات كوريا 
الشمالية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
تستخدم  أن  يمكن  بيونغيانغ  أن  جديد  من 
ملواجهة  نووية  أسلحة  استباقي«  »بشكل 
قوات معادية، كما ذكرت وكالة األنباء الكورية 

الشمالية الرسمية السبت.
وقال كيم جونغ أون، إنه »للمحافظة على 
الكورية  املسلحة  للقوات  املطلق«  التفوق 
الشمالية  كوريا  تكون  أن  يجب  الشمالية، 
املحاوالت  كل  وتطويق  »احتواء  على  قادرة 
في  استباقي   بشكل  والتهديدات  الخطيرة 
بيونغيانغ  على  أن  وأكد  الضرورة«.  حال 
»قوة  لتمتلك  ترسانتها  تطوير  تواصل  أن 
العالم  في  قوة  ألي  يمكن  ال  عسكرية ساحقة 
أن تستفزها«، مشددا على أن ذلك هو »طوق 

النجاة الذي يضمن أمن بلدنا«.
أبريل   25 في  كبير  وخالل عرض عسكري 
قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى األسلحة 
األساسية«  »املصالح  تعرضت  إذا  النووية 

لكوريا الشمالية ألي تهديد.
التصريحات  هذه  أون  جونغ  كيم  وكرر 
أثني  الذين  الضباط  كبار  مع  اجتماع  خالل 
على عملهم خالل هذا العرض العسكري الذي 
تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعني للجيش 

الثوري الشعبي الكوري.
صواريخ  أقوى  عرضت  املناسبة  وبهذه 

باليستية عابرة للقارات.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، 
جيشها.  تحديث  الشمالية  كوريا  تواصل 
ومنذ بداية العام، أجرت بيونغيونغ أكثر من 
عشر تجارب إطالق قذائف بما في ذلك إطالق 
املدى  بعيد  للقارات  عابر  باليستي  صاروخ 

للمرة األولى منذ 2017.
عرض  تتجاهل  بيونغيانغ  زالت  وما 

واشنطن استئناف املفاوضات.
الزعيم  تصريحات  أن  محللون  ويرى 
الكوري الشمالي قد تكون موجهة إلى الرئيس 
الكوري الجنوبي الجديد املحافظ يون سوك-

مايو  من  العاشر  في  مهامه  تولى  الذي  يول 
وكان قد وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة في 

مواجهة استفزازات الشمال.
جونغ  كيم  تحذيرات  أن  محللون  ويعتبر 
مع  الحوار  على  منفتح  غير  أنه  تكشف  أون 

حكومة سيئول الجديدة.
الدراسات  أستاذ  إيسلي  إريك  ليف  وقال 
إن  سيئول،  في  إيوا  جامعة  في  الدولية 
»تصريحات كيم تكشف أنه ال يريد االنخراط 
مع إدارة يون الجديدة أو استئناف محادثات 

نزع السالح النووي مع الواليات املتحدة«.

قدرات إيران
آي«  إيست  »ميدل  موقع  نشر  ذلك  إلى 
قدرة  مدى  عن  فيه  تحدث  تقريرا  البريطاني 
الحرب األوكرانية على تنمية طموحات إيران 

النووية.
ُيظهر  األوكراني  الصراع  املوقعإن  وقال 
على  للحفاظ  دولة  ألي  الوحيدة  الطريقة  أن 
استقاللها تكون إما من خالل امتالك أسلحة 

نووية أو تكون ضمن نادي القوى العظمى.
املفاوضات،  على   مطلعة  مصادر  وحسب 
فإن املواقف التفاوضية الجديدة التي طرحها 
هناك  أن  كما  العملية.  أعاقت  قد  الجانبان 
اململكة  بني  انقسامات  وجود  على  مؤشرات 
اململكة  تميل  حيث  وأملانيا،  وفرنسا  املتحدة 
املتحدة في الوقت الحالي إلى مساندة موقف 

الواليات املتحدة. 
وأوضح املوقع مزايا خّطة العمل الشاملة 
من  الغرب  منها  استفاد  التي  املشتركة 
النووية  القوة  إسرائيل  ببقاء  السماح  خالل 
لقوتها  وبتعزيزها  املنطقة  في  الوحيدة 
من  مزيد  دون  وحالت  املهيمنة،  اإلقليمية 
االنتشار بني املناطق املجاورة، حيث كان من 
املرجح أن ترغب كل من السعودية واإلمارات 
ما  إذا  النووي  السالح  اكتساب  في  وتركيا 
الكثير  ذلك، كان هناك  إيران ذلك. ومع  فعلت 
التي  االنهيار  ونقاط  الكبيرة  اإلخفاقات  من 

تحوم حول هذه الخطة.
وأومأ املوقع إلى أربع نقاط انهيار رئيسية 
في الصفقة أولها بنود »الغروب« التي وافق 
القيود  من  جملة  على  األعضاء  بمقتضاها 
املفروضة التي تصبح معظمها سارية النفاذ 
على  عاًما  و15  وعشرة  وثمانية  خمسة  بعد 
بتكثيف  تدريجًيا  إليران  تسمح  وهي  إيران. 
الصاروخية  القيود  وترك  النووي  برنامجها 

والعسكرية األخرى تنتهي.
إمكانية  من  الخوف  إلى  املوقع  وتطرق 
تمتع أي اتفاق مستقبلي بنفس األطر الزمنية 
التي ستسمح إليران بجني املكافآت املالية من 
تقليص  إلى  االضطرار  دون  العقوبات،  رفع 
قبول  أو  األجل  طويلة  النووية  طموحاتها 

بنود انقضاء أطول وأكثر تقييًدا.
إيران  إصرار  في  الثانية  النقطة  وتتمثل 
من  اإلسالمي  الثوري  الحرس  إزالة  على 
العمل  خطة  توقيع  بعد  السوداء  القائمة 
قائمة  وهي  البداية،  في  املشتركة  الشاملة 

للتنظيمات  الخارجية األمريكية  لوزارة  تعود 
الواليات  جعل  ما  وهو  األجنبية؛  اإلرهابية 
هذه  جعل  إمكانية  عدم  على  ُتصر  املتحدة 

النقطة شرطا لتجديد الصفقة.
التي  الثالثة  االنهيار  نقطة  املوقع  وأورد 
حول  ضمانات  بتقديم  إيران  فيها  تطالب 
بترامب،  شبيهة  أخرى  شخصية  عودة  عدم 
السبب،  لهذا  السلطة.  إلى  نفسه،  ترامب  أو 
من خالل  تمر  الصفقة  رؤية  في  إيران  ترغب 
الكونغرس وهو أمر من غير املرجح أن ُيحقق 

الديمقراطية  قائلة إن عدم استقرار  سياسًيا، 
الشاملة  العمل  خطة  وبالتالي  األمريكية، 
املشتركة، سيقوض ثقة املستثمرين في البالد 

ويمنعهم من االستفادة من إنهاء العقوبات.
وتتمثل النقطة الرابعة في تردد إيران فيما 
يتعلق بتقليص دعمها للميليشيات والوكالء 

وكبح التدخل في الشؤون العربية.
االنتخابات  اقتربت  ذلك،  غضون  وفي 
النصفية للواليات املتحدة، واستنفد الصراع 
الترددي السياسي، مما  النطاق  في أوكرانيا 
أثر بشكل كبير على الرأي العام. ومن الواضح 
وجود عوائق ضخمة يجب التغلب عليها إذا 
ما كانت هناك إرادة بشأن إعادة تجديد هذه 
الصفقة. ستكون عودة إيران إلى خطة العمل 
وبالنسبة  ترحيب.  موضع  املشتركة  الشاملة 
التي  املؤملة  القبضة  ببساطة  إليران، ستطلق 

تفرضها العقوبات على اقتصادها.
ماذا لو تعذر التوصل إلى اتفاق، أو أصرت 
وسعت  نووية  أسلحة  امتالك  على  إيران 
النووية؟ وإذا ما  القوى  إلى نادي  لالنضمام 

وقع ذلك، فما الذي يمكن أن يفعله الغرب؟
السريع  الفعل  رد  سيكون  املوقع،  حسب 
يدفع  حيث  إليقافه،  القوة  استخدام  هو 
األوكرانيون في الصراع األوكراني أغلى ثمن. 
االستباقية  الدقيقة  الضربة  أن  املرجح  ومن 
على املنشآت النووية اإليرانية يمكن أن تحول 
أجزاء كبيرة من الشرق األوسط إلى أوكرانيا 

أخرى. 
يمكن  فيما  التفكير  يجدر  ذلك،  من  بداًل 
للغرب طلبه مقابل السماح إليران بالحصول 
ومن  تفاوضي.  إطار  في  نووية  أسلحة  على 
بوقف  املطالبة  يمكن  االحتماالت  جملة 
وامليليشيات  للوكالء  التخريبي  إيران  دعم 
لليمن  يسمح  أن  شأنه  من  الذي  املنطقة  في 
دواًل  تصبح  بأن  والعراق  ولبنان  وسوريا 
مستقلة ذات سيادة. ويرى املوقع أن انضمام 
اعتراًفا  النووي سيمنحها  النادي  إلى  إيران 
تتصرف  أن  املتوقع  من  وبالتالي  دولًيا 
الشكوك  من  الكثير  هناك  ولكن  بمسؤولية. 
قبول  ومدى  إيران  استقرار  بشأن  واملخاوف 

القوى األخرى بامتالكها القدرة النووية.
مع ذلك، وكما هو معروف في مصطلحات 
السياسة الواقعية، فإن نشر سالح نووي مع 
معرفة عواقبه الوخيمة لن يكون عماًل عقالنيًا. 
بإيران  يثق  أن  للغرب  يمكن  هل  وبالتالي، 

لتكون العبًا عقالنيًا في هذا السيناريو؟

سعي إيران لألمن
وراء  الرئيسي  الدافع  أن  املوقع  أوضح 
رغبة إيران في امتالك أسلحة نووية يأتي من 
سعيها لتحقيق األمن. ومع وجود العديد من 
على  تتنافس  التي  املستوى  متوسطة  القوى 
بالتهديد  إيران  تشعر  املنطقة،  في  النفوذ 
والسعودية.  واإلمارات  إسرائيل  أمثال  من 
الخاصة  النووية  لترسانتها  امتالكها  ولكن 
التعرض  بعدم  أكبر  ضماًنا  يمنحها  سوف 
التدخل  من  الغربية  الدول  وسيمنع  للغزو 
الداخلية، وسيجنبها ما شعرت  في شؤونها 
في  اإليرانية  العراقية  الحرب  جراء  به 

الثمانينيات من عزلة ووحدة.
وأشار املوقع إلى أنه عندما تخلت أوكرانيا 
من  بالعديد  قامت  النووية،  أسلحتها  عن 
التي  الغربية  القوى  مع  األمنية  الترتيبات 
الروسي.  العدوان  ملقاومة  اآلن  إليها  تستند 
هذه  مثل  إيران  الغرب  سيمنح  هل  ولكن 
وهل  النووية،  األسلحة  من  بداًل  الضمانات 
وقت  في  بالغرب  الوثوق  إيران  تستطيع 

الحاجة؟
سينجر  الذي  القلق  إلى  املوقع  أشار 
أن  حيث  نووية،  ألسلحة  إيران  امتالك  عن 
السعودية  العربية  اململكة  مثل  أخرى  دواًل 
سترغب  وتركيا  املتحدة  العربية  واإلمارات 
أيًضا في أن تحذو حذوها. وبالتالي، ما الذي 

سيحل بمعاهدة عدم االنتشار؟
الغرب  لم يساعد  إذا  أنه  في  الخطر  يكمن 
نووية،  تصبح  لكي  الدول  هذه  إسرائيل  أو 
حيث  والصني،  روسيا  إلى  اللجوء  فيمكنها 
قصيرة  صاروخية  قدرة  بالفعل  إيران  تمتلك 
تسخير  وشك  على  وهي  املدى،  ومتوسطة 
اليورانيوم املستخدم في صنع األسلحة. لهذا 
الدبلوماسية  الجهود  تظل  أن  يجب  السبب، 
للحد  اتفاق  إلى  التوصل  نحو  موجهة 
من  يزال  وال  النووية،  إيران  طموحات  من 
املرجح حدوث ذلك رغم الشكوك التي يؤكدها 
إيران وطموحاتها  بنوايا  يتعلق  فيما  املوقع 
بوجود  البعض  مجادلة  ورغم  التوسعية، 

ضوابط وتوازنات في النظام اإليراني.

�ض�ؤال فر�ضته تداعيات احلرب يف اأوكرانيا، 
هل دخل العامل حقبة ن�وية جديدة؟

يتمثل الخطر 
األكبر في لجوء 
الجيش الروسي 

إلى استخدام 
السالح النووي، 

لتعويض خسائره 
وتعثره في 

أوكرانيا، وبطء 
عملية الغزو التي 
انطلقت منذ 24 

فبراير الماضي

يمكن المطالبة 
بوقف دعم إيران 
التخريبي للوكالء 
والميليشيات في 
المنطقة الذي من 
شأنه أن يسمح 
لليمن وسوريا 
ولبنان والعراق 
بأن تصبح دواًل 
مستقلة ذات 
سيادة حقيقية
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أخبار

يف ذكرى النكبة، جامعة الدول العربية تطالب املجتمع الدويل بتوفري 
احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه وحماية مقد�ساته

انطالق احلملة الوطنية
لت�سجيع الر�ساعة الطبيعية

ستستغرق  التي  الطبيعية،  الرضاعة  لتشجيع  الوطنية  الحملة  انطلقت 
شهرا )ما بني 14 ماي الجاري و14 يونيو املقبل(، والتي تنظم تحت شعار 
»الرضاعة الطبيعية: استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر«، لحث 
الجيدة  الصحية  انعكاساته  وإبراز  املبكر  الحصري  اإلرضاع  على  النساء 
كمعطى نابع من دراسات علمية دقيقة أفضت إلى أن األطفال الذين يستفيدون 
من رضاعة طبيعية خالل الستة أشهر األولى من حياتهم لديهم أفضل فرصة 

للنمو الكامل خالل طفولتهم ومراهقتهم.
وأشار بالغ في املوضوع إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية ال تقتصر على 
صحة الطفل بل تشمل كذلك األم إذ تحمي صحة املرأة من خالل تقليل مخاطر 
اإلصابة بالعديد من األمراض كسرطان الثدي واملبيض والسكري وأمراض 

القلب.
ومن أجل مواكبة هذه الحملة التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتغذية 
وضمان وصول األهداف املرجوة، أعدت وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
التواصلية. كما  الدعامات  البشرية مجموعة من  للتنمية  الوطنية  واملبادرة 
ستنظم أنشطة تحسيسية لفائدة مهنيي الصحة بالقطاعني العام والخاص.

املستوى  على  التواصلية  األنشطة  من  مجموعة  الحملة  هذه  وستتخلل 
الحكومية  غير  واملنظمات  الوزارية  القطاعات  تعبئة  على  عالوة  الجهوي، 
ووسائل اإلعالم لدعم مجهودات الوزارة املبذولة في هذا االتجاه، من خالل 
واألمهات  كافة  املجتمع  لفئات  وصولها  لضمان  التوعوية  الرسائل  نشر 

خاصة.
بني  واضحة  عالقة  هناك  البالغ،  يضيف  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا 
والتحصيل  الذكاء  اختبارات  في  عالية  عالمات  وتسجيل  املطول  اإلرضاع 

الدراسي.
وأكد املصدر ذاته، أن الرضاعة الطبيعية املبكرة خالل الساعة األولى بعد 
الوالدة ال تمارس على املستوى الوطني إال بنسبة ٪42، ويستفيد ٪35 فقط 
من األطفال من الرضاعة الطبيعية الحصرية وفقا آلخر مسح وطني للسكان 
وصحة األسرة لسنة 2018. ويرجى بحلول عام 2025، تحقيق الهدف العاملي 
الطبيعية  الرضاعة  األطفال من  يقل عن ٪50 من  ما ال  املتمثل في استفادة 
الحصرية خالل األشهر الستة األولى، ونسبة ٪50 من النساء الالئي يرضعن 

أطفالهن بالثدي خالل نصف الساعة األولى بعد الوالدة.

النقابة الدميقراطية للثقافة 
تندد باأ�ساليب الت�سهري واالبتزاز 

واملحاوالت البائ�سة  الرامية 
اإىل النيل من كل م�سروع جاد

n جالل كندالي 

ومركزيا،  جهويا  تمثيلية،  األكثر  للثقافة  الديمقراطية  النقابة  نددت 
بالسلوك النقابي البائد والذي يستهدف التجربة. 

أن  له،  للثقافة، في بالغ  الديمقراطية  للنقابة  الوطني  املكتب  وأوضح 
هذه النقابة، أرست ومنذ تأسيسها، ممارسة ديمقراطية حقيقية في تنزيل 
املشروع النقابي السليم، وفق قواعد الحوار الجاد واملسؤول، وذلك للرفع 
واالجتماعية  املادية  املكتسبات  للنقابة وتحصني  التفاوضية  القدرة  من 
لشغيلة القطاع، مع الوقوف ضد األساليب التي تهدف إلى تمييع العمل 
النقابي، والجنوح به نحو االبتزاز واالستفزاز، والذي أصبح حاليا يطبع 
عمل بعض التنظيمات النقابية الذيلية، والفاقدة ملشروعيتها التنظيمية، 
حيث تستغل كل فرصة للنيل من أي مشروع سياسي جديد، وعمل إداري 
والنكوص، خاصة  الردة  أوصاف  كل  وتحميله  بناء،  نقابي  وعمل  جاد، 
وأن هؤالء تقول النقابة، رسموا ألنفسهم أسلوبا نقابيا غريبا، يتأسس 
الوقائع، مع اإلصرار  املغالطات وتحريف  الحقائق وترويج  على تزييف 
والتصدي لجو الحوار الديمقراطي والبناء، مع العلم أن النفس الجديد 
الذي واكبه نجاح إعالمي كبير في مجال التراث واإلبداع الفني والنشر 
والكتاب والصناعات الثقافية، الشيء الذي أعطى لهذا التوجه دفعة قوية 
للرقي بالقطاع وأهدافه التنموية، إال أنه ولألسف الشديد، تضيف النقابة، 
املؤتمر  بعد  خاصة  الهواء،  في  املجاني  القفز  ألفوا  ممن  دفع بعضهم 
االندماجي الذي أعاد للعمل النقابي صدقيته وصوابه، حيث لم يستوعبوا 
ذلك، وانتظموا في تجمعات حلقية وجلسات للتشويش والبلبلة، والنيل 
كل  ذلك  في  مستعملني  محمود  إداري  ومجهود  جاد  نقابي  عمل  كل  من 

أساليب التشهير واالبتزاز.

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  طالبت 
الفوري  بالتدخل  الدولي،  املجتمع  العربية، 
الحماية  بتوفير  املتعلقة  قراراته  إلنفاذ 
الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه وحماية 

مقدساته.
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  دعت  كما 
لنكبة   74 الذكرى  بمناسبة  بيان  في  العربية 
اتخاذ  إلى  األمن  الفلسطيني؛ مجلس  الشعب 
ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط 
لوقف  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  على 

عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
الدولية  املسؤولية  على  البيان  وشدد 
في  األمن  ملجلس  واألخالقية  والقانونية 
حفظ السلم واألمن الدوليني وصون القرارات 
الفوري  »التحرك  على  للعمل  ودعته  الدولية، 
واتخاذ خطوات جادة وحازمة إللزام سلطات 
وانتهاكاتها  عدوانها  بوقف  االحتالل 
املجتمع  إلرادة  والخضوع  وممارساتها، 
الستعادة  العادل  السالم  تحقيق  في  الدولي 
الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولته  وبناء 
الشرقية األمر الذي يمثل البوابة الرئيسة في 
طريق السالم واالستقرار في املنطقة والعالم«.

وقالت األمانة العامة للجامعة العربية »إنه 
نكبة  على  عقود  سبعة  من  أكثر  مرور  وبعد 
الشعب الفلسطيني ال يزال هذا الشعب يعيش 
ويتعرض  اليوم،  حتى  وتداعياتها  آثارها 
مستمر  لعدوان  ومتواصل  يومي  بشكل 
ومقدساته  وحقوقه  وأرضه  وجوده  يستهدف 

التهجير  وعمليات  املنازل  هدم  بمواصلة 
وعزل  وحصار  املنهجي  والتشريد  القسري 
املدن والقرى الفلسطينية وعمليات قتل يومية 
ومحاوالت  املستوطنات،  وإقامة  متعمدة، 
واليزال  الفلسطينية،  العربية  للهوية  طمس 
وحتى  النكبة  بداية  منذ  الفلسطيني  الشعب 
من  ومحروما  صامدا  الوقت  وبذات  اليوم، 
الدولية من  بالقرارات واملواثيق  املكفول  حقه 
مصيره  تقرير  في  وحقه  وطنه  إلى  العودة 
وإصرار  بعزم  ويقاوم  املستقلة  دولته  وقيام 
الشهداء  قوافل  من  مزيدا  ويقدم  عنيد، 

والجرحى واألسرى«.
االحتالل  سلطات  أن  على  وشددت 
الغاشم  عدوانها  من  تصعد  اإلسرائيلي 
والجرائم  الجسيمة  االنتهاكات  بارتكاب 
الفلسطيني  الشعب  ضد  الواسعة  املنظمة 
الجماعات  وتمكن  القدس،  مدينة  في  خاصة 
األماكن  على  التعدي  من  املتطرفة  اليهودية 
املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها، وتدنيس 
كما  واملسلمني  الفلسطينيني  مقدسات 
على  سواء  املمنهج  بالعدوان  املسيحيني 
القيامة،  كنيسة  وعلى  اإلبراهيمي  املسجد 

واملسجد األقصى املبارك. 
األليمة  النكبة  خلفته  »ما  البيان  واستنكر 
من آثار تدميرية وما لحق بشعب فلسطني من 
القدس  بأن  التأكيد  مجددا  ومعاناة«،  تشريد 
الشرقية هي عاصمة دولة فلسطني، وهي جزء 
عام  املحتلة  الفلسطينية  األرض  من  يتجزأ  ال 

.1967

سلطات  وممارسات  سياسات  من  وحذر 
أبناء  ضد  العدوانية  اإلسرائيلي  االحتالل 
كذلك  وأدانت  ومقدساته،  الفلسطيني  الشعب 
العدوان واملخططات والسياسات واملمارسات 
القدس  مدينة  لها  تتعرض  التي  اإلسرائيلية 
املحتلة واملسجد األقصى املبارك الذي يواجه 
االقتحامات والتصعيد الخطير من قبل قوات 

االحتالل اإلسرائيلي وعصابات املستوطنني.
ويوافق يوم الخامس عشر من ماي الذكرى 
الرابعة والسبعني لنكبة الشعب الفلسطيني، 
العام  في  حدثت  التي  اإلنسانية  املأساة  تلك 
اليوم  حتى  مستمرة  حلقاتها  والتزال   1948

مرتبطة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره 
مجتمعه  معالم  وهدم  وطنه  خارج  وتهجيره 
وذلك  والحضارية،  واالقتصادية  السياسية 
عندما قامت العصابات الصهيونية بمهاجمة 
إبادتها  بهدف  الفلسطينية  واملدن  القرى 
ماليني  وتحويل  الخارطة  على  من  ومحوها 
الجئني  إلى  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من 
بداخل وطنهم وخارجه في صورة  ومهجرين 
لم  التي  واإلجحاف  القهر  صور  أشد  من 
عقود  منذ  األرض  وجه  على  شعب  يواجهها 

طويلة.

مايل تن�سحب من جمموعة دول ال�ساحل وتتهمها باأنها »اأداة« بيد اخلارج

�سوؤال تتولد عنه اأ�سئلة

مالي  في  الحاكم  العسكري  املجلس  أعلن 
الساحل  دول  مجموعة  من  االنسحاب  األحد 
ملكافحة  العسكرية  قوتها  ومن  الخمس 
الجهاديني واتهمها بأنها "أداة" بيد "الخارج" 
أنه  رأى  ما  في  رئاستها  توليه  رفضها  بعد 

مسعى إلحكام عزلته.
مجموعة  باتت  انسحابها  مالي  إعالن  بعد 
موريتانيا  هي  دول   4 تضم  الساحل  دول 

وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
جيرانها  عن  عزلتها  مالي  انسحاب  يعزز 
من  التاسع  منذ  باماكو  تخضع  حني  في 
ودبلوماسية  اقتصادية  تدابير  لسلسلة  يناير 
توجه  على  ردا  إفريقيا  غرب  دول  فرضتها 
السلطة  في  للبقاء  الحاكم  العسكري  املجلس 
بعد انقالبني شهدتهما البالد في غشت 2020 

وفي ماي 2021.
املجلس  إعالن  بعد  االنسحاب  يأتي 
التعاون  اتفاقية  إلغاء  ماي  مطلع  العسكري 
 2014 في  وفرنسا  مالي  بني  املبرمة  الدفاعي 
تحدد  و2020   2013 في  مبرمة  واتفاقات 
اإلطار القانوني لوجود قوتي برخان الفرنسية 

ملكافحة الجهاديني وتاكوبا األوروبية.
مع  الغربية  بالدول  مالي  عالقات  وتتدهور 
وحلفاؤها  فرنسا  وتتهم  روسيا.  من  تقربها 
بخدمات شركة  باالستعانة  العسكري  املجلس 
األمن الروسية الخاصة فاغنر، املثيرة للجدل، 

وهو ما تنفيه باماكو.
الصادر  االنتقالية  الحكومة  بيان  وأشار 
قررت  مالي  "حكومة  أن  إلى  األحد  مساء 
االنسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل 

ملكافحة  املشتركة"  القوة  فيها  بما  وهيئاتها 
الجهاديني.

املالية  الحكومة  باسم  املتحدث  وقال 
الكولونيل عبد هلل مايغا في تصريح للتلفزيون 
الرسمي مساء األحد، إن العالقات الثنائية مع 

دول مجموعة الساحل "ال تزال قائمة".
وكان من املفترض أن تستضيف باماكو في 
فبراير 2022 قمة تكرس "بداية الرئاسة املالية 
"بعد  لكن  الخمس"  الساحل  دول  ملجموعة 
مرور نحو ثالثة أشهر" على املوعد "لم يعقد" 

االجتماع، وفق بيان الحكومة.
بشدة  "رفضها  البيان  في  باماكو  وأعلنت 
الساحل  دول  مجموعة  في  عضو  دولة  ذريعة 
الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي 
ملعارضة تولي مالي رئاسة املجموعة"، من دون 

أن تسمي هذه الدولة.
معارضة  "تتصل  املالية  الحكومة  وبحسب 
مالي  الساحل  دول  مجموعة  دول  بعض 
بمناورات دولة خارج اإلقليم ترمي بشدة إلى 

عزل مالي" من دون تسميتها.
بـ  الساحل  دول  مجموعة  باماكو  تتهم 
"فقدان االستقاللية" وبأنها ضحية "تسييس" 

هيئاتها التي تعاني من "خلل خطير".
انطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ورأى 
في  األمن  ملجلس  سلمه  تقرير  في  غوتيريش 
مالي  في  العسكرية  االنقالبات  أن  ماي   11
مجموعة  قوة  بقدرة  تضر  فاسو  وبوركينا 
الساحل للتصدي للجهاديني. ويبلغ عديد هذه 

القوة خمسة آالف عنصر.
اطلعت  الذي  التقرير  في  غوتيريش  وقال 
حيال  بالغ  بقلق  "أشعر  برس  فرانس  عليه 
الساحل،  في  األمني  للوضع  السريع  التدهور 
وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي 
الجهود  على  فاسو  وبوركينا  مالي  في  الهش 
املشتركة  القوة  قدرة  تعزيز  إلى  الهادفة 

ملجموعة الساحل على تنفيذ عملياتها".
في  الخمس  الساحل  دول  تشكلت مجموعة 
الجهاديني  ملكافحة  قوتها  شكلت  فيما   2014
في العام 2017. تشهد مالي منذ 2012 أزمة 
أمنية لم يساعد تدخل قوات أجنبية في وضع 
حد لها. فقد اندلعت أعمال العنف الجهادية في 
الشمال قبل أن تتسع رقعتها إلى وسط البلد 
مليشيات  تشكل  مع  النزاع  ويتعقد  وجنوبه 

محلية وعصابات إجرامية.
أودى النزاع بحياة آالف املدنيني واملقاتلني. 
في  الساخنة  النقاط  إحدى  مالي  وسط  وبات 

األزمة التي تعصف بمنطقة الساحل.

n بقلم: ذ خدوج السالسي
عابرة-في  ولو  -حتى  رغبة  أو  قصد  أي  غير  من 
عزل  أو  اختزال  غير  من  والشخصنة،  التشخيص 
نواتها  كان  ولو  حتى  البنية-  من  لعنصر  ملغوم 
لكل  والتصنيفات  التوصيفات  عن  بعيدا  ومحركها- 
من جازف وغامر، لكل من أخذت به أسباب ما، سواء 
أكانت عارية خارجية أو خبيئة داخلية، فزج بنفسه-

دروب  في  ومنزلقاته-  ملطباته  مدرك،  غير  أو  مدركا 
تأويل ما ال يؤول، وتوسيع ما ال تسمح له به املساحة 

املتاحة واملمنوحة.
من غير اإلحساس بحاجة ما إلى التقرب من هذا أو 
االبتعاد عن ذاك، من غير كل ذلك، أجدني مضطرة إلى 

طرح سؤال تتناسل عنه أسئلة:
اإلخالل  عدم  على  حرصي  السؤال  في  يقودني 
اللذين  االعتيادية  ومنهجيتي  املبدئي  بمنطلقي 
يمتحان عندي دائما من أهمية التوجه إلى الحارق من 
األفكار والقضايا منعا لكل اختزال يحول التفكير إلى 
أحد املنزلقني املرفوضني أخالقيا: النميمة أو املجاملة.
لم هذا التوجه املسموم اليوم ضد االتحاد االشتراكي 
…سواء أكان من منطلق البنية ككل أو من منطلق أهم 

عناصر البنية تنظيميا وسياسيا؟!!!!!!!!
البرغماتية  استحضارا ملا تبقى من املنطق، ووفق 

املطلوبة في الفعل السياسي أتساءل:
أسوأ  اليوم(هو  اليوم)وأقول  االتحاد  ألن  هل 

األحزاب السياسية )وأقول اليوم(؟!!!!
األزمات  وتداعيات  اليوم  املغربي  الواقع  ألن  -هل 
يسمح  واقتصاديا،  ،اجتماعيا  وآثارها  املتالحقة 
النقد  مضامني  في  الترف  من  النوع  هذا  ويتيح 

واالنتقاد والتطارح؟!!!
غفلة  -ترى هل تغير مفهوما النضال وااللتزام في 
ومن  بالحجارة  التصويب  معها  أصبح  لدرجة  منا، 
الخارج؟!!! أم أننا نعيش زمنا سياسيا مشبعا وجديا 

سجل فيه االتحاد تيهانا وانفالتا عن القاعدة؟!!!
أبرز  “سياسية”،  حكومة  زمن  اليوم  نعيش  -أال 
مظاهر زهوها أن معظم مكوناتها أتى بها زمن أغبر 
وسياق معطوب وموسم موبوء…فوجدوا في مخرج 

“الكفاءات” عنوانا؟!!!
سياسيني  من  تبقى  وبمن  سلف  بمن  وكأني 
ومتدرجني في الفكر واالنتماء، وكأني بهم لم يعبروا 
عليه  نحن  ما  إلى  والعشيرة  الجماعة  ضفة  من  بنا 
ملفاتيح  املالكة  “الكفاءات”  “نزول”  بعد  إال  اليوم، 

البناء واالنتقال إلى عهد املدنية والرخاء.
-هل طرقت كل أبواب الغالء والفساد، هل استنفدت 
كل األعطاب، فلم يبق سوى االتحاد شاخصا للتطاول 
تاريخه،  على شموخ  املغبون  االتحاد  هذا  واملساءلة، 
املهزوم بحجم انتصاراته، املوؤود ضد دبيب الحياة 

فيه؟!!!!
أن  املنتظر  من  ممن؟  يستفيد  من  من؟  يخدم  من   -

يحتل مساحات فراغات االنزياح، ولصالح من؟
- لم التيهان عن غايات رسمتها الجدية السياسية 
في عسر األزمنة، لم غض الطرف اليوم عن األوضاع 

املزمنة؟!!!
سؤال تناسلت عنه أسئلة، لكل من قادته فطنته إلى 

ترك االنشغال بنا إلى االشتغال معنا.
ال يزال في البنية من يستطيع أن يحركها، ال تزال 
البنية وستظل مفتوحة أمام اللواتي والذين يسكنهم 
األمل بكبير العناد وشراسة اإلرادة من أجل مواجهة 
ولكنها  املهمة  يسر  أدعي  ال  والخواء.  الهدم  معاول 
املبتغى  شرعية  تدعمها  ومطلوبة  وضرورية  ممكنة 

ومشروعية الثقة.. هذا لكي يظل للسياسة معنى.

جملة »االأهرام العربي«: خط الغاز املغربي-
النيجريي منوذج تكاملي بني �سمال اإفريقيا وغربها

أن  املصرية  العربي«  »األهرام  مجلة  كتبت 
خط الغاز املغربي-النيجيري، هو بمثابة نموذج 
أن  موضحة  إفريقيا،  وغرب  شمال  بني  تكاملي 
شركة  بإعالن  جديدا  تطورا  شهد  املشروع  هذا 
لتقديم دراسة  االسترالية فوزها بعقد  »وورلي« 

التصميم الهندسي األمامي لألنبوب.
وذكرت املجلة في عددها األخير أن هذا املشروع 
هو  وطموحاتهم،  املغاربة  آمال  به  تتعلق  الذي 
أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول 
13 دولة في  أنابيب بشكل عام ويمتد عبر  خط 

غرب إفريقيا ويصل إلى أوروبا.
وأشارت إلى أن املشروع سيساعد على تعزيز 
الصناعات واالقتصادات املحلية من خالل توفير 
سيدعم  كما  ومستدام،  موثوق  طاقة  مصدر 

التنمية الصناعية ويخلق فرص عمل.
األكاديمي  بودن  محمد  عن  املجلة  ونقلت 

املؤشرات  لتحليل  »أطلس«  مركز  ورئيس 
مزايا  له  املشروع  أن  واملؤسساتية،  السياسية 
جيوسياسية واقتصادية مهمة، لخصها في كونه 
والتكامل  التنمية  لخلق  الرئيسي  الطريق  يمثل 
في  وسيساهم  للحدود،  عابر  واسع  نطاق  على 
اإلفريقية  للدول  بالنسبة  الطاقة  أمن  تحسني 
واألوروبية على حد السواء، فضال عن كونه يقع 

في ملتقى طرق املصالح الطاقية.
جديدا  زخما  سيعطي  املشروع  أن  وأضاف 
املستويات  على  اإلفريقية  القارة  في  للمغرب 
االقتصادية والسياسية والتنموية، ويعزز مكانة 
على  االستثمار  في  رائدة  إفريقية  كدولة  اململكة 

مستوى القارة.
الكاتب الصحفي لحسن  املجلة عن  نقلت  كما 
كبيرة  نجاح  قصة  يشكل  املشروع  أن  لعسيبي 
لكامل  املهيكلة  املشاريع  أكبر  من  واحدا  كونه 

منطقة غرب إفريقيا، مضيفا أن األنبوب سيساهم 
من  مكعب  متر  مليار   30 من  يقرب  ما  في ضخ 
مشاريع  من  بذلك  ليعزز  سنويا  املسال  الغاز 
الكهرباء في كل بلدان غرب إفريقيا ويؤثر إيجابا 

في نمو نسيجها الصناعي والخدماتي.
ال  إفريقيا  غرب  دول  كل  أن  املقال،  وذكر 
أعلنت  الضخم،  املشروع  بهذا  املعنية   14
موريتانيا  مقدمتها  وفي  فيه،  انخراطها  رسميا 
ضمن  يندرج  أنه  إلى  مشيرا  والسينغال، 
محمد  امللك  جاللة  تبناها  التي  االستراتيجية 
جنوب  جنوب-  التعاون  على  القائمة  السادس 
في  اإلفريقية  الدول  قدرات  تعزيز  وعلى 
إقليمي  اقتصادي  تكامل  وتحقيق  عدة،  ميادين 
املتعلقة  التحديات  من  مجموعة  تجاوز  بغية 
غير  والهجرة  الغذائي  باألمن  بالخصوص 

الشرعية ونقص الكهرباء. 

المالكمة المغربية تنال 
عضوية مجلس إدارة االتحاد 

الدولي 
الملكية  الجامعة  رئيس  بلحاج،  الجواد  عبد  انتخب 
المغربية للمالكمة، عضوا في مجلس إدارة االتحاد الدولي 
للعبة، وذلك خالل الجمع العام االستثنائي، الذي عقد يوم 

السبت بإسطنبول.
وحصل عبد الجواد بلحاج على مقعده كممثل عن قارة 
إفريقيا في مجلس إدارة االتحاد الدولي، الذي يضم عشرة 

أعضاء، بعد حصوله على 82 صوتا.
وشهد الجمع االنتخابي، تجديد الثقة في الروسي عمر 
كريمليف بالتزكية كرئيس لالتحاد الدولي للمالكمة لوالية 

ثانية. 
وكان كريمليف، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعدما 
بعدم  للمالكمة  الدولي  االتحاد  في  النزاهة  وحدة  قضت 
أهلية المرشح اآلخر الوحيد الذي كان يتنافس معه، وهو 

الهولندي بوريس فان دير فورست. 
وتتمثل المهمة الرئيسية لالتحاد الدولي للمالكمة، في 
جعل المالكمة أكثر شعبية. وقال كريمليف في هذا الصدد 
،خالل مؤتمر صحفي عقده عقب إعادة انتخابه ،«لقد نجحنا 
في جذب الرعاة إلى االتحاد الدولي للمالكمة لجعله أحد 
أفضل االتحادات«. وأضاف »نحن نقوم بكل شيء من أجل 
المالكمين ونريد فتح أكاديميات للمالكمة في جميع القارات«. 
وحضر هذا الجمع 145 جامعة وطنية، فيما شارك ممثلو 
عشر جامعات أخرى عبر تقنية التواصل عن بعد )فيديو(.

الجيش الملكي يفقد حارسه 
لكرد أربعة أسابيع

أعلن فريق الجيش الملكي، أمس االثنين، في بالغ له 
عن غياب حارس مرماه  أيوب الكرد عن الميادين ألربعة 
أسابيع، على خلفية اإلصابة، التي تعرض لها في المباراة 

النهائية لمسابقة كأس العرش أمام المغرب التطواني.
وأوضح بالغ الفريق العسكري أن الفحوصات الطبية 
التي خضع لها حارس مرمی نادي الجيش الملكي أيوب 
لكرد أظهرت »تعرضه إلصابة في الكاحل ستغيبه عن الفريق 

4 أسابيع، وفق ما أكده الطاقم الطبي«.
وتعرض أيوب لكرد إلصابة على مستوى الكاحل، بعد 
التدخل الخشن من طرف مهاجم المغرب التطواني حمزة 
هنوري، في الدقيقة الثالثة، قبل أن تشهر الحكمة بشرى 

كربوبي البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.
14 ماي  السبت  الملكي قد توج مساء   الجيش  وكان 
 2019 الرياضي  للموسم  العرش  كأس  بلقب  الجاري، 
المغرب  على  فوزه  بعد  تاريخه،  في   12 للمرة   ،2020  –
التطواني، بثالثة أهداف دون مقابل، بملعب أدرار بمدينة 

أكادير. 

األهلي يواصل التصعيد ضد االتحاد 
اإلفريقي ويتراجع عن قرار االنسحاب

قرر النادي األهلي المصري تقديم شكوى رسمية لمحكمة 
التحكيم الرياضية الدولية ضد قرار االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم، بتحديد إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال 
والتي  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  بمركب  إفريقيا 

ستجمعه بالوداد البيضاوي يوم 30 ماي الجاري.
وكانت دعوات من داخل الفريق المصري والمقربين منه 
تدعو إلى االنسحاب من هذه المسابقة، بيد أن التخوف 
التراجع  إلى  اإلدارة  دفع  تطالبه،  قد  التي  العقوبات  من 

عن هذه الفكرة.
وأصدر مجلس إدارة النادي االهلي بيانا رسميا نشر على 
موقعه الرسمي، عقب اجتماعه يوم األحد برئاسة محمود 
الخطيب، لمناقشة كافة األمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة 
النهائية لدوري األبطال والخطوات اإلدارية والقانونية التي 

تم اتخاذها في هذا الشأن.
واعتبر أن القرار موجه حصرا ضد االتحاد القاري بسبب 
عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد 
ملعب المباراة النهائية لدوري األبطال، والذي صدر متأخرا 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لوائح  مع  متسق  غير  وجاء 

والميثاق األولمبي.
وأكد األهلي استعداده لخوض المباراة النهائية لدوري 
األبطال في أي ملعب في القارة اإلفريقية، انطالقا من قيمة 
النادي األهلي وتاريخه، مؤكدا أنه يتمسك بحقوقه المشروعة 
في مطالبة االتحاد اإلفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط 
الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد األدنى من العدالة 
بين الفريقين المتنافسين، خاصة أن هذه المباراة بمثابة 

العنوان الرئيسي ألكبر وأهم المسابقات اإلفريقية.
واعتبر األهلي أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية 
جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها 
المسابقات اإلفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم 
عملية التنظيم منذ فترات طويلة، قبل أن يطلب النادي في 
شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل 
الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب 
محايد، أو تأجيل المباراة لحين الفصل في الموضوع بما 
تكافؤ  المساواة ويحقق مبدأ  اللوائح ويفرض  يتفق مع 

الفرص بين الفريقين المتنافسين. 

حقق فريق نهضة بركان رهان العبور الثالث في تاريخه إلى 
نهائي مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، عقب تغلبه في 
إياب نصف النهائي، مساء أول أمس األحد بالملعب البلدي ببركان 
على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي  بحصة عريضة 

في 4 – 1، ليضرب موعدا مع أورالندو بايراتس  إفريقي،  الجنوب 
قرر سعيه نحو لقبه الثاني في هذا االستحقاق القاري، حيث 

الكاف أن يدور اللقاء النهائي
أويو  مدينة  في  الدولي  أكبابيو«  »غادسويل  ملعب  على 

النيجيرية يوم 20 ماي الجاري.
ووسيحاول الفريق البرتقالي إبقاء اللقب مغربيا للموسم 
الثالث تواليا، بعدما توج به عام 2020 ألول مرة في تاريخه، 

قبل أن يخلفه الرجاء البيضاوي في الموسم الماضي.

واستغل العبو الفريق البركاني المؤازرة الجماهيرية الكبيرة 
واللعب في ميدان على أفضل نحو، فضغطوا على مرمى الخصم 
شباك  الفريق  بلغ  محاوالت  عدة  وبعد  البداية،  منذ  العنيد 
عقبه  رسميته  استعاد  الذي  الهاللي،  بكر  عبر  الكونغوليين 
تعافيه، حيث توغل وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء إلى 

يمين حارس مازيمبي باجيو سيادي )10(.
وسرعان ما خمدت فرحة أصحاب األرض، بعدما أدرك الضيوف 
البوركينابي  المدافع  أخطأ  عندما   ،11 الدقيقة  في  التعادل 
»إيسوفا دايو« في إبعاد الكرة، فخطفها »فيليب كينزومبي« 
وسدد بقوة من مسافة قريبة في شباك الحارس حمزة الحمياني.
اعتماد  م��ع  ال��م��ب��ادرة  زم��ام  األرض  أص��ح��اب  واس��ت��ع��اد 
الكونغوليين على المرتدات، وهدد العب النهضة الكونغولي 
»تشادراك الكومب« مرمى مواطنيه بتسديدة خادعة )26(، كما 
سنحت فرحتين ليوسف الفحلي لم يستغلها بالشكل المناسب.
وسعى الضيوف القتناص هدف يريحهم في النصف الثاني 
من اللقاء، لكن الحارس الحمداني أنقذ مرماه بعدما تصدى 
لتسديدة »آدم بوسو«، ثم أبعدها إسماعيل مقدم برأسه إلى 

خارج الملعب )49(.
مازيمبي  مدافع  طرد  المباراة  في  التحول  نقطة  وكانت 
الزامبي »تاندي موابي« لنيله االنذار الثاني، بسبب المبالغة 
في االعتراض على قرار الحكم )64(. واستغل أصحاب األرض 
تفوقهم العددي على أفضل نحو، في الدقائق العشر األخيرة 
فأعاد العربي الناجي التقدم للبراكنة برأسية، أسكنها شباك 

سيادي إثر كرة مقوسة من عمر النمساوي )79(.
الحكم  احتسبها  جزاء،  ضربة  على  دايو  ايسوفا  وحصل 
»ماخيتي ندياي«، وانبرى لها يوسف الفحلي بنجاح )89(، 
قبل ان يعود لتأكيد التأهيل البركاني، بعدما انفرد وسدد بهدوء 

في الشباك )6+90(.
وفي جوهانسبورغ، بلغ أورالندو بايريتس الجنوب إفريقي 
النهائي برغم سقوطه أمام ضيفه األهلي طرابلس الليبي 0 – 1، 
في إياب نصف النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا في بنغازي 

بهدفين نظيفين.
وقد م الفريق الليبي مباراة قوية، إال أنه عانى تسرع العبيه 

في إنهاء الهجمات.

االتحاد االشتراكي

فرحة مستحقة العبي بركان بعد التأهل المستحق

نه�ضة بركان 
يطيح 

بمازيمبي 
ويراهن على 

اإبقاء لقب 
كاأ�س الكاف 

مغربيا

يوسف  المغربي  الدولي  المهاجم  ق��اد 
النصيري فريقه إشبيلية إلى ضمان مركزه 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل، بتسجيله هدف التعادل أمام مضيفه 
الذي  اللقاء  في   ،  )1  –  1( مدريد  أتلتيكو 
جمعهما، يوم األحد، ضمن منافسات الدورة 

37 )قبل األخيرة( من البطولة االسبانية.
للمباراة  التعادل  فخ  في  سقوطه  ورغم 

عاد  إشبيلية  أن  إال  التوالي،  على  الرابعة 
باألهم من العاصمة مدريد، بتعادل سمح له 
برفع نقاطه في المركز الرابع إلى 76 نقطة، 
متقدما بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر 
ريال بيتيس، الفائز على ضيفه غرناطة 2 
– 0 ، إال أن ذلك لم يكن كافيا لخطف المركز 
األم  القارية  المسابقة  إلى  المؤهل  األخير 

من منافسه.

أمام  اللقاء  األندلسي  ال��ن��ادي  وخ��اض 
أتلتيكو، الضامن تأهله إلى دوري األبطال 
بفوزه على إلتشي 2 – 0 في الدورة الماضية.
وفي مباراته األخيرة على ملعب »واندا 
قبل الرحيل، كاد المهاجم  ميتروبوليتانو« 
يفتتح  أن  س��واري��س  ل��وي��س  المخضرم 
القائم  بجانب  مرت  كرته  أن  إال  التسجيل 
)6(، قبل أن يسجل مواطنه المدافع خوسيه 

خيمينيس الهدف األول برأسية بعد ركنية 
من البلجيكي يانيك كاراسكو، هزت شباك 
الحارس الدولي المغربي ياسين بونو )30(.
قوية  برأسية  النصيري  المهاجم  وعادل 
في شباك الحارس السلوفيني يان أوبالك، 
بعد تمريرة من البديل أوليفر توريس )85(، 
رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة هذا 

الموسم.

النصيري يتصالح مع الشباك ويهدي إشبيلية بطاقة دوري األبطال

النصيري يسجل هدفا غاليا إلشبيلية

حسن صموتي   
لم تكن نهاية مباراة سريع وادي زم والرجاء الرياضي، عن الجولة 
24 من الدوري االحترافي األول هادئة، حيث اندلعت أعمال شغب، 
خدشت الصورة الحضارية، التي اعتادت الجماهير الخضراء رسمها 
في المالعب الوطنية، بعدما أمطر محسوبون على مناصري الرجاء 
الملعب بالقنينات والحجارة، أصابت إحدها الحكم المساعد، قبل أن 
تمتد إلى شوارع مدينة خريبكة، التي عاشت لحظات من الجحيم، تم 

خاللها االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
  لم يستسغ محبو الرجاء هزيمة فريقهم بمركب الفوسفاط، مساء 
أول أمس األحد، أمام سريع وادي زم، لتتعقد مهمة الخضر في المنافسة 
على لقب الدوري االحترافي، حيث يتوفر الغريم الوداد على مبارتين 
مؤجلتين، سيمكنه الفوز  فيها إلى توسيع فارق النقط بينهما غلى 

ست نقط.
 وأكد غوغليرمو أرينا، مدرب سريع وادي زم، على ان فوز فريقه 
الرجاء  أمام  مباراة صعبة  في  تحقق  ألنه  مهم،  مفعول  له  سيكون 
الرياضي،  ما سيعطي شحنة إضافة لالعبين من أجل تحقيق نتائج 

إيجابية في المباريات المتبقية. 
 وأضاف غوغليرمو أنه يشتغل كل أسبوع بنفس الوتيرة، على غرار اإلعداد 
قبل أسبوع لمواجهة الجيش الملكي، إذ قدمت عناصره مستويات جيدة، لكنها 

تلقت هدفين في الست دقائق األخيرة.    
  وتابع خالل الندوة الصحافية التي أعقبت المواجهة، »حاولنا تصحيح 
األخطاء، وإن أضعنا نقطا في المتناول أمام المغرب الفاسي وأولمبيك خريبكة 

والجيش الملكي، الذي يتوفر على عناصر جيدة.

وقال المدرب السويسري إن العبيه نجحوا في مجاراة إيقاع الشوط األول. 
الذي  الفوز،  هدف  توقيع  أجل  من  الرجاء  تقدم  من  استفادوا  الثاني  وفي 
طرف  من  استغلت  مساحات  تركوا  إذ  اللقب،  على  المنافسة  في  سيبقيهم 

فريقه الذي خرج منتصرا.     
 ومن جهته أكد رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء، على أن فريقه واجه عدة 
إكراهات أمام سريع وادي زم، في مقدمتها الغيابات بسبب اإلصابات واإلنذارات 

والسب والشتم الذي بات يتعرض له الالعبون. 
 وأضاف الطاوسي أن اإلكراهات أتت دفعة واحدة، وتجلت في غياب جمال 

حركاس المصاب وإصابة حميد أحداد خالل فترة اإلحماء، وفي آخر 
لحظة إصابة محمد مكعازي بالتهاب اللوزتين، فضال عن حصول خمسة 

العبين على ثالثة إنذارات.     
بالسب  تأثرت  اإلضافة، ألنها  تقدم  لم  العناصر  وتابع بعض       
والشتم في كل مرة، ما جعلها تكرر األخطاء وتعاني من تثاقل األقدام، 
بدليل طريقة تلقي الهدف إذ كانت الكرة أمامهم. فرغم أنهم ينتصرون في 
المباريات ويقدمون ما لديهم، يكون جزاؤهم السب والشتم بالمدرجات.  
   وأبرز الطاوسي أن المباراة للنسيان ويجب استخالص الدروس، 
رغم األثر السلبي الذي يتركه السب في نفوس العبيه، منذ بداية اإلحماء، 
وإن حاول الرفع من المعنويات في كثير من المباريات، رغم الفوز في 

ست مواجهات ولهذا السبب انهزم الرجاء.
   واستغل سريع وادي زم غياب الركائز األساسية للرجاء ليحقق 
فوزا أحيى به أمل المنافسة على البقاء بهدف سجله المهدي مفضل 

في الدقيقة 69.
 واحتجت جماهير الرجاء في الوقت الضائع وقامت برمي أشياء 
صلبة على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة أصيب على إثرها الحكم 
المساعد كريم السباعي بجروح على مستوى الرأس ما اضطره لتلقي 

اإلسعافات. 
     واندلعت أحداث شغب بعد المباراة قرب قنطرة بئر إنزران بخريبكة، 
وتحديدا بين حي البيوت والمسيرة، إذ قامت جماهير الرجاء بتكسير عدة 
سيارات المواطنين وتخريب واجهات بعض الممتلكات الخاصة والعامة، كما 

سجلت مجموعة من اإلصابات بسبب التراشق بالحجارة.     
وعقب هذه النتيجة، ظل فريق الرجاء في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، 

فيما جاء سريع وادي زم في المركز األخير برصيد 18 نقطة.

السريع يبعثر أوراق الرجاء والجماهير تترك صورة سيئة بخريبكة

الـريـــاضي
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تمكن فريق اتحاد تواركة، أول أمس األحد، من انتزاع بطاقة الصعود الثانية 
وصافة  رسميا  احتالله  بعد  األول،  قسمها  في  االحترافية  الوطنية  للبطولة 
الترتيب في القسم الثاني، وراء فريق املغرب التطواني، الذي ضمن منذ الدورة 

25 عودته السريع إلى قسم الصفوة.
االتحاد  على ضيفه  الفوز  نتيجة  تحقيقه  بعد  تواركة  اتحاد  وجاء صعود 
أرضية  على  التي جمعتهما  املباراة  في  لواحد،  بهدفني  للخميسات،  الزموري 
ملعب األمير موالي الحسن بالرباط، برسم الدورة 28 من بطولة القسم الثاني.

املوسم  خالل  صفوفه  عزز  الذي  تواركة،  اتحاد  فريق  تمكن  الفوز  وبهذا 
الرحمان  عبد  الحارس  بينهم  من  املخضرمني  الالعبني  من  بمجموعة  الجاري 
الترتيب  وصافة  احتالل  من  النقاش،  إبراهيم  امليدان،  ومتوسط  الحواصلي 
برصيد 52 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أوملبيك الدشيرة و11 نقطة عن شباب 

املسيرة.
أمام  نظيفة  بثنائية  املنهزم  الدشيرة،  أوملبيك  تعثر  تواركة  اتحاد  واستغل 
ثالثا، وسقوط شباب   42 النقطة  عند  رصيده  ليتجمد  خنيفرة،  أطلس  شباب 
في  نقطة   41 في جعبته  ليظل  املراكشي،  الكوكب  أمام  نظيف  بهدف  املسيرة 

املرتبة الرابعة.
الرياضي  االتحاد  مدرب  ومساعد  التقني  املدير   ، شريفة  بن  محمد  وقال 
لهذا  تاريخي  يوم  لألنباء،«إنه  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  التوركي، 
النادي املرموق، الذي غذى كرة القدم الوطنية بنجوم كبار، في مقدمتهم الدولي 
السابق محمد التيمومي. إنها نتيجة عمل هائل من قبل جميع مكونات النادي«.
وأضاف أنه إنجاز مستحق ألن نادي االتحاد الرياضي التوركي فريق منظم 

ومحترف، ومنسجم حيث يجمع العبني مخضرمني وعناصر شابة.
اختياري  يعكس  اإلنجاز  هذا  شخصيا،  لي  »بالنسبة  القول  إلى  وخلص 

العمل داخل هذا النادي ومشروعه الرياضي، الذي أقنعني«.
ومن جهته، أكد عبد املولى الخنفري املدير اإلداري لالتحاد الرياضي التوركي 
أن هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، وأن املهمة لم تكن سهلة، »ألنه كان علينا 

التعامل مع فرق راكمت خبرة كبيرة«.

على  باملحافظة  مطالبني  حيث سنكون  جديدة  مرحلة  حاليا  »نلج  وأضاف 
مكتسباتنا، لكن مكونات النادي والجهاز التقني ومختلف املسؤولني، ستأخذ 
في االعتبار التحديات التي ستواجهها من خالل تطوير مشروعهم املستقبلي«.
املاضي،  القرن  ستينات  نهاية  التوركي  الرياضي  االتحاد  فريق  وتأسس 

لتنطلق منذ تلك الفترة رحلة بحث الفريق عن الصعود لقسم األضواء.
واقترب االتحاد التوركي من بلوغ هذا الهدف سنوات قليلة بعد ذلك، حيث 
النادي،  عشاق  جعل  ما  وهو  الثانية،  الدرجة  بلوغ  من  السبعينات  في  نجح 

الالعبني، واملسؤولني يزدادون إيمانا بالقدرة على االلتحاق بقسم الكبار.
املميزين،  الالعبني  من  مجموعة  الفترة  هذه  خالل  التوركي  الفريق  وضم 
الفئات  في  تدرج  الذي  التيمومي،  محمد  الذهبية،  للكرة  الحامل  يقودهم  كان 
العمرية للنادي، قبل االنتقال صوب فريق الجيش امللكي ليتوج معه بمجموعة 

من األلقاب.
وبفضل ترسانة من الالعبني املميزين من بينهم جمال قريطس و األخوين 
عزيز وعبد اللطيف الخياطي عالوة على الالعب عبد الغفور، كان املوسم الكروي 
القسم  في  التوركي  الرياضي  لالتحاد  1980 – 1981 شاهدا على أول ظهور 
األول، إال أنه فشل في الحفاظ على مكانته وعاد أدراجه بعد نهاية املوسم ذاته.
بقسم  العهد  تجديد  في  التوركي  الفريق  عزيمة  الكبوة  هذه  تحبط  ولم 
الصفوة، إذ انطلق في املنافسة على الصعود مجددا بداية من أول موسم في 
الدرجة الثانية، وهو ما نجح فيه حيث عاد لقسم األضواء خالل املوسم الكروي 

.1983 – 1982
وعجز االتحاد التوركي خالل املناسبة الثانية أيضا عن الحفاظ عن مكانته 
املوسم  الثالثة في  للمرة  الشأن خالل صعوده  كان  األولى، وكذلك  الدرجة  في 

الكروي 1986 – 1987.
فيها  استطاع  التي  الوحيدة  املرة   2005  –  2004 الكروي  املوسم  وكان 
دام  غياب  إثر  الصعود  حقق  بعدما  األولى،  الدرجة  في  بقائه  ضمان  الفريق 

سنوات طويلة.

احتاد تواركة يحقق حلم ال�سعود ويرافق املغرب التطواين اإىل ق�سم الكبار

االتحاد الرياضي11
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الفريق التوركي يحصد ثمار اجتهاده

فرحة عسكرية بانتصار ثمين

ع.س.ن /1700/إدع.س.ن /1698/إد

اأربع ميداليات للكراطي املغربي يف كاأ�س 
حممد ال�ساد�س الدولية للكراطي

عبد المجيد النبسي
بالرباط،  األحد  أمس  أول  مساء  اختتمت 
السادس  محمد  كأس  16من  الدورة  فعاليات 
الرعاية  تحت  نظمت  التي  للكراطي،  الدولية 
بالقاعة  السادس،  محمد  امللك  لجاللة  السامية 
املغطاة التابعة للمجمع الرياضي األمير موالي 

عبد اهلل بالرباط.
وحضر الكراطي املغربي بقوة، ليؤكد مكانته 
العربية  العاملية  املدارس  أقوى  بني  الدولية 
ميداليات:)ذهبية  بأربع  فاز  أن  بعد  والعاملية، 

وفضية، وبرونزيتان(.
وجاءت امليدالية الذهبية في مسابقة التباري 
على  تغلب  الذي  جينا،  العالي  عبد  البطل  عبر 
60كلغ  وزن   في  محمد  صالح  محمد  املصري 

بـ7 – 5.
وأظهر البطل جينا ذكاء حادا وثقة كبيرة في 
إلى  تخلفه  تحويل  من  مكنه  ما  التقنية،  قدراته 
في  إيبون«  انتصار، بعد أن نجح في تسجيل« 
الثواني األخيرة من املنافسة، بعدما كان منهزما 

بـ 4 – 5 .
وجاءت امليدالية الفضية في مسابقة  التباري 
أقل  وزن  في  بروك  نسرين  البطلة  عبر  أيضا، 
أمام  النهائي  في  تعثرها  ،بعد  كلغ   68 من 
سيطرت  التي  كيريسي«،  »آلينا  السويسرية 
على املقابلة بشكل كبير، وانتصرت بـ 5نقط دون 

مقابل.
وعرفت البطلة السويسرية كيف تسقط البطلة 
املغربية في الكثير من األخطاء التقنية، واالكتفاء 

بالدفاع، ولتفوز بذلك بامليدالية الذهبية.
مباراة  في  بروك  نسرين  تابع  من  كل  وكان 
البطلة  على  فيها  فازت  والتي  النهاية،  نصف 
العاملية األذريبيجانية »آرينا زاراتيسكا«بنتيجة 
4 – 3، رشحها  للفوز بامليدالية الذهبية، لكنها 
مباراة  في  مستواها  عن  البعد  كل  بعيدة  كانت 

نصف النهاية.
ونال الكراطي املغربي امليداليتني البرونزيتني 
بواسطة كل من فاطمة الزهراء الشجعي في وزن 
على  التباري  منافسة  في  فوزها  بعد   61كلغ، 
بنتيجة  فانتوس«  »جاكلني  اإلكوادورية  البطلة 
1 – 0، وهو ما يؤكد الحذر الكبير الذي ميز هذه 

من  الثانية  البرونزية  كانت  حني  في  املباراة، 
أقل  وزن  في  واجه  الذي  الشعبي،  نبيل  نصيب 
من 84 كلغ، املصري محمد رمضان، الذي لم يكن 

ندا قويا وحقق الفوز بخمسة نقط دون مقابل.
خاضوا   9 أصل  من  أبطال   4 كان  وإذا 
التتويج،  قد  صعدوا منصة  التباري  منافسات 
فإن املشاركني في مسابقة الكاطا )آية النصيري 
وسناء أكلمام وصالح الدين املنصوري وعدنان 
بإحدى  للفوز  الحظ  يحالفهم  لم  الحكيمي( 
حيث  السابقة  الدورات  عكس  وذلك  امليداليات، 
منصة  في  متواجدا  املغربي   الكراطي  كان 

التتويج.
األبطال  الدورة  هذه  في  كبير  بشكل  وبرز 
منها  ميداليات،  بعشر  فازوا  الذين  املصريون، 
املصري  الكراطي  جعل  ما  وهو  5ذهبيات،  
متواجدا في أغلب منصات التتويج في منافسات 

التباري ذكورا وإناثا.
منافسات«  على  اليابانيون  األبطال  وسيطر 
بميداليتني  فازوا  حيث  وإناثا،  ذكورا  الكاطا« 

ذهبيتني  وبـ 4 نحاسيات.
وقال »يانيك بيرسوط«، املدير التقني لجامعة 
الكراطي وأساليب مشتركة،إن الدورة 16من كأس 
محمد السادس الدولية للكراطي، والتي تعد من 

الكراطي،  الدورات الخمس للعصبة األولى  في 
قد أكدت من جديد على مستوى الكراطي املغربي 
عامليا، كما بأنها مكنت بعض األبطال من تحسني 
ترتيبهم العاملي، مع العلم بأن هناك من أخفق في 
بلوغ منصة التتويج، ويمكن اعتبار هذه الدورة 
لألبطال  التقني  املستوى  على  للوقوف  مناسبة 
مرتبان  مغربينب  بطلني  وأن  خاصة  املغاربة، 
على  و«سنعمل  عامليا.  األوائل  العشر  ضمن 
في  املغاربة،  لألبطال  التقني  املستوى  تطوير 
أفق املشاركة في ألعاب البحر األبيض املتوسط، 

وألعاب التضامن اإلسالمي ». 
الدورة  مدير  صرح  التنظيم   وبخصوص 
عرفت  السنة  هذه  دورة  أن  مطيوط،  الزيتوني 
وعلى  التنظيم،  مستوى  على  كبيرا  نجاحا 
تابع  من  كل  مكن  ما  وهو  التقني  املستوى 
القاعة املغطاة،أو  املنافسات، سواء مباشرة من 
االستمتاع  من  الواسع،  التلفزي  النقل  عبر 

بمباريات شيقة وممتعة.
الدولية ملحمد  الكأس  16من  الدورة  أن  يذكر 
 48 مشاركة  عرفت  للكراطي  الدولية  السادس 
 32 ضمن  مصنفني  100بطل  بـ  ممثلة  دولة، 
تكوينية  دورة  تنظيم  عرفت  كما  عامليا.  األوائل 

ملجموعة من الحكام .

ع.س.ن /1701/إد

�سيطرة مغربية على الدورة 32 من ماراثون مراك�س الدويل
محمد فالل

بلقب  ديدا  بونسا  اإلثيوبي  العداء  توج 
 ،32 نسخته  في  الدولي،  مراكش  مراثون 
بعدما حقق توقيت )ساعتني و 09 دقائق و34 
سمير  املغربي  العداء  على  متقدما   ،) ثانية 
جوهر الذي حل ثانيا بتوقيت )ساعتني و 09 
دقائق و36 ثانية(، فيما عادت  املرتبة الثانية 
لإلثيوبي نجيس شوبي ادشاو بساعتني و 09 

دقائق و48 ثانية.
وشهدت أطوار ماراثون الرجال منافسة قوية 
بني العدائني األفارقة ونظرائهم املغاربة، الذين 
اإلثيوبيني.  خبرة  رغم  كعبهم،  علو  عن  أبانوا 
املناخ  جودة  هو  تحفيزيهم  في  ساهم  ومما 
دورا هاما  لعبا  بدوره  الذي  املعتدل،  والطقس 
في السباق ولم يكن له أي تأثير على العدائني.

في  إال  املتسابقني  بني  التنافس  يشتد  ولم 
الوصول،  خط  من  األخيرة  كيلومترات  العشر 
باقي  عن  املقدمة  كوكبة  ابتعدت  حيث 
اإلثيوبي  األخير  في  مكنت  بأمتار  املتسابقني، 

بونسا ديدا من التتويج باللقب .
ولدى السيدات، فقد سجلت هيمنة واضحة 

للعداءات املغربيات الالئي  تجاوزن منافساتهن 
باستحقاق وسيطرن على املراتب األولى.

العداؤون  تألق  الرجال  مراثون  نصف  وفي 
العدائني  على  الطريق  قطعوا  الذين  املغاربة، 
الثالثة  املراتب  احتالل  من  وتمكنوا  األفارقة، 
األولى. وبدوره سجل نصف مارثون السيدات 
العداءات  انتزعت  حيث  مغربية،  سيطرة 
املغربيات الرتب الثالثة األولى، مما يؤكد بأن 
النسخة الثانية والثالثني كانت مغربية بامتياز 

.
    وقال العداء اإلثيوبي بونسا ديدا، املتوج 
بلقب املاراثون، عقب تتويجه، إن الدورة 32 من 
قوية  بمنافسة  تميزت  الدولي  مراكش  مراثون 
برهنوا  الذين  املغاربة،  العدائني  واستماتة 
على مستويات جيدة، وكانوا األقرب للتتويج، 
لم يتمكن من أخذ زمام األمور إال  مشددا بأنه 
كما  الوصول،  نقطة  من  األخيرة  املراحل  في 
املغاربة  باملتسابقني  الوقت  نفس  في  أشاد 
عن  يعبر  أن  قبل  السباق،   طيلة  بنديتهم 
النسخة  هذه  عرفتها  العامة  لألجواء  ارتياحه 
الجمهور  وتشجيع  املناخ  جودة  حيث  من 
وختم  املراكشيني،  طرف  من  الترحاب  وحسن 

ممتاز  مراكش  ماراثون  إن  بالقول  تصريحه 
ويستحق املكانة املرموقة.

الزهراء كردادي، صاحبة  فاطمة  البطلة  أما 
بهذا  سعادتها  عن  عبرت  فقد  اإلناث،  لقب 
إفريقيات  بطوالت  أمام  حققته  الذي  اإلنجاز 
أنه  مضيفة  املاراثون،  بسباقات  خبيرات 
منصة  أعتلي  و«أنا  يتصور  ال  إحساس 
كمغاربة.  جميعا  لنا  شرف  وهو  التتويج، 
كنت  ألنني  مكثفة  استعداداتي  كانت  لقد  نعم 
أطمح إلى التتويج ... حظينا بكامل التشجيع 
الذين  املسؤولني،  طرف  من  الالزمة  والعناية 
املوعد.  في  لنكون  الظروف  جميع  لنا  وفروا 
أن  وأتمنى  املغاربة  لجميع  اللقب  هذا  وأهدي 

أحقق ألقابا أخرى في املستقبل.« 
على  العام  املشرف  الكنيدري،   محمد  أما 
ماراطون مراكش الدولي، فقد وجه شكره  لكل 
حيث  من  الدورة،  هذه  إنجاح  في  ساهم  من 
األرقام أو التنظيم، كما هنأ البطالت واألبطال 
»اعتبرها  نتائج،  من  حققوه  ما  على  املغاربة 
جميعا«،  لنا  الوقت  نفس  في  ومشرفة  مبهرة 
مغربية  كانت  السنة  هذه  نسخة  أن  مضيفا 

بامتياز.

أ�س  أربع ميداليات للكراطي املغربي يف ك

من حفل توزيع الجوائز على املتوجني                  تصوير الحالفي

أحمد بيضي
غير رسمية  »نسخة  أثار تسريب 
الوطنية  للوكالة  األساسي  للقانون 
»جمعية  حفيظة  والغابات«  للمياه 
التقنيين الغابويين« التي دعت لعقد 
دورة استثنائية، عن بعد، لمجلسها 
حيثيات  مناقشة  أجل  من  الوطني، 
المسربة«،  »النسخة  وتفاصيل هذه 
سيما في ظل ما وصفه بيان مجلس 
»التطورات  بـ  المذكورة  الجمعية 
تنزيل  عــرفــهــا  ــتــي  ال الــمــتــســارعــة 
استراتيجية غابات المغرب 2020 – 
2030، ومعها الوكالة الوطنية للمياه 
والغابات المحدثة بقانون 20 – 52«، 
وفق بيان صادر عن أشغال اجتماع 

المجلس الوطني للجمعية.
مجلس  أكــد  السياق،  ذات  وفــي 
الجمعية أنه فوجئ بتسريب الوثيقة 

التي وصفها بـ«الجوفاء من أي امتياز إداري 
التقنية  الشغيلة  انتظارات  يوازي  مادي  أو 
االستراتيجية  األهمية  ذي  الغابوي  للقطاع 
التي حظيت بمباركة وعناية جاللة الملك في 
كل المناسبات«، حيث »اكتفت اإلدارة بإعادة 
وإضافة  السابقة  المكاسب  بعض  تكييف 
األطر  لتطلعات  ترقى  ال  مادية  تحفيزات 
التقنية مقارنة مع المسؤوليات وااللتزامات 
والمهام الموكولة إليهم«، دون أن يفوت مجلس 
الجمعية التذكير برفض ممثلي هذه الفئة، قبل 
حوالي ست سنوات، لبعض ما أعادت إدارة 

القطاع تكييفه. 
وجاء اجتماع مجلس الجمعية انطالقا من 
»سكوت إدارة القطاع على موضوع »النسخة 
المسربة« وعدم تفنيدها أو تكذيب مضامينها«، 

و«من عدم تصديق المجلس الوطني لحدسه 
خالل  مرة،  ما  غير  عنه،  عبر  الذي  السابق 
بياناته ولقاءاته الرسمية التي كانت تحذر من 
تدبير دسائس غير موضوعية لمعالجة العديد 
من اإلشكاالت التي كانت مطروحة على مائدة 
الحوارات على الدوام«، إلى جانب »الوعود 
التي قطعها مسؤول القطاع على نفسه، والتي 
لخصها أساسا في إعداد قانون شامل ومتميز، 
وبجودة عالية غير مسبوقة«، على حد نص 

البيان.
ولم يفت المجلس الوطني للجمعية، ضمن 
بيانه، اإلشارة إلى سياسة »تشديد الخناق 
العناصر  على  القطاع  إدارة  مارسته  الذي 
التقنية الميدانية عبر شرعنة االلزامية والعمل 
24/24 ساعة و7/7 يوما، بشكل استعبادي 
فاق تلك التي كان يفرضها المعمر على األعوان 

الغابويين المغاربة، إبان فترة االستعمار، في 
انعدام تحديد قيمة تحفيزية تقابل هذه األعباء 
وهكذا،  المماثلة«،  القطاعات  بباقي  إسوة 
يضيف مجلس الجمعية، »ستظل اإلشكاالت 
قائمة في ما يتعلق بسياقة سيارات المصلحة 
وعربات مكافحة الحرائق وغياب رؤية لتطوير 

المسار المهني للتقني«.
وصلة بالموضوع، ذكر المجلس الوطني 
لـ«جمعية التقنيين الغابويين« بـ »ملف تقنين 
حمل السالح الوظيفي والتعويضات المتعلقة 
ثم  والنياشين،  البذلة  ملف  إلى  إضافة  به، 
ملف حاملي الشهادات، وبصفة عامة انعدمت 
اإلشارة، في بنود مشروع النظام األساسي، 
إلى أي وسائل عصرية وموضوعية وتقنية 
التقني  البشري  العنصر  لمواكبة  مصاحبة 
لمسايرة التنزيل األمثل الستراتيجية غابات 

والتدبير   2030  2020- المغرب 
للخالفات  األمثل  العصري  المهني 
المهنية واإلدارية المعقدة ألسباب 
تتعلق بطبيعة القطاع«، وفق محتوى 

البيان.
عن  الجمعية  مجلس  ـــرب  وأع
المنتوج  إزاء  »استغرابه ودهشته 
منه  تخوفه  عن  عبر  طالما  ــذي  ال
اعتماد  وعـــدم  التعتيم  بسبب 
التشاركية  الــديــمــقــراطــيــة  مــبــدأ 
خالل  المهنية  التمثيليات  مــع 
لكثير  »رفضه  عن  فضال  إعداده«، 
بمسودة  ــواردة  ال المقتضيات  من 
هذا النظام األساسي ومطالبته كل 
الجهات المعنية، وعلى رأسها مدير 
بتحمل  بالنيابة،  الوطنية  الوكالة 
مسؤوليتها كاملة لتدارك االنزالقات 
الخطيرة التي ستضيع معها الحقوق 
المادية والمعنوية لفئة عريضة من 
والتي  البشرية،  الموارد  مكونات 
تعد ركيزة ميدانية أساسية لتحقيق الوكالة 

أهدافها ومردوديتها المطلوبة«. 
التقنيين  »جمعية  مجلس  قـــرر  وقـــد 
المعنية  الــدوائــر  كل  مراسلة  الغابويين« 
عليه  أقدمت  ما  بخطورة  »إشعارها  ألجل 
إدارة القطاع بشكل انفرادي غير مسبوق لدى 
قطاعات مماثلة«، مع اإلعالن عن »حق الجمعية 
في اتخاذ كل اإلجراءات القانونية المناسبة 
التي يخولها لها الدستور والقوانين المعمول 
بها دفاعا عن حقوقها المكتسبة والمستحقة«، 
فيما لم يفت ذات المجلس الدعوة الجتماع 
حضوري، يوم السبت 14 ماي 2022، بسال، 
من أجل تعميق دراسة ومناقشة المستجدات 
المذكورة واالتفاق على تاريخ عقد الجمع العام 

العادي للجمعية. 
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االأمير موالي ر�شيد يمثل جاللة الملك ب�أبو ظبي 
في تقديم التع�زي في وف�ة ال�شيخ خليفة بن زايد 

مثل األمير موالي رشيد، أول أمس األحد بأبو ظبي، 
جاللة الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في 

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقدم األمير موالي رشيد، خالل استقباله من قبل 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تعازي جاللة الملك في وفاة الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
حضر االستقبال على الخصوص الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، والشيح طحنون 

الوطني، والشيخ  آل نهيان مستشار األمن  زايد  بن 
سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، والشيخ عبد 
اهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. كما حضره عن 
الجانب المغربي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

أحمد التوفيق.
وكان األمير موالي رشيد، قد حل في وقت سابق 
يوم األحد بالمطار الرئاسي بأبوظبي، حيث وجد في 
استقباله الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب 

التنفيذي لحكومة أبو ظبي.

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

 صدق اهلل العظيم

البحرية رابحة في   ذمة اهلل

البحرية،   عائلة  حزينة،   فقدت   بقلوب 
 المشمولة برحمة اهلل، بإذنه تعالى،   البحرية 
رابحة، أرملة السنني الحركاتي إدريس إثر موت 
للهجري   1443 مفاجئ، وذلك يوم29رمضان 

الموافق  فاتح ماي 2022 بصفرو.
المرحومة ترك رحيلها ألماً   وحزناً   بليغين 
جيرانها،   نظراً   وسائر  عائلتها   في   نفوس 
التي   كان   تتميز  أخالقها  وحسن   لطيبوبتها 
مثواه  إلى  الطاهر  بهما،   وقد شيع جثمانها 
األخير بمقبرة صفرو،   فصبراً   جميالً   لعائلتها 

وسائر أقاربها.
وبهذه المناسبة األليمة،   يتقدم جميع األهل 
واألحباب والجيران  بأصدق عبارات التعازي  
فطومة،  السنني  أبنائها:  إلــى   والمواساة 
خديجة، سي محمد، زهور، مصطفى، عبداهلل 
عائلتيها  أفراد  جميع  وإلى  السنني  وجواد 
الصغيرة والكبيرة،   سائلين هلل أن   يرحم روحها 
الطاهرة وأن   يبوئها مقام صدق عند مليك مقتدر 
في   أعلى عليين،   وأن   يسكنها  فردوس الجنة 
مع الذين أنعم عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا،   وأن  
 يلهم ذويها الصبر والسلوان .  وال راد لقضاء 

هلل .  إنا هلل وإنا إليه راجعون . 

البي�ش�ء  الدار  مدينة  مجل�س  دعم  قيمة  �شنتيم  مليون   500
للرج�ء والوداد  وتحفيزات مهمة عن كل انت�ش�ر وطني اأو ق�ري 

العربي رياض
جاء في مشروع االتفاقية، التي ستوقع 
وفريقي  الدارالبيضاء  مدينة  مجلس  بين 
الرجاء والوداد، أن األخيرين سيستفيدان من 
دعم مالي سنوي قيمته 500 مليون سنتيم، 
يخصص منها الناديان 100 مليون سنتيم 
لدعم وتطوير مدرسة كرة القدم لكل ناد، وذلك 
في إطار التجاوب مع خالصات المناظرة 
الوطنية لدعم األندية الكبرى، وسيشرع في 
تنفيد بنود هذه االتفاقية انطالقا من سنة 
أكثر من هذا فقد   ،2027 إلى غاية   2022
التزم مجلس المدينة بتخصيص تحفيزات 
مالية في حال حقق الرجاء أو الوداد لقبا 
قاريا أووطنيا، حيث تم تحديد مبلغ 100 
مليون للقب القاري و50 مليون سنتيم للقب 
الوطني، في المقابل اشترط المجلس على 
الفريقين، رفع تقارير دورية بصفة منتظمة 
في  المرصود  المالي  الدعم  صرف  حول 
االتفاقية طيلة مدة سريانها، مع وضع جميع 
الوثائق المالية والمحاسباتية ذات الصلة 
بموضوع الدعم، رهن إشارة مصالح الجماعة، 
وتقديم تقرير عن األنشطة موضوع الدعم 
إلى جماعة الدارالبيضاء عند نهاية كل سنة، 
كما اشترطت إبراز االسم والهوية البصرية 

الترابية  وعالمتها  الدارالبيضاء  لجماعة 
المقابالت  خالل  اإلشهارية،  اللوحات  في 
والدولية،  والوطنية  القارية  والتظاهرات 
بالمركب  فيها  طرفا  النادي  يكون  التي 
الرياضي محمد الخامس، مع إبراز االسم 
والهوية البصرية لجماعة الدارالبيضاء على 
المتعلقة  الرياضية  والتظاهرات  األقمصة 
كما  ناد،  لكل  التابعة  القدم  كرة  بمدرسة 
ألزمت االتفاقية الفريقين بتحسين ظروف 
الممارسة الرياضية والتكوين لفائدة الفئات 
الصغرى بكل وتوسيع قاعدة المستفيدين، 
وكذا تأطير وتكوين األطفال والشباب في 
مجال كرة القدم خاصة باألحياء الشعبية 
لمدينة الدارالبيضاء، باإلضافة إلى االعتناء 
واالهتمام بالالعبين القدامى والعمل على 
توثيق وحفظ ذاكرة الناديين، كما تضمنت 
االتفاقية شروطا أخرى والتزامات إضافية 

كإحداث لجنة للتتبع وما إلى ذلك .
االتفاقية شهدت  عملية صياغة مشروع 
حيث  األخير،  األسبوع  نهاية  خالل  جدال 
كان مدرجا فيها بند يقول باستفادة 270 
منتخبا من منتخبي الدارالبيضاء من حضور 
اللقاءات مجانا، منها 70 مقعدا بالمنصة 
الشرفية و200 مقعد بالمدرجات المغطاة، 
قبل أن يتدارك المسؤولون هذا الخطأ ويتم 

حذفه من االتفاقية األخيرة .     

البنك الدولي: التحويالت الم�لية اإلى 
المغرب ارتفعت بـ40 في الم�ئة في 2021  

بأن  الدولي  للبنك  تقرير جديد  أفاد 
التحويالت المالية إلى المغرب ارتفعت 
بنسبة 40 في المائة في 2021، مشيرا 
إلى تباطؤ متوقع خالل السنة الجارية 
في نمو هذه التحويالت إلى دول منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ــه  وحــســب أحــــدث تــقــريــر أصــدرت
مقرها  يقع  التي  المالية،  المؤسسة 
في واشنطن، هذا األسبوع، فقد زادت 
في  النامية  البلدان  إلــى  التحويالت 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 
7.6 في المائة في عام 2021 لتصل إلى 
61 مليار دوالر، بفضل التحسن القوي 
الذي تحقق في المغرب )40 في المائة(، 

ومصر )6.4 في المائة(.
التقرير،  حسب  التدفقات،  لهذه  الداعمة  العوامل  وتمثلت 
في ارتفاع النمو االقتصادي في البلدان المضيفة في االتحاد 
األوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة 

إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.
أن  المرجح  من   ،2022 عام  في  أنه،  الدولي  البنك  وسجل 
6 في  التحويالت قليال وستكون في حدود  تنخفض تدفقات 
المائة، مشيرا إلى أن التحويالت شكلت منذ وقت طويل أكبر 
مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا -من بين تدفقات المساعدات اإلنمائية 
رأس  أسهم  وتدفقات  المباشر  األجنبي  واالستثمار  الرسمية 
المال والديون- حيث شكلت 61 في المائة من إجمالي التدفقات 

الوافدة في عام 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن متوسط تكلفة إرسال 200 دوالر 
6.4 في المائة في الربع األخير من  إلى المنطقة تراجع إلى 

2021 نزوال من 6.6 في المائة قبل عام.
عالوة على ذلك، قال البنك الدولي إنه يتوقع أن تزيد تدفقات 
التحويالت المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام لتصل إلى 630 مليار 
دوالر في أعقاب تعافي قياسي تقريبا بلغ 8.6 في المائة في 

عام 2021.
أنظمة  على  أيضا  أثرت  قد  أوكرانيا  في  الحرب  أن  وأبرز 
المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على 
تدفقات التحويالت عبر الحدود، مشيرا إلى أن استبعاد روسيا 
القومي  األمن  صعيد  على  بعدا  أضاف  »سويفت«  نظام  من 

للمشاركة في تلك األنظمة.
وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفي التقرير ورئيس 
شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية »أن خفض رسوم 
التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار 
دوالر من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان 
للمهاجرين  دوالر  مليون  و400  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة 

والالجئين من أوكرانيا«.
وأضاف أنه، مع ذلك، من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات 
عبر الحدود متعددة األقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، مما 
يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويالت«.

التقنيون الغ�بويون يعتبرون ن�شخة »م�شربة« من النظ�م 
االأ�ش��شي للمي�ه والغ�ب�ت ف�رغة من اأي حقوق تليق بره�ن�تهم

نوقش مع محاور أخرى خالل أشغال المناظرة السابعة للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة

وحيد مبارك
الوطنية  للوكالة  العام  المدير  أكد 
اإلنفاق  مؤشر  أن  الصحي  للتأمين 
مقلقا  يعتبر  بالدنا  في  الصحة  على 
بالنظر إلى أنه يتطور بنسبة 7.1 في 
المئة كمعدل سنوي، في حين أن مؤشر 
المساهمة يتطور بنسبة 7 في المئة، 
ما  بينهما، وهو  تقاربا  أن هناك  أي 
بكثير  المعطى  هذا  قراءة  إلى  يدعو 
من التأني والعقالنية وتحليله تحليال 
عميقا. وأوضح خالد لحلو خالل عرض 
قّدمه بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية 
السابعة للصحة بالدارالبيضاء، التي 
نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات 
األخير، والتي  السبت  يوم  الخاصة، 

امتدت على مدى يومين، أن اإلنفاق الصحي انتقل من 
6.3 سنة 2014 إلى 9.9 مليار درهم سنة 2020، مبرزا 
أن الرقم تجاوز العشرة ماليير درهم في السنة الفارطة، 
وأشار المتحدث إلى أن التغطية الصحية عرفت تطورا 
على امتداد العشرية األخيرة، إذ أن عدد المؤّمنين لم 
يكن يتجاوز 16 في المئة سنة 2005 ليرتفع إلى 72.2 
في المئة متم سنة 2020، مشددا على أن المغرب، ومن 
خالل الورش الملكي للحماية االجتماعية، من المنتظر 
أن يحقق نسبة 100 في المئة بخصوص هذا الموضوع 

نهاية السنة الجارية.
من جهته شّدد البروفيسور رضوان السماللي، في 
في  الخاصة  المصحات  دور  على  االفتتاحية،  كلمته 

يتطلب  الذي  الصحية،  التغطية  تعميم  ورش  إنجاح 
تكثيف جهود كل المتدخلين وتطوير شراكة فعلية بين 
القطاعين العام والخاص لتلبية االحتياجات الصحية 
لكافة المواطنين، وضمان عدالة صحية مجاليا وولوجا 
البروفيسور  وأوضح  الصحية.  المنظومة  إلى  سلسا 
السماللي أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تطوير 
القطاع الصحي، واستعرض في هذا الصدد  وتجويد 
مجموعة من األدوار التي قام بها خالل مراحل متعددة، 
من ضمنها فترة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 
يتطلب  مما  الصحية،  المنظومة  هشاشة  أكدت  التي 
وفقا للمتحدث تعبئة كل الطاقات واإلمكانيات لمواجهة 
الخصاص في الموارد البشرية، وتعزيز االستثمارات من 
خالل تقديم تحفيزات تضمن حضور البنيات الصحية 
على امتداد رقعة المملكة، مما سيمّكن من تقليص كلفة 

يتوافق  بما  الصحية  النفقات 
والقدرة الشرائية لكافة الشرائح 

االجتماعية.
السماللي  البروفيسور  وأكد 
في  النظر  إعـــادة  ضـــرورة  على 
الجوانب التنظيمية والتشريعية 
والتدبير على  التسيير  وكيفيات 
الخاصة،  المصحات  مستوى 
المتمثل  الموعد  في  تكون  لكي 
في استقبال المرضى بشكل أكبر 
عند تعميم التغطية الصحية، بما 
يضمن تحقيق األهداف المبتغاة 
من الورش الملكي لتعميم الحماية 
االجتماعية، مشددا على أن الكل 
وبقوة  حاضرا  يكون  أن  يجب 
لتجسيد فلسفة هذا الورش والعمل 

على تجويد العرض الصحي بالمملكة. 
هذا وقد تخللت أشغال المناظرة السابعة التي تم 
تنظيمها تحت شعار إعادة تنظيم المصحات الخاصة 
من  مجموعة  فعالة،  صحية  منظومة  أجل  من  رافعة 
من  مجموعة  المست  التي  والــمــداخــالت  الــعــروض 
اإلشكاليات، كما هو الشأن بالنسبة للخارطة الصحية، 
والمسؤولية القانونية، وإشكاليات الدواء، والخصاص 
في الموارد البشرية ومحاور أخرى، التي عرفت نقاشا 
تخللت  وفاء  لحظة  عن  فضال  الحاضرين،  بين  مهما 
البرنامج تم خاللها استحضار روح الفقيد البروفيسور 
محمد الدخيسي، أحد الوجوه البارزة في المسار الصحي 
لبالدنا الذي وافته المنية بعد اإلصابة بفيروس كوفيد 

19 خالل الجائحة الوبائية.

دكاترة المغرب يضربون غدا األربعاء بجميع المؤسسات الحكومية 
الدكتور الم�شكيني اإح�ش�ن: تم تغييبن� من الحوار االجتم�عي 

ونط�لب بدمجن� في الق�نون االأ�ش��شي لالأ�ش�تذة الب�حثين
    جالل كندالي 

لدكاترة  الــعــام  االتــحــاد  ينفذ 
المغرب، يوم غد األربعاء 18 ماي 
بسبب  وطنيا،  إضــرابــا   ،2022
الموظفين  الدكاترة  ملف  تغييب 
في الحوار االجتماعي واستمرار 

سياسة تهميشه وإقصائه.
دواعي هذه الخطوة النضالية، 
األسباب  من  العديد  تتلخص في 
كما يعدد ذلك في تصريح لجريدة 
الدكتور  ــي،  ــراك االشــت ــحــاد  االت
المسكيني إحسان، رئيس االتحاد 

هذا  يؤكد أن  حيث  المغرب،  لدكاترة  الوطني  العام 
اإلضراب سيكون بجميع المؤسسات الحكومية ردا على 
إقصاء ملف الدكاترة الموظفين من الحوار االجتماعي 
واستمرار سياسة تهميش الدكاترة الموظفين المغاربة.
أن االتحاد  إحسان،  المسكيني  الدكتور  ويضيف 
العام الوطني لدكاترة المغرب كان ينتظر من الحكومة، 
رد االعتبار لهؤالء الدكاترة الذين عانوا الويالت، خاصة 
أن هذه الحكومة رفعت في شعاراتها إنصاف الكفاءات 
لكن  أعلى شهادة،  الحاملين  الموظفين  من  الوطنية 
لألسف يتفاجأ االتحاد بعدم إدراجه كملف في الحوار 
االجتماعي وإيجاد مخرج له، رغم أن تسوية وضعية 

والمؤسسات  العمومية  اإلدارات  في  الدكاترة سواء 
والجماعات الترابية لن يكلف الحكومة أي اعتمادات 

مالية إضافية.
وطالب رئيس االتحاد، رئيس الحكومة، أن يفتح 
المغرب  لدكاترة  الوطني  العام  االتحاد  مع  الحوار 
مرسوم  وسن  الموظفين  لدكاترة  الرسمي  الممثل 
النظام  في  الدكاترة  جميع  بدمج  وذلك  استثنائي، 
األساسي لألساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط. مشددا 
االعتبار  رد  أجل  من  النضال  مواصلة االتحاد  على 

لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.

االإنف�ق على ال�شحة في المغرب يقلق ف�علين �شحيين 
ودعوات لتخفي�س كلفته عن ع�تق المغ�ربة 
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الإنفاق على ال�صحة في المغرب يقلق فاعلين 
�صحيين ودعوات لتخفي�ض كلفته عن عاتق المغاربة

هناك   قاموس   بسيط   لم   تعد   الديموقراطية   تستقيم   بدونه،   هو  
 قاموس »    كليلة   ودمنة    «. وقانون   أكثر   بساطة   منه،   هو   قانون   الغابة  :  
 وعليه   صار   المغرب   ورشة   الختبار   الزريبة   الديموقراطية   في   أبهى  

 حللها . 
أليس   السياسي    حيوانا   سياسيا   بطبعه؟

وقد   سقطت   السماء   على    الشعب    المغربي   وعلى   شهدائه   وقضت  
 أجيال   كثيرة    من   بنيه   وبناته   قرونا   مديدة   في   السجون   والمعتقالت  
 السرية   كي   يصبح   رئيس   حكومة   ذئبا   عجوزا،   ورئيس   البرلمان  

 حمارا   صغيرا .... 
هذا   آخر   فصل   في   كتاب   بيدبا   الفيلسوف   والذي   ترجمه   عبد  

 هلل   بن   المقفع ... 
 فالقاموس   المتبادل   بين   عبد   اإلله   بنكيران،   وهو   في   حياة   أخرى  
 رئيس   حكومة   سابق   والطالبي   العلمي،   وهو   في   حياة   الناس   الحالية  
 رئيس   البرلمان   المغربي   في   شقه   النيابي،   والرجل   الثالث   في   هرم  

 الدولة قاموس ال أدب فيه! 
وما من شك أن هذه   المناوشات   الجديدة،   التي   يتابعها   المغاربة  
 في   الوقت   الثالث   منذ   أن   أصبحت   السياسة   بروفة   تكوينية    في  

 رعاية   الحيوانات،   أثارت   انتباه   السلك   الديبلوماسي . 
وال تستغرب     أيها   الشعب الكريم إذا بلغك  أن   السفير   الهندي   طلب  
 ترجمة   فورية   للخطب   السياسية   للرجلين   وأمثالهما،   لكي   يعرضها  
 على   حكومة   بالده كامتداد لكتاب )پنچاتنترا( األصل الهندي لكليلة 
ودمنة .    كما   أن   السفير   الهولندي،   في   ما   أصبح   مهمة   ديبلوماسية  
 له،   لن يفاجأ إذا سارع   إلى   إخبار   حكومته   باالنتقال   السياسي   في  
 القاموس   المغربي، الذي  يجب   استحضاره   في   العالقات   بين   البلدين،  
 أما   السفير   السويدي،   فهو   قد   سارع   إلى   إرسال   تلغراف   عاجل   يطلب  
 من   حكومته   تعليق   أي   زيارات      للسياسيين   والمسؤولين،المغاربة  
 خوفا   على   الناشئة   من   ذئاب   في   هيئة   رؤساء   حكومات   وحمير   في  

 هيئة   برلمانية   متقدمة .. 
وقد يذيل   تلغرافه،   حسب   األعراف    المتطابقة،   خوفا   على   النشء  
 من   أن   يصاب   بلوثة   أخالقية   تخلط   بين   اآلدميين   وبين   السياسيين، 

بعد   أن   صاروا   قطيعا   في   غابة   ديموقراطية   واسعة   األطراف .. 
ويبدو   أن   وزير   التربية   والتعليم   والرياضة،  عليه أن يفكر   بجدية  
 في   توسيع   نطاق   مهامه،   لكي   تشمل   لسان   الطير    والوحيش   والهوام  

 والزواحف ..
ومن المنطقي أن يفكر   آباء   وأولياء   التالميذ  يف  منع   الحديث  
 عن   السياسة   والسياسيين   ومؤسسات   الديموقراطية   في   دروس  
 التربية   الوطنية   والتربية   على   المواطنة   واالجتماعيات   بعد   أن   تبين  

 أن   كبار   رجال   السياسة   أصبحوا   يفضلون   قواميس   الحيوانات . 
وطبعا،فالقضية جدية ما دامت تتعلق     برجل   حزبه   على   رأس  
 االنتخابات   والمؤسسات  يقارع   رجال   ثانيا   كان   حزبه   هو   األول .. 

وال   أحد   فيهما   حرك   السلطة   والقانون   من   أجل   إثبات   الفقر  
 الديموقراطي   واألخالقي   لآلخر   أمام   القضاء .. 

فالكل   يكيل   السباب   لآلخر،   في   تمرين   لغوي   يليق   بالشارع   العام  
 في   الواحدة   والنصف   ليال .. 

صديقي   األديب   الكبير   الذي   أوحى   لي   بكليلة   ودمنة   لم   يفته   أن  
 يشير   إلى   أن   هذه   الصيغة   غير   المنقحة   والمهترئة   ينقصها   خيال  

 كبير،   وال   وصفة   إبداعية   فيها . 
يا   إلهى   حتى   في   األوصاف   الحيوانية   لم   ينجح   السياسيون  
 في   إيجاد   الصيغة   المثلى   أو   يثبتون   قدرتهم   على   خلق   اإلبداع ..! 

كليلة   ودمنة   هما   بنات   آوى   في   الكتاب،   ونحن   عندنا   كليل   واحد  
 ودمنة   واحدة .. 

وشخصيا   أرى   أن   هذا   اإلبداع   يحل   عقدة   طالما   استعصت   على  
 المتابعين و  المناضلين   والمفكرين   والباحثين،   هو   النفور   السياسي،  
 ال   أحد   سيلوم   المغاربة   إن   هم   أنفوا   وعزفوا   عن   الدخول   إلى   اإلسطبل  
 الديموقراطي   الواسع    .. بعد   أن   كان   خيرة   شبابه   وممثليه   قد   تالسنوا  

 وتنابزوا   باأللقاب .. 
إنها   الحكاية   الديموقراطية   التي   َتِرد   على   ألسنة   الحيوانات !    

ولكم كان   الملك   الراحل   الحسن   الثاني   رؤوفا   بالبرلمان   عندما  
 سماه   السيرك    . وقتها   كان   البرلمان   برلمانا   وجزء   من   نخبته   نخبة .. 

أما   اآلن   فقد   أصبحنا   نرى   رئيسه   ينعت   بالدواب،   وكانت   الحكومة  
 حكومة   وقد   بدأنا   نرى   رئيسها   السابق   ينعت   بالوحيش ..! 

لقد تذكرت   كتابا   لطيفا،  »الحيوانات   التي   تحكمنا «..    
وأمامنا   فصول   أخرى   أكثر   تشويقا   

مازلنا   في   الفصلين   األولين   من   كليلة   ودمنة   
فصل   الحمامة   المطوقة

   وباب   ابن   آوى   أوالشغبر الناسك .. 
في   انتظار   باب   الذئب   والحمامة   والشعب    الحزين ..  !  ..  

القاموس   هو   عند   اللسانيين   وأهل   المنطق   والفيلولوجيا، تفريغ  
 الحكاية   للقصة   اإلطارية...  

هنا   هي   نزوع   النخبة   نحو   القاع،   نحو   والقصة   اإلطارية   
 االنحطاط .. 

وعوض   أن   نتعلم   نحن   الشعب   أن   القانون   والسياسة   يخدمان  
 القصاص   العادل،   أصبح   من   يملك   السلطة   والموقع   القانوني  
 يتنازل   عنهما   لفائدة   قاموس   بيدبا   الفيلسوف،   وعوض   شغل  
 مساحة   المؤسسات   يميل   السياسيون،   وهم   هنا   من   كبار   الساسة  

 في   البلد،   نحو   الصيغة   القدحية   للقاموس   السياسي .. 
   في كل مناسبة أو تجمع نكتشف   بغير   قليل   من   الدعابة    أن   هناك  
 ذئبا   كان   يحكمنا   وأن   هناك   حمارا   صغير   ما   زال   يحكم   ديموقراطيتنا .. 
ونتذكر   بغير   قليل   من   التفكه  ذلك   الكتاب   الشيق   الكاريكاتوري،  
 الحيوانات   التي   تحكمنا،   ونتذكر   بغير   قليل   من   الفكاهة    أننا   لحد  
 الساعة   بال   أسد   وال   ثعلب   وال   هدهد،    فقط بعض   الفيلة   والحمير  
 والذئاب    والدواب   األخرى    ... وقد   يكون   هناك   ضباع   لم   تتعرف   على  
 نفسها   بعد الى  حين  يغضب منها خصم سياسي   أو   حيوانات  
 الخرتيت   أو   البوم   والغربان   التي   تنتظر   من   يكتشفها،   لكن   لحد  
 الساعة   ما   زالت   نظرية   التطور   السياسي   عندنا   تقف   عند   ذئب   وحمار   

 صغير،   ال   ندرى   إن   كان   ْحميَّر    ...... جدة   أو   حمارا   يحمل   أسفارا .. 
وقد   يأتي   علينا   حين   من   الدهر   سندعو   هلل   أن   تكون   هذه   الفئة  
 السياسية   حيوانية   حقا،   تتمتع   بالكود   الشرفي   الذي   يحكم   الحيوانات  
 حتى   ندرك   بالفعل   كيف   تفكر   عندما   تتنابز   بهذه   األلقاب   على   مرأى  

 من   األطفال   والشباب   الذين   يرونها   نموذجا   للنجاح   السياسي .. 
سيصعب   علي   من   اآلن   فصاعدا   أن   أقرأ   »سيرة   حمار«   لحسن  
 أوريد   بنفس   الحرية   في   الخيال   وترتيب   المقاطع   المشهدية   ،   وكما  
 سيصعب   أن   نقرأ   »ذئب   البراري  » لهرمان   هيسة   بنفس   الرحابة  

 التخيلية   والحس   األدبي ..... 
وفي الختام، يشاء المثل الفرنسي   أن   يقفز المرء من الديك إلى 
الحمار،   عندما  يقفز من موضوع إلى آخر ال  رابط بينهما،   وفي  
 المغرب تقفز السياسة كاملة من الحمار إلى الذئب،   عندما   يكون 
المشهد كله الئقا ...  بالنعامة التي   ال نظلمها عندما ننعتها بأنها 
تضع رأسها في   الرمال بل فقط ال نوفيها حقها عندما ال نعطيها 

اسما سياسيا !    
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مصطفى ُخَلاْل
السيد بيرنار هنري ليفي، 

أنت فيلسوف فرنسي، وكاتب، وسينمائي، وميلياردير. 
بشكل  السياسة  تمارس  سياسة  رج��ل  أيضا  وأن��ت 
الفلسفة  عالم  إلى  تنتمي  وألنك  مختلفين،  ومضمون 
التي تقر بأن اإلنسان واحد والثقافات مختلفة، فإني فكرت 
أن أخاطبك على لسان شيرين أبو عاقلة حية ثم مغتالة ثم 
محمولة في تابوت ثم ضحية هجوم صهيوني وهي في 
تابوتها، ثم وهي تستمع آلخر صالة تقام لتوديعها الوداع 
من  قريبا  المقدسية  الكاثوليكية  كنيستها  في  األخير 
المستشفى الفرنسي بمدينة القدس العربية الفلسطينية.

تقول شيرين:
نعم أنا فلسطينية ومقدسية وعربية ومسيحية، لكن 
قبل هذا كله وبعده أنا صحفية ذلك أنه وبالرغم من أني 
منحازة إلى قضية شعبي فإني مطالبة بأداء واجبي 
الصحفي في أن أنقل الخبر الساخن في لحظته وفي 
هو  فيه  دائما  أجدني  الذي  الفضاء  دام  وما   . موقعه 
فلسطين كساحة صراع ُقدَر على شعبي، عرب فلسطين، 
أن يخوضوه، مضطرين ال مختارين، فإني أعي كل الوعي 
قيمة ورجحان سالحي، سالح الكلمة الملفوظة الطائرة في 
األثير، وأعي أيضا أكثر ما أعي ُمَسِلَمًة به كل التسليم، أن 
هذا السالح شرعي تقره كل المواثيق الدولية، غير أنه في 
حالتي الخاصة كما هي حالة شعبي سالح متفرد: متفرد 
ألنه سالح مقاومة. المقاومة التي تسميها أنت ومعك 

دولتك الثانية: إسرائيل، تسميانها ‘’إرهابا’’. وإني ألعرف 
وأسلم بأن صحفيي الحرب، وهم يخرجون من بيوتهم، 
يعلمون علم اليقين أنهم قد يتعرضون لرصاص يخطئ 
هدفه، يعلمون أنهم وهم يودعون أهليهم متوجهين إلى 
ساحة الخبر، وهي ساحة حرب، يعلمون أنهم يحملون 
موتهم على أكفهم مدركين كل اإلدراك أنهم قد يعودون 
وقد ال يعودون. وهو ما وقع لي أنا بالضبط، خرجت 
من بيتي المقدسي متوجهة إلى جنين، ساحة معركة 
هو  وأن��ا،  المصور  بعملنا،  نقوم  ونحن  تعرف،  كما 
فكانت  ميكرفوني،  بسالحي،  وأنا  كاميراه،  بسالحه، 
الرصاصة الجبانة والتي صوبت إلى رأسي عن قصد 
وترصد وإصرار ال حدود لجبنهما. لذا فإني أحمل دولتك 
الثانية، العسكرية، كامل المسؤولية في اغتيالي. نعم، 
لقد اغتالتني الصهيونية التي ال تكف تدافع عنها. أنت 
تقول وتردد وتكرر بدون أن تتعب بأنك صهيوني حتى 
النخاع، بل وتجرؤ على ترديد أن ›‹ الصهيونية حركة 

فكرية وسياسية إنسانية ديمقراطية’’. 
مدعيا  صراع  فيها  بقعة  كل  إلى  تطير  نراك  نحن 
ليبيا  في  رأيناك  هكذا  »العادلة’’.  القضايا  تدعم  أنك 
رئيسها  الغتيال  وتنتصر  الفوضى  تبارك  المغتالة 
الشرعي بأقبح صورة عرفها التاريخ. وإنك لسعيد كل 
السعادة للمصائر التي شتتت وتشتت الشعب الليبي، 
نعم  ليبيا.  في  للفوضى  السعادة  اليوم في غاية  أنت 
أنت تسعد لشقاء الشعوب. تماما كما رأيناك تطير إلى 
)الميدان ( في العام 2014 ، بأوكرانيا كي تدعم انقالبا 
إلى  طرابلس  إلى  كوسوفو  من  ديمقراطية.  سميتموه 
كييف، دائما نجد الفيلسوف الملياردير بيرنار هنري 
نضال  وحركات  ديمقراطية،  االنقالبات  يسمي  ليفي، 
الشعوب ديكتاتورية. هي ذي ديمقراطية الصهيونية. 
لم نرك في حصار غزة، حيث تقتيل األطفال من طرف 
اآللة العسكرية الصهيونية، الصهيونية التي تقول عنها 
إنها حركة ديمقراطية، لم نرك تنطق حرفا واحدا حين 
جالت صورة الطفل العربي الفلسطيني حمال الدرة وهو 

يحتمي بإبط والده من رصاص نفس اآللة التي ال تخجل 
تقتل وتقتل األطفال. وقبل ذلك لم نرك في حصار العراق، 
حصار ظالم عنوانه الطغيان والتجبر حرم حتى حليب 
ودواء الرضع والمرضعات لسنين طويلة انتهت بحرب 
مدمرة للعراق ادعى فيها الغرب الذي تنتمي إليه أنه أتى 
له بالديمقراطية، الديمقراطية المفترى عليها من طرف 
ديمقراطية   ، الشعوب  على  الكذب  ديمقراطية  أمثالك، 

تزييف التاريخ وهدم الحضارات . 
واليوم ومرة أخرى أصابك نفس الخرس. لم تتهم آلتك 
العسكرية باغتيالي. ولم تطالب بتقصي الحقيقة والقيام 
بتحقيق دولي وتحديد المسؤوليات. لم أنس تصريحك 
المدوي قبيل انتخاب زعيمك ) ناتانياهو( بأن إسرائيل 
هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تخضع 
عسكرييها إلى المحاكمة إذا اقترفوا خطيئة ال تغتفر.  
على  تهجم  الصهيونية  عساكر  العالم  شاهد  حين 
تابوتي، والذي لعلمك كان يحمله فلسطينيون من جنين، 
من كل العقائد الدينية،   أدرك أن الميكروفون حرص على 
أن يبقى ينقل الخبر من صلب الموت نفسه. ال أظنني 
نطقت بنفس القوة خالل كل عناويني الصحفية الساخنة 
مثلما نطقت وأنا محمولة على األكتاف. كنت دائما أفضح 
الصهيونية في تغطياتي وأنا حية، لكني لم أحلم أني 
سأفضحها بقوة فصاحة التابوت.. إلى درجة أن األمين 
العام لألمم المتحدة اهتز لتغطية تابوتي وطالب بتحديد 

المسؤوليات. إنها البربرية الصهيونية. 
أظنك نسيت كتابك: )البربرية بوجه إنساني( الصادر 
نهاية السبعينيات. كنت شابا ال تزال، ورغم أن الكتاب 
عن  بعيدة  قضية  وهذه  لي-  يرق  لم  قرأته  الذي حين 
موضوع اغتيالي من طرف اآللة العسكرية الصهيونية 
مجابهة عسكرييها  في  تتردد  ال  أنها  أنت  تزعم  التي 
لنهجك  وفيا  بقيت  لقد   : أقول   – قضائيا  المجرمين 
الذي دشنت به حياتك كمثقف غربي فرنسي صهيوني، 
والذي حرصت فيه على مهاجمة الفالسفة التقدميين بمن 
فيهم الفالسفة االشتراكيون معتبرا أن الرأسمالية أنهت 

التاريخ. . حيثما كانت الفوضى فأنت هناك. وحيثما كان 
تحريف الفكر فأنت هناك وحيثما التزييف فأنت هناك.
لذا فإني ال أنتظر من أمثالك تحقيقا في الجريمة. وال 
أنتظر منك إنصافا للعدالة. فأنت فيلسوف بال فلسفة، 
وملياردير ال تفيد مليارديراتك أحدا في األرض. هل تعرف 
لماذا ال أنتظر شيئا من أمثالك. ألنه ال ثمن للشهادة. 
الشهادة التي ال يمكن ألمثالك أن يفقهوها. أنا شهيدة 
وطن يسمى فلسطين، وما أكثر شهداء فلسطين، شهيدة 
قضية عادلة، قضية شعب، شعب الجبارين على قول شهيد 
آخر، عرفات، أبو عمار الفلسطيني، أنقل لك في ختام 
)...عظمة هذه الثورة، أنها  كلمتي لك قولته الشهيرة: 
ليست بندقية، لو كانت بندقية فقط لكانت قاطعة طريق، 
ولكنها نظم شاعر، وريشة فنان، وقلم كاتب، ومبضع 

جراح، وإبرة فتاة تخيط قميص فدائييها وزوجها(. 
   نحن الشعب الذي قاتلكم آبائي وأجدادي من كل 
معتقد لما يزيد عن سبعين عاما. وسنظل نقاتلكم. سنظل 
نقاتلكم جميعنا نحن  الفلسطينيون يهودا فلسطينيين 
ومسيحيين فلسطينيين ومسلمين فلسطينيين، نقاتلكم 
كل هذه العقود بالرغم من دعم الغرب وأمريكا آللتكم 
العسكرية، سبعون عاما ولم نحبط بالرغم من كل ذلك 

الدعم الطاغي وبالرغم من كل االنتكاسات .
أما الثمن فنعرفه: إنه الشهادة. وأنا شيرين أبو عاقلة 
ُيَعِرفون  الذين  الشهداء  قافلة  من  واحدة  سوى  لست 
شاعرها،  بها  يعرفها  الذي  التعريف  بنفس  فلسطين 

محمود درويش :
))إن سألوك عن فلسطين

قل لهم
بها شهيد

يسعفه شهيد
ويصوره شهيد
ويودعه شهيد

ويصلي عليه شهيد( .

�صيرين اأبو عاقلة ت�صائل الغرب

خدوج ال�صال�صي: �صوؤال 
تتولد عنه اأ�صئلة

�صوؤال فر�صته تداعيات الحرب في اأوكرانيا، 
هل دخل العالم حقبة نووية جديدة؟

الأمير مولي ر�صيد يمثل جاللة 
الملك باأبو ظبي في تقديم التعازي 

في وفاة ال�صيخ خليفة بن زايد
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دكاترة المغرب ي�صربون غدا الأربعاء بجميع الموؤ�ص�صات الحكومية

مالي تن�صحب من 
مجموعة دول 

ال�صاحل وتتهمها باأنها 
»اأداة« بيد الخارج

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي 
األحد االنسحاب من مجموعة دول الساحل 
لمكافحة  العسكرية  قوتها  وم��ن  الخمس 
بيد  »أداة«  بأنها  واتهمها  الجهاديين 
»الخارج« بعد رفضها توليه رئاستها في ما 

رأى أنه مسعى إلحكام عزلته.
بعد إعالن مالي انسحابها باتت مجموعة 
دول الساحل تضم 4 دول هي موريتانيا وتشاد 

وبوركينا فاسو والنيجر.
يعزز انسحاب مالي عزلتها عن جيرانها 
في حين تخضع باماكو منذ التاسع من يناير 
لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها 
المجلس  توجه  على  ردا  إفريقيا  غرب  دول 
بعد  السلطة  في  للبقاء  الحاكم  العسكري 
 2020 غشت  في  البالد  شهدتهما  انقالبين 

وفي ماي 2021.

ذكرى النكبة

الجامعة العربية 
تطالب المجتمع 
الدولي بحماية 

ال�صعب الفل�صطيني
 

ال��دول  لجامعة  العامة  األم��ان��ة  طالبت 
العربية، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري 
الحماية  بتوفير  المتعلقة  ق��رارات��ه  إلنفاذ 
الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه وحماية 

مقدساته.
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  دعت  كما   
العربية في بيان بمناسبة الذكرى 74 لنكبة 
الشعب الفلسطيني؛ مجلس األمن إلى اتخاذ ما 
يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف عدوانها 

ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

»الرو�صة المن�صية« بالدارالبي�صاء.. محمية 
الأموات التي تحولت اإلى مخيم للم�صردين

كانت »شامة بنت مسيك« قد أهدت 
مدينة الدار البيضاء هكتارات شاسعة 
بغية تشييد مقبرة للمسلمين وبالقرب 
منها إنشاء حديقة ومنتزه  ينفس عن 
الساكنة. بالفعل أحدثت المقبرة، وهي 
المعروفة لدى أبناء الدارالبيضاء باسم 
»الروضة المنسية«، المجاورة لطريق 
أوالد زيان، لكن المسؤولين كانت لهم 
نظرية أخرى بخصوص الهكتارات التي 
ستشيد فيها الحديقة، حيث ستبني 
فوقها محطة أوالد زيان، باإلضافة إلى 
مشروع سكني، أودى بمن أودى إلى 
السجن بعد اختالالت عرفها المشروع 
وأغنى من أغنى. ولمكر الصدف، ارتأى 
المسؤولون إحداث محطة طرقية لن 
ما  عكس  للبيئة،  ملوثة  إال  تكون 
سعت إليه من وهبت األرض لمشروع 
صديق للبيئة؟ مفارقة غريبة، خاصة 
أن المقررين يعلمون أكثر من غيرهم 
أن العقارات التي تدخل في نطاق الهبة 
يجب أن تحترم بنود ما وثق فيها، وإال 
من حق الواهب استرجاع ملكه الذي 
وهبه لغرض ذي نفع عمومي. وبناء 
على هذا ، فإن مشروع المحطة الطرقية 
تعد مداخيله المالية لفائدة الجماعة 
ألن  باطلة،  للدارالبيضاء  الحضرية 
العقار ال تمتلكه، وبالتالي ال يحق لها 
إصدار أي مقرر بشأنه. وتلك حكاية 
أخرى ، حكاية رسمت معالم خريطة 

انتخابية على مر سنين؟
»الروضة المنسية«،  بالعودة إلى 
فإن أجل الدفن فيها انتهى منذ أكثر 
من 40 سنة، أي من حق وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أن تتخذ اإلجراءات 
الشرعية وتفتي بتحويلها إلى أرض 
عادية قابلة الحتضان أي مشروع خدمة 
للعموم. وقد سهل تصميم التهيئة هذا 
األمر في سنة 2014 حينما جعل في 
مخططه »الروضة المنسية« قابلة ألن 
تتحول إلى متنزه كبير، خاصة وأنها 

تنتشر على مساحة 10 هكتارات.
المثير في األمر أن مجلس المدينة لم 
يفعل أي إجراء لتحقيق هذا المبتغى، 
لتتحول »الروضة المنسية« إلى مرتع 
للمشردين والفارين من العدالة ومالذ  

للمجرمين...

نه�صة بركان يطيح بمازيمبي ويراهن 
على اإبقاء لقب كاأ�ض الكاف مغربيا
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قفزة عمالقة.. نباتات 
الأر�ض تنمو يف تربة القمر

زرع العلماء ألول مرة بذوًرا في تربة جلبوها من القمر، 
وهي عبارة عن عينات تم أخذها خالل بعثات إدارة الطيران 
في عامي 1969 و 1972 في إنجاز يفتح  والفضاء )ناسا( 
استيطانية بشرية  بؤر  في  األرض  نباتات  آفاًقا الستخدام 

في عوالم أخرى.
وقال باحثون، الخميس، إنهم زرعوا بذور عشبة مزهرة 
حاوية صغيرة،   12 في  الفأر“  أذن  ”رشاد  تسمى  صغيرة 
القمري“،  ”الثرى  القمر  تربة  من  واحد  جرام  منها  كل  في 

وشاهدوها وهي تنبت وتنمو.
ويختلف الثرى القمري، ذو الجزيئات الحادة والقليل من 
املواد العضوية، اختالًفا كبيًرا عن تربة األرض، لذلك لم يكن 

معروًفا ما إذا كانت البذور ستنبت أم ال.
وقالت آنا ليزا بول، أستاذة علوم زراعة نباتات البساتني، 
التكنولوجيا  ألبحاث  التخصصات  متعدد  املركز  ومديرة 
الحيوية في جامعة فلوريدا والرئيسة املشاركة في الدراسة 
”يمكن  بيولوجي:  كوميونيكشنز  مجلة  نشرتها  التي 
وهذه  القمر(،  )تربة  القمري  الثرى  في  تنمو  أن  للنباتات 
العبارة البسيطة لها معنى كبير، وتفتح الباب الستكشاف 
واملريخ،  القمر  على  املوجودة  املوارد  باستخدام  املستقبل 

على األرجح“.
وربما لم يكن غريًبا أن يكون نموها أضعف من النباتات 

على تربة األرض.

»تامي« الأمريكية تدرج 
ع�ضوات فرقة كورية 
يف قائمة »قادة اجليل 

القادم«!
اختارت مجلة »تايم« األمريكية عضوات فرقة 

»aespa« الكورية الجنوبية ضمن »قادة الجيل 
القادم«.

وهي قائمة تختارها املجلة منذ عام 2014 وتضم 
رواد االتجاهات »الذين يقودون الطريق نحو 

مستقبل أكثر إشراقا«.
ووصفت املجلة فرقة »aespa« بأنها »تجربة 

قد تكون الخطوة التالية في صناعة املوسيقى، 
وهي طريقة جديدة للربط بني العاملني الواقعي 

واالفتراضي«.
وظهرت الفرقة ألول مرة في نوفمبر 2020، تحت 

إدارة شركة »إس إم إنترتينمنت« بفكرة فريدة 
قائمة على تقنية »امليتافيرس«، وقد اشتهرت الفرقة 

ذات العضوات األربع بأغنيتها املنفردة األولى 
»Black Mamba«، وأصدرت بعدها األغنيتني 

.»Savage»و »Next Level«
وأشارت املجلة إلى النجاح العاملي الذي حققته 
الفرقة »aespa« من خالل رصيدها القليل من 
األغاني، حيث احتل أول ألبوم مصغر للفرقة 

»Savage« املركز 20 على قائمة »بيلبورد 200«، 
وهو أعلى تصنيف ألي ألبوم لفرق الكي-بوب 

للفتيات. كما تجاوز الفيديو املوسيقي ألغنيتها 
األولى »Black Mamba«  100 مليون مشاهدة 
وفي وقت أقل من أي أغنية أولى لفرق الكي-بوب.
وفي أبريل املاضي، أصبحت الفرقة أول فرقة كي-

بوب للفتيات تقدم عروضها على املسرح الرئيسي 
في مهرجان »كوتشيال فالي« للموسيقى والفنون، 
وهو أكبر مهرجان للموسيقى في الهواء الطلق في 

الواليات املتحدة.

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

اكت�ضافات على املريخ توؤ�ضر على 
وجود املياه لفرتة اأطول على �ضطحه

أعلن علماء صينيون أن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على 
كوكب املريخ في منخفض ضخم ،يعتقد أنه كان موقعا ملحيط قديم، تشير 
إلى أن املياه كانت موجودة على سطح الكوكب ملدة أطول مما كان يعتقد 

سابقا.
”ساينس  بدورية  األربعاء،  نشرت  بحثية  ورقة  في  العلماء  وقال 
إنه وفقا لتحليل بيانات أرسلتها املركبة الفضائية الجوالة  أدفانسيز“ 
”تشورونغ“، تم رصد مؤشرات على وجود مياه في عينات معدنية تعود 

إلى 700 مليون عام مضت فقط.
3 مليارات عام مضت  قبل  كان يحتوي على مياه  املريخ  أن  ويعتقد 
الحقبة  باسم  واملعروف  الثاني،  الجيولوجي  العصر  انتهى  عندما 

”الهسبيرية“.

كوكب  سطح  على  مياه  توجد  ال  الحالية  ”األمازونية“  الحقبة  وفي 
املريخ.

املعادن  على  تحتوي  التي  التربة  أن  الصينيون  العلماء  وأضاف 
واملوجودة في العينات التي جمعتها تشورونغ، عليها قشرة صلبة ربما 

تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحني.
وتحركت املركبة الفضائية الجوالة تشورونغ ملسافة نحو كيلومترين 
أيار  من موقع هبوطها وتجمع البيانات منذ وصولها للمريخ في مايو/ 

من العام املاضي.
وتسعى الصني ألن تصبح قوة فضائية بحلول عام 2030، ونجحت 
في إطالق مجسات الستكشاف املريخ، وأصبحت أول دولة تهبط بمركبة 

فضائية على الجانب البعيد من القمر.
الفضاء  محطة  في  املشاركة  من  الصني  املتحدة  الواليات  ومنعت 
الدولية، وقضت الصني العقد املاضي في تطوير تقنيات لبناء محطتها 
محطة  بخالف  العالم  في  الوحيدة  املحطة  وهي  الخاصة  الفضائية 

الفضاء الدولية.
التلفزيون الحكومي الصيني إن  27 من أبريل املاضي، قال  الـ  وفي 
3 رواد فضاء صينيني عادوا إلى األرض، بعد أن قضوا 183 يوما في 
الفضاء، مستكملني أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى اآلن، وفق 

ما نقلته ”رويترز“.
9 ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسة ألول  وهبط رواد الفضاء بعد 

محطة فضاء صينية.
”شنتشو13-“  املركبة  منت  على  املاضي  أكتوبر  في  إطالقهم  وبعد 
قضى رائدا الفضاء، تشاي تشي قانغ وويي جوانجفو، ورائدة الفضاء 
وانغ يابينغ، 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بني 
11 مهمة الزمة إلنهاء بناء محطة الفضاء الصينية تيانخه بحلول نهاية 

العام.
و“شنتشو 13- هي ثاني بعثة من 4 بعثات مأهولة مزمعة الستكمال 

بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل املاضي.
وعادت ”شنتشو 12“ إلى األرض في سبتمبر.
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تايالند توزع مليون نبتة 
قنب له تاأثري خمدر جمانا 

على ال�ضكان
مليون  توزيع  التايالندي  الصحة  وزير  أعلن 
شتلة مجانية من نبات القنب الهندي على األسر 
في جميع أنحاء البالد في يونيو احتفاء بقاعدة 
جديدة تسمح للناس بزراعة تلك النبتة في املنزل.
وكان الوزير، أنوتني تشارنفيراكول، قد كشف 
عن هذه الخطوة في منشور على فيسبوك أعرب 
فيه عن نيته زراعة نباتات القنب مثل »املحاصيل 

املنزلية«.
وسوف يسمح القانون، التي دخل حيز التنفيذ 
في  القنب  نبات  بزراعة  للناس  يونيو،   9 في 
يجب  لكن  املحلية،  حكومتهم  إخطار  بعد  املنزل 
الطبية وتستخدم  الدرجة  من  تكون النباتات  أن 
استخدام  يمكن  وال  الطبية،  لألغراض  حصرًيا 
القنب ألغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.
في  خطوة  أحدث  هي  الخطوة  وهذه 
ربحي،  كمحصول  للقنب  خطة تايالند للترويج 
فيه  العاملة  القوى  ثلث  حوالي  تعمل  بلد  في 

بمجال الزراعة، وفًقا للبنك الدولي.

»الفاكيتا«..اأ�ضغر 
الثدييات البحرية 

تتعر�ض خلطر الإنقرا�ض

خنازير  من  نوع  الصغيرة  البقرة  أو  فاكيتا 
حجمه  ويبلغ  الدالفني  عائلة  إلى  ينتمي  البحر 
أصغر  يجعله  ما  املتوسط  في  واحد  متر  نحو 

أنواع الحيتانيات.
لكن هذه الفصيلة من الثدييات البحرية باتت 
يتخطى  ال  االنقراض إذ  لخطر  عرضة  األكثر 
قبالة  الهادئ  املحيط  في  فقط  العشرة  عددها 

سواحل كاليفورنيا.
بسبب  أبدا  تتكاثر  لن  أنها  كثيرون  ويعتقد 
ضعف التنوع الجيني لديها واللجوء إلى تزويج 

األقارب من نسلها املستقبلي.
في  باحث مكسيكي  أوليفيرا  أليخاندرو  وأكد 
انقرضت  حال  البيولوجي:«في  التنوع  مركز 
ال  البشر  لخيارات  نتيجة  ذلك  سيكون  فاكيتا 

للعوامل الجينية«.
دراسة حديثة اعتبرت أن الفاكيتا لن تنقرض 
محددة  أعدادها  انخفاض  رغم  جينية  ألسباب 

شرط وقف الصيد املسؤول عن تدهور أعدادها.
هذه  أن  إلى  الباحثني  تحليالت  وخلصت 
األنواع  أحد  كانت  لطاملا  الصغيرة  الحيتان 
ولم  جدا  ضعيف  الجيني  تنوعها  وأن  النادرة 
القرنني  مدار  على  آالف  بضعة  أعدادها  تتجاوز 

املاضيني والعشرات في السنوات األخيرة.

حتذيرات: عدد اأحداث اجلفاف ومدتها ارتفعت بن�ضبة 29٪
اإلنسانية  أن  من  املتحدة  لألمم  جديد  تقرير  حذر 
الجفاف،  إدارة حاالت  في  طرق  مفترق  عند  تقف 
منذ   29% بنسبة  واملدة  األحداث  عدد  ارتفعت  حيث 
باألرقام  الجفاف  املسمى  التقرير،  2000، ويقول  عام 
بشكل  مطلوب  األمر  هذا  من  التخفيف  »إن   ،2022

عاجل، وباستخدام كل أداة نستطيع«.
البريطانية،  »ديلى ميل«  ذكرته صحيفة  ملا  ووفقا 
األمم  التفاقية  التنفيذي  األمني  ثياو،  إبراهيم  قال 
على  »نحن   :)UNCCD( التصحر املتحدة ملكافحة 
مفترق طرق«، مضيفا »نحن بحاجة إلى التوجه نحو 
املدمرة،  اإلجراءات  في  االستمرار  من  بداًل  الحلول 
معتقدين أن التغيير الهامشي يمكن أن يشفي الفشل 

املنهجي.«
الحقائق  من  العديد  على  الضوء  التقرير  يسلط 
حول  الحالية  الجفاف  حالة  حول  املقلقة  واألرقام 
العالم، ومن عام 1970 إلى عام 2019، شكلت مخاطر 
من   45% و  الكوارث،  نصف  واملياه  واملناخ  الطقس 
الوفيات املرتبطة بالكوارث، كان معظمها في البلدان 

النامية.
وتسببت حاالت الجفاف في أكبر عدد من الخسائر 
 650 من  يقرب  ما  وفاة  في  تسببت  حيث  البشرية، 
ألف شخص، كما يسلط التقرير الضوء على الخسائر 
باالقتصاد  الجفاف  يلحقها  التي  الهائلة  االقتصادية 

العاملي.

تشير التقديرات إلى أن الجفاف تسبب في خسائر 
 1998 124 مليار دوالر من عام  عاملية تقدر بحوالي 

إلى عام 2017.
وأضافت أن أكثر من 2.3 مليار شخص يواجهون 
 160 من  يقرب  ما  تعرض  مع  مائية،  ضغوطا  اليوم 

مليون طفل لجفاف شديد وطويل األمد.
املنشور  هذا  في  الواردة  واألرقام  الحقائق  تشير 
الجفاف  مدة  في  تصاعدي  مسار  االتجاه:  نفس  إلى 
وشدة التأثيرات، ليس فقط على املجتمعات البشرية 

ولكن أيًضا على النظم البيئية التي يعتمد عليها بقاء 
كل أشكال الحياة، بما في ذلك من جنسنا.

األمم  لدى  فإن  عاجل،  إجراء  اتخاذ  يتم  لم  إذا 
املتحدة بعض التنبؤات املخيفة، فبحلول عام 2030، 
يقدر أن 700 مليون شخص سيكونون عرضة لخطر 
 ،2040 عام  بحلول  بينما  الجفاف،  بسبب  النزوح 
من  تعاني  مناطق  في  األطفال  ربع  حوالي  سيعيش 

نقص حاد في املياه.

علماء اأمريكيون يفجرون مفاجاأة: عيون املوتى ترى حتى بعد 5 �ضاعات من الوفاة
اكتشف العلماء أنه يمكن إعادة عيون املوتى مرة 
أخرى إلى الحياة، وأن ترى النور مرة أخرى بعد 5 

ساعات من الوفاة، فى اختراق علمى كبير.
البريطانية،  ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
استجابت عيون املتبرعني حتى للضوء الخافت »كما 
تفعل فى العني الحية«، حيث استجابت الخاليا في 
شبكية العني للضوء، بل وتواصلت بعد 5 ساعات من 
الدماغ،  إلى  النتائج  امتدت  إذا  أنه  موضحة  املوت، 
فيمكننا إعادة األعضاء الحية من املوتى، مشيرة إلى 
أنه تمكن العلماء من إعادة عيون املوتى إلى الحياة 

فى اختراق علمى كبير.
الحساسة  الخاليا  تمكنت  لقد  الصحيفة  وقالت 
ملدة  للضوء  االستجابة  العني من  في شبكية  للضوء 
تصل إلى 5 ساعات بعد املوت، وأظهرت االختبارات 
املعملية أنهم أرسلوا إشارات »تشبه تلك املسجلة من 
الكائنات الحية«، حيث تشكل هذه الخاليا العصبية 
فى شبكية العني جزًءا من الجهاز العصبى املركزى 

الذى يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

الذى  االكتشاف،  هذا  يثير  الصحيفة  وأوضحت 
 ، Natureمجل فى  وُنشر  أمريكيون  باحثون  أجراه 
العصبى  للجهاز  أخرى  خاليا  استعادة  إمكانية 

املركزى فى املستقبل.
وقال الخبراء إن دراستهم »تثير التساؤل عما إذا 
كان موت الدماغ، كما هو ُمعرف حالًيا، ال رجوع فيه 

حًقا«.
ولتحقيق نتائجهم صمم العلماء وحدة نقل خاصة 
إلى  املغذية األخرى  إعادة األكسجني واملواد  يمكنها 

العني بعد 20 دقيقة من إزالتها من متبرع متوفى.
وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة، الدكتورة فاطمة 
عباس، من جامعة يوتا، لقد تمكنا من إيقاظ الخاليا 
املستقبلة للضوء فى البقعة البشرية، وهى جزء من 
وقدرتنا  املركزية  رؤيتنا  عن  املسئولة  العني  شبكية 

على رؤية التفاصيل الدقيقة واللون.
عليها  الحصول  تم  التى  العيون  »فى  وأضافت 
ملدة تصل إلى 5 ساعات بعد وفاة املتبرع باألعضاء، 
واألضواء  الساطع  للضوء  الخاليا  هذه  استجابت 

امللونة وحتى ومضات الضوء الخافتة للغاية«.
دراسة  من  أبعد  خطوة  الجديد  البحث  ويذهب 
جامعة ييل لعام 2019 التي أعادت تشغيل أدمغة 32 
من الخنازير املقطوعة الرأس ذبحت قبل 4 ساعات، 
لكن فشلت دراسة ييل في إحياء النشاط في الخاليا 

العصبية.
وقال الدكتور فرانس فينبرج، من والية يوتا أيًضا: 
مع  تتواصل  الشبكية  خاليا  جعل  من  تمكنا  »لقد 

بعضها البعض، كما تفعل في العني الحية«.
االختراق  هذا  يؤدي  أن  أيًضا  الباحثون  ويأمل 
إلى تسريع عالجات جديدة لفقدان البصر وتحسني 

فهمهم ألمراض الدماغ.
وأضاف الدكتور فينبيرج أن الباحثني يأملون في 
لدعم  الفريق  طورها  التى  العملية  استخدام  يتم  أن 
املزيد من  التبرع فى أبحاث أخرى وأن  العيون بعد 

الناس سيتم إلهامهم للتبرع بأعينهم للعلم 
الرؤية  دراسة  اآلن  العلمي  للمجتمع  »يمكن  وأكد 
املختبر«،  حيوانات  مع  ممكنة  غير  بطرق  البشرية 
املانحة  املجتمعات  هذا  يحفز  أن  نأمل  مضيفا، 
من  العيون  وبنوك  باألعضاء  واملتبرعني  لألعضاء 
خالل مساعدتهم على فهم االحتماالت الجديدة املثيرة 

التي يقدمها هذا النوع من األبحاث.
يتوقف  حالة  الدماغى  املوت  إن  الصحيفة  وقالت 
النقطاع  نتيجة  العمل  عن  الشخص  دماغ  فيها 
اململكة  قانون  وبموجب  الدم،  إمداد  أو  األكسجني 
لن  ألنه  مات  قد  الشخص  أن  يعني  هذا  املتحدة، 
القلب  استمرار  من  الرغم  على  أبًدا  وعيه  يستعيد 
الطبية  التكنولوجيا  بمساعدة  العمل  في  والرئتني 

مثل جهاز التنفس الصناعي


