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يجب أن نطمئن أن أثرياء النفط في المغرب ال تغريهم النماذج 
يحافظون  أثرياؤنا  العقالنية...  في  المفرطة  المادية  الغربية 
على أصالتنا بنفس إلحاحهم على الحفاظ على هامش الربح 
ويمارسون البيع والتجارة بقواعدهما، ولهذا لن يفكروا أبدا مثل 
ما فكر به باتريك جان بوياني، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة »توتال« وجان برنارد ليفي، الرئيس التنفيذي 
وكاثرين ماكجريجور، المديرة التنفيذية  لشركة »إي دي إف« 
لشركة »إنجي«.. ليتحدثوا عن التماسك االجتماعي وتأثير أسعار 

المحروقات عليه..
 أبدا ...

ال يخافون من الندرة  في المحروقات مستقبال كما يخاف 
منها الفرنسيون، المرتعشون والرعديدون والمهووسون بأشباح 

أيام «روبسبيير» . الفظيعة !
مْن هم هؤالء الرأسماليون الفرنسيون الذين صاغوا بيانا 

شيوعيا، حتى يقلدهم النفطيون المغاربة؟
من هم لكي يتشبهون بـ«فرديريك انجلز» و«كارل ماركس»، 
ويفكرون في التماسك االجتماعي، مثل نقابة عمالية ما زالت 

تحن إلى دكتاتورية البروليتاريا؟
األثرياء في الحكومة وفي النفط بالمغرب، أكثر دهاء من ذلك 
وأكثر مناعة أمام كل لوثة أيديولوجية مغرية تأتي من الشمال 
األوروبي االستعماري الكولونيالي الكامبرادوري الميركانتيلي 

األوليغارشي البائد...
لقد أثبت أثرياؤنا في النفط والغاز وتوزيعهما، أنهم على درجة 
عالية من الحصانة البيولوجية واألديولوجية والمورفولوجية، 
حيث مر أسبوعان، ولم ُتِصب العدوى الفرنسية رؤساء الشركات 
المغاربة، وال أخذوا عن نظرائهم من الفرنسيين مبادرتهم ... 

شركات الطاقة الفرنسية الرائدة «توتال إنرجي» و«إنجي» 
وشركة كهرباء فرنسا «إي دي إف»، أيها السادة، دعت المواطنين 
الفرنسيين «إلى ضرورة خفض استهالكهم من الوقود والنفط 
والكهرباء والغاز، وذلك لمواجهة مخاطر النقص وارتفاع األسعار 

الذي يهدد التماسك االجتماعي خالل موسم الشتاء المقبل».
 قادة الطاقة في فرنسا حثوا، في بيان مشترك ثالثي التوقيع، 
«جميع المواطنين على بذل جهد جماعي لتقليل استهالكهم من 
الطاقة بشكل فوري، حيث يعد ذلك السبيل الوحيد لتجنب نقص 

الغاز والكهرباء والنفط في الشتاء المقبل».
اإلدارة والرئيس  باتريك جان بوياني، رئيس مجلس  وقال 
التنفيذي لشركة »توتال« وجان برنارد ليفي الرئيس التنفيذي 
وكاثرين ماكجريجور المديرة التنفيذية  »إي دي إف«  لشركة 
إن «هذا الجهد يجب أن  في بيان مشترك -   - لشركة »إنجي« 
الذي تحاول  الوقت  يكون فوريا وجماعيا وضخما، وذلك في 
فرنسا مثل بقية أوروبا، توفير احتياطها من الغاز لفصل الشتاء 
المقبل، حيث أن الهدف الفرنسي يتمثل في توفير %100 من 
انخفاض  من  الرغم  على  الخريف  بداية  بحلول  احتياجاتها 

شحنات الغاز الروسي».
الغزاة  الفرنسيين  من  ــدروس  ال نتلقى  ال  أننا  هلل  الحمد 

االستعماريين....
فال يمكن أن نتعلم منهم األكل بالشوكة

 ونتعلم منهم أنواع العطور
 ونتعلم السجع بكالم فولتير 

 ونتعلم تنظيم «الطومبوال» وترتيب اللياقة ونتعلم األناقة 
أن نتعلم منهم  المدارس، ويطمعون  النخب وتأسيس  وصنع 
البيانات التي تبث الرعب في المواطنين وتعدهم بأيام عجاف 

يأكلن أياما سمانا... !
أبدا...

في الطاقة بالضبط، ال يمكن أن نسايرهم
والمواطنون عندنا يكفيهم شعار تلفزي رتيب ومكرور على 
مدار الشاشة:استهلك بال ما تهلك،» كي يحافظوا على التماسك 

االجتماعي..وعلى حيوية الرأسمال في نفس الوقت !
 طبعا «طوطال» توزع في المغرب. وبما أننا مستهلكون فقط 

ال مواطنين، فإنهم لم يتحدثوا إلينا...
وال يمكنهم أن يتجاوزوا المغاربة النفطيين في هذا األمر.

وال ضير في ذلك، فهم بذلك يضربون عصفورين بـ«غازوال» 
«األهالى،»  نحن  طرفنا  من  االستهالك  على  يحافظون  واحد: 
ويحافظون في الوقت ذاته على عالقة الود الديبلوماسية مع 
األخالقي  اإلحــراج  في  لهم  يتسببون  وال  المغاربة  نظرائهم 

المفروض فيهم...
قضية «إتيكيت» يا عم !

ثم ما لنا وإياهم: فهم من تسببوا في الحرب
وفي االجتياح الروسي

يستهلكه  شيء  كل  في  الثمن  نأخذ  أن  علمونا  من  وهم   
المواطنون..

الليبرالية  لفائدة  دراسات  النفطيون يشبهون عندنا مكتب 
المغربية الغامضة، والغالية والراعية لمصالح أبنائها الطيبين.. 
أبناؤها البررة الذين لن ينصاعوا ألي مبادرة تأتي من الخارج، 

حفاظا على األصالة..... والمقاصة !
نحن ال نشعر بالخطر

وال خبر لدينا عن الحرب
الحرب فزاعة في وجه المعارضة وفي وجه المتنطعين عندما 

نقرر رفع األسعار..
 والحرب ال دخل لها في هوايتنا المفضلة: جمع الثروة !

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ا�ستهلك يا 
مواطن ا�ستهلك، 

وال تخف من 
ندرة الغازوال !
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   وظف عبد اهلل العروي شخصية 
)شعيب( ليكتب )األوراق(.

سيرة  ذهنية(،  سيرة   ( الــروايــة     
مألوفا.  معنى  تحمل  ال  عبارة  ذهنية؟ 
الفكري  العمل  بترصد  األمر  يتعلق  هل 
لشخصية )ادريس( التي تبقى الشخصية 

المحورية في نص )أوراق(. 
الرواية  ادريس مثقف، وهو في      
من  صــور  تحجبها  متخفية  شخصية 
تقنيات  صميم  من  هو  الــذي  التمويه 
العروي  الروائية عموما، وعند  الكتابة 
هذه  في  هنا،  الــروائــي  فلكأن  خاصة. 
الرواية كما في روايات أخرى له، يقول 

لقراء محددين: تعرفونني كمؤرخ وكمفكر، 
ها أنا أقدم لكم شخصية )ادريس( الذي 
كل  من خالله  تفهموا  أن  عليكم  يتعين 
أكثافه  على  يحمل  المثقف  مشكالت 
أثقال َهم  ُهَو َهم تغيير المجتمع العربي 
الذي  الحضاري  التخلف  من  وتحريره 

يعاني منه منذ قرون. 
   نعم، هناك عناصر تساعدنا على 
كشف مكونات هذه الشخصية والنبش 
في إشكالياته كمثقف، غير أن هناك أيضا 
ما نفتقده كليا في مجمل تلك العناصر...

فيدعونا األديب إلى الغوص فيها بخيالنا. 
أفراد  بعدد  هي  خياالت  الخيال  ولكن 
المحظوظون  ويبقى  للرواية.  القراء 
أعماله  يقرؤون  الذين  أولئك  وحدهم 
الفكرية خاصة. تلك العناصر المفقودة 
ُتْشِعُر القارئ بأن الروائي تعمد إتالفها 
تائهة،  لعلها  بل  الحكي،  منعطفات  في 
النص  صاحب  ذهــن  في  حتى  معتمة 
الروائي. إنه يسعى إلى فهم نفسه من 
هنا  هي  التي  الفنية  التعبيرات  خالل 
تقنيات  الكتابة،  تقنيات  في  مشخصة 

خاصة جدا.
ذاتها  وهــي   –  ) ــس  ادري  ( عزلة     
عزلة المثقف عموما -  وبحثه المضني 
عن استقالل ما، وعجزه عن التخلي عن 

الثقافة بكل صورها بالرغم من اشمئزازه 
منها، يجعله عاجزا أيضا عن فهم نفسه. 
فهل يفيده االحتماء بمفكرين كبار عاشوا 
ذات األزمات: مثل الفيلسوفين األلمانيين 
نيتشه، وشوبنهاور مثال؟  فال االستحمام 
الذي يجيده في الثقافة وفي الفكر، وال 
إلى  قــاداه  ثابتا  رداء  التاريخ  أخــذه 
مهرب  ال  إليها.  يسعى  التي  الطمأنينة 
نفس  عاشوا  من  لدى  عنها  البحث  من 
الفالسفة.  كبار  من  الروحية  التجربة 
تؤدي  أو طرق  للخالص طريق  أن  ذلك 
زمان  مستغرقة  عظمى  حيرة  بعد  إليه 
شخصية )ادريس( كله من الطفولة إلى 
إلى مراكش  من »الصديقة«   الرشد . ) 
أن  غير  البيضاء..(  ...باريس...إلى  إلى 
طريق الفيلسوف نيتشه لم تقد سوى إلى 
مزيد من االضطراب وتعاظم للحيرة. لقد 
احتقر التاريخ والثقافة لكنه لم يستطع 
التخلي عنهما وهو ما جعله يتوجه إلى 
التعبير الفني، ذلك أن راحته ال يجدها في 
شيء بما في ذلك التعالي العقائدي نفسه. 
غير أن الفن له ثمن لم يؤده، فلم يتيسر 
له بالنتيجة هذا الفن الذي وحده يتيح 
نسيان العالم وضغوطاته وجبروته. ولكن 
تخص  مشكلة  ليست  )ادريس(  مشكلة 
ذاته وحده، إنها تخص كيانا اجتماعيا 

كامال. ليست القضية قضية فردية، إنها 
ادريس حتى  فأزمات  مجتمعية.  قضية 
وإن كان يمثل المثقف هي في حقيقتها 
أزمة شاملة تخص المجتمع الذي ينتمي 
إليه والذي يريد إرادة ملحاحة تتوجه إلى 
تغييره . من هنا فإن طريق الفن والذي 
هو طريق فردي ليس سوى وهم من َكم 
األوهام التي يسقط فيها الفرد الساعي 

إلى الخالص.
  إن تتبع )ادريس( لطريق الفيلسوف 
على   القائمة  الفلسفة  ذي  شوبنهاور 
وهو  العالم إرادة وتمثال »  –  اعتبار« 
عنوان كتابه الرئيسي – والتي هي فلسفة 
تشاؤمية، لم يقد إال إلى الفشل. ونفهم أن 
الفشل المقصود هنا من خالل محطات 
السرد في رواية )أوراق(، فشل جماعي، 
فشل الجماعة التي ينتمي إليها )الراوي( 
انتهى  التي  الجماعة   . معا  و)إدريس( 
األمر في لحظة من لحظات تجربته  به 
الحياتية القاسية والفائضة بالمعاناة، 
الفلسفة  تأثير  تحت  منها  التبرم  إلى 
فلسفة  تعارضه  ما  وهــو  النيتشوية، 
شوبنهاور التي تعتبر حب الجماعة من 

أرقى القيم وأسماها..
بقية ص 7

   خالل مصطفى

رواية اأوراق لعبد اهلل العروي

المغاربة يدفعون �سريبة الحرب في 
اأوكرانيا و�سرائب الحكومة في الرباط

اإدري�س ل�سكر بدون 
لغة خ�سب: » عندنا 

كبدة على بالدنا« 

عبد السالم المساوي
 

 مساء الجمعة 1 يوليوز، وبدون لغة خشب، 
األستاذ إدريس لشكر الكاتب األول لالتحاد 
االشتراكي محور خطابه حول ثابت بنيوي 
» لنا كبدة على بالدنا »  لنا هذا البلد الذي 
نحبه، الوطن أوال ، المغرب أوال ...المغرب 
المعارضة؛  في  أو  الحكومة  في  كنا  أوال 
شعار رفعه حزب االتحاد االشتراكي عنوانا 
االستحقاقات   فــي  االنتخابي  لبرنامجه 
يرفع  ، واالتحاد االشتراكي عندما  األخيرة 
شعارا، يرفعه عن وعي ومسؤولية، عن قناعة 
وإيمان وال يرفعه للتهريج والتغليط، لدغدغة 
العواطف وكسب الجمهور بحثا عن األصوات،  
وهو من هنا يقطع مع الشعبوية والمزايدات 

السياسية؛ 
شعارات  االشتراكي  االتــحــاد  شــعــارات 
واقعية، شعارات سياسية ممتدة في التاريخ،  
جاثمة في الحاضر ومستشرفة للمستقبل ؛ 
المغرب أوال ...االتحاد اإلشتراكي حزب وطني 

باألمس واليوم وغدا ؛ 

 حديث األرقام

النقابة الوطنية للتعليم )فد�س ( تندد بما �ساب انتخابات التعا�سدية 
العامة للتربية الوطنية من خروقات وتدعو لدمقرطة هذا المرفق
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معدل ملء السدود تراجع إلى 30 % والمسيرة وبين الويدان يوشكان على الجفاف التام

الجفاف يترب�س بالمغرب هذا ال�سيف 
ويدفع الحكومة الإعالن حالة الطوارئ 

بقية ص 7

    قرار بهدم م�ستعجالت ابن طفيل 
و�سط موجة من االنتقادات

عماد عادل

الذي  المبلغ  هو  درهــم  مليار   6.7
من  اآلن  حتى  الــدولــة  خزينة  جنته 
إيرادات الرسم الداخلي المفروض على 
استهالك المواد الطاقية والتي يشكل 
الفقري.  عمودها  والبنزين  الغازوال 
العام  من  المتبقية  الشهور  وخــالل 
لمضاعفة  الحكومة  خططت  الجاري، 
جيوب  مــن  المحصل  المبلغ  هـــذا 
المواطنين إلى 17.2 مليار درهم، وذلك 
الكارثية  لالنعكاسات  تام  تجاهل  في 
على  الفاحشة  الزيادات  خلفتها  التي 

األوضاع االجتماعية لشريحة واسعة 
من المغاربة. 

المتوالية  الزيادات  تشعل  وبينما 
أسعار المحروقات في محطات الوقود 
على  وتجهز  المغاربة،  جيوب  لتلهب 
ما تبقى لهم من قدرة شرائية، تواصل 
ـــداءات  ــوش تــجــاهــل ن حــكــومــة أخــن
المداخيل  من  مستفيدة  االستغاثة، 
التي تجنيها الخزينة على شكل ضرائب 
ورسوم تكاد تشكل نصف ثمن الغازوال 
أسعارهما  حطمت  اللذين  والبنزين 
اليوم كل التوقعات: 18 درهما للبنزين 

و 16.60 درهما للغازوال!

 مراكش: عبد الصمد الكباص 
أطلقت إدارة المركز االستشفائي الجامعي 
لهدم  عروض  طلب  بمراكش  السادس  محمد 
مصلحة المستعجالت بمستشفى ابن طفيل، 
و ذلك بعد توقيف العمل بها لمدة تناهز سنة 
و تعثر أشغال تهيئتها في ظروف وصفت من 

قبل جهات نقابية بالغامضة. 
و من المنتظر حسب مصادر مقربة من هذا 
الملف، أن ُيعلن عن الشركة الفائزة بالصفقة 
في األـسبوع األخير من شهر يوليوز الجاري. 
بإصالح  الخاصة  األشغال   توقف  كان  و 
مصلحة المستعجالت بالمستشفى المذكور قد 
أثار موجة انتقادات إلدارة المركز االستشفائي 
قبة  إلــى  صداها  وصــل  بمراكش،  الجامعي 
بفتح  نقابية  جهات  طالبت  حيث  البرلمان. 
المفاجئ  التوقف  هــذا  أسباب  في  تحقيق 

لألشغال التي رصد لها حسب بعض التقديرات 
ثمانية مالين درهم، و كذا ما صاحبها من ظهور 
لتصدعات في جدران مصلحة المساعدة الطبية 

التي يوجد مكان قسم المستعجالت تحتها. 
و اعُتبر إغالق مستعجالت ابن طفيل لما 
يفوق السنة دليل على غياب منطق األولويات 
في االستثمار بالمركز االستشفائي الجامعي 
إزاء  اإلدارة  بمراكش، و المباالة واضحة من 
السواء  على  العاملين  و  المرتفقين  معاناة 
تحملت  التي  الرازي  مستشفى  بمستعجالت 
الضغط الكبير الناتج عن هذا اإلغالق  لكونها 
في مستشفيات  الوحيد  االستعجالي  المرفق 
مراكش الذي يوجد قيد الخدمة.  هذا الضغط 
المقدمة  الصحية  الخدمات  على  يؤثر  الذي 
االستجابة  على  القدرة  وعلى  بل  وجودتها، 
لحاجيات المرتفقين، بوجود مستعجالت في 
الكبيرة  األعداد  جانب  إلى  وحيد،  مستشفى 
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محمد الطالبي- الرباط 
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الوفد البرلماني المغربي غادر جنوب افريقيا، 
زوال أمس االثنين، في طريق العودة إلى المغرب بعدما بصم على مشاركة كانت 
مثار تنويه أغلب المشاركين من الدول اإلفريقية رغم مناورات الوفد الجزائري، حيث 
انعقدت في الفترة من 27 يونيو إلى 02 يوليوز الدورة العادية للبرلمان اإلفريقي، وهي 
الدورة المخصصة لتجديد هياكل البرلمان بعد فشل آخر دورة وخروج البرلمانيين 

األفارقة دون انتخاب هياكل برلمانهم.
ووفقا لمصادرنا فقد عرفت أشغال الدورة تجاذبا حادا بين الوفد المغربي الذي 
ترأسه المستشار البرلماني يوسف ايذي والوفد الجزائري معززا بصنيعته، وقد 
حاول الوفد الجزائري خالل تسمية مرشحي مجموعة الشمال إقصاء المغرب من 
التمثيلية في هياكل البرلمان اإلفريقي، وهو ما تصدى له المغرب ليحقق نتائج مهمة 
من خالل ترشح النائبة البرلمانية ليلى داهي لرئاسة مجموعة الشباب، وهو الموقع 
الذي فازت به وترشح النائبة البرلمانية خديجة اروهال لنيابة رئاسة لجنة المرأة 
وقد فازت به كذلك، فيما ترشح رئيس الوفد المغربي لرئاسة لجنة التجارة والهجرة 
مما دفع بالوفد الجزائري للسعي بأساليب ملتوية لدفع رئاسة البرلمان اإلفريقي 
المنتخبة لعدم منح لجنة التجارة والهجرة للجنة الشمال ومنحهم بدال عنها لجنة 
النقل والطاقة، وهو ما تنبه له الوفد المغربي ليعمل على الفور على نقل عضوية 
رئيس الوفد من لجنة التجارة والهجرة إلى لجنة النقل والطاقة وفقا للقواعد اإلجرائية 
للبرلمان اإلفريقي ومن ثم ترشح لرئاستها وهو ما لم يرق للوفد الجزائري، الذي دفع 
مرشحه إلحداث الفوضى وعرقلة عمل اللجنة خاصة بعد أن عبر أعضاء اللجنة من 
مختلف الدول اإلفريقية عالنية عن دعمهم للمرشح المغربي، وأمام هستيرية مرشح 
الجزائر قررت رئاسة البرلمان اإلفريقي تأجيل انتخاب رئيس لجنة النقل والطاقة 
إلى الدورة المقبلة، وهي اللجنة الوحيدة التي تم تأجيل انتخاب رئيسها. وفشلت 
الجارة الشرقية للمغرب في تنصيب صنيعتها االنفصالية في أي موقع على مستوى 

البرلمان اإلفريقي في تركيبته الجديدة. 
واستقبل رئيس البرلمان اإلفريقي شيف شورينمبورا أعضاء الشعبة المغربية 
اإلفريقي  للبرلمان  الجديد  الرئيس  أكد  االستقبال  هذا  اإلفريقي، وخالل  بالبرلمان 
عزمه على العمل مع المغرب من أجل تحقيق األهداف القارية المشتركة لتعزيز السلم 

واألمن والرفاه للشعوب اإلفريقية.
كما نوه الرئيس الجديد بمبادرات جاللة الملك لبناء نموذج جديد للتنمية المشتركة، 
وتعزيز األمن االستراتيجي القاري على المستويات السياسية واالقتصادية والروحية. 
وأشاد شوريمبورا بااللتزام اإلفريقي لجاللة الملك واعتبره زعيما قاريا من الطراز األول.
ومن جهته قدم منسق الشعبة المغربية بالبرلمان اإلفريقي التهاني لرئيس البرلمان 
البرلماني  القرار  المساهمة في توحيد  الشعبة  انتخابه، وأكد عزم  اإلفريقي عقب 

اإلفريقي وتطوير فعاليته ليكون عند مستوى تطلعات الشعوب.

المغرب يحقق ن�سرا مهما في البرلمان االإفريقي مقابل خ�سارة وفد البولي�ساريو 
الرئي�س �سوريمبورا ي�سيد بااللتزام االإفريقي لجاللة الملك ويعتبره زعيما قاريا من الطراز االأول
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 وفاة أسطورة المسرح بيتر بروك 
عن 97 عامًا

أبرز  البريطاني بيتر بروك، أسطورة المسرح وأحد  الموت  غّيب 
مخرجي الخشبة في القرن العشرين، إذ توفي السبت عن 97 عامًا، 

بحسب ما أفاد مقربون منه لوكالة فرانس برس.
وتميز هذا المسرحي الكبير الذي ولد في بريطانيا وأمضى قسمًا 
كبيرًا من مسيرته الفنية في فرنسا حيث أسس مسرح »ليه بوف دو 
بأنه أحدث تجديدًا في فن اإلخ��راج المسرحي محررًا إياه من  نور« 

الديكورات التقليدية.
كما حاز شهرة بفضل نسخته السينمائية عام 1963 لرواية »لورد 
أوف ذي فاليز« حول تالميذ تقطعت بهم السبل في جزيرة غير مأهولة 
ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، لكن النتائج كانت كارثية.واشُتهر بروك 
بأنها جذرية  تمّيزت  أعماال  أخرج  شابا  مخرجا  لكونه  بريطانيا  في 
لشكسبير،  أعمال  فيها  بما  كالسيكيات  من  مقتبسة  دموية  وأحيانا 
»ماهابهاراتا«  بينما عمل مع ممثلين أصبحوا الحقا أساطير.وُتعّد 
أشهر مسرحيات بروك،  وهي ملحمة مدتها تسع ساعات من األساطير 
الهندوسية )1985(،  قدمها للمرة األولى في مهرجان أفينيون واقُتبست 

للسينما عام 1989.
لكن أساليبه خضعت لتحّول تدريجي بعد انتقاله إلى فرنسا مطلع 
السبعينات حيث أسس »المركز الدولي للبحوث المسرحية« في »تياتر 

دي بوف دو نور« وتأثر بالتقاليد الشرقية.
وبعد مسيرة استمرت أكثر من 35 عاما، ترك بيتر بروك إدارة مسرح 
»بوف دو نور« في العام 2010 عندما كان يبلغ 85 عاما، بينما استمر 

في تقديم العروض هناك حتى وقت قريب.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك على تويتر »بيتر بروك 
أعطانا أجمل صمت في المسرح، لكن هذا الصمت األخير محزن للغاية«.
وأضافت أنه أورثنا الكثير مشيرة إلى أنه سيبقى »إلى األبد روح« 
مسرح بوف دو نور في شمال باريس حيث كانت تعرض أعماله. من جانبه، 
أشاد سايمن مكبورني، المؤسس والمدير الفني لمسرح »لندن ثياتر« 
الذي تأثر بشدة بأساليب بروك بالمخرج الراحل على تويتر ووصفه 

بأنه »صاحب رؤية واستفزازي ونبي ومخادع وصديق«.

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

جسر زجاجي مرعب لمحبي المغامرة

حبة زرقاء اللون تثير الذعر.. 
أقوى 1000 مرة من مورفين

توفي 3 شبان خالل األشهر الماضية، نتيجة تعاطيهم مخدر 
جديد اجتاح اإلنترنت المظلم، وسط تقديرات بأنه أقوى 1000 

مرة من عقار المورفين المسكن.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن الوفيات الثالث 

وقعت في منطقة برمنغهام، وسط إنجلترا.
ومن بين هؤالء، طالبان جامعيان هما ديالن ليفيل )20 عاما(، 
وجاكوب زنياك )19 عاما(، ووقعت الوفيات بين أكتوبر من العام 

الماضي ويناير الماضي.
وقالت الطبيبة، جوديث يالتس، التي حللت الوفيات الثالث في 
برمنغهام إنه مصدومة بعدما الحظت تأثيرات المواد األفيونية.

ويوجد  اللون،  زرقاء  على شكل حبة  القوي  المخدر  ويباع 
على الجانب األول منها حرف M باللغة اإلنجليزية، ورقم 30 

على الجانب اآلخر.
ويبدو هذا المخدر حل بديال لمخدر »فينتانيل« االصطناعي، 
لكنه أقوى بكثير منه، حيث يمكن شراؤه عبر اإلنترنت المظلم 

وليس في الشوارع، وفق الطبيبة يالتس.
وبدأت القصة تتكشف في أكتوبر الماضي، عندما توفي الشاب 
ليفيل، إذ ُوجد ميتا في منزله، بعدما خارج في الليلة السابقة 

مع اثنين مع أصدقائه.
وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه توفي نتيجة تناوله 
أقوى من  أنه  تبين  تناول مخدرا،  الشاب  إن  وقال  المخدرات، 

عقار مورفين بكثير.
وقال الطبيب، مارك بوتشي، الذي عالج أحد المصابين بهذا 
أن  تظهر  الحيوانات  على  أجريت  التي  الدراسات  إن  المخدر، 

المخدر أقوى 1000 مرة من المورفين.
المخدر يتكون من مركبات جرى تطويرها في  أن  وأضاف 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إذ بدأت في الصين ثم 

انتقلت إلى أوروبا الشرقي وصوال إلى بريطانيا.

دراسة جديدة تكشف فوائد 
القهوة.. تحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض مخاطر 
الوفاة بسبب أمراض عدة، أبرزها مرض القلب واألوعية الدموية.

 Annals of« مجلة  نتائجها  أوردت  التي  الدراسة  وقالت 
Internal Medicine«، إن خطر الوفاة لدى من يشربون القهوة 
سواء كانت المحالة أو المرة، كان أدنى مقارنة مع من ال يشربون 
القهوة. وأجرى الباحثون مسحا على شريحة واسعة في المملكة 
المتحدة حول عادات تناول القهوة، تراوحت أعمارهم بين 37 
و73 عاًما، وأفادوا بأنهم لم يعانوا من أمراض القلب، واألوعية 

الدموية، أو السرطان خالل إجراء المسح.
وقالت الدكتورة كريستينا وي، أستاذة الطب المساعدة بكلية 
الوفاة  أّن خطر  النتائج أظهرت  الطب في جامعة هارفارد، إن 
لدى من شربوا كمية معتدلة من القهوة تتراوح بين 1.5 و3.5 
فناجين يومًيا، كان أدنى لدى األشخاص الذين قاموا بتحلية 

قهوتهم بنسبة ٪30 تقريًبا مقارنة مع من ال يشربون القهوة.
وأضافت وي: »إذا كنت تضيف نحو ملعقة صغيرة من السكر 
إلى قهوتك، فإنها ال تبطل تماًما فوائد القهوة التي نعتقد أنها 

موجودة«.
بدورها، أكدت كبيرة مؤلفي الدراسة الدكتورة دان ليو، من 
قسم علم األوبئة في جامعة ساوثرن ميديكال في منطقة غوانزو 
الصينية، أنه »بناًء على هذه الدراسة، يمكن لألطباء أن يخبروا 
مرضاهم أنه ما من حاجة لدى غالبية شاربي القهوة إللغاء هذا 
المشروب من نظامهم الغذائي، إنما عليهم توخي الحذر بشأن 

أنواع القهوة ذات السعرات الحرارية العالية«.

مخترع جهاز الهاتف المحمول 
يدعو إلى التقليل من استعماله

أعرب مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم، األمريكي 
مارتن كوبر، عن دهشته من مقدار الوقت الذي يهدره المستخدمون 

حاليًا على أجهزتهم، داعيا إلى تركها.
وخالل مقابلة مع برنامج »بي بي سي بريكفاست«، رد كوبر 
)البالغ من العمر 92 عاما( على إحدى المشاركات في الحلقة، 
والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد على خمس ساعات يوميًا على 
»هل تقضين حقا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي  هاتفها: 

من حياتك!«.
وطالب الُمشاركة بعدم اإلفراط في استخدام الهاتف المحمول، 
ناصحًا إياها بأن تستمتع وتستفيد من وقتها وحياتها بشكل 

أفضل، بدال من إهداره على المحمول.
 Motorola DynaTAC وفي عام 1973، اخترع كوبر هاتف
8000X، وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في 
شركة موتوروال منذ أكثر من عشرين عاما، وكان محبًطا بسبب 
تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي أن يقضي 

البعض الكثير من الوقت في السيارة الستخدام الهاتف.

الثقافة  اليونسكو  منظمة  أدرجت   
األوكراني  البورش  بحساء  المرتبطة 
على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي 
المعرض للخطر، في إطار تبعات الحرب 
»استمرار«  تهدد  التي  أوكرانيا  في 
التقاليد المحيطة بهذا الطبق الشهير.

الملف  تقييم  لجنة  مقرر  وأوض��ح 
في  لويجي األوكراني  بيير  المنظمة 

 )...( الحساء  هذا  »وجود  أن  بيتريلو 
ليس في خطر في حد ذاته، لكن التراث 
بالبورش  المرتبط  والحي  اإلنساني 
هو المعرض بخطر مباشر بفعل تعطل 
قدرة السكان على ممارسة ونقل تراثهم 
الثقافي غير المادي بشكل خطير جراء 
النزاع المسلح، وال سيما بسبب التهجير 

القسري للمجتمعات«.
في  قدمت طلبا  قد  أوكرانيا  وكانت 
منتصف أبريل إلدراج ثقافة هذا الحساء 

في قائمة التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر، 
معتبرة أن غزو البالد في 24 فبراير من قبل روسيا 
»قابلية  تهدد  ذلك  عن  نتجت  التي  القصف  وأشهر 

االستمرار« لهذا الطبق وكل التقاليد المحيطة به.
والحظ بيتريلو أنه بسبب الحرب، »لم يعد السكان 
قادرين على تحضير أو حتى زراعة الخضروات المحلية 

الالزمة لتحضير البورش«.
وتابع »ال يمكنهم حتى االجتماع معا إلعداد البورش، 
ما يقوض الجوانب االجتماعية والثقافية. وبالتالي، 

فإن انتقال هذا العنصر بات في خطر«.
البيئة  يدمر  المسلح  »النزاع  أن  إل��ى  وأش���ار 

والحيوانات والنباتات.
وقرر أنه »لكل هذه العوامل، من الضروري إجراء 
حماية عاجلة لهذا العنصر في إطار اإلجراء العاجل 

للغاية«.
أن بورش هو حساء قديم مصنوع من  إلى  يشار 
الشمندر، وعادة ما يتم تقديمه مع الخبز أو لفائف الثوم.

ورحب وزير الثقافة األوكراني أولكسندر تكاتشينكو 
حرب  في  لنا  »النصر  إن  قائال  اليونسكو،  بإعالن 

البورش«. وكتب على حسابه على 
في  »ستنتصر  أوكرانيا  ن  تلغرام 
الحرب«،  البورش وفي هذه  حرب 
في إشارة إلى الصراع مع روسيا.

ولفت إلى أن أوكرانيا ستشارك 
مع  ه��ذا  الشمندر  حساء  وصفة 
جميع البلدان المتحضرة، »وحتى 
أيضا،  المتحضرة  غير  الدول  مع 
بحيث يكون لديهم على األقل شيئ 

خفيف ولذيذ وأوكراني«.
وتسببت المبادرة األوكرانية في 
إزعاج في روسيا، حيث يتم إعداد 
اعتراض  رغم  أيضا،  الطبق  هذا 
الطبق  موسكو  نسب  على  كييف 

إليها.
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
في نيسان/ابريل »حتى كتب الطبخ 
لماذا؟ ألنه من المستحيل  تم حظرها )في أوكرانيا(! 
مشاركة البورش. مستحيل! ألنه ال يمكن أن ينتمي إال 

إلى شعب واحد وجنسية واحدة«.
وأضافت »قد يكون من الشائع أن تقوم كل مدينة 
ومنطقة وربة منزل بإعداد هذا الطبق بطريقتها الخاصة، 
لكن ال! هم لم يرغبوا في أي تسوية، وهذا ينم عن كراهية 
تكرار  في  أشكاله«،  ونازية وتطرف بجميع  لألجانب 
لالتهامات المعتادة التي توجهها موسكو إلى السلطات 

األوكرانية.

اليونسكو تدرج حساء البورش األوكراني
  على قائمة التراث غير المادي المعرض للخطر

وضع بعضهم »تحويشة العمر« فيها فيما 
جعل منها آخرون منزال صيفيا مريحا... تواجه 
قرابة 30 عوامة على النيل في القاهرة خطر 
الزوال بسبب مشروع أعده الجيش يضحي، 
وفق السكان، بتلك البيوت التراثية العائمة من 

أجل جني أرباح.
»عندما  سويف  أه��داف  الكاتبة  وتقول 
سنوات،  عشر  قبل  العوامة  ه��ذه  اشتريت 
حققت حلما كان يراودني على الدوام وأعددتها 
الستقبال أحفادي وتمضية آخر أيامي فيها«.

غير أن مياه النيل قد تتوقف عن التالطم 
مع هذه المنازل العائمة المرتكزة على صناديق 
كبيرة من المعدن على طول كورنيش النيل في 
منطقتي الكيت كات وامبامبة قبالة حي الزمالك 

الراقي الواقع على الضفة األخرى للنهر.
منار مهندسة في الخامسة والثالثين تعيش 
مع أسرتها في واحدة من هذه العوامات. وتقول 
منازلنا  يريدون  »إنهم  برس  فرانس  لوكالة 

ليقيموا مكانها مقاهي ومطاعم«.
وأثار مصير منال وجيرانها تعاطفا كبيرا 

عليها  انتشرت  التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
يبلغ عمر  التي  العوامات  الحفاظ على  الى  مذكرة تدعو 

بعضها مئة عام.
على  الشهيرة  المسائية  الحوارية  البرامج  أن  حتى 
محطات التلفزيون المحلية، التي تدعم بقوة نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، بدت وكأنها تؤيد سكان العوامات 

الذين حلوا ضيوفا على مقدمي هذه البرامج.
الجمهور  أذهان ووجدان  في  العوامات  وترتبط هذه 
العربي كله، وليس المصري فقط، بأفالم سينمائية شهيرة. 
فهذه المنازل العائمة كانت خلفية للعديد من االفالم منذ 
الخمسينات، مثل فيلم عبد الحليم حافظ »ايام وليالي« 
الذي غنى فيه أغنيته المعروفة »انا لك على طول« وهو في 
مركب في النيل بينما حبيبته تراقبه من شرفة عوامتها.

وشكلت إحدى العوامات كذلك ملتقى لشخصيات درامية 
متنوعة في فيلم »ثرثرة فوق النيل«، المأخوذ عن رواية 
الحائز  محفوظ  نجيب  المصري  للروائي  نفسه  باالسم 

جائزة نوبل.
ولكن بصرف النظر عن عالقة هذه العوامات بالسينما 
المنازل  كارثة مالية تنتظر أصحاب هذه  فان  المصرية، 

مع  العوامة  هذه  اشتريت  »لقد  منار  وتقول  العائمة. 
باع  ووال���دي  شقتي  بعت  س��ن��وات.  أرب��ع  قبل  أسرتي 
سيارته واستخدمنا مكافأة نهاية لخدمة لوالدي ووالدتي 

المتقاعدين لنتمكن من تدبير ثمنها«.
أعطي اإلنذار األول عام 2020، حين أعلن محافظ القاهرة 

»تعليق تصاريح رسو العوامات بشكل مؤقت«.
ولكن منذ ذلك الحين، لم يحصل أي شيء الى أن جاء 
أمر االخالء. ورغم أنه تم تأجيل المهلة لمدة أسبوع، اال 
أن ذلك لم يترك للسكان »الوقت الالزم للتقدم بطعن أمام 

القضاء«، وفق أحد القاطنين.
وفوق ذلك، فإن الدولة تطالبهم بمبالغ طائلة: متأخرات 
حق االنتفاع بشاطئ النيل، وقيمة تسجيل العوامة وهي 
تصل مع إيجار المرسى الى ما يراوح بين 40 الف و50 

الف دوالر، أي 20 ضعف ما كانوا يدفعونه من قبل.
غير أن رئيس اإلدارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة 
أيمن أنور أكد في أحد البرامج التلفزيونية أن القرار ليس 
مفاجئا. وقال »في العام 2020، منعت الدولة استخدام 
العوامات كمنازل فهي ال تعطي صورة حضارية وتلوث 
النيل«. والحل الوحيد للسكان من أجل االحتفاظ بمنازلهم 

هو تسجيلها كمنشأة سياحية أو تجارية.
وتقول الكاتبة السبعينية سويف »مطلوب مني وأنا في 

سني هذه أن أدفع كل هذه األموال، أن أتحول 
الى صاحبة مقهى، هذا قرار طرد مقن ع«.

ويندد الناشطون باستمرار بعدم إطالع 
السلطات للسكان بشكل كاف على خططها. 
وازالة هذه العوامات، التي تذكر بإزالة حي 
بوالق أبو العال ومنطقة ماسبيرو المالصقة 
له في قلب القاهرة، تعكس رغبة الدولة في 
التطوير العقاري في جميع أنحاء العاصمة 

التي تنمو سكانيا بشكل مط رد.
وإذا كانت األحياء الفقيرة العشوائية 
أزيلت في البداية باتباع سياسة البلدوزر، 
فإن قرار إزالة العوامات يمس هذه المرة 

أسرا  ميسورة نسبيا.
قبالة العوامات على الضفة األخرى، ي 
المشاريع  أحد  »ممشى أهل مصر«  عتبر 
الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح 
العاصمة  شأن  ذلك  في  شأنه  السياسي، 
اإلدارية الجديدة التي تنمو وسط الصحراء 

على بعد 50 كيلومترا شرق القاهرة.
وترى سويف أن ما يحدث »كارثة، فكل 
سنتيمتر يجب أن يكون مربحا، لم يعد هناك أماكن عامة، 

لم يعد الناس يستطيعون الخروج من دون أن يدفعوا«.
وتقول الحكومة في المقابل إن هذا الممشى الذي يضم 
مرسى بحريا  ومسرحا  مفتوحا  ومقاهي ومطاعم، سيضمن 
للجمهور الوصول إلى النيل الذي لم يكن متاحا بسبب 

المطاعم والمقاهي الخاصة على الكورنيش.
ويقول عوض وهو جالس داخل عوامته التي يقيم فيها 
مع زوجته وأوالده منذ 25 عاما »المتر المربع يتم تأجيره 
لألغراض التجارية مقابل ألف جنيه، وبالتالي فهم يفضلون 

اإليجار للمقاهي لتحقيق مكسب«.
»انه أمر مأساوي ألن  ويضيف هذا الرجل الستيني 
هذه قطعة من التراث مر عليها الملك فاروق وأم كلثوم 
ومنيرة المهدية«، أكبر مطربة مصرية في الفترة ما بين 

الحربين العالميتين األولى والثانية.
ويضيف »إنها قضية خاسرة سلفا. وحتى أمام مجلس 
الدولة سنكون في مواجهة الدولة وبالتالي لن نستطيع أن 
نفعل أي شيء، ويقال لنا إن القرار جاء من فوق«، مشيرا 

بيده إلى السماء مستسلما.

 المنازل العائمة الشهيرة في القاهرة تواجه خطر الزوال 

مقتل امرأة رومانية بمصر في هجوم 
قرش للمرة الثانية خالل أيام

قالت الخارجية الرومانية إن سائحة رومانية لقيت حتفها في هجوم لسمكة 
قرش خالل عطلة كانت تقضيها في مصر، ما يجعله ثاني هجوم قاتل ألسماك 

القرش في األيام األخيرة هناك.
وكانت سيدة نمساوية )68 عاما( قد لقيت حتفها الجمعة الماضية، بعد أن 
فقدت ذراعا وقدما في هجوم آخر لسمكة قرش من نوع ماكو قصير الزعنفة 

أثناء السباحة في البحر األحمر بالقرب من مدينة الغردقة الساحلية.
ُقتلتا  امرأتين  أن  بيان األحد  المصرية في  البيئة  أعلنت وزارة  قد  وكانت 
جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر األحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة 

قرش أثناء ممارستهما السباحة.
وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك 
السباحة  رياضة  ممارسة  أثناء  قرش  سمكة  من  لهجوم  سيدتين  ب�«تعرض 
السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة«.

وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث »يقوم 
باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق ألسباب السلوكيات التي نتجت عن 

سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين«.
من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعالم محلية مصرية على نطاق واسع عن 

وفاة سيدة ثانية في هجوم آخر لسمكة قرش األحد.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية إنها تعمل على تحديد هوية الضحية تمهيدا 

إلبالغ أسرتها والشروع في إجراءات إعادة الجثمان إلى رومانيا.
وأغلقت السلطات المصرية السبت، جزءا من ساحل البالد على البحر األحمر 

بعد وفاة السيدة النمساوية.
كما حظرت السلطات األنشطة المائية بما في ذلك الغوص والغطس وركوب 
في  الصيد  قوارب  نزول  تم حظر  كما  الماء،  على  والتزلج  الشراعي  األمواج 

المياه قبالة الغردقة.
وانتشر تسجيل مصور عبر صفحات اإلنترنت يتردد أنه يظهر الهجوم الذي 
أودى بحياة السيدة النمساوية، على مسافة قريبة من الشاطئ نسبيا، كما 

ظهر من رصيف قريب.
ويظهر التسجيل تحول لون الماء إلى اللون األحمر بسبب الدماء فيما يلقي 

المارة على الرصيف بعوامة مطاطية نحوها.
لم يتبين بعد كيف تمكن القرش من الوصول إلى الشاطئ.

وهجمات أسماك القرش كانت نادرة إلى حد ما في المنطقة الساحلية المطلة 
على البحر األحمر في السنوات األخيرة.

مرشد سياحي  فقد  كما  ذراعه  أوكراني صغير  فقد صبي   ،2020 عام  في 
مصري ساقه في هجوم لسمكة قرش.

في عام 2010، تسببت سلسلة هجمات ألسماك القرش في مقتل سائح أوروبي 
وتشويه العديد من اآلخرين في مياه البحر األحمر قبالة مدينة شرم الشيخ في 

شبه جزيرة سيناء، عبر البحر األحمر من الغردقة.
وتعد منتجعات البحر األحمر في مصر، ومنها الغردقة وشرم الشيخ، من 

الوجهات الساحلية الرئيسية في البالد وتشتهر بالسائحين األوروبيين.
ينجذب الغواصون إلى منحدرات الشعاب المرجانية شديدة العمق القريبة 

من الشاطئ والتي تتمتع بحياة بحرية ثرية ومتنوعة.
سعت السلطات المصرية في السنوات األخيرة إلحياء قطاع السياحة الحيوي، 
الذي عانى من سنوات من االضطراب، أعقبتها مؤخرا جائحة كورونا والحرب 

في أوكرانيا.

افتتحت جورجيا، األسبوع الماضي، جسرا زجاجيا يضم منصة على شكل الماسة كبيرة في منطقة داشباشي.
يمتد الجسر الذي يقع على بعد ساعتين من العاصمة الجورجية تبليسي، على طول 240 مترا، بينما يبلغ ارتفاعه 280 مترا.
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يراهن على بلوغ المونديال
للسيدات  الوطني  المنتخب 

يطارد الفوز أمام أوغندا 
المغربي  المنتخب  يواجه 
نظيره  س��ي��واج��ه  ال��ن��س��وي 
األوغندي يومه الثالثاء، انطالقا 
من الساعة التاسعة ليال بالمركب 
الرياضي األمير موالي عبد اهلل 
بالرباط ، لحساب الجولة الثانية 
األمم  كأس  دور مجموعات  من 

اإلفريقية.
وس����ت����ح����اول ال��ع��ن��اص��ر 
االنتصار في  المغربية تحقيق 
تأمين  اجل  من  المواجهة  هذه 
العبور على الدور الثاني، دون 
الحاجة إلى انتظار نتائج الجولة 

األخيرة.
ويتعين على الناخب الوطني 
رينالد بيدروس تصحيح بعض 
في  رصدها  تم  التي  األخ��ط��اء 

مباراة بوركينا فاصو من أجل رفع درجة الفعالية في 
الخط األمامي، وتقليل هامش الخطأ، وبالتالي تحقيق 
العبور، علما بأن الرهان األكبر في هذه الدورة يبقى 

العالم،  كأس  نهائيات  إلى  التأهل  بطاقة  تحقيق  هو 
التي ستجرى بأستراليا ونيوزلندا، حيث أصبح بإمكان 
العرس  في  منتخبات  بأربع  ممثلة  تكون  أن  إفريقيا 

المنتخبات  بأن  يعني  مما  العالمي، 
األربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي من 
االستحقاق القاري ستضمن تأشيرة 

حضور المونديال.
المنتخب  فاز  وفي سياق متصل، 
األوغ��ن��دي  نظيره  على  السنغالي 
التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدفين 
أرضية  على  األح���د  ي��وم  جمعتها 
األمير موالي عبد  الرياضي  المركب 
األولى  الجولة  برسم  بالرباط،  اهلل 
من دور مجموعات كأس إفريقيا لألمم 
للسيدات لكرة القدم )المغرب 2022(.

دياكتي  ندياي  الالعبة  وسجلت 
الهدف األول للمنتخب السنغالي في 
الالعبة  أن تضيف  قبل   ،39 الدقيقة 
نغينار نداي الهدف الثاني في الدقيقة 
السنغال،  سيدات  بذلك  لتفتتح   ،50
على  بانتصار  »الكان«  في  رحلتهن 

أوغندا.
وعقب هذه النتيجة، احتل المنتخب 
السنغالي المركز األول في هذه المجموعة برصيد 3 
مساء  فاز  الذي  المغربي  المنتخب  جانب  إلى  نقاط، 

السبت على بوركينافاسو ) 1 – 0(.

غادر سريع وادي زم الدوري االحترافي نحو بطولة القسم الثاني، 
بعد هزيمته أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف لصفر خالل المباراة 
التي جمعتهما، أول أمس األحد بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب 

الدورة األخيرة من بطولة القسم األول.   
وسجل مسعود جوما الهدف الوحيد من ضربة جزاء، بعد إسقاط 
زكرياء حدراف من طرف عبد الرحيم خدو داخل معترك العمليات، 

ليضعها في شباك الحارس محمد بوجاد في الدقيقة 24.    
وكان بإمكان سريع وادي زم أن يعدل النتيجة بنفس الطريقة، 

الحكم لكن هشام مرشاد أضاع ضربة جزاء، التي  عنها  إث����ر أعلن 
إسقاط المهدي مفضل من طرف محسن الربجة، لكن الحارس محمد 

شنوف تصدى لها في الدقيقة 75. 
 ودعمت الجماهير سريع وادي زم بقوة في المباريات األخيرة 
خاصة أمام الدفاع الجديدي، إذ قامت بمساندة الالعبين لكن الهزيمة 
وفوز مولودية وجدة جعلهم يحتجون بشدة على كل مكونات الفريق.           
 وأنهى سريع وادي زم بطولة القسم األول في الرتبة قبل األخيرة 
برصيد 29 نقطة، ليرافق يوسفية برشيد، الذي فقد مكانه بين الكبار 

خالل الدورة الماضية،، بعدما  فيما ارتقى الدفاع الحسني الجديدي 
إلى المركز الثامن بمجموع 38 نقطة.  

      وتأسف السويسري غوغلييرمو أرينا، في الندوة الصحافية 
التي تلت المواجهة، على نزول سريع وادي زم، الذي تمسك بحظوظه 
إلى غاية المباراة التي انهزم فيها أمام الدفاع الجديدي، ألن مصير 

بقائه كان مرتبطا بتعثر مولودية وجدة بالمحمدية.    
 وأضاف أرينا أن فريقه، الذي لم يحقق الفوز على الدفاع الحسني 
الجديدي، ورغم العياء، حاولت عناصره بذل جهد مضاعف، خاصة 

في الشوط الثاني من أجل الحصول على هدف التعادل.   
  وتابع »لو تمكنا من تسجيل الهدف، لتغير وجه المباراة، لكن 
لألسف لم يكن الحظ بجانبنا، علماب أننا انطلقنا متأخرين خالل 
الشهرين الماضيين، في وقت كنا بحاجة إلى أسبوعين أو ثالثة 

للحفاظ على مكانتنا في القسم األول«.    
 وبخصوص مستقبله مع سريع وادي زم قال أرينا: »في هذه 
الوضع  استساغة  أجل  من  الهدوء  من  كثير  إلى  نحتاج  اللحظة 
الحالي، وبعد ذلك سأجالس المكتب المسير بغية معرفة ما ينبغي 

فعله، كل من جانبه«.    
أما عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق الجديدي، فقد أكد خالل 
الندوة الصحافية ذاتها، أن فريقه استحق الفوز في آخر مباراة كان 

فيها اللعب متواصال، ألن الخصم لم يحسم بقاءه، ما جعل العبيه 
يلعبون بشكل جيد أمام سريع وادي زم.   

وأضاف بنشيخة أن فريقه لعب مباراة جيدة بروح رياضية كبيرة 
أمام السريع، وكانت عناصره ندا قويا وأكثر رغبة من أجل الظفر 

بثالث نقاط في ختام بطولة القسم األول.    
     وتابع »أتيحت ضربة جزاء لسريع وادي زم من أجل تعديل 
النتيجة، لكنها أهدرت وتضييعها كان عادال، ألننا نستحق الفوز 
طيلة المباراة، وهو الثاني على التوالي في الدورتين األخيرتين«. 
وبملعب البشير بالمحمدية، عاد مولودية وجدة بانتصار ثمين 
على الشباب بثالثة أهداف نظيفة، في مباراة  غاب عنها المدرب 

امحمد فاخر بسبب إصابته بفيروس كورونا.
خالله  م��ن  لصالحه  ال��م��ب��اراة  نتيجة  ال��م��ول��ودي��ة  وح��س��م 
لبحيري  ياسين  بواسطة  األول،  الشوط  في  هدفين  تسجيله 
بهدف  تقدمه  يعزز  أن  قبل   ،)25 )د  دياكيتي  والمين   ،)15 )د 
د80(. )د  لبحيري  ياسين  عبر  ال��ث��ان��ي،  ال��ش��وط  ف��ي   ث��ال��ث 

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق المولودية إلى المركز 12 برصيد 
33 نقطة، فيما ظل شباب المحمدية في المركز 11 برصيد 34 نقطة.
وتختتم الجولة األخيرة من الموسم، يومه الثالثاء، بملعب أدرار، 

حيث سيكون حسنية أكادير في انتظار اتحاد طنجة.

سيطرة مغربية على سباق
 5000 م في األلعاب المتوسطية

توج العداء المغربي سفيان بوقنطار، أول أمس األحد، بميدالية 
ذهبية في سباق 5000 متر، برسم مسابقة ألعاب القوى المدرجة 
ضمن ألعاب البحر األبيض المتوسط المتواصلة في مدينة وهران 
األلعاب. في هذه  له  ميدالية  ثالث  المغرب  مانحا   الجزائرية، 

وجاء تتويج بوقنطار بالمعدن النفيس بعدما قطع المسافة في 
زمن 13 دقيقة و36 ثانية و12 ج م، متقدما على المغربي اآلخر 
محمد فارس الذي احتل المركز الثاني بزمن قدره )13 دقيقة 

و 36 ثانية و85 ج م(.
وفي سباق 400 متر أربع مرات، جرد الفريق الوطني المغربي 
من ميداليته النحاسية، بعدما خرجت إحدى العداءات عن الممر 

الخاص بها، لحظة انطالق السباق.
وأهدى المالكم المغربي سفيان باسل ميدالية فضية في وزن 
أكثر من 80 كلغ لمسابقة التايكواندو، بعد انهزامه في النهائي 

أمام الكرواتي إيفان سابينا.

أحوال الطقس بكوت ديفوار 
تؤجل كأس أمم إفريقيا

القدم  لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية  التنفيذي  المكتب  قرر 
»كاف«، خالل اجتماعه المنعقد يوم األحد في الرباط، تأجيل 
نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت 
.2024 يناير وفبراير  إلى   2023  ديفوار من يونيو ويوليوز 
صحفي  مؤتمر  خالل  كاف،  رئيس  موتسيبي،  باتريس  وقال 
الملتئم  اإلفريقي،  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماع  عقب 
كأس  نهائيات  المغرب  احتضان  هامش  على  ال��رب��اط  في 
في  ستقام  إفريقيا  أم��م  بطولة  إن  للسيدات،  إفريقيا  أم��م 
.2024 ع��ام  من  وفبراير  يناير  شهري  خ��الل  دي��ف��وار   ك��وت 

واتخذ المكتب التنفيذي لل�«كاف« قرار التأجيل بسبب الظروف 
المناخية الصعبة، التي تشهدها عادة أبيدجان ومعظم المناطق 
 اإليفوارية في فترة الصيف التي تشهد تهاطل األمطار الموسمية.

وكانت مؤسسة فرنسية مختصة بالتنبؤات الجوية، والمتعاونة 
مع وكالة األرصاد الجوية اإليفوارية، أكدت أنه سيكون من الصعب 
تنظيم ال�«كان« في الفترة ما بين 23 يونيو و23 يوليوز 2023، 

إذ أن تلك الفترة تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات في البالد.

جاد الكراوي يحرز فضية ألعاب 
الفروسية العالمية للشبان 

الفضية  الميدالية  الكراوي،  ،جاد  المغربي  الفارس  أحرز 
في فئة الفردي ،خالل ألعاب الفروسية العالمية للشبان، التي 
 احتضنتها مدينة آخن بألمانيا من 23 يونيو إلى 3 يوليوز.

ال��ح��واج��ز،  ع��ل��ى  ال��ق��ف��ز  مسابقة  فضية  ال���ك���راوي  ون���ال 
بين  ما  أعمارهم  ت��ت��راوح  فارسا   30 مشاركة  عرفت  التي 
خطأ. ب���دون  م��زدوج��ة  ق��ف��زة  تحقيقه  بعد  س��ن��ة،  و18   15"

م���ن ج��ه��ة أخ������رى، ف����از ج����اد ال����ك����راوي ب��ال��م��ي��دال��ي��ة 
ال��ب��رون��زي��ة ح��س��ب ال��ف��رق إلف��ري��ق��ي��ا، إل���ى ج��ان��ب ف��رس��ان 
 م���ن ج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا وم���ص���ر وت���ون���س وزي��م��ب��اب��وي.

يذكر أن األلعاب العالمية للفروسية للشبان أقيمت هذه السنة 
للشباب،  األولمبية  األلعاب  عوضت  حيث  استثنائية،  بصفة 
إلى  الجارية وتم تأجيلها  السنة  بداية  التي كانت مقررة في 

غاية سنة 2026.

حسن صموتي  

الرسيع يستسلم يف األخري ويفقد حضوره بني الكبار    تصوير اللويحي

�سريع وادي زم 
يرافق يو�سفية 

بر�سيد اإلى 
الق�سم الثاني     

الملكية  الجامعة  رئيس  أك��د 
المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، 
حكيم  المغربي  الدولي  حضور 
زياش العب تشيلسي اإلنجليزي 
لكرة القدم، مع المنتخب الوطني 
خالل نهائيات كأس العالم المقرر 
إقامتها نهاية السنة الجارية بقطر.
حلوله  خ���الل   ، لقجع  وق���ال 

ضيفا على برنامج »ديكربيطاج« 
إف  )إم  محطة  على  يبث  ال��ذي 
زياش سيكون   « االذاعية إن  إم( 

حاضرا في كأس العالم«.
عدد  غ���رار  على  أن��ه  وك��ش��ف 
لم  الوطني  الفريق  محبي  م��ن 
االخ��ت��ي��ارات  على  راض��ي��ا  يكن 
التكتيكية للناخب الوطني وحيد 

حاليلوزيتش، مبرزا أن المجموعة 
الوطنية التي كانت تعاني من حيث 
غير  ومردودها  الجماعي  اللعب 
الفرديات  أفضل  تضم  المستقر 

على الصعيد اإلفريقي.
وأبرز أن الالعبين يلبون دعوة 
رحب  بصدر  الوطني  المنتخب 
الناخب  »لكن  مثالية،  وبوطنية 

جو  خلق  في  ينجح  لم  الوطني 
عائلي داخل المنتخب«.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس 
أنه  القدم  لكرة  الملكية  الجامعة 
للمكتب  المقبل  االجتماع  خالل 
القرار  اتخاذ  »سيتم  المديري 
الوطني  المنتخب  سيمكن  الذي 

من معالجة النواقص«.

وشدد على أن المنتخب المغربي 
س��ي��ك��ون ف��ي ك��ام��ل ال��ج��اه��زي��ة 
المنتخبات  ندية  بكل  وسيقارع 
الصدد  هذا  في  وق��ال  العالمية، 
المغربية،  الجماهير  »أطمئن 
في  سيشرفنا  الوطني  المنتخب 
أحسن  في  وسيكون  المونديال 

حال«.

لقجع يؤكد حضور زياش مع المنتخب الوطني في مونديال قطر

يراهن على بلوغ المونديال

روسيال عيان مطالبة بفعالية أكرب يف األمتار األخرية

 قضية زياش مازالت حارضة يف أجندة لقجع
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علم من مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني للسيدات يطارد الفوز أمام أوغندا
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
ال��ق��دم، أول أم��س األح���د، أن 
الوداد  بين  اإلفريقي  السوبر 
الرياضي، بطل عصبة األبطال 
اإلفريقية، ونهضة بركان، بطل 
اإلفريقية،  الكونفدرالية  كأس 
 س���ي���ج���رى ف����ي ال���م���غ���رب.

وأوض���ح ال��م��ص��در ذات���ه في 
تصريح لوكالة المغرب العربي 
التنفيذي  المكتب  أن  لألنباء 
لل�«كاف« الذي اجتمع أول أمس 
األحد في الرباط، على هامش 
احتضان المغرب نهائيات كأس 
خول  للسيدات،  إفريقيا  أمم 
للجامعة صالحية تحديد زمن 
 ومكان إقامة السوبر اإلفريقي.

الكونفدرالية  من  مصدر  شدد  صلة،  ذي  سياق  وفي 
االفريقية لكرة القدم على أنه جرى فهم تصريح رئيس 
عقب  عقدها  التي  الصحفية،  الندوة  خالل  ال�«كاف« 
اجتماع المكتب التنفيذي بالخطأ، مبرزا أن اجتماع 
ال�«كاف » في غشت المقبل بتنزانيا هو من أجل تدارس 

مشروع السوبرليغ وليس السوبر األفريقي.
وت����وج ف��ري��ق ال�����وداد ال��ري��اض��ي ب��ل��ق��ب دوري 

المصري  األه��ل��ي  على  ف��وزه  بعد  إفريقيا،  أب��ط��ال 
نهضة  فريق  فاز  فيما  رد،  دون  بهدفين  النهائي  في 
ألورالن��دو  تجاوزه  بعد  الكونفدرالية  بكأس  بركان 
الترجيحية. بالضربات  إفريقي،  الجنوب   بيراتس 

يذكر أن األهلي المصري كان قد توج بالنسخة الماضية 
الرجاء  على  فوزه  عقب  األفريقي،  السوبر  كأس  من 
الرياضي، بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت في 

العاصمة القطرية الدوحة.

المغرب يحتضن السوبر اإلفريقي بين الوداد ونهضة بركان

سوبر إفريقي بتوابل مغربية

في الواجهة02
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موظفو وزارة الثقافة مبكنا�س ينتف�ضون �ضد مديرهم الإقليمي
n يوسف بلحوجي

بمكناس  الثقافة  قطاع  موظفو  نظم 
فاتح  الجمعة  يوم  احتجاجية،  وقفة 
التي  التعسفات  ،ضد   2022 يوليوز 
املحلي  املكتب  وأعضاء  لها  يتعرضون 
املنضوية  للثقافة  الديمقراطية  للنقابة 
الديمقراطية  الفيدرالية  لواء  تحت 
مرددين  الخصوص،  وجه  على  للشغل، 
املدير  لتجاوزات  مستنكرة  شعارات 

اإلقليمي للقطاع.
الكاتب  حسب  الوقفة،  هذه  وتأتي 
الضغط  نتيجة  بلحسن،  املحلي محمود 
جميع  على  سنتني  من  ألكثر  املتواصل 
املوظفني، إذ بلغ التعسف أشده ليمر إلى 
واالستفسارات  اإلنذارات  نظير  الفعل 
التعسفية  والتنقيالت  املبررة،  غير 
وصل  املوظفني  مع  حساباته  وتصفية 
حد اعتدائه على موظفة وتعنيفها لفظيا 
إلى مستشفى  نقلها  ومعنويا، استدعى 
محمد الخامس لتلقي العالج عبر سيارة 
لها  املشهود  املوظفة  وهي  اإلسعاف، 
واحترامها  املهنية  والكفاءة  بالجدية 
ولم  واملسؤولني.  املوظفني  لجميع 
وصل  بل  الحد،  هذا  عند  املدير  يتوقف 
اإلدارية  التجاوزات  في  وتماديه  تعنته 
الخطيرة حد االنتقام من الكاتب املحلي 

بإصداره  للثقافة  الديمقراطية  للنقابة 
ومنعه  حقه،  في  تعسفي  انتقال  قرار 
من ولوج املكتب بعد تغيير قفله، ونفس 

الشيء وقع ملوظفة أخرى.
الضعيف  بوسلهام  عبر  جهته  من 
املديرية  إليه  وصلت  ملا  امتعاضه  عن 
التي  بمكناس  الثقافة  لوزارة  اإلقليمية 
كانت واجهة للتنشيط الثقافي باملدينة، 
إال  كبار،  مثقفني  الستقطاب  وواجهة 
املديرية  تعد  لم  األسف،  كامل  ومع  أنه، 
باملغرب  الثقافية  اللحظة  مستوى  في 

أو مكناس، ولم نعد نعرف حتى مصير 
وليلي  مهرجان  وال  اللوح  عني  مهرجان 
وأنشطة أخرى ومن املؤكد أن هناك خلال 
لتصحيحه  املسؤولون  يتدخل  أن  يجب 

باملديرية.
ربطت  الجريدة  أن  بالذكر  وجدير 
االتصال باملدير ألخذ رأيه في املوضوع 
تربطها  ال  التي  الخاصة،  كاتبته  أن  إال 
مستخدمة  هي  بل  بالثقافة  عالقة  أي 
تابعة لشركة حراسة خاصة وتطلع على 
وأسرار  اإلدارية  واملراسالت  الوثائق 

املوظفني، أخبرتنا أنه في اجتماع وعلى 
الهاتف  رقم  الجريدة  ترك  من  الرغم 
الخاص بها إال أن املدير لم يكلف نفسه 

عناء االتصال بنا.
وختاما طالب املوظفون وزير الشباب 
عاجال  بالتدخل  والتواصل  والثقافة 
املديرية  تعرفه  الذي  االحتقان  إليقاف 
لجعل  بمكناس  الثقافة  لقطاع  اإلقليمية 
أهداف  لتحقيق  أساسية  رافعة  الثقافة 
إعداد  خالل  من  املستدامة  التنمية 
استراتيجية متكاملة فعال وليس شعارا.

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

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الحزن  وببالغ  وقدره  هلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
السالم  عبد  الفاضل  السيد  وفاة  نبأ  تلقينا  واألسى 

صادوق.
على إثر هذا املصاب الجلل، تتقدم عائلة عبد الوهاب 
السالم  عبد  الفقيد  لعائلة  أرفود  وساكنة  لعروصي 
املواساة، سائلني هلل  وأصدق  التعازي  بأحر  صادوق 
سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزل عليه 
رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، 
والصديقني  األنبياء  رفقة  جناته  فسيح  ويسكنه 

والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

ال�ضيد 
الفا�ضل 

عبد ال�ضالم 
�ضادوق  في 

ذمة اهلل

النقابة الوطنية للتعليم )فد�س( تندد مبا �ضاب انتخابات التعا�ضدية 
العامة للرتبية الوطنية من خروقات وتدعو لدمقرطة هذا املرفق

وزارة الصحة تفتح باب الحصول على جرعة رابعة تذكيرية وتدعو 
مصالحها الستثمار العطلة الصيفية في التشجيع على التلقيح

الدكتور �ضعيد عفيف لـ »الحتاد ال�ضرتاكي«: 
امل�ضاهد املرتبطة بكوفيد التي ع�ضناها 

يف منا�ضبة عيد الأ�ضحى ال�ضابق يجب تفاديها
n وحيد مبارك

أكد الدكتور موالي سعيد عفيف، عضو اللجنة 
لـ  في تصريح   ،19 كوفيد  للتلقيح ضد  الوطنية 
تسجيله  تم  ما  أن  على  االشتراكي«،  »االتحاد 
خالل مناسبة عيد األضحى الفارط ال تزال مالمحه 
حاضرة في األذهان، بالنظر إلى أننا أمام مناسبة 
التواصل  فيها  يكثر  متميزة،  واجتماعية  دينية 
العائلي وتتعدد خاللها زيارات صلة الرحم، وهو 
ما يجب أال تترتب عنه تبعات وخيمة أو يؤدي 
إلى أي انتكاسة، األمر الذي يتطلب تحليا مسوؤال 
باملواطنة الكاملة، واتباع التوجيهات التي تدعو 
إليها وزارة الصحة والحماية االجتماعية، للحد 

من انتشار الفيروس.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة في 
تصريحه للجريدة، أن أكبر خطر يرتبط بالجائحة 
املتوافدين على مصالح  أعداد  ارتفاع  يتمثل في 
تتم  الذي  األمر  وهو  املركزة،  والعناية  اإلنعاش 
مماثلة،  مناسبات  في  جلي  بشكل  مالحظته 
أو  امللقحني  غير  لألشخاص  بالنسبة  خاصة 
املعززة  الثالثة  الجرعة  على  يحصلوا  لم  الذين 
على  أشهر  أربعة  من  أكثر  مدة  انصرام  رغم 
الصحي  الخبير  وشّدد  الثانية.  الجرعة  تلقيهم 
على أن املرضى الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس 
الخروج  وتفادي  املنازل  في  املكوث  عليهم  يجب 
واسع  النتشار  تالفيا  الغير  مع  والتواصل 
للعدوى، مؤكدا على أن التنقل الكثيف الذي تعرفه 
مناسبة عيد األضحى، السيما من خالل استعمال 
وسائل النقل العمومية، يجب أن يكون مؤطرا من 
الناحية الصحية لحماية صحة وسالمة الجميع.
 19 كوفيد  بفيروس  اإلصابات  أعداد  ودفعت 
شهر  خالل  بالدنا  سجلتها  التي  التصاعدية 
يونيو وزارة الصحة والحماية االجتماعية لفتح 
لفائدة  رابعة  تذكيرية  على جرعة  الحصول  باب 
األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وكذا 
من يعانون من أمراض مزمنة الذين تبلغ أعمارهم 
18 سنة فما فوق، وذلك بعد انصرام مدة 6 أشهر 
عن تلقي الجرعة الثالثة املعززة، مشددة في نفس 
التلقيحي   املسار  استكمال  ضرورة  على  الوقت 
ملن تخّلفوا لعامل من العوامل عن الحصول على 

إحدى الجرعات الثالثة أو بأكملها.

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  ودعت 
العطلة  انطالق  مناسبة  استثمار  إلى  مصالحها 
جرعات  تلقي  على  التشجيع  أجل  من  الصيفية 
اللقاح ضد كوفيد، والحث على التقيد بالتدابير 
الوضع  رأسها  وعلى  والوقائية،  الحاجزية 
السليم للكمامات في الفضاءات املغلقة والتباعد 
لأليادي  املتكرر  الغسل  إلى  إضافة  الجسدي 
املساهمة  شأنه  من  ما  كل  وتفادي  وتعقميها، 
وأن  السيما  العدوى،  انتشار  دائرة  توسيع  في 
للفيروس  قوية  عودة  شهدت  األخيرة  األسابيع 
املتحور عن أوميكرون، الذي يؤكد الخبراء على 
لـ  العدوى  ينقل  به  مصابا  واحدا  مريضا  أن 
وقوة  حجم  يبني  ما  آخرين، وهو  13 أشخاصا 

وسرعة انتشاره وإن كان يتميز بضراوة أقل.
الجديدة  التدابير  اتخاذ  أن  الوزارة  وأكدت 
وذلك  العلمية،  اللجنة  توصيات  على  بناء  يأتي 
في إطار تحديث االستراتيجية الوطنية للتلقيح 
ضد فيروس كورونا املستجد، ومن أجل تحصني 
مواجهة  في  بالدنا  حققتها  التي  املكتسبات 
جائحة كوفيد19-، مبرزة أنه بالنسبة لألشخاص 
امللقحني بثالث جرعات والذين تعرضوا لإلصابة 
الجرعة  على  الحصول  يمكنهم  فإنه  بالفيروس، 
التذكيرية بعد األسابيع األربعة التي تلي انتهاء 
التحلي  إلى  داعية  بالفيروس،  اإلصابة  فترة 
سيما  ال  التراخي،  مظاهر  كل  وتفادي  باليقظة 
بالتزامن مع مناسبة عيد األضحى وكذا العطلة 

الصيفية.

n مصطفى اإلدريسي 

نددت النقابة الوطنية للتعليم بذبح الديمقراطية 
الوطنية،  للتربية  العامة  التعاضدية  انتخابات  في 
هذا املرفق الذي ظل رهينة لدى الجهة املعلومة منذ 
املزورة  النتائج  القرن املاضي رافضة كل  ستينيات 

املعلنة جملة وتفصيال .
في  العضو  للتعليم  الوطنية  النقابة  وطالبت 
توصلت  بيان  في  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية 
الحكومية  الجهات  كل  منه،  بنسخة  الجريدة 
املسؤولة بتحمل مسؤولياتها أمام هذه املهزلة التي 
بالدنا  تعرفه  الذي  الديمقراطي  التطور  تساير  ال 
ويهدد في العمق تطور املسار الديمقراطي في البالد 
جوهر  ويمس  والحكامة  املؤسسات  دولة  وبناء 

فلسفة دستور 2011.
السياسيني  الفاعلني  كافة  الوطني  املكتب  ودعا 
املبادرة  زمام  اتخاذ  إلى  والنقابيني  والحقوقيني 
لدمقرطة مرفق التعاضدية الذي ظل حكرا لجهة ما 

منذ سنوات الجمر التي ولت بدون رجعة.
واملناضلني  املناضالت  كل  عاليا  النقابة  وحيت 
حملة  خاضوا  الذين  التعليم  ورجال  نساء  وعموم 
من  املتحضرة  املمارسة  سمو  عن  وعبروا  نظيفة، 
التعاضدية  انتخابات  في  الديمقراطية  فرض  أجل 

العامة للتربية الوطنية.
إلى  التعليمية  الشغيلة  الوطني  املكتب  ودعا 
األشكال  كافة  لخوض  الفعلي  لالنخراط  االستعداد 
تكريس  أجل  من  املقبلة  األيام  في  النضالية 
املسؤولية  وربط  والنزاهة  والشفافية  الديمقراطية 

على  حفاظا  العمومي،  املرفق  هذا  في  باملحاسبة 
مصالح وأموال الشغيلة التعليمية وتطوير وتجويد 

الخدمات التعاضدية.
في  العضو  للتعليم  الوطنية  النقابة  ونددت 
الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمذبحة الديمقراطية 
ما  تاريخ   2022 يونيو   29 األسود  األربعاء  يوم 
للتربية  العامة  التعاضدية  انتخابات  بإجراء  سمي 
الوطنية، تحت أنظار السلطات الحكومية املسؤولة 
أثناء  السافرة  الخروقات  أمام  مريب  صمت  في 
وصوال  والتصويت،  الترشيحات  ووضع  التحضير 
شروط  وضع  وكذا  املفبركة،  النتائج  إعالن  إلى 

وثائق  للترشيح من خالل ضرورة سحب  تعجيزية 
األساتذة  وحرمان  بالبيضاء،  املركزية  اإلدارة  من 
الذين فرض عليهم التعاقد من التصويت والترشيح، 
وإلغاء ترشيحات بدون أسباب وال مبررات قانونية، 
كما تم تحديد مكتب تصويت واحد في جل األقاليم 
إلنهاء  مساء  الخامسة  وتحديد  املصوتني  آلالف 
التصويت، وإنتهاء بفرز األصوات من طرف املعينني 
االنتخابات  نتائج  وإعالنهم  التعاضدية،  أرباب  من 
املرشحات  ممثلي  غياب  في  مفبركة  بمحاضر 
واملرشحني مع تهريب صناديق االنتخابات في عدد 

من األقاليم.

د.سعيد عفيف

و�ضائل اإعالم اأوروبية ت�ضيد بجهود املغرب يف مكافحة »مافيا« الجتار يف الب�ضر
املقاربة  على  الضوء  أوروبية  إعالم  وسائل  سلطت 
املغرب  ينهجها  التي  واملسؤولة  الشمولية  اإلنسانية، 
بشأن قضية الهجرة، مبرزة جهوده املعروفة واملعترف 
في  لالتجار  والتصدي  الظاهرة  هذه  تدبير  في  بها 

البشر.
وفي معرض تعليقها على محاولة االقتحام الجماعية 
التي قام بها مهاجرون غير شرعيون للسياج الحديدي 
على مستوى إقليم الناظور، نددت وسائل اإلعالم هذه 
بهذه األفعال التي تنفذها مافيات تتعاطى االتجار في 
عن  املظلمة  محاولتها  في  تتوانى  »ال  والتي  البشر، 
خوض  إلى  ودفعهم  الضحايا  هشاشة  من  االستفادة 

مغامرات خطيرة ومميتة«. 
أن  الهنغارية  »ماغيار نمزت«  هكذا، كتبت صحيفة 
بريئا«، مشيرة  يكن  لم  الناظور  في  »ما حدث مؤخرا 

إلى أن »محاولة االقتحام كانت غير عادية«.
وأوضحت أن املهاجرين »كانوا منظمني، يخضعون 
غرار  على  واضح،  بشكل  ومسلحني  للتخطيط 

امليليشيات املدربة في مناطق النزاع«.
وبحسب الصحيفة، فقد »حاول املهاجرون هذه املرة 
الدخول ليس فقط عبر السياج، ولكن أيضا عبر املمر 
بسبب  واملغلق  املجاورة،  املنطقة  لساكنة  املخصص 
الرجال  من  أوردت صورا تظهر حشدا  الوباء«، حيث 
والعصي  بالسكاكني  األمن  قوات  »هاجموا  الذين 

والحجارة«.
»ستاندار  البلغارية  الصحيفة  سجلت  جهتها،  من 
أوروبا  من  قربه  يجتذب  الذي  املغرب،  أن  نيوز«، 
بذل جهود  الشرعيني، يواصل  املهاجرين غير  تدفقات 
في  املشروع  غير  االتجار  محاربة  أجل  من  استثنائية 
البشر’’، وهي الجهود التي تجعل من البالد أحد ركائز 

األمن في املنطقة«.
مقاربة  فإن  الصحيفة-  تضيف   - الصدد  هذا  وفي 
املغربية،  السلطات  طورتها  التي  الهجرة  تدبير 
املعاملة  غايتها ضمان  مبادرة شاملة  إطار  في  تندرج 
العملي  التصدي  وكذا  املهاجرين،  وحماية  اإلنسانية 

لشبكات النقل غير املشروع للمهاجرين. 
أن  السياق،  هذا  في  الصحيفة،  والحظت 
إنسانية،  هجرة  إلى  الدعوة  على  دأب  املغرب 
أن  إلى  مشيرة  ومسؤولة،  براغماتية  شاملة، 
املتعلقة  الدولية  التزاماتها  بحزم  تنفذ  اململكة 
اإلنسان.  حقوق  واحترام  واللجوء   بالهجرة 

 وأوضحت وسيلة اإلعالم البلغارية أن هذه االلتزامات 
تنعكس بشكل خاص في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للهجرة واللجوء، التي جرى إطالقها في العام 2013، 
وحقوق  كرامة  تحترم  التي  السياسة  »بهذه  منوهة 
املهاجرين، فضال عن سياسة مندمجة لفائدة املهاجرين 
في جميع الخدمات التي بوسع املواطنني الولوج إليها 
التكوين  الصحية،  الرعاية  السكن،  الشغل،  )التعليم، 

املهني... إلخ(.
الوطنية  اإلستراتيجية  إطار  في  للصحيفة،  ووفقا 
ألفا من مواطني   50 أزيد من  للهجرة واللجوء، تمكن 
ويستفيد  أوضاعهم،  تسوية  من  اإلفريقية  البلدان 
من  قانونية  بكيفية  يصلون  الذين  األشخاص 
الكامل  الولوج  من  يمكنهم  لإلدماج  وطني  مخطط 
االجتماعية  الطبية،  التعليمية،  االجتماعية،  للخدمات 

واالقتصادية.
للناظور،  الشنيع  الفعل  أعقاب  »في  أنه  وأضافت 
مافيا  دولية وشبكات  إجرامية  ارتكبته منظمات  الذي 
بالبشر،  واالتجار  الشرعية  غير  الهجرة  في  ضالعة 
سارع املغرب إلى إعادة تأكيد رغبته في تعزيز التعاون 
إطار مسؤولية مشتركة  في  الشركاء، وذلك  مع جميع 

من أجل تحسني األمن اإلقليمي«.
ماغازين«  »براتسكي  أكدت  اإلطار،  نفس  وفي 
هجرة  شجع  لطاملا  املغرب  أن  التشيك  بجمهورية 
لالستقبال  بلدا  منه  جعل  ما  ومسؤولة،  إنسانية 
جنوب  إفريقيا  مواطني  من  اآلالف  لعشرات  بالنسبة 

الصحراء. 
املهاجرين  إدماج  »سياسة  أن  املجلة  وسجلت 
تنوع  يثري  استراتيجي  توجه  هي  للمغرب،  بالنسبة 
آالف  مر  على  واملضياف  املنفتح  املغربي  املجتمع 

السنني«.
استنكرت  املغربية  »السلطات  بأن  التذكير  وبعد 
الهجوم العنيف للغاية من قبل املهاجرين يوم الجمعة 
24 يونيو املنصرم«، أوضحت وسيلة اإلعالم التشيكية 
أن »مهاجمني مسلحني بالعصي والحجارة والسكاكني، 
هاجموا قوات األمن متسببني في جرح 140 عنصرا من 
اإلسباني  الجيب  ولوج  محاولتهم  أثناء  األمن،  قوات 

املحتل ملليلية انطالقا من املغرب«.
متمرسون  قادة  نفذه  »الهجوم  أن  املجلة  وأبرزت 
عنف  بدرجة  واتسم  له  مخططا  كان  حيث  ومدربون، 
التصدي  في  سيستمر  »املغرب  أن  مؤكدة  شديدة«، 

للمتاجرين  اإلجرامية  للشبكات  هوادة  وبال  بحزم 
بالبشر«.

وأضافت أن »املغرب سيمضي قدما في تعزيز دينامية 
استمرارية  في  للهجرات،  واملتضامن  املندمج  التدبير 
ملهمته اإلفريقية على وجه التحديد والنموذج األساسي 

لحماية املهاجرين والضحايا في وضعية هشة«.
من جهة أخرى، أشار ذات املصدر إلى أن املغرب »لن 
يتسامح مع أقلية من املهاجرين يشوشون على البعد 
املنظم للهجرة، وسيعزز التعاون مع شركائه في إطار 

األمن املشترك«.
من  في«  تي.  »بلقان  قناة  ذكرت  صربيا،  وفي 
بقيادة  شرعي،  غير  مهاجر   2000 زهاء  بأن  بلغراد 
الحاجز بني  قادة مهاجمني ذوي خبرة، حاولوا عبور 
الناظور ومليلية، من خالل استخدام عنف غير مسبوق 

ضد قوات األمن املغربية.
املهاجمني  موجة  فإن  الصربية،  القناة  وبحسب 
تدافع  الحاجز وتسببت في  انهالت على  التي  الهائلة 
 76 أصيب  فيما  مهاجرا،   23 مقتل  إلى  أفضت  كبير، 
آخرون وال يزال 18 مهاجرا في املستشفى. أما بالنسبة 
 140 قرابة  منها  أصيب  فقد  املغربية،  األمن  لقوات 
عنصرا في هذا الهجوم، ال يزال أحدهم يتلقى العالج 

في املستشفى.
ولفت املصدر ذاته إلى أن »السلطات املغربية أدانت 
وأعربت عن أسفها إزاء هذا االعتداء على قواتها األمنية، 
شبكات  نفذتها  حقيقية  إنسانية  مأساة  إياه  معتبرة 
البالغة«. بخطورتها  معروفة  منظمة،  دولية   مافيا 
عبر  في-«  تي.  »بلقان  تضيف   - املأساة  هذه  فبعد   
شبكات  مكافحة  مواصلة  عزمه  عن  بوضوح  املغرب 
وفي  العنيفة،  األقلية  لهذه  والتصدي  بالبشر  االتجار 
ذات اآلن تعزيز التعاون مع شركائه، في إطار املسؤولية 

املشتركة ومساهمته الكبرى في األمن الوطني«.
وذكرت القناة بأن السلطات املغربية تخوض معركة 
حازمة ال هوادة فيها ضد شبكات االتجار بالبشر، حيث 
يتضح هذا من خالل املعطى الذي يشير إلى أنه على 
مدى السنوات الخمس املاضية، تم القضاء على أزيد 
من 1300 شبكة من هذا النوع )بما في ذلك 256 شبكة 
في العام 2021 و100 في ماي 2022(، مسلطة الضوء 
التي  واللجوء،  للهجرة  الوطنية  اإلستراتيجية  على 
تستند  للهجرة  إدارة  وفرضيات  ديناميات  على  تقوم 

على نهج إنساني، شامل، براغماتي ومسؤول.

»مر�ضد نبذ الإرهاب« يوجه نداء اإىل املجتمع الدويل 
وي�ضتنكر  احل�ضار  امل�ضروب على اأطفال خميمات تندوف

بطنجة،  التربوي  الوطني  اللقاء  خلص 
اإلرهاب  لنبذ  املغربي  املرصد  نظمه  الذي 
2022، تحت  يوليوز  1 و2 و3   أيام  والتطرف 
املشروع  في  التسامح  قيم  دمج  "آليات  شعار  
نداء  تعميم  ضرورة  إلى  للمخيم"  التربوي 
حسرة  عن  يعبر  الدولي  املجتمع  إلى  موجه 
ضرب  استمرار  من  املغربي  التربوي  الوجدان 
بمخيمات  أطفالنا  على  إنساني  الال  الحصار 
دولية  منظمات  حسب  مازالت  التي  تندوف 
تشكل حاضنة لسوء معاملة الطفولة من تشغيل 
قسري وتجنيد قهري وتجويع منهجي ناجم عن 
أباطرة  جيوب  إلى  الدولية  املساعدات  تحويل 
من  مداخلها  من  يستفيدون  ومن  البوليساريو 

الطغمة العسكرية الجزائرية .
وفعاليات  »أطر  أن  للمرصد  بيان  في  وجاء 
التربوي  اللقاء  إطار  في  امللتئمون  املرصد 
السنوي بطنجة يستنكرون استمرار هذه املهزلة 
عريضة  قاعدة  كون  من  أسفهم  عن  ويعبرون 
والتهميش  القهر  تعيش  أطفالنا  من  محتجزة 

في الوقت الذي كان من املفروض أن يكونوا مع 
إخوتهم من أطفال املغرب يتمتعون بخيراته في 
مخيمات تصنع الفرح واألمل بدل مخيمات العار 

التي تصنع اليأس والتطرف والكراهية«.
إلى  نداءنا  »نجدد  بطنجة  امللتئمون  وتابع 
واملؤسسات  والسياسية  املدنية  األطياف  كل 
الدولية بضرورة فك الحصار عن طفولة أرهقها 
توظيف وضعها ومعاناتها الغتناء عفن لجالدي 
للبوليساريو وجنراالت الجزائر، وستظل فرحة 
أطفال  تجمع  التي  الصيفية  املخيمات  انطالق 
من  وجزء  مكتملة   غير  املناطق  كل  من  املغرب 
طفولتنا محتجز لدى جبهة العار بالقهر والقوة، 
يعيشون  بأحالمها  الطفولة  يعيشوا  أن  وبدل 

تحت ظروف التنكيل والتجنيد والتدجني«.
»نحمل مرة ثانية املجتمع الدولي  وأضافوا: 
ما آلت إليه ظروف العيش في مخيمات العار، من 
للقهر،  وتعمق  للكراهية  وانتشار  لليأس  توسع 
مما ينذر باألسوأ وهو تحول هؤالء األبرياء إلى 

سوق للتدجني التطرفي والتجنيد األعمى«.
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خوان  برشلونة،  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  قال 
جوسيب بالبي، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به املغرب 
مشيرا  الصحراء،  لجهة  حصرية  تشريعية  سلطات  يعطي 
إلى أن هذا املخطط يقترح وضع قائمة بمجاالت االختصاص 

الحصري لكل من اإلدارة املركزية والجهة.
وأبرز بالبي، في مداخلته خالل ندوة بحثية دولية نظمتها 
موضوع  حول  املتحدة  األمم  لدى  للمغرب  الدائمة  البعثة 
تفويض  الترابي:  الذاتي  الحكم  تجارب  نجاح  »ضمان 
االختصاصات التشريعية«، أن السلطة التشريعية للجهة من 
اختصاص البرملان الجهوي، الذي يمارس الوظيفة التشريعية 
باستقاللية تامة، دون تدخل من الحكومة املركزية. ومن خالل 
مقارنة املبادرة املغربية بتجربة الحكم الذاتي في جزر الكناري 
التي تعود إلى العام 1982، سلط الخبير اإلسباني الضوء على 
الضمانات املقدمة في املادة 19 من املبادرة املغربية، وخاصة 
والتمثيلية  املحليني  للسكان  النشطة  باملشاركة  يتعلق  ما 

املالئمة للنساء.
ذي  مسلسل  من  األولى  املرحلة  أن  إلى  اإلشارة  وبعد 
بدقة  محددة  قائمة  تتضمن  أن  يجب  لالمركزية  مصداقية 
أوضح  املركزية،  وللحكومة  للجهات  املمنوحة  للصالحيات 
جزر  شهدتها  التي  اإلصالحات  أهم  استعرض  الذي  بالبي، 
الكناري في سنتي 1996 و2018، أنه في حالة إسبانيا، تمنح 
االختصاصات  من  أولى  مجموعة  الدستور  من   148.1 املادة 
مخصصة  أخرى  مجموعة   149 املادة  تحدد  بينما  للجهات، 
حصريا للسلطة املركزية، على الرغم من أن أيا من القائمتني 
من  أخرى  اختصاصات  تولي  بالتالي  ويمكن  شاملة  تكن  لم 
أن  إلى  املتحدث  ولفت  املستقبل.  في  الحكومة  مسؤولي  قبل 
الـ12 املجاالت السياسية  املبادرة املغربية توضح في مادتها 
التي تمارس فيها مؤسسات جهة الصحراء سلطاتها، معتبرا 
هذه  حددتها  التي  الصالحيات  أن  إلى  اإلشارة  املهم  من  أنه 
املادة تغطي مجموعة واسعة من القضايا، انطالقا من تنظيم 
الرئيسية  الجوانب  إلى  الجهة،  حدود  داخل  املحلية  اإلدارة 
للسلطة السياسية مثل القدرة على إعداد امليزانية والضرائب 
مثل  مجاالت  في  بها  الخاصة  السياسة  ومواصلة  الخاصة، 
البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة والتعليم والصناعة 

وحماية البيئة.
الذاتي  الحكم  جهة  أن  على  تنص   12 املادة  أن  وأضاف 
للصحراء تمارس سلطات بناء على قائمة اختصاصات، لكنها 
لجهة  حصرية  السلطات  هذه  ستكون  مدى  أي  إلى  تحدد  ال 
الحكم الذاتي أو مشتركة بشكل أو بآخر مع السلطة املركزية - 
على سبيل املثال، من خالل املوافقة على إطار التشريع، مشيرا 
إلى أن هذا األمر سيتم التدقيق فيه وتوضيحه أثناء التفاوض 

في إطار العملية السياسية للموائد املستديرة.
البرملان،  أعضاء  بانتخاب  املتعلق  الجانب  وبخصوص 
أشار الخبير إلى أنه في حالة جزر الكناري، فإن عناصر مثل 
تحدد  االنتخابية  الدوائر  وحجم  وعدد  االنتخابية  العتبات 
أمر  بدوره  »هذا  وقال  االنتخابي.  للنظام  الكامل  التناسب 
لكافة  بالنسبة  وديمقراطية  نزيهة  تمثيلية  إلنتاج  ضروري 
قطاعات املجتمع«. وقال بالبي، في هذا الصدد، إن املادة 19 
من املبادرة تنص على أن أعضاء البرملان في الصحراء سيتم 
انتخابهم باالقتراع العام، معتبرا أن التفاصيل اإلضافية حول 
النظام االنتخابي يمكن أن تساعد في ضمان تمثيلية عادلة من 

مثل هذه االنتخابات.
وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للبرملان وعالقته بالسلطة 
املبادرة  من   20 املادة  أن  الخبير  أوضح  للجهة،  التنفيذية 
رئيس  بموجبه  ينتخب  برملاني  نموذج  عن  تتحدث  املغربية 
من قبل البرملان الجهوي،  الحكومة )رئيس الوزراء الجهوي( 
مؤكدا أن األمر يتعلق بنموذج مشابه لذلك الخاص بالجهات 

اإلسبانية.
وبشأن الرقابة على دستورية القوانني، أوضح املتحدث أن 
املادة 24 من املبادرة املغربية لجهة الصحراء تؤكد أن القوانني 
واملراسيم التنظيمية واألحكام القضائية الصادرة عن هيئات 
لنظام  مطابقة  تكون  أن  يجب  للصحراء  الذاتي  الحكم  جهة 

الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور اململكة.
التفاصيل حول  أنه من الضروري تقديم مزيد من  واعتبر 
بشأن  القرارات  اتخاذ  بواسطتها  سيتم  التي  الخاصة  اآللية 

مطابقة التشريع الجهوي لدستور اململكة.
ترأسها  التي  الدولية،  البحثية  الندوة  هذه  بتنشيط  وقام 
للسياسة  جنيف  »مركز  في  الرئيسي  املستشار  فينو،  مارك 
سويسرا  من  وأكاديميون  وباحثون  بارزون  خبراء  األمنية«، 
وفرنسا وإسبانيا والواليات املتحدة وجزر املوريس، بحضور 
حوالي خمسني دبلوماسيا، من بينهم العديد من السفراء في 
اإلعالم  وسائل  وممثلو  األمميني  املسؤولني  وكبار  نيويورك 

املعتمدة لدى األمم املتحدة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة ملقارنة مبادرة الحكم الذاتي التي 
تقدمت بها اململكة املغربية لجهة الصحراء مع تجارب أخرى 
بتفويض  يتعلق  ما  في  سيما  وال  العالم،  في  الذاتي  للحكم 
وتقاسم  الذاتي.  الحكم  مناطق  في  التشريعية  السلطات 
الخبراء الدوليون باملناسبة تجارب جزر الكناري وكاليدونيا 

الجديدة وبورتوريكو وجزيرة رودريغز. 
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الذي  الجفاف  خطر  بسبب 
األقاليم  من  العديد  يتهدد 
بداية  مع  املغرب  في  والجهات 
فصل الصيف، اضطرت الحكومة 
رسميا إلى إعالن “حالة الطوارئ 
املائية” لتدق بذلك ناقوس الخطر 
حول وضعية اإلجهاد املائي الذي 

تواجهه اململكة هذا العام.
الواضح  االنخفاض  وتسبب 
خالل  املطرية  التساقطات  في 
خطير  تراجع  في  الجاري،  العام 
ملخزون السدود الرئيسية باململكة 
والتي لم تعد نسبة تتعدى 30 في 
ملزيد  األخرى  هي  معرضة  املائة، 
موجات  نتيجة  التناقص  من 
الشهور  خالل  املرتقبة  الحرارة 

الثالثة القادمة.   
 4 االثنني  أمس  حدود  وإلى 
يوليوز 2022، هبطت نسبة امللء 
في سدود اململكة من 50 في املائة 
املاضي  العام  خالل متم ماي من 
إلى 30.3 في املائة حاليا، ويعزى 
مياه  مستوى  في  التراجع  هذا 
الكبير  االنخفاض  إلى  السدود 
في حجم التساقطات املطرية هذا 
العام، إذ تم تسجيل 188 ملم إلى 
بانخفاض  أي   ،2022 أبريل  متم 
بمتوسط  مقارنة  املائة  في   42
الثالثني سنة املاضية )327 ملم( 
مقارنة  املائة  في   35 وبنسبة 
في  ملم(   289( السابق  باملوسم 

نفس التاريخ.
وباإلضافة إلى قلة التساقطات 
اتسمت  وتأخرها،  املطرية 
بسوء  التساقطات  مواصفات 

أن  إذ  واملجالي،  الزمني  التوزيع 
املائة من إجمالي  55 في  حوالي 
في  ُسجل  املطرية  التساقطات 
من  وأقل  وأبريل،  مارس  شهري 
ثلث التساقطات املطرية سجل في 

نونبر ودجنبر.
قطاع  إحصائيات  آخر  وتفيد 
املاء بوزارة التجهيز حول وضعية 
2022، أن  يوليو   4 يوم  السدود 
التي تفوق سعتها  اململكة  سدود 
مكعب  متر  مليار   16 اإلجمالية 
تناهز  حقينة  اآلن  حتى  سجلت 
 8 عوض  مكعب،  متر  مليار   4.8
ماليير متر مكعب املسجلة خالل 
نفس التاريخ من السنة املاضية.

على  حاليا  املغرب  ويتوفر 
و250  كبيرا،  سدا   145 حوالي 

سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة امللء 
داخل هذه السدود حسب موقعها 
بضعة  تعرف  فبينما  الجغرافي، 
سدود واقعة على األنهار الكبرى 
ملء  نسبة  املطيرة  املناطق  وفي 
بسد  الحال  هو  كما  بها،  البأس 
الكبير،  بالقصر  املخازن  وادي 
والذي تراجعت نسبة ملئه لتصل 
91 في  61 في املائة، عوض  إلى 
املائة خالل نفس الفترة من العام 
بتاونات،  الوحدة  وسد  املاضي، 
وهو أكبر سد في املغرب، والذي 
أمس  حدود  إلى  حقينته  وصلت 
وسد  املائة،  في   50.7 لنحو 
املائة،  في   85 بتطوان  النخلة 
املائة  في   94.7 شفشاون  وسد 
في  الواقعة  السدود  تعاني   ..

تراجع  من  اململكة  وسط وجنوب 
كما  املائي  مخزونها  في  ملحوظ 
بني  لسد  بالنسبة  الحال  هو 
الويدان بإقليم أزيالل الذي نزلت 
 4 في   املائة  في   30 من  حقينته 
يوليو 2021 إلى 13.8 في املائة  
عرفه  التدهور  ونفس  اليوم، 
ثاني  وهو  املسيرة  سد  مخزون 
أكبر سد باملغرب، الواقع في إقليم 
سطات حيث هبط معدل ملئه إلى 
5.1 في املائة، علما أن هذا السد 
للعديد  املائية  الحاجيات  يؤمن 
من املناطق الواقعة في جهة الدار 

البيضاء- سطات.
عبر  السدود،  شكلت  وبينما 
الذي  للمغرب  أمان  صمام  عقود، 
املوارد  على  اقتصاده  يعتمد 

املائية بشكل كبير، أصبحت هذه 
عام،  بعد  عاما  تتناقص  األخيرة 
حتى  املناخية،  التقلبات  بفعل 
أصبحت اململكة اليوم في وضعية 
حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها 
العديد من املنظمات واملؤسسات 

الوطنية والدولية.
املائية،  األزمة  هذه  وملواجهة 
برنامج  وضع  إلى  املغرب  بادر 
مياه  لتوفير  الوطنية  األولويات 
 .2020-2027 والري  الشرب 
والذي يغطي كافة مناطق اململكة. 
إمدادات  بتحسني  األمر  ويتعلق 
بناء  خالل  من  والسيما  املياه، 
السدود وإدارة الطلب على املياه، 
الزراعي،  القطاع  في  وخاصة 
الشرب  مياه  إمدادات  وتعزيز 
وإعادة  القروية،  املناطق  في 
املعالجة  العادمة  املياه  استعمال 
الخضراء  املساحات  ري  في 
بهدف  والتوعية  والتواصل 
بأهمية  املرتبط  الوعي  تعزيز 
املائية  املوارد  على  الحفاظ 
أعطى  وقد  استخدامها.  وترشيد 
لتنفيذ  السامية  تعليماته  امللك 
كلفته  الذي ستبلغ  البرنامج  هذا 
درهم.  مليار   115 اإلجمالية 
وبشكل ملموس، يهدف البرنامج 
إلى تعزيز اإلمكانات الوطنية من 
بسعة  كبيرا  سدا   20 بناء  خالل 
5.38 مليار متر مكعب. باإلضافة 
والسدود  الصغيرة  السدود  إلى 
أهمية  من  لها  ملا  نظرا  التلية، 
خصوصا بالنسبة لسكان املناطق 
الجبلية والقروية البعيدة ودورها 
الناتجة  املحلية  املياه  تعبئة  في 

عن األمطار الغزيرة املؤقتة.

الجفاف يتربص بالمغرب هذا الصيف ويدفع الحكومة إلعالن حالة الطوارئ 

معدل ملء ال�سدود تراجع اإىل 30 % وامل�سرية 
وبني الويدان يو�سكان على اجلفاف التام

خبري اإ�سباين :  خمطط احلكم 
الذاتي مينح �سلطات ت�سريعية 

ح�سرية جلهة ال�سحراء

مكتب مراكش:
 عبد الصمد الكباص 

أطلقت إدارة املركز االستشفائي 
بمراكش  السادس  محمد  الجامعي 
مصلحة  لهدم  عروض  طلب 
املستعجالت بمستشفى ابن طفيل، 
ملدة  بها  العمل  توقيف  بعد  وذلك 
تهيئتها  أشغال  وتعثر  سنة  تناهز 
جهات  قبل  من  وصفت  ظروف  في 

نقابية بالغامضة. 
مصادر  حسب  املنتظر  من  و 
ُيعلن  أن  امللف،  هذا  من  مقربة 
في  بالصفقة  الفائزة  الشركة  عن 
يوليوز  شهر  من  األخير  األسبوع 

الجاري. 

الخاصة  األشغال   توقف  وكان 
املستعجالت  مصلحة  بإصالح 
موجة  أثار  قد  املذكور  باملستشفى 
انتقادات إلدارة املركز االستشفائي 
صداها  وصل  بمراكش،  الجامعي 
إلى قبة البرملان، حيث طالبت جهات 
نقابية بفتح تحقيق في أسباب هذا 
التوقف املفاجئ لألشغال التي رصد 
لها حسب بعض التقديرات ثمانية 
ماليني درهم، و كذا ما صاحبها من 
ظهور لتصدعات في جدران مصلحة 
مكان  يوجد  التي  الطبية  املساعدة 

قسم املستعجالت تحتها. 
مستعجالت  إغالق  واعُتبر 
دليال  السنة،  يفوق  ملا  طفيل  ابن 
في  األولويات  منطق  غياب  على 
االستشفائي  باملركز  االستثمار 

والمباالة  بمراكش،  الجامعي 
معاناة  إزاء  اإلدارة  من  واضحة 
السواء  على  والعاملني  املرتفقني 
الرازي  مستشفى  بمستعجالت 
الكبير  الضغط  تحملت  التي 
لكونها  اإلغالق   هذا  عن  الناتج 
في  الوحيد  االستعجالي  املرفق 
يوجد  الذي  مراكش  مستشفيات 
قيد الخدمة. هذا الضغط الذي يؤثر 
املقدمة  الصحية  الخدمات  على 
على  القدرة  وعلى  بل  وجودتها، 
املرتفقني،  لحاجيات  االستجابة 
مستشفى  في  مستعجالت  بوجود 
الكبيرة  األعداد  جانب  إلى  وحيد، 

من زوارها.
استنكرت  السياق  نفس  وفي 
األطر  تحميل  حقوقية  منظمات 

مستشفى  بمستعجالت  الصحية 
الرازي، الضغط الناتج عن استمرار 
هذا اإلغالق دون اتخاذ أية إجراءات 
االستشفائي  املركز  إدارة  من طرف 
الجامعي، مما يساهم بشكل مباشر 
اإلستشفائية  الخدمات  تدهور  في 
بمثابة  ذلك  معتبرة  والعالجية، 
الذي  بالوضع  يذكر  خطر  ناقوس 
يعيشه املركز االستشفائي الجامعي 
ال  والذي  بمراكش  السادس  محمد 
وال  أطره  تضحيات  بحجم  يليق 
بتطلعات املواطنات واملواطنني، وال 
بالتحديات املستقبلية التي تنتظره  
في مدينة تعتبر الوجهة السياحية 
فيه  تنعقد  ومكانا  باملغرب،  األولى 
والتظاهرات  املؤتمرات  من  العديد 

الدولية والوطنية الهامة.

قرار بهدم م�ستعجالت ابن طفيل و�سط موجة من االنتقادات

املغاربة يدفعون �سريبة احلرب يف 
اأوكرانيا و�سرائب احلكومة يف الرباط

عماد عادل

الذي جنته  املبلغ  درهم هو  مليار   6.7
خزينة الدولة حتى اآلن من إيرادات الرسم 
املواد  استهالك  على  املفروض  الداخلي 
والبنزين  الغازوال  يشكل  والتي  الطاقية 
املتبقية  الشهور  وخالل  الفقري.  عمودها 
الحكومة  خططت  الجاري،  العام  من 
جيوب  من  املحصل  املبلغ  هذا  ملضاعفة 
وذلك  درهم،  مليار   17.2 إلى  املواطنني 
في تجاهل تام لالنعكاسات الكارثية التي 
األوضاع  على  الفاحشة  الزيادات  خلفتها 

االجتماعية لشريحة واسعة من املغاربة. 
وبينما تشعل الزيادات املتوالية أسعار 
لتلهب  الوقود  محطات  في  املحروقات 

جيوب املغاربة، وتجهز على ما تبقى لهم 
من قدرة شرائية، تواصل حكومة أخنوش 
مستفيدة  االستغاثة،  نداءات  تجاهل 
على  الخزينة  تجنيها  التي  املداخيل  من 
نصف  تشكل  تكاد  ورسوم  ضرائب  شكل 
حطمت  اللذين  والبنزين  الغازوال  ثمن 
أسعارهما اليوم كل التوقعات: 18 درهما 

للبنزين و 16.60 درهما للغازوال!
النفط  أسعار  تشهد  وقت  في  أنه  غير 
ملحوظا  تراجعا  الدولية  األسواق  في 
بسبب مخاوف متزايدة من الركود، حيث 
برنت  املزيج  من  البرميل  قيمة  انخفضت 
فيما  دوالرات،   110 دون  األسبوع  نهاية 
الخام  النفط  من  البرميل  قيمة  تراجعت 
فإن أسعار املحروقات  105 دوالرات،  إلى 
إال  أشهر  عدة  منذ  تعرف  لم  املغرب  في 
منحنى واحدا في اتجاه الصعود، وهو ما 
يطرح العديد من عالمات االستفهام حول 
الوضعية؟ ومن هو  املستفيد من هذه  من 
الخاسر األكبر في عاصفة األسعار التي ال 

يبدو أنها ستهدأ قريبا؟ 
تتربع  طبعا،  املستفيدين  رأس  على 
شركات استيراد وتوزيع املحروقات التي 

أرباحا  القطاع  تحرير  بداية  منذ  راكمت 
تليها  درهم،  مليار   45 تفوق  خيالية 
واحد  يرأسها  التي  الحكومية  الخزينة 
والتي  البالد،  في  النفط  تجار  أكبر  من 
زادت  كلما  املحروقات  أسعار  زادت  كلما 
مداخيلها من الرسوم الضريبية املفروضة 
على هذه املواد، في حني يظل املستهلك هو 
الخاسر األكبر في هذه العملية، وهو بذلك 
يدفع من جيبه ضريبة الحرب في أوكرانيا 

وضرائب الحكومة في الرباط.        
تحترم  التي  الحكومات  وحني سارعت 
إلى  البلدان  من  العديد  في  مواطنيها 
إطالق حزمة من التدابير املالية والجبائية 
وحمايتها  لألسر  الشرائية  القدرة  لدعم 
لم  الصعبة،  االقتصادية  الظرفية  هذه  في 
تجد حكومة أخنوش من جواب غير هذه 
الناطق  لسان  على  وردت  التي  العبارات 
الرسمي باسمها حني قال »الحكومة كانت 
على  نشتغل  نحن  البداية،  منذ  واضحة 
تقديم الدعم للمهنيني.. أما من يملك سيارة 

فليتحمل تكاليفها«.
باسم  الرسمي  الناطق  يقول  وعندما 
الحكومة هذا الكالم، فهو يوجهه بالضبط 

ألزيد من 5 ماليني أسرة مغربية، ضمنها 
خاصة  سيارة  تملك  أسرة  ماليني   3.3
دراجة  تملك  أسرة  مليون   1.8 من  وأزيد 
من  اآلالف  مئات  احتساب  )دون  نارية 
النارية التي مازالت لم تخضع  الدراجات 
ترقيم(،  لوحة  على  تتوفر  وال  للتسجيل 
املغرب  في  السيارات  حظيرة  إن  حيث 
في   70 سيارة،  مليون   4.8 حاليا  تفوق 
املائة منها عبارة عن سيارات خاصة، 30 
في املائة عبارة عن سيارات نفعية، بينما 
يتجاوز عدد الدراجات النارية بكثير عتبة 
2 مليون دراجة. وهكذا فإن الحكومة قررت 
لكونها  املغاربة،  هؤالء  بكل  تنشغل  أال 
مقتنعة بأنهم وإن كانوا يعدون باملاليني، 
ضغط  وسائل  على  يتوفرون  ال  أنهم  غير 
املهنيون  عليها  يتوفر  التي  كتلك  قوية 
على أقليتهم، أي 180 ألف عربة معظمها 
طرف  من  مسنودة  كبرى  لشركات  مملوك 
في  الزيادة  ورقة  تارة  تستعمل  نقابات 
فزاعة  أخرى  تارة  وترفع  األسعار  تعريفة 
اإلضراب ملوحة بشل حركة النقل الطرقي 
مصالحها  أن  شعرت  كلما  البالد،  في 

مهددة. 

حديث األرقام

الكلمات   المسهمة10
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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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجريوليوزذوالحجةاأليام

040404:3613:4017:1920:4922:20اإلثنين

050504:3713:4017:2020:4922:20الثالثاء

060604:3713:4117:2020:4922:20األربعاء

070704:3813:4117:2020:4922:19الخميس

080804:3913:4117:2020:4822:19الجمعة

090904:3913:4117:2020:4822:18السبت

101004:4013:4117:2020:4822:18األحد
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
 -  قطاع الكهرباء-

مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
جلسة علنية

االستغالل  مديرية  تعلن 
الساحلية  بالطريق  باملحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلبات  عن  الكهرباء 

اآلتية: 
االختبار   :PM3117299   -
املكونة  للعناصر  الالاتالفي 
رقم2،  رقم1،  البخار  ملولدي 
ملديرية  التابعني  رقم4  رقم3، 

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

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 634.000,00درهم 

)م.ا.ر( 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 

على    2022/07/18 يوم 
الساعة العاشرة صباحا

-  PM3117560: إعادة تاهيل 
الرابع  للشطر  املعدنية  املدخنة 

ملديرية االستغالل باملحمدية.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 605.000,00درهم 

)م.ا.ر( 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
يوم 2022/07/20 على الساعة 

العاشرة صباحا
صيانة   :PM3117663   -
 4 1 الى  مقومات الوحدات من 

بقسم عمليات املحمدية.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 731.100,00درهم 

)م.ا.ر( 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
يوم 2022/07/20 على الساعة 

العاشرة صباحا
تقديم    :PM3117854   -
خدمات العادة تاهيل مسخنات 
الهواء الدوارة الخاصة التابعة 

ملديرية االستغالل باملحمدية 
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 

1.936.200,00درهم )م.ا.ر( 

املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
20.000,00درهم

املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
يوم 2022/07/20 على الساعة 

العاشرة صباحا
تزويد    :PM3117923   -
أجهزة ارسال وعدادات مقاييس 
والتحكم  القيادة  ملنشات  تدفق 
االستغالل  ملديرية  الخدمة  في 

باملحمدية 
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 608.000,00درهم 

)م.ا.ر( 
تفتح األظرف في آن واحد.

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الضبط 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب- قطاع الكهرباء 
ب  111 ص  الساحلية  الطريق 

519 املحمديةـ  املغرب.

الهاتف:
)212(0523.06.31.98/98

الفاكس:
)212(0523.22.20.30

هذه  على  االطالع  يمكن 
االستشارة على شبكة االنترنت 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات دفتر التحمالت مللف 

االستشارة:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
االستغالل باملحمدية قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  باملحمدية  االستغالل 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب- قطاع الكهرباء الطريق 
 519 ب  ص   111 الساحلية 
تاريخ  قبل  املغرب   - املحمدية 

العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 
لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
األظرفة  لفتح  الجلسة  ستعقد 
ابتداء   07/2022/ بتاريخ26 
صباحا.  التاسعة  الساعة  من 
االستغالل  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  املحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء ـــ املغرب.
ع.س.ن/2273/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 2022/6101/94
إعـــالن عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2022/09/15 يوم  ستجرى 
املحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
انطالقا من الساعة الثانية بعد 

الزوال لبيع  ما يلي: 
ذي  »عمرية«  املسمى  العقار 
17818/ج  العقاري عدد  الرسم 
مساحته 1 آر 28 سنتيار وهو 
تشتمل  للسكن،  دار  عن  عبارة 
على طابق سفلي به صالون،  3 
حمام  ،مرحاض،   مطبخ  غرف، 
و فناء وعلى طابق علوي به 5 
حمام  مرحاض،  مطبخ،  غرف، 
غرفتني،  به  سطح  ومن  فناء  و 
والكائنة  ومرحاض.  مطبخ 
حسن  احمد  زنقة   28 بالرقم 
الحسن  موالي  حي  الزيات 

آسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

960.000,00درهم 
الطائع  موالي  السادة:  لفائدة 

الزواكي ومن معه
ينوب عنهم ذ/ عبد الكريم اعزى 

املحامي بهيئة آسفي
هلل  عبد  موالي  السيد:  ضد   

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

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/2276/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم14 /2022/م_ع

في 2022/08/01  على الســاعة 
العاشرة صباحا،سيتم في قاعة 
العامة  بالكتابة  االجتماعات 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
والعزل  التهيئة  أشغال  ألجل 
املائي ملقر عمالة إقليم مديونة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العامة  بالكتابة  العروض 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
تحميله  كذلك  ويمكن  الصفقات 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف   تسعة  في:  

)9000.00درهم(

من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
ستمائة وثمانية وخمسون ألفا 
وتسعون  وستة  وخمسمائة 

درهم )658.596.00درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2277/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
جماعة قلعة السراغنة

مديرية املصالح
قسم الشؤون االدارية واملالية 

والقانونية
مصلحة امليزانية واملحاسبة 

والصفقات
إعالن عن طلب عرض أثمان 

مفتوح
رقم: 2022/07

على   2022/08/02 يوم  في 
صباحا  عشر  الحادي  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
فتح  السراغنة  قلعة  لجماعة 
االظرفة املتعلقة بطلب العروض 

بعروض أثمان التالية:
 :2022/07 رقم  الصفقة   *
الطرق  تهيئة  بأشغال  املتعلقة 
اإلقليمية لألمن  املنطقة  بمدخل 
العليا  باملدرسة  الطرق  وتهيئة 

للتكنولوجيا.
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة الصفقات 

بالجماعة.
ويمكن كذلك تحميلها الكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
كما  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

يلي:
-  بالنسبة للصفقة رقم 2022/07 
)مائة  120.000,00درهم  مبلغ 

وعشرون ألف درهم(
كلفة تقدير األشغال محددة من 
طرف صاحب املشروع كما يلي:

رقم  للصفقة  بالنسبة    -
مبلغ:  في   2022/07
)اربعة  4.549.167,60درهم 
وتسعة  وخمسمائة  ماليني 
وسبعة  ومائة  ألف  وأربعون 

وستون درهم و60 سنتيم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

بمكتب الضبط بالجماعة
لرئيس  مباشرة  إما تسليمها   -
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
عبر  اليكترونيا  ايداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
عليها في  الفصل 04 من نظام 

االستشارة
ع.س.ن/2278/ا.د

*************
شركة »ARGILUX« ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها تسعة عشر 
مليون وأربعة آالف درهم 
)19.004.000,00 درهم(

مقرها االجتماعي بوجدة 85 
زنقة مراكش

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
واملسجل   2022 مارس   03
بوجدة  الضرائب  بإدارة 
سجل   2022/06/22 بتاريخ 
واألمر   16189 عدد:  املداخيل 
باالستخالص عدد: 13800 فإن 
وهب  قد  الحبيب  العلج  السيد 
االجتماعية  حصصه  جميع 
والكل  6.037 حصة  ب  املقدرة 
من أصل 190.040 حصة وذلك 
محمد  العلج  السيد  لفائدة 
املسؤولية  ذات  الشركة  في 
AR-« املسماة  املحدودة 

رأسمالها  ش.م.م   »GILUX
تسعة عشر مليون وأربعة آالف 
)19.004.000,00درهم(  درهم 
 85 بوجدة  االجتماعي  مقرها 
زنقة مراكش املسجلة تحت رقم 

.16235
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بوجدة  التجارية  باملحكمة 
تحت   2022/07/01 بتاريخ 

رقم 2003.
ع.س.ن/2279/ا.د

ع.س.ن /2280/إدع.س.ن /2266/إد

ع.س.ن /131/إت
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حلف »الناتو« يو�صع دائرة اهتماماته با�صتهداف ال�صني 
وهذه الأخرية ترد بغ�صب

االتحاد وكاالت 

األطلسي  شمال  حلف  وسع 
إلى  اهتماماته  دائرة  )ناتو( 
أبعد من روسيا مبديا قلقه حيال 
الصني  تطرحه  الذي  »التحدي« 
أن  غير  مستقبال،  »أمنه«  على 
بعض دوله ومن بينها فرنسا ترى 
أن االهتمام يجب أن يبقى منصبا 
في  الخوض  بدون  أوروبا  على 
واملحيط  آسيا  في  مغامرات 

الهادئ.
األطلسي  شمال  حلف  وقدم 
قادة  جلس  حني  قويا  مشهدا 
الجنوبية  وكوريا  اليابان 
ظهر  بعد  ونيوزيلندا  وأستراليا 
دول  من  نظرائهم  مع  األربعاء 
الحلف الثالثني حول طاولة القمة 

األطلسية في مدريد.
يدعى  التي  األولى  املرة  وهي 
منطقة  بلدان  من  العدد  هذا  فيها 
قمة  إلى  الهادئ  واملحيط  آسيا 
أنشئ  الذي  األطلسي  للحلف 
لالتحاد  للتصدي   1949 عام 

السوفياتي في أوروبا.
من  كل  وزراء  رؤساء  وأعرب 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وكوريا 
الجنوبية يون سوك يول واليابان 
فوميو كيشيدا وأستراليا أنتوني 
لتضمني  ارتياحهم  عن  ألبانيزي 
للحلف  الجديدة  الطريق  خريطة 
بـ«املفهوم  املعروفة  األطلسي 
ذكر  األولى  للمرة  االستراتيجي« 
»التحديات« التي تطرحها الصني 
دول  وقيم«  وأمن  »مصالح  على 

التكتل العسكري.
وأكد األمني العام للحلف ينس 
ليست  »الصني  أن  ستولتنبرغ 
نأخذ  أن  علينا  لكن   ... خصما 
باالعتبار التبعات على أمننا حني 
في  طائلة  مبالغ  تستثمر  نراها 

تجهيزات عسكرية جديدة«.
بـ«الشراكة  الناتو  ندد  كذلك، 
بني  العميقة«  االستراتيجية 
»ومحاوالتهما  وبكني  موسكو 
الدولي  النظام  لتقويض  املتبادلة 

القائم على القواعد«.
املوقف  هذا  التكتل  واتخذ 
تحت ضغط من الواليات املتحدة 
طليعة  في  الصني  تصنف  التي 
أن  ولو  االستراتيجية،  أولوياتها 
الحرب في أوكرانيا أرغمتها على 

معاودة االلتزام في أوروبا.
يسعى  السياق  هذا  وفي 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
إلقناع حلفائه بأن مقاومة موسكو 
ومواجهة بكني هدفان متكامالن ال 

يتعارضان.
الوزراء  رئيس  الرأي  ويوافقه 
انتوني  الجديد  االسترالي 
»الغزو  أن  يرى  الذي  البانيزي 
أن  يثبت  ألوكرانيا  الروسي« 
أن  الديموقراطية«  »الدول  على 
وقت  في  قيمنا«  عن  معا  »تدافع 
كـ«شريك«  موقعها  الصني  تؤكد 

أساسي ال غنى عنه لروسيا.
التحذيرات  هذه  وأثارت 
استياء بكني التي ردت مؤكدة أن 
مزعوم  صيني  تهديد  »تضخيم 

أمر عقيم كليا«.
وقال جاو ليجيان الناطق باسم 
الخارجية الصينية »هذه الوثيقة 
املزعومة حول مفهوم استراتيجي 
تمت  ال  األطلسي  شمال  لحلف 
الوقائع  وتعرض  بصلة  للواقع 
في   )..( وتمعن  معاكس.  بشكل 
الصني  سياسة  صورة  تشويه 

الخارجية«.
وكان ليجيان أعلن أن »الحلف 
السنوات  في  دفع  األطلسي 
نطاق  توسيع  أجل  من  األخيرة 
أن  الدولية  األسرة  على  عمله. 
لذلك  وتتصدى  متيقظة  تبقى 

بقوة«.

حرب  ذهنية  »نشر  أن  وأكد 
املواجهة  على  والحض  باردة 
بني الكتلتني أمر ال يحظى بتأييد 

شعبي ومحكوم عليه بالفشل«.
مخاطر  في  التشكيك  وبدون 
زعزعة االستقرار في منطقة آسيا 
الرئاسة  رأت  الهادئ،  واملحيط 
الحلف  »دور  أن  الفرنسية 
على  بالتركيز  يقضي  األطلسي 
اليورو-أطلسي«  الفضاء  أمن 
أمنية  تحديات  »يواجه  الذي 
جسيمة مع الحرب في أوكرانيا«.

هذا  أن  اإلليزيه  قصر  ويؤكد 
في  بإجماع  يحظى  التحليل 

االتحاد األوروبي.
ويأخذ »املفهوم االستراتيجي« 
دور  طرح  متفاديا  املخاوف  بهذه 
واملحيط  آسيا  منطقة  في  للحلف 
عمليات  انتهت  حني  في  الهادئ، 
أوروبا،  خارج  السابقة  الحلف 
سواء في أفغانستان أو في ليبيا، 

بحصيلة متباينة وانتقادات.
في  املتحدة  الواليات  وتعول 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ 
مثل  اإلقليمية  التحالفات  على 
أقيم  الذي  »أوكوس«  تحالف 
واململكة  أستراليا  مع   2021 عام 
املتحدة وأثار استياء فرنسا التي 
ضخما  عقدا  بموجبه  خسرت 
لتسليم كانبيرا غواصات فرنسية.
قادة  مع  نادر  لقاء  وخالل 
اللذين  الجنوبية  وكوريا  اليابان 
قمة  في  األولى  للمرة  شاركا 
للحلف، أكد بايدن مجددا األربعاء 
من  األمريكي  الثابت«  »االلتزام 
اللذين  البلدين  عن  الدفاع  أجل 

يقيمان عالقات معقدة بينهما.
باريس  تعرض  جانبها،  من 
الواليات  مع  املشاورات  تبقى  أن 
املتحدة حول الصني على مستوى 
يسعى  الذي  األوروبي  االتحاد 
ملنطقة  »استراتيجية  لتطبيق 
والهادئ«  الهندي  املحيطني 

»خصم  بأنها  الصني  ووصف 
نظمي »، األمر الذي أغضب بكني.

رد الصين .. عبر 
وكالتها الرسمية 

االستراتيجي  املفهوم  إن 
من  يحمله  بما  للناتو،  الجديد 
كشف  للصني،  مناهض  خطاب 
املتحدة،  الواليات  نوايا  عن 
العسكري،  للحلف  الفعلي  الزعيم 
بني  املواجهة  على  التحريض  في 
التكتالت من خالل تشويه صورة 
املنظمة  واستغالل  األخرى  الدول 
جميع  في  هيمنتها  على  للحفاظ 
قادة  وافق  فقد  العالم.  أنحاء 
املفهوم  على  األربعاء  يوم  الناتو 
وهو   ،2022 لعام  االستراتيجي 
الضرورات  أهم  يحدد  مخطط 
ويحدد  املقبل.  للعقد  والتحديات 
من  للحلف  املشترك  املوقف 
واصفا  الناشئة،  التحديات 
األكثر  »التهديد  بأنها  روسيا 
الناتو  ألمن  ومباشرة«  أهمية 
»تحديات  بفرض  الصني  ومتهما 
منهجية« ألول مرة. باعتباره أحد 
أصبح  الباردة،  الحرب  مخلفات 
ينبغي  كان  الذي  الناتو،  حلف 
حله منذ فترة طويلة، أداة متاحة 
الحتواء  املتحدة  الواليات  يد  في 
الصني  سيما  وال  أخرى،  دول 
وروسيا. من الواضح أن الوثيقة 
أولويات  تغطي  التي  الجديدة، 
وأهداف الحلف للسنوات العشر 
بالفعل  صممت  قد  القادمة، 
كيفية  بشأن  الناتو  لتوجيه 
الهيمنة  على  الحفاظ  على  العمل 
هذه  املستقبل.  في  األمريكية 
مصالحها  تخدم  التي  النوايا 
تأهب  حالة  تستحق  الذاتية 
قصوى من أوروبا ومنطقة آسيا 
السواء.  على  الهادئ  واملحيط 

ومن خالل وثيقة الناتو املحدثة، 
تحقيق  املتحدة  الواليات  تحاول 
استراتيجية--  أهداف  ثالثة 
أوروبا  بني  املواجهة  إثارة  وهي 
وروسيا لعرقلة روسيا باستمرار؛ 
دفاعها  تعزيز  على  أوروبا  وحث 
األوروبية  املوارد  واستخدام 
الدفاع  على  الضغط  لتخفيف 
وإجبار  أوروبا؛  في  األمريكي 
على  املتحدة  الواليات  حلفاء 
وهذا  الصني.  قمع  في  التكاتف 
الباردة  الحرب  عقلية  يفضح 
التي  أمريكا،  لدى  الراسخة 
تشكل فيها آسيا وأوروبا ورقتني 
فقط  وإنه  للبالد،  جيوسياسيتني 
بني  العالقات  تخريب  خالل  من 
العظمى  للقوة  يمكن  القارتني، 
توطد  أن  العالم  في  الوحيدة 
الرغم  على  لألسف،  هيمنتها. 
أن  مرارا  الناتو  تصريح  من 
تتغير،  لم  إقليمي  كحلف  مكانته 
ففي  تماما.  العكس  فعل  أنه  إال 
الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة 
الواليات  إلى  الحلف  انضم 
استراتيجيته  تنفيذ  في  املتحدة 
لالنقسام  املثيرة  األخيرة 
للصني  املناهضة  وأجندتها 
في  الغربية  الهيمنة  أجل  من 
األخيرة،  السنوات  وفي  املنطقة. 
أيضا  الناتو  أعضاء  بعض  عمل 
إلرسال  املتحدة  الواليات  مع 
املياه  إلى  حربية  وسفن  طائرات 
بعمليات  للقيام  للصني  املجاورة 
لتأجيج  محاولة  في  عسكرية، 
التوتر وإثارة الصراعات. غير أن 
النوايا الخبيثة للواليات املتحدة 
أثارت  وأفعالهما  الناتو  وحلف 
البصيرة  ذوي  األشخاص  يقظة 
الذين  العالم،  أنحاء  جميع  في 
عارضوا علنا توسع الناتو بقيادة 
منطقة  في  املتحدة  الواليات 
ودعوا  الهادئ  واملحيط  آسيا 
الصني.  مع  التعاون  تعزيز  إلى 

األسبق  العام  األمني  قال  فقد 
توسع  إن  سوالنا  خافيير  للناتو 
في  أقوى  لوجود  وسعيه  الحلف 
على  الصعب  من  سيجعل  آسيا 
دول  مع  التفاعل  الحلف  أعضاء 
روسيا  أو  للصني  ترى  ال  أخرى 
تريد  وال  خصوم،  أو  كأعداء 
الصني  بني  جانب  إلى  االنحياز 
سوالنا  وحذر  والغرب.  وروسيا 
أو  عاملي«  »ناتو  تشكيل  أن  من 
يقسم  أن  يمكن  بلس«  »ناتو 
وقبل  متناحرة.  كتل  إلى  العالم 
االستراتيجي  املفهوم  إصدار 
الناتو  أعضاء  تفاوض  الجديد، 
تصف  التي  »اللغة  حول  بعناية 
تطرحها  التي  األمنية  القضايا 
األوروبية  املنطقة  على  الصني 
الخطاب  تجنب  مع  األطلسية 
الحلفاء  بعض  يعتبره  قد  الذي 
ملا  وفقا  للغاية«،  استفزازيا 
األمريكي  اإلعالمي  املنفذ  ذكره 
يوم الثالثاء. ونقل  ))بوليتيكو(( 
البرتغالي  الخارجية  وزير  عن 
قوله  كرافينيو  جوميز  جواو 
الصني،  مع  حدود  لدينا  »ليس 
تماما«.  مختلف  فالسياق  لذا 
التعاون  أن  التاريخ  أثبت  لقد 
ممارسة  وليس  املنفعة،  متبادل 
وحده  هو  التكتالت،  سياسة 
القادر على كسب ود دول املنطقة. 
واشنطن  نوايا  فإن  وبالتالي، 
تخدم  التي  الجيوسياسية 
ومحاوالتها  الذاتية  مصالحها 
الشريرة لدق األسافني في جميع 
عليها  محكوم  العالم  أنحاء 
بالفشل. إن الصني دائما من بناة 
في  واملساهمني  العاملي  السالم 
عن  واملدافعني  العاملية  التنمية 
النظام الدولي. إن الصني ال تثير 
عندما  تخاف  ال  لكنها  املشكالت، 
ترد  وسوف  ذلك.  اآلخرون  يفعل 
الصني بحزم وقوة على أي عمل 

ينتهك مصالحها.
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بحوضي  اللكوس و »كير - زيز - غريس«

التح�سي�س مبخ�طر العوم بحقين�ت ال�سدود والبحريات غري املراقبة تف�دي� حلدوث م�آ�سي الغرق
في سياق الحمالت التحسيسية الهادفة 
بحقينات  العوم  بمخاطر  التوعية  إلى 
السدود  و»املساحات املائية »غير املراقبة 
 ، املائية«  األحواض  »جغرافية  تشهد   ،
متعددة.  تحركات تحسيسية   ، األيام  هذه 
الحوض  وكالة  تنظم  الخصوص  وبهذا 
، حملة على مستوى جهة  اللكوس  املائي 
طنجة تطوان الحسيمة ، حيث    لفت بالغ 
اإلجراءات  إطار  في  أنه«  إلى  للوكالة،  
الوقاية  أجل  »من  املتخذة   والتدابير«  
حقينات  في  السباحة  مخاطر  من  والحد 
والتي يصل عددها   ، لها  التابعة  السدود 
الى 13 سدا كبيرا، قامت املؤسسة بإطالق 
حملتها التحسيسية  تحت اشراف املديرية 
لوزارة  التابعة  املياه  لهندسة  العامة 
التجهيز واملاء«، و »بتنسيق مع السلطات 
محاذية  جماعة   24 مستوى  على  املحلية 
من  »كفى  شعار  تحت  املعنية،  للسدود 
حياتنا   … السدود  السباحة في بحيرات 
إلى غاية  أمانة فلنحافظ عليها »، وذلك » 
توعية  بغاية  الجاري،    يوليوز   8 يوم 
على  والوافدين  املجاورة  املناطق  سكان 
مهما  إقباال  تعرف  التي  السدود  بحيرات 
،خصوصا  واالستجمام  الترفيه  بغرض 
معهم  التواصل  عبر  الصيف،  فترة  خالل 
واملداشر  األسبوعية  األسواق  من  بكل 

واملراكز املحاذية لهده السدود«.

الحوض  وكالة  »تنظم    ، جهتها  من 
زيز-غريس، في الفترة ذاتها،  املائي لكير- 
والوقاية  املحلية  السلطات  مع  بشراكة 
املدني«حملة   املجتمع  وفعاليات  املدنية 
مماثلة ،   تحت شعار »حياتك بني ايديك 
للحد   « وذلك   تعوم«.،   ما  قبل  فكر   ..
السدود.«  بحقينات  الغرق  ظاهرة   من 

 وقد انطلقت  »أمام سوق الخميس بمدينة 
الرشيدية«، حسب بالغ للوكالة، الفتا إلى  
أنها تأتي »وعيا منها بخطورة إقدام بعض 
حقينات  في  االستحمام  على  األشخاص 
يترتب  وما  الصيف،  فصل  خالل  السدود 
مبرزا   ، الحاالت«  لبعض  غرق  من  عنه 
يتم    « التحسيسية  الحملة  تنظيم    « أن 

والوقاية  املحلية  السلطات  مع  »بشراكة 
املدنية وفعاليات املجتمع املدني للحد من 
ظاهرة الغرق بحقينات السدود » ، مضيفا 
التابعة للوكالة -  أن »حقينات السدود -  
تمتد على مساحات شاسعة تصعب معها 
ثم  ومن  فيها«،  للسباحة  الكلية  املراقبة 
عالمات  دور  »تعزيز   على  العمل  أهمية 

هذه  إلى  الولوج  بأماكن  املثبتة  التشوير 
إلى  مشيرا   ،  « السباحة  ملنع  الحقينات 
أنه  »من املنتظر أن تشمل  الحملة ساكنة 
الخنك املجاورة  التابعة لجماعة  الدواوير 
لسد الحسن الداخل بالرشيدية، والدواوير 
نعام،  وواد  مدغرة  لجماعتي  التابعة 
املجاورة  نكردوس  أغبالو  جماعة  وكذا 
املطويات  توزيع  إلى  إضافة  تمقيت،  لسد 
توعوية  بعمليات  والقيام  الساكنة  على 

تحسيسية بعدد من األسواق«.
أساسا،  الحمالت،  هذه  وتتغيا  هذا 
تعرفها  التي  الغرق  حوادث  من  »الحد 
بمخاطر  التعريف  عبر  سنويا  السدود 
تحتوي  التي  السدود  ببحيرات  السباحة 
وعروش  األوحال  من  كبيرة  كميات  على 
عن  ناتجة  قوية  جارفة  وتيارات  األشجار 
عبور املياه عبر مآخذ مياه السد املخصصة 
الطاقة  وانتاج  والسقي  الشروب  للماء 
الكهربائية، حيث تعد هذه العوامل السبب 
الرئيسي في مآسي الغرق«  يوضح  بالغ 
بأن   علما  اللكوس،  املائي  الحوض  وكالة 
السدود  حقينات  في  السباحة  خطورة   «
تتمثل في احتوائها على كميات كبيرة من 
الرئيسي  السبب  »تعد  والتي  األوحال«، 
البعض مهما بلغت مهارتهم في  في غرق 
السباحة »،  يخلص بالغ حوض كير - زيز 

-  غريس .

شكل موضوع »املاء والطاقة.. البحث التطبيقي من 
أجل اقتصاد أخضر«، محور أشغال الدورة السادسة 
من أيام الدكتوراه، التي نظمها، يوم الجمعة  املنصرم 
بمراكش، املركز الوطني للدراسات واألبحاث حول املاء 
والطاقة، التابع لجامعة القاضي عياض. و«تهدف هذه 
التظاهرة، التي شارك فيها، على الخصوص، باحثون 
إتاحة  إلى  املدني،  املجتمع  وخبراء ومهنيون وممثلو 
الفرصة لعدد من طلبة الدكتوراه بالقطبني في البحث 
ومناقشة  لتقديم  والطاقة(،  )املاء  املركز  بهذا  العلمي 
األخضر،  االقتصاد  في مجال  البحثية  أعمالهم  نتائج 
الصلة  ذات  املواضيع  في  املعارف  تقاسم  عن  فضال 
التجارب  تبادل  نطاق  توسيع  أجل  من  التيمة،  بهذه 
أنشطة  إشعاع  في  واملساهمة  البحثية،  والنتائج 
املركز، وكذا استقطاب املزيد من مبادرات التعاون على 

املستويني الوطني والدولي.« تقول اللجنة  املنظمة.
املناخية  التحوالت  »إن  ف   ، ذاته  املصدر  ووفق   
األحفورية  الطاقات  ونضوب  الطبيعية  املوارد  وندرة 
تستدعي  التي  الظواهر  من  تعد  وغيرها،  والتلوث 
ملختلف  االقتصادية  للممارسات  تدريجيا  تغييرا 
الفاعلني، على األخص املنتجني واملستهلكني«، مؤكدا  
األجندة  في  حاضرا  أصبح  االخضر  االقتصاد  أن   «
االقتصادي  النمو  تعزيز  أجل  من  والدولية  الوطنية 

والتنمية املستدامة املتوازنة« . 
تنعقد  الدكتوراه  أيام  من  السادسة  الدورة  »إن 
والبحث  العلمي  البحث  إلى  املاسة  الحاجة  ظل  في 
التطبيقي، وباألساس في ميادين ذات الصلة بالتنمية 
تدبير  مجال  في  تحديات  هناك  أن  خاصة  املستدامة، 
التي تعرفها  التساقطات املطرية،  املياه وندرتها وقلة 
جهة مراكش - آسفي، ومنطقة املغرب العربي والشرق 
األوسط«،  تقول نائبة رئيس جامعة القاضي عياض 
فاطمة  والشراكة،   والتعاون  العلمي  بالبحث  املكلفة 
الدراسي، مضيفة  اليوم  افتتاح   في  إفالحن،  الزهراء 
» أن هذه التحديات أصبحت لها عالقة باألمن الغذائي 
القاضي  جامعة  »بأن  مذكرة  للدول«،  القومي  واألمن 
املتصلة  املجاالت  في  البحث  إلى  كانت سباقة  عياض 
استراتيجية  تبنيها  عن  فضال  املستدامة،  بالتنمية 
مراكش  في جهة  املتمثل  على محيطها  االنفتاح  تروم 
آسفي، وأيضا االهتمام بالقضايا الوطنية التي تهم   -

هذا املجال».
الدكتوراه  بطلبة  الخاص  الدراسي  اليوم  هذا  »إن 
بكليتي العلوم السماللية والعلوم والتقنيات، املنتمني 
للمركز الوطني للدراسات واألبحاث حول املاء والطاقة، 
أفكارهم  تقديم  من  الطلبة  من  الفئة  هذه  تمكني  يروم 
وبحوثهم حول هذا املوضوع، الذي يعد من املواضيع 

الهامة جدا واملتعلقة باملاء«،  يوضح، من جهته، عميد 
أن  إلى  الفتا  املودن،   حسن  السماللية،  العلوم  كلية 
حيث  من  وحرجة  صعبة  مرحلة  في  توجد  »اململكة 
حلول  لتقديم  مناسبة  وهذه  وتدبيره،  املاء  استعمال 
في تدبير املياه ومعالجتها وإعادة استعمالها«، عالوة 
على موضوع الطاقات املتجددة، »على اعتبار أن الطاقة 

األحفورية غير مستدامة »/ مشيرا إلى  »أن  الكليتني 
النتائج  بعض  تطوير  على  رئيسي  بشكل  تشتغالن 
البديلة،  والطاقة  الخضراء  الطاقة  استعمال  أجل  من 
من  الطبيعية  املواد  واستعمال  الشمسية  كالطاقة 
أجل االنتاج الطاقي«، ومن ثم  يعد  »اليوم الدراسي،  

مناسبة القتراح بعض الحلول املفيدة للمنطقة ». 
»إن هذه التظاهرة تروم إعطاء فرصة للطلبة الذين 
يحضرون لنيل شهادة الدكتوراه، لعرض بعض نتائج 
أبحاثهم والتعريف بمستوى تقدم هذه األبحاث التي 
باملوارد  تتعلق  مواضيع  وتهم  باملركز،  انجازها  يتم 
في  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  والطاقات  املائية 
الوطني  املركز  مديرة  جانبها،  من  تؤكد،   « البنايات 
للدراسات واألبحاث حول املاء والطاقة،  ليلى ماندي، 
االنجاز  قيد  يوجد  بحثا   30 من  أزيد  أن   « موضحة 
باملؤسسة، وذلك في إطار مشاريع ممولة على املستوى 
املياه  معالجة  على  ترتكز  والتي  الوطني،  أو  الدولي 
العادمة، سواء املنزلية أو الصناعية، وطرق معالجتها 

الصلبة  النفايات  تهم  وأخرى  العلمية،  أو  الطبيعية 
إليجاد حلول لتدويرها، واالستفادة منها، عالوة على 
االستفادة من الطاقات املتجددة، على الخصوص، في 
استخراج الزيوت من بعض النباتات العطرية، وبحوث 
في  الستعمالها  للبيئة  الصديقة  املواد  تتناول  أخرى 

البنايات ».
بإلقاء محاضرات  الدراسي  اليوم   وتميزت أشغال 
واألردن  الباحثني من قطر  األساتذة  لعدد من  بعد  عن 
عدة  تناولت  املغرب،  إلى  باإلضافة  وماليزيا،  ومصر 
والنجاعة  املتجددة  بالطاقات  عالقة  لها  مواضيع 
وكذا  والصلبة.    السائلة  النفايات  وتدبير  الطاقية، 
تنظيم مائدة مستديرة أطرها منسقو املشاريع باملركز، 
ل«مناقشة وتحليل نتائج هذه املشاريع في االقتصاد 
الجامعيني  لألساتذة  نافدة  اعتبرت  حيث  األخضر، 
مجال  في  سواء  األبحاث،  هذه  بعض  يؤطرون  الذين 
املاء أو الطاقة، لفتح نقاش حول النتائج املتوخاة منها 
وأثرها على التنمية واالكراهات التي تواجه إنجازها».

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :الثالثاء 05 يوليوز 2022 املوافق 05 ذوالحجة 1443 العدد 13.189 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 05
في لقاء دراسي  حول »االقتصاد األخضر« 

حتدي�ت تدبري ندرة املي�ه يف ظل وط�أة اجلف�ف وتداعي�ته املعيقة للتنمية امل�ستدامة
طنجة ..  ع�س� اإلكرتونية 

للمكفوفني من ابتك�ر تالميذ

التجارة  غرفة  نظمت    ، واالختراع  االبتكار  ملواهب  تشجيعا 
الخميس   الحسيمة،   - تطوان   - طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
العباس  أبي  التأهيلية  الثانوية  بتالميذ  خاصة  احتفالية  املنصرم، 
السبتي بمدينة البوغاز ، الذين أفلحوا  في ابتكار »عصا إلكترونية 

خاصة باملكفوفني«.
العصا اإللكترونية  ووفق املعطيات الخاصة  بهذا  االبتكار فإن« 
تساعد املكفوفني على املشي بدون مشاكل، وتنبههم بإصدار صوت 
في حالة وجود معيق أو مخاطر على الطريق  و»االبتكار هو عبارة 
عن جهاز إلكتروني يصدر صوتا  تنبيهيا لحامله، ويعمل عبر ذبذبات 
إلكترونية فعالة، ابتكرها 6 تالميذ يدرسون بالسنة أولى باكالوريا 
شعبة العلوم التجريبية ، تحت إشراف األستاذ مهدي الخمال، منسق 

نادي اإلبداع بالثانوية  التأهيلية العباس السبتي«.

الر�سيدية .. اإلزامية 
الرتخي�س ال�سحي ب�لن�سبة 
لتع�وني�ت القط�ع الغذائي

نظم املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  مؤخرا 
درعة  بجهة  بالتعاونيات  الخاص  دايز«  »كوب  لقاء  بالرشيدية، 
إلزامية  ألونسا:  الصحي  »الترخيص  شعار  تحت  وذلك  تافياللت، 

قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي«.
بالجهة  التعاونيات  جميع  تحسيس  إلى  املبادرة  هذه  »وتهدف 
الوطني  للمكتب  الصحي  الترخيص  على  الحصول  ضرورة  على 
كما يستشف من كلمة  املدير  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية« 
الجهوي للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  حسن 
الفضيل، والتي أكدت على أن »كوب دايز« يهدف إلى تحسيس جميع 
التعاونيات، التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتوضيب وتخزين 
وعنونة املواد الغذائية قصد توزيعها في السوق الوطنية ،بإلزامية 
الحصول على الترخيص الصحي للمكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية«، مشيرا إلى  » أن التعاونيات، التي ال تتوفر على 
الترخيص الصحي للمكتب، تعتبر غير ممتثلة للقوانني الجاري بها 
العمل، وما هو منصوص عليه في القانون رقم 07-28 املتعلق بسالمة 
لتسوية  مدعوة  التعاونيات  هذه  أن   « مضيفا  الغذائية«،  املنتجات 
وضعيتها قبل مواصلة نشاطها،« داعيا رؤساءها إلى  »التواصل مع 

املصالح اإلقليمية للمكتب من أجل إيداع طلب الترخيص الصحي«.
مقتضيات  حول«  عروض  تقديم  تم  السياق،   بنفس  وارتباطا 
القانون رقم 07-28 املتعلق بسالمة املنتجات الغذائية«، و«   أهمية 
الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  الصحي  التصريح  على  التوفر 

للمنتجات الغذائية وإجراءات طلب الحصول عليه«.
»وتندرج هذه املبادرة في إطار االستراتيجية التواصلية للمكتب 
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تعتمد على مبدأ 
السالمة  مجال  في  واملهنيني  الفاعلني  جميع  مع  قرب  عن  التواصل 

الصحية للمنتجات الغذائية« تخلص الجهة املنظمة .

مراك�س - اآ�سفي .. �سبل اإتق�ن  
تقني�ت النحت على اخل�سب

مؤخرا،  آسفي،  مراكش-  بجهة  التقليدية  الصناعة  غرفة  نظمت 
دورة تكوینیة حول تقنیات النحت على الخشب، لفائدة تالميذ مركز 
الدباغ  بباب  التقليدية  الصناعة  حرف  في  املهني  بالتدرج  التكوين 
باملدينة الحمراء، أشرف على تأطيرها خبراء في هذا املجال من أملانيا. 
»ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاقية تجمع بني 
آسفي ومجموعة مراكز )دي  غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش- 
إف زد( األملانية، والتي انبثقت عنها اتفاقية بني مركز التكوين بالتدرج 
الدولیة  واملدرسة  الدباغ،  بباب  التقليدية  الصناعة  في حرف  املهني 
للنحت على الخشب بمدینة میونیخ« حسب الجهة املنظمة ، الفتة إلى 
» أن الدورة، التي احتضنها مركز التأھیل املھني في فنون الصناعة 
للمتدرجین،  جدیدة  تقنیات  تقديم  شهد  العتیقة،   املدینة  التقلیدیة 
بین  النجارة  حرفة  في  مباراة  لتنظیم  التحضیر  إطار  في  وذلك 
متدرجي املدرسة الدولیة للنحت على الخشب بمدینة میونیخ، ومركز 
 التكوين بالتدرج املهني في حرف الصناعة التقليدية بباب الدباغ«.
التقليدية بجهة  الصناعة  »عقد مسؤولو غرفة    ، ذاته  السياق  وفي 
على  النحت  لفنون  الدولیة  املدرسة  وفد  مع  لقاء  آسفي  مراكش- 
اتفاقیة شراكة  الخشب بمدینة میونیخ، تم خالله تدارس سبل عقد 
بین املدرسة والغرفة، بهدف تبادل الخبرات واملھارات لفائدة متدرجي 
العتیقة،  املدینة  التقلیدیة  الصناعة  فنون  في  املھني  الـتأھیل  مركز 
للوفد  ميدانية  زیارات  تنظیم  باملناسبة،  تم،  كما  النجارة.  في حرفة 
ومركب  بمراكش،  التقلیدیة  الصناعة  مجمع  من  كال  األملاني، شملت 
على  االطالع  قصد  وذلك  النجارة،  ورشات  وبعض  سعادة،  الفخارة 

تقنیات العمل املحلي في حرفة النجارة«.

ندرة المياه من أكبر التحديات التي تواجه برامج التنمية في أكثر من جهة

ناقشتها دورة تكوينية لتعزيز الديمقراطية التشاركية بورزازات

اآلي�ت  تفعيل اأدوار هيئة امل�س�واة وتك�فوؤ الفر�س يف اأفق جتويد مه�مه�
احتضنت مدينة ورزازات، مؤخرا، دورة 
املساواة  هيئة  أعضاء  لفائدة  تكوينية 
النوع االجتماعي   الفرص ومقاربة  وتكافؤ 
»تجويد  حول  اإلقليمي،  للمجلس  التابعة 
جمعية  مع  بتعاون  وذلك  الهيئة«،  مهام 
في  واألبحاث  للدراسات  ورزازات  مركز 
تحت  املنظمة  الدورة   و«سعت  التنمية.  
وأعضاء  عضوات  قدرات  »دعم  شعار 
الهيئة مدخل أساسي لتعزيز الديمقراطية 
التشاركية«، إلى التفكير في أشكال التمكن 
أدوار  التي تساعد على تفعيل  من اآلليات 
ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  هيئة 
حسب   « اإلقليمي  للمجلس  التابعة  النوع 

املنظمني . 
»تنظيم   تم  فقد   ، ذاته  املصدر  ووفق 
»قراءة  الخصوص،  على  ناقشت،  ورشات 
الخاص   112-14 التنظيمي  القانون  في 
إلى تنظيم  بالعماالت واألقاليم«، بالتطرق 
وتسيير واختصاصات وصالحيات مجلس 
التشاركية  واآلليات  اإلقليم،  أو  العمالة 
تقديم  شروط  وكذا  والتشاور،  للحوار 
واملواطنني  املواطنات  قبل  من  العرائض 

ناقش  كما  املدني«،  املجتمع  ومنظمات 
وتكافؤ  املساواة  »تمثالت  املشاركون 
الهوية  خالل  من  النوع  ومقاربة  الفرص 
»أية  همت  محاور  ضمن  البصرية«، 
وضوح  رغم  الهيئة  تميز  خصوصية 
واألدوار  و«املهام  تأسيسها«،  من  الهدف 
للوصول  الهيئة  بها  تقوم  أن  يمكن  التي 
إلى صياغة رأي استشاري يمكن األخذ به 
لدى املجلس«، و«مجاالت االشتغال إلعداد 
عمل  برنامج  إطار  في  االستشاري  الرأي 

الهيئة«.
وأشارت ورقة تأطيرية للدورة التكوينية 
تطور  املواطنة  املشاركة  مفهوم  »أن  إلى 
مسلسل  في  أساسية  ركيزة  باعتبارها 
واضح  بشكل  وبرز  الديمقراطية،  بناء 
الدولة  بني  والتعاون  املشاركة  مفهوم 
في  وذلك  املدنية،  املؤسسات  ومختلف 
الديمقراطية  بتأصيل  متميز  عاملي  سياق 
املحلية  النخب  دور  وتوضيح  التشاركية 
واملحلي«،  العام  الشأن  قضايا  تتبع  في 
تستقيم،  أن  يمكن  »ال  التنمية  أن  مؤكدة 
موضحة  للمساواة«،  حقيقي  إعمال  دون 

مطلع  منذ  أولى،  املغربي  »التشريع  أن   
للمساواة  كبرى  أهمية  الثالثة،  األلفية 
في  االجتماعي  النوع  مقاربة  وإعمال 

الترابية«  والتنمية  العمومية  السياسات 
املنصوص  اآلليات  بأن من بني   « مذكرة   ،
هيئة  »نجد  الوطنية  القوانني  في  عليها 
النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة 

الحوار  آليات  ضمن  فقط  تندرج  ال  التي 
والتشاور، بل ضمن الوسائل املساهمة في 
استجابة  أكثر  العمومية  السياسات  جعل 

ملساواة النوع االجتماعي«.

من مدينة ورزازات
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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 
- 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 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n 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
2022/07/04

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة  التعليم العالي  
والبحـث العلمي واالبتكار

جامعة الحسن األول 
املدرسة الوطنية للعلوم 

التطبيقية ببرشيد  
إعـالن عن طلـب عـروض 

مفـتوح
ENSAB/2022/02 :رقم

جلسـة عمـومـية
يوليوز   28 الخميس  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2022
في  سيتـم  صباحا  والنصف 
الحسن  جامعة  رئاسة  مكاتب 
األظرفة  فتح  بسطات،  األول 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل  أثمان  بعروض  مفتوح 
مراقبة  حراسة،  خدمات 
الوطنية  املدرسة  مقر  وتأمني 
في  ببرشيد  التطبيقية  للعلوم 

حصة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 
ويمكن  ببرشيد،  التطبيقية 
من  اليكترونيا  نقله  كذلك 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
بتحديد  املتعلق  النظام 
إبرام صفقات   وأشكال  شروط 
مجلس  طرف  من  )املعتمد 
بتاريخ  اجتماعه  في  الجامعة 
والذي   ،2013 فبراير   12
االقتصاد  وزارة  عليه  وافقت 
يونيو   16 بتاريخ  واملالية 
القواعد  بعض  وكذا   )2014

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
في  محدد  املؤقت  *الضمان 
مبلغ:  )ثالثة عشر آالف درهم(  

13.000,00درهم 
للصفقة  التقديرية  *الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:    في  املشروع 
مع  درهم  528.076,80درهم  
احتساب الرسوم )خمس مائة 
وستة  ألفا  وعشرون  وثمانية 
وثمانون  درهم  وسبعون  
سنتيما مع احتساب الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
نظام  من  و11   06  ،05  ،04

االستشارة 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -

الصفقات  بمكتب  وصل 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 

التطبيقية ببرشيد.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
طريق  عن  إرسالها  إما   -

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
قرار  ملقتضيات  طبقا  وذلك 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير 
20-14 بتاريخ 2014/09/04.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

كل جلسة وقبل فتح األظرفة.
لفائدة  ميدانية  زيارة  ستنظم 
املدرسة  ملقر  باألمر  املعنيني 
التطبيقية  للعلوم  الوطنية 
 18 االثنني  يوم  ببرشيد 
العاشرة  على   2022 يوليوز 

صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من  و05   04 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/2265/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية النقل 

بالشمال - طنجة
إعالن عن طلبات العروض 

املفتوحة
TN4117983 :رقم

جلسة علنية
بالشمال  النقل  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  طنجة   -
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء،  قطاع   - للشرب 
الكائنة بإقامة النصر، الطابق 
زنقة  ركن   ،5 الرقم  األول، 
وشارع  العزيز  عبد  موالي 
طلب  عن  طنجة،  زلواغة 
 TN4117983 رقم  العروض 
املتعلق »تحويل  تحت األرض 
 93 رقم  ك.ف   60 الخطوط 
بمنصة  محيطة    95 ورقم 

القطب الزراعي للعرائش«.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال:  إلنجاز 
)مع  12.960.090,63درهم 

احتساب الرسوم(
املؤقتة،  الضمانة  مبلغ  يحدد 

أو  درهم    200.000,00 في: 
الصعبة  بالعملة  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل. 
املشروع  ملواقع  زيارة  تنظم 
مركز  أمام   2022/07/27 في 
التحويل اللوكوس  ابتداء من 

الساعة 00:10 صباحا.
االتصال  الضرورة  حالة  في 
بالسيد محدي علي رقم الجوال  

 )+212661548011(
مواقع  إختيارية  زيارة 
وعدم  إلزامية.  غير  املشروع 
حضور املتنافس لهذه الزيارة، 

ال تعتبر سببا في إقصائه
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
للشرب-قطاع  الصالح 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة   - الشمال 
املشتريات. إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

ملف  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  االستشارة 
االنترنت بالعنوان اإللكتروني 

التالي:
www.One.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

تودع العروض مقابل وصل   -
إلى مصلحة املشتريات وإدارة 
املخزن، قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
الشمال  جهة  النقل  مديرية 
املشتريات  مصلحة  -طنجة، 
النصر  إقامة  املخزن.  وإدارة 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

العلنية لفتح األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 07 األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على  سبتمبر2022 
بمصلحة  صبــــاحا  العاشرة 
املخزن،  وإدارة  املشتريات 
 - الشمال  جهة  النقل  مديرية 

شارع  النصر  إقامة  طنجة. 
طنجة  األول  الطابق  الزالقة 
آن  في  األغلفة  تفتح  املغرب   -

واحد 
من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
للكهرباء  الوطني  املكتب  ب: 
- قطاع  واملاء الصالح للشرب 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة،   - الشمال 
املشتريات.إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف:

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

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www .one .ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes réglemen-
taires et techniques(
ع.س.ن/2269/ا.د

*************
املكتب الوطني للسكك 

الحديدية
قطب املالية، املشتريات 

والشؤون القانونية
مديرية املشتريات 

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
)باملزايدة او املناقصة(

 T5712/PS :رقم
طلب عروض موجه للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة طبقا 
للفصل 139

لقانون املشتريات للمكتب 
الوطني للسكك الحديدية

الى  املشتريات  مدير  سيتلقى 
يوليوز2022   27 يوم  غاية 
التاسعة صباحا  الساعة  على 
سيتم بمركز التكوين السككي 
للسكك  الوطني  للمكتب 
محمد  بزنقة  الكائن  الحديدية 
فتح  الرباط-أكدال  التريكي 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
املتعلق  املناقصة  او  املزايدة 

ب:
Travaux de réhabili-
tation des centres de 
formation ferroviaires 
de Rabat Agdal et de 
Casablanca:
* Lot 1: CFF Rabat Ag-
dal
* Lot 2: CFF Casablanca
يمكن تحميل امللف من البوابة 
العمومية  للصفقات  املغربية 

من املوقع التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma
الوطني  املكتب  موقع  من  أو 

للسكك الحديدية: 
www.oncf.ma

محدد  املؤقتة  الضمانة  مبلغ 
في: 

- حصة 1: 15.000,00درهم
- حصة 2: 15.000,00درهم 

كلفة الخدمات مقدرة كما يلي 
مع احتساب جميع الرسوم:

- حصة 1:
1.825.091,00درهم

- حصة 2:
1.889.278,00درهم

يمكن للمتنافسني:
على  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
املغربية  بالبوابة  رقمي  شكل 
على  العمومية  للصفقات 

الرابط التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما إيداع أظرفتهم بمصلحة 
مديرية  واألشغال،  الدراسات 
عبد  زنقة  8مكرر  املشتريات 
الرباط- الغافقي  الرحمان 

أكدال.
- أو إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

للقسم املذكور.
ويجب أن تقدم طبقا ملقتضيات 
من     31  ،29  ،27 الفصول 
 -RG.0003/PMCالنظام رقم
شروط  بتحديد  املتعلق 
املكتب  إبرام صفقات  وأشكال 

الوطني للسكك الحديدية.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املنصوص  هي  بها  اإلدالء 
عليها في املادة 3و4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/2270/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الداخلية
عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة الصهريج صنهاجة
جماعة سيدي عيسى بن 

سليمان 
إعالن عن طلب عروض اثمان 

مفتوح
رقم 2022/01
جلسة عمومية

الخميس  يوم  في 
الساعة  على   ،2022/07/28
في  سيتم  صباحا   10:00
قاعة االجتماعات بمقر جماعة 
سيدي عيسى بن سليمان، فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
اثمان مفتوح من اجل: إصالح 
سيدي  جماعة  مقر  وتوسيع 

عيسى بن سليمان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  مكتب  من  العروض 
نقله  كذلك  ويمكن  بالجماعة 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة من العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
اإلجمالية  التكلفة  تقدر 
بمبلغ:  لألشغال 
)خمس  551442.00درهم 
ألف  وخمسني  وواحد  مائة 
واربعون  واتنان  واربعمائة 

درهم و00 سنتيمات(
محدد  املؤقتة  الضمانة   *
40000.00درهم  مبلغ:  في 

)اربعني ألف درهم(
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني 27 
, 29 من املرسوم رقم-349-12

2 الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
الخاص بالصفقات العمومية. 

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبط  باملكتب  وصل 

للجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة استالم باسم 
رئيس  اللجنة  رئيس  السيد 

جماعة اوالد عراض.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة
إلكترونيا  إرسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  طريق  عن 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق الواجب اإلدالء بها   *
من   4 املادة  في  املحددة  هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2271/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة  
دائرة الصهريج صنهاجة
جماعة سيدي عيسى بن 

سليمان
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/03
جلسة عمومية

الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2022/07/28
في  سيتم  صباحا   10:00
قاعة االجتماعات بمقر جماعة 
سيدي عيسى بن سليمان، فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 

مفتوح ألجل:
 2022/03 رقم  الصفقة   *
املقطع  بناء  أشغال  املتعلقة: 
الطريق  بني  الرابط   LL11
الجماعية الغير املرقمة )توامة 
-اوالد ابراهيم( عبر دوار ايت 
سيدي  بجماعة  الشرقي  بن 

عيسى بن سليمان. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقني  باملكتب  العروض 

كذلك  ويمكن  الجماعة  بمقر 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 
صفقات العمومية من العنوان 

اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
اإلجمالية  التكلفة  تقدر   *
بمبلغ:  لألشغال 
)مليون  1260925.20درهم 
ومئتني وستون ألف وتسعمئة 
و20  درهم  وعشرون  وخمسة 

سنتيمات(.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
40000.00درهم  مبلغ:  في 

)اربعني ألف درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من   31  ،29  ،27
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   8
الخاص  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمشاركني:

مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   *
وصل باملكتب التقني للجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة استالم باسم 
رئيس  اللجنة  رئيس  السيد 
بن  عيسى  سيدي  جماعة 

سليمان.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة
إلكترونيا  إرسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  طريق  عن 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق الواجب اإلدالء بها   *
من   4 املادة  في  املحددة  هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2272/ا.د

ع.س.ن /2268/إدع.س.ن /2267/إد

ع.س.ن /2275/إد
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)تابع ص 1(

عبد السالم المساوي  

»  لنا كبدة على بالدنا  -  املغرب أوال  »  ،   لنا جار 
الحوار  الحكومة  رئيس  من  املطلوب  ... لهذا  شقي  
ما حدث في   مليلية   يدعونا  للمعارضة؛  واإلنصات 

الى الحوار ملواجهة أعداء املغرب وهم كثر؛
سابقة،   يؤكد  ومرات  مرات  أخرى،   كما    مرة 
االشتراكي   للقوات  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب 
الشعبية األستاذ إدريس لشكر،    بدون لغة خشب،  
 يؤكد حضوره اإلعالمي   والسياسي   والفكري   املتميز  
دالة  سياسية  رسائل  ويرسل  ويفكر  :  يتحدث 
وهادفة،   بمسؤولية وحكمة،   إلى كل من   يهمه الشأن 

السياسي   ببالدنا  ... 
  من هنا نسجل أن كلمات وحوارات وتصريحات 
االشتراكي،   في   لالتحاد  األول  الكاتب  وتدخالت 
والبصرية،   السمعية  اإلعالم؛  وسائل   مختلف 
الحزبية،   واإللكترونية،   وفي   املؤسسات   الورقية 
الجماهيرية   والتجمعات  التواصلية   في   اللقاءات 
.... تشكل خطابا متماسكا ومتناغما تحكمه وحدة 

الفكر ووحدة الرؤية .... 
تشكل خطابا مؤسسا على ثوابت مبدئية قناعات 

سياسية  ... 
مكوناته  متأصال   يجمع  أصيال  خطابا  تشكل 
االشتراكي   االتحادي؛  املشروع  هو  مشترك  ناظم 

 الديموقراطي   الحداثي ... 
االتحادي   اإلرث  هو  خطابا،   أساسه     تشكل 
االتحادي   املبدع  هي   التفكير   النضالي،   وبوصلته 

واملستقبلي  .... 
   تشكل خطابا حيا متجددا،   الجديد الذي   يحكمه 
الذي   يظهر  نفي   النفي   الجدلي،   الجديد  قانون 
الذي   يعني   االستمرار  الجديد  القديم؛  جوف  من 
والتطور والتجاوز،   ال الجديد الذي   يقطع مع القديم 

باملعنى البنيوي ... 
حماس  عن  عقالنيا،   بعيدا  خطابا     تشكل 
وهادفا   واعيا  عقالنيا  خطابا  اللحظة؛  وانفعاالت 
على  السيطرة  التي   تروم  الشعبوية   يحاصر 
الوجدان بخطاب عاطفي   مغلط،   والذي   تأثيره مؤقت 

في   الزمان واملكان ... 
بنية   ،   منطقيا،   تشكل  متناسقا  خطابا     تشكل 
في   متفرقة  األول  الكاتب  تدخالت  أن  من   فبالرغم 
الثوابت  حيث  من  موحدة  واملكان،   فإنها   الزمان 
... التناقض  في   التناقض   الوقوع  التي   تحمي   من 
الذي   وقع ويقع فيه الكثير من الزعماء السياسيني 
إلى  مناسبة  من  في   التناقضات  الذين   يسقطون 

أخرى؛
؛   االشتراكي   ال   يلغو  لالتحاد  األول     الكاتب 
أنه   وال   ينسى  أنه   يفكر،   يفكر  وال   ينسى   يتكلم 
 يتكلم مستلهما تاريخ االتحاد االشتراكي   في   املسار 
والصيرورة،   ومستحضرا التجربة الذاتية الضاربة 

جذورها في   السبعينيات  ... 
االشتراكي   للقوات  لالتحاد  األول        الكاتب 
الشعبية،   ذ إدريس لشكر    بدون لغة خشب  :  وضوح 

الرؤية،   عمق التحليل،   صالبة املوقف  :  
موقع  كان  .... أيا  ودائما   أوال  /  املغرب  الوطن  

االتحاد . 
ال تساهل مع التغول .... وهم   يعرفون االتحاد . 

   إن االتحاد االشتراكي   أداة إصالح وتغيير في  
 الحاضر،   ومناط تطوير وتحديث في   املستقبل   ،   وإن 
والرؤية  التكيف  على  والفكرية  السياسية  قدراته 
البعيدة،   ومؤهالته النضالية وامليدانية،   تجعل منه 
كان  ومستقبلها،   كما  البالد  في   حاضر  فاعلة  قوة 
وقود نضال وتغيير في   املاضي   البعيد والقريب .... 

لألفق  مالكا  دائما  االشتراكي   كان  االتحاد      إن 
املستقبلي،   ومن ثم كان   يستشرف املستقبل ويفعل 

في   األحداث  .... 

يخلد الشعب املغربي ومعه أسرة املقاومة 
وجيش التحرير يومه الثالثاء 5 يوليوز 2022 
انطالقة  إلعطاء  والستني  الخامسة  الذكرى 
حدثا  شكلت  التي  الوحدة  طريق  بناء  أشغال 
املغرب  حصول  غداة  ونوعيا  جيليا  تاريخيا 
الجهاد  عناوين  من  وعنوانا  استقالله،  على 
األكبر الذي أعلن عنه بطل التحرير واالستقالل 
خطابه  في  الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة 
أرض  إلى  املنفى  من  عودته  عند  التاريخي 

الوطن. 
جاللته  وجه   ،1957 يونيـو   15 يوم  ففـي 
إلى  ساميا  نداء  مراكش  مدينة  من  رحمه هلل 
وإذكاء  الهمم  الستنهاض  املغربي  الشباب 
مشروع  إنجاز  في  التطوع  أجل  من  العزائم 
الوطن  شمال  ربط  إلى  يهدف  كبير  وطني 
بجنوبه حيث قال جاللته أكرم اهلل مثواه: »...
إن من بني املشاريع التي عزمنا على إنجازها 
لتدعيم التوحيد الحاصل بني منطقتي الوطن 
تاونات  بني  طريق  إنشاء  وجنوبه،  شماله 
وكتامة تخترق ما كان من قبل حدا فاصال بني 
جزءي الوطن املوحد، وذلك ما حدا بنا إلى أن 

نطلق عليه اسم طريق الوحدة...«.
وبنفس املناسبة، زف جاللته نبأ تطوع ولي 
للمشاركة  الحسن  موالي  األمير  سمو  العهد، 
في ورش املشروع الوطني حيث قال نور اهلل 
الحسن  مملكتنا  عهد  ولي  »...وإن  ضريحه: 
أصلحه اهلل قد سجل اسمه أول متطوع جريا 
دائما  نفسه  تجنيد  في  عادته  مألوف  على 
لخدمة املصالح العليا للشعب والوقوف بجانب 

العاملني من أجل سعادته ورفاهيته...«.
كان  االستقالل،  غداة  املغرب  أن  والواقع 
إلى  طولها  يصل  طرقية  شبكة  على  يتوفر 
حوالي 20 ألف كلم. إال أن توزيعها الجغرافي 
عبر التراب الوطني لم يكن شامال لكل املناطق 
أقاليم الشمال والجنوب  وكانت العالقات بني 
تتسم بالطابع العرضي وانعدام الطرق األفقية 
التي تخترق املنطقة الشمالية في اتجاه البحر 
أمام  املتوسط، مما طرح مطلبا ملحا  األبيض 
مغرب االستقالل، جعل جاللة املغفور له محمد 
في  مقدامة  سياسة  نهج  إلى  يبادر  الخامس 
تغيير  أجل  من  الطرقية  التجهيزات  مجال 
البنيات الوظيفية التقليدية للطرق التي كانت 
ترتكز في السابق على خدمة مصالح املستعمر، 
وإعطاء األولوية لبناء طرق باألقاليم الشمالية 
التجهيزات  مستوى  إلى  لترقى  والجنوبية 

املوجودة بوسط وغرب البالد.
إنشاء  املبرمجة  املشاريع  مقدمة  في  وكان 
طريق بشمال الوطن تربط بني تاونات ومركز 
كتامة على طول 80 كلم أطلق عليها اسم طريق 
التي  أو »التوحيد«  الوحدة، وكلمة »الوحدة« 
كبرى.  رمزية  داللة  لها  املشروع  عليها  ركز 
الشمال  منطقتي  بني  الربط  إلى  فباإلضافة 
املتطوعني  الشباب  تجميع  فإن  والجنوب، 
وتكتلهم  املغرب  جهات  مختلف  من  لبنائها 
أهمية  اكتسى  بحماس  وتضامنهم  وتعاونهم 
لقيم  تجسيدا  الوطني  الصعيد  على  كبرى 

الوحدة والتضامن والتعاون.  

شاب  ألف   12 املشروع  لهذا  تجند  وقد 
للفترة  الثالثة  األشهر  طيلة  للعمل  متطوع 
شهر،  كل  في  شاب  آالف   4 بمعدل  الصيفية، 
ينتمون لسائر أرجاء الوطن. وانتصبت أوراش 
العمل كمدارس للتكوين يتلقى فيها املتطوعون 
وعسكرية،  ميدانية  وتداريب  تربوية  دروسا 
على  قادرين  صالحني  مواطنني  منهم  تجعل 
سكناهم،  مراكز  في  عمرانية  مشاريع  تحقيق 
وذلك تجسيدا لفكرة التجنيد والخدمة املدنية 

لبناء املغرب الحر املستقل.
بيداغوجي  بتأطير  املشروع  حظي  وقد 
وأعمال  والتدبير   التأطير  ملنظومة  وتربوي 
نداء  منذ  اشتغلت  التي  املختصة  اللجان 
األول  واملقاوم  واالستقالل  التحرير  بطل 
لجنة  وهي  الخامس،  محمد  له  املغفور  جاللة 
وتنظيم  االستدعاءات  وتوزيع  الطلبات  قبول 
املواد  ولجنة  الطريق  طول  على  املخيمات 
والتموين واملواصالت، وتهييئ هذه املخيمات 
الستقبال املتطوعني وتوفير جميع الضروريات 
يستوعب  بحيث  والثقافية،  والصحية  املادية 
كل  مخيم  250 متطوعا موزعني على 13 خيمة 
وتضم كل خيمة 25 سريرا، تسيرهم لجنة تضم 
والعسكرية  والفنية  التربوية  التخصصات 
واملواصالت.  والطبخ  التموين  وشؤون 
واتخذت التدابير الصحية بتعيني ممرض في 
كل مخيم ومركز لتوزيع األدوية عند الحاجة. 
قيادة  إلى  املخيمات  تسيير  مهام  إسناد  وتم 
–بموقع  الطريق  منتصف  في  مقرها  عامة 
وطبيب  وخليفة  مندوب  من  وتتكون  ايكاون- 
عام  وكاتب  وضابط  مسؤولني  ومهندسني 
والسينما  والصحافة  الراديو  عن  ومسؤولني 
واملياه  واملواصالت  التموين  عن  ومسؤولني 
واملحافظ  املطافئ،  ورجال  والبريد  والغابات 
املخيمات  في  للحياة  الداخلي  النظام  على 
بمشاركة املتطوعني أنفسهم بواسطة املندوبني 
املنتخبني عن كل خيمة، وإشراف لجنة من 16 
شخصا على كل ورش. وصباح يوم الجمعة 5 
له محمد  املغفور  1957، أعطى جاللة  يوليوز 
لطريق  الوطني  الورش  انطالقة  الخامس 
الوحدة معاينا على منت سيارة »جيب« معالم 
صالة  اهلل  رحمه  جاللته  أدى  كما  الطريق، 

الجمعة بايكاون.
للمشـروع  اإلعـداد  مراحـل  واتسمـت 
بأنشطة مكثفة وأعمال رائدة لسمو ولي العهد 
عناية  أولى  الذي  آنذاك  الحسن  موالي  األمير 
وإذكاء  الهمم  وشحذ  الشباب  لتعبئة  خاصة 
بانخراطه  واملثال  القدوة  معطيا  العزائم، 
واإلنجاز  والتدبير  اإلشراف  مهام  في  الفاعل 
حول  معها  وحواراته  بالشبيبة  ولقاءاته 
كتحدي  الوطنية  وأبعاده  املشروع  فلسفة 
ورهان يتحتم ربحه. وأشرف املناضل والقائد 
الوطني والسياسي املهدي بنبركة على تأطير 
كل  من  الوافدين  الشباب  املتطوعني  جموع 
الوطني  العمل  قيم  لتلقينهم  الوطن  أرجاء 
الروح  على  وتربيتهم  والتشاركي  التضامني 
بإرادية  الوطن  خدمة  في  واإلخالص  الوطنية 
وطوعية ومواطنة صادقة وسلوك مدني قويم 

بمشاريع  النهوض  في  املجتمع  مكونات  بني 
تنموية رائدة وواعدة بالتقدم واالزدهار.  

يوليوز  من  الثالثة  الشهور  حفلت  ولقد 
التام  التجند  بمظاهر   1957 أكتوبر  إلى 
الوطني  الحماس  غمرة  في  البناء  والعمل 
التعبئة إلنجاز مشروع وطني  العارم وأجواء 
لتلقني  رائدة  مدرسة  واعتباره  اتخاذه  تم 
التكوين  وتأمني  الوطنية  الروح  وإذكاء 
عن  فضال  والكفاءات  للقدرات  والتأهيل 
مما  والفنية،  والثقافية  التربوية  الفضاءات 
أعطى ملراحل اإلنجاز إشعاعا واسعا ملشروع 
وطني ومجتمعي ذي أبعاد تنموية اجتماعية 
يمتد  مشروع  ذلك،  من  وأكثر  واقتصادية 
ونشر  وقدراته  مواهبه  وصقل  اإلنسان  لبناء 
االجتماعي  والتكافل  والتطوع  التضامن  قيم 
الخالقة على درب  الطاقات  والتعاون وتفجير 

البناء والنماء وإعالء صروح املغرب الجديد.
كان   ،1957 أكتوبر  شهر  مستهل  وفي 
التاريخي  الحدث  مع  موعد  على  املغرب 
في  الوحدة،  طريق  أشغال  بانتهاء  املبشر 
الكبرى  املنجزة  بهذه  الوطني  االعتزاز  غمرة 
له محمد  املغفور  تكللت بخطاب جاللة  والتي 
الخامس في حفل استعراض متطوعي طريق 
الوحدة حيث خاطب جاللته جمهور املتطوعني 
بقوله طيب اهلل ثراه: »لكم يطفح قلبنا سرورا 
وابتهاجا ونحن نجتمع بكم اليوم، وقد تكللت 
للعيان  وبرزت  بالنجاح  الحمد  وهلل  أعمالكم 
نتائج جهودكم وأشهدتم العالم على أن أبناء 
بها خير  قاموا  تحملوا مسؤولية،  إذا  املغرب 
مهما  غاية  إلى  همتهم  اتجهت  وإذا  قيام، 

عظمت وعسرت، فال بد أنهم بالغوها«.
اإلنجاز  بهذا  معتزا  جاللته  وأضاف 
»بفضل  التاريخي الخالد مبرزا دالالته بقوله: 
وسائل  تضاعفت  املباركة،  الطريق  هذه 
التوحيد  الشمال والجنوب، وتم  االتصال بني 
التوحيد  ذلك  أكمل،  صورة  على  بينهما 
شوقا  وتحرقنا  أجله  من  كافحنا  طاملا  الذي 
تعلق  على  أقوى  دليل  وأي  استرجاعه،  إلى 
املغاربة بوحدتهم من هذه املشاركة في أعمال 
املناطق  هذه  سكان  بها  قام  التي  املتطوعني 

بحماسة وإيمان«. 
لطريق  املجيدة  بالذكرى  االحتفاء  إن  أجل، 
وأبعادها  فلسفتها  واستحضار  الوحدة 
يستحث أجيال اليوم والغد ملواصلة مسيرات 
صروحها  إلعالء  ببالدنا  واملستقبل  الحاضر 
واندماجها  تنميتها  وتحقيق  بنياتها  وتعزيز 
وبشريا،  وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا  الكلي 
والجهوية  الترابية  الوحدة  أواصر  يوطد  بما 

املتقدمة واملوسعة.
التحرير  املقاومة وجيش  أسرة  تغتنم  كما 
لتعلن  الغالية،  الذكرى  بهذه  االحتفاء  مناسبة 
عن تأييدها التام وتعبئتها املستمرة ويقظتها 
وأطياف  فئات  سائر  جانب  إلى  املوصولة 
قائد  وراء  الوطني  واإلجماع  املغربي  املجتمع 
البالد املفدى جاللة امللك محمد السادس حفظه 
اهلل من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت 

مكاسبنا الوطنية.

واحتفاء بهذا الحدث الكبير، واستحضارا 
الخالصة  الوطنية  معاني  من  به  يطفح  ملا 
ستنظم  والفاعلة،  اإليجابية  واملواطنة 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية 
جيش التحرير بتعاون مع السلطات اإلقليمية 
الثالثاء  يومه  خطابيا،  مهرجانا  واملحلية 
عشرة  الحادية  الساعة  في   2022 يوليوز   5
صباحا بقاعة االجتماعات بملحقة عمالة إقليم 
تاونات، تلقى خالله كلمات تستحضر األبعاد 
الذكرى  لهذه  الرمزية  والدالالت  التاريخية 

الغراء.
من  صفوة  تكريم  املناسبة،  بهذه  وسيتم 
التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومني  قدماء 
املنتمني  من  عدد  على  مالية  إعانات  وتوزيع 
وتشريف،  عناية  بكل  الجديرة  األسرة  لهذه 
التاريخية  الذاكرة  فضاء  زيارة  عن  فضال 
للمقاومة والتحرير بتاونات واملعلمة التذكارية 
اسكار  بقنطرة  املجيدة  الذكرى  لهذه  املخلدة 

بالجماعة الترابية الزريزر.
تربوية  أنشطة  برامج  تنظيم  سيتم  كما 
التاريخية  الذاكرة  مع  وتواصلية  وثقافية 
بسائر الفضاءات الحاضنة للذاكرة التاريخية 
التراب  98 عبر  للمقاومة والتحرير وتعدادها 
املقاومة  ألسرة  املنتمني  بمشاركة  الوطني 
املدني  املجتمع  وفعاليات  التحرير  وجيش 

والعمل الجمعوي.

طاحت »الع�صابة« 
علقو املغرب!

      منذ إعالنه عن قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب 
من جانب واحد في غشت 2021، والنظام العسكري الفاشل 
والفاسد يتخبط في أوحال الحقد والكراهية. إذ ال يكاد يخرج 
من ورطة حتى يدخل في أخرى أكبر وأخطر، والسيما في ظل 
انفكت  ما  التي  املوجعة  الضربات  وتعدد  االنتكاسات  توالي 
تنهال على رأسه في القمم واملؤتمرات واملنتديات والتجمعات 
اإلقليمية والدولية، في األمم املتحدة ومجلس األمن واللجنة 
واالتحاد  األوروبي  واالتحاد  االستعمار،  لتصفية  الرابعة 
اإلفريقي وجامعة الدول العربية وفي اللقاءات مع أغلب الدول 

الشقيقة والصديقة للمغرب.
      فاالنتصارات الدبلوماسية التي حققها املغرب تباعا 
بفضل السياسة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس، املشهود 
في  القنصليات  افتتاح  وتوالي  والتبصر،  بالحكمة  دوليا  له 
والعيون،  الداخلة  مدينتي  في  وتحديدا  الجنوبية  األقاليم 
أفقدت الطغمة الحاكمة من جنراالت العسكر في قصر املرادية 
صوابها، ولم يعد بإمكانها معالجة األمور بما يلزم من الرصانة 
والتبصر وإعمال العقل، وجعلها تصر على رفض االنصياع 
األمن، ضاربة عرض  لقرارات مجلس  الواقع واالمتثال  لألمر 
وخيمة  عواقب  من  تعنتها  عن  يترتب  أن  يمكن  بما  الحائط 
وعقوبات قاسية على الجزائر، التي تسير إلى الهاوية بسبب 

األزمات املتراكمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا...
      والنظام العسكري الجزائري الجائر الذي فقد مصداقيته 
في  الفساد  واستشراء  التدبير  سوء  جراء  شعبيته،  وتآكلت 
السبل  إيجاد  عن  صارخ  عجز  من  أبداه  وما  البالد،  أرجاء 
الجزائر  أصبحت  حيث  املظلم،  النفق  من  بالخروج  الكفيلة 
خانقة  واجتماعية  اقتصادية  أزمة  إيقاع  على  تعيش  اليوم 
طوابير  بينها  من  مؤشرات،  عدة  خالل  من  ذلك  يتضح  كما 
بنسب  البطالة  معدالت  وارتفاع   والطحني،  والزيت  الحليب 
غير مسبوقة تتراوح ما بني 25 و30 في املائة خالل السنوات 
األخيرة، وهي مرشحة ملزيد من التفاقم مستقبال بسبب تدهور 
الدين  تجاوز  ما  في  واملالي،  واالقتصادي  السياسي  الوضع 
الخارجي 50 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي لصعوبة 
ارتفاعا  التجاري  امليزان  وعرف  واملالي،  االقتصادي  الوضع 
في العجز إذ بلغ حوالي 73,4 في املائة في سنة 2020، فضال 
عن تصاعد معدالت الفقر حيث أصبح قرابة 73 في املائة من 
الجزائريني غير قادرين على العيش اعتمادا فقط على رواتبهم 
من  الشهرية، ومعطيات أخرى كثيرة. فلم يجد »الكابرانات« 
املشاكل  عن  األنظار  وتحويل  الشعب  إللهاء  أمامهم  وسيلة 
إلى األمام  الهروب  الحقيقية والتملص من مسؤولياتهم عدا 
الجزائر،  واستقرار  أمن  يهدد  خارجي  عدو  خلق  اتجاه  في 

الذي ليس سوى البلد الجار: املغرب.
»الكابرانات«  عقيدة  ثوابت  من  املغرب  فمعاداة        
التي  واألزمات  الشرور  كل  مصدر  منه  جاعلني  عقود،  منذ 
تالحق بالدهم، وال أدل على ذلك أكثر مما تؤكد عليه الكثير 
السلطات  كون  من  االنتشار،  الواسعة  الدولية  الصحف  من 
الجزائرية تحشد كل جهودها ملعاكسة املغرب في شأن قضيته 
األولى: الصحراء، عوض تركيز اهتماماتها على إيجاد أنسب 
الحلول ملشاكلها الداخلية واالستجابة لتطلعات شعبها الذي 
بالحديد  عليه  املفروضة  والحرمان  البؤس  حياة  يستحق  ال 
والنار. وقد ارتفع منسوب سعارها ملا بات عليه مقترح املغرب 
دولي،  إجماع  من  الجنوبية  األقاليم  في  الذاتي  الحكم  حول 
فضال عما قاله ملك البالد محمد السادس في أحد خطاباته: 
يتفاوض  بل  »إن املغرب ال يتفاوض على مغربية الصحراء، 
أن  على  مشددا  وزاد  املفتعل«  النزاع  لهذا  حل  وضع  على 
»مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، ال نقاش فيها بحكم التاريخ 

والشرعية، وبإرادة قوية ألبنائها واعتراف دولي واسع«.
      وأمام هذا اإلفالس الفكري واألخالقي، لم نجد من مقولة 
في التنصل من مسؤولياتها  تنطبق على تمادي »العصابة« 
ومحاوالت  األكاذيب  نسج  في  الوقت  تبديد  على  وإصرارها 
التضليل لتوريط املغرب، مسنودة بأبواقها اإلعالمية املأجورة، 
»طاحت الصمعة علقو الحجام«، ففي  سوى تلك التي تقول: 
اتهام  2021تم  نونبر  فاتح  بتاريخ  الجمهورية  لرئاسة  بيان 
املنطقة  في  جوي  بقصف  مواطنيها  من  ثالثة  بقتل  املغرب 
الحدودية بني موريتانيا والصحراء »الغربية« املتنازع عليها، 
بتنفيذ  أيضا  واتهامه  عقاب،  دون  يمر  لن  األمر  بأن  متوعدا 
الحدودية،  املنطقة  ذات  في  شاحنة  قافلة  على  آخر  هجوم 
واتهامه كذلك بمحاولة إفساد العالقات الجزائرية/السعودية، 
واتهامه بدعم جماعة إرهابية ضد املصالح الجزائرية وما إلى 
ذلك من االتهامات الباطلة. ثم أليس من الخبث منع وفد إعالمي 
لتغطية  الجزائري  التراب  دخول  من  واهية  بمبررات  مغربي 
بمدينة  املتوسط  األبيض  البحر  أللعاب   19 الدورة  فعاليات 
خطأ  ارتكابه  بدعوى  »الشعب«  جريدة  مدير  وإقالة  وهران، 
فادحا، ملجرد وضع صورة املنتخب املغربي ألقل من 18 سنة 
الجزائري،  املنتخب  بدل   2022 وهران  فعاليات  في  املشارك 
فيما تم التغاضي عن التالعب بالنشيد الوطني املغربي وعن 

الحكم الذي أعلن خسارة مالكمة مغربية رغم فوزها؟
»عصابة الشر«، بقيادة الحاكم الفعلي للجزائر        إن 
الرئيس  تبون  املجيد  عبد  املطيع  وخادمه  السعيد شنقريحة 
الصوري الذي أضحت نهايته وشيكة بعد أداء دوره القبيح، 
الجزائري  الشعب  أموال  من  الدوالرات  ماليير  أنفقت  التي 
على صنيعتها البوليساريو بدون جدوى وظلت ترفض بشدة 
تلك اليد البيضاء املمدودة إليها من أجل طي صفحة املاضي 
بلغت  مهما  بمقدورها  يكون  لن  الخالفات،  جميع  وتسوية 
ممارساتها الدنيئة من دهاء تقويض جهود املغرب في حماية 
أراضيه، ألنه يملك من القوة ما يجعل أقوى الجيوش عاجزة 
والعرش،  الشعب  بني  املقدس  التالحم  حيث  من  دحره،  عن 
واإلصرار الدائم على عدم التفريط في حبة رمل من الصحراء 

املغربية، بل ومجموع ترابه من طنجة إلى لكويرة...

اسماعيل الحلوتي

طريق الوحدة، م�صروع وطني وحدث جيلي ونوعي
يج�صد فل�صفة بناء املغرب امل�صتقل

اإدري�س ل�صكر بدون لغة خ�صب  
»  عندنا كبدة على بالدنا «

رواية اأوراق
 لعبد اهلل العروي

 خالل مصطفى

يكف   ) ادريس  حكم متأخر في حياة شوبنهاور، وهاهو) 
في شؤون  ينغمس  كي  الحنني  وراء  الجري  عن  النهاية  في 
عمل على ترسيخ الذات  الجماعة. هذا ما حصل لشوبنهاور: 
كمحور للوجود، وجوده ووجود املحيط. هكذا ازدرى الكيان 
الجماعي معتبرا الذات هي كل شيء، ثم اكتشف أنه كان على 
ضالل فأنكر الذات وعاد إلى الجماعة: )األنا( و)الغير(، )الغير( 
و)األنا( هما محور تشكل الوجود الفعلي وليس الوهمي في 
لهما  وتاريخيتان  فلسفيتان  قضيتان  وهما  )أوراق(،  رواية 
ذهنية  سيرة  بالفعل  هي  التي  الرواية  فهم  في  األهمية  كل 
ذلك  تترجم  أيضا من صميم واقع جد معقد،  لكاتبها...لكنها 
التي  والسينمائية  واملوسيقية  والفنية  الفلسفية  املرجعيات 
ترد في الرواية رموزها بأسمائهم ككانط وهيجل وغوته إلخ...
متناهية  بدقة  مجزأة  الرواية  أن  االنتباه  يشد  ومما     
  - قصدا  املقصود  السردي  التخفي  أشكال  كل  من  بالرغم   –
الفضاء  كي يشمل كل فصل من فصولها مكونا من مكونات 
والعائلة  الوطن  عن  السرد  نتابع  السردي.  للعالم  التكويني 
والتكوين املدرسي، يليه سرد تكوين الهوية، ثم سرد التعبير 
والذوق والفن والعاطفة. ومهما يكن فإن )ادريس( في الرواية 
إنما يترجم في نظرنا العالم الوجودي لجيل هو نفسه جيل 
االسم  هذا  يحمله  أضحى  ما  بكل  العروي  اهلل  عبد  األديب 
من حموالت تصلح هي نفسها موضوعا لرواية أخرى يكتبها 
أغيار. لن يحتاج لليوميات والخواطر والرسائل واالختبارات 
على  واملراجعات،  والعروض  واملقاالت  واملذكرات  املدرسية 
في رواية )أوراق(، بل إلى أكثر  النحو الذي قام به )شعيب( 
عبد اهلل   : الروائي هذا  ذلك وأعقده وهو كتب وروايات  من 
ذا  املؤرخ  عديدة  جوانب  من  يشبه  فالرجل  ذاته.  العروي 
الصيت الصادح: عبد الرحمان ابن خلدون...وهو ذاته الصيت 
الذي يميز الروائي على األقل في العالم العربي الذي تسكن 

املثقَف العربي إرادُة تغييره...
   وبعد فإن نظرنا هذا ليس نقدا أدبيا، فذلك ليس شأننا، 

وإنما هو نظر فكري جد موجز إلى رواية )أوراق(.

إن االحتفاء 
بالذكرى المجيدة 
لطريق الوحدة 
واستحضار 
فلسفتها 
وأبعادها 
يستحث أجيال 
اليوم والغد 
لمواصلة 
مسيرات الحاضر 
والمستقبل 
ببالدنا
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االشتراكي

                                                                            
»الشجرة الهالمية« أو مائة يوم من 
الحجر الصحي، رحلة حوار متواصل 
مع الذات، لحظة تأمل عميقة فسحت 
المجال الستعادة أقوى المحطات في 
المسارات،  متعددة  حياتية  تجربة 
وهواجس  تأمالت  ومواقف،  وقائع 
أحالم، تاريخ خاص متشعب العالقات 
معالم  كل  تتضح  لم  عــام  واقــع  في 
تحوالت مساراته. فسحة تجل ألقصى 
درجات العزلة، بوح كاشف وسرد باذخ 
يعرض وقائع فترات من تجربة حياتية 
وما علق بها من تداعيات وشوائب كان 
لها األثر البالغ سلبا وإيجابا على ما 
اتخذه من مواقف وما مارسه كقناعة 

في السياسة والحياة.
  رحلة عبد السالم إلى فرنسا كان 
مراسيم  حفل  حضور  منها  القصد 
ألصغر  االستحقاق  شهادة  تسليم 
مسارها  نهاية  بمناسبة  بــنــاتــه، 
الدراسي وتخرجها كمهندسة من أحد 
المعاهد بمدينة ليون. كل شيء كان 
يدعو لالبتهاج رغم التوجس من بعض 

منذ  عاينها  التي  االختالف  مظاهر 
صعود الطائرة التي نقلته من مطار 
سايس. كانت الفرحة عارمة بتحقق 
ابنته كما تمناها  حلمه في أن يرى 
في  أختها  عن  تختلف  لم  تكون،  أن 
كثير من الخصال، المثابرة واالجتهاد 
فضال عن االستقامة والسلوك القويم. 
في لحظة انشراح قرر أن يمدد إقامته 
بفرنسا ويرافق ابنته البكر إلى حيث 
تقيم في باريس. بينما دفع التوجس 
الصغرى  البنت  طــارئ  حــدوث  من 
لإلصرار على أن ترحل إلى المغرب. 
إلغاء  ــى  األول اآلمــل  خيبة  كانت 
صغيرته،  بنجاح  االحتفال  مراسيم 
في  تأهيلية  على شهادة  وحصولها 
مجال الهندسة، ثم سيقع ما لم يكن 
في الحسبان، إغالق الحدود واإلقامة 
الجبرية في مدينة شاسعة األطراف 
عابرة  إلقامة  شقة  اكترى  كباريس. 
بعد أن يئس من إيجاد نصف فرصة 
للرجوع إلى بلده. أصبحت األجواء 
في مدينة األنوار جد مقلقة، إذ شددت 
االحترازية  اإلجراءات  من  السلطات 

وفرضت حظرا على التنقل تحت طائلة 
االعتقال. بعد أن استوعب عبد السالم 
ما جرى، استعاد قدرته على مغالبة 
المستجدات وتجاوز كل ما يحد من 
طاقته في إيجاد المخارج لما عرفته 
كانت  أزمات.  من  الحياتية  تجربته 
فرصته في أن يقف وجها لوجه أمام 
ذاته يسبر أغوار أيامه، يستقرئ ما 
فيه  ذاكرته وما ظل يبحث  اختزنته 
المشارب  متعددة  لتجربة  كتجليات 
لألشياء  أصبح  ـــوار.  األغ وعميقة 
معنى وكل حركة تفتح آفاق تخرجه 
من عزلته وتدنيه من حقيقة ما أصبح 
في  التحول  لحظة  عن  يحكي  فيه.  
استيعاب ما جرى وكيف اهتدى إلى 

مغالبة األشجان.
       »صبيحة اليوم السادس من 
الحجر الباريسي، استيقظت – وعلى 
غير عادتي- بإحساس غريب يغريني 
على  المطلة  النافذة  نحو  بالتوجه 
تجذبني  ما  قــوة  وكــأن  دارو،  زنقة 
إليها وتدعوني إلى فتحها، ففتحتها 
شجرة  أمــام  لوجه  وجها  بي  وإذا 

وقوة  بشموخها  أبهرتني  سامقة 
جاذبيتها وجالل حضورها الهادئ. 
أغصانها  وفي  طويال  فيها  تمعنت 
إلى  المشرئبة  الخضراء  وأوراقها 
من  قليل  بغير  وتابعت  الــســمــاء، 
السعادة والحبور تمايلها المتناغم مع 
هبات النسيم القادم من ناحية قوس 
وانتعشت  مزاجي  فاعتدل  النصر، 
روحي بهذا المشهد األخاذ الذي هز 
مشاعري وحملني نحو عالم آخر غير 
عالمي، ثم أدخلني في زمن آخر غير 
زمني، فانسجمت مع الشجرة حتى 
خلت أنني على عالقة معها منذ األ

زل.                               وبعد 
حين جاءني صوتها خفيفا متموجا 

يشبه األثير: 
صباح الخير سيدي، طاب نهارك، 
يسعدني ان أرحب بك في مدينة الجن 

والمالئكة: باريس » ص 25
لحظة انبهار ستقود عبد السالم 
إلى عالم افتراضي، يتخذ فيه شجرة 
باسقة تشعل فضاء يقع على مشارف 
درب  رفيقة  المؤقتة،  إقامته  شقة 

وحاضنة بوح، يبثها أشجانه ولواعج 
روحه ، تحاوره بما يستقيم وهواه 
وتتفتح أسارير وجده، تدله على مكامن 
قوته وتكشف عن مزالق ضعفه. شجرة 
مثقلة بتفاصيل األسرار وحاضنة لكل 
خبايا المعارف في مختلف المجاالت، 
وجد في رفقتها ضالته للحديث عن 
يشغل  وما  ماضيه  زوايا  يسكن  ما 
وحــدود  الوطن  قضايا  من  تفكيره 
معالم  لتغيير  سعيه  في  الوطنية 
التدبير السياسي والثقافي منذ شب 
على صد كل دواعي  االستبداد ، يبسط 
بانسياب كيف تجاوز  في حضرتها 
الفكر الهالمي الذي يدعو لالنشطار 
تقوم  خصوصية  لتأسيس  ويسعى 
 ، الساللة  وصفاء  العرق  نقاء  على 
كيف أصبح ال يطيق كل ادعاء لشجرة 
هالمية تمجد التاريخ الخاص لجزء 
االعـــراق،  متعدد  شاسع  وطــن  مــن 
أن  في  مزعج  ادعــاء  كل  وكيف صد 
عزته  تفاصيل  تحكم  الوطن  رحاب 
أبطاال  أنجبت  تاريخه  فــي  لحظة 
ردوا غزاة تطاولوا على كنوز مجدهم 

واستباحوا حرمة ديارهم . ما كانت 
الشجرة لتتركه يهيم في ما يراه هما 
وطنيا، قد تكون له تداعيات على وحدة 
ما  أثارت  واإلنسان،  األرض  مصير 
للحياة  كعاشق  بداخله  يعتمل  كان 
لمساحات  لقاء  كل  في  تستدرجه   ،
البهجة الكامنة في أعماقه ، يستعيد 
قصائد لفه عشقها وحكايات ألهمته 
ووسعت مدارك معارفه . حواراتهما 
استطابت لحظاتها، فأنسته معاناة 
ـــذي حــد من  الــحــصــار والــحــجــر ال
فعاليته وأبعده عن محيطه الخاص، 
حيث تتسع دائرة إشعاعه ومساحة 
تأثيره. صار الحديث بينهما مدخال 

لعوالم تعيده إلى مجاهل أيامه إلى 
حدود ما اقترفه في صباه، تدنيه من 
تفاصيل أسرار الشجرة الهالمية التي 
شب تحت ظاللها وظل يرفض دواعي 

استمرار هيبتها.
دواعيه  وبقيت  الحجر  انتهى    
إلى  قائمة، عاد عبد السالم بوطيب 
وطنه وعانق وسادته كما كان يشتاق، 
ليروي ما انتابه من لواعج وأشجان، 
غربة قسرية صارت حكاية رواها في 
ما  تفاصيل  تكشف  صفحة،   460
عاناه مواطنون أصرت حكومتهم أن 
كانت  قرارات  فاجأتهم  حيث  يظلوا 

أكثر إيالما من الوباء.

  حكاية �شجرة 

حفيظة الفارسي

نظمت الجمعية المغربية 
للباحثين في الرحلة، 

بشراكة مع مؤسسة مسجد 
الحسن بالدار البيضاء يوم 

الجمعة 1 يوليوز 2022، 
ندوة »رحلة جماهري إلى 

الصين بين المَجاز واليقين« 
التي التأمت بقاعة عبد 

الهادي بوطالب بالمكتبة 
الوسائطية لمؤسسة 

مسجد الحسن الثاني بالدار 
البيضاء حول كتاب »ذهبنا 

إلى الصين وعدنا... من 
المستقبل« لعبد الحميد 

جماهري، والتي تميزت 
بتقديم ورقتين حول الكتاب 

لكل من الباحثة سلمى 
براهمة والصحفي والمترجم 

سعيد عاهد، فيما نسق 
فقرات اللقاء الباحث 

إبراهيم أزوغ.

 الناقد والباحث إبراهيم أزوغ وهو 
الوعي  منسوب  أن  أبرز  للقاء،   يقدم 
مرتفع في النص الرحلي لعبد الحميد 
جماهري »ذهبنا إلى الصين وعدنا... 
من المستقبل«، وعي يستجمع عناصره 
من تعدد قبعات ومهام المؤلف : الشاعر 
 . والكاتب  والسياسي  والصحفي  
وأضاف أزوغ  أن النص الرحلي موضوع 
اللقاء، وككل كتابات جماهري،  مسكون 
بالقلق والشك والسؤال، حيث االكتشاف 
المزدوج للذات ولآلخر، وحيث »ال فرق 
في الرحلة بين أن تئن وأن َتِحّن«. ولفت 
أزوغ الى أن جماهري، في رحلته هاته، 
لم  يكن سفره  الحقيقية والمجازية،  
انعتاقا من قيود الزمان والمكان، فهو 
المسافة،  الوقت مرتحل في  في نفس 
مقيم  في بلده، مسكون بسؤال: ما الذي  
ينتظر في المغرب؟ لتتحول  عبارته من 
»عدنا من المستقبل« إلى سؤال ملح: 

كيف نذهب الى المستقبل؟
حقيقي  سفر  الصين:  إلى  »الرحلة 
به  افتتحت  مجازية؟ سؤال  أسفار  أم 
الباحثة المتخصصة في السرد األدبي 
الحديث، سلمى براهمة، ورقتها النقدية 

حول الكتاب المحتفى به »ذهبنا إلى 
المستقبل«،  مــن  وعــدنــا...  الصين 
يتخذ  الرحلة  أو  السفر  أن   مؤكدة 
يرفد  مجازيا  »بعدا  الكتاب  هذا  في 
ويعضد البعد الحقيقي الواقعي،  ألن  
السارد  ال يكتفي بالحديث  عن رحالته 
إلى   2010 )من  الصين  إلى  المتكررة 
2019(، بل  يجعل القارئ يعبر  معه 
الصين  ســور  حيث  التاريخ   بوابة 
العظيم،  لمدينة المحرمة، الحدائق ... 
لنجد أنفسنا أمام خطوط سير عديدة 
،وسفر في الزمن منح هذه الرحلة ثراء 
وغنى من خالل المرويات الشفوية التي 
يلقي  وبياضات  غموض  من  تخلو  ال 
بمهمة ملئها على القارئ، أو من خالل 
رافقت  الصين  حول  تحوم  نصوص 
الى  المتوجهة  الطائرة  في  السارد  
 le monde، new جريدة  الصين: 
work times، كتاب »غرق الحضارات 
والرقيم«  معلوف،« الكهف  »ألمين 
 Ad astra per« لمحمد لبريني، فيلم
aspera ما يعطي االنطباع بأن السارد 
كان يخوض رحلته الخاصة من خالل 
جماعية  رحلة  وسط  والقراءة  الكتب 
رحلة  إقامة  خاللها  حــاول  مهنية،  

موازية مجازية عبر تذويتها. 
و أكدت  مؤلفة »سرديات النسوية » 
أننا بقراءتنا للكتاب سنكون أمام رحلة 
مضاعفة، أو أمام رحالت متعددة، أو أمام 
رحلة بكثافة معنوية أو داللية خاصة، 
وبعمق فكري ووجداني متميز«. عمق 
يمكن استجالؤه على ثالثة مستويات: 
الحقيقية  الرحلة   طبيعة  مستوى 
والمجازية حيث يتظافر العام والخاص/ 

الذاتي والموضوعي، ومستوى سؤال 
األنا واآلخر وما اتسم به داخل النص 
وضمنه  والدهشة،  االنبهار  نظرة  من 
المستوى  أما  األخــالق،  سؤال  يطرح 
للنص  العام  بالبناء  فيتعلق  الثالث 
الرحلي الذي اتسم   بتعدد اللغات و 
الصيغ والخطاب واألساليب والصور .  
الصحفي والشاعر والمترجم سعيد 
عاهد  اعتبر في ورقته الموسومة بـ« 
رحالت جماهري إلى الصين: هل العودة 
جماهري  أن  ممكنة؟«  المستقبل  من 
يوضح دفتر تحمالتـ«ه« للقارئ: رحلة 
في المكان وأخرى في الزمن تنقلنا من 
الحاضر الى المستقبل / مستقبلـ«نا« 
واآلن«  »الهنا  مــع  قــارنــاه  مــا  »إذا 
السائدين في بقع أخرى من العالم، منها 
جغرافية انطالقه وعودته« حين يجزم 
المؤلف أنه »من الصعب أن تعود من 
الصين كما ذهبت إليها، ومن الصعب 
أن يقتصر الذهاب إليها، على حالة فرح 
مصاحبة لسفر كاألسفار األخرى. الصين 
ولغة سميكة،  القادم،  العالم  من  بقعة 
قادمة من التاريخ أيضا، بالد تستمر من 
التاريخ العريق إلى الغد المذهل«. وهو 
ما جعل عاهد يتساءل : هل العودة من 
هذا »المستقبل« ممكنة، عودة »األنا« 

غير القابلة للفصل عن »النحن«؟
عاهد طرح أيضا السؤال الذي يتردد 
ما الذي يوجد  صداه طيلة الرحلة :« 
في العقل الصيني وال يوجد في عقل 
المؤسسات المغربية؟«، وهو ما نجد 
الكتاب،  صفحات  بين  عنه  الجواب 
األســاس  القيم  منظومة   في  متمثال 
التي جعلت الصين تعيش المستقبل 

راهنا وأولها  األخالق 
على  التربية   - األخالق  مع  والتناغم 
الثقافة والفنون والقراءة - المحاسبة 
- النقد والنقد الذاتي، التكوين المستمر 
له الجميع، بما في ذلك  الذي يخضع 
للوقت وضبطه،  االنضباط   - الــوزراء 

البساطة في الملبس-  االندماج. 
هذا المستقبل يوضح عاهد لم ينبن 
والموروث  التاريخ  مع  قطائع   على 
تتخلله  له   امتداد  هو  بل  الالمادي، 
وتحركه بعض القطائع  التي تتجاوز 

وتهدم بهدف البناء.
وختم عاهد باإلجابة عن السؤال الذي 
انطلق منه أي: هل العودة من المستقبل 
ممكنة؟، ليقول إن عودة القارئ ليست 
قد  المؤلف  عودة  لكن  إطالقا،  ممكنة 
تكون ممكنة إذا أخذنا بعين االعتبار 
والثقافية  الصحافية  جماهري  مهام 
والسياسية التي تجعله بقوة األشياء، 
مضطرا للمقارنة بين »هم »و«نحن«.

عبد الحميد جماهري وهو يتحدث 
عن كتابه  »ذهبنا إلى الصين وعدنا... 
من المستقبل« اعتبر أن أحد  أسباب 
بؤس العالم، أننا ال نجيد تسميته بلغته، 
وهي المهمة التي أخذها ويأخذها على 
التي  باللغة  الحقائق   عاتقه، أي نقل 
تسمي العالم بطريقة أفضل، وعلى هذا 
األساس فـ«الذاهب  الى الصين غالبا 
لكنه  مكان،  إلى  ذاهب  أنه  يتوهم  ما 
سرعان ما يجد نفسه  مقيما في الزمن«،  
ويتخيل أنه محكوم بالزمكانية العامة، 
لكن الفارق في   التجربة وفي الشعور أن 
المكان يرقى من هندسيته ليصبح زمنا، 
معتبرا أن في التجربة الصينية نجد 

أنفسنا إزاء قارة وهندسة وما تصنعه 
السياسة والتمدن، لكن في لحظة انقالب 
كبرى في المشاهدة، »وجدنا أن ما تحلم 
به البشرية بعد 50 سنة، قد تحقق في 

الصين«.
كان  الزمان  أن  يخف  لم  جماهري 
حاضرا بقوة خالل الرحلة وهو يضغط 
على ذاكرة جيل ضمن الوفد)زمن المد 
الماوية  عــن  يبحث  ــان  ك الطالبي( 
الكتاب األحمر، ليجيب  التي نّظر لها 
حصلت  التي  القطائع  كل  رغــم  أنها 
سلوك  فــي  ثــاويــة  الماوية  »مازالت 
جميع الصينيين رغم أن شيئا من تلك 
القداسة تكسر«، مضيفا أن الحداثة في 
الصين »لم تحرم من تأسيس قداستها«، 
باالنبهار  إحساسا  لديه  ولد  ما  وهو 
والدهشة وهو يستعيد  ويعيد ما قرأه 
عن صين ابن بطوطة بعين أخرى حتى 
اعتقد أنه »صيغة عصرية شبه يسارية 
البن بطوطة«. دهشة المؤلف وانبهاره، 
يراها ضرورية ألن من يفقد القدرة على 
الدهشة أمام الشعوب الناجحة، أكيد 
والذاكرة وسيصاب  المتحف  سيدخل 

بيباس عاطفي.
عما  طويال  بحث  ــذي  ال جماهري 
لم يجد شبيها  الصين،  داخل  يشبهه 
لكنه توصل الى الخلطة السحرية أو 
الصينيين  لنجاح  العجيبة  التركيبة 
للوطن،  الجدية والعمل والوفاء  وهي 
قيم بمعايير صارمة تصنع  من تفاصيل 
في  جوهرية  فروقا  الصغيرة  الحياة 
السلوك، وهو السؤال المحوري الذي 
آخر  إلى  أولى  منذ  الكتاب  عقد  نظم 

صفحاته .

في ندوة حول مؤلفه »ذهبنا الى الصين وعدنا من... المستقبل«:

جماهري: ماذا لو فقدنا القدرة على الده�شة اأمام ال�شعوب الناجحة
�شلمى براهمة:  الرحلة �شفر حقيقي اأم اأ�شفار مجازية
�شعيد عاهد: هل العودة من هذا »الم�شتقبل« ممكنة؟

أحمد حبشي  

     صدر عن »دار التوحيدي«، نص روائي لألستاذ عبد السالم بوطيب تحت عنوان » الشجرة الهالمية« رصد 
من خالله تجربة خاصة عاشها رفقة زوجته في إقامة إجبارية بباريس ، بعد أن أغلقت الحدود في وجه 
آالف المواطنات والمواطنين المغاربة بقرار حكومي . قرار كان في قسوته شديد التأثير على كل من 
قادته الظروف أن يكون خارج الوطن لحظة انتشار الوباء وما رافقه من إجراءات احترازية واضطراب في 
اتخاذ القرارات . 

والشعراء«،  األدباء  »رسائل  حول  ندوة  بتطوان  الشعر  دار  تنظم 
يوم الثالثاء 5 يوليوز الجاري، في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية 

بتطوان، ابتداء من السابعة مساء. 
ويشارك في هذه الندوة الكاتب األردني المقيم في أمريكا سمير حداد 
والشاعر والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري، وقد أصدرا، معا، سلسلة 
رسائل جمعت بين كبار الشعراء والكتاب العرب، ظهرت منها حتى اآلن 
ثالثية، تضم »رسائل فدوى طوقان مع ثريا حداد«، و«رسائل فدوى 
طوقان إلى سامي حداد« و«رسائل ميخائيل نعيمة إلى ثريا حداد«. 

صدر الكتاب األول عن دار طباق في رام اهلل، سنة 2018، تلك الرسائل 
التي تبادلتها فدوى طوقان مع األديبة األردنية ثريا حداد )1935ـ  1996( 
نابلس، عمان،  لفترة طويلة تستغرق ثالثة عقود، من أمكنة مختلفة: 
لندن. وقد بّثت الشاعرة في رسائلها جوانب ومواقف وخطرات ذاتية 
ال تخلو من أصالة وبوح واعتراف، ليس ألنها تخاطب أديبة ومثقفة 
من بنات جنسها تقدر مكانتها وتكّن لها االحترام، بل كذلك وجدت فيها 
المرآة التي تعكس أخاديد نفسها وجراحها الشخصية، كما وجدت أّنها 
شربت من نفس الكأس المّرة التي شربت منها، إلى حد أن يتماهى األنا 
واآلخر ويتوهجان عبر رهان الغيرية. أما الكتاب الثاني فصدر سنة 
2020 عن دار أزمنة في عمان، ويتضمن الرسائل التي تبادلتها فدوى 
طوقان مع اإلعالمي األردني الكبير سامي حداد، في أواسط سبعينّيات 
القرن العشرين، وهي تشفُّ عن قصة ُحّبها الصادق الذي يجمع في 

ثناياها جمال األنثى إلى هشاشتها الشفيفة ورؤيتها للعالم. 
وصدرت رسائل ميخائيل نعيمة مع ثرّيا حداد هذه السنة، عن دار 
بتانة بالقاهرة، رسائل تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
حين كان ميخائيل نعيمة في عقده السبعين، منقطًعا في قريته بسكنتا، 
إلى عزلته وتأّمالته ومشاريع كتبه في تلك الفترة من العمر. من رسالة 
إلى أخرى، كان يتطّور محتوى الكتابة الذي ينصرف من العاّم في عالقته 
الت ِحكمّية تتطرق  باتجاه األديب وما ُعرف عنه من أفكار فلسفّية وتأمُّ
لوجود اإلنسان، وعالقاته باهلل والكون والحياة، إلى الشخصّي الذي 
يِشعُّ بحقائق وأسرار صغيرة وحميمية تخّص هذا الطرف أو ذلك، بل 
ق معرفتنا بأطوار من حياته  إّن بعضها يفيدنا في فهم هذا األديب وُيعمِّ

لم يذكرها في سيرته الذاتية.
وتضيء هذه الرسائل أسرار العالقات والنقاشات األدبية واإلنسانية 
مثال،  تذكرنا،  العربي، وهي  العالم  في  الرواد  والشعراء  الكتاب  بين 
برسائل الشاعر المغربي محمد الصباغ إلى ميخائيل نعيمة وبولس 
سالمة وإيليا أبي ماضي وشفيق معلوف... رسائل رسخت مثاقفة أدبية 
كبرى في منتصف القرن الماضي، كما تجلت في منابر أدبية طليعية 
صدرت بتطوان، إبان تلك الفترة، مثل مجلة »المعتمد« ومجلة »كتامة«، 
ونشر فيها هؤالء وهؤالء، من أمثال جبران وميخائيل نعيمة وفدوى 
طوقان، فضال عن شعراء إسبان، في طليعتهم خوان رامون خمينيث 

وكارمن كوندي ورفاييل ألبرتي...

دار ال�شعر بتطوان تك�شف اأ�شرار 
الأدباء وال�شعراء من خالل ر�شائلهم
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عبد السالم المساوي  

»  لنا كبدة على بالدنا  -  املغرب أوال  »  ،   لنا جار 
الحوار  الحكومة  رئيس  من  املطلوب  ... لهذا  شقي  
ما حدث في   مليلية   يدعونا  للمعارضة؛  واإلنصات 

الى الحوار ملواجهة أعداء املغرب وهم كثر؛
سابقة،   يؤكد  ومرات  مرات  أخرى،   كما    مرة 
االشتراكي   للقوات  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب 
الشعبية األستاذ إدريس لشكر،    بدون لغة خشب،  
 يؤكد حضوره اإلعالمي   والسياسي   والفكري   املتميز  
دالة  سياسية  رسائل  ويرسل  ويفكر  :  يتحدث 
وهادفة،   بمسؤولية وحكمة،   إلى كل من   يهمه الشأن 

السياسي   ببالدنا  ... 
  من هنا نسجل أن كلمات وحوارات وتصريحات 
االشتراكي،   في   لالتحاد  األول  الكاتب  وتدخالت 
والبصرية،   السمعية  اإلعالم؛  وسائل   مختلف 
الحزبية،   واإللكترونية،   وفي   املؤسسات   الورقية 
الجماهيرية   والتجمعات  التواصلية   في   اللقاءات 
.... تشكل خطابا متماسكا ومتناغما تحكمه وحدة 

الفكر ووحدة الرؤية .... 
تشكل خطابا مؤسسا على ثوابت مبدئية قناعات 

سياسية  ... 
مكوناته  متأصال   يجمع  أصيال  خطابا  تشكل 
االشتراكي   االتحادي؛  املشروع  هو  مشترك  ناظم 

 الديموقراطي   الحداثي ... 
االتحادي   اإلرث  هو  خطابا،   أساسه     تشكل 
االتحادي   املبدع  هي   التفكير   النضالي،   وبوصلته 

واملستقبلي  .... 
   تشكل خطابا حيا متجددا،   الجديد الذي   يحكمه 
الذي   يظهر  نفي   النفي   الجدلي،   الجديد  قانون 
الذي   يعني   االستمرار  الجديد  القديم؛  جوف  من 
والتطور والتجاوز،   ال الجديد الذي   يقطع مع القديم 

باملعنى البنيوي ... 
حماس  عن  عقالنيا،   بعيدا  خطابا     تشكل 
وهادفا   واعيا  عقالنيا  خطابا  اللحظة؛  وانفعاالت 
على  السيطرة  التي   تروم  الشعبوية   يحاصر 
الوجدان بخطاب عاطفي   مغلط،   والذي   تأثيره مؤقت 

في   الزمان واملكان ... 
بنية   ،   منطقيا،   تشكل  متناسقا  خطابا     تشكل 
في   متفرقة  األول  الكاتب  تدخالت  أن  من   فبالرغم 
الثوابت  حيث  من  موحدة  واملكان،   فإنها   الزمان 
... التناقض  في   التناقض   الوقوع  التي   تحمي   من 
الذي   وقع ويقع فيه الكثير من الزعماء السياسيني 
إلى  مناسبة  من  في   التناقضات  الذين   يسقطون 

أخرى؛
؛   االشتراكي   ال   يلغو  لالتحاد  األول     الكاتب 
أنه   وال   ينسى  أنه   يفكر،   يفكر  وال   ينسى   يتكلم 
 يتكلم مستلهما تاريخ االتحاد االشتراكي   في   املسار 
والصيرورة،   ومستحضرا التجربة الذاتية الضاربة 

جذورها في   السبعينيات  ... 
االشتراكي   للقوات  لالتحاد  األول        الكاتب 
الشعبية،   ذ إدريس لشكر    بدون لغة خشب  :  وضوح 

الرؤية،   عمق التحليل،   صالبة املوقف  :  
موقع  كان  .... أيا  ودائما   أوال  /  املغرب  الوطن  

االتحاد . 
ال تساهل مع التغول .... وهم   يعرفون االتحاد . 

   إن االتحاد االشتراكي   أداة إصالح وتغيير في  
 الحاضر،   ومناط تطوير وتحديث في   املستقبل   ،   وإن 
والرؤية  التكيف  على  والفكرية  السياسية  قدراته 
البعيدة،   ومؤهالته النضالية وامليدانية،   تجعل منه 
كان  ومستقبلها،   كما  البالد  في   حاضر  فاعلة  قوة 
وقود نضال وتغيير في   املاضي   البعيد والقريب .... 

لألفق  مالكا  دائما  االشتراكي   كان  االتحاد      إن 
املستقبلي،   ومن ثم كان   يستشرف املستقبل ويفعل 

في   األحداث  .... 

يخلد الشعب املغربي ومعه أسرة املقاومة 
وجيش التحرير يومه الثالثاء 5 يوليوز 2022 
انطالقة  إلعطاء  والستني  الخامسة  الذكرى 
حدثا  شكلت  التي  الوحدة  طريق  بناء  أشغال 
املغرب  حصول  غداة  ونوعيا  جيليا  تاريخيا 
الجهاد  عناوين  من  وعنوانا  استقالله،  على 
األكبر الذي أعلن عنه بطل التحرير واالستقالل 
خطابه  في  الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة 
أرض  إلى  املنفى  من  عودته  عند  التاريخي 

الوطن. 
جاللته  وجه   ،1957 يونيـو   15 يوم  ففـي 
إلى  ساميا  نداء  مراكش  مدينة  من  رحمه هلل 
وإذكاء  الهمم  الستنهاض  املغربي  الشباب 
مشروع  إنجاز  في  التطوع  أجل  من  العزائم 
الوطن  شمال  ربط  إلى  يهدف  كبير  وطني 
بجنوبه حيث قال جاللته أكرم اهلل مثواه: »...
إن من بني املشاريع التي عزمنا على إنجازها 
لتدعيم التوحيد الحاصل بني منطقتي الوطن 
تاونات  بني  طريق  إنشاء  وجنوبه،  شماله 
وكتامة تخترق ما كان من قبل حدا فاصال بني 
جزءي الوطن املوحد، وذلك ما حدا بنا إلى أن 

نطلق عليه اسم طريق الوحدة...«.
وبنفس املناسبة، زف جاللته نبأ تطوع ولي 
للمشاركة  الحسن  موالي  األمير  سمو  العهد، 
في ورش املشروع الوطني حيث قال نور اهلل 
الحسن  مملكتنا  عهد  ولي  »...وإن  ضريحه: 
أصلحه اهلل قد سجل اسمه أول متطوع جريا 
دائما  نفسه  تجنيد  في  عادته  مألوف  على 
لخدمة املصالح العليا للشعب والوقوف بجانب 

العاملني من أجل سعادته ورفاهيته...«.
كان  االستقالل،  غداة  املغرب  أن  والواقع 
إلى  طولها  يصل  طرقية  شبكة  على  يتوفر 
حوالي 20 ألف كلم. إال أن توزيعها الجغرافي 
عبر التراب الوطني لم يكن شامال لكل املناطق 
أقاليم الشمال والجنوب  وكانت العالقات بني 
تتسم بالطابع العرضي وانعدام الطرق األفقية 
التي تخترق املنطقة الشمالية في اتجاه البحر 
أمام  املتوسط، مما طرح مطلبا ملحا  األبيض 
مغرب االستقالل، جعل جاللة املغفور له محمد 
في  مقدامة  سياسة  نهج  إلى  يبادر  الخامس 
تغيير  أجل  من  الطرقية  التجهيزات  مجال 
البنيات الوظيفية التقليدية للطرق التي كانت 
ترتكز في السابق على خدمة مصالح املستعمر، 
وإعطاء األولوية لبناء طرق باألقاليم الشمالية 
التجهيزات  مستوى  إلى  لترقى  والجنوبية 

املوجودة بوسط وغرب البالد.
إنشاء  املبرمجة  املشاريع  مقدمة  في  وكان 
طريق بشمال الوطن تربط بني تاونات ومركز 
كتامة على طول 80 كلم أطلق عليها اسم طريق 
التي  أو »التوحيد«  الوحدة، وكلمة »الوحدة« 
كبرى.  رمزية  داللة  لها  املشروع  عليها  ركز 
الشمال  منطقتي  بني  الربط  إلى  فباإلضافة 
املتطوعني  الشباب  تجميع  فإن  والجنوب، 
وتكتلهم  املغرب  جهات  مختلف  من  لبنائها 
أهمية  اكتسى  بحماس  وتضامنهم  وتعاونهم 
لقيم  تجسيدا  الوطني  الصعيد  على  كبرى 

الوحدة والتضامن والتعاون.  

شاب  ألف   12 املشروع  لهذا  تجند  وقد 
للفترة  الثالثة  األشهر  طيلة  للعمل  متطوع 
شهر،  كل  في  شاب  آالف   4 بمعدل  الصيفية، 
ينتمون لسائر أرجاء الوطن. وانتصبت أوراش 
العمل كمدارس للتكوين يتلقى فيها املتطوعون 
وعسكرية،  ميدانية  وتداريب  تربوية  دروسا 
على  قادرين  صالحني  مواطنني  منهم  تجعل 
سكناهم،  مراكز  في  عمرانية  مشاريع  تحقيق 
وذلك تجسيدا لفكرة التجنيد والخدمة املدنية 

لبناء املغرب الحر املستقل.
بيداغوجي  بتأطير  املشروع  حظي  وقد 
وأعمال  والتدبير   التأطير  ملنظومة  وتربوي 
نداء  منذ  اشتغلت  التي  املختصة  اللجان 
األول  واملقاوم  واالستقالل  التحرير  بطل 
لجنة  وهي  الخامس،  محمد  له  املغفور  جاللة 
وتنظيم  االستدعاءات  وتوزيع  الطلبات  قبول 
املواد  ولجنة  الطريق  طول  على  املخيمات 
والتموين واملواصالت، وتهييئ هذه املخيمات 
الستقبال املتطوعني وتوفير جميع الضروريات 
يستوعب  بحيث  والثقافية،  والصحية  املادية 
كل  مخيم  250 متطوعا موزعني على 13 خيمة 
وتضم كل خيمة 25 سريرا، تسيرهم لجنة تضم 
والعسكرية  والفنية  التربوية  التخصصات 
واملواصالت.  والطبخ  التموين  وشؤون 
واتخذت التدابير الصحية بتعيني ممرض في 
كل مخيم ومركز لتوزيع األدوية عند الحاجة. 
قيادة  إلى  املخيمات  تسيير  مهام  إسناد  وتم 
–بموقع  الطريق  منتصف  في  مقرها  عامة 
وطبيب  وخليفة  مندوب  من  وتتكون  ايكاون- 
عام  وكاتب  وضابط  مسؤولني  ومهندسني 
والسينما  والصحافة  الراديو  عن  ومسؤولني 
واملياه  واملواصالت  التموين  عن  ومسؤولني 
واملحافظ  املطافئ،  ورجال  والبريد  والغابات 
املخيمات  في  للحياة  الداخلي  النظام  على 
بمشاركة املتطوعني أنفسهم بواسطة املندوبني 
املنتخبني عن كل خيمة، وإشراف لجنة من 16 
شخصا على كل ورش. وصباح يوم الجمعة 5 
له محمد  املغفور  1957، أعطى جاللة  يوليوز 
لطريق  الوطني  الورش  انطالقة  الخامس 
الوحدة معاينا على منت سيارة »جيب« معالم 
صالة  اهلل  رحمه  جاللته  أدى  كما  الطريق، 

الجمعة بايكاون.
للمشـروع  اإلعـداد  مراحـل  واتسمـت 
بأنشطة مكثفة وأعمال رائدة لسمو ولي العهد 
عناية  أولى  الذي  آنذاك  الحسن  موالي  األمير 
وإذكاء  الهمم  وشحذ  الشباب  لتعبئة  خاصة 
بانخراطه  واملثال  القدوة  معطيا  العزائم، 
واإلنجاز  والتدبير  اإلشراف  مهام  في  الفاعل 
حول  معها  وحواراته  بالشبيبة  ولقاءاته 
كتحدي  الوطنية  وأبعاده  املشروع  فلسفة 
ورهان يتحتم ربحه. وأشرف املناضل والقائد 
الوطني والسياسي املهدي بنبركة على تأطير 
كل  من  الوافدين  الشباب  املتطوعني  جموع 
الوطني  العمل  قيم  لتلقينهم  الوطن  أرجاء 
الروح  على  وتربيتهم  والتشاركي  التضامني 
بإرادية  الوطن  خدمة  في  واإلخالص  الوطنية 
وطوعية ومواطنة صادقة وسلوك مدني قويم 

بمشاريع  النهوض  في  املجتمع  مكونات  بني 
تنموية رائدة وواعدة بالتقدم واالزدهار.  

يوليوز  من  الثالثة  الشهور  حفلت  ولقد 
التام  التجند  بمظاهر   1957 أكتوبر  إلى 
الوطني  الحماس  غمرة  في  البناء  والعمل 
التعبئة إلنجاز مشروع وطني  العارم وأجواء 
لتلقني  رائدة  مدرسة  واعتباره  اتخاذه  تم 
التكوين  وتأمني  الوطنية  الروح  وإذكاء 
عن  فضال  والكفاءات  للقدرات  والتأهيل 
مما  والفنية،  والثقافية  التربوية  الفضاءات 
أعطى ملراحل اإلنجاز إشعاعا واسعا ملشروع 
وطني ومجتمعي ذي أبعاد تنموية اجتماعية 
يمتد  مشروع  ذلك،  من  وأكثر  واقتصادية 
ونشر  وقدراته  مواهبه  وصقل  اإلنسان  لبناء 
االجتماعي  والتكافل  والتطوع  التضامن  قيم 
الخالقة على درب  الطاقات  والتعاون وتفجير 

البناء والنماء وإعالء صروح املغرب الجديد.
كان   ،1957 أكتوبر  شهر  مستهل  وفي 
التاريخي  الحدث  مع  موعد  على  املغرب 
في  الوحدة،  طريق  أشغال  بانتهاء  املبشر 
الكبرى  املنجزة  بهذه  الوطني  االعتزاز  غمرة 
له محمد  املغفور  تكللت بخطاب جاللة  والتي 
الخامس في حفل استعراض متطوعي طريق 
الوحدة حيث خاطب جاللته جمهور املتطوعني 
بقوله طيب اهلل ثراه: »لكم يطفح قلبنا سرورا 
وابتهاجا ونحن نجتمع بكم اليوم، وقد تكللت 
للعيان  وبرزت  بالنجاح  الحمد  وهلل  أعمالكم 
نتائج جهودكم وأشهدتم العالم على أن أبناء 
بها خير  قاموا  تحملوا مسؤولية،  إذا  املغرب 
مهما  غاية  إلى  همتهم  اتجهت  وإذا  قيام، 

عظمت وعسرت، فال بد أنهم بالغوها«.
اإلنجاز  بهذا  معتزا  جاللته  وأضاف 
»بفضل  التاريخي الخالد مبرزا دالالته بقوله: 
وسائل  تضاعفت  املباركة،  الطريق  هذه 
التوحيد  الشمال والجنوب، وتم  االتصال بني 
التوحيد  ذلك  أكمل،  صورة  على  بينهما 
شوقا  وتحرقنا  أجله  من  كافحنا  طاملا  الذي 
تعلق  على  أقوى  دليل  وأي  استرجاعه،  إلى 
املغاربة بوحدتهم من هذه املشاركة في أعمال 
املناطق  هذه  سكان  بها  قام  التي  املتطوعني 

بحماسة وإيمان«. 
لطريق  املجيدة  بالذكرى  االحتفاء  إن  أجل، 
وأبعادها  فلسفتها  واستحضار  الوحدة 
يستحث أجيال اليوم والغد ملواصلة مسيرات 
صروحها  إلعالء  ببالدنا  واملستقبل  الحاضر 
واندماجها  تنميتها  وتحقيق  بنياتها  وتعزيز 
وبشريا،  وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا  الكلي 
والجهوية  الترابية  الوحدة  أواصر  يوطد  بما 

املتقدمة واملوسعة.
التحرير  املقاومة وجيش  أسرة  تغتنم  كما 
لتعلن  الغالية،  الذكرى  بهذه  االحتفاء  مناسبة 
عن تأييدها التام وتعبئتها املستمرة ويقظتها 
وأطياف  فئات  سائر  جانب  إلى  املوصولة 
قائد  وراء  الوطني  واإلجماع  املغربي  املجتمع 
البالد املفدى جاللة امللك محمد السادس حفظه 
اهلل من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت 

مكاسبنا الوطنية.

واحتفاء بهذا الحدث الكبير، واستحضارا 
الخالصة  الوطنية  معاني  من  به  يطفح  ملا 
ستنظم  والفاعلة،  اإليجابية  واملواطنة 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية 
جيش التحرير بتعاون مع السلطات اإلقليمية 
الثالثاء  يومه  خطابيا،  مهرجانا  واملحلية 
عشرة  الحادية  الساعة  في   2022 يوليوز   5
صباحا بقاعة االجتماعات بملحقة عمالة إقليم 
تاونات، تلقى خالله كلمات تستحضر األبعاد 
الذكرى  لهذه  الرمزية  والدالالت  التاريخية 

الغراء.
من  صفوة  تكريم  املناسبة،  بهذه  وسيتم 
التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومني  قدماء 
املنتمني  من  عدد  على  مالية  إعانات  وتوزيع 
وتشريف،  عناية  بكل  الجديرة  األسرة  لهذه 
التاريخية  الذاكرة  فضاء  زيارة  عن  فضال 
للمقاومة والتحرير بتاونات واملعلمة التذكارية 
اسكار  بقنطرة  املجيدة  الذكرى  لهذه  املخلدة 

بالجماعة الترابية الزريزر.
تربوية  أنشطة  برامج  تنظيم  سيتم  كما 
التاريخية  الذاكرة  مع  وتواصلية  وثقافية 
بسائر الفضاءات الحاضنة للذاكرة التاريخية 
التراب  98 عبر  للمقاومة والتحرير وتعدادها 
املقاومة  ألسرة  املنتمني  بمشاركة  الوطني 
املدني  املجتمع  وفعاليات  التحرير  وجيش 

والعمل الجمعوي.

طاحت »الع�صابة« 
علقو املغرب!

      منذ إعالنه عن قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب 
من جانب واحد في غشت 2021، والنظام العسكري الفاشل 
والفاسد يتخبط في أوحال الحقد والكراهية. إذ ال يكاد يخرج 
من ورطة حتى يدخل في أخرى أكبر وأخطر، والسيما في ظل 
انفكت  ما  التي  املوجعة  الضربات  وتعدد  االنتكاسات  توالي 
تنهال على رأسه في القمم واملؤتمرات واملنتديات والتجمعات 
اإلقليمية والدولية، في األمم املتحدة ومجلس األمن واللجنة 
واالتحاد  األوروبي  واالتحاد  االستعمار،  لتصفية  الرابعة 
اإلفريقي وجامعة الدول العربية وفي اللقاءات مع أغلب الدول 

الشقيقة والصديقة للمغرب.
      فاالنتصارات الدبلوماسية التي حققها املغرب تباعا 
بفضل السياسة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس، املشهود 
في  القنصليات  افتتاح  وتوالي  والتبصر،  بالحكمة  دوليا  له 
والعيون،  الداخلة  مدينتي  في  وتحديدا  الجنوبية  األقاليم 
أفقدت الطغمة الحاكمة من جنراالت العسكر في قصر املرادية 
صوابها، ولم يعد بإمكانها معالجة األمور بما يلزم من الرصانة 
والتبصر وإعمال العقل، وجعلها تصر على رفض االنصياع 
األمن، ضاربة عرض  لقرارات مجلس  الواقع واالمتثال  لألمر 
وخيمة  عواقب  من  تعنتها  عن  يترتب  أن  يمكن  بما  الحائط 
وعقوبات قاسية على الجزائر، التي تسير إلى الهاوية بسبب 

األزمات املتراكمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا...
      والنظام العسكري الجزائري الجائر الذي فقد مصداقيته 
في  الفساد  واستشراء  التدبير  سوء  جراء  شعبيته،  وتآكلت 
السبل  إيجاد  عن  صارخ  عجز  من  أبداه  وما  البالد،  أرجاء 
الجزائر  أصبحت  حيث  املظلم،  النفق  من  بالخروج  الكفيلة 
خانقة  واجتماعية  اقتصادية  أزمة  إيقاع  على  تعيش  اليوم 
طوابير  بينها  من  مؤشرات،  عدة  خالل  من  ذلك  يتضح  كما 
بنسب  البطالة  معدالت  وارتفاع   والطحني،  والزيت  الحليب 
غير مسبوقة تتراوح ما بني 25 و30 في املائة خالل السنوات 
األخيرة، وهي مرشحة ملزيد من التفاقم مستقبال بسبب تدهور 
الدين  تجاوز  ما  في  واملالي،  واالقتصادي  السياسي  الوضع 
الخارجي 50 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي لصعوبة 
ارتفاعا  التجاري  امليزان  وعرف  واملالي،  االقتصادي  الوضع 
في العجز إذ بلغ حوالي 73,4 في املائة في سنة 2020، فضال 
عن تصاعد معدالت الفقر حيث أصبح قرابة 73 في املائة من 
الجزائريني غير قادرين على العيش اعتمادا فقط على رواتبهم 
من  الشهرية، ومعطيات أخرى كثيرة. فلم يجد »الكابرانات« 
املشاكل  عن  األنظار  وتحويل  الشعب  إللهاء  أمامهم  وسيلة 
إلى األمام  الهروب  الحقيقية والتملص من مسؤولياتهم عدا 
الجزائر،  واستقرار  أمن  يهدد  خارجي  عدو  خلق  اتجاه  في 

الذي ليس سوى البلد الجار: املغرب.
»الكابرانات«  عقيدة  ثوابت  من  املغرب  فمعاداة        
التي  واألزمات  الشرور  كل  مصدر  منه  جاعلني  عقود،  منذ 
تالحق بالدهم، وال أدل على ذلك أكثر مما تؤكد عليه الكثير 
السلطات  كون  من  االنتشار،  الواسعة  الدولية  الصحف  من 
الجزائرية تحشد كل جهودها ملعاكسة املغرب في شأن قضيته 
األولى: الصحراء، عوض تركيز اهتماماتها على إيجاد أنسب 
الحلول ملشاكلها الداخلية واالستجابة لتطلعات شعبها الذي 
بالحديد  عليه  املفروضة  والحرمان  البؤس  حياة  يستحق  ال 
والنار. وقد ارتفع منسوب سعارها ملا بات عليه مقترح املغرب 
دولي،  إجماع  من  الجنوبية  األقاليم  في  الذاتي  الحكم  حول 
فضال عما قاله ملك البالد محمد السادس في أحد خطاباته: 
يتفاوض  بل  »إن املغرب ال يتفاوض على مغربية الصحراء، 
أن  على  مشددا  وزاد  املفتعل«  النزاع  لهذا  حل  وضع  على 
»مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، ال نقاش فيها بحكم التاريخ 

والشرعية، وبإرادة قوية ألبنائها واعتراف دولي واسع«.
      وأمام هذا اإلفالس الفكري واألخالقي، لم نجد من مقولة 
في التنصل من مسؤولياتها  تنطبق على تمادي »العصابة« 
ومحاوالت  األكاذيب  نسج  في  الوقت  تبديد  على  وإصرارها 
التضليل لتوريط املغرب، مسنودة بأبواقها اإلعالمية املأجورة، 
»طاحت الصمعة علقو الحجام«، ففي  سوى تلك التي تقول: 
اتهام  2021تم  نونبر  فاتح  بتاريخ  الجمهورية  لرئاسة  بيان 
املنطقة  في  جوي  بقصف  مواطنيها  من  ثالثة  بقتل  املغرب 
الحدودية بني موريتانيا والصحراء »الغربية« املتنازع عليها، 
بتنفيذ  أيضا  واتهامه  عقاب،  دون  يمر  لن  األمر  بأن  متوعدا 
الحدودية،  املنطقة  ذات  في  شاحنة  قافلة  على  آخر  هجوم 
واتهامه كذلك بمحاولة إفساد العالقات الجزائرية/السعودية، 
واتهامه بدعم جماعة إرهابية ضد املصالح الجزائرية وما إلى 
ذلك من االتهامات الباطلة. ثم أليس من الخبث منع وفد إعالمي 
لتغطية  الجزائري  التراب  دخول  من  واهية  بمبررات  مغربي 
بمدينة  املتوسط  األبيض  البحر  أللعاب   19 الدورة  فعاليات 
خطأ  ارتكابه  بدعوى  »الشعب«  جريدة  مدير  وإقالة  وهران، 
فادحا، ملجرد وضع صورة املنتخب املغربي ألقل من 18 سنة 
الجزائري،  املنتخب  بدل   2022 وهران  فعاليات  في  املشارك 
فيما تم التغاضي عن التالعب بالنشيد الوطني املغربي وعن 

الحكم الذي أعلن خسارة مالكمة مغربية رغم فوزها؟
»عصابة الشر«، بقيادة الحاكم الفعلي للجزائر        إن 
الرئيس  تبون  املجيد  عبد  املطيع  وخادمه  السعيد شنقريحة 
الصوري الذي أضحت نهايته وشيكة بعد أداء دوره القبيح، 
الجزائري  الشعب  أموال  من  الدوالرات  ماليير  أنفقت  التي 
على صنيعتها البوليساريو بدون جدوى وظلت ترفض بشدة 
تلك اليد البيضاء املمدودة إليها من أجل طي صفحة املاضي 
بلغت  مهما  بمقدورها  يكون  لن  الخالفات،  جميع  وتسوية 
ممارساتها الدنيئة من دهاء تقويض جهود املغرب في حماية 
أراضيه، ألنه يملك من القوة ما يجعل أقوى الجيوش عاجزة 
والعرش،  الشعب  بني  املقدس  التالحم  حيث  من  دحره،  عن 
واإلصرار الدائم على عدم التفريط في حبة رمل من الصحراء 

املغربية، بل ومجموع ترابه من طنجة إلى لكويرة...

اسماعيل الحلوتي

طريق الوحدة، م�صروع وطني وحدث جيلي ونوعي
يج�صد فل�صفة بناء املغرب امل�صتقل

اإدري�س ل�صكر بدون لغة خ�صب  
»  عندنا كبدة على بالدنا «

رواية اأوراق
 لعبد اهلل العروي

 خالل مصطفى

يكف   ) ادريس  حكم متأخر في حياة شوبنهاور، وهاهو) 
في شؤون  ينغمس  كي  الحنني  وراء  الجري  عن  النهاية  في 
عمل على ترسيخ الذات  الجماعة. هذا ما حصل لشوبنهاور: 
كمحور للوجود، وجوده ووجود املحيط. هكذا ازدرى الكيان 
الجماعي معتبرا الذات هي كل شيء، ثم اكتشف أنه كان على 
ضالل فأنكر الذات وعاد إلى الجماعة: )األنا( و)الغير(، )الغير( 
و)األنا( هما محور تشكل الوجود الفعلي وليس الوهمي في 
لهما  وتاريخيتان  فلسفيتان  قضيتان  وهما  )أوراق(،  رواية 
ذهنية  سيرة  بالفعل  هي  التي  الرواية  فهم  في  األهمية  كل 
ذلك  تترجم  أيضا من صميم واقع جد معقد،  لكاتبها...لكنها 
التي  والسينمائية  واملوسيقية  والفنية  الفلسفية  املرجعيات 
ترد في الرواية رموزها بأسمائهم ككانط وهيجل وغوته إلخ...

متناهية  بدقة  مجزأة  الرواية  أن  االنتباه  يشد  ومما     
  - قصدا  املقصود  السردي  التخفي  أشكال  كل  من  بالرغم   –
الفضاء  كي يشمل كل فصل من فصولها مكونا من مكونات 
والعائلة  الوطن  عن  السرد  نتابع  السردي.  للعالم  التكويني 
والتكوين املدرسي، يليه سرد تكوين الهوية، ثم سرد التعبير 
والذوق والفن والعاطفة. ومهما يكن فإن )ادريس( في الرواية 
إنما يترجم في نظرنا العالم الوجودي لجيل هو نفسه جيل 
االسم  هذا  يحمله  أضحى  ما  بكل  العروي  اهلل  عبد  األديب 
من حموالت تصلح هي نفسها موضوعا لرواية أخرى يكتبها 
أغيار. لن يحتاج لليوميات والخواطر والرسائل واالختبارات 
على  واملراجعات،  والعروض  واملقاالت  واملذكرات  املدرسية 
في رواية )أوراق(، بل إلى أكثر  النحو الذي قام به )شعيب( 
عبد اهلل   : الروائي هذا  ذلك وأعقده وهو كتب وروايات  من 
ذا  املؤرخ  عديدة  جوانب  من  يشبه  فالرجل  ذاته.  العروي 
الصيت الصادح: عبد الرحمان ابن خلدون...وهو ذاته الصيت 
الذي يميز الروائي على األقل في العالم العربي الذي تسكن 

املثقَف العربي إرادُة تغييره...
   وبعد فإن نظرنا هذا ليس نقدا أدبيا، فذلك ليس شأننا، 

وإنما هو نظر فكري جد موجز إلى رواية )أوراق(.

إن االحتفاء 
بالذكرى المجيدة 
لطريق الوحدة 
واستحضار 
فلسفتها 
وأبعادها 
يستحث أجيال 
اليوم والغد 
لمواصلة 
مسيرات الحاضر 
والمستقبل 
ببالدنا
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االشتراكي

                                                                            
»الشجرة الهالمية« أو مائة يوم من 
الحجر الصحي، رحلة حوار متواصل 
مع الذات، لحظة تأمل عميقة فسحت 
المجال الستعادة أقوى المحطات في 
المسارات،  متعددة  حياتية  تجربة 
وهواجس  تأمالت  ومواقف،  وقائع 
أحالم، تاريخ خاص متشعب العالقات 
معالم  كل  تتضح  لم  عــام  واقــع  في 
تحوالت مساراته. فسحة تجل ألقصى 
درجات العزلة، بوح كاشف وسرد باذخ 
يعرض وقائع فترات من تجربة حياتية 
وما علق بها من تداعيات وشوائب كان 
لها األثر البالغ سلبا وإيجابا على ما 
اتخذه من مواقف وما مارسه كقناعة 

في السياسة والحياة.
  رحلة عبد السالم إلى فرنسا كان 
مراسيم  حفل  حضور  منها  القصد 
ألصغر  االستحقاق  شهادة  تسليم 
مسارها  نهاية  بمناسبة  بــنــاتــه، 
الدراسي وتخرجها كمهندسة من أحد 
المعاهد بمدينة ليون. كل شيء كان 
يدعو لالبتهاج رغم التوجس من بعض 

منذ  عاينها  التي  االختالف  مظاهر 
صعود الطائرة التي نقلته من مطار 
سايس. كانت الفرحة عارمة بتحقق 
ابنته كما تمناها  حلمه في أن يرى 
في  أختها  عن  تختلف  لم  تكون،  أن 
كثير من الخصال، المثابرة واالجتهاد 
فضال عن االستقامة والسلوك القويم. 
في لحظة انشراح قرر أن يمدد إقامته 
بفرنسا ويرافق ابنته البكر إلى حيث 
تقيم في باريس. بينما دفع التوجس 
الصغرى  البنت  طــارئ  حــدوث  من 
لإلصرار على أن ترحل إلى المغرب. 
إلغاء  ــى  األول اآلمــل  خيبة  كانت 
صغيرته،  بنجاح  االحتفال  مراسيم 
في  تأهيلية  على شهادة  وحصولها 
مجال الهندسة، ثم سيقع ما لم يكن 
في الحسبان، إغالق الحدود واإلقامة 
الجبرية في مدينة شاسعة األطراف 
عابرة  إلقامة  شقة  اكترى  كباريس. 
بعد أن يئس من إيجاد نصف فرصة 
للرجوع إلى بلده. أصبحت األجواء 
في مدينة األنوار جد مقلقة، إذ شددت 
االحترازية  اإلجراءات  من  السلطات 

وفرضت حظرا على التنقل تحت طائلة 
االعتقال. بعد أن استوعب عبد السالم 
ما جرى، استعاد قدرته على مغالبة 
المستجدات وتجاوز كل ما يحد من 
طاقته في إيجاد المخارج لما عرفته 
كانت  أزمات.  من  الحياتية  تجربته 
فرصته في أن يقف وجها لوجه أمام 
ذاته يسبر أغوار أيامه، يستقرئ ما 
فيه  ذاكرته وما ظل يبحث  اختزنته 
المشارب  متعددة  لتجربة  كتجليات 
لألشياء  أصبح  ـــوار.  األغ وعميقة 
معنى وكل حركة تفتح آفاق تخرجه 
من عزلته وتدنيه من حقيقة ما أصبح 
في  التحول  لحظة  عن  يحكي  فيه.  
استيعاب ما جرى وكيف اهتدى إلى 

مغالبة األشجان.
       »صبيحة اليوم السادس من 
الحجر الباريسي، استيقظت – وعلى 
غير عادتي- بإحساس غريب يغريني 
على  المطلة  النافذة  نحو  بالتوجه 
تجذبني  ما  قــوة  وكــأن  دارو،  زنقة 
إليها وتدعوني إلى فتحها، ففتحتها 
شجرة  أمــام  لوجه  وجها  بي  وإذا 

وقوة  بشموخها  أبهرتني  سامقة 
جاذبيتها وجالل حضورها الهادئ. 
أغصانها  وفي  طويال  فيها  تمعنت 
إلى  المشرئبة  الخضراء  وأوراقها 
من  قليل  بغير  وتابعت  الــســمــاء، 
السعادة والحبور تمايلها المتناغم مع 
هبات النسيم القادم من ناحية قوس 
وانتعشت  مزاجي  فاعتدل  النصر، 
روحي بهذا المشهد األخاذ الذي هز 
مشاعري وحملني نحو عالم آخر غير 
عالمي، ثم أدخلني في زمن آخر غير 
زمني، فانسجمت مع الشجرة حتى 
خلت أنني على عالقة معها منذ األ
زل.                               وبعد 
حين جاءني صوتها خفيفا متموجا 

يشبه األثير: 
صباح الخير سيدي، طاب نهارك، 
يسعدني ان أرحب بك في مدينة الجن 

والمالئكة: باريس » ص 25
لحظة انبهار ستقود عبد السالم 
إلى عالم افتراضي، يتخذ فيه شجرة 
باسقة تشعل فضاء يقع على مشارف 
درب  رفيقة  المؤقتة،  إقامته  شقة 

وحاضنة بوح، يبثها أشجانه ولواعج 
روحه ، تحاوره بما يستقيم وهواه 
وتتفتح أسارير وجده، تدله على مكامن 
قوته وتكشف عن مزالق ضعفه. شجرة 
مثقلة بتفاصيل األسرار وحاضنة لكل 
خبايا المعارف في مختلف المجاالت، 
وجد في رفقتها ضالته للحديث عن 
يشغل  وما  ماضيه  زوايا  يسكن  ما 
وحــدود  الوطن  قضايا  من  تفكيره 
معالم  لتغيير  سعيه  في  الوطنية 
التدبير السياسي والثقافي منذ شب 
على صد كل دواعي  االستبداد ، يبسط 
بانسياب كيف تجاوز  في حضرتها 
الفكر الهالمي الذي يدعو لالنشطار 
تقوم  خصوصية  لتأسيس  ويسعى 
 ، الساللة  وصفاء  العرق  نقاء  على 
كيف أصبح ال يطيق كل ادعاء لشجرة 
هالمية تمجد التاريخ الخاص لجزء 
االعـــراق،  متعدد  شاسع  وطــن  مــن 
أن  في  مزعج  ادعــاء  كل  وكيف صد 
عزته  تفاصيل  تحكم  الوطن  رحاب 
أبطاال  أنجبت  تاريخه  فــي  لحظة 
ردوا غزاة تطاولوا على كنوز مجدهم 

واستباحوا حرمة ديارهم . ما كانت 
الشجرة لتتركه يهيم في ما يراه هما 
وطنيا، قد تكون له تداعيات على وحدة 
ما  أثارت  واإلنسان،  األرض  مصير 
للحياة  كعاشق  بداخله  يعتمل  كان 
لمساحات  لقاء  كل  في  تستدرجه   ،
البهجة الكامنة في أعماقه ، يستعيد 
قصائد لفه عشقها وحكايات ألهمته 
ووسعت مدارك معارفه . حواراتهما 
استطابت لحظاتها، فأنسته معاناة 
ـــذي حــد من  الــحــصــار والــحــجــر ال
فعاليته وأبعده عن محيطه الخاص، 
حيث تتسع دائرة إشعاعه ومساحة 
تأثيره. صار الحديث بينهما مدخال 

لعوالم تعيده إلى مجاهل أيامه إلى 
حدود ما اقترفه في صباه، تدنيه من 
تفاصيل أسرار الشجرة الهالمية التي 
شب تحت ظاللها وظل يرفض دواعي 

استمرار هيبتها.
دواعيه  وبقيت  الحجر  انتهى    
إلى  قائمة، عاد عبد السالم بوطيب 
وطنه وعانق وسادته كما كان يشتاق، 
ليروي ما انتابه من لواعج وأشجان، 
غربة قسرية صارت حكاية رواها في 
ما  تفاصيل  تكشف  صفحة،   460
عاناه مواطنون أصرت حكومتهم أن 
كانت  قرارات  فاجأتهم  حيث  يظلوا 

أكثر إيالما من الوباء.

  حكاية �شجرة 

حفيظة الفارسي

نظمت الجمعية المغربية 
للباحثين في الرحلة، 

بشراكة مع مؤسسة مسجد 
الحسن بالدار البيضاء يوم 

الجمعة 1 يوليوز 2022، 
ندوة »رحلة جماهري إلى 

الصين بين المَجاز واليقين« 
التي التأمت بقاعة عبد 

الهادي بوطالب بالمكتبة 
الوسائطية لمؤسسة 

مسجد الحسن الثاني بالدار 
البيضاء حول كتاب »ذهبنا 

إلى الصين وعدنا... من 
المستقبل« لعبد الحميد 

جماهري، والتي تميزت 
بتقديم ورقتين حول الكتاب 

لكل من الباحثة سلمى 
براهمة والصحفي والمترجم 

سعيد عاهد، فيما نسق 
فقرات اللقاء الباحث 

إبراهيم أزوغ.

 الناقد والباحث إبراهيم أزوغ وهو 
الوعي  منسوب  أن  أبرز  للقاء،   يقدم 
مرتفع في النص الرحلي لعبد الحميد 
جماهري »ذهبنا إلى الصين وعدنا... 
من المستقبل«، وعي يستجمع عناصره 
من تعدد قبعات ومهام المؤلف : الشاعر 
 . والكاتب  والسياسي  والصحفي  
وأضاف أزوغ  أن النص الرحلي موضوع 
اللقاء، وككل كتابات جماهري،  مسكون 
بالقلق والشك والسؤال، حيث االكتشاف 
المزدوج للذات ولآلخر، وحيث »ال فرق 
في الرحلة بين أن تئن وأن َتِحّن«. ولفت 
أزوغ الى أن جماهري، في رحلته هاته، 
لم  يكن سفره  الحقيقية والمجازية،  
انعتاقا من قيود الزمان والمكان، فهو 
المسافة،  الوقت مرتحل في  في نفس 
مقيم  في بلده، مسكون بسؤال: ما الذي  
ينتظر في المغرب؟ لتتحول  عبارته من 
»عدنا من المستقبل« إلى سؤال ملح: 

كيف نذهب الى المستقبل؟
حقيقي  سفر  الصين:  إلى  »الرحلة 
به  افتتحت  مجازية؟ سؤال  أسفار  أم 
الباحثة المتخصصة في السرد األدبي 
الحديث، سلمى براهمة، ورقتها النقدية 

حول الكتاب المحتفى به »ذهبنا إلى 
المستقبل«،  مــن  وعــدنــا...  الصين 
يتخذ  الرحلة  أو  السفر  أن   مؤكدة 
يرفد  مجازيا  »بعدا  الكتاب  هذا  في 
ويعضد البعد الحقيقي الواقعي،  ألن  
السارد  ال يكتفي بالحديث  عن رحالته 
إلى   2010 )من  الصين  إلى  المتكررة 
2019(، بل  يجعل القارئ يعبر  معه 
الصين  ســور  حيث  التاريخ   بوابة 
العظيم،  لمدينة المحرمة، الحدائق ... 
لنجد أنفسنا أمام خطوط سير عديدة 
،وسفر في الزمن منح هذه الرحلة ثراء 
وغنى من خالل المرويات الشفوية التي 
يلقي  وبياضات  غموض  من  تخلو  ال 
بمهمة ملئها على القارئ، أو من خالل 
رافقت  الصين  حول  تحوم  نصوص 
الى  المتوجهة  الطائرة  في  السارد  
 le monde، new جريدة  الصين: 
work times، كتاب »غرق الحضارات 
والرقيم«  معلوف،« الكهف  »ألمين 
 Ad astra per« لمحمد لبريني، فيلم
aspera ما يعطي االنطباع بأن السارد 
كان يخوض رحلته الخاصة من خالل 
جماعية  رحلة  وسط  والقراءة  الكتب 
رحلة  إقامة  خاللها  حــاول  مهنية،  

موازية مجازية عبر تذويتها. 
و أكدت  مؤلفة »سرديات النسوية » 
أننا بقراءتنا للكتاب سنكون أمام رحلة 
مضاعفة، أو أمام رحالت متعددة، أو أمام 
رحلة بكثافة معنوية أو داللية خاصة، 
وبعمق فكري ووجداني متميز«. عمق 
يمكن استجالؤه على ثالثة مستويات: 
الحقيقية  الرحلة   طبيعة  مستوى 
والمجازية حيث يتظافر العام والخاص/ 

الذاتي والموضوعي، ومستوى سؤال 
األنا واآلخر وما اتسم به داخل النص 
وضمنه  والدهشة،  االنبهار  نظرة  من 
المستوى  أما  األخــالق،  سؤال  يطرح 
للنص  العام  بالبناء  فيتعلق  الثالث 
الرحلي الذي اتسم   بتعدد اللغات و 
الصيغ والخطاب واألساليب والصور .  
الصحفي والشاعر والمترجم سعيد 
عاهد  اعتبر في ورقته الموسومة بـ« 
رحالت جماهري إلى الصين: هل العودة 
جماهري  أن  ممكنة؟«  المستقبل  من 
يوضح دفتر تحمالتـ«ه« للقارئ: رحلة 
في المكان وأخرى في الزمن تنقلنا من 
الحاضر الى المستقبل / مستقبلـ«نا« 
واآلن«  »الهنا  مــع  قــارنــاه  مــا  »إذا 
السائدين في بقع أخرى من العالم، منها 
جغرافية انطالقه وعودته« حين يجزم 
المؤلف أنه »من الصعب أن تعود من 
الصين كما ذهبت إليها، ومن الصعب 
أن يقتصر الذهاب إليها، على حالة فرح 
مصاحبة لسفر كاألسفار األخرى. الصين 
ولغة سميكة،  القادم،  العالم  من  بقعة 
قادمة من التاريخ أيضا، بالد تستمر من 
التاريخ العريق إلى الغد المذهل«. وهو 
ما جعل عاهد يتساءل : هل العودة من 
هذا »المستقبل« ممكنة، عودة »األنا« 

غير القابلة للفصل عن »النحن«؟
عاهد طرح أيضا السؤال الذي يتردد 
ما الذي يوجد  صداه طيلة الرحلة :« 
في العقل الصيني وال يوجد في عقل 
المؤسسات المغربية؟«، وهو ما نجد 
الكتاب،  صفحات  بين  عنه  الجواب 
األســاس  القيم  منظومة   في  متمثال 
التي جعلت الصين تعيش المستقبل 

راهنا وأولها  األخالق 
على  التربية   - األخالق  مع  والتناغم 
الثقافة والفنون والقراءة - المحاسبة 
- النقد والنقد الذاتي، التكوين المستمر 
له الجميع، بما في ذلك  الذي يخضع 
للوقت وضبطه،  االنضباط   - الــوزراء 

البساطة في الملبس-  االندماج. 
هذا المستقبل يوضح عاهد لم ينبن 
والموروث  التاريخ  مع  قطائع   على 
تتخلله  له   امتداد  هو  بل  الالمادي، 
وتحركه بعض القطائع  التي تتجاوز 

وتهدم بهدف البناء.
وختم عاهد باإلجابة عن السؤال الذي 
انطلق منه أي: هل العودة من المستقبل 
ممكنة؟، ليقول إن عودة القارئ ليست 
قد  المؤلف  عودة  لكن  إطالقا،  ممكنة 
تكون ممكنة إذا أخذنا بعين االعتبار 
والثقافية  الصحافية  جماهري  مهام 
والسياسية التي تجعله بقوة األشياء، 
مضطرا للمقارنة بين »هم »و«نحن«.

عبد الحميد جماهري وهو يتحدث 
عن كتابه  »ذهبنا إلى الصين وعدنا... 
من المستقبل« اعتبر أن أحد  أسباب 
بؤس العالم، أننا ال نجيد تسميته بلغته، 
وهي المهمة التي أخذها ويأخذها على 
التي  باللغة  الحقائق   عاتقه، أي نقل 
تسمي العالم بطريقة أفضل، وعلى هذا 
األساس فـ«الذاهب  الى الصين غالبا 
لكنه  مكان،  إلى  ذاهب  أنه  يتوهم  ما 
سرعان ما يجد نفسه  مقيما في الزمن«،  
ويتخيل أنه محكوم بالزمكانية العامة، 
لكن الفارق في   التجربة وفي الشعور أن 
المكان يرقى من هندسيته ليصبح زمنا، 
معتبرا أن في التجربة الصينية نجد 

أنفسنا إزاء قارة وهندسة وما تصنعه 
السياسة والتمدن، لكن في لحظة انقالب 
كبرى في المشاهدة، »وجدنا أن ما تحلم 
به البشرية بعد 50 سنة، قد تحقق في 

الصين«.
كان  الزمان  أن  يخف  لم  جماهري 
حاضرا بقوة خالل الرحلة وهو يضغط 
على ذاكرة جيل ضمن الوفد)زمن المد 
الماوية  عــن  يبحث  ــان  ك الطالبي( 
الكتاب األحمر، ليجيب  التي نّظر لها 
حصلت  التي  القطائع  كل  رغــم  أنها 
سلوك  فــي  ثــاويــة  الماوية  »مازالت 
جميع الصينيين رغم أن شيئا من تلك 
القداسة تكسر«، مضيفا أن الحداثة في 
الصين »لم تحرم من تأسيس قداستها«، 
باالنبهار  إحساسا  لديه  ولد  ما  وهو 
والدهشة وهو يستعيد  ويعيد ما قرأه 
عن صين ابن بطوطة بعين أخرى حتى 
اعتقد أنه »صيغة عصرية شبه يسارية 
البن بطوطة«. دهشة المؤلف وانبهاره، 
يراها ضرورية ألن من يفقد القدرة على 
الدهشة أمام الشعوب الناجحة، أكيد 
والذاكرة وسيصاب  المتحف  سيدخل 

بيباس عاطفي.
عما  طويال  بحث  ــذي  ال جماهري 
لم يجد شبيها  الصين،  داخل  يشبهه 
لكنه توصل الى الخلطة السحرية أو 
الصينيين  لنجاح  العجيبة  التركيبة 
للوطن،  الجدية والعمل والوفاء  وهي 
قيم بمعايير صارمة تصنع  من تفاصيل 
في  جوهرية  فروقا  الصغيرة  الحياة 
السلوك، وهو السؤال المحوري الذي 
آخر  إلى  أولى  منذ  الكتاب  عقد  نظم 

صفحاته .

في ندوة حول مؤلفه »ذهبنا الى الصين وعدنا من... المستقبل«:

جماهري: ماذا لو فقدنا القدرة على الده�شة اأمام ال�شعوب الناجحة
�شلمى براهمة:  الرحلة �شفر حقيقي اأم اأ�شفار مجازية
�شعيد عاهد: هل العودة من هذا »الم�شتقبل« ممكنة؟

أحمد حبشي  

     صدر عن »دار التوحيدي«، نص روائي لألستاذ عبد السالم بوطيب تحت عنوان » الشجرة الهالمية« رصد 
من خالله تجربة خاصة عاشها رفقة زوجته في إقامة إجبارية بباريس ، بعد أن أغلقت الحدود في وجه 
آالف المواطنات والمواطنين المغاربة بقرار حكومي . قرار كان في قسوته شديد التأثير على كل من 
قادته الظروف أن يكون خارج الوطن لحظة انتشار الوباء وما رافقه من إجراءات احترازية واضطراب في 
اتخاذ القرارات . 

والشعراء«،  األدباء  »رسائل  حول  ندوة  بتطوان  الشعر  دار  تنظم 
يوم الثالثاء 5 يوليوز الجاري، في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية 

بتطوان، ابتداء من السابعة مساء. 
ويشارك في هذه الندوة الكاتب األردني المقيم في أمريكا سمير حداد 
والشاعر والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري، وقد أصدرا، معا، سلسلة 
رسائل جمعت بين كبار الشعراء والكتاب العرب، ظهرت منها حتى اآلن 
ثالثية، تضم »رسائل فدوى طوقان مع ثريا حداد«، و«رسائل فدوى 
طوقان إلى سامي حداد« و«رسائل ميخائيل نعيمة إلى ثريا حداد«. 

صدر الكتاب األول عن دار طباق في رام اهلل، سنة 2018، تلك الرسائل 
التي تبادلتها فدوى طوقان مع األديبة األردنية ثريا حداد )1935ـ  1996( 
نابلس، عمان،  لفترة طويلة تستغرق ثالثة عقود، من أمكنة مختلفة: 
لندن. وقد بّثت الشاعرة في رسائلها جوانب ومواقف وخطرات ذاتية 
ال تخلو من أصالة وبوح واعتراف، ليس ألنها تخاطب أديبة ومثقفة 
من بنات جنسها تقدر مكانتها وتكّن لها االحترام، بل كذلك وجدت فيها 
المرآة التي تعكس أخاديد نفسها وجراحها الشخصية، كما وجدت أّنها 
شربت من نفس الكأس المّرة التي شربت منها، إلى حد أن يتماهى األنا 
واآلخر ويتوهجان عبر رهان الغيرية. أما الكتاب الثاني فصدر سنة 
2020 عن دار أزمنة في عمان، ويتضمن الرسائل التي تبادلتها فدوى 
طوقان مع اإلعالمي األردني الكبير سامي حداد، في أواسط سبعينّيات 
القرن العشرين، وهي تشفُّ عن قصة ُحّبها الصادق الذي يجمع في 

ثناياها جمال األنثى إلى هشاشتها الشفيفة ورؤيتها للعالم. 
وصدرت رسائل ميخائيل نعيمة مع ثرّيا حداد هذه السنة، عن دار 
بتانة بالقاهرة، رسائل تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
حين كان ميخائيل نعيمة في عقده السبعين، منقطًعا في قريته بسكنتا، 
إلى عزلته وتأّمالته ومشاريع كتبه في تلك الفترة من العمر. من رسالة 
إلى أخرى، كان يتطّور محتوى الكتابة الذي ينصرف من العاّم في عالقته 
الت ِحكمّية تتطرق  باتجاه األديب وما ُعرف عنه من أفكار فلسفّية وتأمُّ
لوجود اإلنسان، وعالقاته باهلل والكون والحياة، إلى الشخصّي الذي 
يِشعُّ بحقائق وأسرار صغيرة وحميمية تخّص هذا الطرف أو ذلك، بل 
ق معرفتنا بأطوار من حياته  إّن بعضها يفيدنا في فهم هذا األديب وُيعمِّ

لم يذكرها في سيرته الذاتية.
وتضيء هذه الرسائل أسرار العالقات والنقاشات األدبية واإلنسانية 
مثال،  تذكرنا،  العربي، وهي  العالم  في  الرواد  والشعراء  الكتاب  بين 
برسائل الشاعر المغربي محمد الصباغ إلى ميخائيل نعيمة وبولس 
سالمة وإيليا أبي ماضي وشفيق معلوف... رسائل رسخت مثاقفة أدبية 
كبرى في منتصف القرن الماضي، كما تجلت في منابر أدبية طليعية 
صدرت بتطوان، إبان تلك الفترة، مثل مجلة »المعتمد« ومجلة »كتامة«، 
ونشر فيها هؤالء وهؤالء، من أمثال جبران وميخائيل نعيمة وفدوى 
طوقان، فضال عن شعراء إسبان، في طليعتهم خوان رامون خمينيث 

وكارمن كوندي ورفاييل ألبرتي...

دار ال�شعر بتطوان تك�شف اأ�شرار 
الأدباء وال�شعراء من خالل ر�شائلهم
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بحوضي  اللكوس و »كير - زيز - غريس«

التح�سي�س مبخ�طر العوم بحقين�ت ال�سدود والبحريات غري املراقبة تف�دي� حلدوث م�آ�سي الغرق
في سياق الحمالت التحسيسية الهادفة 
بحقينات  العوم  بمخاطر  التوعية  إلى 
السدود  و»املساحات املائية »غير املراقبة 
 ، املائية«  األحواض  »جغرافية  تشهد   ،
متعددة.  تحركات تحسيسية   ، األيام  هذه 
الحوض  وكالة  تنظم  الخصوص  وبهذا 
، حملة على مستوى جهة  اللكوس  املائي 
طنجة تطوان الحسيمة ، حيث    لفت بالغ 
اإلجراءات  إطار  في  أنه«  إلى  للوكالة،  
الوقاية  أجل  »من  املتخذة   والتدابير«  
حقينات  في  السباحة  مخاطر  من  والحد 
والتي يصل عددها   ، لها  التابعة  السدود 
الى 13 سدا كبيرا، قامت املؤسسة بإطالق 
حملتها التحسيسية  تحت اشراف املديرية 
لوزارة  التابعة  املياه  لهندسة  العامة 
التجهيز واملاء«، و »بتنسيق مع السلطات 
محاذية  جماعة   24 مستوى  على  املحلية 
من  »كفى  شعار  تحت  املعنية،  للسدود 
حياتنا   … السدود  السباحة في بحيرات 
إلى غاية  أمانة فلنحافظ عليها »، وذلك » 
توعية  بغاية  الجاري،    يوليوز   8 يوم 
على  والوافدين  املجاورة  املناطق  سكان 
مهما  إقباال  تعرف  التي  السدود  بحيرات 
،خصوصا  واالستجمام  الترفيه  بغرض 
معهم  التواصل  عبر  الصيف،  فترة  خالل 
واملداشر  األسبوعية  األسواق  من  بكل 

واملراكز املحاذية لهده السدود«.

الحوض  وكالة  »تنظم    ، جهتها  من 
زيز-غريس، في الفترة ذاتها،  املائي لكير- 
والوقاية  املحلية  السلطات  مع  بشراكة 
املدني«حملة   املجتمع  وفعاليات  املدنية 
مماثلة ،   تحت شعار »حياتك بني ايديك 
للحد   « وذلك   تعوم«.،   ما  قبل  فكر   ..
السدود.«  بحقينات  الغرق  ظاهرة   من 

 وقد انطلقت  »أمام سوق الخميس بمدينة 
الرشيدية«، حسب بالغ للوكالة، الفتا إلى  
أنها تأتي »وعيا منها بخطورة إقدام بعض 
حقينات  في  االستحمام  على  األشخاص 
يترتب  وما  الصيف،  فصل  خالل  السدود 
مبرزا   ، الحاالت«  لبعض  غرق  من  عنه 
يتم    « التحسيسية  الحملة  تنظيم    « أن 

والوقاية  املحلية  السلطات  مع  »بشراكة 
املدنية وفعاليات املجتمع املدني للحد من 
ظاهرة الغرق بحقينات السدود » ، مضيفا 
التابعة للوكالة -  أن »حقينات السدود -  
تمتد على مساحات شاسعة تصعب معها 
ثم  ومن  فيها«،  للسباحة  الكلية  املراقبة 
عالمات  دور  »تعزيز   على  العمل  أهمية 

هذه  إلى  الولوج  بأماكن  املثبتة  التشوير 
إلى  مشيرا   ،  « السباحة  ملنع  الحقينات 
أنه  »من املنتظر أن تشمل  الحملة ساكنة 
الخنك املجاورة  التابعة لجماعة  الدواوير 
لسد الحسن الداخل بالرشيدية، والدواوير 
نعام،  وواد  مدغرة  لجماعتي  التابعة 
املجاورة  نكردوس  أغبالو  جماعة  وكذا 
املطويات  توزيع  إلى  إضافة  تمقيت،  لسد 
توعوية  بعمليات  والقيام  الساكنة  على 

تحسيسية بعدد من األسواق«.
أساسا،  الحمالت،  هذه  وتتغيا  هذا 
تعرفها  التي  الغرق  حوادث  من  »الحد 
بمخاطر  التعريف  عبر  سنويا  السدود 
تحتوي  التي  السدود  ببحيرات  السباحة 
وعروش  األوحال  من  كبيرة  كميات  على 
عن  ناتجة  قوية  جارفة  وتيارات  األشجار 
عبور املياه عبر مآخذ مياه السد املخصصة 
الطاقة  وانتاج  والسقي  الشروب  للماء 
الكهربائية، حيث تعد هذه العوامل السبب 
الرئيسي في مآسي الغرق«  يوضح  بالغ 
بأن   علما  اللكوس،  املائي  الحوض  وكالة 
السدود  حقينات  في  السباحة  خطورة   «
تتمثل في احتوائها على كميات كبيرة من 
الرئيسي  السبب  »تعد  والتي  األوحال«، 
البعض مهما بلغت مهارتهم في  في غرق 
السباحة »،  يخلص بالغ حوض كير - زيز 

-  غريس .

شكل موضوع »املاء والطاقة.. البحث التطبيقي من 
أجل اقتصاد أخضر«، محور أشغال الدورة السادسة 
من أيام الدكتوراه، التي نظمها، يوم الجمعة  املنصرم 
بمراكش، املركز الوطني للدراسات واألبحاث حول املاء 
والطاقة، التابع لجامعة القاضي عياض. و«تهدف هذه 
التظاهرة، التي شارك فيها، على الخصوص، باحثون 
إتاحة  إلى  املدني،  املجتمع  وخبراء ومهنيون وممثلو 
الفرصة لعدد من طلبة الدكتوراه بالقطبني في البحث 
ومناقشة  لتقديم  والطاقة(،  )املاء  املركز  بهذا  العلمي 
األخضر،  االقتصاد  في مجال  البحثية  أعمالهم  نتائج 
الصلة  ذات  املواضيع  في  املعارف  تقاسم  عن  فضال 
التجارب  تبادل  نطاق  توسيع  أجل  من  التيمة،  بهذه 
أنشطة  إشعاع  في  واملساهمة  البحثية،  والنتائج 
املركز، وكذا استقطاب املزيد من مبادرات التعاون على 

املستويني الوطني والدولي.« تقول اللجنة  املنظمة.
املناخية  التحوالت  »إن  ف   ، ذاته  املصدر  ووفق   
األحفورية  الطاقات  ونضوب  الطبيعية  املوارد  وندرة 
تستدعي  التي  الظواهر  من  تعد  وغيرها،  والتلوث 
ملختلف  االقتصادية  للممارسات  تدريجيا  تغييرا 
الفاعلني، على األخص املنتجني واملستهلكني«، مؤكدا  
األجندة  في  حاضرا  أصبح  االخضر  االقتصاد  أن   «
االقتصادي  النمو  تعزيز  أجل  من  والدولية  الوطنية 

والتنمية املستدامة املتوازنة« . 
تنعقد  الدكتوراه  أيام  من  السادسة  الدورة  »إن 
والبحث  العلمي  البحث  إلى  املاسة  الحاجة  ظل  في 
التطبيقي، وباألساس في ميادين ذات الصلة بالتنمية 
تدبير  مجال  في  تحديات  هناك  أن  خاصة  املستدامة، 
التي تعرفها  التساقطات املطرية،  املياه وندرتها وقلة 
جهة مراكش - آسفي، ومنطقة املغرب العربي والشرق 
األوسط«،  تقول نائبة رئيس جامعة القاضي عياض 
فاطمة  والشراكة،   والتعاون  العلمي  بالبحث  املكلفة 
الدراسي، مضيفة  اليوم  افتتاح   في  إفالحن،  الزهراء 
» أن هذه التحديات أصبحت لها عالقة باألمن الغذائي 
القاضي  جامعة  »بأن  مذكرة  للدول«،  القومي  واألمن 
املتصلة  املجاالت  في  البحث  إلى  كانت سباقة  عياض 
استراتيجية  تبنيها  عن  فضال  املستدامة،  بالتنمية 
مراكش  في جهة  املتمثل  على محيطها  االنفتاح  تروم 
آسفي، وأيضا االهتمام بالقضايا الوطنية التي تهم   -

هذا املجال».
الدكتوراه  بطلبة  الخاص  الدراسي  اليوم  هذا  »إن 
بكليتي العلوم السماللية والعلوم والتقنيات، املنتمني 
للمركز الوطني للدراسات واألبحاث حول املاء والطاقة، 
أفكارهم  تقديم  من  الطلبة  من  الفئة  هذه  تمكني  يروم 
وبحوثهم حول هذا املوضوع، الذي يعد من املواضيع 

الهامة جدا واملتعلقة باملاء«،  يوضح، من جهته، عميد 
أن  إلى  الفتا  املودن،   حسن  السماللية،  العلوم  كلية 
حيث  من  وحرجة  صعبة  مرحلة  في  توجد  »اململكة 
حلول  لتقديم  مناسبة  وهذه  وتدبيره،  املاء  استعمال 
في تدبير املياه ومعالجتها وإعادة استعمالها«، عالوة 
على موضوع الطاقات املتجددة، »على اعتبار أن الطاقة 

األحفورية غير مستدامة »/ مشيرا إلى  »أن  الكليتني 
النتائج  بعض  تطوير  على  رئيسي  بشكل  تشتغالن 
البديلة،  والطاقة  الخضراء  الطاقة  استعمال  أجل  من 
من  الطبيعية  املواد  واستعمال  الشمسية  كالطاقة 
أجل االنتاج الطاقي«، ومن ثم  يعد  »اليوم الدراسي،  

مناسبة القتراح بعض الحلول املفيدة للمنطقة ». 
»إن هذه التظاهرة تروم إعطاء فرصة للطلبة الذين 
يحضرون لنيل شهادة الدكتوراه، لعرض بعض نتائج 
أبحاثهم والتعريف بمستوى تقدم هذه األبحاث التي 
باملوارد  تتعلق  مواضيع  وتهم  باملركز،  انجازها  يتم 
في  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  والطاقات  املائية 
الوطني  املركز  مديرة  جانبها،  من  تؤكد،   « البنايات 
للدراسات واألبحاث حول املاء والطاقة،  ليلى ماندي، 
االنجاز  قيد  يوجد  بحثا   30 من  أزيد  أن   « موضحة 
باملؤسسة، وذلك في إطار مشاريع ممولة على املستوى 
املياه  معالجة  على  ترتكز  والتي  الوطني،  أو  الدولي 
العادمة، سواء املنزلية أو الصناعية، وطرق معالجتها 

الصلبة  النفايات  تهم  وأخرى  العلمية،  أو  الطبيعية 
إليجاد حلول لتدويرها، واالستفادة منها، عالوة على 
االستفادة من الطاقات املتجددة، على الخصوص، في 
استخراج الزيوت من بعض النباتات العطرية، وبحوث 
في  الستعمالها  للبيئة  الصديقة  املواد  تتناول  أخرى 

البنايات ».
بإلقاء محاضرات  الدراسي  اليوم   وتميزت أشغال 
واألردن  الباحثني من قطر  األساتذة  لعدد من  بعد  عن 
عدة  تناولت  املغرب،  إلى  باإلضافة  وماليزيا،  ومصر 
والنجاعة  املتجددة  بالطاقات  عالقة  لها  مواضيع 
وكذا  والصلبة.    السائلة  النفايات  وتدبير  الطاقية، 
تنظيم مائدة مستديرة أطرها منسقو املشاريع باملركز، 
ل«مناقشة وتحليل نتائج هذه املشاريع في االقتصاد 
الجامعيني  لألساتذة  نافدة  اعتبرت  حيث  األخضر، 
مجال  في  سواء  األبحاث،  هذه  بعض  يؤطرون  الذين 
املاء أو الطاقة، لفتح نقاش حول النتائج املتوخاة منها 
وأثرها على التنمية واالكراهات التي تواجه إنجازها».
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في لقاء دراسي  حول »االقتصاد األخضر« 

حتدي�ت تدبري ندرة املي�ه يف ظل وط�أة اجلف�ف وتداعي�ته املعيقة للتنمية امل�ستدامة
طنجة ..  ع�س� اإلكرتونية 

للمكفوفني من ابتك�ر تالميذ

التجارة  غرفة  نظمت    ، واالختراع  االبتكار  ملواهب  تشجيعا 
الخميس   الحسيمة،   - تطوان   - طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
العباس  أبي  التأهيلية  الثانوية  بتالميذ  خاصة  احتفالية  املنصرم، 
السبتي بمدينة البوغاز ، الذين أفلحوا  في ابتكار »عصا إلكترونية 

خاصة باملكفوفني«.
العصا اإللكترونية  ووفق املعطيات الخاصة  بهذا  االبتكار فإن« 
تساعد املكفوفني على املشي بدون مشاكل، وتنبههم بإصدار صوت 
في حالة وجود معيق أو مخاطر على الطريق  و»االبتكار هو عبارة 
عن جهاز إلكتروني يصدر صوتا  تنبيهيا لحامله، ويعمل عبر ذبذبات 
إلكترونية فعالة، ابتكرها 6 تالميذ يدرسون بالسنة أولى باكالوريا 
شعبة العلوم التجريبية ، تحت إشراف األستاذ مهدي الخمال، منسق 

نادي اإلبداع بالثانوية  التأهيلية العباس السبتي«.

الر�سيدية .. اإلزامية 
الرتخي�س ال�سحي ب�لن�سبة 
لتع�وني�ت القط�ع الغذائي

نظم املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  مؤخرا 
درعة  بجهة  بالتعاونيات  الخاص  دايز«  »كوب  لقاء  بالرشيدية، 
إلزامية  ألونسا:  الصحي  »الترخيص  شعار  تحت  وذلك  تافياللت، 

قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي«.
بالجهة  التعاونيات  جميع  تحسيس  إلى  املبادرة  هذه  »وتهدف 
الوطني  للمكتب  الصحي  الترخيص  على  الحصول  ضرورة  على 
كما يستشف من كلمة  املدير  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية« 
الجهوي للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  حسن 
الفضيل، والتي أكدت على أن »كوب دايز« يهدف إلى تحسيس جميع 
التعاونيات، التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتوضيب وتخزين 
وعنونة املواد الغذائية قصد توزيعها في السوق الوطنية ،بإلزامية 
الحصول على الترخيص الصحي للمكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية«، مشيرا إلى  » أن التعاونيات، التي ال تتوفر على 
الترخيص الصحي للمكتب، تعتبر غير ممتثلة للقوانني الجاري بها 
العمل، وما هو منصوص عليه في القانون رقم 07-28 املتعلق بسالمة 
لتسوية  مدعوة  التعاونيات  هذه  أن   « مضيفا  الغذائية«،  املنتجات 
وضعيتها قبل مواصلة نشاطها،« داعيا رؤساءها إلى  »التواصل مع 

املصالح اإلقليمية للمكتب من أجل إيداع طلب الترخيص الصحي«.
مقتضيات  حول«  عروض  تقديم  تم  السياق،   بنفس  وارتباطا 
القانون رقم 07-28 املتعلق بسالمة املنتجات الغذائية«، و«   أهمية 
الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  الصحي  التصريح  على  التوفر 

للمنتجات الغذائية وإجراءات طلب الحصول عليه«.
»وتندرج هذه املبادرة في إطار االستراتيجية التواصلية للمكتب 
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تعتمد على مبدأ 
السالمة  مجال  في  واملهنيني  الفاعلني  جميع  مع  قرب  عن  التواصل 

الصحية للمنتجات الغذائية« تخلص الجهة املنظمة .

مراك�س - اآ�سفي .. �سبل اإتق�ن  
تقني�ت النحت على اخل�سب

مؤخرا،  آسفي،  مراكش-  بجهة  التقليدية  الصناعة  غرفة  نظمت 
دورة تكوینیة حول تقنیات النحت على الخشب، لفائدة تالميذ مركز 
الدباغ  بباب  التقليدية  الصناعة  حرف  في  املهني  بالتدرج  التكوين 
باملدينة الحمراء، أشرف على تأطيرها خبراء في هذا املجال من أملانيا. 
»ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاقية تجمع بني 
آسفي ومجموعة مراكز )دي  غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش- 
إف زد( األملانية، والتي انبثقت عنها اتفاقية بني مركز التكوين بالتدرج 
الدولیة  واملدرسة  الدباغ،  بباب  التقليدية  الصناعة  في حرف  املهني 
للنحت على الخشب بمدینة میونیخ« حسب الجهة املنظمة ، الفتة إلى 
» أن الدورة، التي احتضنها مركز التأھیل املھني في فنون الصناعة 
للمتدرجین،  جدیدة  تقنیات  تقديم  شهد  العتیقة،   املدینة  التقلیدیة 
بین  النجارة  حرفة  في  مباراة  لتنظیم  التحضیر  إطار  في  وذلك 
متدرجي املدرسة الدولیة للنحت على الخشب بمدینة میونیخ، ومركز 
 التكوين بالتدرج املهني في حرف الصناعة التقليدية بباب الدباغ«.

التقليدية بجهة  الصناعة  »عقد مسؤولو غرفة    ، ذاته  السياق  وفي 
على  النحت  لفنون  الدولیة  املدرسة  وفد  مع  لقاء  آسفي  مراكش- 
اتفاقیة شراكة  الخشب بمدینة میونیخ، تم خالله تدارس سبل عقد 
بین املدرسة والغرفة، بهدف تبادل الخبرات واملھارات لفائدة متدرجي 
العتیقة،  املدینة  التقلیدیة  الصناعة  فنون  في  املھني  الـتأھیل  مركز 
للوفد  ميدانية  زیارات  تنظیم  باملناسبة،  تم،  كما  النجارة.  في حرفة 
ومركب  بمراكش،  التقلیدیة  الصناعة  مجمع  من  كال  األملاني، شملت 
على  االطالع  قصد  وذلك  النجارة،  ورشات  وبعض  سعادة،  الفخارة 

تقنیات العمل املحلي في حرفة النجارة«.

ندرة المياه من أكبر التحديات التي تواجه برامج التنمية في أكثر من جهة

ناقشتها دورة تكوينية لتعزيز الديمقراطية التشاركية بورزازات

اآلي�ت  تفعيل اأدوار هيئة امل�س�واة وتك�فوؤ الفر�س يف اأفق جتويد مه�مه�
احتضنت مدينة ورزازات، مؤخرا، دورة 
املساواة  هيئة  أعضاء  لفائدة  تكوينية 
النوع االجتماعي   الفرص ومقاربة  وتكافؤ 
»تجويد  حول  اإلقليمي،  للمجلس  التابعة 
جمعية  مع  بتعاون  وذلك  الهيئة«،  مهام 
في  واألبحاث  للدراسات  ورزازات  مركز 
تحت  املنظمة  الدورة   و«سعت  التنمية.  
وأعضاء  عضوات  قدرات  »دعم  شعار 
الهيئة مدخل أساسي لتعزيز الديمقراطية 
التشاركية«، إلى التفكير في أشكال التمكن 
أدوار  التي تساعد على تفعيل  من اآلليات 
ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  هيئة 
حسب   « اإلقليمي  للمجلس  التابعة  النوع 

املنظمني . 
»تنظيم   تم  فقد   ، ذاته  املصدر  ووفق 
»قراءة  الخصوص،  على  ناقشت،  ورشات 
الخاص   112-14 التنظيمي  القانون  في 
إلى تنظيم  بالعماالت واألقاليم«، بالتطرق 
وتسيير واختصاصات وصالحيات مجلس 
التشاركية  واآلليات  اإلقليم،  أو  العمالة 
تقديم  شروط  وكذا  والتشاور،  للحوار 
واملواطنني  املواطنات  قبل  من  العرائض 

ناقش  كما  املدني«،  املجتمع  ومنظمات 
وتكافؤ  املساواة  »تمثالت  املشاركون 
الهوية  خالل  من  النوع  ومقاربة  الفرص 
»أية  همت  محاور  ضمن  البصرية«، 
وضوح  رغم  الهيئة  تميز  خصوصية 
واألدوار  و«املهام  تأسيسها«،  من  الهدف 
للوصول  الهيئة  بها  تقوم  أن  يمكن  التي 
إلى صياغة رأي استشاري يمكن األخذ به 
لدى املجلس«، و«مجاالت االشتغال إلعداد 
عمل  برنامج  إطار  في  االستشاري  الرأي 

الهيئة«.
وأشارت ورقة تأطيرية للدورة التكوينية 
تطور  املواطنة  املشاركة  مفهوم  »أن  إلى 
مسلسل  في  أساسية  ركيزة  باعتبارها 
واضح  بشكل  وبرز  الديمقراطية،  بناء 
الدولة  بني  والتعاون  املشاركة  مفهوم 
في  وذلك  املدنية،  املؤسسات  ومختلف 
الديمقراطية  بتأصيل  متميز  عاملي  سياق 
املحلية  النخب  دور  وتوضيح  التشاركية 
واملحلي«،  العام  الشأن  قضايا  تتبع  في 
تستقيم،  أن  يمكن  »ال  التنمية  أن  مؤكدة 
موضحة  للمساواة«،  حقيقي  إعمال  دون 

مطلع  منذ  أولى،  املغربي  »التشريع  أن   
للمساواة  كبرى  أهمية  الثالثة،  األلفية 
في  االجتماعي  النوع  مقاربة  وإعمال 

الترابية«  والتنمية  العمومية  السياسات 
املنصوص  اآلليات  بأن من بني   « مذكرة   ،
هيئة  »نجد  الوطنية  القوانني  في  عليها 
النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة 

الحوار  آليات  ضمن  فقط  تندرج  ال  التي 
والتشاور، بل ضمن الوسائل املساهمة في 
استجابة  أكثر  العمومية  السياسات  جعل 

ملساواة النوع االجتماعي«.

من مدينة ورزازات
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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 
- 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 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n 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
2022/07/04

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة  التعليم العالي  
والبحـث العلمي واالبتكار

جامعة الحسن األول 
املدرسة الوطنية للعلوم 

التطبيقية ببرشيد  
إعـالن عن طلـب عـروض 

مفـتوح
ENSAB/2022/02 :رقم

جلسـة عمـومـية
يوليوز   28 الخميس  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2022
في  سيتـم  صباحا  والنصف 
الحسن  جامعة  رئاسة  مكاتب 
األظرفة  فتح  بسطات،  األول 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل  أثمان  بعروض  مفتوح 
مراقبة  حراسة،  خدمات 
الوطنية  املدرسة  مقر  وتأمني 
في  ببرشيد  التطبيقية  للعلوم 

حصة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 
ويمكن  ببرشيد،  التطبيقية 
من  اليكترونيا  نقله  كذلك 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
بتحديد  املتعلق  النظام 
إبرام صفقات   وأشكال  شروط 
مجلس  طرف  من  )املعتمد 
بتاريخ  اجتماعه  في  الجامعة 
والذي   ،2013 فبراير   12
االقتصاد  وزارة  عليه  وافقت 
يونيو   16 بتاريخ  واملالية 
القواعد  بعض  وكذا   )2014

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
في  محدد  املؤقت  *الضمان 
مبلغ:  )ثالثة عشر آالف درهم(  

13.000,00درهم 
للصفقة  التقديرية  *الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:    في  املشروع 
مع  درهم  528.076,80درهم  
احتساب الرسوم )خمس مائة 
وستة  ألفا  وعشرون  وثمانية 
وثمانون  درهم  وسبعون  
سنتيما مع احتساب الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
نظام  من  و11   06  ،05  ،04

االستشارة 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -

الصفقات  بمكتب  وصل 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 

التطبيقية ببرشيد.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
طريق  عن  إرسالها  إما   -

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
قرار  ملقتضيات  طبقا  وذلك 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير 
20-14 بتاريخ 2014/09/04.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

كل جلسة وقبل فتح األظرفة.
لفائدة  ميدانية  زيارة  ستنظم 
املدرسة  ملقر  باألمر  املعنيني 
التطبيقية  للعلوم  الوطنية 
 18 االثنني  يوم  ببرشيد 
العاشرة  على   2022 يوليوز 

صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من  و05   04 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/2265/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية النقل 

بالشمال - طنجة
إعالن عن طلبات العروض 

املفتوحة
TN4117983 :رقم

جلسة علنية
بالشمال  النقل  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  طنجة   -
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء،  قطاع   - للشرب 
الكائنة بإقامة النصر، الطابق 
زنقة  ركن   ،5 الرقم  األول، 
وشارع  العزيز  عبد  موالي 
طلب  عن  طنجة،  زلواغة 
 TN4117983 رقم  العروض 
املتعلق »تحويل  تحت األرض 
 93 رقم  ك.ف   60 الخطوط 
بمنصة  محيطة    95 ورقم 

القطب الزراعي للعرائش«.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال:  إلنجاز 
)مع  12.960.090,63درهم 

احتساب الرسوم(
املؤقتة،  الضمانة  مبلغ  يحدد 

أو  درهم    200.000,00 في: 
الصعبة  بالعملة  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل. 
املشروع  ملواقع  زيارة  تنظم 
مركز  أمام   2022/07/27 في 
التحويل اللوكوس  ابتداء من 

الساعة 00:10 صباحا.
االتصال  الضرورة  حالة  في 
بالسيد محدي علي رقم الجوال  

 )+212661548011(
مواقع  إختيارية  زيارة 
وعدم  إلزامية.  غير  املشروع 
حضور املتنافس لهذه الزيارة، 

ال تعتبر سببا في إقصائه
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
للشرب-قطاع  الصالح 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة   - الشمال 
املشتريات. إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

ملف  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  االستشارة 
االنترنت بالعنوان اإللكتروني 

التالي:
www.One.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

تودع العروض مقابل وصل   -
إلى مصلحة املشتريات وإدارة 
املخزن، قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
الشمال  جهة  النقل  مديرية 
املشتريات  مصلحة  -طنجة، 
النصر  إقامة  املخزن.  وإدارة 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

العلنية لفتح األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 07 األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على  سبتمبر2022 
بمصلحة  صبــــاحا  العاشرة 
املخزن،  وإدارة  املشتريات 
 - الشمال  جهة  النقل  مديرية 

شارع  النصر  إقامة  طنجة. 
طنجة  األول  الطابق  الزالقة 
آن  في  األغلفة  تفتح  املغرب   -

واحد 
من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
للكهرباء  الوطني  املكتب  ب: 
- قطاع  واملاء الصالح للشرب 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة،   - الشمال 
املشتريات.إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف:

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

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www .one .ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes réglemen-
taires et techniques(
ع.س.ن/2269/ا.د

*************
املكتب الوطني للسكك 

الحديدية
قطب املالية، املشتريات 

والشؤون القانونية
مديرية املشتريات 

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
)باملزايدة او املناقصة(

 T5712/PS :رقم
طلب عروض موجه للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة طبقا 
للفصل 139

لقانون املشتريات للمكتب 
الوطني للسكك الحديدية

الى  املشتريات  مدير  سيتلقى 
يوليوز2022   27 يوم  غاية 
التاسعة صباحا  الساعة  على 
سيتم بمركز التكوين السككي 
للسكك  الوطني  للمكتب 
محمد  بزنقة  الكائن  الحديدية 
فتح  الرباط-أكدال  التريكي 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
املتعلق  املناقصة  او  املزايدة 

ب:
Travaux de réhabili-
tation des centres de 
formation ferroviaires 
de Rabat Agdal et de 
Casablanca:
* Lot 1: CFF Rabat Ag-
dal
* Lot 2: CFF Casablanca

يمكن تحميل امللف من البوابة 
العمومية  للصفقات  املغربية 

من املوقع التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma
الوطني  املكتب  موقع  من  أو 

للسكك الحديدية: 
www.oncf.ma

محدد  املؤقتة  الضمانة  مبلغ 
في: 

- حصة 1: 15.000,00درهم
- حصة 2: 15.000,00درهم 

كلفة الخدمات مقدرة كما يلي 
مع احتساب جميع الرسوم:

- حصة 1:
1.825.091,00درهم

- حصة 2:
1.889.278,00درهم

يمكن للمتنافسني:
على  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
املغربية  بالبوابة  رقمي  شكل 
على  العمومية  للصفقات 

الرابط التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما إيداع أظرفتهم بمصلحة 
مديرية  واألشغال،  الدراسات 
عبد  زنقة  8مكرر  املشتريات 
الرباط- الغافقي  الرحمان 

أكدال.
- أو إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

للقسم املذكور.
ويجب أن تقدم طبقا ملقتضيات 
من     31  ،29  ،27 الفصول 
 -RG.0003/PMCالنظام رقم
شروط  بتحديد  املتعلق 
املكتب  إبرام صفقات  وأشكال 

الوطني للسكك الحديدية.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املنصوص  هي  بها  اإلدالء 
عليها في املادة 3و4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/2270/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الداخلية
عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة الصهريج صنهاجة
جماعة سيدي عيسى بن 

سليمان 
إعالن عن طلب عروض اثمان 

مفتوح
رقم 2022/01
جلسة عمومية

الخميس  يوم  في 
الساعة  على   ،2022/07/28
في  سيتم  صباحا   10:00
قاعة االجتماعات بمقر جماعة 
سيدي عيسى بن سليمان، فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
اثمان مفتوح من اجل: إصالح 
سيدي  جماعة  مقر  وتوسيع 

عيسى بن سليمان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  مكتب  من  العروض 
نقله  كذلك  ويمكن  بالجماعة 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة من العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
اإلجمالية  التكلفة  تقدر 
بمبلغ:  لألشغال 
)خمس  551442.00درهم 
ألف  وخمسني  وواحد  مائة 
واربعون  واتنان  واربعمائة 

درهم و00 سنتيمات(
محدد  املؤقتة  الضمانة   *
40000.00درهم  مبلغ:  في 

)اربعني ألف درهم(
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني 27 
, 29 من املرسوم رقم-349-12
2 الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
الخاص بالصفقات العمومية. 

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبط  باملكتب  وصل 

للجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة استالم باسم 
رئيس  اللجنة  رئيس  السيد 

جماعة اوالد عراض.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة
إلكترونيا  إرسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  طريق  عن 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق الواجب اإلدالء بها   *
من   4 املادة  في  املحددة  هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2271/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة  
دائرة الصهريج صنهاجة
جماعة سيدي عيسى بن 

سليمان
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/03
جلسة عمومية

الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2022/07/28
في  سيتم  صباحا   10:00
قاعة االجتماعات بمقر جماعة 
سيدي عيسى بن سليمان، فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 

مفتوح ألجل:
 2022/03 رقم  الصفقة   *
املقطع  بناء  أشغال  املتعلقة: 
الطريق  بني  الرابط   LL11
الجماعية الغير املرقمة )توامة 
-اوالد ابراهيم( عبر دوار ايت 
سيدي  بجماعة  الشرقي  بن 

عيسى بن سليمان. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقني  باملكتب  العروض 

كذلك  ويمكن  الجماعة  بمقر 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 
صفقات العمومية من العنوان 

اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
اإلجمالية  التكلفة  تقدر   *
بمبلغ:  لألشغال 
)مليون  1260925.20درهم 
ومئتني وستون ألف وتسعمئة 
و20  درهم  وعشرون  وخمسة 

سنتيمات(.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
40000.00درهم  مبلغ:  في 

)اربعني ألف درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من   31  ،29  ،27
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   8
الخاص  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمشاركني:

مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   *
وصل باملكتب التقني للجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة استالم باسم 
رئيس  اللجنة  رئيس  السيد 
بن  عيسى  سيدي  جماعة 

سليمان.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة
إلكترونيا  إرسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  طريق  عن 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق الواجب اإلدالء بها   *
من   4 املادة  في  املحددة  هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2272/ا.د

ع.س.ن /2268/إدع.س.ن /2267/إد

ع.س.ن /2275/إد
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
 -  قطاع الكهرباء-

مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
جلسة علنية

االستغالل  مديرية  تعلن 
الساحلية  بالطريق  باملحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلبات  عن  الكهرباء 

اآلتية: 
االختبار   :PM3117299   -
املكونة  للعناصر  الالاتالفي 
رقم2،  رقم1،  البخار  ملولدي 
ملديرية  التابعني  رقم4  رقم3، 

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

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 634.000,00درهم 

)م.ا.ر( 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 

على    2022/07/18 يوم 
الساعة العاشرة صباحا

-  PM3117560: إعادة تاهيل 
الرابع  للشطر  املعدنية  املدخنة 

ملديرية االستغالل باملحمدية.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 605.000,00درهم 

)م.ا.ر( 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
يوم 2022/07/20 على الساعة 

العاشرة صباحا
صيانة   :PM3117663   -
 4 1 الى  مقومات الوحدات من 

بقسم عمليات املحمدية.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 731.100,00درهم 

)م.ا.ر( 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
يوم 2022/07/20 على الساعة 

العاشرة صباحا
تقديم    :PM3117854   -
خدمات العادة تاهيل مسخنات 
الهواء الدوارة الخاصة التابعة 

ملديرية االستغالل باملحمدية 
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 

1.936.200,00درهم )م.ا.ر( 

املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
20.000,00درهم

املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
يوم 2022/07/20 على الساعة 

العاشرة صباحا
تزويد    :PM3117923   -
أجهزة ارسال وعدادات مقاييس 
والتحكم  القيادة  ملنشات  تدفق 
االستغالل  ملديرية  الخدمة  في 

باملحمدية 
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 608.000,00درهم 

)م.ا.ر( 
تفتح األظرف في آن واحد.

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الضبط 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب- قطاع الكهرباء 
ب  111 ص  الساحلية  الطريق 

519 املحمديةـ  املغرب.

الهاتف:
)212(0523.06.31.98/98

الفاكس:
)212(0523.22.20.30

هذه  على  االطالع  يمكن 
االستشارة على شبكة االنترنت 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات دفتر التحمالت مللف 

االستشارة:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
االستغالل باملحمدية قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  باملحمدية  االستغالل 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب- قطاع الكهرباء الطريق 
 519 ب  ص   111 الساحلية 
تاريخ  قبل  املغرب   - املحمدية 

العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 
لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
األظرفة  لفتح  الجلسة  ستعقد 
ابتداء   07/2022/ بتاريخ26 
صباحا.  التاسعة  الساعة  من 
االستغالل  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  املحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء ـــ املغرب.
ع.س.ن/2273/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 2022/6101/94
إعـــالن عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2022/09/15 يوم  ستجرى 
املحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
انطالقا من الساعة الثانية بعد 

الزوال لبيع  ما يلي: 
ذي  »عمرية«  املسمى  العقار 
17818/ج  العقاري عدد  الرسم 
مساحته 1 آر 28 سنتيار وهو 
تشتمل  للسكن،  دار  عن  عبارة 
على طابق سفلي به صالون،  3 
حمام  ،مرحاض،   مطبخ  غرف، 
و فناء وعلى طابق علوي به 5 
حمام  مرحاض،  مطبخ،  غرف، 
غرفتني،  به  سطح  ومن  فناء  و 
والكائنة  ومرحاض.  مطبخ 
حسن  احمد  زنقة   28 بالرقم 
الحسن  موالي  حي  الزيات 

آسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

960.000,00درهم 
الطائع  موالي  السادة:  لفائدة 

الزواكي ومن معه
ينوب عنهم ذ/ عبد الكريم اعزى 

املحامي بهيئة آسفي
هلل  عبد  موالي  السيد:  ضد   

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

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/2276/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم14 /2022/م_ع

في 2022/08/01  على الســاعة 
العاشرة صباحا،سيتم في قاعة 
العامة  بالكتابة  االجتماعات 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
والعزل  التهيئة  أشغال  ألجل 
املائي ملقر عمالة إقليم مديونة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العامة  بالكتابة  العروض 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
تحميله  كذلك  ويمكن  الصفقات 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف   تسعة  في:  

)9000.00درهم(

من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
ستمائة وثمانية وخمسون ألفا 
وتسعون  وستة  وخمسمائة 

درهم )658.596.00درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2277/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
جماعة قلعة السراغنة

مديرية املصالح
قسم الشؤون االدارية واملالية 

والقانونية
مصلحة امليزانية واملحاسبة 

والصفقات
إعالن عن طلب عرض أثمان 

مفتوح
رقم: 2022/07

على   2022/08/02 يوم  في 
صباحا  عشر  الحادي  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
فتح  السراغنة  قلعة  لجماعة 
االظرفة املتعلقة بطلب العروض 

بعروض أثمان التالية:
 :2022/07 رقم  الصفقة   *
الطرق  تهيئة  بأشغال  املتعلقة 
اإلقليمية لألمن  املنطقة  بمدخل 
العليا  باملدرسة  الطرق  وتهيئة 

للتكنولوجيا.
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة الصفقات 

بالجماعة.
ويمكن كذلك تحميلها الكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
كما  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

يلي:
-  بالنسبة للصفقة رقم 2022/07 
)مائة  120.000,00درهم  مبلغ 

وعشرون ألف درهم(
كلفة تقدير األشغال محددة من 
طرف صاحب املشروع كما يلي:
رقم  للصفقة  بالنسبة    -
مبلغ:  في   2022/07
)اربعة  4.549.167,60درهم 
وتسعة  وخمسمائة  ماليني 
وسبعة  ومائة  ألف  وأربعون 

وستون درهم و60 سنتيم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

بمكتب الضبط بالجماعة
لرئيس  مباشرة  إما تسليمها   -
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
عبر  اليكترونيا  ايداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
عليها في  الفصل 04 من نظام 

االستشارة
ع.س.ن/2278/ا.د

*************
شركة »ARGILUX« ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها تسعة عشر 
مليون وأربعة آالف درهم 
)19.004.000,00 درهم(

مقرها االجتماعي بوجدة 85 
زنقة مراكش

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
واملسجل   2022 مارس   03
بوجدة  الضرائب  بإدارة 
سجل   2022/06/22 بتاريخ 
واألمر   16189 عدد:  املداخيل 
باالستخالص عدد: 13800 فإن 
وهب  قد  الحبيب  العلج  السيد 
االجتماعية  حصصه  جميع 
والكل  6.037 حصة  ب  املقدرة 
من أصل 190.040 حصة وذلك 
محمد  العلج  السيد  لفائدة 
املسؤولية  ذات  الشركة  في 
AR-« املسماة  املحدودة 
رأسمالها  ش.م.م   »GILUX
تسعة عشر مليون وأربعة آالف 
)19.004.000,00درهم(  درهم 
 85 بوجدة  االجتماعي  مقرها 
زنقة مراكش املسجلة تحت رقم 

.16235
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بوجدة  التجارية  باملحكمة 
تحت   2022/07/01 بتاريخ 

رقم 2003.
ع.س.ن/2279/ا.د

ع.س.ن /2280/إدع.س.ن /2266/إد

ع.س.ن /131/إت
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حلف »الناتو« يو�صع دائرة اهتماماته با�صتهداف ال�صني 
وهذه الأخرية ترد بغ�صب

االتحاد وكاالت 

األطلسي  شمال  حلف  وسع 
إلى  اهتماماته  دائرة  )ناتو( 
أبعد من روسيا مبديا قلقه حيال 
الصني  تطرحه  الذي  »التحدي« 
أن  غير  مستقبال،  »أمنه«  على 
بعض دوله ومن بينها فرنسا ترى 
أن االهتمام يجب أن يبقى منصبا 
في  الخوض  بدون  أوروبا  على 
واملحيط  آسيا  في  مغامرات 

الهادئ.
األطلسي  شمال  حلف  وقدم 
قادة  جلس  حني  قويا  مشهدا 
الجنوبية  وكوريا  اليابان 
ظهر  بعد  ونيوزيلندا  وأستراليا 
دول  من  نظرائهم  مع  األربعاء 
الحلف الثالثني حول طاولة القمة 

األطلسية في مدريد.
يدعى  التي  األولى  املرة  وهي 
منطقة  بلدان  من  العدد  هذا  فيها 
قمة  إلى  الهادئ  واملحيط  آسيا 
أنشئ  الذي  األطلسي  للحلف 
لالتحاد  للتصدي   1949 عام 

السوفياتي في أوروبا.
من  كل  وزراء  رؤساء  وأعرب 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وكوريا 
الجنوبية يون سوك يول واليابان 
فوميو كيشيدا وأستراليا أنتوني 
لتضمني  ارتياحهم  عن  ألبانيزي 
للحلف  الجديدة  الطريق  خريطة 
بـ«املفهوم  املعروفة  األطلسي 
ذكر  األولى  للمرة  االستراتيجي« 
»التحديات« التي تطرحها الصني 
دول  وقيم«  وأمن  »مصالح  على 

التكتل العسكري.
وأكد األمني العام للحلف ينس 
ليست  »الصني  أن  ستولتنبرغ 
نأخذ  أن  علينا  لكن   ... خصما 
باالعتبار التبعات على أمننا حني 
في  طائلة  مبالغ  تستثمر  نراها 

تجهيزات عسكرية جديدة«.
بـ«الشراكة  الناتو  ندد  كذلك، 
بني  العميقة«  االستراتيجية 
»ومحاوالتهما  وبكني  موسكو 
الدولي  النظام  لتقويض  املتبادلة 

القائم على القواعد«.
املوقف  هذا  التكتل  واتخذ 
تحت ضغط من الواليات املتحدة 
طليعة  في  الصني  تصنف  التي 
أن  ولو  االستراتيجية،  أولوياتها 
الحرب في أوكرانيا أرغمتها على 

معاودة االلتزام في أوروبا.
يسعى  السياق  هذا  وفي 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
إلقناع حلفائه بأن مقاومة موسكو 
ومواجهة بكني هدفان متكامالن ال 

يتعارضان.
الوزراء  رئيس  الرأي  ويوافقه 
انتوني  الجديد  االسترالي 
»الغزو  أن  يرى  الذي  البانيزي 
أن  يثبت  ألوكرانيا  الروسي« 
أن  الديموقراطية«  »الدول  على 
وقت  في  قيمنا«  عن  معا  »تدافع 
كـ«شريك«  موقعها  الصني  تؤكد 

أساسي ال غنى عنه لروسيا.
التحذيرات  هذه  وأثارت 
استياء بكني التي ردت مؤكدة أن 
مزعوم  صيني  تهديد  »تضخيم 

أمر عقيم كليا«.
وقال جاو ليجيان الناطق باسم 
الخارجية الصينية »هذه الوثيقة 
املزعومة حول مفهوم استراتيجي 
تمت  ال  األطلسي  شمال  لحلف 
الوقائع  وتعرض  بصلة  للواقع 
في   )..( وتمعن  معاكس.  بشكل 
الصني  سياسة  صورة  تشويه 

الخارجية«.
وكان ليجيان أعلن أن »الحلف 
السنوات  في  دفع  األطلسي 
نطاق  توسيع  أجل  من  األخيرة 
أن  الدولية  األسرة  على  عمله. 
لذلك  وتتصدى  متيقظة  تبقى 

بقوة«.

حرب  ذهنية  »نشر  أن  وأكد 
املواجهة  على  والحض  باردة 
بني الكتلتني أمر ال يحظى بتأييد 

شعبي ومحكوم عليه بالفشل«.
مخاطر  في  التشكيك  وبدون 
زعزعة االستقرار في منطقة آسيا 
الرئاسة  رأت  الهادئ،  واملحيط 
الحلف  »دور  أن  الفرنسية 
على  بالتركيز  يقضي  األطلسي 
اليورو-أطلسي«  الفضاء  أمن 
أمنية  تحديات  »يواجه  الذي 
جسيمة مع الحرب في أوكرانيا«.

هذا  أن  اإلليزيه  قصر  ويؤكد 
في  بإجماع  يحظى  التحليل 

االتحاد األوروبي.
ويأخذ »املفهوم االستراتيجي« 
دور  طرح  متفاديا  املخاوف  بهذه 
واملحيط  آسيا  منطقة  في  للحلف 
عمليات  انتهت  حني  في  الهادئ، 
أوروبا،  خارج  السابقة  الحلف 
سواء في أفغانستان أو في ليبيا، 

بحصيلة متباينة وانتقادات.
في  املتحدة  الواليات  وتعول 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ 
مثل  اإلقليمية  التحالفات  على 
أقيم  الذي  »أوكوس«  تحالف 
واململكة  أستراليا  مع   2021 عام 
املتحدة وأثار استياء فرنسا التي 
ضخما  عقدا  بموجبه  خسرت 
لتسليم كانبيرا غواصات فرنسية.

قادة  مع  نادر  لقاء  وخالل 
اللذين  الجنوبية  وكوريا  اليابان 
قمة  في  األولى  للمرة  شاركا 
للحلف، أكد بايدن مجددا األربعاء 
من  األمريكي  الثابت«  »االلتزام 
اللذين  البلدين  عن  الدفاع  أجل 

يقيمان عالقات معقدة بينهما.
باريس  تعرض  جانبها،  من 
الواليات  مع  املشاورات  تبقى  أن 
املتحدة حول الصني على مستوى 
يسعى  الذي  األوروبي  االتحاد 
ملنطقة  »استراتيجية  لتطبيق 
والهادئ«  الهندي  املحيطني 

»خصم  بأنها  الصني  ووصف 
نظمي »، األمر الذي أغضب بكني.

رد الصين .. عبر 
وكالتها الرسمية 

االستراتيجي  املفهوم  إن 
من  يحمله  بما  للناتو،  الجديد 
كشف  للصني،  مناهض  خطاب 
املتحدة،  الواليات  نوايا  عن 
العسكري،  للحلف  الفعلي  الزعيم 
بني  املواجهة  على  التحريض  في 
التكتالت من خالل تشويه صورة 
املنظمة  واستغالل  األخرى  الدول 
جميع  في  هيمنتها  على  للحفاظ 
قادة  وافق  فقد  العالم.  أنحاء 
املفهوم  على  األربعاء  يوم  الناتو 
وهو   ،2022 لعام  االستراتيجي 
الضرورات  أهم  يحدد  مخطط 
ويحدد  املقبل.  للعقد  والتحديات 
من  للحلف  املشترك  املوقف 
واصفا  الناشئة،  التحديات 
األكثر  »التهديد  بأنها  روسيا 
الناتو  ألمن  ومباشرة«  أهمية 
»تحديات  بفرض  الصني  ومتهما 
منهجية« ألول مرة. باعتباره أحد 
أصبح  الباردة،  الحرب  مخلفات 
ينبغي  كان  الذي  الناتو،  حلف 
حله منذ فترة طويلة، أداة متاحة 
الحتواء  املتحدة  الواليات  يد  في 
الصني  سيما  وال  أخرى،  دول 
وروسيا. من الواضح أن الوثيقة 
أولويات  تغطي  التي  الجديدة، 
وأهداف الحلف للسنوات العشر 
بالفعل  صممت  قد  القادمة، 
كيفية  بشأن  الناتو  لتوجيه 
الهيمنة  على  الحفاظ  على  العمل 
هذه  املستقبل.  في  األمريكية 
مصالحها  تخدم  التي  النوايا 
تأهب  حالة  تستحق  الذاتية 
قصوى من أوروبا ومنطقة آسيا 
السواء.  على  الهادئ  واملحيط 

ومن خالل وثيقة الناتو املحدثة، 
تحقيق  املتحدة  الواليات  تحاول 
استراتيجية--  أهداف  ثالثة 
أوروبا  بني  املواجهة  إثارة  وهي 
وروسيا لعرقلة روسيا باستمرار؛ 
دفاعها  تعزيز  على  أوروبا  وحث 
األوروبية  املوارد  واستخدام 
الدفاع  على  الضغط  لتخفيف 
وإجبار  أوروبا؛  في  األمريكي 
على  املتحدة  الواليات  حلفاء 
وهذا  الصني.  قمع  في  التكاتف 
الباردة  الحرب  عقلية  يفضح 
التي  أمريكا،  لدى  الراسخة 
تشكل فيها آسيا وأوروبا ورقتني 
فقط  وإنه  للبالد،  جيوسياسيتني 
بني  العالقات  تخريب  خالل  من 
العظمى  للقوة  يمكن  القارتني، 
توطد  أن  العالم  في  الوحيدة 
الرغم  على  لألسف،  هيمنتها. 
أن  مرارا  الناتو  تصريح  من 
تتغير،  لم  إقليمي  كحلف  مكانته 
ففي  تماما.  العكس  فعل  أنه  إال 
الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة 
الواليات  إلى  الحلف  انضم 
استراتيجيته  تنفيذ  في  املتحدة 
لالنقسام  املثيرة  األخيرة 
للصني  املناهضة  وأجندتها 
في  الغربية  الهيمنة  أجل  من 
األخيرة،  السنوات  وفي  املنطقة. 
أيضا  الناتو  أعضاء  بعض  عمل 
إلرسال  املتحدة  الواليات  مع 
املياه  إلى  حربية  وسفن  طائرات 
بعمليات  للقيام  للصني  املجاورة 
لتأجيج  محاولة  في  عسكرية، 
التوتر وإثارة الصراعات. غير أن 
النوايا الخبيثة للواليات املتحدة 
أثارت  وأفعالهما  الناتو  وحلف 
البصيرة  ذوي  األشخاص  يقظة 
الذين  العالم،  أنحاء  جميع  في 
عارضوا علنا توسع الناتو بقيادة 
منطقة  في  املتحدة  الواليات 
ودعوا  الهادئ  واملحيط  آسيا 
الصني.  مع  التعاون  تعزيز  إلى 

األسبق  العام  األمني  قال  فقد 
توسع  إن  سوالنا  خافيير  للناتو 
في  أقوى  لوجود  وسعيه  الحلف 
على  الصعب  من  سيجعل  آسيا 
دول  مع  التفاعل  الحلف  أعضاء 
روسيا  أو  للصني  ترى  ال  أخرى 
تريد  وال  خصوم،  أو  كأعداء 
الصني  بني  جانب  إلى  االنحياز 
سوالنا  وحذر  والغرب.  وروسيا 
أو  عاملي«  »ناتو  تشكيل  أن  من 
يقسم  أن  يمكن  بلس«  »ناتو 
وقبل  متناحرة.  كتل  إلى  العالم 
االستراتيجي  املفهوم  إصدار 
الناتو  أعضاء  تفاوض  الجديد، 
تصف  التي  »اللغة  حول  بعناية 
تطرحها  التي  األمنية  القضايا 
األوروبية  املنطقة  على  الصني 
الخطاب  تجنب  مع  األطلسية 
الحلفاء  بعض  يعتبره  قد  الذي 
ملا  وفقا  للغاية«،  استفزازيا 
األمريكي  اإلعالمي  املنفذ  ذكره 
يوم الثالثاء. ونقل  ))بوليتيكو(( 
البرتغالي  الخارجية  وزير  عن 
قوله  كرافينيو  جوميز  جواو 
الصني،  مع  حدود  لدينا  »ليس 
تماما«.  مختلف  فالسياق  لذا 
التعاون  أن  التاريخ  أثبت  لقد 
ممارسة  وليس  املنفعة،  متبادل 
وحده  هو  التكتالت،  سياسة 
القادر على كسب ود دول املنطقة. 
واشنطن  نوايا  فإن  وبالتالي، 
تخدم  التي  الجيوسياسية 
ومحاوالتها  الذاتية  مصالحها 
الشريرة لدق األسافني في جميع 
عليها  محكوم  العالم  أنحاء 
بالفشل. إن الصني دائما من بناة 
في  واملساهمني  العاملي  السالم 
عن  واملدافعني  العاملية  التنمية 
النظام الدولي. إن الصني ال تثير 
عندما  تخاف  ال  لكنها  املشكالت، 
ترد  وسوف  ذلك.  اآلخرون  يفعل 
الصني بحزم وقوة على أي عمل 

ينتهك مصالحها.
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خوان  برشلونة،  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  قال 
جوسيب بالبي، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به املغرب 
مشيرا  الصحراء،  لجهة  حصرية  تشريعية  سلطات  يعطي 
إلى أن هذا املخطط يقترح وضع قائمة بمجاالت االختصاص 

الحصري لكل من اإلدارة املركزية والجهة.
وأبرز بالبي، في مداخلته خالل ندوة بحثية دولية نظمتها 
موضوع  حول  املتحدة  األمم  لدى  للمغرب  الدائمة  البعثة 
تفويض  الترابي:  الذاتي  الحكم  تجارب  نجاح  »ضمان 
االختصاصات التشريعية«، أن السلطة التشريعية للجهة من 
اختصاص البرملان الجهوي، الذي يمارس الوظيفة التشريعية 
باستقاللية تامة، دون تدخل من الحكومة املركزية. ومن خالل 
مقارنة املبادرة املغربية بتجربة الحكم الذاتي في جزر الكناري 
التي تعود إلى العام 1982، سلط الخبير اإلسباني الضوء على 
الضمانات املقدمة في املادة 19 من املبادرة املغربية، وخاصة 
والتمثيلية  املحليني  للسكان  النشطة  باملشاركة  يتعلق  ما 

املالئمة للنساء.
ذي  مسلسل  من  األولى  املرحلة  أن  إلى  اإلشارة  وبعد 
بدقة  محددة  قائمة  تتضمن  أن  يجب  لالمركزية  مصداقية 
أوضح  املركزية،  وللحكومة  للجهات  املمنوحة  للصالحيات 
جزر  شهدتها  التي  اإلصالحات  أهم  استعرض  الذي  بالبي، 
الكناري في سنتي 1996 و2018، أنه في حالة إسبانيا، تمنح 
االختصاصات  من  أولى  مجموعة  الدستور  من   148.1 املادة 
مخصصة  أخرى  مجموعة   149 املادة  تحدد  بينما  للجهات، 
حصريا للسلطة املركزية، على الرغم من أن أيا من القائمتني 
من  أخرى  اختصاصات  تولي  بالتالي  ويمكن  شاملة  تكن  لم 
أن  إلى  املتحدث  ولفت  املستقبل.  في  الحكومة  مسؤولي  قبل 
الـ12 املجاالت السياسية  املبادرة املغربية توضح في مادتها 
التي تمارس فيها مؤسسات جهة الصحراء سلطاتها، معتبرا 
هذه  حددتها  التي  الصالحيات  أن  إلى  اإلشارة  املهم  من  أنه 
املادة تغطي مجموعة واسعة من القضايا، انطالقا من تنظيم 
الرئيسية  الجوانب  إلى  الجهة،  حدود  داخل  املحلية  اإلدارة 
للسلطة السياسية مثل القدرة على إعداد امليزانية والضرائب 
مثل  مجاالت  في  بها  الخاصة  السياسة  ومواصلة  الخاصة، 
البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة والتعليم والصناعة 

وحماية البيئة.
الذاتي  الحكم  جهة  أن  على  تنص   12 املادة  أن  وأضاف 
للصحراء تمارس سلطات بناء على قائمة اختصاصات، لكنها 
لجهة  حصرية  السلطات  هذه  ستكون  مدى  أي  إلى  تحدد  ال 
الحكم الذاتي أو مشتركة بشكل أو بآخر مع السلطة املركزية - 
على سبيل املثال، من خالل املوافقة على إطار التشريع، مشيرا 
إلى أن هذا األمر سيتم التدقيق فيه وتوضيحه أثناء التفاوض 

في إطار العملية السياسية للموائد املستديرة.
البرملان،  أعضاء  بانتخاب  املتعلق  الجانب  وبخصوص 
أشار الخبير إلى أنه في حالة جزر الكناري، فإن عناصر مثل 
تحدد  االنتخابية  الدوائر  وحجم  وعدد  االنتخابية  العتبات 
أمر  بدوره  »هذا  وقال  االنتخابي.  للنظام  الكامل  التناسب 
لكافة  بالنسبة  وديمقراطية  نزيهة  تمثيلية  إلنتاج  ضروري 
قطاعات املجتمع«. وقال بالبي، في هذا الصدد، إن املادة 19 
من املبادرة تنص على أن أعضاء البرملان في الصحراء سيتم 
انتخابهم باالقتراع العام، معتبرا أن التفاصيل اإلضافية حول 
النظام االنتخابي يمكن أن تساعد في ضمان تمثيلية عادلة من 

مثل هذه االنتخابات.
وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للبرملان وعالقته بالسلطة 
املبادرة  من   20 املادة  أن  الخبير  أوضح  للجهة،  التنفيذية 
رئيس  بموجبه  ينتخب  برملاني  نموذج  عن  تتحدث  املغربية 
من قبل البرملان الجهوي،  الحكومة )رئيس الوزراء الجهوي( 
مؤكدا أن األمر يتعلق بنموذج مشابه لذلك الخاص بالجهات 

اإلسبانية.
وبشأن الرقابة على دستورية القوانني، أوضح املتحدث أن 
املادة 24 من املبادرة املغربية لجهة الصحراء تؤكد أن القوانني 
واملراسيم التنظيمية واألحكام القضائية الصادرة عن هيئات 
لنظام  مطابقة  تكون  أن  يجب  للصحراء  الذاتي  الحكم  جهة 

الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور اململكة.
التفاصيل حول  أنه من الضروري تقديم مزيد من  واعتبر 
بشأن  القرارات  اتخاذ  بواسطتها  سيتم  التي  الخاصة  اآللية 

مطابقة التشريع الجهوي لدستور اململكة.
ترأسها  التي  الدولية،  البحثية  الندوة  هذه  بتنشيط  وقام 
للسياسة  جنيف  »مركز  في  الرئيسي  املستشار  فينو،  مارك 
سويسرا  من  وأكاديميون  وباحثون  بارزون  خبراء  األمنية«، 
وفرنسا وإسبانيا والواليات املتحدة وجزر املوريس، بحضور 
حوالي خمسني دبلوماسيا، من بينهم العديد من السفراء في 
اإلعالم  وسائل  وممثلو  األمميني  املسؤولني  وكبار  نيويورك 

املعتمدة لدى األمم املتحدة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة ملقارنة مبادرة الحكم الذاتي التي 
تقدمت بها اململكة املغربية لجهة الصحراء مع تجارب أخرى 
بتفويض  يتعلق  ما  في  سيما  وال  العالم،  في  الذاتي  للحكم 
وتقاسم  الذاتي.  الحكم  مناطق  في  التشريعية  السلطات 
الخبراء الدوليون باملناسبة تجارب جزر الكناري وكاليدونيا 

الجديدة وبورتوريكو وجزيرة رودريغز. 
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الذي  الجفاف  خطر  بسبب 
األقاليم  من  العديد  يتهدد 
بداية  مع  املغرب  في  والجهات 
فصل الصيف، اضطرت الحكومة 
رسميا إلى إعالن “حالة الطوارئ 
املائية” لتدق بذلك ناقوس الخطر 
حول وضعية اإلجهاد املائي الذي 

تواجهه اململكة هذا العام.
الواضح  االنخفاض  وتسبب 
خالل  املطرية  التساقطات  في 
خطير  تراجع  في  الجاري،  العام 
ملخزون السدود الرئيسية باململكة 
والتي لم تعد نسبة تتعدى 30 في 
ملزيد  األخرى  هي  معرضة  املائة، 
موجات  نتيجة  التناقص  من 
الشهور  خالل  املرتقبة  الحرارة 

الثالثة القادمة.   
 4 االثنني  أمس  حدود  وإلى 
يوليوز 2022، هبطت نسبة امللء 
في سدود اململكة من 50 في املائة 
املاضي  العام  خالل متم ماي من 
إلى 30.3 في املائة حاليا، ويعزى 
مياه  مستوى  في  التراجع  هذا 
الكبير  االنخفاض  إلى  السدود 
في حجم التساقطات املطرية هذا 
العام، إذ تم تسجيل 188 ملم إلى 
بانخفاض  أي   ،2022 أبريل  متم 
بمتوسط  مقارنة  املائة  في   42
الثالثني سنة املاضية )327 ملم( 
مقارنة  املائة  في   35 وبنسبة 
في  ملم(   289( السابق  باملوسم 

نفس التاريخ.
وباإلضافة إلى قلة التساقطات 
اتسمت  وتأخرها،  املطرية 
بسوء  التساقطات  مواصفات 

أن  إذ  واملجالي،  الزمني  التوزيع 
املائة من إجمالي  55 في  حوالي 
في  ُسجل  املطرية  التساقطات 
من  وأقل  وأبريل،  مارس  شهري 
ثلث التساقطات املطرية سجل في 

نونبر ودجنبر.
قطاع  إحصائيات  آخر  وتفيد 
املاء بوزارة التجهيز حول وضعية 
2022، أن  يوليو   4 يوم  السدود 
التي تفوق سعتها  اململكة  سدود 
مكعب  متر  مليار   16 اإلجمالية 
تناهز  حقينة  اآلن  حتى  سجلت 
 8 عوض  مكعب،  متر  مليار   4.8
ماليير متر مكعب املسجلة خالل 
نفس التاريخ من السنة املاضية.

على  حاليا  املغرب  ويتوفر 
و250  كبيرا،  سدا   145 حوالي 

سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة امللء 
داخل هذه السدود حسب موقعها 
بضعة  تعرف  فبينما  الجغرافي، 
سدود واقعة على األنهار الكبرى 
ملء  نسبة  املطيرة  املناطق  وفي 
بسد  الحال  هو  كما  بها،  البأس 
الكبير،  بالقصر  املخازن  وادي 
والذي تراجعت نسبة ملئه لتصل 
91 في  61 في املائة، عوض  إلى 
املائة خالل نفس الفترة من العام 
بتاونات،  الوحدة  وسد  املاضي، 
وهو أكبر سد في املغرب، والذي 
أمس  حدود  إلى  حقينته  وصلت 
وسد  املائة،  في   50.7 لنحو 
املائة،  في   85 بتطوان  النخلة 
املائة  في   94.7 شفشاون  وسد 
في  الواقعة  السدود  تعاني   ..

تراجع  من  اململكة  وسط وجنوب 
كما  املائي  مخزونها  في  ملحوظ 
بني  لسد  بالنسبة  الحال  هو 
الويدان بإقليم أزيالل الذي نزلت 
 4 في   املائة  في   30 من  حقينته 
يوليو 2021 إلى 13.8 في املائة  
عرفه  التدهور  ونفس  اليوم، 
ثاني  وهو  املسيرة  سد  مخزون 
أكبر سد باملغرب، الواقع في إقليم 
سطات حيث هبط معدل ملئه إلى 
5.1 في املائة، علما أن هذا السد 
للعديد  املائية  الحاجيات  يؤمن 
من املناطق الواقعة في جهة الدار 

البيضاء- سطات.
عبر  السدود،  شكلت  وبينما 
الذي  للمغرب  أمان  صمام  عقود، 
املوارد  على  اقتصاده  يعتمد 

املائية بشكل كبير، أصبحت هذه 
عام،  بعد  عاما  تتناقص  األخيرة 
حتى  املناخية،  التقلبات  بفعل 
أصبحت اململكة اليوم في وضعية 
حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها 
العديد من املنظمات واملؤسسات 

الوطنية والدولية.
املائية،  األزمة  هذه  وملواجهة 
برنامج  وضع  إلى  املغرب  بادر 
مياه  لتوفير  الوطنية  األولويات 
 .2020-2027 والري  الشرب 
والذي يغطي كافة مناطق اململكة. 
إمدادات  بتحسني  األمر  ويتعلق 
بناء  خالل  من  والسيما  املياه، 
السدود وإدارة الطلب على املياه، 
الزراعي،  القطاع  في  وخاصة 
الشرب  مياه  إمدادات  وتعزيز 
وإعادة  القروية،  املناطق  في 
املعالجة  العادمة  املياه  استعمال 
الخضراء  املساحات  ري  في 
بهدف  والتوعية  والتواصل 
بأهمية  املرتبط  الوعي  تعزيز 
املائية  املوارد  على  الحفاظ 
أعطى  وقد  استخدامها.  وترشيد 
لتنفيذ  السامية  تعليماته  امللك 
كلفته  الذي ستبلغ  البرنامج  هذا 
درهم.  مليار   115 اإلجمالية 
وبشكل ملموس، يهدف البرنامج 
إلى تعزيز اإلمكانات الوطنية من 
بسعة  كبيرا  سدا   20 بناء  خالل 
5.38 مليار متر مكعب. باإلضافة 
والسدود  الصغيرة  السدود  إلى 
أهمية  من  لها  ملا  نظرا  التلية، 
خصوصا بالنسبة لسكان املناطق 
الجبلية والقروية البعيدة ودورها 
الناتجة  املحلية  املياه  تعبئة  في 

عن األمطار الغزيرة املؤقتة.

الجفاف يتربص بالمغرب هذا الصيف ويدفع الحكومة إلعالن حالة الطوارئ 

معدل ملء ال�سدود تراجع اإىل 30 % وامل�سرية 
وبني الويدان يو�سكان على اجلفاف التام

خبري اإ�سباين :  خمطط احلكم 
الذاتي مينح �سلطات ت�سريعية 

ح�سرية جلهة ال�سحراء

مكتب مراكش:
 عبد الصمد الكباص 

أطلقت إدارة املركز االستشفائي 
بمراكش  السادس  محمد  الجامعي 
مصلحة  لهدم  عروض  طلب 
املستعجالت بمستشفى ابن طفيل، 
ملدة  بها  العمل  توقيف  بعد  وذلك 
تهيئتها  أشغال  وتعثر  سنة  تناهز 
جهات  قبل  من  وصفت  ظروف  في 

نقابية بالغامضة. 
مصادر  حسب  املنتظر  من  و 
ُيعلن  أن  امللف،  هذا  من  مقربة 
في  بالصفقة  الفائزة  الشركة  عن 
يوليوز  شهر  من  األخير  األسبوع 

الجاري. 

الخاصة  األشغال   توقف  وكان 
املستعجالت  مصلحة  بإصالح 
موجة  أثار  قد  املذكور  باملستشفى 
انتقادات إلدارة املركز االستشفائي 
صداها  وصل  بمراكش،  الجامعي 
إلى قبة البرملان، حيث طالبت جهات 
نقابية بفتح تحقيق في أسباب هذا 
التوقف املفاجئ لألشغال التي رصد 
لها حسب بعض التقديرات ثمانية 
ماليني درهم، و كذا ما صاحبها من 
ظهور لتصدعات في جدران مصلحة 
مكان  يوجد  التي  الطبية  املساعدة 

قسم املستعجالت تحتها. 
مستعجالت  إغالق  واعُتبر 
دليال  السنة،  يفوق  ملا  طفيل  ابن 
في  األولويات  منطق  غياب  على 
االستشفائي  باملركز  االستثمار 

والمباالة  بمراكش،  الجامعي 
معاناة  إزاء  اإلدارة  من  واضحة 
السواء  على  والعاملني  املرتفقني 
الرازي  مستشفى  بمستعجالت 
الكبير  الضغط  تحملت  التي 
لكونها  اإلغالق   هذا  عن  الناتج 
في  الوحيد  االستعجالي  املرفق 
يوجد  الذي  مراكش  مستشفيات 
قيد الخدمة. هذا الضغط الذي يؤثر 
املقدمة  الصحية  الخدمات  على 
على  القدرة  وعلى  بل  وجودتها، 
املرتفقني،  لحاجيات  االستجابة 
مستشفى  في  مستعجالت  بوجود 
الكبيرة  األعداد  جانب  إلى  وحيد، 

من زوارها.
استنكرت  السياق  نفس  وفي 
األطر  تحميل  حقوقية  منظمات 

مستشفى  بمستعجالت  الصحية 
الرازي، الضغط الناتج عن استمرار 
هذا اإلغالق دون اتخاذ أية إجراءات 
االستشفائي  املركز  إدارة  من طرف 
الجامعي، مما يساهم بشكل مباشر 
اإلستشفائية  الخدمات  تدهور  في 
بمثابة  ذلك  معتبرة  والعالجية، 
الذي  بالوضع  يذكر  خطر  ناقوس 
يعيشه املركز االستشفائي الجامعي 
ال  والذي  بمراكش  السادس  محمد 
وال  أطره  تضحيات  بحجم  يليق 
بتطلعات املواطنات واملواطنني، وال 
بالتحديات املستقبلية التي تنتظره  
في مدينة تعتبر الوجهة السياحية 
فيه  تنعقد  ومكانا  باملغرب،  األولى 
والتظاهرات  املؤتمرات  من  العديد 

الدولية والوطنية الهامة.

قرار بهدم م�ستعجالت ابن طفيل و�سط موجة من االنتقادات

املغاربة يدفعون �سريبة احلرب يف 
اأوكرانيا و�سرائب احلكومة يف الرباط

عماد عادل

الذي جنته  املبلغ  درهم هو  مليار   6.7
خزينة الدولة حتى اآلن من إيرادات الرسم 
املواد  استهالك  على  املفروض  الداخلي 
والبنزين  الغازوال  يشكل  والتي  الطاقية 
املتبقية  الشهور  وخالل  الفقري.  عمودها 
الحكومة  خططت  الجاري،  العام  من 
جيوب  من  املحصل  املبلغ  هذا  ملضاعفة 
وذلك  درهم،  مليار   17.2 إلى  املواطنني 
في تجاهل تام لالنعكاسات الكارثية التي 
األوضاع  على  الفاحشة  الزيادات  خلفتها 

االجتماعية لشريحة واسعة من املغاربة. 
وبينما تشعل الزيادات املتوالية أسعار 
لتلهب  الوقود  محطات  في  املحروقات 

جيوب املغاربة، وتجهز على ما تبقى لهم 
من قدرة شرائية، تواصل حكومة أخنوش 
مستفيدة  االستغاثة،  نداءات  تجاهل 
على  الخزينة  تجنيها  التي  املداخيل  من 
نصف  تشكل  تكاد  ورسوم  ضرائب  شكل 
حطمت  اللذين  والبنزين  الغازوال  ثمن 
أسعارهما اليوم كل التوقعات: 18 درهما 

للبنزين و 16.60 درهما للغازوال!
النفط  أسعار  تشهد  وقت  في  أنه  غير 
ملحوظا  تراجعا  الدولية  األسواق  في 
بسبب مخاوف متزايدة من الركود، حيث 
برنت  املزيج  من  البرميل  قيمة  انخفضت 
فيما  دوالرات،   110 دون  األسبوع  نهاية 
الخام  النفط  من  البرميل  قيمة  تراجعت 
فإن أسعار املحروقات  105 دوالرات،  إلى 
إال  أشهر  عدة  منذ  تعرف  لم  املغرب  في 
منحنى واحدا في اتجاه الصعود، وهو ما 
يطرح العديد من عالمات االستفهام حول 
الوضعية؟ ومن هو  املستفيد من هذه  من 
الخاسر األكبر في عاصفة األسعار التي ال 

يبدو أنها ستهدأ قريبا؟ 
تتربع  طبعا،  املستفيدين  رأس  على 
شركات استيراد وتوزيع املحروقات التي 

أرباحا  القطاع  تحرير  بداية  منذ  راكمت 
تليها  درهم،  مليار   45 تفوق  خيالية 
واحد  يرأسها  التي  الحكومية  الخزينة 
والتي  البالد،  في  النفط  تجار  أكبر  من 
زادت  كلما  املحروقات  أسعار  زادت  كلما 
مداخيلها من الرسوم الضريبية املفروضة 
على هذه املواد، في حني يظل املستهلك هو 
الخاسر األكبر في هذه العملية، وهو بذلك 
يدفع من جيبه ضريبة الحرب في أوكرانيا 

وضرائب الحكومة في الرباط.        
تحترم  التي  الحكومات  وحني سارعت 
إلى  البلدان  من  العديد  في  مواطنيها 
إطالق حزمة من التدابير املالية والجبائية 
وحمايتها  لألسر  الشرائية  القدرة  لدعم 
لم  الصعبة،  االقتصادية  الظرفية  هذه  في 
تجد حكومة أخنوش من جواب غير هذه 
الناطق  لسان  على  وردت  التي  العبارات 
الرسمي باسمها حني قال »الحكومة كانت 
على  نشتغل  نحن  البداية،  منذ  واضحة 
تقديم الدعم للمهنيني.. أما من يملك سيارة 

فليتحمل تكاليفها«.
باسم  الرسمي  الناطق  يقول  وعندما 
الحكومة هذا الكالم، فهو يوجهه بالضبط 

ألزيد من 5 ماليني أسرة مغربية، ضمنها 
خاصة  سيارة  تملك  أسرة  ماليني   3.3
دراجة  تملك  أسرة  مليون   1.8 من  وأزيد 
من  اآلالف  مئات  احتساب  )دون  نارية 
النارية التي مازالت لم تخضع  الدراجات 
ترقيم(،  لوحة  على  تتوفر  وال  للتسجيل 
املغرب  في  السيارات  حظيرة  إن  حيث 
في   70 سيارة،  مليون   4.8 حاليا  تفوق 
املائة منها عبارة عن سيارات خاصة، 30 
في املائة عبارة عن سيارات نفعية، بينما 
يتجاوز عدد الدراجات النارية بكثير عتبة 
2 مليون دراجة. وهكذا فإن الحكومة قررت 
لكونها  املغاربة،  هؤالء  بكل  تنشغل  أال 
مقتنعة بأنهم وإن كانوا يعدون باملاليني، 
ضغط  وسائل  على  يتوفرون  ال  أنهم  غير 
املهنيون  عليها  يتوفر  التي  كتلك  قوية 
على أقليتهم، أي 180 ألف عربة معظمها 
طرف  من  مسنودة  كبرى  لشركات  مملوك 
في  الزيادة  ورقة  تارة  تستعمل  نقابات 
فزاعة  أخرى  تارة  وترفع  األسعار  تعريفة 
اإلضراب ملوحة بشل حركة النقل الطرقي 
مصالحها  أن  شعرت  كلما  البالد،  في 

مهددة. 

حديث األرقام

الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة
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يراهن على بلوغ المونديال
للسيدات  الوطني  المنتخب 

يطارد الفوز أمام أوغندا 
المغربي  المنتخب  يواجه 
نظيره  س��ي��واج��ه  ال��ن��س��وي 
األوغندي يومه الثالثاء، انطالقا 
من الساعة التاسعة ليال بالمركب 
الرياضي األمير موالي عبد اهلل 
بالرباط ، لحساب الجولة الثانية 
األمم  كأس  دور مجموعات  من 

اإلفريقية.
وس����ت����ح����اول ال��ع��ن��اص��ر 
االنتصار في  المغربية تحقيق 
تأمين  اجل  من  المواجهة  هذه 
العبور على الدور الثاني، دون 
الحاجة إلى انتظار نتائج الجولة 

األخيرة.
ويتعين على الناخب الوطني 
رينالد بيدروس تصحيح بعض 
في  رصدها  تم  التي  األخ��ط��اء 

مباراة بوركينا فاصو من أجل رفع درجة الفعالية في 
الخط األمامي، وتقليل هامش الخطأ، وبالتالي تحقيق 
العبور، علما بأن الرهان األكبر في هذه الدورة يبقى 

العالم،  كأس  نهائيات  إلى  التأهل  بطاقة  تحقيق  هو 
التي ستجرى بأستراليا ونيوزلندا، حيث أصبح بإمكان 
العرس  في  منتخبات  بأربع  ممثلة  تكون  أن  إفريقيا 

المنتخبات  بأن  يعني  مما  العالمي، 
األربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي من 
االستحقاق القاري ستضمن تأشيرة 

حضور المونديال.
المنتخب  فاز  وفي سياق متصل، 
األوغ��ن��دي  نظيره  على  السنغالي 
التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدفين 
أرضية  على  األح���د  ي��وم  جمعتها 
األمير موالي عبد  الرياضي  المركب 
األولى  الجولة  برسم  بالرباط،  اهلل 
من دور مجموعات كأس إفريقيا لألمم 
للسيدات لكرة القدم )المغرب 2022(.

دياكتي  ندياي  الالعبة  وسجلت 
الهدف األول للمنتخب السنغالي في 
الالعبة  أن تضيف  قبل   ،39 الدقيقة 
نغينار نداي الهدف الثاني في الدقيقة 
السنغال،  سيدات  بذلك  لتفتتح   ،50
على  بانتصار  »الكان«  في  رحلتهن 

أوغندا.
وعقب هذه النتيجة، احتل المنتخب 
السنغالي المركز األول في هذه المجموعة برصيد 3 
مساء  فاز  الذي  المغربي  المنتخب  جانب  إلى  نقاط، 

السبت على بوركينافاسو ) 1 – 0(.

غادر سريع وادي زم الدوري االحترافي نحو بطولة القسم الثاني، 
بعد هزيمته أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف لصفر خالل المباراة 
التي جمعتهما، أول أمس األحد بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب 

الدورة األخيرة من بطولة القسم األول.   
وسجل مسعود جوما الهدف الوحيد من ضربة جزاء، بعد إسقاط 
زكرياء حدراف من طرف عبد الرحيم خدو داخل معترك العمليات، 

ليضعها في شباك الحارس محمد بوجاد في الدقيقة 24.    
وكان بإمكان سريع وادي زم أن يعدل النتيجة بنفس الطريقة، 

الحكم لكن هشام مرشاد أضاع ضربة جزاء، التي  عنها  إث����ر أعلن 
إسقاط المهدي مفضل من طرف محسن الربجة، لكن الحارس محمد 

شنوف تصدى لها في الدقيقة 75. 
 ودعمت الجماهير سريع وادي زم بقوة في المباريات األخيرة 
خاصة أمام الدفاع الجديدي، إذ قامت بمساندة الالعبين لكن الهزيمة 
وفوز مولودية وجدة جعلهم يحتجون بشدة على كل مكونات الفريق.           
 وأنهى سريع وادي زم بطولة القسم األول في الرتبة قبل األخيرة 
برصيد 29 نقطة، ليرافق يوسفية برشيد، الذي فقد مكانه بين الكبار 

خالل الدورة الماضية،، بعدما  فيما ارتقى الدفاع الحسني الجديدي 
إلى المركز الثامن بمجموع 38 نقطة.  

      وتأسف السويسري غوغلييرمو أرينا، في الندوة الصحافية 
التي تلت المواجهة، على نزول سريع وادي زم، الذي تمسك بحظوظه 
إلى غاية المباراة التي انهزم فيها أمام الدفاع الجديدي، ألن مصير 

بقائه كان مرتبطا بتعثر مولودية وجدة بالمحمدية.    
 وأضاف أرينا أن فريقه، الذي لم يحقق الفوز على الدفاع الحسني 
الجديدي، ورغم العياء، حاولت عناصره بذل جهد مضاعف، خاصة 

في الشوط الثاني من أجل الحصول على هدف التعادل.   
  وتابع »لو تمكنا من تسجيل الهدف، لتغير وجه المباراة، لكن 
لألسف لم يكن الحظ بجانبنا، علماب أننا انطلقنا متأخرين خالل 
الشهرين الماضيين، في وقت كنا بحاجة إلى أسبوعين أو ثالثة 

للحفاظ على مكانتنا في القسم األول«.    
 وبخصوص مستقبله مع سريع وادي زم قال أرينا: »في هذه 
الوضع  استساغة  أجل  من  الهدوء  من  كثير  إلى  نحتاج  اللحظة 
الحالي، وبعد ذلك سأجالس المكتب المسير بغية معرفة ما ينبغي 

فعله، كل من جانبه«.    
أما عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق الجديدي، فقد أكد خالل 
الندوة الصحافية ذاتها، أن فريقه استحق الفوز في آخر مباراة كان 

فيها اللعب متواصال، ألن الخصم لم يحسم بقاءه، ما جعل العبيه 
يلعبون بشكل جيد أمام سريع وادي زم.   

وأضاف بنشيخة أن فريقه لعب مباراة جيدة بروح رياضية كبيرة 
أمام السريع، وكانت عناصره ندا قويا وأكثر رغبة من أجل الظفر 

بثالث نقاط في ختام بطولة القسم األول.    
     وتابع »أتيحت ضربة جزاء لسريع وادي زم من أجل تعديل 
النتيجة، لكنها أهدرت وتضييعها كان عادال، ألننا نستحق الفوز 
طيلة المباراة، وهو الثاني على التوالي في الدورتين األخيرتين«. 
وبملعب البشير بالمحمدية، عاد مولودية وجدة بانتصار ثمين 
على الشباب بثالثة أهداف نظيفة، في مباراة  غاب عنها المدرب 

امحمد فاخر بسبب إصابته بفيروس كورونا.
خالله  م��ن  لصالحه  ال��م��ب��اراة  نتيجة  ال��م��ول��ودي��ة  وح��س��م 
لبحيري  ياسين  بواسطة  األول،  الشوط  في  هدفين  تسجيله 
بهدف  تقدمه  يعزز  أن  قبل   ،)25 )د  دياكيتي  والمين   ،)15 )د 
د80(. )د  لبحيري  ياسين  عبر  ال��ث��ان��ي،  ال��ش��وط  ف��ي   ث��ال��ث 
وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق المولودية إلى المركز 12 برصيد 
33 نقطة، فيما ظل شباب المحمدية في المركز 11 برصيد 34 نقطة.
وتختتم الجولة األخيرة من الموسم، يومه الثالثاء، بملعب أدرار، 

حيث سيكون حسنية أكادير في انتظار اتحاد طنجة.

سيطرة مغربية على سباق
 5000 م في األلعاب المتوسطية

توج العداء المغربي سفيان بوقنطار، أول أمس األحد، بميدالية 
ذهبية في سباق 5000 متر، برسم مسابقة ألعاب القوى المدرجة 
ضمن ألعاب البحر األبيض المتوسط المتواصلة في مدينة وهران 
األلعاب. في هذه  له  ميدالية  ثالث  المغرب  مانحا   الجزائرية، 

وجاء تتويج بوقنطار بالمعدن النفيس بعدما قطع المسافة في 
زمن 13 دقيقة و36 ثانية و12 ج م، متقدما على المغربي اآلخر 
محمد فارس الذي احتل المركز الثاني بزمن قدره )13 دقيقة 

و 36 ثانية و85 ج م(.
وفي سباق 400 متر أربع مرات، جرد الفريق الوطني المغربي 
من ميداليته النحاسية، بعدما خرجت إحدى العداءات عن الممر 

الخاص بها، لحظة انطالق السباق.
وأهدى المالكم المغربي سفيان باسل ميدالية فضية في وزن 
أكثر من 80 كلغ لمسابقة التايكواندو، بعد انهزامه في النهائي 

أمام الكرواتي إيفان سابينا.

أحوال الطقس بكوت ديفوار 
تؤجل كأس أمم إفريقيا

القدم  لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية  التنفيذي  المكتب  قرر 
»كاف«، خالل اجتماعه المنعقد يوم األحد في الرباط، تأجيل 
نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت 
.2024 يناير وفبراير  إلى   2023  ديفوار من يونيو ويوليوز 

صحفي  مؤتمر  خالل  كاف،  رئيس  موتسيبي،  باتريس  وقال 
الملتئم  اإلفريقي،  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماع  عقب 
كأس  نهائيات  المغرب  احتضان  هامش  على  ال��رب��اط  في 
في  ستقام  إفريقيا  أم��م  بطولة  إن  للسيدات،  إفريقيا  أم��م 
.2024 ع��ام  من  وفبراير  يناير  شهري  خ��الل  دي��ف��وار   ك��وت 
واتخذ المكتب التنفيذي لل�«كاف« قرار التأجيل بسبب الظروف 
المناخية الصعبة، التي تشهدها عادة أبيدجان ومعظم المناطق 
 اإليفوارية في فترة الصيف التي تشهد تهاطل األمطار الموسمية.

وكانت مؤسسة فرنسية مختصة بالتنبؤات الجوية، والمتعاونة 
مع وكالة األرصاد الجوية اإليفوارية، أكدت أنه سيكون من الصعب 
تنظيم ال�«كان« في الفترة ما بين 23 يونيو و23 يوليوز 2023، 

إذ أن تلك الفترة تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات في البالد.

جاد الكراوي يحرز فضية ألعاب 
الفروسية العالمية للشبان 

الفضية  الميدالية  الكراوي،  ،جاد  المغربي  الفارس  أحرز 
في فئة الفردي ،خالل ألعاب الفروسية العالمية للشبان، التي 
 احتضنتها مدينة آخن بألمانيا من 23 يونيو إلى 3 يوليوز.

ال��ح��واج��ز،  ع��ل��ى  ال��ق��ف��ز  مسابقة  فضية  ال���ك���راوي  ون���ال 
بين  ما  أعمارهم  ت��ت��راوح  فارسا   30 مشاركة  عرفت  التي 
خطأ. ب���دون  م��زدوج��ة  ق��ف��زة  تحقيقه  بعد  س��ن��ة،  و18   15"
م���ن ج��ه��ة أخ������رى، ف����از ج����اد ال����ك����راوي ب��ال��م��ي��دال��ي��ة 
ال��ب��رون��زي��ة ح��س��ب ال��ف��رق إلف��ري��ق��ي��ا، إل���ى ج��ان��ب ف��رس��ان 
 م���ن ج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا وم���ص���ر وت���ون���س وزي��م��ب��اب��وي.

يذكر أن األلعاب العالمية للفروسية للشبان أقيمت هذه السنة 
للشباب،  األولمبية  األلعاب  عوضت  حيث  استثنائية،  بصفة 
إلى  الجارية وتم تأجيلها  السنة  بداية  التي كانت مقررة في 

غاية سنة 2026.

حسن صموتي  

الرسيع يستسلم يف األخري ويفقد حضوره بني الكبار    تصوير اللويحي

�سريع وادي زم 
يرافق يو�سفية 

بر�سيد اإلى 
الق�سم الثاني     

الملكية  الجامعة  رئيس  أك��د 
المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، 
حكيم  المغربي  الدولي  حضور 
زياش العب تشيلسي اإلنجليزي 
لكرة القدم، مع المنتخب الوطني 
خالل نهائيات كأس العالم المقرر 
إقامتها نهاية السنة الجارية بقطر.

حلوله  خ���الل   ، لقجع  وق���ال 

ضيفا على برنامج »ديكربيطاج« 
إف  )إم  محطة  على  يبث  ال��ذي 
زياش سيكون   « االذاعية إن  إم( 

حاضرا في كأس العالم«.
عدد  غ���رار  على  أن��ه  وك��ش��ف 
لم  الوطني  الفريق  محبي  م��ن 
االخ��ت��ي��ارات  على  راض��ي��ا  يكن 
التكتيكية للناخب الوطني وحيد 

حاليلوزيتش، مبرزا أن المجموعة 
الوطنية التي كانت تعاني من حيث 
غير  ومردودها  الجماعي  اللعب 
الفرديات  أفضل  تضم  المستقر 

على الصعيد اإلفريقي.
وأبرز أن الالعبين يلبون دعوة 
رحب  بصدر  الوطني  المنتخب 
الناخب  »لكن  مثالية،  وبوطنية 

جو  خلق  في  ينجح  لم  الوطني 
عائلي داخل المنتخب«.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس 
أنه  القدم  لكرة  الملكية  الجامعة 
للمكتب  المقبل  االجتماع  خالل 
القرار  اتخاذ  »سيتم  المديري 
الوطني  المنتخب  سيمكن  الذي 

من معالجة النواقص«.

وشدد على أن المنتخب المغربي 
س��ي��ك��ون ف��ي ك��ام��ل ال��ج��اه��زي��ة 
المنتخبات  ندية  بكل  وسيقارع 
الصدد  هذا  في  وق��ال  العالمية، 
المغربية،  الجماهير  »أطمئن 
في  سيشرفنا  الوطني  المنتخب 
أحسن  في  وسيكون  المونديال 

حال«.

لقجع يؤكد حضور زياش مع المنتخب الوطني في مونديال قطر

يراهن على بلوغ المونديال

روسيال عيان مطالبة بفعالية أكرب يف األمتار األخرية

 قضية زياش مازالت حارضة يف أجندة لقجع
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علم من مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني للسيدات يطارد الفوز أمام أوغندا
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
ال��ق��دم، أول أم��س األح���د، أن 
الوداد  بين  اإلفريقي  السوبر 
الرياضي، بطل عصبة األبطال 
اإلفريقية، ونهضة بركان، بطل 
اإلفريقية،  الكونفدرالية  كأس 
 س���ي���ج���رى ف����ي ال���م���غ���رب.

وأوض���ح ال��م��ص��در ذات���ه في 
تصريح لوكالة المغرب العربي 
التنفيذي  المكتب  أن  لألنباء 
لل�«كاف« الذي اجتمع أول أمس 
األحد في الرباط، على هامش 
احتضان المغرب نهائيات كأس 
خول  للسيدات،  إفريقيا  أمم 
للجامعة صالحية تحديد زمن 
 ومكان إقامة السوبر اإلفريقي.

الكونفدرالية  من  مصدر  شدد  صلة،  ذي  سياق  وفي 
االفريقية لكرة القدم على أنه جرى فهم تصريح رئيس 
عقب  عقدها  التي  الصحفية،  الندوة  خالل  ال�«كاف« 
اجتماع المكتب التنفيذي بالخطأ، مبرزا أن اجتماع 
ال�«كاف » في غشت المقبل بتنزانيا هو من أجل تدارس 

مشروع السوبرليغ وليس السوبر األفريقي.
وت����وج ف��ري��ق ال�����وداد ال��ري��اض��ي ب��ل��ق��ب دوري 

المصري  األه��ل��ي  على  ف��وزه  بعد  إفريقيا،  أب��ط��ال 
نهضة  فريق  فاز  فيما  رد،  دون  بهدفين  النهائي  في 
ألورالن��دو  تجاوزه  بعد  الكونفدرالية  بكأس  بركان 
الترجيحية. بالضربات  إفريقي،  الجنوب   بيراتس 
يذكر أن األهلي المصري كان قد توج بالنسخة الماضية 
الرجاء  على  فوزه  عقب  األفريقي،  السوبر  كأس  من 
الرياضي، بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت في 

العاصمة القطرية الدوحة.

المغرب يحتضن السوبر اإلفريقي بين الوداد ونهضة بركان

سوبر إفريقي بتوابل مغربية
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موظفو وزارة الثقافة مبكنا�س ينتف�ضون �ضد مديرهم الإقليمي
n يوسف بلحوجي

بمكناس  الثقافة  قطاع  موظفو  نظم 
فاتح  الجمعة  يوم  احتجاجية،  وقفة 
التي  التعسفات  ،ضد   2022 يوليوز 
املحلي  املكتب  وأعضاء  لها  يتعرضون 
املنضوية  للثقافة  الديمقراطية  للنقابة 
الديمقراطية  الفيدرالية  لواء  تحت 
مرددين  الخصوص،  وجه  على  للشغل، 
املدير  لتجاوزات  مستنكرة  شعارات 

اإلقليمي للقطاع.
الكاتب  حسب  الوقفة،  هذه  وتأتي 
الضغط  نتيجة  بلحسن،  املحلي محمود 
جميع  على  سنتني  من  ألكثر  املتواصل 
املوظفني، إذ بلغ التعسف أشده ليمر إلى 
واالستفسارات  اإلنذارات  نظير  الفعل 
التعسفية  والتنقيالت  املبررة،  غير 
وصل  املوظفني  مع  حساباته  وتصفية 
حد اعتدائه على موظفة وتعنيفها لفظيا 
إلى مستشفى  نقلها  ومعنويا، استدعى 
محمد الخامس لتلقي العالج عبر سيارة 
لها  املشهود  املوظفة  وهي  اإلسعاف، 
واحترامها  املهنية  والكفاءة  بالجدية 
ولم  واملسؤولني.  املوظفني  لجميع 
وصل  بل  الحد،  هذا  عند  املدير  يتوقف 
اإلدارية  التجاوزات  في  وتماديه  تعنته 
الخطيرة حد االنتقام من الكاتب املحلي 

بإصداره  للثقافة  الديمقراطية  للنقابة 
ومنعه  حقه،  في  تعسفي  انتقال  قرار 
من ولوج املكتب بعد تغيير قفله، ونفس 

الشيء وقع ملوظفة أخرى.
الضعيف  بوسلهام  عبر  جهته  من 
املديرية  إليه  وصلت  ملا  امتعاضه  عن 
التي  بمكناس  الثقافة  لوزارة  اإلقليمية 
كانت واجهة للتنشيط الثقافي باملدينة، 
إال  كبار،  مثقفني  الستقطاب  وواجهة 
املديرية  تعد  لم  األسف،  كامل  ومع  أنه، 
باملغرب  الثقافية  اللحظة  مستوى  في 

أو مكناس، ولم نعد نعرف حتى مصير 
وليلي  مهرجان  وال  اللوح  عني  مهرجان 
وأنشطة أخرى ومن املؤكد أن هناك خلال 
لتصحيحه  املسؤولون  يتدخل  أن  يجب 

باملديرية.
ربطت  الجريدة  أن  بالذكر  وجدير 
االتصال باملدير ألخذ رأيه في املوضوع 
تربطها  ال  التي  الخاصة،  كاتبته  أن  إال 
مستخدمة  هي  بل  بالثقافة  عالقة  أي 
تابعة لشركة حراسة خاصة وتطلع على 
وأسرار  اإلدارية  واملراسالت  الوثائق 

املوظفني، أخبرتنا أنه في اجتماع وعلى 
الهاتف  رقم  الجريدة  ترك  من  الرغم 
الخاص بها إال أن املدير لم يكلف نفسه 

عناء االتصال بنا.
وختاما طالب املوظفون وزير الشباب 
عاجال  بالتدخل  والتواصل  والثقافة 
املديرية  تعرفه  الذي  االحتقان  إليقاف 
لجعل  بمكناس  الثقافة  لقطاع  اإلقليمية 
أهداف  لتحقيق  أساسية  رافعة  الثقافة 
إعداد  خالل  من  املستدامة  التنمية 
استراتيجية متكاملة فعال وليس شعارا.

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

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الحزن  وببالغ  وقدره  هلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
السالم  عبد  الفاضل  السيد  وفاة  نبأ  تلقينا  واألسى 

صادوق.
على إثر هذا املصاب الجلل، تتقدم عائلة عبد الوهاب 
السالم  عبد  الفقيد  لعائلة  أرفود  وساكنة  لعروصي 
املواساة، سائلني هلل  وأصدق  التعازي  بأحر  صادوق 
سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزل عليه 
رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، 
والصديقني  األنبياء  رفقة  جناته  فسيح  ويسكنه 

والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

ال�ضيد 
الفا�ضل 

عبد ال�ضالم 
�ضادوق  في 

ذمة اهلل

النقابة الوطنية للتعليم )فد�س( تندد مبا �ضاب انتخابات التعا�ضدية 
العامة للرتبية الوطنية من خروقات وتدعو لدمقرطة هذا املرفق

وزارة الصحة تفتح باب الحصول على جرعة رابعة تذكيرية وتدعو 
مصالحها الستثمار العطلة الصيفية في التشجيع على التلقيح

الدكتور �ضعيد عفيف لـ »الحتاد ال�ضرتاكي«: 
امل�ضاهد املرتبطة بكوفيد التي ع�ضناها 

يف منا�ضبة عيد الأ�ضحى ال�ضابق يجب تفاديها
n وحيد مبارك

أكد الدكتور موالي سعيد عفيف، عضو اللجنة 
لـ  في تصريح   ،19 كوفيد  للتلقيح ضد  الوطنية 
تسجيله  تم  ما  أن  على  االشتراكي«،  »االتحاد 
خالل مناسبة عيد األضحى الفارط ال تزال مالمحه 
حاضرة في األذهان، بالنظر إلى أننا أمام مناسبة 
التواصل  فيها  يكثر  متميزة،  واجتماعية  دينية 
العائلي وتتعدد خاللها زيارات صلة الرحم، وهو 
ما يجب أال تترتب عنه تبعات وخيمة أو يؤدي 
إلى أي انتكاسة، األمر الذي يتطلب تحليا مسوؤال 
باملواطنة الكاملة، واتباع التوجيهات التي تدعو 
إليها وزارة الصحة والحماية االجتماعية، للحد 

من انتشار الفيروس.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة في 
تصريحه للجريدة، أن أكبر خطر يرتبط بالجائحة 
املتوافدين على مصالح  أعداد  ارتفاع  يتمثل في 
تتم  الذي  األمر  وهو  املركزة،  والعناية  اإلنعاش 
مماثلة،  مناسبات  في  جلي  بشكل  مالحظته 
أو  امللقحني  غير  لألشخاص  بالنسبة  خاصة 
املعززة  الثالثة  الجرعة  على  يحصلوا  لم  الذين 
على  أشهر  أربعة  من  أكثر  مدة  انصرام  رغم 
الصحي  الخبير  وشّدد  الثانية.  الجرعة  تلقيهم 
على أن املرضى الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس 
الخروج  وتفادي  املنازل  في  املكوث  عليهم  يجب 
واسع  النتشار  تالفيا  الغير  مع  والتواصل 
للعدوى، مؤكدا على أن التنقل الكثيف الذي تعرفه 
مناسبة عيد األضحى، السيما من خالل استعمال 
وسائل النقل العمومية، يجب أن يكون مؤطرا من 
الناحية الصحية لحماية صحة وسالمة الجميع.

 19 كوفيد  بفيروس  اإلصابات  أعداد  ودفعت 
شهر  خالل  بالدنا  سجلتها  التي  التصاعدية 
يونيو وزارة الصحة والحماية االجتماعية لفتح 
لفائدة  رابعة  تذكيرية  على جرعة  الحصول  باب 
األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وكذا 
من يعانون من أمراض مزمنة الذين تبلغ أعمارهم 
18 سنة فما فوق، وذلك بعد انصرام مدة 6 أشهر 
عن تلقي الجرعة الثالثة املعززة، مشددة في نفس 
التلقيحي   املسار  استكمال  ضرورة  على  الوقت 
ملن تخّلفوا لعامل من العوامل عن الحصول على 

إحدى الجرعات الثالثة أو بأكملها.

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  ودعت 
العطلة  انطالق  مناسبة  استثمار  إلى  مصالحها 
جرعات  تلقي  على  التشجيع  أجل  من  الصيفية 
اللقاح ضد كوفيد، والحث على التقيد بالتدابير 
الوضع  رأسها  وعلى  والوقائية،  الحاجزية 
السليم للكمامات في الفضاءات املغلقة والتباعد 
لأليادي  املتكرر  الغسل  إلى  إضافة  الجسدي 
املساهمة  شأنه  من  ما  كل  وتفادي  وتعقميها، 
وأن  السيما  العدوى،  انتشار  دائرة  توسيع  في 
للفيروس  قوية  عودة  شهدت  األخيرة  األسابيع 
املتحور عن أوميكرون، الذي يؤكد الخبراء على 
لـ  العدوى  ينقل  به  مصابا  واحدا  مريضا  أن 
وقوة  حجم  يبني  ما  آخرين، وهو  13 أشخاصا 

وسرعة انتشاره وإن كان يتميز بضراوة أقل.
الجديدة  التدابير  اتخاذ  أن  الوزارة  وأكدت 
وذلك  العلمية،  اللجنة  توصيات  على  بناء  يأتي 
في إطار تحديث االستراتيجية الوطنية للتلقيح 
ضد فيروس كورونا املستجد، ومن أجل تحصني 
مواجهة  في  بالدنا  حققتها  التي  املكتسبات 
جائحة كوفيد19-، مبرزة أنه بالنسبة لألشخاص 
امللقحني بثالث جرعات والذين تعرضوا لإلصابة 
الجرعة  على  الحصول  يمكنهم  فإنه  بالفيروس، 
التذكيرية بعد األسابيع األربعة التي تلي انتهاء 
التحلي  إلى  داعية  بالفيروس،  اإلصابة  فترة 
سيما  ال  التراخي،  مظاهر  كل  وتفادي  باليقظة 
بالتزامن مع مناسبة عيد األضحى وكذا العطلة 

الصيفية.

n مصطفى اإلدريسي 

نددت النقابة الوطنية للتعليم بذبح الديمقراطية 
الوطنية،  للتربية  العامة  التعاضدية  انتخابات  في 
هذا املرفق الذي ظل رهينة لدى الجهة املعلومة منذ 
املزورة  النتائج  القرن املاضي رافضة كل  ستينيات 

املعلنة جملة وتفصيال .
في  العضو  للتعليم  الوطنية  النقابة  وطالبت 
توصلت  بيان  في  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية 
الحكومية  الجهات  كل  منه،  بنسخة  الجريدة 
املسؤولة بتحمل مسؤولياتها أمام هذه املهزلة التي 
بالدنا  تعرفه  الذي  الديمقراطي  التطور  تساير  ال 
ويهدد في العمق تطور املسار الديمقراطي في البالد 
جوهر  ويمس  والحكامة  املؤسسات  دولة  وبناء 

فلسفة دستور 2011.
السياسيني  الفاعلني  كافة  الوطني  املكتب  ودعا 
املبادرة  زمام  اتخاذ  إلى  والنقابيني  والحقوقيني 
لدمقرطة مرفق التعاضدية الذي ظل حكرا لجهة ما 

منذ سنوات الجمر التي ولت بدون رجعة.
واملناضلني  املناضالت  كل  عاليا  النقابة  وحيت 
حملة  خاضوا  الذين  التعليم  ورجال  نساء  وعموم 
من  املتحضرة  املمارسة  سمو  عن  وعبروا  نظيفة، 
التعاضدية  انتخابات  في  الديمقراطية  فرض  أجل 

العامة للتربية الوطنية.
إلى  التعليمية  الشغيلة  الوطني  املكتب  ودعا 
األشكال  كافة  لخوض  الفعلي  لالنخراط  االستعداد 
تكريس  أجل  من  املقبلة  األيام  في  النضالية 
املسؤولية  وربط  والنزاهة  والشفافية  الديمقراطية 

على  حفاظا  العمومي،  املرفق  هذا  في  باملحاسبة 
مصالح وأموال الشغيلة التعليمية وتطوير وتجويد 

الخدمات التعاضدية.
في  العضو  للتعليم  الوطنية  النقابة  ونددت 
الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمذبحة الديمقراطية 
ما  تاريخ   2022 يونيو   29 األسود  األربعاء  يوم 
للتربية  العامة  التعاضدية  انتخابات  بإجراء  سمي 
الوطنية، تحت أنظار السلطات الحكومية املسؤولة 
أثناء  السافرة  الخروقات  أمام  مريب  صمت  في 
وصوال  والتصويت،  الترشيحات  ووضع  التحضير 
شروط  وضع  وكذا  املفبركة،  النتائج  إعالن  إلى 

وثائق  للترشيح من خالل ضرورة سحب  تعجيزية 
األساتذة  وحرمان  بالبيضاء،  املركزية  اإلدارة  من 
الذين فرض عليهم التعاقد من التصويت والترشيح، 
وإلغاء ترشيحات بدون أسباب وال مبررات قانونية، 
كما تم تحديد مكتب تصويت واحد في جل األقاليم 
إلنهاء  مساء  الخامسة  وتحديد  املصوتني  آلالف 
التصويت، وإنتهاء بفرز األصوات من طرف املعينني 
االنتخابات  نتائج  وإعالنهم  التعاضدية،  أرباب  من 
املرشحات  ممثلي  غياب  في  مفبركة  بمحاضر 
واملرشحني مع تهريب صناديق االنتخابات في عدد 

من األقاليم.

د.سعيد عفيف

و�ضائل اإعالم اأوروبية ت�ضيد بجهود املغرب يف مكافحة »مافيا« الجتار يف الب�ضر
املقاربة  على  الضوء  أوروبية  إعالم  وسائل  سلطت 
املغرب  ينهجها  التي  واملسؤولة  الشمولية  اإلنسانية، 
بشأن قضية الهجرة، مبرزة جهوده املعروفة واملعترف 
في  لالتجار  والتصدي  الظاهرة  هذه  تدبير  في  بها 

البشر.
وفي معرض تعليقها على محاولة االقتحام الجماعية 
التي قام بها مهاجرون غير شرعيون للسياج الحديدي 
على مستوى إقليم الناظور، نددت وسائل اإلعالم هذه 
بهذه األفعال التي تنفذها مافيات تتعاطى االتجار في 
عن  املظلمة  محاولتها  في  تتوانى  »ال  والتي  البشر، 
خوض  إلى  ودفعهم  الضحايا  هشاشة  من  االستفادة 

مغامرات خطيرة ومميتة«. 
أن  الهنغارية  »ماغيار نمزت«  هكذا، كتبت صحيفة 
بريئا«، مشيرة  يكن  لم  الناظور  في  »ما حدث مؤخرا 

إلى أن »محاولة االقتحام كانت غير عادية«.
وأوضحت أن املهاجرين »كانوا منظمني، يخضعون 
غرار  على  واضح،  بشكل  ومسلحني  للتخطيط 

امليليشيات املدربة في مناطق النزاع«.
وبحسب الصحيفة، فقد »حاول املهاجرون هذه املرة 
الدخول ليس فقط عبر السياج، ولكن أيضا عبر املمر 
بسبب  واملغلق  املجاورة،  املنطقة  لساكنة  املخصص 
الرجال  من  أوردت صورا تظهر حشدا  الوباء«، حيث 
والعصي  بالسكاكني  األمن  قوات  »هاجموا  الذين 

والحجارة«.
»ستاندار  البلغارية  الصحيفة  سجلت  جهتها،  من 
أوروبا  من  قربه  يجتذب  الذي  املغرب،  أن  نيوز«، 
بذل جهود  الشرعيني، يواصل  املهاجرين غير  تدفقات 
في  املشروع  غير  االتجار  محاربة  أجل  من  استثنائية 
البشر’’، وهي الجهود التي تجعل من البالد أحد ركائز 

األمن في املنطقة«.
مقاربة  فإن  الصحيفة-  تضيف   - الصدد  هذا  وفي 
املغربية،  السلطات  طورتها  التي  الهجرة  تدبير 
املعاملة  غايتها ضمان  مبادرة شاملة  إطار  في  تندرج 
العملي  التصدي  وكذا  املهاجرين،  وحماية  اإلنسانية 

لشبكات النقل غير املشروع للمهاجرين. 
أن  السياق،  هذا  في  الصحيفة،  والحظت 
إنسانية،  هجرة  إلى  الدعوة  على  دأب  املغرب 
أن  إلى  مشيرة  ومسؤولة،  براغماتية  شاملة، 
املتعلقة  الدولية  التزاماتها  بحزم  تنفذ  اململكة 
اإلنسان.  حقوق  واحترام  واللجوء   بالهجرة 

 وأوضحت وسيلة اإلعالم البلغارية أن هذه االلتزامات 
تنعكس بشكل خاص في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للهجرة واللجوء، التي جرى إطالقها في العام 2013، 
وحقوق  كرامة  تحترم  التي  السياسة  »بهذه  منوهة 
املهاجرين، فضال عن سياسة مندمجة لفائدة املهاجرين 
في جميع الخدمات التي بوسع املواطنني الولوج إليها 
التكوين  الصحية،  الرعاية  السكن،  الشغل،  )التعليم، 

املهني... إلخ(.
الوطنية  اإلستراتيجية  إطار  في  للصحيفة،  ووفقا 
ألفا من مواطني   50 أزيد من  للهجرة واللجوء، تمكن 
ويستفيد  أوضاعهم،  تسوية  من  اإلفريقية  البلدان 
من  قانونية  بكيفية  يصلون  الذين  األشخاص 
الكامل  الولوج  من  يمكنهم  لإلدماج  وطني  مخطط 
االجتماعية  الطبية،  التعليمية،  االجتماعية،  للخدمات 

واالقتصادية.
للناظور،  الشنيع  الفعل  أعقاب  »في  أنه  وأضافت 
مافيا  دولية وشبكات  إجرامية  ارتكبته منظمات  الذي 
بالبشر،  واالتجار  الشرعية  غير  الهجرة  في  ضالعة 
سارع املغرب إلى إعادة تأكيد رغبته في تعزيز التعاون 
إطار مسؤولية مشتركة  في  الشركاء، وذلك  مع جميع 

من أجل تحسني األمن اإلقليمي«.
ماغازين«  »براتسكي  أكدت  اإلطار،  نفس  وفي 
هجرة  شجع  لطاملا  املغرب  أن  التشيك  بجمهورية 
لالستقبال  بلدا  منه  جعل  ما  ومسؤولة،  إنسانية 
جنوب  إفريقيا  مواطني  من  اآلالف  لعشرات  بالنسبة 

الصحراء. 
املهاجرين  إدماج  »سياسة  أن  املجلة  وسجلت 
تنوع  يثري  استراتيجي  توجه  هي  للمغرب،  بالنسبة 
آالف  مر  على  واملضياف  املنفتح  املغربي  املجتمع 

السنني«.
استنكرت  املغربية  »السلطات  بأن  التذكير  وبعد 
الهجوم العنيف للغاية من قبل املهاجرين يوم الجمعة 
24 يونيو املنصرم«، أوضحت وسيلة اإلعالم التشيكية 
أن »مهاجمني مسلحني بالعصي والحجارة والسكاكني، 
هاجموا قوات األمن متسببني في جرح 140 عنصرا من 
اإلسباني  الجيب  ولوج  محاولتهم  أثناء  األمن،  قوات 

املحتل ملليلية انطالقا من املغرب«.
متمرسون  قادة  نفذه  »الهجوم  أن  املجلة  وأبرزت 
عنف  بدرجة  واتسم  له  مخططا  كان  حيث  ومدربون، 
التصدي  في  سيستمر  »املغرب  أن  مؤكدة  شديدة«، 

للمتاجرين  اإلجرامية  للشبكات  هوادة  وبال  بحزم 
بالبشر«.

وأضافت أن »املغرب سيمضي قدما في تعزيز دينامية 
استمرارية  في  للهجرات،  واملتضامن  املندمج  التدبير 
ملهمته اإلفريقية على وجه التحديد والنموذج األساسي 

لحماية املهاجرين والضحايا في وضعية هشة«.
من جهة أخرى، أشار ذات املصدر إلى أن املغرب »لن 
يتسامح مع أقلية من املهاجرين يشوشون على البعد 
املنظم للهجرة، وسيعزز التعاون مع شركائه في إطار 

األمن املشترك«.
من  في«  تي.  »بلقان  قناة  ذكرت  صربيا،  وفي 
بقيادة  شرعي،  غير  مهاجر   2000 زهاء  بأن  بلغراد 
الحاجز بني  قادة مهاجمني ذوي خبرة، حاولوا عبور 
الناظور ومليلية، من خالل استخدام عنف غير مسبوق 

ضد قوات األمن املغربية.
املهاجمني  موجة  فإن  الصربية،  القناة  وبحسب 
تدافع  الحاجز وتسببت في  انهالت على  التي  الهائلة 
 76 أصيب  فيما  مهاجرا،   23 مقتل  إلى  أفضت  كبير، 
آخرون وال يزال 18 مهاجرا في املستشفى. أما بالنسبة 
 140 قرابة  منها  أصيب  فقد  املغربية،  األمن  لقوات 
عنصرا في هذا الهجوم، ال يزال أحدهم يتلقى العالج 

في املستشفى.
ولفت املصدر ذاته إلى أن »السلطات املغربية أدانت 
وأعربت عن أسفها إزاء هذا االعتداء على قواتها األمنية، 
شبكات  نفذتها  حقيقية  إنسانية  مأساة  إياه  معتبرة 
البالغة«. بخطورتها  معروفة  منظمة،  دولية   مافيا 
عبر  في-«  تي.  »بلقان  تضيف   - املأساة  هذه  فبعد   
شبكات  مكافحة  مواصلة  عزمه  عن  بوضوح  املغرب 
وفي  العنيفة،  األقلية  لهذه  والتصدي  بالبشر  االتجار 
ذات اآلن تعزيز التعاون مع شركائه، في إطار املسؤولية 

املشتركة ومساهمته الكبرى في األمن الوطني«.
وذكرت القناة بأن السلطات املغربية تخوض معركة 
حازمة ال هوادة فيها ضد شبكات االتجار بالبشر، حيث 
يتضح هذا من خالل املعطى الذي يشير إلى أنه على 
مدى السنوات الخمس املاضية، تم القضاء على أزيد 
من 1300 شبكة من هذا النوع )بما في ذلك 256 شبكة 
في العام 2021 و100 في ماي 2022(، مسلطة الضوء 
التي  واللجوء،  للهجرة  الوطنية  اإلستراتيجية  على 
تستند  للهجرة  إدارة  وفرضيات  ديناميات  على  تقوم 

على نهج إنساني، شامل، براغماتي ومسؤول.

»مر�ضد نبذ الإرهاب« يوجه نداء اإىل املجتمع الدويل 
وي�ضتنكر  احل�ضار  امل�ضروب على اأطفال خميمات تندوف

بطنجة،  التربوي  الوطني  اللقاء  خلص 
اإلرهاب  لنبذ  املغربي  املرصد  نظمه  الذي 
2022، تحت  يوليوز  1 و2 و3   أيام  والتطرف 
املشروع  في  التسامح  قيم  دمج  "آليات  شعار  
نداء  تعميم  ضرورة  إلى  للمخيم"  التربوي 
حسرة  عن  يعبر  الدولي  املجتمع  إلى  موجه 
ضرب  استمرار  من  املغربي  التربوي  الوجدان 
بمخيمات  أطفالنا  على  إنساني  الال  الحصار 
دولية  منظمات  حسب  مازالت  التي  تندوف 
تشكل حاضنة لسوء معاملة الطفولة من تشغيل 
قسري وتجنيد قهري وتجويع منهجي ناجم عن 
أباطرة  جيوب  إلى  الدولية  املساعدات  تحويل 
من  مداخلها  من  يستفيدون  ومن  البوليساريو 

الطغمة العسكرية الجزائرية .
وفعاليات  »أطر  أن  للمرصد  بيان  في  وجاء 
التربوي  اللقاء  إطار  في  امللتئمون  املرصد 
السنوي بطنجة يستنكرون استمرار هذه املهزلة 
عريضة  قاعدة  كون  من  أسفهم  عن  ويعبرون 
والتهميش  القهر  تعيش  أطفالنا  من  محتجزة 

في الوقت الذي كان من املفروض أن يكونوا مع 
إخوتهم من أطفال املغرب يتمتعون بخيراته في 
مخيمات تصنع الفرح واألمل بدل مخيمات العار 

التي تصنع اليأس والتطرف والكراهية«.
إلى  نداءنا  »نجدد  بطنجة  امللتئمون  وتابع 
واملؤسسات  والسياسية  املدنية  األطياف  كل 
الدولية بضرورة فك الحصار عن طفولة أرهقها 
توظيف وضعها ومعاناتها الغتناء عفن لجالدي 
للبوليساريو وجنراالت الجزائر، وستظل فرحة 
أطفال  تجمع  التي  الصيفية  املخيمات  انطالق 
من  وجزء  مكتملة   غير  املناطق  كل  من  املغرب 
طفولتنا محتجز لدى جبهة العار بالقهر والقوة، 
يعيشون  بأحالمها  الطفولة  يعيشوا  أن  وبدل 

تحت ظروف التنكيل والتجنيد والتدجني«.
»نحمل مرة ثانية املجتمع الدولي  وأضافوا: 
ما آلت إليه ظروف العيش في مخيمات العار، من 
للقهر،  وتعمق  للكراهية  وانتشار  لليأس  توسع 
مما ينذر باألسوأ وهو تحول هؤالء األبرياء إلى 

سوق للتدجني التطرفي والتجنيد األعمى«.
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يجب أن نطمئن أن أثرياء النفط في المغرب ال تغريهم النماذج 
يحافظون  أثرياؤنا  العقالنية...  في  المفرطة  المادية  الغربية 
على أصالتنا بنفس إلحاحهم على الحفاظ على هامش الربح 
ويمارسون البيع والتجارة بقواعدهما، ولهذا لن يفكروا أبدا مثل 
ما فكر به باتريك جان بوياني، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة »توتال« وجان برنارد ليفي، الرئيس التنفيذي 
وكاثرين ماكجريجور، المديرة التنفيذية  لشركة »إي دي إف« 
لشركة »إنجي«.. ليتحدثوا عن التماسك االجتماعي وتأثير أسعار 

المحروقات عليه..
 أبدا ...

ال يخافون من الندرة  في المحروقات مستقبال كما يخاف 
منها الفرنسيون، المرتعشون والرعديدون والمهووسون بأشباح 

أيام «روبسبيير» . الفظيعة !
مْن هم هؤالء الرأسماليون الفرنسيون الذين صاغوا بيانا 

شيوعيا، حتى يقلدهم النفطيون المغاربة؟
من هم لكي يتشبهون بـ«فرديريك انجلز» و«كارل ماركس»، 
ويفكرون في التماسك االجتماعي، مثل نقابة عمالية ما زالت 

تحن إلى دكتاتورية البروليتاريا؟
األثرياء في الحكومة وفي النفط بالمغرب، أكثر دهاء من ذلك 
وأكثر مناعة أمام كل لوثة أيديولوجية مغرية تأتي من الشمال 
األوروبي االستعماري الكولونيالي الكامبرادوري الميركانتيلي 

األوليغارشي البائد...
لقد أثبت أثرياؤنا في النفط والغاز وتوزيعهما، أنهم على درجة 
عالية من الحصانة البيولوجية واألديولوجية والمورفولوجية، 
حيث مر أسبوعان، ولم ُتِصب العدوى الفرنسية رؤساء الشركات 
المغاربة، وال أخذوا عن نظرائهم من الفرنسيين مبادرتهم ... 

شركات الطاقة الفرنسية الرائدة «توتال إنرجي» و«إنجي» 
وشركة كهرباء فرنسا «إي دي إف»، أيها السادة، دعت المواطنين 
الفرنسيين «إلى ضرورة خفض استهالكهم من الوقود والنفط 
والكهرباء والغاز، وذلك لمواجهة مخاطر النقص وارتفاع األسعار 

الذي يهدد التماسك االجتماعي خالل موسم الشتاء المقبل».
 قادة الطاقة في فرنسا حثوا، في بيان مشترك ثالثي التوقيع، 
«جميع المواطنين على بذل جهد جماعي لتقليل استهالكهم من 
الطاقة بشكل فوري، حيث يعد ذلك السبيل الوحيد لتجنب نقص 

الغاز والكهرباء والنفط في الشتاء المقبل».
اإلدارة والرئيس  باتريك جان بوياني، رئيس مجلس  وقال 
التنفيذي لشركة »توتال« وجان برنارد ليفي الرئيس التنفيذي 
وكاثرين ماكجريجور المديرة التنفيذية  »إي دي إف«  لشركة 
إن «هذا الجهد يجب أن  في بيان مشترك -   - لشركة »إنجي« 
الذي تحاول  الوقت  يكون فوريا وجماعيا وضخما، وذلك في 
فرنسا مثل بقية أوروبا، توفير احتياطها من الغاز لفصل الشتاء 
المقبل، حيث أن الهدف الفرنسي يتمثل في توفير %100 من 
انخفاض  من  الرغم  على  الخريف  بداية  بحلول  احتياجاتها 

شحنات الغاز الروسي».
الغزاة  الفرنسيين  من  ــدروس  ال نتلقى  ال  أننا  هلل  الحمد 

االستعماريين....
فال يمكن أن نتعلم منهم األكل بالشوكة

 ونتعلم منهم أنواع العطور
 ونتعلم السجع بكالم فولتير 

 ونتعلم تنظيم «الطومبوال» وترتيب اللياقة ونتعلم األناقة 
أن نتعلم منهم  المدارس، ويطمعون  النخب وتأسيس  وصنع 
البيانات التي تبث الرعب في المواطنين وتعدهم بأيام عجاف 

يأكلن أياما سمانا... !
أبدا...

في الطاقة بالضبط، ال يمكن أن نسايرهم
والمواطنون عندنا يكفيهم شعار تلفزي رتيب ومكرور على 
مدار الشاشة:استهلك بال ما تهلك،» كي يحافظوا على التماسك 

االجتماعي..وعلى حيوية الرأسمال في نفس الوقت !
 طبعا «طوطال» توزع في المغرب. وبما أننا مستهلكون فقط 

ال مواطنين، فإنهم لم يتحدثوا إلينا...
وال يمكنهم أن يتجاوزوا المغاربة النفطيين في هذا األمر.

وال ضير في ذلك، فهم بذلك يضربون عصفورين بـ«غازوال» 
«األهالى،»  نحن  طرفنا  من  االستهالك  على  يحافظون  واحد: 
ويحافظون في الوقت ذاته على عالقة الود الديبلوماسية مع 
األخالقي  اإلحــراج  في  لهم  يتسببون  وال  المغاربة  نظرائهم 

المفروض فيهم...
قضية «إتيكيت» يا عم !

ثم ما لنا وإياهم: فهم من تسببوا في الحرب
وفي االجتياح الروسي

يستهلكه  شيء  كل  في  الثمن  نأخذ  أن  علمونا  من  وهم   
المواطنون..

الليبرالية  لفائدة  دراسات  النفطيون يشبهون عندنا مكتب 
المغربية الغامضة، والغالية والراعية لمصالح أبنائها الطيبين.. 
أبناؤها البررة الذين لن ينصاعوا ألي مبادرة تأتي من الخارج، 

حفاظا على األصالة..... والمقاصة !
نحن ال نشعر بالخطر

وال خبر لدينا عن الحرب
الحرب فزاعة في وجه المعارضة وفي وجه المتنطعين عندما 

نقرر رفع األسعار..
 والحرب ال دخل لها في هوايتنا المفضلة: جمع الثروة !

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ا�ستهلك يا 
مواطن ا�ستهلك، 

وال تخف من 
ندرة الغازوال !

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936

شهيد صحافة االتحاد 
االشتراكي
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   وظف عبد اهلل العروي شخصية 
)شعيب( ليكتب )األوراق(.

سيرة  ذهنية(،  سيرة   ( الــروايــة     
مألوفا.  معنى  تحمل  ال  عبارة  ذهنية؟ 
الفكري  العمل  بترصد  األمر  يتعلق  هل 
لشخصية )ادريس( التي تبقى الشخصية 

المحورية في نص )أوراق(. 
الرواية  ادريس مثقف، وهو في      
من  صــور  تحجبها  متخفية  شخصية 
تقنيات  صميم  من  هو  الــذي  التمويه 
العروي  الروائية عموما، وعند  الكتابة 
هذه  في  هنا،  الــروائــي  فلكأن  خاصة. 
الرواية كما في روايات أخرى له، يقول 

لقراء محددين: تعرفونني كمؤرخ وكمفكر، 
ها أنا أقدم لكم شخصية )ادريس( الذي 
كل  من خالله  تفهموا  أن  عليكم  يتعين 
أكثافه  على  يحمل  المثقف  مشكالت 
أثقال َهم  ُهَو َهم تغيير المجتمع العربي 
الذي  الحضاري  التخلف  من  وتحريره 

يعاني منه منذ قرون. 
   نعم، هناك عناصر تساعدنا على 
كشف مكونات هذه الشخصية والنبش 
في إشكالياته كمثقف، غير أن هناك أيضا 
ما نفتقده كليا في مجمل تلك العناصر...

فيدعونا األديب إلى الغوص فيها بخيالنا. 
أفراد  بعدد  هي  خياالت  الخيال  ولكن 
المحظوظون  ويبقى  للرواية.  القراء 
أعماله  يقرؤون  الذين  أولئك  وحدهم 
الفكرية خاصة. تلك العناصر المفقودة 
ُتْشِعُر القارئ بأن الروائي تعمد إتالفها 
تائهة،  لعلها  بل  الحكي،  منعطفات  في 
النص  صاحب  ذهــن  في  حتى  معتمة 
الروائي. إنه يسعى إلى فهم نفسه من 
هنا  هي  التي  الفنية  التعبيرات  خالل 
تقنيات  الكتابة،  تقنيات  في  مشخصة 

خاصة جدا.
ذاتها  وهــي   –  ) ــس  ادري  ( عزلة     
عزلة المثقف عموما -  وبحثه المضني 
عن استقالل ما، وعجزه عن التخلي عن 

الثقافة بكل صورها بالرغم من اشمئزازه 
منها، يجعله عاجزا أيضا عن فهم نفسه. 
فهل يفيده االحتماء بمفكرين كبار عاشوا 
ذات األزمات: مثل الفيلسوفين األلمانيين 
نيتشه، وشوبنهاور مثال؟  فال االستحمام 
الذي يجيده في الثقافة وفي الفكر، وال 
إلى  قــاداه  ثابتا  رداء  التاريخ  أخــذه 
مهرب  ال  إليها.  يسعى  التي  الطمأنينة 
نفس  عاشوا  من  لدى  عنها  البحث  من 
الفالسفة.  كبار  من  الروحية  التجربة 
تؤدي  أو طرق  للخالص طريق  أن  ذلك 
زمان  مستغرقة  عظمى  حيرة  بعد  إليه 
شخصية )ادريس( كله من الطفولة إلى 
إلى مراكش  من »الصديقة«   الرشد . ) 
أن  غير  البيضاء..(  ...باريس...إلى  إلى 
طريق الفيلسوف نيتشه لم تقد سوى إلى 
مزيد من االضطراب وتعاظم للحيرة. لقد 
احتقر التاريخ والثقافة لكنه لم يستطع 
التخلي عنهما وهو ما جعله يتوجه إلى 
التعبير الفني، ذلك أن راحته ال يجدها في 
شيء بما في ذلك التعالي العقائدي نفسه. 
غير أن الفن له ثمن لم يؤده، فلم يتيسر 
له بالنتيجة هذا الفن الذي وحده يتيح 
نسيان العالم وضغوطاته وجبروته. ولكن 
تخص  مشكلة  ليست  )ادريس(  مشكلة 
ذاته وحده، إنها تخص كيانا اجتماعيا 

كامال. ليست القضية قضية فردية، إنها 
ادريس حتى  فأزمات  مجتمعية.  قضية 
وإن كان يمثل المثقف هي في حقيقتها 
أزمة شاملة تخص المجتمع الذي ينتمي 
إليه والذي يريد إرادة ملحاحة تتوجه إلى 
تغييره . من هنا فإن طريق الفن والذي 
هو طريق فردي ليس سوى وهم من َكم 
األوهام التي يسقط فيها الفرد الساعي 

إلى الخالص.
  إن تتبع )ادريس( لطريق الفيلسوف 
على   القائمة  الفلسفة  ذي  شوبنهاور 
وهو  العالم إرادة وتمثال »  –  اعتبار« 
عنوان كتابه الرئيسي – والتي هي فلسفة 
تشاؤمية، لم يقد إال إلى الفشل. ونفهم أن 
الفشل المقصود هنا من خالل محطات 
السرد في رواية )أوراق(، فشل جماعي، 
فشل الجماعة التي ينتمي إليها )الراوي( 
انتهى  التي  الجماعة   . معا  و)إدريس( 
األمر في لحظة من لحظات تجربته  به 
الحياتية القاسية والفائضة بالمعاناة، 
الفلسفة  تأثير  تحت  منها  التبرم  إلى 
فلسفة  تعارضه  ما  وهــو  النيتشوية، 
شوبنهاور التي تعتبر حب الجماعة من 

أرقى القيم وأسماها..
بقية ص 7

   خالل مصطفى

رواية اأوراق لعبد اهلل العروي

المغاربة يدفعون �سريبة الحرب في 
اأوكرانيا و�سرائب الحكومة في الرباط

اإدري�س ل�سكر بدون 
لغة خ�سب: » عندنا 

كبدة على بالدنا« 

عبد السالم المساوي
 

 مساء الجمعة 1 يوليوز، وبدون لغة خشب، 
األستاذ إدريس لشكر الكاتب األول لالتحاد 
االشتراكي محور خطابه حول ثابت بنيوي 
» لنا كبدة على بالدنا »  لنا هذا البلد الذي 
نحبه، الوطن أوال ، المغرب أوال ...المغرب 
المعارضة؛  في  أو  الحكومة  في  كنا  أوال 
شعار رفعه حزب االتحاد االشتراكي عنوانا 
االستحقاقات   فــي  االنتخابي  لبرنامجه 
يرفع  ، واالتحاد االشتراكي عندما  األخيرة 
شعارا، يرفعه عن وعي ومسؤولية، عن قناعة 
وإيمان وال يرفعه للتهريج والتغليط، لدغدغة 
العواطف وكسب الجمهور بحثا عن األصوات،  
وهو من هنا يقطع مع الشعبوية والمزايدات 

السياسية؛ 
شعارات  االشتراكي  االتــحــاد  شــعــارات 
واقعية، شعارات سياسية ممتدة في التاريخ،  
جاثمة في الحاضر ومستشرفة للمستقبل ؛ 
المغرب أوال ...االتحاد اإلشتراكي حزب وطني 

باألمس واليوم وغدا ؛ 

 حديث األرقام

النقابة الوطنية للتعليم )فد�س ( تندد بما �ساب انتخابات التعا�سدية 
العامة للتربية الوطنية من خروقات وتدعو لدمقرطة هذا المرفق
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معدل ملء السدود تراجع إلى 30 % والمسيرة وبين الويدان يوشكان على الجفاف التام

الجفاف يترب�س بالمغرب هذا ال�سيف 
ويدفع الحكومة الإعالن حالة الطوارئ 

بقية ص 7

    قرار بهدم م�ستعجالت ابن طفيل 
و�سط موجة من االنتقادات

عماد عادل

الذي  المبلغ  هو  درهــم  مليار   6.7
من  اآلن  حتى  الــدولــة  خزينة  جنته 
إيرادات الرسم الداخلي المفروض على 
استهالك المواد الطاقية والتي يشكل 
الفقري.  عمودها  والبنزين  الغازوال 
العام  من  المتبقية  الشهور  وخــالل 
لمضاعفة  الحكومة  خططت  الجاري، 
جيوب  مــن  المحصل  المبلغ  هـــذا 
المواطنين إلى 17.2 مليار درهم، وذلك 
الكارثية  لالنعكاسات  تام  تجاهل  في 
على  الفاحشة  الزيادات  خلفتها  التي 

األوضاع االجتماعية لشريحة واسعة 
من المغاربة. 

المتوالية  الزيادات  تشعل  وبينما 
أسعار المحروقات في محطات الوقود 
على  وتجهز  المغاربة،  جيوب  لتلهب 
ما تبقى لهم من قدرة شرائية، تواصل 
ـــداءات  ــوش تــجــاهــل ن حــكــومــة أخــن
المداخيل  من  مستفيدة  االستغاثة، 
التي تجنيها الخزينة على شكل ضرائب 
ورسوم تكاد تشكل نصف ثمن الغازوال 
أسعارهما  حطمت  اللذين  والبنزين 
اليوم كل التوقعات: 18 درهما للبنزين 

و 16.60 درهما للغازوال!

 مراكش: عبد الصمد الكباص 
أطلقت إدارة المركز االستشفائي الجامعي 
لهدم  عروض  طلب  بمراكش  السادس  محمد 
مصلحة المستعجالت بمستشفى ابن طفيل، 
و ذلك بعد توقيف العمل بها لمدة تناهز سنة 
و تعثر أشغال تهيئتها في ظروف وصفت من 

قبل جهات نقابية بالغامضة. 
و من المنتظر حسب مصادر مقربة من هذا 
الملف، أن ُيعلن عن الشركة الفائزة بالصفقة 
في األـسبوع األخير من شهر يوليوز الجاري. 
بإصالح  الخاصة  األشغال   توقف  كان  و 
مصلحة المستعجالت بالمستشفى المذكور قد 
أثار موجة انتقادات إلدارة المركز االستشفائي 
قبة  إلــى  صداها  وصــل  بمراكش،  الجامعي 
بفتح  نقابية  جهات  طالبت  حيث  البرلمان. 
المفاجئ  التوقف  هــذا  أسباب  في  تحقيق 

لألشغال التي رصد لها حسب بعض التقديرات 
ثمانية مالين درهم، و كذا ما صاحبها من ظهور 
لتصدعات في جدران مصلحة المساعدة الطبية 

التي يوجد مكان قسم المستعجالت تحتها. 
و اعُتبر إغالق مستعجالت ابن طفيل لما 
يفوق السنة دليل على غياب منطق األولويات 
في االستثمار بالمركز االستشفائي الجامعي 
إزاء  اإلدارة  بمراكش، و المباالة واضحة من 
السواء  على  العاملين  و  المرتفقين  معاناة 
تحملت  التي  الرازي  مستشفى  بمستعجالت 
الضغط الكبير الناتج عن هذا اإلغالق  لكونها 
في مستشفيات  الوحيد  االستعجالي  المرفق 
مراكش الذي يوجد قيد الخدمة.  هذا الضغط 
المقدمة  الصحية  الخدمات  على  يؤثر  الذي 
االستجابة  على  القدرة  وعلى  بل  وجودتها، 
لحاجيات المرتفقين، بوجود مستعجالت في 
الكبيرة  األعداد  جانب  إلى  وحيد،  مستشفى 
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محمد الطالبي- الرباط 
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الوفد البرلماني المغربي غادر جنوب افريقيا، 
زوال أمس االثنين، في طريق العودة إلى المغرب بعدما بصم على مشاركة كانت 
مثار تنويه أغلب المشاركين من الدول اإلفريقية رغم مناورات الوفد الجزائري، حيث 
انعقدت في الفترة من 27 يونيو إلى 02 يوليوز الدورة العادية للبرلمان اإلفريقي، وهي 
الدورة المخصصة لتجديد هياكل البرلمان بعد فشل آخر دورة وخروج البرلمانيين 

األفارقة دون انتخاب هياكل برلمانهم.
ووفقا لمصادرنا فقد عرفت أشغال الدورة تجاذبا حادا بين الوفد المغربي الذي 
ترأسه المستشار البرلماني يوسف ايذي والوفد الجزائري معززا بصنيعته، وقد 
حاول الوفد الجزائري خالل تسمية مرشحي مجموعة الشمال إقصاء المغرب من 
التمثيلية في هياكل البرلمان اإلفريقي، وهو ما تصدى له المغرب ليحقق نتائج مهمة 
من خالل ترشح النائبة البرلمانية ليلى داهي لرئاسة مجموعة الشباب، وهو الموقع 
الذي فازت به وترشح النائبة البرلمانية خديجة اروهال لنيابة رئاسة لجنة المرأة 
وقد فازت به كذلك، فيما ترشح رئيس الوفد المغربي لرئاسة لجنة التجارة والهجرة 
مما دفع بالوفد الجزائري للسعي بأساليب ملتوية لدفع رئاسة البرلمان اإلفريقي 
المنتخبة لعدم منح لجنة التجارة والهجرة للجنة الشمال ومنحهم بدال عنها لجنة 
النقل والطاقة، وهو ما تنبه له الوفد المغربي ليعمل على الفور على نقل عضوية 
رئيس الوفد من لجنة التجارة والهجرة إلى لجنة النقل والطاقة وفقا للقواعد اإلجرائية 
للبرلمان اإلفريقي ومن ثم ترشح لرئاستها وهو ما لم يرق للوفد الجزائري، الذي دفع 
مرشحه إلحداث الفوضى وعرقلة عمل اللجنة خاصة بعد أن عبر أعضاء اللجنة من 
مختلف الدول اإلفريقية عالنية عن دعمهم للمرشح المغربي، وأمام هستيرية مرشح 
الجزائر قررت رئاسة البرلمان اإلفريقي تأجيل انتخاب رئيس لجنة النقل والطاقة 
إلى الدورة المقبلة، وهي اللجنة الوحيدة التي تم تأجيل انتخاب رئيسها. وفشلت 
الجارة الشرقية للمغرب في تنصيب صنيعتها االنفصالية في أي موقع على مستوى 

البرلمان اإلفريقي في تركيبته الجديدة. 
واستقبل رئيس البرلمان اإلفريقي شيف شورينمبورا أعضاء الشعبة المغربية 
اإلفريقي  للبرلمان  الجديد  الرئيس  أكد  االستقبال  هذا  اإلفريقي، وخالل  بالبرلمان 
عزمه على العمل مع المغرب من أجل تحقيق األهداف القارية المشتركة لتعزيز السلم 

واألمن والرفاه للشعوب اإلفريقية.
كما نوه الرئيس الجديد بمبادرات جاللة الملك لبناء نموذج جديد للتنمية المشتركة، 
وتعزيز األمن االستراتيجي القاري على المستويات السياسية واالقتصادية والروحية. 
وأشاد شوريمبورا بااللتزام اإلفريقي لجاللة الملك واعتبره زعيما قاريا من الطراز األول.

ومن جهته قدم منسق الشعبة المغربية بالبرلمان اإلفريقي التهاني لرئيس البرلمان 
البرلماني  القرار  المساهمة في توحيد  الشعبة  انتخابه، وأكد عزم  اإلفريقي عقب 

اإلفريقي وتطوير فعاليته ليكون عند مستوى تطلعات الشعوب.

المغرب يحقق ن�سرا مهما في البرلمان االإفريقي مقابل خ�سارة وفد البولي�ساريو 
الرئي�س �سوريمبورا ي�سيد بااللتزام االإفريقي لجاللة الملك ويعتبره زعيما قاريا من الطراز االأول
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 وفاة أسطورة المسرح بيتر بروك 
عن 97 عامًا

أبرز  البريطاني بيتر بروك، أسطورة المسرح وأحد  الموت  غّيب 
مخرجي الخشبة في القرن العشرين، إذ توفي السبت عن 97 عامًا، 

بحسب ما أفاد مقربون منه لوكالة فرانس برس.
وتميز هذا المسرحي الكبير الذي ولد في بريطانيا وأمضى قسمًا 
كبيرًا من مسيرته الفنية في فرنسا حيث أسس مسرح »ليه بوف دو 
بأنه أحدث تجديدًا في فن اإلخ��راج المسرحي محررًا إياه من  نور« 

الديكورات التقليدية.
كما حاز شهرة بفضل نسخته السينمائية عام 1963 لرواية »لورد 
أوف ذي فاليز« حول تالميذ تقطعت بهم السبل في جزيرة غير مأهولة 
ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، لكن النتائج كانت كارثية.واشُتهر بروك 
بأنها جذرية  تمّيزت  أعماال  أخرج  شابا  مخرجا  لكونه  بريطانيا  في 
لشكسبير،  أعمال  فيها  بما  كالسيكيات  من  مقتبسة  دموية  وأحيانا 
»ماهابهاراتا«  بينما عمل مع ممثلين أصبحوا الحقا أساطير.وُتعّد 
أشهر مسرحيات بروك،  وهي ملحمة مدتها تسع ساعات من األساطير 
الهندوسية )1985(،  قدمها للمرة األولى في مهرجان أفينيون واقُتبست 

للسينما عام 1989.
لكن أساليبه خضعت لتحّول تدريجي بعد انتقاله إلى فرنسا مطلع 
السبعينات حيث أسس »المركز الدولي للبحوث المسرحية« في »تياتر 

دي بوف دو نور« وتأثر بالتقاليد الشرقية.
وبعد مسيرة استمرت أكثر من 35 عاما، ترك بيتر بروك إدارة مسرح 
»بوف دو نور« في العام 2010 عندما كان يبلغ 85 عاما، بينما استمر 

في تقديم العروض هناك حتى وقت قريب.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك على تويتر »بيتر بروك 
أعطانا أجمل صمت في المسرح، لكن هذا الصمت األخير محزن للغاية«.

وأضافت أنه أورثنا الكثير مشيرة إلى أنه سيبقى »إلى األبد روح« 
مسرح بوف دو نور في شمال باريس حيث كانت تعرض أعماله. من جانبه، 
أشاد سايمن مكبورني، المؤسس والمدير الفني لمسرح »لندن ثياتر« 
الذي تأثر بشدة بأساليب بروك بالمخرج الراحل على تويتر ووصفه 

بأنه »صاحب رؤية واستفزازي ونبي ومخادع وصديق«.

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

جسر زجاجي مرعب لمحبي المغامرة

حبة زرقاء اللون تثير الذعر.. 
أقوى 1000 مرة من مورفين

توفي 3 شبان خالل األشهر الماضية، نتيجة تعاطيهم مخدر 
جديد اجتاح اإلنترنت المظلم، وسط تقديرات بأنه أقوى 1000 

مرة من عقار المورفين المسكن.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن الوفيات الثالث 

وقعت في منطقة برمنغهام، وسط إنجلترا.
ومن بين هؤالء، طالبان جامعيان هما ديالن ليفيل )20 عاما(، 
وجاكوب زنياك )19 عاما(، ووقعت الوفيات بين أكتوبر من العام 

الماضي ويناير الماضي.
وقالت الطبيبة، جوديث يالتس، التي حللت الوفيات الثالث في 
برمنغهام إنه مصدومة بعدما الحظت تأثيرات المواد األفيونية.
ويوجد  اللون،  زرقاء  على شكل حبة  القوي  المخدر  ويباع 
على الجانب األول منها حرف M باللغة اإلنجليزية، ورقم 30 

على الجانب اآلخر.
ويبدو هذا المخدر حل بديال لمخدر »فينتانيل« االصطناعي، 
لكنه أقوى بكثير منه، حيث يمكن شراؤه عبر اإلنترنت المظلم 

وليس في الشوارع، وفق الطبيبة يالتس.
وبدأت القصة تتكشف في أكتوبر الماضي، عندما توفي الشاب 
ليفيل، إذ ُوجد ميتا في منزله، بعدما خارج في الليلة السابقة 

مع اثنين مع أصدقائه.
وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه توفي نتيجة تناوله 
أقوى من  أنه  تبين  تناول مخدرا،  الشاب  إن  وقال  المخدرات، 

عقار مورفين بكثير.
وقال الطبيب، مارك بوتشي، الذي عالج أحد المصابين بهذا 
أن  تظهر  الحيوانات  على  أجريت  التي  الدراسات  إن  المخدر، 

المخدر أقوى 1000 مرة من المورفين.
المخدر يتكون من مركبات جرى تطويرها في  أن  وأضاف 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إذ بدأت في الصين ثم 

انتقلت إلى أوروبا الشرقي وصوال إلى بريطانيا.

دراسة جديدة تكشف فوائد 
القهوة.. تحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض مخاطر 
الوفاة بسبب أمراض عدة، أبرزها مرض القلب واألوعية الدموية.
 Annals of« مجلة  نتائجها  أوردت  التي  الدراسة  وقالت 
Internal Medicine«، إن خطر الوفاة لدى من يشربون القهوة 
سواء كانت المحالة أو المرة، كان أدنى مقارنة مع من ال يشربون 
القهوة. وأجرى الباحثون مسحا على شريحة واسعة في المملكة 
المتحدة حول عادات تناول القهوة، تراوحت أعمارهم بين 37 
و73 عاًما، وأفادوا بأنهم لم يعانوا من أمراض القلب، واألوعية 

الدموية، أو السرطان خالل إجراء المسح.
وقالت الدكتورة كريستينا وي، أستاذة الطب المساعدة بكلية 
الوفاة  أّن خطر  النتائج أظهرت  الطب في جامعة هارفارد، إن 
لدى من شربوا كمية معتدلة من القهوة تتراوح بين 1.5 و3.5 
فناجين يومًيا، كان أدنى لدى األشخاص الذين قاموا بتحلية 

قهوتهم بنسبة ٪30 تقريًبا مقارنة مع من ال يشربون القهوة.
وأضافت وي: »إذا كنت تضيف نحو ملعقة صغيرة من السكر 
إلى قهوتك، فإنها ال تبطل تماًما فوائد القهوة التي نعتقد أنها 

موجودة«.
بدورها، أكدت كبيرة مؤلفي الدراسة الدكتورة دان ليو، من 
قسم علم األوبئة في جامعة ساوثرن ميديكال في منطقة غوانزو 
الصينية، أنه »بناًء على هذه الدراسة، يمكن لألطباء أن يخبروا 
مرضاهم أنه ما من حاجة لدى غالبية شاربي القهوة إللغاء هذا 
المشروب من نظامهم الغذائي، إنما عليهم توخي الحذر بشأن 

أنواع القهوة ذات السعرات الحرارية العالية«.

مخترع جهاز الهاتف المحمول 
يدعو إلى التقليل من استعماله

أعرب مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم، األمريكي 
مارتن كوبر، عن دهشته من مقدار الوقت الذي يهدره المستخدمون 

حاليًا على أجهزتهم، داعيا إلى تركها.
وخالل مقابلة مع برنامج »بي بي سي بريكفاست«، رد كوبر 
)البالغ من العمر 92 عاما( على إحدى المشاركات في الحلقة، 
والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد على خمس ساعات يوميًا على 
»هل تقضين حقا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي  هاتفها: 

من حياتك!«.
وطالب الُمشاركة بعدم اإلفراط في استخدام الهاتف المحمول، 
ناصحًا إياها بأن تستمتع وتستفيد من وقتها وحياتها بشكل 

أفضل، بدال من إهداره على المحمول.
 Motorola DynaTAC وفي عام 1973، اخترع كوبر هاتف
8000X، وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في 
شركة موتوروال منذ أكثر من عشرين عاما، وكان محبًطا بسبب 
تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي أن يقضي 

البعض الكثير من الوقت في السيارة الستخدام الهاتف.

الثقافة  اليونسكو  منظمة  أدرجت   
األوكراني  البورش  بحساء  المرتبطة 
على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي 
المعرض للخطر، في إطار تبعات الحرب 
»استمرار«  تهدد  التي  أوكرانيا  في 
التقاليد المحيطة بهذا الطبق الشهير.

الملف  تقييم  لجنة  مقرر  وأوض��ح 
في  لويجي األوكراني  بيير  المنظمة 

 )...( الحساء  هذا  »وجود  أن  بيتريلو 
ليس في خطر في حد ذاته، لكن التراث 
بالبورش  المرتبط  والحي  اإلنساني 
هو المعرض بخطر مباشر بفعل تعطل 
قدرة السكان على ممارسة ونقل تراثهم 
الثقافي غير المادي بشكل خطير جراء 
النزاع المسلح، وال سيما بسبب التهجير 

القسري للمجتمعات«.
في  قدمت طلبا  قد  أوكرانيا  وكانت 
منتصف أبريل إلدراج ثقافة هذا الحساء 

في قائمة التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر، 
معتبرة أن غزو البالد في 24 فبراير من قبل روسيا 
»قابلية  تهدد  ذلك  عن  نتجت  التي  القصف  وأشهر 

االستمرار« لهذا الطبق وكل التقاليد المحيطة به.
والحظ بيتريلو أنه بسبب الحرب، »لم يعد السكان 
قادرين على تحضير أو حتى زراعة الخضروات المحلية 

الالزمة لتحضير البورش«.
وتابع »ال يمكنهم حتى االجتماع معا إلعداد البورش، 
ما يقوض الجوانب االجتماعية والثقافية. وبالتالي، 

فإن انتقال هذا العنصر بات في خطر«.
البيئة  يدمر  المسلح  »النزاع  أن  إل��ى  وأش���ار 

والحيوانات والنباتات.
وقرر أنه »لكل هذه العوامل، من الضروري إجراء 
حماية عاجلة لهذا العنصر في إطار اإلجراء العاجل 

للغاية«.
أن بورش هو حساء قديم مصنوع من  إلى  يشار 
الشمندر، وعادة ما يتم تقديمه مع الخبز أو لفائف الثوم.

ورحب وزير الثقافة األوكراني أولكسندر تكاتشينكو 
حرب  في  لنا  »النصر  إن  قائال  اليونسكو،  بإعالن 

البورش«. وكتب على حسابه على 
في  »ستنتصر  أوكرانيا  ن  تلغرام 
الحرب«،  البورش وفي هذه  حرب 
في إشارة إلى الصراع مع روسيا.

ولفت إلى أن أوكرانيا ستشارك 
مع  ه��ذا  الشمندر  حساء  وصفة 
جميع البلدان المتحضرة، »وحتى 
أيضا،  المتحضرة  غير  الدول  مع 
بحيث يكون لديهم على األقل شيئ 

خفيف ولذيذ وأوكراني«.
وتسببت المبادرة األوكرانية في 
إزعاج في روسيا، حيث يتم إعداد 
اعتراض  رغم  أيضا،  الطبق  هذا 
الطبق  موسكو  نسب  على  كييف 

إليها.
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
في نيسان/ابريل »حتى كتب الطبخ 
لماذا؟ ألنه من المستحيل  تم حظرها )في أوكرانيا(! 
مشاركة البورش. مستحيل! ألنه ال يمكن أن ينتمي إال 

إلى شعب واحد وجنسية واحدة«.
وأضافت »قد يكون من الشائع أن تقوم كل مدينة 
ومنطقة وربة منزل بإعداد هذا الطبق بطريقتها الخاصة، 
لكن ال! هم لم يرغبوا في أي تسوية، وهذا ينم عن كراهية 
تكرار  في  أشكاله«،  ونازية وتطرف بجميع  لألجانب 
لالتهامات المعتادة التي توجهها موسكو إلى السلطات 

األوكرانية.

اليونسكو تدرج حساء البورش األوكراني
  على قائمة التراث غير المادي المعرض للخطر

وضع بعضهم »تحويشة العمر« فيها فيما 
جعل منها آخرون منزال صيفيا مريحا... تواجه 
قرابة 30 عوامة على النيل في القاهرة خطر 
الزوال بسبب مشروع أعده الجيش يضحي، 
وفق السكان، بتلك البيوت التراثية العائمة من 

أجل جني أرباح.
»عندما  سويف  أه��داف  الكاتبة  وتقول 
سنوات،  عشر  قبل  العوامة  ه��ذه  اشتريت 
حققت حلما كان يراودني على الدوام وأعددتها 
الستقبال أحفادي وتمضية آخر أيامي فيها«.
غير أن مياه النيل قد تتوقف عن التالطم 
مع هذه المنازل العائمة المرتكزة على صناديق 
كبيرة من المعدن على طول كورنيش النيل في 
منطقتي الكيت كات وامبامبة قبالة حي الزمالك 

الراقي الواقع على الضفة األخرى للنهر.
منار مهندسة في الخامسة والثالثين تعيش 
مع أسرتها في واحدة من هذه العوامات. وتقول 
منازلنا  يريدون  »إنهم  برس  فرانس  لوكالة 

ليقيموا مكانها مقاهي ومطاعم«.
وأثار مصير منال وجيرانها تعاطفا كبيرا 

عليها  انتشرت  التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
يبلغ عمر  التي  العوامات  الحفاظ على  الى  مذكرة تدعو 

بعضها مئة عام.
على  الشهيرة  المسائية  الحوارية  البرامج  أن  حتى 
محطات التلفزيون المحلية، التي تدعم بقوة نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، بدت وكأنها تؤيد سكان العوامات 

الذين حلوا ضيوفا على مقدمي هذه البرامج.
الجمهور  أذهان ووجدان  في  العوامات  وترتبط هذه 
العربي كله، وليس المصري فقط، بأفالم سينمائية شهيرة. 
فهذه المنازل العائمة كانت خلفية للعديد من االفالم منذ 
الخمسينات، مثل فيلم عبد الحليم حافظ »ايام وليالي« 
الذي غنى فيه أغنيته المعروفة »انا لك على طول« وهو في 
مركب في النيل بينما حبيبته تراقبه من شرفة عوامتها.

وشكلت إحدى العوامات كذلك ملتقى لشخصيات درامية 
متنوعة في فيلم »ثرثرة فوق النيل«، المأخوذ عن رواية 
الحائز  محفوظ  نجيب  المصري  للروائي  نفسه  باالسم 

جائزة نوبل.
ولكن بصرف النظر عن عالقة هذه العوامات بالسينما 
المنازل  كارثة مالية تنتظر أصحاب هذه  فان  المصرية، 

مع  العوامة  هذه  اشتريت  »لقد  منار  وتقول  العائمة. 
باع  ووال���دي  شقتي  بعت  س��ن��وات.  أرب��ع  قبل  أسرتي 
سيارته واستخدمنا مكافأة نهاية لخدمة لوالدي ووالدتي 

المتقاعدين لنتمكن من تدبير ثمنها«.
أعطي اإلنذار األول عام 2020، حين أعلن محافظ القاهرة 

»تعليق تصاريح رسو العوامات بشكل مؤقت«.
ولكن منذ ذلك الحين، لم يحصل أي شيء الى أن جاء 
أمر االخالء. ورغم أنه تم تأجيل المهلة لمدة أسبوع، اال 
أن ذلك لم يترك للسكان »الوقت الالزم للتقدم بطعن أمام 

القضاء«، وفق أحد القاطنين.
وفوق ذلك، فإن الدولة تطالبهم بمبالغ طائلة: متأخرات 
حق االنتفاع بشاطئ النيل، وقيمة تسجيل العوامة وهي 
تصل مع إيجار المرسى الى ما يراوح بين 40 الف و50 

الف دوالر، أي 20 ضعف ما كانوا يدفعونه من قبل.
غير أن رئيس اإلدارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة 
أيمن أنور أكد في أحد البرامج التلفزيونية أن القرار ليس 
مفاجئا. وقال »في العام 2020، منعت الدولة استخدام 
العوامات كمنازل فهي ال تعطي صورة حضارية وتلوث 
النيل«. والحل الوحيد للسكان من أجل االحتفاظ بمنازلهم 

هو تسجيلها كمنشأة سياحية أو تجارية.
وتقول الكاتبة السبعينية سويف »مطلوب مني وأنا في 

سني هذه أن أدفع كل هذه األموال، أن أتحول 
الى صاحبة مقهى، هذا قرار طرد مقن ع«.

ويندد الناشطون باستمرار بعدم إطالع 
السلطات للسكان بشكل كاف على خططها. 
وازالة هذه العوامات، التي تذكر بإزالة حي 
بوالق أبو العال ومنطقة ماسبيرو المالصقة 
له في قلب القاهرة، تعكس رغبة الدولة في 
التطوير العقاري في جميع أنحاء العاصمة 

التي تنمو سكانيا بشكل مط رد.
وإذا كانت األحياء الفقيرة العشوائية 
أزيلت في البداية باتباع سياسة البلدوزر، 
فإن قرار إزالة العوامات يمس هذه المرة 

أسرا  ميسورة نسبيا.
قبالة العوامات على الضفة األخرى، ي 
المشاريع  أحد  »ممشى أهل مصر«  عتبر 
الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح 
العاصمة  شأن  ذلك  في  شأنه  السياسي، 
اإلدارية الجديدة التي تنمو وسط الصحراء 

على بعد 50 كيلومترا شرق القاهرة.
وترى سويف أن ما يحدث »كارثة، فكل 
سنتيمتر يجب أن يكون مربحا، لم يعد هناك أماكن عامة، 

لم يعد الناس يستطيعون الخروج من دون أن يدفعوا«.
وتقول الحكومة في المقابل إن هذا الممشى الذي يضم 
مرسى بحريا  ومسرحا  مفتوحا  ومقاهي ومطاعم، سيضمن 
للجمهور الوصول إلى النيل الذي لم يكن متاحا بسبب 

المطاعم والمقاهي الخاصة على الكورنيش.
ويقول عوض وهو جالس داخل عوامته التي يقيم فيها 
مع زوجته وأوالده منذ 25 عاما »المتر المربع يتم تأجيره 
لألغراض التجارية مقابل ألف جنيه، وبالتالي فهم يفضلون 

اإليجار للمقاهي لتحقيق مكسب«.
»انه أمر مأساوي ألن  ويضيف هذا الرجل الستيني 
هذه قطعة من التراث مر عليها الملك فاروق وأم كلثوم 
ومنيرة المهدية«، أكبر مطربة مصرية في الفترة ما بين 

الحربين العالميتين األولى والثانية.
ويضيف »إنها قضية خاسرة سلفا. وحتى أمام مجلس 
الدولة سنكون في مواجهة الدولة وبالتالي لن نستطيع أن 
نفعل أي شيء، ويقال لنا إن القرار جاء من فوق«، مشيرا 

بيده إلى السماء مستسلما.

 المنازل العائمة الشهيرة في القاهرة تواجه خطر الزوال 
فيها فيما 
جعل منها آخرون منزال صيفيا مريحا... تواجه 
 عوامة على النيل في القاهرة خطر 
الزوال بسبب مشروع أعده الجيش يضحي، 
وفق السكان، بتلك البيوت التراثية العائمة من 

عندما 
سنوات،  عشر  قبل  العوامة  ه��ذه  اشتريت 
حققت حلما كان يراودني على الدوام وأعددتها 
الستقبال أحفادي وتمضية آخر أيامي فيها«.

غير أن مياه النيل قد تتوقف عن التالطم 
مع هذه المنازل العائمة المرتكزة على صناديق 
كبيرة من المعدن على طول كورنيش النيل في 
منطقتي الكيت كات وامبامبة قبالة حي الزمالك 

منار مهندسة في الخامسة والثالثين تعيش 
مع أسرتها في واحدة من هذه العوامات. وتقول 
منازلنا  يريدون  إنهم 

مع وأثار مصير منال وجيرانها تعاطفا كبيرا  العوامة  هذه  اشتريت  »لقد  منار  وتقول  العائمة. 

مقتل امرأة رومانية بمصر في هجوم 
قرش للمرة الثانية خالل أيام

قالت الخارجية الرومانية إن سائحة رومانية لقيت حتفها في هجوم لسمكة 
قرش خالل عطلة كانت تقضيها في مصر، ما يجعله ثاني هجوم قاتل ألسماك 

القرش في األيام األخيرة هناك.
وكانت سيدة نمساوية )68 عاما( قد لقيت حتفها الجمعة الماضية، بعد أن 
فقدت ذراعا وقدما في هجوم آخر لسمكة قرش من نوع ماكو قصير الزعنفة 

أثناء السباحة في البحر األحمر بالقرب من مدينة الغردقة الساحلية.
ُقتلتا  امرأتين  أن  بيان األحد  المصرية في  البيئة  أعلنت وزارة  قد  وكانت 
جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر األحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة 

قرش أثناء ممارستهما السباحة.
وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك 
السباحة  رياضة  ممارسة  أثناء  قرش  سمكة  من  لهجوم  سيدتين  ب�«تعرض 
السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة«.

وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث »يقوم 
باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق ألسباب السلوكيات التي نتجت عن 

سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين«.
من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعالم محلية مصرية على نطاق واسع عن 

وفاة سيدة ثانية في هجوم آخر لسمكة قرش األحد.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية إنها تعمل على تحديد هوية الضحية تمهيدا 

إلبالغ أسرتها والشروع في إجراءات إعادة الجثمان إلى رومانيا.
وأغلقت السلطات المصرية السبت، جزءا من ساحل البالد على البحر األحمر 

بعد وفاة السيدة النمساوية.
كما حظرت السلطات األنشطة المائية بما في ذلك الغوص والغطس وركوب 
في  الصيد  قوارب  نزول  تم حظر  كما  الماء،  على  والتزلج  الشراعي  األمواج 

المياه قبالة الغردقة.
وانتشر تسجيل مصور عبر صفحات اإلنترنت يتردد أنه يظهر الهجوم الذي 
أودى بحياة السيدة النمساوية، على مسافة قريبة من الشاطئ نسبيا، كما 

ظهر من رصيف قريب.
ويظهر التسجيل تحول لون الماء إلى اللون األحمر بسبب الدماء فيما يلقي 

المارة على الرصيف بعوامة مطاطية نحوها.
لم يتبين بعد كيف تمكن القرش من الوصول إلى الشاطئ.

وهجمات أسماك القرش كانت نادرة إلى حد ما في المنطقة الساحلية المطلة 
على البحر األحمر في السنوات األخيرة.

مرشد سياحي  فقد  كما  ذراعه  أوكراني صغير  فقد صبي   ،2020 عام  في 
مصري ساقه في هجوم لسمكة قرش.

في عام 2010، تسببت سلسلة هجمات ألسماك القرش في مقتل سائح أوروبي 
وتشويه العديد من اآلخرين في مياه البحر األحمر قبالة مدينة شرم الشيخ في 

شبه جزيرة سيناء، عبر البحر األحمر من الغردقة.
وتعد منتجعات البحر األحمر في مصر، ومنها الغردقة وشرم الشيخ، من 

الوجهات الساحلية الرئيسية في البالد وتشتهر بالسائحين األوروبيين.
ينجذب الغواصون إلى منحدرات الشعاب المرجانية شديدة العمق القريبة 

من الشاطئ والتي تتمتع بحياة بحرية ثرية ومتنوعة.
سعت السلطات المصرية في السنوات األخيرة إلحياء قطاع السياحة الحيوي، 
الذي عانى من سنوات من االضطراب، أعقبتها مؤخرا جائحة كورونا والحرب 

في أوكرانيا.

افتتحت جورجيا، األسبوع الماضي، جسرا زجاجيا يضم منصة على شكل الماسة كبيرة في منطقة داشباشي.
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