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جاللة الملك يوؤكد اأن اأنبوب الغاز المغربي النيجيري �شي�شاهم ب�شكل جذري 
في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الإفريقية

خارطة الطريق امللكية للجواب على إشكاليات املديونية وحتديات الرقمنة والتغير املناخي

األطلسي  االستراتيجي «  الجديد  لحلف شمال  »المفهوم   وضع  
)الناتو (  شمال إفريقيا   في   منطقة ذات  » مصلحة استراتيجية،   على 
جناحه   الجنوبي «. وبذلك تكون الخريطة الجديدة لسياسة   الحلف  
 العسكرية  قد حّددت   أول مّرة ، وبصريح العبارة، خط المواجهة الذي  
 انزاح جنوبًا نحو القاّرة السمراء،   بالرغم من أّن الجناح الشرقي  
 ألوروبا والحلف ،  حيث الوجود الروسي   في   أوكرانيا هو الذي   نال 
األهمية الكبرى في   بيانات الحلف ووثائقه ومخّططاته، المتفّرعة 
واعتبرت روسيا  الذي   ودعناه .  في   مدريد ،  نهاية   يونيو  قمته  عن 
ذلك تحويل العالم إلى جبهٍة مفتوحٍة ضدها،   وقد عبر نائب وزير 
الخارجية الروسي،   ألكسندر   غروشكو،   عن ذلك بقوله : »اعتبار حلف 
شمال األطلسي روسيا  تهديدًا مباشرًا سعي   خطير إلى المواجهة 
مع موسكو على جميع الجبهات « بل اعتبره تحّواًل خطيراً .  بالنسبة 
لروسيا،   التي   اعتبرها »ناتو « في   وثيقة   0102 ،   شريكًا في   الهندسة 
األمنية للعالم الصاعد من الحرب الباردة ،   فهذا   يعني   إخراجها رسميًا 
من   هذه الهندسة ، كما أنّ  » اعتبار وجود دولة كروسيا تهديدًا للحلف  
 هو تحّول خطير جدًا،   إّنه سعي   جاد إلى المواجهة معنا،   والحتواء 
روسيا على جميع الجبهات، وباستخدام جميع الوسائل « كما عبر 

المسؤول الروسي   السابق الذكر . 
وفي   خضم الجبهات   التي   أشارت إليها   وثيقة الحلف، وتشكل 
جبهة للصراع مع روسيا،   هناك جبهة الشمال اإلفريقي   الذي   صار 
معنيًا بالمفهوم االستراتيجي   الجديد   الذي   يحّدد سياسة  الـ«ناتو« 
ودوله، عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا،  وصار معنيًا كذلك في   نتائج 
عندما   معنيًا  المقبل،  وصار  األوروبي   للعقد  االتحاد  مع  التعاون 
أّن روسيا تهديد مباشر،   في   وقت يوجد الروس في    يعتبر »ناتو« 
 شمال إفريقيا بدرجات متفاوتة،  اقتصاديًا وعسكريًا وبشريًا، في   كّل 
من  ليبيا والجزائر والمغرب،  وتتحّدد   المواقف   منها،   بالتالي ،  من 
الـ«ناتو« نفسه   بناء على الموقف من الهجوم الرسمي   على أوكرانيا، 
والذي   تراوح ما بين   االمتناع   عن التصويت  ) الجزائر (  والتصويت 
ضد روسيا  )موريتانيا (  أو الغياب الكلي   عن جلسة األمم المتحدة  
 الخاصة بالتصويت  )المغرب (.   ونجد أنّ   المتحّكم في   مواقف كّل دولة 
 مصلحتها الوطنية،  لكّن ذلك لن   يمنع تطّور الوضع   أكثر، واصطفافًا 

أكثر وضوحًا في   القادم من الحرب .
ضوء  اإلفريقي ،   على  الشمال  مستقبل  قراءة  عناصر   ولعّل  من 
المستجّدات االستراتيجية،   عنصر   الدور اإلسباني   في   هذا التوّجه  
 الذي   كان حاسماً ، إذ يمكن القول إّن إسبانيا نجحت في   أن تجعل 
خريطة الطريق الجديدة لحلف الناتو، تتضّمنه بشكل قوي   وواضح .  
والحقيقة أّن إسبانيا سعت، بجهد كثير،   إلى احتضان القّمة وإنجاحها،  
 لكي  تعّزز فكرة أّن ضفتها الجنوبية مهمة أيضًا لحلف الـ«ناتو« 
وهو ما عّبر عنه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ،  بالقول:   «ضمنَّا أال 
 يكون الجناح الجنوبي  ) للناتو (  منسياً «.  وهذا الدور اإلسباني   مفتاٌح 
أساسيٌّ   في   قراءة الوضع الحالي   في   شمال إفريقيا، وفي   استشراف 
توقعات المستقبل ، فإسبانيا دخلت في   مرحلة عمل استراتيجي   جديدة 
مع المغرب  )انظر مقالة الكاتب »التوأم االستراتيجي   الجديد« في  
» العربي   الجديد «(   وقد صارت بقوة القّمة التي   احتضنتها  ناطقة 
باسم  حلف  الناتو  في   القضايا ذات الصلة بالهجرة وباإلرهاب ،  وميزة 
الوضع الحالي   مع جارها الجنوبي   بناء اتفاقيات تليق بالقرن الواحد 
والعشرين. وفي   الوقت نفسه، كانت موريتانيا قد جّددت مصادقتها 
على اتفاقية التعاون وحسن الجوار والصداقة مع مدريد التي   كانت 
قد وقعتها في العام 8002، ونفسها إسبانيا توجد على مسافة جفاء 
مع الجزائر،   بسبب قضايا تتعلق بقضية الصحراء المغربية،   والتي  
 كانت مدريد قد اتخذت فيها قرارًا تاريخيًا لم   ينل إعجاب الدولة 
الجزائرية . وقد جعل  توّتر الوضع بينهما  األمر   يصل إلى استعمال 
سالح الغاز والنفط ،  وهو ما   يعتبره الـ«ناتو «  سالحًا استراتيجيًا، 

ال   يقبل أن   يستعمل ضد أيٍّ من دوله.
في   سجل األزمات التي   يكون مصدرها الجوار اإلفريقي   لحلف 
الناتو،   يذكر أمينه العام،   ينس ستولتنبرغ   اإلرهاب والهجرة   غير 
الشرعية،   إضافة إلى التهديد باستعمال الغاز والنفط ،  وهي   تلويحات 
تعني   أّن الجنوب مصدر للقلق ،  ولما   يسّميها  » الحروب الهجينة « 
 التي   تكون أراضي   شمال إفريقيا إما مصّدرًا لها أو معبرًا أو ساحة 
مضمر  هو  ذلك  ولعّل  خارجية .  قوى  طرف  من  والتأثير  للصراع 
تصريحات  األمين العام للحلف، عندما صّرح  أّن »الدول األعضاء 
تطّرقت خصوصًا إلى مسألة   سعي   روسيا والصين إلى تحقيق تقدم 
سياسي   واقتصادي   وعسكري   في   جنوب أراضي   دول الناتو «. وقد  
 لّوح الحلف بعدم االستقرار الذي   قد   يتسّبب به هذا النفوذ المتزايد،  
 وهو ما   ينبئ بنية الحلف في   دفع شركائه في   المنطقة إلى مواقف 

حّدية حاسمة :  من  معنا ومن ضدنا؟  
 أصبحت الصين  في   خط   المواجهة ، ويكون الحلف االستراتيجي  
 قد قّرر   اتهام الصين بفرض  » تحّديات منهجية «  ألول مّرة .  وإذا كانت 
الكرة األرضية،  ال سيما مياه   المحيط الهادئ  وآسيا، قد صارت جبهة 
ضد الصين ، فإّن شمال إفريقيا معنيٌّ  باعتبار االستثمار االستراتيجي  
 للصين في   حوض المتوسط وفي   جنوب الصحراء وفي  بلدان  شمال 
إفريقيا. ودولة الزعيم ماو تسي   تونغ   تكتسب   نفوذًا في   المنطقة،  
 خصوصًا في   المجال االقتصادي ،  والشراكات االستراتيجية،   وإن 
انعدم وجودها العسكري   الرسمي  وغير الرسمي .  وتربطها عالقات 
قوية مع الحليف   القوي   للـ«ناتو« واالتحاد األوروبي،   المغرب،   الذي  
 نّوع شراكته بقرار سيادي   أعلنه الملك محمد السادس في   6102،   كما 
أّن موريتانيا ال ترفض أفقًا اقتصاديًا مع بكين ،  وهو حال الجزائر 
نفسها .  ونحن نقتصر على دول المغرب الكبير   جنوب المتوسط،   لما 
لها من تماّس كبير مع تضارب االستراتيجيات الدولية ،  ولقدرتها 

على التأثر والتأثير في   المنطقة في   هذا التوقيت بالذات . 
لن   يكون المستقبل القريب  مبّشرًا بالخير   إاّل للدول التي   استطاعت 
أن تبني   لنفسها مركزًا في   الحرب الثالثية   التي   تشغل بال أوروبا 
وأخرى استراتيجية تشغل بال الحلفاء في   حلف الناتو،   مركزاً   يكشف 
القدرة على تملك عقيدة أمنية سليمة ومقنعة في   محاربة اإلرهاب،  
 وعقيدة استراتيجية بالمساهمة في   إيجاد شروط االستقرار والتنمية 
وعقيدة سياسية للدفاع عن السيادة   في   بناء الشراكات الدولية على 
قاعدة المصلحة الوطنية ،  ولعّل النقطة الكبرى في   ضعف الجنوب 
في   ميزان الشمال هو   التفّكك والنظرة الضيقة   والسلوك الفردي   في  
 تدبير المنطقة ومصالحها،   عبر رفض أي   تعاون أو   يد ممدودة لبناء 
تكتل شمال إفريقي   قادر على أن   يفرض نفسه في   معادالت الميزان 

االستراتيجي   الدولي ...  وتلك قّصة أخرى ! 
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رو�شيا   و ال�شين 
والناتو : 

 امتدادات 
الحرب في  

 �شمال اإفريقيا 
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أحمد المديني
 1

لماذا نكتب المقطع؟ هل ألن الزمن متقطع؟ 
الرؤية ناقصة وضيقة؟ الكائن تقّلَص وضؤل؟ 
الكائن هُزل من قهٍر وحرماٍن أم من حاجاٍت 
ممنوعة، وكلُّ إنسان هو من ذوي االحتياجات 
ال  ومحدوٌد  قليٌل  الشيء  ألن  هل  الخاصة؟ 
يمكن تقاُسمه؟ أم ألن الذين بلعوا كل شيء 
ما أبقوا لغيرهم إال ظالل الحرمان يتمرغون 
فيها وَيْحثون التراب فوق األرض تحت اللحد؟ 
هواته  من  لست  وأنا  النِّّفري،  قال  كما  أم، 
من شدة تكالب العاجزين على كالمه ترياقا 
ضاقت  الرؤية  اتسعت  كلما  قال:«  لكبتهم؛ 
عن  لُصمت  جواب  أقّل  ملكت  لو  العبارة«؟ 

الكتابة والكالم.

 2
في زمن َبُعد كثيرا عّني ـ عن جيلي ـ لم 
نكن َنُعدُّ األيام، وال ممن يضعون ساعاٍت في 
المعاصم، كنا نحن هم الوقت، اليوم يتزَينون 
بأفخم الساعات ويطحنهم الخوف وقلوبهم 
تدق كالطبول جَزعًا من الموت. كنا..ال أستطيع 
اإلفالت من جاذبية الماضي، فأنا جزٌء منه 
الِقدُم  ليس  إنه  الحاضر،  في  مستمر  وهو 
متسلطٌة  جثٌث  الميتة،  الخاليا  المتهالك، 
في شكل أحياء؛ كاّل، إنه ليس صفة الطلول 

التي نعاها أبو نواس داعيًا إلى معاقرة ابنة 
الكْرم، بل السبيل الذي مضينا فيه بين الّرحم 
العمر  والوصول في بيداء وشقاء وسعادة 

كذلك ولو إلى السراب.

3
أني  اقتنعتم  ربما  قليال  معي  فــكــروا 
أتحدث،أكتب، خارج مدار الحنين واالستغراق 
في ما مضى وإن ُوجدت من نسغ المضي. 
حديثي عن الماضي إلحاٌح على ما لم يتحقق 
أّنا  بمرارة  جيلنا  أبناء  يقول  ويكُمل. حين 
خسرنا رهاناتنا وُأجهضت مشاريُعنا بقوى 
قاهرة، فنحن ال نحزن، وهذا شعور طبيعي، 
وإنما لنذّكر بأن المستقبل ُسرق منا واغُتصب، 
وما ينظر إليه الرابحون شماتة خسرانًا لنا 
وانتصارًا لهم وعلينا هو الماضي بالذات، 
التِفتوا إليه واستحضروه ولو على الورق 
وسترون أّي خسارة فادحة وأّي هزائم منَكرة، 

وكم رجاٍل أضعنا ليوم كريهة وِسداد ثغر!

4
ال يعّض الكاتب أصابعه من الندم. ال يبكي. 
ال ييأس. وبالطبع، ال يستخِذي أو يتواطأ، 
وإال فهو وغد نذل وشّحاذ. ينخرط في الكتابة 
والحياة، هما مشروع واحد، مراهنًا دوما على 
الربح، إنه رابح سلفا إن أخلص لنفسه فقط، 
ما يتبع ذلك كسب كّله، جّله، وبعُضه أجّله. 
يكفي أن يكون ابن بيئته وشعبه، بصيص 
نور يهديه، وقضية يقبسها من فوهة بركان، 
الكلمات الِحمم واللغة النبع وخياله قرصان 
فوق صهوة خيول الجان قبل اإلنسان. لماذا 
الشعراء هم أنبياء األرض منبوذون في كتب 
السماء؟ ألنهم يقبضون على الجمر ويعَصون 

ويخلقون من جنون.

5
ويا  السيل،  ُغثاء  من  دعك  ِقّلة،  هم  لذلك 

ليل يا ليل، ونثر ِمسخ ال نظٍم وال ذيل. ركاٌم 
هــراء، وصــراخ أجــوف هــواء، قد ضاع في 
الشعر خبز  والُحداء.  السراب  القافلة  سير 
الروح، مثل الخمرة وأعذب، أشدُّ ُسكرا وأملُح 
ثغرا، وأطرب. لذلك نناشد النعيق والنقيق 
والقبيح عن وجهنا اغُرب. كما ظللنا نناشد 
واستعارة  القردة،  رقَص  أوقفوا  المهّرجين 

قامات الفرسان هي وصولة
المردة. األقنعة ذات يوم تتمزق، ومساحيق 
الزينة على الوجه الدميم ال محالة تتشقق. 
ثم ماذا، الويل لشعب ُيضيع وجَهه، صوَته، 
لغَته، خيُله باركٌة وللبغال سروج؛ال هو شرق 

وال غرب.

6
لو ملكت بارقَة أمل ضد الفناء لُصمت عن 
الكتابة والكالم. راسلني صديق، دمث الخلق 
ومحبٌّ لألدب لبيب. أقرضني قرضًا حسنا 
يتابع ما أكتب وينّوه باإلخالص ومناوشتي 
ويستحسن  لإلصالح  نشدانًا  للمساوئ 
العبارة. ثم يصارحني، ولكنك أحيانا تلَسع 
وتغِمز من قناة القوم حتى اللذع، بينما هم 
الشائع وال يفهمون كيف هناك من  يحبون 
يغضب، وتواصل بالكلمات وحدها مثل دون 
كيخوطي ديال مانشا فورة ما تظنه الصواب، 
بينما بأيديهم الحل والعقد والعقاب. لم يقلها، 
دمي،  في  سبحت  قلمي  غمست  كلما  لكني 
ولسان حالي ليس بيني وبين الحرية حجاب.

7
من شّب على شيء شاب عليه، على سبيل 
فاقَد  بــات  كالما  أعيه  الحصر.  ال  المثال 
شيء  على  شــّب  من  الصواب  الصالحية. 
الحداثيون  كشحه.  وطوى  له  وتنّكر  نِسَيه 
الملفقون يتنّدرون على اآلباء الكالسيكيين. 
ُيطلون وجوهُهم بأصباغ المصطلحات، تراهم 
يقلدون طيران النوارس من غير أن يمتلكوا 

صبرها قبل االنقضاض على سمكة في البحر، 
ينحنون ُرّكعًا ُسّجدًا لمن يعطي أكثر وُيلّبون 
واق واق،ويصخبون بفجور: إنكم أثقلتم على 
لها، ُصنّاع  اليوم نحن  التاريخ ومنذ  كاهل 
اليوم ومتعهدو خدمات غد، ال آباء لنا، قتلناهم 

وتزوجنا أمهاتنا سفاحا عَلنًا، وماذا بعد؟!

8
ُأسأل دائما هذا السؤال ويعييني الجواب 
بداهة  تلفظ  إلي،عاجٌزعن  بالنسبة  ألنــي، 
الفطرة. الروائية التركية أليف شافاق أنبُه 
تكتبين؟  لماذا  سؤال:  عن  مّني  وأشــجــُع 
إننا قي بلداننا ال نملك ترف عدم  أجابت:« 
الخوض في السياسة. خذ الحرية ـ هي أّم 
كل شيء ـ هل يمكن لكاتب أن يعيش ويكتب 
بدون الدفاع عن هذا الحق، إنه يدافع عن حقه 
قبل دفاعه عن اآلخرين ومعهم«. ال يحتاج هذا 
التصريح ظاهرًا إلى نقاش، خالفا ألصحاب 
الرؤوس الخشنة، المعلقة في مشنقة مع وقف 
التنفيذ، غير أن آخرين ـ أنظر إليهم كالّسيل 

العرم ـ يدافعون عن نرجسيتهم المقرفة.
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في الغابة غول، في المدينة تّنين. مخالُبه 
تطول ال يعرف ما الحنين، ويصطبر طويال 
بخفوت  يئّن  والبطش  والقهر  الجوع  على 
وال ُيسمع له أنين. في الغابة تركض ثعالب 
قصف  المدينة  في  بينما  ثعابين،  وتتلوى 
صفقاٍت وعلى الخد األيسر صفعات، والبشر 
المسّمى الشعب غائب وهو فعال مشدود إلى 
الغيب، وفي التلفزيون والصحف والمقاهي 
األحــزاب  وكواليس  واألســـواق  واإلدارات 
والوزارات، وفي مخادع األزواج أيضا وما 
تلك  وعتمة  الجامعات  مدّرجات  من  تبقى 
في  محشوٌّ  كبير  وهــمٌّ  كثير  نكد  الدهاليز 
أنابيب الطنين؛ فمن يكشف الُغّمة عن األمة!

َمقاطُع من زمن مبعَثر ومنظور، واآخر مطمور

همسة يف أذن الوطن

الثمن والقيمة

بقلم: نور الدين العوفي

الكل يعلم أن مصفاة السامير، في األصل، لبنة 
من لبنات المعمار االقتصادي العمومي، ودعامة 
من دعامات السيادة الوطنية، واألمن االقتصادي، 
إنجازات  أهم  من  إنجاٌز  بالخصوص.  الطاقي 
حكومة عبداهلل ابراهيم التي لم ُيْكتْب لها أن 
 .)-1959  1958( سنتين  من  أقل  سوى  ُتعّمر 
وألسباب ال عالقة لها ب » الجدوى « االقتصادية، 
واالجتماعية للمصفاة، تمت خْوصصُتها في زمن 
 4 مقابل   ،1997 )سنة  الضاحكة«  العولمة   «
ماليير درهم(. كان يقال عن المؤسسة العمومية : 
ما أصابت هدفها، وما ربحت تجارتها. وقيل عن 
ح،  رُبّ المقاولة الخاصة إنها أجدر في الكسب، والَتّ
د  وأنجع من حيث التنافسية، وأقدر على التزُوّ
من السوق الدولية للمحروقات بأفضل األسعار. 
في المحصلة، لم تكن المقاولة الخاصة أجدر، 
وال أنجع، وال أقدر. بل آلت، في غفلة، أو تغاُفل، 
 .)2016 مارس   21( اإلفالس  إلى  الدولة،  من 
ومنذ ذلك التاريخ، وشركة السمير في برزخ تنتظر 
المآل. جُرَؤْت حكومة عبداإلله بنكيران )1 دجنبر 
2015( على تحرير سوق المحروقات، ولم تجُرْؤ 
على » التقنين « الذي وعدت به البالد والعباد. 
عًا، التهبت أسعار البنزين، وسرى  وكما كان متوَقّ
سعيرها في مفاصل االقتصاد كالنار في الهشيم. 
 28( البرلمان  بعد  المنافسة،  مجلس  وضع 
فبراير 2018(، تقريرًا في الموضوع )4 فبراير 
2019(، فيه تشخيص للداء، وتوصيف للدواء. 
عادت » حكاية « السامير إلى الطفو مع الحرب 
األوكرانية، حيث افتقد الناس الدور المنوط بها 
في ضبط السوق، وفي تليين تذبذب األسعار، 
تحسبًا  االستراتيجي  المخزون  تأمين  وفي 
عودة  على  الشعبي  الطلب  ــج  تــأَجّ للنوازل. 
السامير إلى » المحفظة « العمومية. للحكومة 
معاكس، أْمَعنت فيه، ال ترى  تقدير موقف «   «
عنه بديال. السامير ذهبت ريُحها، وال نية في 
ى من أصولها المادية، ومن مْجدها  إنقاذ ما تبَقّ
الالمادي. هذا الموقف المعاند للحكومة محكوم 
باإليديولوجيا الليبرالية التي َيْصُدر عنها، وهو 
حكم فيه نظر، لكنه ُمْدرٌك من وجه. ما ال ُيْدرك من 
ج الحكومة، على لسان الناطق  كل وجه هو أن ُترِوّ
س من قيمة السامير، التي  باسمها، لخطاب ُيبِخّ
هي، كما سبقت اإلشارة، من التراث االقتصادي 
للسوق حول  إشارة سلبية  العمومي، ويعطي 
شروط إعادة تشغيلها سواء من طرف الدولة، 
ني على أن  َيُحُثّ القطاع الخاص. هذا األمر  أو 
تبع  وال  حريصًا،  كن   : الوطن  أذن  في  أهمس 
رخيصًا. » الثمن ما تْدفُعه، والقيمة ما تْقِبُضه 
«، و)المستثمر الذكي( هو » من يبيع للمتفائلين، 
ويشتري من المتشائمين « يقول بنيامين جراهام 
 B. Graham, L‘investisseur intelligent,(
1972(. شركة السامير ليست سْهمًا زهيد السعر، 
بل هي قيمة وطنية، ثروة سيادية، واستعادُتها 
عملية استباقية، استثمار ذكي، واستراتيجية 

تنموية.

اإدري�س ل�شكر، الكاتب الأول للحزب، ي�شتقبل عبد العزيز 
العبودي الكاتب الجهوي لجهة فا�س – مكنا�س

التحاد الأوروبي يعترف 
بدور المغرب المحوري 
في الهجرة وبالطابع 
ال�شتراتيجي لل�شراكة معه

البرلمان الأنديني يعقد جل�شته العامة بالعيون

اإعادة ت�شغيل محطتي تهدارت وعين بني مطهر 
با�شتخدام الغاز الطبيعي الم�شال

المغربية  المملكة  أعلنت 
محطتيها  تشغيل  إعــادة  عن 
ــدورة  ال ذات  الطاقة  لتوليد 
بني  وعين  بتهدارت  المركبة 
مطهر باستخدام الغاز الطبيعي 
المسال المستورد من السوق 

الدولية.
للمكتب  بــــالغ  وأوضـــــح 
والــمــاء  للكهرباء  الــوطــنــي 
والمكتب  لــلــشــرب  الــصــالــح 
للهيدروكاربورات  الوطني 
تزويد  أن  الثالثاء،  والمعادن، 
المحطتين بالغاز الطبيعي يتم 
الغاز  أنبوب  بواسطة  تأمينه 
أوروبا من   – العربي  المغرب 
خالل الربط المشترك للغاز بين 
تدفق  وفق  وإسبانيا  المغرب 

عكسي.
وأضــــاف الــمــصــدر ذاتـــه، 
تؤمن  المغربية  المملكة  أن 
الغاز  من  إمداداتها  بالتالي 
الطبيعي من خالل إبرام عقود 
المسال  الطبيعي  الغاز  شراء 
في السوق الدولية وباستخدام 
البنى التحتية للغاز للفاعلين 
الغاز  أنبوب  وخــط  اإلســبــان 

المغرب العربي - أوروبا.

منع الباحثين الجزائريين 
من الم�شاركة

في الأن�شطة الجامعية 
المغربية
الحليمي ي�شتكي من نق�س 

الموارد الب�شرية  ويوؤكد 
دعم جاللة الملك لتعزيز 

�شمود المو�شوعية 
العلمية اأمام مالب�شات 

الظرفية ال�شيا�شية 
والحكومية

بدء محاكمة مجموعة اأولى من المعتقلين 
اإثر حادثة مليلية المحتلة
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المغربيان فاطمة الزهراء بوفار�س 
وعمر لكحل يفوزان بميداليتين 

ف�ضيتين في التايكواندو 

توج البطالن المغربيان فاطمة الزهراء بوفارس وعمر لكحل، يوم  
االثنين، بميداليتين فضيتين في منافسات رياضة التايكواندو، 
المدرجة ضمن دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط ، المتواصلة 

في مدينة وهران الجزائرية .
وهكذا، منحت فاطمة الزهراء بوفارس ميدالية فضية للمغرب، 
عقب خسارتها في نهائي وزن أكثر من 67 كلغ أمام التركية نافيا 

كوس.
من جهته، نال البطل عمر لكحل الميدالية الفضية بعد أن انهزم في 
نهائي وزن أقل من 58 كيلوغراما أمام اإلسباني أدريان فينسينتي.
وبهاتين الميداليتين الفضيتين، رفع المغرب رصيده إلى 32 
ميدالية خالل هذه األلعاب منها 3 ذهبية و 13 فضية و 16 برونزية.

ثالث ميداليات للمنتخب المغربي 
للكيك بوك�ضينغ بط�ضقند 

أحرز المنتخب المغربي للكيك بوكسينغ ثالث ميداليات )1 ذهبية 
لرياضات  المفتوح  الدولي  الدوري  و1 فضية و1 بروتزية(، في 
الكيك بوكسينغ، الذي احتضنته العاصمة األوزبكية طشقند ما 

بين 29 يونيو و03 يوليوز.
وعادت الميدالية الذهبية إلبراهيم بوديك في وزن أقل من 91 
كلغ بعد انسحاب خصمه الهندي رافيندر سينغ في الجولة الثانية 

من المباراة النهائية.
ونال الميدالية الفضية أسامة الهيشو في وزن أقل من 63,5 
كلغ، عقب تغلبه في دور ثمن النهاية على ميكان بيكماميدوف من 
الربع لصاردور تورسونبوييف  تركمنستان ثم تجاوزه في دور 
من أوزبكستان وانتصاره في نصف النهاية على بيكبوالت من 
كازاخستان، قبل أن ينهزم في المباراة النهائية أمام األردني عدي 

المحارمة.
أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب يونس مونين في وزن 
أقل من 51 كلغ، وذلك بعد انهزامه في دور نصف النهاية أمام 

بالكيبيك إيمبيك من كازاخستان.
يذكر أن المشاركة في هذا الدوري تدخل في إطار استعدادات 
النخبة المغربية لدورة ألعاب التضامن اإلسالمية المقررة بمدينة 
قونية التركية شهر غشت المقبل، وكذا المحطة اإلقصائية لدورة 
األلعاب القتالية 2023 بالمملكة العربية السعودية، والتي ستجرى 

نهائياتها بجنوب إفريقيا في غشت أيضا.

الكرة الطائرة
الجي�س الملكي والكوديم

يحققان االزدواجية

حقق إناث للجيش الملكي االزدواجية، بعد إحرازهن لقب كأس 
العرش في المباراة النهائية، التي جمعتهن زوال األحد األخير 
بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار 

البيضاء.
وتغلب على النادي الرياضي لزناتة في مباراة عرفت ندية كبيرة 
به  زناتة مستوى محترما أحرج  فريق  قدم  الفريقين، حيث  بين 
العبات الجيش الملكي المخضرمات، لكن خبرتهم في مثل هذه 

األدوار من التنافس مكنتهن من حسم اللقب. 
بالنسبة لفئة الرجال، تمكن فريق النادي المكناسي من تجديد 
تفوقه على الجيش الملكي، بعدما كان قد هزمه في نهائي البطولة 
الوطنية، ليتغلب عليه مساء األحد في نهاية كأس العرش، محققا 

بذلك االزدواجية ألول مرة في تاريخه.
تجدر اإلشارة إلى أن نهاية كأس العرش لهذا الموسم دارت 
أمام مدرجات شبه فارغة، اللهم بعض جماهير النادي المكناسي، 
والتي لم تتجاوز األربعين مناصرا،  كادوا يفسدون هذه النهاية 
بعد إشعالهم للشهب النارية ورميها داخل رقعة الملعب، مع العلم 
أن الجماهير المكناسية اعتادت على القيام بأعمال الشغب في مثل 
هاته المباريات، لكن من حسن الحظ أن أعدادها لم تكن كثيرة، ما 
سهل عملية التحكم في األمر، وإال لعشنا ما شهدته قاعة الزياتن 

لطنجة سابقا.
سعيد العلوي

الـريـــا�ضي
12 االربعاء 6 يوليوز 2022 املوافق لـ 6 ذو الحجة 1443  العدد 13.190

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

البطولة  درع  االثنين،  مساء  الرياضي،  الــوداد  فريق  تسلم 
الوطنية االحترافية »إنوي« لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 
2022-2021، وذلك خالل حفل احتضنه المركب الرياضي محمد 
الخامس بالدار البيضاء ، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين 
الوداد الرياضي و ضيفه الفتح الرياضي الذي حسمها لصالحه 

بهدفين لواحد.
وكان فريق الوداد الرياضي قد حسم أمر اللقب قبل دورة واحدة 
من انتهاء البطولة، وذلك عقب تعادله مع مضيفه مولودية وجدة 
بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي جمعتهما، األربعاء الماضي 
29 من  ال  الدورة  الملعب الشرفي بوجدة، برسم  على أرضية 

البطولة الوطنية االحترافية  ألندية القسم األول لكرة القدم.
وحضر حفل تتويج الوداد بلقبه الـ 22، على الخصوص رئيس 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وعامل عمالة 
مقاطعات آنفا عزيز دادس، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم 
االحترافية عبد السالم بلقشور، عالوة على رئيس نادي الوداد 

الرياضي سعيد الناصري .
فوسط احتفالية كبيرة ميزتها نغمات األهازيج التي رددتها 
التي زينت باللون األحمر مدرجات ملعب  الودادية،  الجماهير 

المركب الرياضي محمد الخامس، رفع عميد الفريق الالعب يحيى 
جبران درع البطولة، وسط هتافات زمالئه ، معلنا التتويج الرسمي 
للفريق، حيث تسلم باقي العبي الوداد وطاقمه التقني واإلداري 

ميداليات اللقب فوق منصة أعدت للحفل.
المغربي  مدربه  قيادة  تحت  الحمراء،  القلعة  فريق  وتمكن 
وليد الركراكي، من حسم لقب بطولة برسم الموسم الرياضي 
2022 - 2021 بعد أن حصد 63 نقطة من أصل 19 فوزا و ست 

تعادالت وخمس هزائم.
وبهذا التتويج الجديد يواصل فريق القلعة الحمراء انفراده 
بالرقم القياسي من حيث عدد ألقاب البطولة، حيث أحرز إلى 
حد اآلن 22 لقبا في مشواره الرياضي، منها سبعة عشر لقبا 
منذ تأسيس الجامعة، يليه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي 

والجيش الملكي بـ )12 لقبا( لكل منهما.
ويطمح فريق القلعة الحمراء بعد نيله لقبي عصبة األبطال 
اإلفريقية، والبطولة الوطنية االحترافية لهذا الموسم، إلى تحقيق 
الرباعية من خالل الظفر بلقب كأس العرش، حيث تنتظره مباراة 
حارقة يوم غد الخميس برسم دور الربع أمام غريمه التقليدي 
الرجاء الرياضي، والتتويج بكأس السوبر اإلفريقي عندما يالقي 

فريق نهضة بركان في المباراة التي تقرر أن تجرى في المغرب .
كما توج مهاجمه الدولي الكونغولي غي مبينزا بلقب هداف 
البطولة بعد توقيعه 16 هدفا متبوعا بمهاجم اتحاد طنجة اكسيل 
مايي بـ 12 هدفا، ثم المين دياكتي مهاجم مولودية وجدة بـ11 هدفا.
من جهة أخرى، تمكن فريق الرجاء الرياضي،الوصيف، من 
العبور إلى منافسة دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم، في حين 
انتزع فريق الجيش الملكي المركز الثالث وهو ما خول له العودة 
الكونفدرالية  كأس  بوابة  عبر  اإلفريقية  المنافسة  إلى  مجددا 

اإلفريقية لكرة القدم.
على النقيض من ذلك تصارعت خمسة أندية على ضمان بقائها 
وجدة  مولودية  فرق  نجحت  حيث  األول،  االحترافي  بالدوري 
وحسنية اكادير واتحاد طنجة في الحفاظ على مقاعدها ، فيما 
غادر فريقا سريع وادي زم ويوسفية برشيد قسم الكبار عقب 
احتاللهما على التوالي للمركزين 15 برصيد 32 نقطة، و 16 
بمجموع 30 نقطة، ليتم تعويضهما خالل الموسم المقبل بكل من 
فريقي المغرب التطواني واالتحاد الرياضي التوركي اللذين احتال 
على التوالي الرتبتين األولى )66 نقطة(، والثانية )55 نقطة( 
في الترتيب النهائي لفرق البطولة االحترافية في قسمها الثاني.

الوداد الريا�ضي يت�ضلم درع البطولة الوطنية 
االحترافية متوجا بطال للمرة الـ 22 في تاريخه

توج المنتخب المغربي ألقل من 18 سنة بالميدالية البرونزية 
بعد فوزه على نظيره التركي بأربعة أهداف الثنين ، في المباراة 
التي جمعتهما ، أول أمس االثنين على أرضية الملعب األولمبي 
القدم  الثالث في كرة  المركز  ، برسم مباراة تحديد  بوهران 
»رجال«، المدرجة ضمن دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط 

)وهران 2022 (.
أنهاري  حمزة  من  كل  المغربي  المنتخب  أهداف  وسجل 
)د 45(، وعبد اهلل الريحاني )د 46(، وأيمن مورير )د 73(، 

التركي  المنتخب  هدفي  سجل  فيما   ،)85 )د  صادق  وعمر 
حبيب بيكر )د 14 و57(.

وكان المنتخب الوطني المغربي ألقل من 18 سنة انتزع 
بطاقة التأهل إلى دور النصف من منافسات كرة القدم »رجال«، 
برسم  وذلك  لمثله،  بهدف  االسباني  نظيره  مع  تعادله  عقب 
الجولة الثالثة من المجموعة األول، حيث استهل مشواره في 
دور المجموعات بتعثر أمام منتخب فرنسا بهدف دون رد، 
لكنه تدارك هذا التعثر بفوز مستحق أمام نظيره الجزائري 

بثنائية نظيفة أنعشت آماله في التأهل إلى دور النصف.  
وفي مباراة نصف النهاية، انهزم المنتخب المغربي أمام 

نظيره اإليطالي بهدفين لواحد.
وفاز بالميدالية الذهبية في هذه الدورة، المنتخب الفرنسي 
بعد فوزه على المنتخب اإليطالي، الذي حاز على الميدالية 
الفضية، وذلك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت نفس 

اليوم.

درع البطولة بين يدي الوداد للمرة الثانية على التوالي                                                                                                                                                        ت : عزيز مومن

المغرب الفا�ضي في حاجة اإلى تدبير اأح�ضن، رغم مو�ضمه الناجح
خالد الطويل

الكروي  موسمه  الفاسي  المغرب  فريق  أنهى 
بتعادل غير مفيد أمام الرجاء الرياضي، ليتبخر 
حلم الظفر ببطاقة المشاركة في إحدى المسابقات 

القارية.
فقد كان الفريق يمني النفس باستعادة حضوره 
في المسابقات القارية أو العربية في ظل ما أبان 
عنه الالعبون واألطر التقنية والمكتب المسير من 
تضحيات، وكان منافسا قويا للجيش الملكي على 
المركز المؤدي إلى كأس االتحاد اإلفريقي، لكنه 
اكتفى بالمرتبة الرابعة، بعد إجراء 30مقابلة، حقق 
انتصارات  تسعة  من  جمعها  نقطة،   45 خاللها 
و18 تعادال وثالث هزائم، مسجال نسبة تهديفية 

بلغت 11+.
والحصيلة،  لألرقام  بسيطة  قراءة  خالل  ومن 
نجد أن المغرب الفاسي بصم على موسم رياضي 
بالبطولة  الفرق  من  مجموعة  من  بكثير  أفضل 
االحترافية، على غرار الفتح الرياضي والنهضة 
البركانية وحسنية أكادير واتحاد طنجة ، لكن هذه 
الحصيلة الجيدة ال تمنع من طرح التساؤل التالي: 
هل كان في استطاعة الفريق أن يحقق نتائج أحسن؟
المسير، وبشاهدة  المكتب  أن  مما ال شك فيه 
العارفين بخبايا الفريق األصفر، عرف كيف يدبر 

موسمه، حيث وفر كل الظروف المادية والمعنوية، 
لكن االفتقاد إلى الهداف أو رأس الحربة المثالي، 
جعل المغرب الفاسي يضيع العديد من النقط سواء 
داخل الميدان أو خارج ، تضاف إليها خطة المدرب 
الذي كان يفضل  التونسي عبد الحي بنسلطان، 
الدفاع عن شباكه عوض المغامرة في البحث عن 

االنتصار، الذي كان في متناوله في بعض اللقاءات. 
فلو أنه خالل 18 مباراة التي تعادل فيها، حقق 
الفوز عشر مرات وانهزم في ثمانية، لوجد نفسه 

منافسا شرسا للرجاء على الرتبة الثانية.
ورغم هذا المؤاخذة، فإن المدرب التونسي قدم 
في سوق  احترامه  وفرض  جيدة،  بطريقة  نفسه 

االحترافي، حيث  الدوري  في  العاملين  المدربين 
أنه يعد المدرب الوحيد في تاريخ الماص، الذي 

حقق أطول سلسلة من الالهزائم.
كان  الحالي  الموسم  إن  القول  يمكن  وعموما، 
تحسنا  سجلنا  حيث  سابقه،  من  بكثير  أحسن 
مهما على جميع المستويات. فرغم الضعف الذي 
لمسناه على مستوى الخط األمامي، تمكن الماص 
من  استعادة مكانته كواحد من أقوى الفرق على 
الصعيد الوطني، وأصبح يضرب له ألف حساب. 
لكن الخروج من ربع نهائي كأس العرش على يد 
االحترافي،  البطولة  غادر  الذي  برشيد،  يوسفية 
ينبغي طرحه للنقاش، ألن الالعبين انتصروا قبل 
لعب المقابلة، حيث استصغروا الفريق المنافس، 
فضاعت منهم فرصة ذهبية لبلوغ المربع الذهبي، 
الذي كان من دون شك سيزيد من قيمة الحصيلة 

الرياضية للنادي .
هذا الخطأ يفرض على مكونات التدبير الرياضي 
بالفريق أن تستفيد منه، والسيما اإلدارة التقنية 
وحتى رئيس النادي، من خالل القيام بانتدابات 
هذا  ضاع  ما  ألن  المقبل،  الموسم  خالل  وازنــة 
الموسم يمكن تداركه في الموسم المقبل، بشرط 
التدبير الجيد لملف االنتدابات، وإعطاء الفرصة 
ألبناء المدرسة، الذين لديهم إمكانيات كبيرة، لكنهم 

في حاجة فقط إلى الثقة واإليمان بقدراتهم.

المنتخب المغربي لكرة القدم ألقل من 18 سنة يتوج بالميدالية 
البرونزية بعد فوزه على نظيره التركي )4-2(

حصيلة ايجابية للنمور الصفر.                                       ت: المستور
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اإدري�س ل�شكر، الكاتب الأول للحزب، 
ي�شتقبل عبد العزيز العبودي الكاتب 

اجلهوي جلهة فا�س – مكنا�س  

األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  استقبل 
العبودي،  العزيز  عبد  أمس،  صباح  للحزب، 
والغازي  مكناس،  فاس  لجهة  الجهوي  الكاتب 
بصفرو. اإلقليمي  والكاتب  املال  أمني   بوهاللة، 
القيادة الحزبية  ويأتي هذا االستقبال في سياق دعم 
بناء  أفق  في  للحزب،  واملحلية  الجهوية  لألجهزة 
مكناس،  فاس  بجهة  بالحزب  للنهوض  عمل  برنامج 
السياسية  بمسؤولياته  القيام  على  ومساعدته 
الجهوية،  التنمية  دعم  في  وانخراطه  واالجتماعية، 

وفي تعضيد تصوراته ملمارسة الشأن العام.

بدء حماكمة جمموعة اأوىل من 
املعتقلني اإثر حادثة مليلية املحتلة

بدأت املحكمة االبتدائية بالناظور النظر في قضية مجموعة 
أولى من مهاجرين أفارقة اعتقلوا بعد محاولتهم اقتحام سياج 
الدفاع،  إلعداد  الجلسة  تأجيل  وقررت  املحتلة  مليلية  مدينة 

بحسب ما أفاد محامون .
وتستأنف املحاكمة في 12 يوليوز بعدما استجابت املحكمة 
املحامي  أوضح  ما  وفق  الدفاع"،  إلعداد  املحامني  من  "لطلب 

خالد أمعز.
بحسب  شخصا،   36 وعددهم  املجموعة  هذه  أفراد  ويحاكم 
للتراب املغربي  «بالدخول بطريقة غير شرعية  أمعز، التهامهم 

والعنف ضد موظفني عموميني والتجمهر املسلح والعصيان».
اقتحام  حاولوا  مهاجر  ألفي  نحو  ضمن  من  هؤالء  وكان 
يونيو،   24 في  والناظور  املحتلة  مليلية  بني  حدودي  معبر 
لكن املحاولة انتهت بمصرع 23 منهم، بحسب الحصيلة التي 
حوادث  إلى  الفاجعة  هذه  وتعود  املغربية،  السلطات  أعلنتها 

تدافع وسقوط من أعلى السياج الحديدي.

املفو�شة الأوروبية لل�شوؤون اخلارجية: 
املغرب، �شريك  اإ�شرتاتيجي  ودوره  

حموري  يف تدبري الهجرة
أكدت املفوضة األوروبية للشؤون الخارجية، إيلفا يوهانسون، 
اليوم االثنني، أمام البرملان األوروبي بستراسبورغ، أن املغرب 
بالنسبة لالتحاد األوروبي  "إستراتيجيا محوريا"  يعد شريكا 
ويضطلع بدور "رئيسي" في تدبير الهجرة والتصدي للمهربني.
وأعربت املسؤولة األوروبية، في معرض حديثها خالل جلسة 
عامة حول محاولة االقتحام الجماعية األخيرة للسياج الحديدي 
على مستوى إقليم الناظور، عن "عزمها مواصلة املحادثات مع 

املغرب )...( من أجل تعزيز شراكتنا الشاملة بشأن الهجرة".
الشرعيني  غير  املهاجرين  من  باملائة   99" أن  تأكيدها  وبعد 
أن  يوهانسون  السيدة  أوضحت  باملهربني"،  يستعينون 
"قدموا من السودان  األشخاص املتورطني في أحداث الناظور 

ومروا عبر ليبيا والجزائر".
وشددت على أن "هؤالء املهربني يقفون وراء املصير املأساوي 
شركائنا  مع  "العمل  ضرورة  على  مؤكدة  األشخاص"،  لهؤالء 
املغرب،  مع  السيما  واملقصد،  والعبور  املصدر  بلدان  األفارقة، 
قصد التصدي للمهربني ومعالجة األسباب الجذرية، والحد من 

تدفقات الهجرة غير الشرعية وتحسني التدفقات القانونية".
إقامة  "على  مهامها  تقلد  منذ  حرصت  بأنها  تذكيرها  وبعد 
شراكة قوية مع بلدان املصدر، العبور أو املقصد"، دعت املسئولة 
إلى "االنكباب على معالجة جذور" الهجرة غير الشرعية، حتى 
ال يكون الناس مضطرين للمخاطرة بحياتهم )...(، وفتح قنوات 

للهجرة القانونية قصد محاربة املهربني".
على  الجماعي  لالقتحام  األخيرة  املحاولة  هذه  عرفت  وقد 
قبل  من  مسبوق  غير  عنف  استخدام  الناظور،  إقليم  مستوى 
األمن،  قوات  عناصر  وجه  في  الشرعية  غير  الهجرة  مرشحي 
بها  الجاري  القوانني  احترام  ظل  وفي  بمهنية  تدخلوا  الذين 

العمل.
كانوا  الذين  الشرعية،  للهجرة غير  املرشحون  وأبدى هؤالء 
مسلحني بالحجارة والهراوات واألدوات الحادة، مقاومة عنيفة 

لقوات األمن، الذين تعبئوا ملنعهم من عبور السياج.

سعار الجزائر ضد المغرب يصل إلى البحوث العلمية

منع الباحثني اجلزائريني من امل�شاركة يف الأن�شطة اجلامعية املغربية
n مصطفى اإلدريسي

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
يوليوز   3 بتاريخ  مؤرخة  مراسلة  بالجزائر 
تمنع  للجامعات  الجهوية  الندوات  رؤساء  إلى 
األنشطة  في  املشاركة  من  الجزائريني  الباحثني 
األساتذة  عضوية  وسحب  املغربية  الجامعية 
الجامعيني الجزائريني في اللجنة العلمية للمجلة 
واألبحاث  للدراسات  الباحث  مجلة   « املغربية 
الجزائر  معاداة  بتهمة  والقضائية  القانونية 
وأنها تصدر من املغرب واملشرف عليها جنسيته 

مغربية . 
ونّبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
»مناورات  إلى  والباحثني  األساتذة  بالجزائر، 
املغرب الرامية إلى توظيف الجزائريني بمختلف 
والدعائية  العدائية  سياسته  ضمن  شرائحهم 
إلى  املعنيني  األساتذة  داعية  الجزائر«،  ضد 

االنسحاب الفوري من املجلة املغربية.
 وبّررت الوزارة الوصية على القطاع مراسلتها 
الجامعيني  من  عدد  بعضوية  هذه  الجديدة 

املغربية  للمجلة  العلمية  اللجنة  في  الجزائريني 
القانونية  واألبحاث  للدراسات  الباحث  بمجلة 
اعتبرتها  عدة  مقاالت  نشرت  التي  والقضائية، 
عن  تدافع  للجزائر،  معادية  الوزارية  الهيئة 
األطروحات املغربية بشأن قضية الصحراء، في 
إشارة  إلى مقال صادر بمجلة الباحث للدراسات 
واألبحاث القانونية في العدد رقم 42 لشهر مايو 
2022 ، لألستاذ هشام امليموني بسلك الدكتوراه 
 – القانونية  العلوم  كلية  العام  القانون  في 
املحمدية ، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 
الوهمية  الجمهورية  طرد  »أسباب  عنوان  تحت 

)البوليساريو( من االتحاد اإلفريقي«.
واألبحاث  للدراسات  الباحث  مجلة  وتضم 
األساتذة  من  مجموعة  والقضائية،  القانونية 
لجنتها  عضوية  في  الجزائريني  الجامعيني 
نوال  مجدوبي  الدكتورة  بينهم  من  العلمية، 
والدكتور مسعودي هشام والدكتور عبد الحليم 
والدكتور  المية  حمامدة  والدكتورة  وساوي 
حاجة  وافي  والدكتورة  خنفوسي  العزيز  عبد 
جميلة  والدكتورة  خيرجة  ميلود  والدكتور 
والدكتورة  خديجة  زروقي  والدكتورة  بوستاوق 

نصيرة لوني.
ملخص  في  امليموني  هشام  األستاذ  يقول 
وقائيا  إجراء  أو  جزاء  الطرد  يعتبر   «  : املقال 
الدول  ضد  الحكومية  الدولية  املنظمة  توقعه 
نهائيا،  القانونية  صفتها  إلنهاء  بها  األعضاء 
وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى معالجة 
الجمهورية  طرد  أسباب  حول  تتمحور  إشكالية 

الصحراوية من االتحاد االفريقي. 
جبهة  باألحرى  أو  الصحراوية  فالجمهورية 
الدولة  سمات  على  يتوفر  ال  كيان  البوليساريو 
املنطقة  ألمن  مزعزع  عامل  بل  السيادة،  ذات 
واستقرارها، ساهم االعتراف الدولي به في توتر 
بعض  مع  للمغرب  الثنائية  العالقات  وجمود 
الدول واملنظمات اإلفريقية. وفي األخير خلصت 
هذه الدراسة إلى أنه يجب على االتحاد اإلفريقي 
الصحراوية  الجمهورية  على  الضغط  ممارسة 
القانونية، أو تعديل  لالنسحاب وفق اإلجراءات 
بهدف  اإلفريقي  لالتحاد  التأسيسي  القانون 
الدول  واستبعاد  طرد  على  صراحة  النص 
)صفحة    « أووقائي  جزائي  كإجراء  األعضاء 

267 من املجلة ( .

احتضنت مدينة العيون، أول أمس االثنني، أشغال 
الجلسة العامة للبرملان األنديني، وهي أول جلسة 
 يعقدها خارج نطاق الدول األعضاء بهذه املنظمة.
التي  الجلسة،  هذه  عقد  بمناسبة  له  كلمة  وفي 
ترأسها رئيس البرملان األنديني فيديل إيسبينوزا 
النعم  املستشارين  مجلس  رئيس  أكد  ساندوفال، 
العيون  ملدينة  األنديني  البرملان  اختيار  أن  ميارة، 
من أجل عقد جلسته العامة، »لخير دليل على مدى 
وأيضا  للمملكة،  البرملان  هذا  يكنه  الذي  التقدير 

ملسار العالقات الثنائية واملتعددة األطراف«.
وقال ميارة، إن تخليد ذكرى مرور أربع سنوات 
املغربي  البرملان  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  على 
بتحقيق  لإلشادة  فرصة  يتيح  األنديني،  والبرملان 
في  مراكمته سويا  تم  ما  املشتركة وعلى  األهداف 
مسار تمتني عالقاتنا املؤسساتية الثنائية، والتي 
وصلت إلى مستويات سياسية مهمة تجسد أساسا 
في  التنسيق  وفعالية  النظر  وجهات  تطابق  في 

القضايا املشتركة.
وأضاف أن اململكة ومنظومة دول األنديز تمتلكان 
من  واملؤهالت  والفرص  التاريخية  املقومات  كل 
وإقامة  جنوب،  للتعاون جنوب-  نموذج  بناء  أجل 
شراكة اقتصادية مدرة للنفع املتبادل، وكذا إطالق 

دينامية ملشاريع التنمية البشرية واالجتماعية.

إلى  اليوم  خلد  املغربي  البرملان  أن  ميارة  وأكد 
للقرار  الرابعة  الذكرى  األنديني،  البرملان  جانب 
الحكم  ملخطط  الداعم  األنديني  للبرملان  التاريخي 
وذي  واقعي  كحل  املغربية،  السيادة  تحت  الذاتي 

مصداقية.
وأبرز، من جهة أخرى، أن زيارة أعضاء البرملان 
األنديني ملختلف املشاريع االقتصادية واالجتماعية 
بمدينة العيون، مكنتهم من االطالع على مؤهالتها 
من  وما تشهده  والسياحية  والثقافية  االقتصادية 
دينامية تنموية، مضيفا أن هذه الدينامية هي جزء 
من نهضة شاملة تعرفها باقي مناطق اململكة تحت 

القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس.
راشيد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد  جهته،  من 
على  املغربي  البرملان  انفتاح  أن  العلمي،  الطالبي 
بالتعاون  اململكة  اهتمام  يعكس  األنديز  منطقة 
جنوب، وفتح قنوات الحوار مع فضاءات  جنوب - 
املستقبلية،  التطلعات  نفس  تتقاسم  جغرافية 
وتوحيد  والخبرات  التجارب  تبادل  إلى  وتطمح 

املواقف للدفاع عن القضايا العادلة لشعوبها.
وأشار، في هذا اإلطار، إلى أن انضمام البرملان 
البرملان  إلى  مالحظ،  كعضو  بمجلسيه،  املغربي 
األنديني منذ سنة 1996، ساهم في خلق دينامية 
إيجابية في التواصل مع ممثلي شعوب الطرفني، 

بفضل  استطاع  املغربي  البرملان  أن  مضيفا 
يحصل  أن  ومبادرة،  نشيطة  برملانية  دبلوماسية 
األنديني،  البرملان  لدى  متقدم  شريك  وضع  على 
القارة  مستوى  على  متميزا  محاورا  وأصبح 

اإلفريقية والعالم العربي.
ذكر  الترابية،  الوحدة  بقضية  يتعلق  ما  وفي 
الطالبي العلمي أن اململكة قد تقدمت أمام املنتظم 
دعما  راكم  الذي  الذاتي  الحكم  بمخطط  الدولي 
دوليا وإقليميا وجهويا كبيرا، وذلك من أجل وضع 
حد لهذا النزاع املفتعل، مبرزا أن هذا املخطط راكم 
خالل  كرسه  كبيرا،  وجهويا  وإقليميا  دوليا  دعما 
السنوات األخيرة توالي افتتاح عدد من القنصلية 

العامة بالداخلة والعيون.
من جانبه، أبرز رئيس البرملان األنديني، فيديل 
األنديز  برملان  عقد  أهمية  ساندوفال،  إيسبينوزا 
جلسته العامة اليوم بمدينة العيون، مؤكد إرادته 
اململكة  مع  الصداقة  روابط  وتعزيز  تقوية  في 
املغربية  التجربة  من  االستفادة  أجل  من  املغربية 
الجديدة  التكنولوجيات  السيما  مجاالت  عدة  في 

وتطوير الرأسمال البشري.
بزيارة  قاموا  األنديني،  البرملان  أعضاء  وكان 
ميدانية، االثنني، لعدد من األوراش التنموية بمدينة 
العيون، همت على الخصوص، كلية الطب، ومدينة 

املهن والكفاءات، واملركز االستشفائي الجامعي.
األنديني  البرملان  أعضاء  زيارة  أن  إلى  يشار 
املغربي،  البرملان  من  بدعوة  تأتي  التي  للمملكة، 
الجاري، تندرج في إطار  9 يوليوز  وتستمر حتى 
جاللة  يرعاه  الذي  جنوب-جنوب  التعاون  تعزيز 
التعاون  مسار  وترسيخ  السادس،  محمد  امللك 
القائم بني البرملان املغربي ونظيره األنديني، وكذا 
االهتمام  ذات  القضايا  بشأن  والتشاور  التنسيق 

املشترك.
يذكر أن البرملان املغربي ونظيره األنديني وقعا 
في يوليوز 2018 بمقر مجلس املستشارين مذكرة 
تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل 
والخبرات  الزيارات  تبادل  خالل  من  البرملاني 

والتجارب واملعلومات والوثائق.
املغربي  البرملان  املذكرة، حصل  وبمقتضى هذه 
على صفة الشريك املتقدم لدى هذه الهيئة البرملانية.
هو  األنديني  البرملان  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
هذه  وتسعى   1979 سنة  أنشأت  برملانية  منظمة 
املنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل 
)بوليفيا وكولومبيا  خمسة برملانيني من كل دولة 
تنسيق  إلى  والشيلي(  والبيرو  واإلكوادور 
التشريعات وتسريع االندماج بني دول هذا التجمع.

n يوسف بلحوجي

في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ املجالس 
غير  للدورة  الساحقة  األغلبية  حضرت  الجماعية، 
العادية التي دعا لها 47 من أصل 61 عضوا جماعيا، 
دفع  ما  باحجي،  جواد  املجلس  رئيس  عنها  وغاب 
الحاضرين بتسميتها دورة استثنائية بكل املقاييس، 
عاصمة  لساكنة  بالنسبة  باألسود  انعقادها  ويوم 

املولى إسماعيل . 
باحجي  جواد  الجماعة  رئيس  اكتفى  فبعدما 
العام  املدير  بإشعار  الحكومة  رئيس  لحزب  املنتمي 
افتتح  املرض،  بدعوى  حضوره  بعدم  للمصالح 
الجلسة نائبه األول ليتناول الكلمة بعده رؤساء الفرق 
الرئيس  غياب  اعتبروا  الذين  املستشارين  وبعض 
املجلس،  مكونات  من  وانتقاصا  األمام  إلى  هروبا 
استثنائية  دورة  عقد  طلب  برفضه  ذلك  وموضحني 

املطالبني  عدد  ازداد  وحني  عضوا،   35 من   موقع 
بعقد دورة استثنائية أخرى قبلها على مضض لكنه 
قاطعها، في ما أشار أحد املستشارين إلى أن الرئيس 
القانونية  والضوابط  القواعد  ألبسط  يمتثل  كان  لو 
واألخالقية ملا تجرأ بإخبار مرؤوسه بغيابه بدل أحد 
أشغالها.   وتسيير  الجلسة  بترأس  وتكليفه  نوابه 
حزب  من  جلدته  أبناء  من  حتى  باحجي  يسلم  ولم 
وعبروا  رسمي،  بشكل  منه  تبرؤوا  الذين  الحمامة 
الجماعة  إليها  التي وصلت  استيائهم لألوضاع  عن 
إلى  ليشير  والعشوائي،  االرتجالي  تسييره  نتيجة 
ذلك بوضوح هشام القايد الذي يشغل في ذات الوقت 
غير  حزبه  بكون  مكناس  عمالة  مجلس  رئيس  مهام 
املسؤولية  يقدر  ال  الذي  وأن  تصرفاته  عن  مسؤول 

وعاجزعن تحملها عليه أن يرحل بسرعة.
االتحاد  ممثل  القدوري  محمد  ذكر  جهته  من 
دخول  حزبه  على  أملت  التي  بالظروف  االشتراكي 
غمار املشاركة في التسيير  استشعارا بأهمية األدوار 

والتمثيل،  التدبير،  في  الجماعي  باملستشار  املنوطة 
والرقابة، واقتناعا باملسؤولية الجسيمة امللقاة على 
جهود  تظافر  تقتضي  التي  املرحلة  هذه  في  عاتقه 
الجميع من أجل استعادة ثقة املواطن في املؤسسات 
عرفتها  التي  والتراجعات  النكسات  بعد  املنتخبة 
إال  املستويات،  كافة  على  إسماعيل  املولى  عاصمة 
مع  ال  الرئيس  تفاعل  عدم  مع  وازداد  خاب  ظنه  أن 
أعضاء  مع  وال  املعارضة  مع  وال  املسيرة  األغلبية 
عدم  وبالتالي  حزبه  أعضاء  مع  حتى  وال  بل  مكتبه 
إلى  نداء  ووجه  املدينة.  ساكنة  مطالب  مع  تجاوبه 
فوات  قبل  إنقاذه  يمكن  ما  بإنقاذ  املسؤولني  جميع 
األوان وإن استمر هذا العبث فإن حزبه سيتخذ القرار 

املناسب في الوقت املناسب.
الفرق  بقية  مداخالت  سارت  املنوال  نفس  وعلى 
اتفاقية  تتم املصادقة على  أن  أغلبية ومعارضة قبل 
مكناس  وجماعة  مكناس  عمالة  مجلس  بني  شراكة 
مكناس  لعمالة  الترابي  النفوذ  في  توجد  وجماعات 

العام  الورش  إنجاز  أجل  من  الجمعيات  وبعض 
املؤقت املتعلق بمحور صيانة البنية التحتية للمقابر، 
دورة  إلى  األعمال  جدول  نقط  باقي  إرجاء  تم  فيما 
أخرى بسبب عدم عرضها والتداول فيها في اللجان 
من   28 املادة  روح  مع  تماشيا  املختصة  الدائمة 
القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات. 
الثقة  األعضاء سحب  أحد  اقترح  الدورة  ختام  وفي 
املجلس  على  الجلسة  رئيس  ليعرضها  الرئيس  من 
الذي صادق عليها باإلجماع، وهي إشارة و"ميساج" 
التنظيمي  القانون  كون  قانوني  منه  أكثر  سياسي 

113.14 ال يسعف في ذلك.
أن  باله  على  يخطر  لم  املتشائمني  أكبر  كان  وإذا 
يعيش املجلس هذا اليوم الحزين حسب تعبير أحد 
املستشارين، فإن ما آلت إليه أوضاع جماعة مكناس 
الثمن  تؤدي  التي  واملدينة  الساكنة  مصالح  يهدد 
خدمة  مسؤوليته  بتحمل  مطالب  والجميع  غاليا، 

للمصلحة العامة.

قدم خارطة إصالح مندوبية التخطيط  الذي دعا اليه جاللة الملك
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قدم املندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، 
أول أمس االثنني بالرباط، برنامج عمل املندوبية 
 2022 من  املمتدة  للفترة  للتخطيط  السامية 
»في  الحليمي  قال  اإلطار،  هذا  وفي   .2025 إلى 
السامية  للمندوبية  املؤسساتي  اإلصالح  أفق 
امللك  الجاللة  صاحب  إليه  دعا  الذي  للتخطيط، 
محمد السادس، نصره اهلل، في خطابه السامي 
أكتوبر  شهر  في  البرملان  افتتاح  بمناسبة 
على  للوقوف  فرصة  اللقاء  هذا  يشكل   ،2021
خالل  من  للتخطيط  السامية  املندوبية  أنشطة 
وأرضية   ،2022-2025 للفترة  عملها  برنامج 
حققتها  التي  املكتسبات  مستوى  لتقييم  مؤقتة 

واملؤهالت التي تتوفر عليها«.
للتخطيط  السامية  املندوبية  أن  وأضاف 
تستمد استقالليتها املؤسسية من اإلرادة امللكية، 
املتجسدة في بعدين أساسيني، يتعلق األول بقرار 
إنشائها والثاني بالدعم املتواصل لتعزيز صمود 
مالبسات  أمام  ملنتوجها  العلمية  املوضوعية 

الظرفية السياسية والحكومية.
وعالوة على ذلك، أشار الحليمي إلى أن برنامج 
عمل املندوبية السامية للتخطيط يروم، في املقام 
األول، اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية 
التنمية  أهداف  وتحليل  لتنزيل  استراتيجية 

املستدامة في السياق الوطني.
بحوث  إنجاز  كذلك،  يتطلب،  األمر  أن  وسجل 
الغاية،  ولهذه  أنه،  مبرزا  كبرى،  بنيوية  وطنية 
تقوم املندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية 
كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما 
هو في طور اإلعداد ومنها ما دخل حيز اإلنجاز، 
وستتوج بإنجاز الورش الكبير املتعلق باإلحصاء 

العام للسكان والسكنى.
الحليمي،  يضيف  البحوث،  هذه  وتغطي 
مجموع التراب الوطني بعينات كبيرة بما يكفي 
من أن تمكن من تشخيص الوضعية على مستوى 
أنها  إلى  مشيرا  الوجيهة،  اإلدارية  الوحدات 
املنظم  غير  والقطاع  االقتصادية  البنيات  ستهم 
ومستويات  للربح،  الهادفة  غير  واملؤسسات 
معيشة األسر، والعائلة املغربية، وكذا استعمال 
عن  فضال  والنساء،  للرجال  بالنسبة  الزمن 

اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
السامي  املندوب  شدد  أخرى،  جهة  من 
تحسني  في  املساهمة  ضرورة  على  للتخطيط 
البشرية  املوارد  إلشكالية  الحكومي  التصور 
للمندوبية، مذكرا في هذا الصدد بأن »املندوبية 
املاضية،  الخمس  السنوات  مدى  على  سجلت 
عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت 

الذي ستبلغ فيه حاالت اإلحالة على التقاعد بني 
2022 و2025، زهاء 472 شخصا. ووفقا لنتائج 
الدراسة التي أجريناها هذه السنة حول التدبير 
للمندوبية  الحاجيات  تبلغ  للوظائف،  التوقعي 
 90 حوالي  املتوسط،  في  للتخطيط،  السامية 

موظف، برسم نفس الفترة«.
لحد  تتمكن،  لم  الحكومات  إن  الحليمي  وقال 
من  آلخر،  أو  لسبب  األحيان،  من  كثير  في  اآلن، 
وظيفة  تعزيز  يكتسيها  التي  األهمية  إدراك 
التقييم لسياساتها االقتصادية واالجتماعية من 
طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسني 

أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليني.
وأضاف »نظرا الرتباطها بميزانية الدولة، فإن 
صعوبات  تواجه  للتخطيط  السامية  املندوبية 
الالزمة  البشرية  املوارد  على  الحصول  في 
إلى  باإلضافة  عملها.  برامج  لتنفيذ  والكافية 

والطلب  ألطرنا  املنخفضة  الرواتب  فإن  ذلك، 
العليا  معاهدنا  خريجي  على  القوي  الخارجي 
التطبيقي  واالقتصاد  لإلحصاء  الوطني  )املعهد 
 ))ESI( املعلومات  علوم  ومدرسة   )INSEA(
داخل مصالحنا  املكونة  األطر  تدفع  عوامل  كلها 
إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية 

أخرى« .
لذلك،  »ونتيجة  أنه  إلى  الحليمي  وخلص 
في  عجزا  للتخطيط  السامية  املندوبية  راكمت 
املؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها  البشرية  املوارد 
ضرورية،  دقيقة،  وخبرات  جديدة  كفاءات  من 
بالتحديث  املتعلق  برنامجها  ملواكبة  سواء، 
والتحول الرقمي أو لالستجابة ملتطلبات مهامها 
االستراتيجي  بالتنسيق  الخاصة  الجديدة 
النموذج  تنفيذ  ومواكبة  العمومية  للسياسات 

التنموي الجديد«.

الربملان الأنديني يعقد جل�شته العامة بالعيون

دورة جماعة مكنا�س ا�شتثنائية بكل املقايي�س ... ح�شرتها الأغلبية ال�شاحقة وغاب عنها الرئي�س 

اإ�شراب ووقفة لطلبة كليات 
الطب وال�شيدلة وطب الأ�شنان 

وتاأكيد على موا�شلة الحتجاج
n وحيد مبارك

أمس  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  كليات  طلبة  قاطع 
والتداريب  النظرية  دروسهم   ،2022 يوليوز   5 الثالثاء 
جميع  وكذا  التداريب  أراضي  مختلف  في  االستشفائية 
بعد  تأتي  التي  جديدة،  تصعيدية  خطوة  في  املداومات، 
الصعيد  على  االحتجاجية  الوقفات  من  لسلسلة  تنظيمهم 

الوطني في 28 يونيو الفارط.
وقفة  لتنظيم  بالدعوة  مصحوبا  جاء  جديد،  إضراب 
احتجاجية وطنية أمام مقر البرملان بالرباط في نفس اليوم، 
أصدرت بشأنهما اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب األسنان 
الخطوة  هذه  أن  على  التأكيد  تم  حيث  بالغا،  والصيدلة 
االحتجاجية الثانية، تأتي على ضوء اإلكراهات التي يعرفها 
التكوين الطبي، الذي تم وصف وضعيته بـ »الحالة الحرجة«.

وأكد مصدر طبي لـ »االتحاد االشتراكي« أن شروط وظروف 
التكوين والتحصيل العلمي في مجال الطب العمومي، سواء 
منه النظري أو التطبيقي، تفتقد للعديد من املقومات مما يجعل 
من هذه الدعائم األساسية، التي من شأنها تمكني طبيب الغد 
من كافة الوسائل التي تؤهله للقيام بمهمته على أكمل وجه، 
مفتقدة لشرط أساسي وهو الجودة. وأضاف ذات املتحدث أن 
صحة املواطنني واإلنسان بشكل عام يجب أن تكون بني أياٍد 
أمينة، كفؤة ومتمكنة في مجالها، بما يسمح لها بتعزيز الثقة 
بني الطبيب واملريض، ويسمح بتشخيص دقيق للوضعيات 
املرضية املختلفة ووصف سبل العالج املمكنة، وتفادي كل ما 

من شأنه أن يعيق تحقيق هذه الغاية.
قد  األسنان،  وطب  والصيدلة  الطب  كليات  طلبة  وكان 
انتقدوا تقليص مدة التكوين إضافة إلى غياب مجموعة من 
الشروط التي تسمح لهم بتلقي تكوين جيد، بسبب االكتظاظ 
وضعف البنيات وغيرها من العوامل األخرى، كما أعلنوا عن 
رفضهم ألي خطوة تروم إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، 
باألمر  املعنيني  طرف  من  واسعة  انتقادات  عرف  الذي  األمر 
وأسرهم إضافة إلى خبراء في املجال الصحي، الذين شددوا 
على  ُفرضت  التي  الفرصة  هذه  من  االستفادة  ضرورة  على 
تعرفه  الذي  الخصاص  ظل  في  العائدين  املغاربة  الطلبة 

املنظومة.
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أخبار

إضافية  تمويلية  خيارات  إلى  يدعو  امللك  جاللة 
ذات طابع بنيوي

ونيجيريا  املغرب  بني  الغاز  أنبوب  مشروع 
سيساهم بشكل جذري في تعزيز األمن الطاقي لعدد 

كبير من البلدان اإلفريقية

تطوير  أهمية  السادس  محمد  امللك  جاللة  أكد 
»خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي« لفائدة 
التي  املديونية،  ملشكل  املواجهة  اإلفريقية  الدول 
التحديات  أكبر  أحد  اعتبارها  على  الجميع  يتفق 

االقتصادية.
وأبرز جاللته في رسالة وجهها،أمس الثالثاء، إلى 
املشاركني في اجتماع التجمع اإلفريقي لوزراء املالية 
ومحافظي البنوك املركزية للدول اإلفريقية األعضاء 
تحتضنه  الذي  الدوليني،  النقد  وصندوق  البنك  في 
الخيارات  هذه  أن  يومني،  مدى  على  مراكش  مدينة 
املزيد  تعبئة  على  أساسا  تقوم  أن  يتعني  التمويلية 

من املوارد املحلية.
ولهذه الغاية اعتبر جاللة امللك في هذه الرسالة، 
فتاح  نادية  واملالية  االقتصاد  وزيرة  تلتها  التي 
العلوي، أنه ينبغي إطالق »إصالحات هيكلية ترفع 
اإلنفاق  الجبائية، ومن نجاعة  األنظمة  مردودية  من 
إضافة  الخارجية،  االستثمارات  وجاذبية  العمومي، 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  آليات  تطوير  إلى 

والخاص«.
يمكن  أنه  الصدد  هذا  في  امللك  جاللة  وأوضح 
بقية  مع  بالتعاون  وودز،  بريتون  ملؤسسات 
تقدم  أن  والدولية،  اإلقليمية  املالية  املؤسسات 
لتحسني  مالئمة  تمويلية  وصيغا  تقنية  حلوال 
خصوصا  اإلفريقية،  الدول  في  املديونية  وضعية 
أن  على  جاللته  مشددا  دخال،  األقل  الدول  منها 
ظرفي،  طابع  ذات  تبقى  التمويلية  الحلول  هذه 
بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني 
تمويلية  حاجيات  تواجه  وهي  القارة  بلدان  منها 
سنويا. الدوالرات  مليارات  بمئات  تقدر   ضخمة 
وأكد جاللة امللك بهذه املناسبة، أن املديونية املرتفعة 
يهدد  كبيرا  تحديا  املناخي تشكالن  التغير  وظاهرة 
نماذجها  واستدامة  اإلفريقية  االقتصادات  استقرار 
الرقمي  االنتقال  أن  إلى  جاللته  مشيرا  التنموية، 
اإلفريقية،  الدول  أمام  هائلة  تنموية  فرصا  يتيح 

يتعني استثمارها على الوجه األمثل.
ففي ما يخص املديونية، أشار جاللة امللك إلى أن 
اجلميع يتفق على اعتبارها أحد أكبر التحديات 

االقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة اإلفريقية، 
ليس فقط بالنظر ملا تشكله من عبء متزايد على 
موارد التنمية احملدودة في معظم الدول اإلفريقية، 
وإمنا أيضا لكونها ترهن مستقبل األجيال القادمة، 

 وحقها املشروع في التنمية واالزدهار.

التغير المناخي: أحد التحديات 
األكثر إلحاحا الفريقيا

امللك  جاللة  أكد  املناخي،  التغير  يخص  ما  وفي 
التي  إلحاحا  األكثر  التحديات  »أحد  يشكل  أنه 
وطويلة  الخطيرة  لعواقبه  بالنظر  قارتنا،  تواجهها 
بلداننا«. في  الحياة  أوجه  مختلف  على   األمد 
تعد  اإلفريقية  الدول  أن  »مع  إنه  امللك  جاللة  وقال 
األقل مساهمة في انبعاثات الغازات املسببة للتغيير 
املناخي، إال أنها، مع األسف، تعد من بني الدول األكثر 
الجفاف  سنوات  توالي  جراء  تداعياته،  من  تضررا 
داعيا  التصحر«  وتيرة  وتسارع  التساقطات  وندرة 
الدول  ملطالب  لإلنصات  الدولي  املجتمع  جاللته 
املالية  املوارد  وتعبئة  الخصوص،  بهذا  اإلفريقية 
في جهودها  القارة  بلدان  الالزمة ملساعدة  والتقنية 

للحد من تأثيرات التغير املناخي أو التكيف معها.
األقل  القارة  تظل  »إفريقيا  أن  امللك  جاللة  وأبرز 
استفادة من التمويالت املوعود بها، في إطار اتفاقية 

باريس حول املناخ«.
اإلفريقية  الدول  امللك  جاللة  دعا  ذلك،  وبموازاة 
أنماط  نحو  التنموية  نماذجها  توجيه  إعادة   « إلى 
بعني  تأخذ  استدامة،  أكثر  واستهالكية  إنتاجية 

املناخي،  التغير  يفرضها  التي  اإلكراهات  االعتبار 
املتاحة،  الطبيعية  املوارد  سواء على مستوى حجم 

أو طبيعة الخيارات االقتصادية املتبعة«.

الرقمنة.. خيار اقتصادي
أن  امللك  جاللة  أكد  الرقمي  االنتقال  وبخصوص 
في  بنيويا  »تحوال  تشكل  الرقمية  التكنولوجيا 
بتطوير  تسمح  إذ  بنا،  يحيط  الذي  للعالم  مقاربتنا 
أن  شأنها  من  جديدة،  واستهالكية  إنتاجية  أنماط 
تخلق املزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا 

للرفع من فرص االستثمار«.
تشكل  الرقمية  الوسائط  أن  امللك  جاللة  وأضاف 
املالي،  الشمول  مستوى  من  للرفع  متميزة  قنوات 
واالجتماعية،  الصحية  التغطية  مجال  وتوسيع 
مؤكدا جاللته باملقابل، أن الرقمنة، كخيار اقتصادي، 
ومختصة،  كافية  بشرية  كفاءات  توفير  تتطلب 
وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات املجتمع، مع 
تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور 

املتسارع في هذا القطاع.
إلى«تسريع  امللك  دعا جاللة  األساس،  هذا  وعلى 
وتيرة رقمنة مجتمعاتنا اإلفريقية، لسد الفجوة في 
هذا امليدان مع الدول املتقدمة، ولجني ثمار الطفرة 
الرقمية التي يشهدها العالم«، مبرزا جاللته أن رفع 

هذا التحدي يستلزم » توفير املوارد املالية والبشرية 
اإلفريقية،  البشرية  الكفاءات  وتعبئة  الالزمة، 
الثقافية  الخصوصيات  تالئم  رقمية  حلول  لتقديم 

واملجتمعية لبلدان القارة«.
من جهة أخرى، أكد جاللة امللك أن الحاجة تغدو 
ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى املزيد من الدعم 
والتعاون الدولي، لتمكني الدول اإلفريقية من تخفيف 
االقتصاد  دخلها  التي  التضخمية  الدوامة  تداعيات 
وجه  في  الصمود  على  قدرتها  وتعزيز  العاملي، 

الصدمات الخارجية.
وأشار جاللة امللك إلى أنه في الوقت الذي كان فيه 
كوفيد19-،  جائحة  تداعيات  لتجاوز  يتأهب  العالم 
العاملي في اضطرابات غير مسبوقة  دخل االقتصاد 
التضخمية،  الضغوط  وتزايد  التوريد،  سالسل  في 
مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة واملواد الغذائية 

واملواد الخام.
تتفاوت  األزمة  هذه  آثار  أن  امللك  جاللة  وأبرز 
بالنسبة للبلدان اإلفريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته 
االقتصادية واحتياجاته إلى املواد األولية، ال سيما 
منها الطاقية أو الغذائية، الفتا جاللته إلى أنه في ظل 
هذه الظرفية الصعبة،« تبرز قارتنا اإلفريقية كإحدى 
املناطق األكثر تضررا، سواء بسبب التهديد املتزايد 
ألمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها 
االقتصادي، عالوة عن تفاقم األوضاع االجتماعية في 

العديد من بلدانها«.
وأضاف جاللة امللك أن ارتفاع احتياجات التمويل، 
التمويالت  شروط  وتشديد  بندرة  يتسم  سياق  في 
امليسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، 
لعدد كبير  تأزيم األوضاع االقتصادية  مما يزيد من 

من بلدان القارة.
وبعدما أشار جاللته إلى أن العديد من اقتصادات 
بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل 
كبير على صادرات املواد األولية، أوضح جاللة امللك 
قطاعاتها  ارتهان  من  تعاني  االقتصادات  هذه  أن 
إلى  إضافة  املناخية،  بالتقلبات  أساسا  الفالحية 

ضعف االستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.
اعتبر  القصور،  ومكامن  االختالالت  وملعالجة 
الجهود  تكثيف  الضروري  من  بات  أنه  امللك  جاللة 
بأهداف  شاملة،  تنموية  برامج  وضع  خالل  من 
»واضحة وآليات تمويل مبتكرة«، مشيرا إلى أن هذه 
التدابير يتعني أن »تضع املواطن اإلفريقي في صلب 
استثمار  على  أساسي،  بشكل  وتعتمد،  اهتماماتها، 
اإلفريقية،  البلدان  بني  االقتصادي  التكامل  فرص 
الرقمي  التحول  دينامية  في  فاعل  واالنخراط بشكل 

واالنتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم«.
التقدم  أخرى،  جهة  من  امللك  جاللة  وأبرز 
التجارة  منطقة  أجرأة  مستوى  على  املحرز 
الذي   ،)ZLECAF( اإلفريقية  القارية  الحرة 
على  القارة  قدرة  على  إضافيا  دليال  يشكل 
مشتركة. رؤية  وفق  االقتصادي  تكاملها   تعزيز 
هذه  تفعيل  إن  الصدد  هذا  في  امللك  جاللة  وقال 
املنطقة في أقرب اآلجال، سيمكن من »تسريع اندماج 
االقتصادات اإلفريقية فيما بينها، وفي سالسل القيمة 
العاملية، وكذا تكريس التعاون التجاري واالقتصادي 
مضيفا  جميعا«،  إليه  نطمح  الذي  جنوب-جنوب 
الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على  نجدد   « جاللته 
جهود  ملواكبة  األطراف،  متعدد  أو  الثنائي  الصعيد 

التنمية املبذولة من قبل دول قارتنا«.
تندرج  التي  املواكبة،  أن هذه  امللك  واعتبر جاللة 
في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول 
التنمية  بأعباء  للنهوض  الكافية  املوارد  اإلفريقية 
واآلمن  الكريم  العيش  سبل  وتوفير  املستدامة، 

ملختلف شعوبها.
وبعدما ذكر جالته بأن التعاون جنوب-جنوب يظل 
الطريق األمثل للنهوض باألوضاع االقتصادية لبلدان 
القارة، أكد صاحب الجاللة أن للمغرب قناعات ثابتة 
االلتزام  السياق، من خالل  في هذا  وإنجازات هامة 
املستمر واملشاريع املهيكلة، على غرار مشروع أنبوب 
الغاز بني املغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم 
بشكل جذري في تعزيز األمن الطاقي لعدد كبير من 

البلدان اإلافريقية.
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في األيام الدراسية حول آلية تمويل الدولة لتغذية الموضوعين 
تحت الحراسة النظرية المحتفظ بهم من قبل مصالح األمن 

رئي�س النيابة العامة ي�شجل، بارتياح، االنخراط اجلاد 
مل�شالح ال�شرطة الق�شائية مبختلف اأ�شنافها يف هذا الباب

العط�س و�شح املياه يخيمان على اأ�شغال دورة يوليوز ملجل�س جهة �شو�س ما�شة

n جالل كندالي 

رئيس  للملك،  العام  الوكيل  الداكي  الحسن  موالي  أكد  
حول  التنسيقية  الدراسية  األيام  في  العامة،  النيابة 
موضوع: "آلية تمويل الدولة لتغذية األشخاص املوضوعني 
قبل  من  بهم  املحتفظ  واألحداث  النظرية  الحراسة  تحت 
للشرطة  امللكي   املعهد  برحاب  الوطني"  األمن  مصالح 
بالقنيطرة، أن تدارس املوضوع من قبل األطر العليا لإلدارة 
التراب  ملراقبة  العامة  واملديرية  الوطني  لألمن  العامة 
ُيمكن  سوف  املعنية،  األخرى  القطاعات  وممثلي  الوطني 
الصلة  ذات  واإلكراهات  الصعوبات  وتشخيص  رصد  من 
بتنفيذ مقتضيات القانون واملرسوم املعني بهذا املوضوع، 
إيجابا  الكفيلة بتجاوزها، مما سيساهم  الحلول  واقتراح 
في تعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس القيم الكونية 
في  املواطنني  من  بفئة  املتعلق  في شقها  اإلنسان  لحقوق 
نزاع مع القانون لطاملا كانت إشكاليات تغذيتهم وتحديد 
حول  وتجاذبات  نقاشات  موضوع  لذلك  تنظيمية  قواعد 
القيام بهذه املهمة  التي سوف تتولى  أو املؤسسة  الجهة 

وكيفية تمويلها وأيضا كيفية أجرأة ذلك.
العامة  السياقات  أن  العامة  النيابة  رئيس  وأعلن 
من  الدول  تقييم  مجال  في  العالم  يعرفها  التي  للتحوالت 
في  الواردة  االنسان  لحقوق  العامة  املبادئ  تكريس  حيث 
هذه  من  العديد  جعل  الدولية،  والعهود  األوفاق  مختلف 
على  وتعمل  التحوالت  هذه  مسايرة  على  تعمل  الدول 
إلى  املبادئ.مشيرا  هذه  مع  وأنظمتها  قوانينها  مواءمة 
نزالء  سواء  القانون  مع  نزاع  في  األشخاص  وضعية  أن 
املؤسسات السجنية أو املوضوعني رهن الحراسة النظرية 

تعتبر من مشموالت املستهدفني بهذه املبادئ.
وأوضح أن املغرب اتجه منذ أمد بعيد نحو إرساء قواعد 
توفير حماية خاصة لحقوق وحريات  إلى  قانونية تهدف 
األفراد، والزالت تعمل على تطوير منظومتها القانونية بما 
يساعد على الرفع من اآلليات التي تعززها، وفق ما يتالءم 
عليها،  املصادقة  تمت  التي  الدولية  واالتفاقيات  واملعايير 
مشيرا إلى أن األشخاص املحرومني من الحرية يتواجدون 
بعناية  املغربي  املشرع  خصهم  لذلك  مغلقة،  فضاءات  في 
خاصة، من خالل سن مجموعة من القواعد القانونية التي 
وعدم  وحقوقهم  حريتهم  مراعاة  تروم  مقتضيات  تتضمن 
إال وفق اإلجراءات والتدابير  بها تحت أي ظرف  املساس 
وقد تجسد  العمل.  بها  الجاري  القوانني  بموجب  املنظمة 
2011، وكذا  اململكة لسنة  ذلك بوضوح من خالل دستور 

قانون املسطرة الجنائية النافذ حاليا.
الجاد  االنخراط  كبير  بارتياح  النيابة  رئيس  وسجل  

مختلف  على  القضائية  الشرطة  ملصالح  واملسؤول 
التي  القانونية  للمقتضيات  األمثل  التفعيل  في  أصنافها 
تعنى بتنظيم الحقوق املكفولة لألشخاص املوضوعني رهن 
الحراسة النظرية، أو األحداث املحتفظ بهم، حيث كان ذلك 
ثمرة للمجهودات الجبارة، كما يقول، التي تم القيام بها من 
طرف املدير العام لألمن الوطني، مما جعل بالدنا تنال ثناء 

وإشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية واإلقليمية.
وتفعيال  القانونية،  املقتضيات  هذه  مع  تناغم  وفي 
موالي  العامة، يضيف  للنيابة  املوكولة  لالختصاصات 
قائمني  والتنسيق  التعاون  مبدأ  ظل  قد  الداكي،  الحسن 
مع مصالح الشرطة القضائية سواء مركزيا أو جهويا أو 
محليا، من خالل اإلشراف واملواكبة ملهام الشرطة القضائية 
املخصصة  األماكن  ومراقبة  بتتبع  يتعلق  ما  السيما 
سويا  العمل  بهدف  وذلك  واالحتفاظ،  النظرية  للحراسة 
وبصفة تكاملية على ضبط كل اآلليات املمكنة التي تيسر 
أو تساهم في تمتيع الخاضعني لهذه التدابير من الرشداء 
واألحداث بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، والتأكد 
من الظروف التي تتم فيها، سواء من حيث أنسنة أماكن 
الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو االحتفاظ، أو من 

حيث ظروف اعتقالهم أوتغذيتهم.
ورأى  املتدخل أنه إن كانت أحكام املادة 45 من قانون 
املسطرة الجنائية قد ألزمت النيابات العامة بزيارة األماكن 
أو  النظرية  الحراسة  تدابير  تحت  للوضع  املخصصة 
االحتفاظ مرتني في الشهر على األقل، فإنها تجاوزت ذلك 
بحسب ما تظهره  اإلحصائيات  املحالة على رئاسة النيابة 
الخصوص  بهذا  عملها  نتابع  والتي  طرفها  من  العامة 
 2018 سنة  خالل  الزيارات  هذه  بلغت  حيث  باستمرار، 
زيارة   )18528( أصل  من  زيارة   )19249( مجموعه  ما 
 )22540( العدد  بلغ   2019 قانونا، وخالل سنة  مفترضة 
وخالل  قانونا،  مفترضة  زيارة   )18528( أصل  من  زيارة 
سنة 2020 تم تسجيل )18961( زيارة من أصل )19056( 
ارتفع  فقد   2021 سنة  خالل  أما  قانونا،  مفترضة  زيارة 
زيارة   )19152( أصل  من  زيارة   )24626( إلى  العدد 

مفترضة قانونا.
الحقوق، يقول  إلى تكريس كل هذه  السعي  من منطلق 
كل  توفير  على  بالدنا  حرصت  الداكي،  الحسن  موالي 
الضمانات املمكنة التي من شأنها صون كرامة األشخاص 
تماشيا  واألحداث،  الرشداء  من  الحرية  من  املحرومني 
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  الدولية  التزاماتها  تنفيذ  مع 
الوضع  بأنسنة  الكفيلة  والقضائية  واإلدارية  التشريعية 
األماكن  في  باألحداث  واالحتفاظ  النظرية  الحراسة  تحت 

املخصصة لإليداع.

n عبد اللطيف الكامل

املطرية  التساقطات  شح  تداعيات  خيمت 
بعدة مناطق بجهة سوس ماسة وخاصة بإقليم 
ماسة  سوس  جهة  املجلس  أشغال  طاطا،على 
بالقاعة  يوليوز2022،   4 االثنني  يوم  املنعقدة 
الكبرى لالجتماعات بمقرعمالة أَكادير إداوتنان، 
وذلك بعد مناقشة النقط املدرجة في جدول أعمال 
التزود  بمشاريع  املتعلقة  تلك  وخاصة  الدورة 

باملاء الشروب بمراكز ودواوير تابعة للجهة.
وقد التمست تدخالت أعضاء منطقة طاطا من 
اإلقليم  ومداشر  دواوير  إدراج  املجلس  رئاسة 
ضمن املشاريع املزمع تنزيلها على أرض الواقع 
بعد املصادقة على مجموعة من االتفاقيات التي 
للشرب،علما  الصالح  باملاء  التزود  مشاريع  تهم 
املتضررة  األقاليم  بني  من  يعد  طاطا  إقليم  أن 
التساقطات  قلة  نتيجة  الجهة  بهذه  الجفاف  من 
املطرية األخيرة والتي كانت لها تداعيات سلبية 

على الفرشة املائية.
نقط  مناقشة  أثناء  التدخالت  طالبت  ولهذا 
جدول األعمال بإدراج دواوير إقليم طاطا ضمن 
للمصادقة  واملطروحة  املعروضة  االتفاقيات 
عليها من قبل أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، 
سبب  عن  املتدخلون  تساءل  ذلك  من  أكثر  بل 
االتفاقيات  هذه  من  اإلقليم  هذا  دواوير  إقصاء 
منذ  املطرية  التساقطات  تعرف  لم  أنها  خاصة 
سنوات خلت مما جعل فرشته مهددة بالنضوب.

وكانت النقط رقم 6 و7و8من جدول األعمال قد 
همت التصويت واملصادقة على مشاريع التزود 
تابعة  ودواوير  بمراكز  للشرب  الصالح  باملاء 
لجهة سوس ماسة، لكن تبني في ما بعد أن األمر 
يتعلق فقط بدواوير تابعة إلقليمي اشتوكة أيت 
االتفاقيات  تلك  تعني  أن  دون  وتارودانت  باها 
من  أعضاء  جعل  ما  وهذا  طاطا،  إقليم  دواوير 
ذات اإلقليم يطالبون بإنصاف اإلقليم عبر إدراج 
االتفاقيات  ضمن  املتضررة  دواويره  جميع 
املعروضة للمصادقة خاصة أنها عانت كثيرا من 

شح التساقطات املطرية. 
نقطة   33 الدورة  أعمال  جدول  وتضمن  هذا 
وتخص  املالية  بالبرمجة  منها  أربعة  تتعلق 
الحقيقي برسم سنة  الفائض  الباقي من  برمجة 
إلى  فصل  من  مالية  اعتمادات  تحويل   ،2021
مخصصات  ودراسة   2022 سنة  برسم  فصل 
املشاريع،  لتنفيذ  الجهوية  للوكالة  االستثمار 
التنمية  شركة  إحداث  في  املساهمة  عن  فضال 

املحلية لتارودانت.
وفي مجال إعداد التراب، تمت املصادقة على 
تهم  شراكة  اتفاقيات  على  والتصويت  الدراسة 

والبحيرات  الصغرى  السدود  وإنجاز  تمويل 
باملاء  التزود  تأمني  ماسة،  سوس  بجهة  التلية 
الصالح للشرب باملراكز والدواوير التابعة للجهة، 
وكذا مشروع إنجاز الطريق املداري الشمالي – 
الشرقي وتوسيع وتأهيل الطريق السريع، إحداث 
طريق بجماعة القليعة، وبناء الطريق الرابطة بني 
الطريق اإلقليمية عدد 1708 ودوار كابة بجماعة 
الدواوير  تزويد  تارودانت،  إقليم  لكاللشة  احمر 
للشرب  الصالح  باملاء  ملهادي  لجماعة  التابعة 
بإقليم تارودانت وروابط طرقية على طول 6 كلم 
املشاريع  وتنفيذ  اإلقليم،  بنفس  الدير  بجماعة 
ملدينة  الحضريـــة  التنمية  ببرنامج  املدرجة 
ماسة. سوس  العمران  شركة  طرف  من   أكاديـر 
أما في ما يخص التكوين والتعاون الالمركزي، 
على  والتصويت  الدراسة  على  املجلس  انكب 
الترابية  الجماعات  مجموعتي  إحداث  مشروع 
والتنقالت  بالنقل  األولى  تعنى  الكبير  اكادير 

الحضرية والثانية بالبيئة والتنمية املستدامة.
يتعلق  االقتصادية،  التنمية  مجال  وفي 
الجهوي  البرنامج  تهم  شراكة  باتفاقيات  األمر 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ملواكبة  املندمج 
»ديفوكس  تظاهرة  ماسة، وتنظيم  بجهة سوس 
السياحية  املقاولة  وإنعاش  املغرب«بالجهة، 
املقاولة  إلنعاش  الجهوية  التنمية  شركة  مع 
السياحية الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا. 
املحلية  للمنتوجات  الدولي  املعرض  وتنظيم 
بجهة سوس ماسة، واتفاقيتي شراكة إطار تهم 
باإلدماج  برنامج«سبيل«الخاص  تنزيل  األولى 
املقاوالت  مواكبة  والثانية  للشباب  االقتصادي 

تعديلية  مالحق  جانب  الى  بالجهة،  الصحفية 
الوحدات  تأهيل  وإعادة  تجديد  تهم  التفاقيات 
البحرية  األحياء  تربية  قطاع  ودعم  الفندقية، 

بالجهة.
الدورة  أعمال  تشمل  الثقافي،  الشأن  وفي 
تيميتار  الثقافية  الجمعية  مع  شراكة  اتفاقيات 
تهدف  وأخرى  الفرس،  معرض  وجمعية 
الدولي  املهرجان  تنظيم  في  املساهمة  إلى 
اتفاقية  وملحق  بأكادير،  والهجرة  للسينما 
الفنون«بأكادير. وتجهيز«دار  لتهيئة   شراكة 
الدراسة  فتمت  االجتماعي،  للشق  بالنسبة  أما 
شراكة  اتفاقيات  مشروع  على  والتصويت 
القدم  لكرة  جامعي  مركز  إحداث  أجل  من 
دار  مؤسسة  وتأهيل  بناء  بتارودانت،وإعادة 
كلية  تزنيت،وبناء  بإقليم  بونعمان  الطالب 
بتزنيت  املستدامة  والتدبيروالتنمية  االقتصاد 
لفائدة  تربوي  اجتماعي-  وتجهيزمركب  وبناء 
املحرومني  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال 
إلنجاز  الشراكة  اتفاقية  ملحق  وكذا  األسر،  من 

مشاريع ذات الطابع الرياضي بإقليم تزنيت.
وفي ما يرتبط بالتنمية البيئية تمت املصادقة 
اتفاقيات  ست  على  والتصويت  الدراسة  على 
التطهيربجماعات:  إلنجازمشاريع  شراكة 
بإقليم  وأنزي  تيزغران  بطاطا،جماعتي  تيسنت 
مخلوف  ايت  القليعة،جماعــة  تزنيت،جماعة 
بعمالة  داحو  أوالد  وجماعة  تارودانت  بإقليم 
املصادقةعلى  إلى  ملول،إضافة  أيت  انزكان 
بإعداد  املتعلقة  الشراكة  مشروع ملحق التفاقية 

مخطط حماية أَكادير الكبير من الزالزل.
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اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/060/2022 :رقم
على   2022/08/02 يوم   في 
عشرة  الحادية  الساعة  
صباحا  سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي  ابن رشد   
8 زنقة  لحسن   البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
اثمان  بعروض  العروض  بطلب 
  CHUIRC/060/2022 رقم: 
)حصة  االقمشة  شراء  الجل: 

فريدة(. 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،8 ب  الكائنة  واللوازم( 
لحسن العرجون الدار البيضاء، 
ويمكن كذالك تحميله الكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد  مبلغ  الضمان املؤقت كما 
)خمسمائة  500,00درهم  يلي: 

درهم(.
كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
طرف  من  محددة  الرسوم 
مبلغ:   في  املشروع  صاحب 
احتساب  مع  26.403.96درهم 
الفا  وعشرون  )ستة  الرسوم  
وستة  درهم  وثالثة  واربعمائة 
احتساب  مع  سنتيما  وتسعون 

الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
تقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقة  
رقم  النظام  من   و31  و29 
بتاريخ     D1580/15/DEPP
املتعلق   2015 19يونيو  
االستشفائي  املركز  بصفقات 

ابن رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد 
طلبات  مكتب  إلى  باالستالم 
العامة  بالكتابة  العروض 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
املطلوبة  العينات  ان 
التي   العينات،  لهاته  والئحة 
يستوجبها  ملف طلب العروض  
يجب  املواد   لجميع  بالنسبة  
املعدات  مصلحة  لدى  ايداعها  
واللوازم باملديرية العامة للمركز 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد  

لحسن  زنقة   ،8 ب  الكائنة 
وذلك  البيضاء،  الدار  العرجون 
  2022/08/01 يوم   غاية  إلى 
قبل الساعة  الثانية بعد الزوال.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2294/ا.د

*************
اململكة املغربية

 املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية طنجة  

تطوان الحسيمة 
املندوبية اإلقليمية للصحة 

والحماية االجتماعية   تطوان
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/19
بتاريخ: 2022/08/04

 2022 غشت   04 بتاريخ 
الحادية  الساعة  على 
القيامفي  عشرصباحا،سيتم 
للصحة  اإلقليمية  مقراملندوبية 
بتطوان  االجتماعية  والحماية 
الخالق  عبد  بشارع  الكائنة 
تطوان،  مرتيل  طريق  طوريس 
عروض  لطلب  األظرفة  بفتح 
األثمان املتعلق ب: إقتناء بدائل 
املعاقني  للمرضى  صناعية 
الحركي  للطب  الجهوي  باملركز 

والترويض بتطوان.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 

االجتماعية بتطوان.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابةالصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ:  في  املؤقت  حددالضمان 

)8000درهم( ثماني آالفدرهم
املعدة  التوريدات  تقديركلفة 
مفصلة  اإلدارة  طرف  من 
وتسعة  خمسمئة  كاألتي: 
ومئتان  الفا  وعشرون 
درهماوعشرون  عشر  وثالثة 
الرسوم  احتساب  مع  سنتيما 

)529.213.20درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسومرقم  و31من  و29 
2.12.349 الصادرفي 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 ألولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريداملضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
مقابل  إماإيداعها،   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
ية  لحما ا و لصحة ا بية و بمند

االجتماعية بتطوان.
لرئيس  مباشرة  إماتسليمها   -
بداية  عند  العروض  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
على  الكترونيا  ايداعها  اما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق  ملف  لقبول  أجل  آخر 
الوصفية التقنيةوالعيناتالتي 
يستوجبهـا ملف طلب العروض 
الساعة  قبل   2022/08/03 هو 
إيداعها  ويجب  زواال،  الثالثة 
باملصلحة اإلدارية واالقتصادية  
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
الصحة  لوزارة  اإلقليمية 

والحماية االجتماعية بتطوان.
إنالوثائق املثبتةالواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة8من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2297/ا.د

*************
اململكة املغربية

املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية طنجة  

تطوان الحسيمة 
املندوبية اإلقليمية للصحة 

والحماية االجتماعية   تطوان
رقم: 2022/14

بتاريخ 2022/08/03
على   2022 غشت   03 بتاريخ 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 

االجتماعات  بقاعة  القيام  سيتم 
اإلقليمية  مقراملندوبية  في 
االجتماعية  والحماية  للصحة 
عبد  بشارع  املتواجدة  بتطوان 
مرتيل  طريق  طوريس  الخالق 
لطلب  األظرفة  بفتح  تطوان، 
ب:  املتعلق  األثمان  عروض 
العظام  تقويم  لوازم  اقتناء 
الحركي  للطب  للمركزالجهوي 

والترويض بتطوان.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 

االجتماعية بتطوان.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابةالصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ:  في  املؤقت  حددالضمان 

)6000درهم( ستة آالف درهم.
املعدة  التوريدات  كلفة  تقدير 
من طرف اإلدارة مفصلة كاألتي: 
ألف  وتسعون  وثمانية  مئتان 
ومئتان واثنان وخمسون درهما 
احتساب  مع  سنتيما  وثمانون 
الرسوم )298.252,80درهم مع 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إماإرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
- إماإيداعها,مقابل وصل بمكتب 
بمندوبيةالصحة  الصفقات 

والحماية االجتماعية بتطوان.
لرئيس  مباشرة  إماتسليمها   -
عند  العروض  طلب  لجنة 
بدايةالجلسة وقبل فتح األظرفة.

على  الكترونيا  ايداعها  اما   -
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق  ملف  لقبول  أجل  آخر 
والعينات  الوصفية التقنية 
طلب  ملف  يستوجبهـا  التي 
العروض هو 2022/08/02 قبل 
ويجب  زواال؛  الثالثة  الساعة 
اإلدارية  باملصلحة  إيداعها 
الصفقات  واالقتصادية  بمكتب 
لوزارة  اإلقليمية  باملندوبية 
االجتماعية  والحماية  الصحة 

بتطوان.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررةفي  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة8من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2298/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/19/م.ع

على   2022/08/02 يوم  في 
صباحا،سيتم  العاشرة  الساعة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة  في 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
مسكنني  تهيئة  أشغال  ألجل 
حادة  أوالد  اإلدارية  بامللحقة 
الطريق  بتقاطع  املتواجدة 
اإلقليمية  والطريق   9 الوطنية 

3015 -إقليم مديونة-.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 
و  امليزانية  قسم  مديونة 
الصفقات  مصلحة  الصفقات 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
في:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
سبعة أالف  درهم )7000درهم(

من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ 

ألف  خمسمائة وستة وعشرون 
وخمسون  وأربعة  ومائتان 
مع  درهما)526254.00درهم( 

احتساب الرسوم.
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
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
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/2300/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/22/م.و.ت.ب

الساعة  2022/08/04 على  في 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  

أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
وتهيئة  تتمة  أشغال  ألجل 
الطالبة  دار  تأهيل  وإعادة 
-إقليم  مديونة  بجماعة  مديونة 

مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 
الصفقات  مصلحة  والصفقات 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف   عشرة  في: 

)10.000٫00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ألف  سبعمائة  مبلغ  في 
وعشرون   وستة  وثالثمائة 
مع  درهما)700.326.00درهم( 

احتساب الرسوم.
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
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  إنالوثائق 

املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2302/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل الحريات 
محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ 

رقم: 2022/6101/05
إعـالن عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2022/07/21 يوم  ستجرى 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما يلي: 
هبولي"  "ملك  املسمى  العقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
85 سنتيار  J/28822 مساحته 
يتكون  منزل  عن  عبارة  هو  و 
وطابق  متجرين  به  سفلي  من 
أول يتكون من شقة بها غرفتني، 
ومرحاض.  مطبخ  بهو،  صالة، 
شقة  من  يتكون  ثاني  وطابق 
بها غرفتني، صالة، بهو، مطبخ 
والكائنة  سطح  ومن  ومرحاض 
بسيدي عبد الكريم إقليم آسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

650.000٫00درهما  
لفائدة السيد: محمد العيسي

محفوظ   أمني  ذ  عنه  ينوب 
املحامي بهيئة آسفي

العيسي  مصطفى  السادة:  ضد 
ومن معه

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

على ملف التنفيذ .
ع.س.ن/2303/ا.د

ع.س.ن /2301/إد

ع.س.ن /2299/إد

060/2022/CHUIRC

060/2022/CHUIRC
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اململكة املغربية
وزارة األوقاف و الشؤون 

اإلسالمية
نظارة أوقاف مكناس

م.ت. أ.و
إعالن عن سمسرة كراء 

شقق سكنية ومهنية ومحالت 
تجارية بمكناس

أن  مكناس  أوقاف  ناظر  يعلن 
لكراء  عمومية  علنية  سمسرة 
ومحالت  ومهنية  سكنية  شقق 
أسفله  بالجدول  املبينة  تجارية 
ستجرى يوم 26 يوليوز 2022 
العاشرة والنصف  الساعة  على 
الكائنة  النظارة  بمقر  صباحا 
والثقافي  اإلداري  باملركب 
الدكتور  ساحة  لألوقاف 
املدينة  الخطيب  الكريم  عبد 
يوم  أن  علما  مكناس  الجديدة 
يوم  سيكون   2022 يوليوز   25
املحالت  ملعاينة  مفتوحة  أبواب 
السمسرة،  موضوع  والشقق 
كما هو مبني باملوقع االلكتروني 
habous.( للوزارة على الرابط
السمسرات  خانة   )gov.ma
على  الحصول  أو  الوقفية 
املصلحة  لدى  مباشرة  اإلعالن  

املختصة بالنظارة.
االوقاف  ملدونة  وفقا  وذلك 
ha�( بالرابط املبينة   والشروط 
اليه  املشار   )bous.gov.ma

أعاله.
فمن كانت له رغبة في املشاركة 
عليه  املذكورة  السمسرة  في 
النظارة  مقر  إلى  الحضور، 
اإلداري  باملركب  الكائنة 
ساحة  لألوقاف  والثقافي 
الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 
في  مكناس  الجديدة  املدينة 
وللمزيد  أعاله،  املحدد  املوعد 
االتصال  يمكن  املعلومات  من 
العمل  أوقات  خالل  بالنظارة 
باملركب  الكائن  بمقرها  اإلدارية 
لألوقاف  واإلداري  الثقافي 
عبد  الدكتور  بساحة  الكائن 
الكريم الخطيب أو االتصال عبر 

الرقـــــم الهاتفي: 
.05�35�51�12�04

ع.س.ن/2284/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية وامليزانية
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة     
على   2022/07/28 يوم  في 
سيتم  العاشرة  الساعة 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
لعمالة  أثمان  العروض 
عروض  طلب  ألجل:  الرحامنة 
 : 2022/09/م.و.ت.ب  رقم: 
في  املدرسية  اللوازم  شراء 
ملليون  امللكية  »املبادرة  اطار 
محفظة« برسم املوسم الدراسي 
للمؤسسات   2023/2022
للمنطقة  التابعة  االبتدائية 
إقليم  جرير  ابن  املدرسية 

الرحامنة.
املؤقتة:  الضمانة 
ألف  )تالتون  30000.00درهم 

درهم(
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 

وثالثة  مئة  وستة  مليون 
وثالثة  الف  وخمسون 
سنتيما   84 درهما  وسبعون  

)1653073.84درهما(
العاشرة   الساعة  على 
رقم:  عروض  طلب  ونصف: 

2022/10/م.و.ت.ب
في  املدرسية  اللوازم  شراء   �
ملليون  امللكية  »املبادرة  اطار 
محفظة« برسم املوسم الدراسي 
للمؤسسات   2023/2022
للمنطقة  التابعة  االبتدائية 
املدرسية سيدي بو عثمان  إقليم 

الرحامنة.
املؤقتة:   الضمانة 
ألف  )ثالثون  30000.00درهم 

درهم(
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 
مئة  وسبعة  مليون  في  
وثمانية  الف  وثمانون  وثمانية 
سنتيما   23 درهما  وتسعون 

)1788098.23درهما(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  مصلحة  من  العروض 
يمكن  كما  بالعمالة  والصفقات 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
العمومية من املوقع االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني, بطلب 
منهم طبق الشروط الواردة في 
املرسوم  29,27 و31 من  املواد 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   *
الصفقات  بمكتب  وصل 

بالعمالة.
عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور.
التعهد  طريق  عن  إما   *

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
عند  االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  قبل  و  الجلسة  بداية 

االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املواد 09 من 

قانون االستشارة. 
توضع العينات  في اجل اقصاه 
الساعة  على   2022/07/27
بقاعة  الزوال   بعد  التانية 
العامة  الكتابة  االجتماعات 

اقليم الرحامنة.
ع.س.ن/2287/ا.د

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

عمالة إقليم الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية وامليزانية
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة
على   2022/07/28 يوم  في 
سيتم  عشر  الحادية  الساعة 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
لعمالة  أثمان  العروض 

عروض  طلب  ألجل:  الرحامنة 
2022/12/م.و.ت.ب:   رقم: 
في  املدرسية  اللوازم  شراء 
ملليون  امللكية  »املبادرة  اطار 
محفظة« برسم املوسم الدراسي 
للمؤسسات   2023/2022
للمنطقة  التابعة  االبتدائية 
الرحامنة   صخور  املدرسية 

إقليم الرحامنة      
املؤقتة:   الضمانة   
)خمسة  25000.00درهم 

وعشرون  ألف درهم(.
محددة   األشغال  تقدير  كلفة 
وثالثون  وثالثة  مليون 
وخمسة  مئة  وتسعة  الف 
سنتيما   61 درهما  وأربعون 

)1033945.61درهما(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
يمكن  كما  والصفقات  امليزانية 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
العمومية من املوقع االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
من  و31   29  ،27 املواد  في 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 االولى   جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   *
وصل بمكتب الصفقات بالعمالة

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
التعهد  طريق  عن  إما   *

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املواد 09 من 

قانون االستشارة 
توضع العينات  في اجل اقصاه 
الساعة  على   2022/07/27
بقاعة  الزوال   بعد  التانية 
العامة  الكتابة  االجتماعات 
اقليم الرحامنة                                                                                
ع.س.ن/2288/ا.د

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

عمالة إقليم الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية وامليزانية
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة
على   2022/08/17 يوم  في 
ونصف  عشر   الحادية  الساعة 
العامة  الكتابة  بمكاتب  سيتم 
)قاعة  الرحامنة  لعمالة 
االظرفة  فتح  االجتماعات( 
العروض  بطلب  املتعلقة 
الرحامنة  لعمالة  أثمان 
رقم:  عروض  طلب  ألجل: 
شراء  2022/11/م.و.ت.ب: 
اطار  في  املدرسية  الكتب 
ملليون  امللكية  "املبادرة 
محفظة" برسم املوسم الدراسي 

للمؤسسات   2023/2022
اإلعدادية  إقليم الرحامنة.  

املؤقتة:   الضمانة 
40000.00درهم )اربعون  ألف 
األشغال  تقدير  كلفة  درهم(. 
محددة في  مليونني وخمسة مئة 
وعشرون الف وثالثة مئة واربعة 
سنتيما      54 درهما  خمسون  و 

)2520354.54درهما(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
يمكن  كما  والصفقات  امليزانية 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
العمومية من املوقع االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
من  و31   29  ،27 املواد  في 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 االولى   جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية  . 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   *
وصل بمكتب الصفقات بالعمالة

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
التعهد  طريق  عن  إما   *

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املواد 09 من 

قانون االستشارة 
اجل  في  العينات   توضع     
على   2022/08/16 اقصاه 
الزوال   بعد  التانية  الساعة 
الكتابة  االجتماعات  بقاعة 
العامة اقليم الرحامنة                                                                                
ع.س.ن/2289/ا.د

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

والية جهة الشرق
عمالة وجدة انكاد

جماعة وجدة
املديرية العامة للمصالح
قسم تنمية املوارد املالية

إعـالن عن سمسرة عمومية
جماعة  مجلس  رئيس  ينهي 
أنه  العمــوم  علم  إلى  وجدة 
عمومية  إجـــراء سمسرة  سيتم 
وجدة  لجماعة  املركزي  باملقر 
بيــع  قصد  االجتماعات(  )قاعة 
املتواجدة  الخروب  أشجار  غلة 
بتاريخ  وذلك  الجماعة  بتراب 
الساعة  على   2022 29 يوليوز 

العاشرة صباحا. 
الراغبني في املشاركة في  فعلى 
هذه السمسرة أن يحضــروا إلى 
عني املكـان في التاريخ والساعة 
مصحوبني  أعاله  املذكورين 
بعد  الوطنية  التعريف  ببطـاقة 
في:  محددة  مؤقتة  ضمانة  دفع 
لصندوق  تدفع  3.000.00درهم 
لوجدة.  العمالي  الخازن 
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  السمسرة  النطالق 

8.000.00درهم.
ثمن  أن  علمهم  إلى  يرفع  كما 
الراسية  طرف  من  يؤدى  البيع 

عليه السمسرة حينا.
من  ثمن  البيع  من طرف %ونقدا 
إلى الخازن العمالي إضافة إلى 
دفع نسبة  10 املستفيد لتغطية 

صوائر السمسرة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
املساحات  بمصلحة  االتصال 
الكائنة   بالجماعة  الخضراء 
بحديقة االميرة اللة عائشة أثناء 

أوقات العمل اإلداري.
ع.س.ن/2291/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/058/2022 :رقم
على   2022 غشت   02 يوم  في 
الساعة الحادية عشرة والنصف 
املركز  صباحا سيتم في مكاتب 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد 
8 زنقة  لحسن   البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
اتمان  بعروض  العروض  بطلب 
 CHUIRC/058/2022 رقم  
االغطية  مواد  شراء  الجل: 

)حصة فريدة(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
)مصلحة   رشد  ابن  الجامعي 
ب  الكائنة  واللوازم(  املعدات 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8
البيضاء، ويمكن كذالك تحميله 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد  مبلغ  الضمان املؤقت كما 
)عشرة  10.000,00درهم  يلي: 

آالف درهم(
� كلفة تقدير األعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ:  
230.691,96درهم مع احتساب 
ألف  )مائتان وثالثون  الرسوم  
وتسعون  وواحد  وستمائة 
سنتيما  وتسعون  وستة  درهما 

مع احتساب الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقة  
رقم  النظام  من   و31  و29 
بتاريخ     D1580/15/DEPP
املتعلق   2015 يونيو    19
بصفقات املركز االستشفائي ابن 

رشد �  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   �
بإفادة  املضمون  البريد 
طلبات  مكتب  إلى  باالستالم 
العامة  بالكتابة  العروض 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   �

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   �
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
ئحة  وال  املطلوبة  العينات  ان 
لهاته العينات، التي يستوجبها 

يجب  العروض   طلب  ملف 
مواد  لجميع  بالنسبة  ايداعها 
العامة  املديرية  لدى  الحصة  
واللوازم(  املعدات  )مصلحة  
الجامعي  اإلستشفائي  باملركز 

زنقة   ،8 ب  الكائنة  رشد   ابن 
البيضاء  الدار  لحسن العرجون 
وذلك  الي غاية يوم  01 غشت 
بعد  الثانية  الساعة  قبل   2022

الزوال.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2293/ا.د

ع.س.ن /2290/إد

ع.س.ن /2296/إد

ع.س.ن /2295/إد

ع.س.ن /2292/إد

058/2022/CHUIRC

058/2022/CHUIRC
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خاص

باريس: يوسف لهاللي

داخل  مغربي  أصل  من  النواب  أصبح 
املشهد  من  جزءا  الفرنسية  الوطنية  الجمعية 
السياسي الفرنسي، وعددهم دائما مهم مقارنة 
مع نواب آخرين من أصل جزائري أو تونسي. 
كما أن تواجدهم هذه املرة لم يقتصر على حزب 
أحزاب  منهم  عدد  يعزز  بل  الرئاسي  األغلبية 
البيئي  الشعبي،  االتحاد  خاصة  املعارضة 
من  الحيري  سارة  تعيني  تم  كما  واالجتماعي. 
أصل مغربي كاتبة للدولة في حكومة اليزابيت 
بورن في نسختها الثانية، وتمكنت من النجاح 
باسم  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  في 
االئتالف الرئاسي »معا«، وسبق لها أن شغلت 
منصب كاتبة دولة لدى وزارة الشباب والرياضة 

الفرنسية في حكومة ادوارد فيليب.
يبقى البحث عنهم والتعرف عليهم مهمة جد 
صعبة، حيث إن األحزاب الفرنسية تتحدث عن 
نواب يمثلون التنوع في املجتمع الفرنسي، وذلك 
لعدم قبول الحديث عن ممثلي األقليات بفرنسا 
كما يتم الحديث عن هذا األمر في بريطانيا أو 
بلجيكا أو هولندا، لهذا عندما تسأل عن أصول 
عن  جوابا  تجد  ال  األحزاب  لدى  النواب  هؤالء 

أسئلتك. 
أصول  من  نائبا   17 الحالي  البرملان  ويضم 
السنغال  تونس،  الجزائر،  املغرب،  من  إفريقية 

والطوغو.
كان عدد النواب من أصل مغربي في البرملان 
)انتخابات  عن  تمخض  الذي  بفرنسا  السابق 
يتمكن  لم  حني  في  أفراد،   9) السابقة   2017
الحالية،  االنتخابات  في  ستة  إال  النجاح  من 
ال  املرة  هذه  العدد  أن  وهو  بسيط  اختالف  مع 
يقتصر على التحالف الرئاسي بل يشمل نائبة 

باملعارضة اليسارية.
بوردي،  صالح  يقول  الحضور،  هذا  وحول 
للمنتخبني  الكروا  دو  اوجني  حلقة  رئيس 
تصريح  في  واملغرب  فرنسا  بني  وللصداقة 
للجريدة:««أمنيتي أن يشتغل األخوات واإلخوة 
للدفع  معنا  املغربي  البرملان  في  نجحوا  الذين 
السياسة  ألن  الفرنسية،  املغربية  بالعالقات 
تتطلب رجاال ونساء لهم الغيرة على البلد سواء 
لفرنسا  النجاح  نريد  ألننا  املغرب،  أو  فرنسا 
والنجاح للمغرب وأن تكون العالقة بني البلدين 

بهذا  فخورون  ونحن  األحوال،  أحسن  في 
االنتماء املزدوج.«

العالقة  تعزيز  شأنه  من  الحضور  هذا  طبعا 
الجالية  تجدر  يعكس  أنه  كما  البلدين،  بني 
الحياة  في  ومشاركتها  بفرنسا  املغربية 
إيجابية  صورة  تعطي  التشريعية  السياسية 
السياسية  الحياة  في  املغاربة  اندماج  عن 
بني  التقارب  في  تساهم  أن  ويمكنها  بفرنسا، 
بجامعة  أستاذ  العلوي،  رشيد  حسب  البلدين 
الهجرة  قضايا  في  وخبير  الكاثوليكية  باريس 
العالقات  تطوير  في  املساهمة  يمكنهم  وامليز« 
وبلدهم  فرنسا  بني  والثقافية  االقتصادية 
األصلي املغرب، وهو ما يتطلب تنسيقا سياسيا 
في ما بينهم رغم اختالف مشاربهم السياسية 
صورة  يعطي  النجاح  هذا  أن  كما  والحزبية. 
بفرنسا  املقيمة  املغربية  الجالية  عن  إيجابية 
خاصة أن قضايا الهجرة، والتأشيرة والتجمع 
العائلي هي مواضيع سوف تطرح وسط البرملان 
الفرنسي خاصة من طرف ممثلي اليمني املتطرف 

الذين وصلوا بقوة إلى املؤسسة التشريعية.«
أصل  من  السابقني  النواب  من  عدد  وهناك 
مغربي لم يتقدموا إلى هذه الدورة، من أهمهم 
مجيد الغراب بعد ما  صدر في حقه حكم قضائي، 
باإلضافة إلى مصطفى لعبيد ومنير املحجوبي. 
التي رافقت  وهم كلهم كانوا من املوجة األولى 
الرئيس الفرنسي في الجمهورية إلى األمام قبل 
أن تفرقهم السبل. وهو ما جعل عدد النواب عن 
فقط  مغاربية  أصول  من   8 الرئاسي  التحالف 
)5 من أصل مغربي(. في حني نجح في صفوف 
من  نواب   7 اليسار  تحالف  خاصة  املعارضة 

أصل مغاربي )واحدة من أصل مغربي(.
بالحقل  املطروحة  الكبرى  القضايا  أهم  أحد 
داخل  األقليات  تمثيل  هو  الفرنسي  السياسي 
»منتخبو  يسمى  ما  أو  الفرنسي  البرملان 
في  محدود  جد  عددهم  كان  والذين  التنوع«، 
مختلف البرملانات، وذلك تحت عدة تبريرات منها 
أن الفرنسيني مازالوا غير مستعدين للتصويت 
على مواطنيهم من أصول أجنبية، وهو التبرير 
العديد من األحزاب في وجه  الذي كانت تقدمه 
التقدم  في  الرغبة  لهم  كانت  الذين  املناضلني 
يتم  أحيانا  وكان  التشريعية،  لالنتخابات 
تقديمهم في دوائر انتخابية ليست لهم فيها أي 
حظوظ. ومنذ سنة 2017 تكسرت هذه القاعدة 

وقدمت مرشحني في مختلف الدوائر.
هذه األقلية املرئية أصبحت جزءا من املجتمع 
هو  بقوة  اليوم  املطروح  التساؤل  الفرنسي، 
مجرد  هو  الوطنية  الجمعية  إلى  وصولهم  هل 
الفرنسي  املجتمع  يعرفها  سياسية  ظاهرة 
أم أن  القوى السياسية  مرتبطة بصعود بعض 
هناك حاجة إلى تمثيل األقلية املغاربية في هذا 
 5 بحوالي  سكانها  عدد  يقدر  والتي  املجتمع، 

ماليني نسمة؟

نواب من أصل مغربي 
يف أحزاب األغلبية:

نادية حي: تم انتخابها عن حزب »معا« وهي 
من مواليد فرنسا من أبوين من أصول مغربية. 
وسبق إليمانويل ماكرون أن عينها في حكومة 
سياسة  عن  مسؤولة  منتدبة  وزيرة  كاستيكس 
املساواة  الكبرى  اهتماماتها  بني  ومن  املدينة. 
في  انتصرت  أن  لها  وسبق  الجنسني،  بني 
انتخابات 2017 على الزعيم االشتراكي بونوا 

حامو.
الدار  لكرافي فهي من مواليد  اميليا  أما أمل 
الفرنسي  الرئيس  لحزب  تنتمي  البيضاء، 
الثانية.  للمرة  انتخابها  إعادة  وتم  النهضة 
ونجحت بالدائرة العاشرة التي تمثل الفرنسيني 
بالهجرة في إفريقيا والشرق األوسط، وتترأس 

عدة مجموعات للصداقة مع بلدان إفريقية.
فاز  والذي  لكحيلة  انتخاب محمد  إعادة  وتم 
بمقعد بالبرملان الفرنسي في2017 مع األغلبية 
الرئاسية وهو أحد األعضاء الفاعلني باملجتمع 
االشتراكي  لالتحاد  )وسبق  بمرسيليا  املدني 
أن حاورته في هذا اإلطار(، ولد بمدينة اوملاس 
الفوز  من  اآلخر  هو  تمكن  بمرسيليا،  وترعرع 
حزب  عن  الفرنسية  الوطنية  بالجمعية  بمقعد 
يتوج  فوز  وهو  »معا«  وتحالف  »املوديم« 
مساره الجمعوي املتميز، وكذلك تجذره في هذه 

املدينة العمالية جنوب فرنسا.
من  تمكنت  برملانية  وهي  املوتشو،  نعيمة 
حزب  عن  الفرنسي  بالبرملان  واليتها  تجديد 
الجمهورية إلى األمام، في إطار تحالف »معا » 
ازدادت بفرنسا من أبوين مغربيني وهي معروفة 
محاربة  خاصة  الحقوقي  املجال  في  بنشاطها 
له  يتعرض  الذي  امليز  وكذلك  للسامية  العداء 

أبناء املهاجرين.
سارة الحيري تم إعادة انتخابها في البرملان 
»معا«،  الرئاسي  االئتالف  باسم  الفرنسي 
الستكمال  جاءت  املغرب  مواليد  من  وهي 
دراستها العليا بفرنسا، ترشحت باسم »حركة 
ونجحت  ملاكرون  الحليفة  الديموقراطيني« 
دولة  كاتبة  وكانت  أطلنتيك،  لوار  منطقة  عن 
وتم  الفرنسية  والرياضة  الشباب  وزارة  لدى 
في  الوزاري  املنصب  نفس  في  بها  االحتفاظ 
 )2022 يوليوز   4 تعديل   ( الحالية  الحكومة 
املجال  في  املتشددة  بمواقفها  معروفة  وكانت 
يرتدين  اللواتي  مع  التسامح  وعدم  الالئكي 
الحجاب، وناهضت املوقف األوروبي الذي يدعم 
ناهضته  الذي  بأوروبا  الحجاب  ارتداء  حرية 

فرنسا رسميا.
أما عن أحزاب املعارضة فقد تم انتخاب نائبة 

واحدة وهي:
سياسية من مواليد املغرب  فريدة العمراني : 
االتحاد  باسم  مرة  ألول  ونجحت   1976 سنة 
وسبق  الجديد،  واالجتماعي  البيئي  الشعبي، 
لها أن خسرت هذه االنتخابات سنة 2017 بعد 
بمنطقة  األبية  فرنسا  حزب  باسم  تقدمت  أن 
ايمانييل  السابق  الحكومة  رئيس  ضد  ايسون 
فالس، الذي انتصر عليها بمائة صوت تقريبا، 
اإلدارية  اإلجراءات  ووضعت  النتيجة  رفضت 
الدائرة  بهذه  األصوات  إحصاء  إعادة  أجل  من 
لكن  الدائرة.  هذه  في  فالس  بفوز  تعترف  ولم 
اليوم تمكنت من ضمان مقعدها. وهي معروفة 

بنشاطها في العمل النقابي بفرنسا.

النواب الذين جنحوا 
من أصول مغاربية:

بفرنسا  ازدادت  شيكيرو)الجزائر(،  صوفيا 
ألبوين من أصول جزائرية.

فتيجة كلواشي، ازدادت بفرنسا من أبوين من 
أصول جزائرية.

 سوميا بورواهة من أصول جزائرية.
بلخير بلحداد جزائري.

الدائرة  عن  تونسية  من أصول  بنشيخ  كريم 
العاشرة للفرنسيني املقيمني بالخارج.

فضيلة الخطابي من أصول جزائرية.

نواب من اأ�سل مغربي بالبرلمان الفرن�سي 
منهم الوزيرة �سارة الحيري...

األحزاب الفرنسية 
تتحدث عن نواب 
يمثلون التنوع في 
المجتمع الفرنسي، 
وذلك لعدم قبول 
الحديث عن ممثلي 
األقليات بفرنسا كما 
يتم الحديث عن هذا 
األمر في بريطانيا أو 
بلجيكا أو هولندا.

هل وصول هؤالء 
النواب إلى الجمعية 
الوطنية مجرد ظاهرة 
سياسية يعرفها 
المجتمع الفرنسي 
مرتبطة بصعود بعض 
القوى السياسية 
أم أن هناك حاجة 
إلى تمثيل األقلية 
المغاربية في هذا 
المجتمع، والتي يقدر 
عدد سكانها بحوالي 
5 ماليين نسمة؟
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كان بيتر بروك الذي توفي السبت عن 97 
عاما يعتبر مع كونستانتني ستانيسالفسكي 
القرن  في  تأثيرا  األكثر  املسرحي  املخرج 
جعل  في  الفضل  إليه  يعود  إذ  العشرين، 

املسرح على ما هو عليه اليوم.
فبروك املولود في بريطانيا التي كان يحمل 
من  كبيرا  جزءا  أمضى  كونه  رغم  جنسيتها 
فن  تجديد  أعاد  فرنسا،  في  الفنية  مسيرته 
التقليدية  األشكال  تجاوزه  خالل  من  املسرح 
يكون  أن  وهي  األساسيات،  إلى  والعودة 

املمثل أمام جمهوره.
يقارن  ما  غالبا  الذي  بروك  ويعتبر 
بستانيسالفسكي )1938-1863( الذي أحدث 
 ، ثورة في التمثيل ، منظ ر "الفضاء الفارغ" 
وهو من املراجع األساسية في املسرح ون شر 

للمرة األولى عام 1968.
وباتت السطور األولى من هذا الكتاب من 
أبرز مبادئ املسرح البديل والتجريبي وجاء 
فارغة  مساحة  أي  آخذ  أن  "يمكنني  فيها: 
وأطلق عليها اسم خشبة. يمشي شخص ما 
في تلك املساحة الفارغة بينما يشاهده شخص 

آخر، وهذا يكفي لبدء الفعل املسرحي".
مسرحيات  أشهر  "ماهابهاراتا"  وتعد 
من  ساعات  تسع  مدتها  ملحمة  وهي  بروك، 
اقتبست   ،)1985( الهندوسية  األساطير 

للسينما عام 1989.
فرنسا، حيث  في  املسرحية  هذه  كتب  وقد 

العشرين  القرن  سبعينات  مطلع  في  استقر 
وأسس "املركز الدولي للبحوث املسرحية" في 
مسرح على الطراز اإليطالي على وشك الهدم 

هو مسرح "بوف جور نور".
مارس   21 في  لندن  في  املولود  بروك  كان 
مهاجرين،  ليتوانيني  يهوديني  ألبوين   1925
في السابعة عشرة عندما تولى للمرة األولى 

إخراج مسرحية.
أنه كان  إلى املسرح مع  وسرعان ما اتجه 
سن  وفي  السينما.  مجال  في  بالعمل  يحلم 
العشرين، تخرج من جامعة أوكسفورد، وكان 
 ، بعامني  ذلك  . وبعد  أصبح مخرجا محترفا 
أبون  ستراتفورد  في  اإلعجاب  أعماله  اثارت 
الثالثني،  وفي  شكسبير.  رأس  مسقط  آفون، 
كان حقق نجاحات كبيرة في مسارح برودواي.
لندن   Marat/Sade مسرحيته  وأبهرت 
"توني"  ونيويورك وحصل عنها على جائزة 

عام 1966.
ولكن في نهاية الستينات ، بعد 40 نجاحا 
املمثلني،  أعظم  فيها  بإدارته  عمل  مسرحيا 
 ، ويلز  أورسون  إلى  أوليفييه  لورانس  من 
املسرح  إمكانيات  "استنفد  أنه  بروك  قال 

التقليدي" ودخل فترة تجريبية.
"إيه  املذهلة  مسرحيته  أن  كثر  واعتبر 
ل"رويال   1970 عام  دريم"  نايتس  ميدسامر 
لأللعاب  صالة  في  كومباني"  شكسبير 
كانت  أبيض  مكعب  شكل  على  الرياضية 

بمثابة نقطة تحول.
ودفعت هذه املسرحية املمثلة هيلني ميرين 
املبكرة  الجماهيرية  مسيرتها  عن  للتخلي 
لالنضمام إلى فرقته الوليدة في باريس حيث 
البداية للعمل مع ممثلني من  كان يطمح منذ 

ثقافات مختلفة.
وبدافع من سعيه الدائم إلى األصالة، سافر 
ونفذ  املتحدة  والواليات  وإيران  إفريقيا  إلى 
"إلغاء  على  تتمحور  فيها  تجريبية  أعماال 

تقييد" املمثل والعالقة مع املتفرج.

أسلوبا  الالحقة  أعماله  كل  في  وكرس 
عندما حققت   ،1997 عام  في  ومتحررا.  نقيا 
لسامويل  دايز"  "هابي  مسرحية  من  نسخته 
النقاد  به  أشاد  بريطانيا،  في  نجاحا  بيكيت 

على أنه "أفضل مخرج ال تملكه لندن".
بعد مغامرة استمرت ألكثر من 35 عاما في 
"بوف دو نور"، ترك بيتر بروك إدارة املسرح 
لكنه   ، عاما   85 يناهز  عمر  عن   ،  2010 عام 

استمر في تقديم مسرحيات فيه.

وقال لفرانس برس "األمر الوحيد الذي كان 
أجله  من  أعمل  والذي  حياتي،  طوال  يهمني 
في مجال املسرح ، هو ما يعيش مباشرة في 

الحاضر".
عام  الجذابة  الشخصية  ذو  املخرج  واهتز 
باري.  ناتاشا  املمثلة  زوجته  بوفاة   2015
وقال "نحاول أن نتفاوض مع القدر بقول: + 

أعدها ملدة 30 ثانية فقط ...".
باإلضافة إلى املسرحيات ، قدم عددا كبيرا 

السحري"  "الفلوت  مثل  األوبرا  أعمال  من 
ذلك  في  بما  أفالم  عشرة  نحو  وأخرج 
و"لورد أوف   )1960( كانتابيلي"  "موديراتو 
من  مقتبس  وكالهما   ،)1963( فاليز"  ذي 

رواية.
مساعدته  من  الراحل  عائلة  وتتألف 
املخرج  وولديه  إستيني،  إيلني  ماري  الوفية 
واملخرجة  بروك  سايمون  السينمائي 

املسرحية أيرينا بروك.

رحيل بيرت بروك... عمالق غري وجه امل�سرح اإىل الأبد

بيتر بروك

ال�سماوي :  اإذاعة »لماب « 
 المو�سيقية الجديدة 

على النترنيت مخ�س�سة 
لفن كناوة    

موضوعاتية  العربي   لألنباء،   إذاعة  املغرب  وكالة  أطلقت 
» السماوي « ،   اسم   تحمل  االنترنيت  على  جديدة  موسيقية 
الهادف  الوكالة  ما   يعكس نهج  الكناوي،   وهو  للفن   مخصصة 

إلى تنويع مجموعة منتجاتها الثقافية . 
الرابط  من  إليها  الولوج  اإلذاعة،   التي   يمكن  هذه  وتعد 
اإللكترونيhttps :// www.radiognaoua.ma   ،   والتي   يمكن 
للتحميل  متاح  تطبيق  عبر  الذكية  الهواتف  من  إليها  الولوج 
على  » بالي   سطور «  و«آبل سطور « ،   مساهمة جديدة من وكالة 
اإلعالمي   الوطني،   املشهد  العربي   لألنباء،   في   تنشيط  املغرب 
املوسيقي   التراث  وثراء  املتعددة  الهوية  مع   بشكل   يتناغم 

 الوطني،   القوي   بمختلف روافده،   وال سيما  » تاكناويت «. 
وأصبح الفن الكناوي،   الذي   كان في   بادئ األمر أحد طقوس 
الحضرة والجذبة،   موسيقى عاملية قادرة على االنصهار مع أكثر 

أنواع املوسيقى تطلبا،   وضمنها موسيقى الجاز . 
واكتسبت  » تاكناويت «  خالل السنني األخيرة شعبية عاملية 
الخصوص .  وأضحت  بالصويرة،   على  كناوة  مهرجان  بفضل 
مجرد  من  الريغي،   أكثر  موسيقى  كناوة،   على   غرار  موسيقى 
املشترك  للعيش  طريقة  أصبحت  أنها  اعتبار  موسيقى،   على 

ورؤية للعالم . 
ومن خالل هذه اإلذاعة الجديدة،   تحتفي   وكالة املغرب العربي  
خطاب  تحرير  إلى  تهدف  التي   كانت  املوسيقى  بهذه   لألنباء 
العبيد املنتمني ملنطقة جنوب الصحراء الكبرى،   الذين اعتنقوا 
اإلسالم في   أرض املغرب .  ويتخذ طقس الجذبة طابع التصاعد 
املتزايد إليقاع املوسيقى،   والذي   تزيد حدته شيئا فشيئا ويكون 
مختلفة   أشكال  ستة  الجاوي،   التي   تتخذ  ببخور  مصحوبا 
التي   تميزها،   وهي   األلوان  خالل  من  عليها  التعرف   يمكن 
 األسود واألزرق واألحمر واألبيض واألخضر واألصفر .  واليوم،  
بانفتاحها  واسع  نطاق  على  التي   تطورت  الثقافة  هذه   تتسم 
من  مكنها  عاملية « ،   مما  » صبغة  اكتسبت   العالم،   بحيث  على 
األمريكيني  املوسيقيني،   السيما  من  العديد  واستقطاب  جذب 

املنحدرين من أصول إفريقية . 
وبذلك،   تنضاف هذه اإلذاعة الجديد إلى باقة من أحد عشر 
العربي   لألنباء،   املغرب  إذاعة موسيقية أخرى،   أطلقتها وكالة 
 في   خطوة   غير مسبوقة لتنويع منتجاتها الثقافية،   بما   يتماشى 
الوطني   التراث  وثراء  تعددية  األساسي   ومع  قانونها  مع 

 والتقاليد املغربية . 
األنترنت،   والقابلة  على شبكة  املتاحة  اإلذاعات  هذه  وتقدم 
   «   Android» تطبيقات عبر  املحمول  الهاتف  على  للتحميل 
 و « IOS  » ،   منصة موسيقية   غنية ومتنوعة .  وتتمثل في   إذاعة 
الطرب  العربي ( www.tarabradio.ma «  ،   و«إذاعة  الطرب 
األندلسيات «  ) ،   و«إذاعة   » radiomaloulou.ma ) املغربي
األمازيغي «  الطرب   ( radioandalousies.ma) ،   و«إذاعة 
 (  » worldofaita.العيطة  ( radiotamazgha.ma) ،   و«عالم 

ma( ،   و«راديو السماع ( radiosamaa.ma « ) ،   و«ديب راديو ( 
  «  » Radioالحساني الطرب  » ،   و«إذاعة   ) (dibradio.ma
  ، «  » Malhouniates » امللحونيات  « Hassani،   وإذاعة 
» ،   و«إذاعة   » Radio Oumkalthoum  » كلثوم أم   و«إذاعة 

الحال « ) Radio Hal « » الصوت الغيواني (. 
ومن خالل منتجاتها اإلذاعية،   تسعى وكالة املغرب العربي  
 لألنباء إلرضاء جميع األذواق وتواصل تقديم مساهمتها،   وفق 
رؤية واضحة،   للحفاظ على ثراء وتنوع جميع أشكال التعبير 
دستور 2011     وروح  نص  الثقافي   املغربي،   وبالتالي   تفعيل 

 بشأن التنوع الثقافي . 

فيلم "مينينز" يت�سدر �سباك 
التذاكر في اأميركا ال�سمالية

"مينينز"  أفالم  سلسلة  من  ألخير  الجزء  تصدر 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعدما حقق إيرادات 
قد  مبلغ  وهو  دوالر،  ماليني   108,5 بلغت  إجمالية 
يصل إلى 127,9 مليونا بحلول اإلثنني ونهاية عطلة 
نهاية األسبوع الطويلة في الواليات املتحدة، بحسب 
تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" املتخصصة األحد.
الذي  غرو"  أوف  رايز  ذي  "مينينز:  فيلم  وتفوق 
فيلم  على  الجائحة،  بسبب  عامني  ملدة  إطالقه  أرجئ 
الذي حل ثانيا هذا األسبوع مع  "توب غن: مافيريك" 

إيرادات بلغت 32,5 مليون دوالر.
الصاالت،  في  إطالقه  من  السادس  األسبوع  وفي 
وصلت إيرادات "توب غن" اإلجمالية إلى 571 مليون 
نجاحا  حقق  الذي  غن"  "توب  تتمة  وحظيت  دوالر. 
واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، 
ميتشل  "مافريك"  بيت  الطيار  دور  كروز  توم  يؤدي 
قصف  ته  مهم  نقيبا  الجديد  العمل  في  يصبح  الذي 

منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.
ملك  سيرة  يتناول  الذي  "إلفيس"  فيلم  وتراجع 
املرتبة  إلى  بريسلي  إلفيس  رول  أند  الروك  موسيقى 
شباك  املاضي  األسبوع  متصدرا  كان  بعدما  الثالثة 
التذاكر في أميركا الشمالية بالتساوي مع "توب غن"، 

وحقق إيرادات بلغت 23,7 مليون دوالر.
دومينيون"،  وورلد  "جوراسيك  فيلم  وحل 
عالم  عن  األفالم  سلسلة  من  السادس  الجزء  وهو 
بلغت  إيرادات  مع  الرابعة  املرتبة  في  الديناصورات، 

19,2 مليون دوالر.
فيه  يؤدي  رعب  فيلم  وهو  فون"،  بالك  "ذي  وجاء 
مع  خامسا  سفاح،  قاتل  دور  هوك  إيثان  األميركي 

عائدات بلغت 14,6 مليون دوالر.
وفي ما يأتي األفالم الخمسة املتبقية في الترتيب:

6 - "اليت يير" )8,1 ماليني دوالر(
7 - "مستر. مالكونز ليست" )مليون دوالر(

8 - "افريثينغ افريووير اول أت وانس" )673 ألف 
دوالر(

أوف  مالتيفيرس  ذي  إن  ستراينج  "دكتور   -  9
مادنس" )482 ألف دوالر(

10 - "مارسيل ذي شل ويذ شوز أون" )308 آالف 
دوالر(

متاحف: معر�ض اأركيولوجي لالأوراق النقدية المغربية بالرباط
بمتحف  اإلثنني  ايوم  املغرب،  بنك  متحف  افتتح 
بالرباط،  واملعاصر  الحديث  للفن  السادس  محمد 
البنكية  الورقة  الصور:  »أركيولوجيا  معرض 
إطار  في  وذلك  والفن«،  التاريخ  بني  ما  املغربية 

فعاليات االحتفال بالذكرى العشرين إلحداثه.
البنكية  للورقة  صورا  املعرض  هذا  ويضم 
املغربية خالل الفترة املمتدة من 1910 إلى 1970، 
فناني  بني  التالقي  نقط  على  الضوء  تسلط  حيث 
الفنانني االستشراقيني  انطالقا من  البنكية،  الورقة 
األوائل  بالفنانني  الكولونيالية، مرورا  الفترة  خالل 
فترة  في  الحداثة  فناني  إلى  ووصوال  املغاربة، 

السبعينات.
املهتم  الزائر  أمام  املجال  املعرض  يفسح  كما 
الحيثيات  على  لالطالع  البنكية،  األوراق  بتاريخ 
البنكية،  الورقة  لها  تنتمي  حقبة  لكل  التاريخية 
وخصوصا إلقاء نظرة على تاريخ الفن االستشراقي 
تطبع  كانت  التي  والهندسة  والزخرفة  املغرب،  في 
األوراق النقدية خالل فترة الحماية، والتغيير الذي 
االستقالل،  بعد  ما  مغرب  في  األوراق  هذه  شهدته 
وبكل  مغربية  فنية  رؤية  تطبعها  صارت  التي 

تجلياتها الرمزية.
لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
باملناسبة، أكدت نائبة مدير متحف بنك املغرب، حنان 
الحريزي، أن هذا املعرض يعد مناسبة بالنسبة لبنك 

املغرب، من أجل أن يتقاسم مع الجمهور ما يزخر به 
لفترة  يؤرخ  تراثا  تعد  وفنية  نقدية  مجموعات  من 
تمتد من فترة الحماية إلى اآلن. وأضافت الحريزي 
الحديث  للفن  السادس  محمد  متحف  احتضان  أن 
الشراكة  قيمة  يعكس  املعرض  لهذا  واملعاصر 
املغرب  بنك  متحف  بني  تجمع  التي  والتعاون 
إلى  الجمهور  داعية  للمتاحف،  الوطنية  واملؤسسة 

زيارة املعرض لالطالع على التاريخ النقدي والفني 
للمغرب.

معارض  أربعة  باقة  ضمن  املعرض  هذا  ويدخل 
متحف  ينظمها  والنقد«،  »الفن  بموضوع  مرتبطة 
عبر  كبرى  ثقافية  مؤسسات  بأربع  املغرب  بنك 
اململكة، وهي معرض »فن الخط النقدي في املغرب« 
ورسوم  »فن  ومعرض  مراكش،  في  الباهية  بقصر 

النقود القديمة املغربية« برواق الفن املعاصر محمد 
اإلدريسي بطنجة. إضافة إلى معرض »املهن الفنية 

لدار السكة« بالرباط.
وقت  في  نظم  املغرب،  بنك  متحف  أن  إلى  يشار 
لتقديم  خصص  لقاء  بالرباط،  اإلثنني  اليوم  سابق 
العشرين  بالذكرى  االحتفال  فعاليات  برنامج 
الفن   « موضوع  حول  يتمحور  والذي  لتأسيسه 
والنقود«، يتضمن عدة أنشطة تمتد من فاتح يوليوز 

إلى غاية 31 دجنبر املقبل.
وإلى جانب املعارض املذكورة، يتضمن البرنامج 
إصدار طابع بريدي تذكاري طبع ألول مرة من قبل 
بنك  بني  موقعة  شراكة  ثمرة  يعد  حيث  السكة  دار 
بخط  رسم  عن  عبارة  وهو  املغرب،  وبريد  املغرب 
صورة  ينقل  وديناميكية،  زاهية،  وألوان  منمق 
متحف منفتح وحديث ومواكب لعصره ليمثل بذلك 
ثمانية  وقبة ضخمة  والحاضر،  املاضي  جسرا بني 
األضالع من خشب األرز الطبيعي منحوتة بضفائر 
اإلسالمية  الحضارة  على  شاهدا  الشكل  هندسية 
لدى  املهارات  ودقة  صالبة  على  عالمة  وتشكل 

األسالف في املغرب.
الفعاليات إصدار كتيب  كما سيتم في إطار هذه 
منذ  البنك،  متحف  إنجازات  يستعرض  استعادي، 
إحداثه قبل عشرين سنة، إضافة إلى تنظيم ورشات 

تربوية وأيام األبواب املفتوحة لفائدة العموم.

وثائقي عن عبقري المو�سيقى الت�سويرية اإنيو 
موريكوني يت�سمن اأحاديث معه و�سهادات من عارفيه

إنيو  الراحل  السينمائي  امللحن  يروي   
إلى  طفولته  من  مسيرته  محطات  موريكوني 
من  عدد  ويدلي  األوسكار،  جائزة  على  حصوله 
النجوم بينهم بروس سبرينغستني بشهادات عن 
دوره املهم، في فيلم وثائقي لجوزيبي تورناتوري 
)»سينما باراديسو«( بعنوان »إنيو«، يعرض بعد 

عامني على وفاة عبقري املوسيقى التصويرية.
ويقول سبرينغستني في هذا الفيلم الذي شارك 
 2021 عام  السينمائي  البندقية  مهرجان  في 
األسبوع  هذا  الباريسية  الشاشات  على  وينطلق 
أمورا  يعلمني  »إنيو  إيطاليا  في  رض  ع  بعدما 
باستمرار«، ويضيف أنه سارع عندما كان مراهقا 
لشراء تسجيل املوسيقى التصويرية التي وضعها 
موريكوني لفيلم »ذي غود، ذي باد أند ذي أغلي« 
للمخرج سيرجيو ليوني، وكانت تلك املرة األولى 

يشتري موسيقى فيلم سينمائي.
تصويره  استغرق  الذي  »إنيو«  ويتطرق 
مقابلة   70 من  أكثر  على  واستند  سنوات  خمس 
بني  التعاون  هذا  أنتجها  التي  الروائع  إلى 
الثنائي  على  ز  يرك  لم  لكنه  وموريكوني،  ليوني 
الكبير  امللح ن مع املخرج  إذ أن عمل  األسطوري، 
اقتصر على ستة أفالم من أصل أكثر من 500 عمال 

موسيقيا أل فها للشاشة الكبيرة.
موريكوني  على  ليعرض  ليوني  ذهب  وعندما 
العمل معه على فيلم »إيه فيستفول أوف دوالرز« 
الذي يستعد إلخراجه، تبني للموسيقي أنه يعرف 

املخرج إذ كانا معا على مقاعد املدرسة نفسها.
منزله  من  الوثائقي  في  موريكوني  ويروي 
موسيقى  معه  يناقش  كان  ليوني  سيرجيو  أن 
عملها،  الكاميرات  بدء«  »قبل  بالتفصيل  الفيلم 
املحورية  بالشخصيات  املتعلقة  املوسيقى  فكانت 
التصوير، وت  قبل  ل  الرئيسية ت سج  واملشاهد 

بث في موقعه خالل تأدية املمثلني املشاهد.
املمثل  عن  أرشيفية  مقابلة  في  ليوني  وينقل 
روبرت دي نيرو اعترافه له ذات يوم »أنا حريص 
نراه  ما  وهو  تساعدني«،  ألنها  املوسيقى  على 
ونسمعه في فقرة يبدو فيها املمثل األميركي خالل 
مشاهد من كواليس تصوير فيلم »وانس آبان إيه 
تايم إن أميركا«. أما املغنية واملوسيقية األميركية 

جوان بايز فتخبر كيف قال لها موريكوني أن »ثمة 
شيئا ناقصا » في املوسيقى التصويرية لـ »ساكو 
وأطلعها على لحن أغنية »هيرز تو  أند فانزيتي« 

يو« التي أدتها لهذا الفيلم وتناقلتها األجيال.
أوال  إذ حصل  تأخر،  ملوريكوني  التقدير  أن  إال 
على جائزة أوسكار فخرية عام 2007 قبل أن يكافأ 
أخيرأ عام 2016 وهو في السابعة والثمانني عن 
إيت«  هيتفول  »ذي  لفيلم  التصويرية  املوسيقى 
»ذي  بلحن  املعجب  تارانتينو،  كويننت  للمخرج 
إكستازي أوف غولد« الشهير ضمن »ذي غود، ذي 
باد أند ذي أغلي«.ويكشف كوريكوني أن موسيقى 
من  األصعب  كانت  كالن«  سيسيليان  »ذي  فيلم 
حيث التأليف ، في حني أن موسيقى »ذي ميشن« - 
التي رفضها في البداية عند مشاهدة الفيلم ، إذ لم 
يكن يعرف ما الذي يضيفه إلى مشاهد املجزرة في 
حق السكان األصليني - لم تستغرق سوى شهرين.
لعدد  مميزة  شهادات  الوثائقي  ويتضمن 
كيف  مثال  ستون  أوليفر  ويروي  املخرجني.  من 
أن  منه  طلب  عندما  غضبا  موريكوني  استشاط 
أند  »توم  الشهيرة  املتحركة  الرسوم  يستلهم 

جيري« ملوسيقى »يو تورن«.
تارانتينو  املخرج  اإليطالي  امللحن  وبخ  كذلك 

موريكوني  وكان  وبيتهوفن.  بموزار  شبهه  الذي 
200 عام إلجراء هذا النوع  االنتظار  يرى وجوب 

من املقارنة.
في  تسجيل  جلسة  ماليك  تيرنس  ويتذكر 
االستوديو كان يفصله عن موريكوني خاللها ساتر 
زجاجي. وفي الوقت نفسه، كان يلعبان الشطرنج 
رقعة  يحفظ  كان  الذي  امللحن  وتمكن  عد،  ب  ن  م 

الشطرنج عن ظهر غيب من أن يهزم املخرج.
الوثائقي  في  تكرارا  التأثر  موريكوني  ويثير 
املعهد  في  أقرانه  تكبر  يذكر  عندما  كما  »إينيو«، 
تجارية  أعماله  يعتبرون  كانوا  الذين  املوسيقي 

الطابع.
ستانلي  مع  يعمل  لو  لكونه  يتحسر  كذلك 
ليوني  ألن  أورانج«  كلوكوورك  »إيه  في  كيوبريك 

كان يريده له وحده.
في  كان  لكونه  »باإلذالل«  الشهور  ويستحضر 
والده(،  )مثل  بسيط  بوق  عازف  مجرد  بداياته 
العيار  من  عظيمة  بموسيقى  يحلم  كان  الذي  هو 
الثقيل. وقد حرص على أن يستخدم هذا النوع من 
املوسيقى ، كتلك التي أل فها باخ أو سترافينسكي، 
في املوسيقى التصويرية التي وضعها، حتى في 

تلك الخاصة بأفالم الوسترن
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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
2022/07/05

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
DT3118099 :رقم

جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
طلب العروض املتعلق باقتناء 
للمديرية  مختلفة  مطبوعات 

الجهوية للتوزيع بمراكش.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة. 

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

الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

1.180.680,00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

000 20 درهم 
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 

املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
التوزيع  مديرية  الكهرباء 
مراكش 13, شارع موالي رشيد 

- كليز - مراكش - املغرب.
الهاتف:

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات دفتر الحمالت مللف 

االستشارة و :
تودع العروض مقابل وصل   -
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 
موالي  شارع   ,13 الكهرباء 
رشيد - كليز - مراكش - املغرب 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
إلى املديرية الجهوية للتوزيع 
ساعة  و  تاريخ  قبل  بمراكش 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2022/08/04  
بمقر   9h30 الساعة   على 
مراكش  التوزيع  مديرية 
الوطني  للمكتب  التابعة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
بـ  الكائنة  الكهرباء  قطاع   -
جليز  رشيد  موالي  شارع   13

مراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

الجهوية للتوزيع بمراكش. 
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/2274/ا.د

*************
اململكة املغربيـة

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
مديرية اقليـم موالي يعقوب

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/02 

في يوم 04 غشت 2022 على 
سيتم  10.00 صباحا  الساعة 
اإلقليمي  املدير  مكتب  في  
والثقافة  الشباب  لوزارة 
الشباب-   قطاع   - والتواصل  
شارع  بشارع  الكائنة  بفاس 
بالل ابن رباح واد فاس  فاس 
، فتح األظرفة املتعلقة  بطلب 
أشغال  ألجل:  أثمان  عروض 
عني  النسوي  النادي  تهيئة 
و  الشريفة  -حجرة  قنصره 
للمديرية   التابع  العجاجرة 
الشباب  لقطاع   اإلقليمية 

بمديرية اقليـم موالي يعقوب
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الحسابات  بمكتب  العروض 
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
الشباب والثقافة والتواصل - 
قطاع الشباب -  بمديرية اقليـم 

موالي يعقوب.
من  الكترونيا  نقله  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
20000.00درهم  مبلغ: 

)عشرون ألف درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
955959,19درهم   مبلغ:  في 
وخمسون  وخمسة  )تسعمائة 
وتسعة  وتسعمائة  ألفا 
وخمسون درهًما وتسعة  عشر  
سنتيًما( مع احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية .

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما    -
باملديرية   الحسابات  بمكتب 
الشباب  لوزارة  اإلقليمية 

قطاع   - والتواصل   والثقافة 
اقليـم  بمديرية  الشباب-  

موالي يعقوب.
-  إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الكترونية في بوابة الصفقات 

العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2281/ا.د

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

عمالة انزكان ايت ملول
جماعة  الدشيرة الجهادية

مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إعــــالن عــن  طلــــب 

عـــــروض أثمان
رقــم: 2022/10

)مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة  الوطنية، 
للتعاونيات أو إتحاد 

التعاونيات، وللمقاولني 
الذاتيني(

  2022 يوليوز   28 يوم   في 
على الساعة العاشرة  صباحا  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح  الجهادية،  للدشيرة 
بطلب  املتعلقــة  األظرفة 
عــــروض أثمـــان: عرض أثمان 
رقم 2022/10: املتعلق  بشراء 
لوازم املكتب - جماعة الدشيرة 
أيت  انزكان  عمالة  الجهادية 
للمقاوالت  )مخصص  ملول 
واملتوسطة   الصغرى 
أو  للتعاونيات  الوطنية، 
إتحاد التعاونيات، وللمقاولني 

الذاتيني(
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
الكائن  الصفقات  مصلحة  من 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
نقله  كذلك  ويمكن  الجهادية، 

صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة  من العنوان اإللكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانات املؤقتة: 

لعرض  املؤقتة  الضمانة      -
محددة   2022/10 رقم:  أثمان 
)5000.00درهم(  مبلغ:  في 
مع  درهم"  أالف   "خمسة 

احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال:

- كلفة تقدير األعمال موضوع 
رقم:  أثمان  عرض  طلب 
مبلغ  في  محددة   2022/10
"مئتان  234.201,20درهم  
ومئتي  ألف  وثالثون  وأربعة 
وعشرون  درهم  وواحد 
احتساب  مع  سنتيما"   
الرسوم. يجب أن يكون محتوى 
وتقديم ملفات املتنافسني طبقا 
 29  ،27 الفصلني  ملقتضيات 

و31 من املرسوم رقم
الصادر   2-12-349
  1434 جمادى   8 في 
بتحديد  )20مارس2013( 
إبرام صفقات  وأشكال  شروط 
القواعد  بعض  كذا  و  الدولة 

املتعلقة بتدبيرها.
املتنافسني  ملفات  تقديم  يجب 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

مقــابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبــط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة .
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور أعاله.
مبــاشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لــرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بـداية  عند 

األظرفـــة .
* إما إرسال عروضهم بطريقة 

إلكترونية.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة  في  املقررة  تلك  هي  بها 

09 من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2283/ا.د

ع.س.ن /2282/إد

ع.س.ن /2286/إد

ع.س.ن /2285/إد
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غالء المحروقات يرخي بظالله القاتمة على جماعات ترابية 

باإقليم زاكورة ويهدد خدماتها بال�شلل
فجر مبارك

زاكورة   إقليم  من   عديدة   مصادر  أفادت  
أسعار  تعرفها  التي  املتواصلة  الزيادات  بأن« 
أكثر  على  ثقيلة  تداعيات  لها  كانت  املحروقات 
الترابية  الجماعات  من  بمجموعة  صعيد،  من 
لإلقليم«،   الترابي  النفوذ  على  املحسوبة 
مضيفة  بأن »التجليات السلبية  الرتفاع أسعار 
لوحظت،  عام،  بشكل  واألسعار،  املحروقات 
االختصاصات  مستوى  على  مباشر،  بشكل 
وخدمات القرب التي تقدمها الجماعات الترابية، 
كالنظافة والخدمات الصحية واإلنارة العمومية 
»أن  إلى  الفتة  للشرب«،  الصالح  املاء  وتوزيع 
من  عدد  بتوقف  يهدد  املسبوق  غير  الغالء  هذا 
املشاريع التنموية باإلقليم بسبب ارتفاع أسعار 

مواد البناء واملحروقات«.  
بات  الوضع  »فإن  ذاتها،  املصادر  ووفق 
على  يؤشر  ما  القلق،  إلى  يدعو  بشكل  متأزما 
ما يخص  في  كبيرة  اختالالت  إمكانية تسجيل 

الخدمات  من  عدد  تقديم   ضمان  على  القدرة 
الجماعات  تمارسها  التي  واالختصاصات 
تمظهرات  »أن  إلى  مشيرة  املعنية«،  الترابية 

العديد من  بدأت تظهر داخل  والتذمر  االستياء 
منتخبني،  أو  برؤساء   األمر  تعلق  الجماعات، 
والذين عبروا عن  تخوفاتهم من تأثير  االرتفاع  

على  املحروقات  أثمنة  تشهده  الذي  املتواصل 
من  »عددا  بأن  مذكرة  التسيير«،  ميزانيات 
املؤسسات املنتخبة على صعيد النفوذ الترابي 
لإلقليم تعاني أصال من العجز على خلفية ارتفاع 
في  وخاصة  أشكالها،  بجميع  النفقات  ميزانية 

الشق املتعلق باملحروقات«. 
من  العديد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
الجماعات الترابية ، على امتداد جغرافية إقليم 
زاكورة، تواجه إكراهات متعددة األوجه، نتيجة 
بسبب  امليزانية،  في  كبير  من عجز  تعانيه   ما 
على  الضريبة  على  واعتمادها  املداخيل  ضعف 
الوصية،   الوزارة  تمنحها  التي  املضافة  القيمة 
ملجموعة  السلس  التنزيل  دون  يحول  ما  وهو 
والهادفة  املبرمجة،  التنموية  املشاريع   من 
إلى  محاربة الفقر والهشاشة باملناطق القروية 
النائية، علما بأن  ندرة التساقطات املطرية، التي 
من حدة  زادت   منذ سنوات،  املنطقة،  تشهدها 
تجمعات  ساكنة  أن  لدرجة  السائدة،  األوضاع  
سكنية عديدة بات مطلبها األساسي هو توفير 

مياه الشرب من أجل  تفادي أوخم العواقب.

ضاعف من معاناة الساكنة التي أنهكها اجلفاف

تنتشر أكياسه  بأحياء الدارالبيضاء بكثرة خالل عيد األضحى

اأزيالل.. �شبل الوقاية من لدغات 
العقارب والتكفل بالم�شابين   

احتضن  املستشفى اإلقليمي بأزيالل، يومي 29 و 30 يونيو 2022، 
دورة تكوينية تناولت سبل  »الوقاية والتكفل بحاالت لدغات العقارب 
والحماية  الصحة  لوزارة  اإلقليمية  املندوبية  تنظيم  من  واألفاعي« 
االجتماعية بأزيالل،  »تحت إشراف أطباء مصلحة التخدير واإلنعاش 
باملستشفى،  واملندرجة في إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة 

لسعات العقارب ولدغات األفاعي« حسب املندوبية.
لسعات  عن  الناجمة  الوفيات  تقليص  املبادرة  هذه  »وتتوخى 
العقارب ولدغات األفاعي بإقليم أزيالل تزامنا مع حلول فصل الصيف 
األطر  التكوينية  الدورة  استهدفت   حيث  الحرارة،  درجات  وارتفاع 
الصحية بمختلف املؤسسات الصحية بإقليم أزيالل، وتمحورت حول 
االسعافات  وتقديم  واالفاعي،  العقارب  بلدغات  والتكفل  الوقاية  طرق 
األولية والعالجات. كما همت  اعتماد البروتوكول ما قبل االستشفائي 
يضيف  على مستوى كل املؤسسات الصحية األولية واالستشفائية« 
املصدر ذاته، الفتا إلى أن الدورة تضمنت »التطرق، أيضا، إلى أهمية 
تحسيس الساكنة، خاصة بالعالم القروي، بأهمية الوقاية من تسممات 
كاألماكن  واألفاعي،  العقارب  اختباء  أماكن  تفادي  عبر  الزواحف، 
ومالبس  أحذية  ارتداء  ضرورة  مع  الصخرية،  واألكوام  املعشوشبة 

واقية«.
25 ألف  »أن املغرب يسجل سنويا أكثر من  هذا و يجدر التذكير، 
بلدغات  تسمم  حالة   350 وحوالي  العقارب  بلسعات  تسمم  حالة 
األفاعي«. وقد »مكنت االستراتيجية الوطنية ملكافحة لسعات العقارب 
ولدغات األفاعي في عام 2019، من تخفيض معدل الوفيات الناجمة 
عن لسعات العقارب إلى 0.16 في املائة، ونسبة الوفيات الناجمة عن 

لدغات األفاعي إلى 2 في املائة فقط«.

اإقليم خنيفرة.. الرهان على النقل 
المدر�شي لت�شجيع تعليم الفتيات القرويات

املدرسي  النقل  حافالت  من  عدد  توزيع  املنصرم،  الجمع  يوم  تم، 
في  خنيفرة،«  إلقليم  التابعة  الترابية  الجماعات  من  مجموعة  لفائدة 
للتربية  اتفاقية شراكة بني مجلس الجهة واألكاديمية الجهوية  إطار 
العمل  برنامج  بتنفيذ  تتعلق  خنيفرة،  مالل  بني  لجهة  والتكوين 

متوسط املدى لالرتقاء بالعرض التربوي بالجهة 2019 - 2023«.
وتراهن الجهات املعنية على »أن تساهم  هذه الحافالت في الحد 
لدى  السيما  لإلقليم،  القروي  بالوسط  املدرسي  الهدر  ظاهرة  من 
الفتيات، وتعزيز العرض املدرسي من خالل تمكني التالميذ من الولوج 
التحصيل  على  تساعدهم  جيدة  ظروف  في  التعليمية،  للمؤسسات 

الدراسي وتوفر لهم شروط النجاح«.
»مما  ذكرها،  السالف  االتفاقية  إطار  في  خنيفرة،  إقليم  ويستفيد 
مجموعه 104 حافالت للنقل املدرسي. وقد توصلت الجماعات الترابية 
في  و2021   2020 برسم سنتي  حافلة   60 بـ  اآلن،  حتى  املستهدفة، 
انتظار استكمال الحصة االجمالية من الحافالت املتبقية والتي يبلغ 
عددها 44 حافلة مبرمجة برسم سنتي 2022 و2023« وفق معطيات 

متعلقة بالعملية.
وفي تصريح   لـ »و.م.ع«، أكد   مصطفى سليفاني مدير األكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة، »أن هذه املبادرة 
تجمع  التي  الشراكة  اتفاقية  مقتضيات  تفعيل  إطار  في  تندرج 
يناهز  إجمالي  غالف  لها  والتي خصص  الجهة،  بمجلس  األكاديمية 
1.8 مليار درهم«، مضيفا »أن هذه اإلتفاقية تهدف إلى توسيع العرض 
املدرسي، واقتناء ما مجموعه 423 حافلة للنقل املدرسي على مستوى 
جهة بني مالل خنيفرة، للحد من ظاهرة الهدر املدرسي، وضمان تكافؤ 

الفرص والعدالة املجالية  وتشجيع تمدرس الفتيات القرويات«.

الح�شيمة.. تبرع بالدم وتح�شي�س 
الأطفال باأهمية المحافظة على البيئة

نظمت خلية شؤون املرأة وقضايا األسرة التابعة للمجلس العلمي 
الفائت، بتنسيق مع املندوبية اإلقليمية  املحلي بالحسيمة، الخميس 
للشؤون اإلسالمية، حملة للتبرع بالدم بمسجد غينيا، وذلك ل«تعزيز 

مخزون هذه املادة الحيوية«.
الدم  »وأشرفت على هذه الحملة املنظمة بتنسيق مع مركز تحاقن 
بالحسمية، منسقة خلية شؤون املرأة باملجلس وواعظات ومرشدات 
دينيات تابعات للمجلس العلمي.وتوخت هذه الحملة جمع أكياس من 

الدم لتلبية الحاجيات املتزايدة ملرضى اإلقليم« حسب املنظمني.
وعلى مستوى  آخر، وفي سياق الجهود الرامية للعناية بالطفولة 
والشباب ومن أجل ترسيخ الوعي البيئي، نظم املجلس العلمي املحلي،  
األربعاء املنصرم، لقاء توعويا لفائدة األطفال بدار الشباب بني حذيفة، 
بتنسيق مع إدارة دار الشباب ببني حذيفة، وذلك تحت شعار »معا من 
التعليمية  املؤسسات  العديد من تالميذ  بيئة سليمة«، بحضور  أجل 
بجماعة بني حذيفة. وتم،  باملناسبة، »تذكير األطفال بأهمية املحافظة 
واألكياس  القمامة  ورمي  الغابوي،  بالغطاء  واالعتناء  البيئة  على 

البالستيكية في األماكن املخصصة لها«.

أوضاع سكان املناطق الواحية باإلقليم ازدادت تدهورا      

بهدف حمايته من شتى السلبيات اخلادشة جلماليته

مداهمة »المقاهي ال�شرية« بمنتزه عين اأ�شردون واإخالء محيطه 
من التجارة الع�شوائية

 أ.عبد العاطـــي

السرية  املقاهي  إزالة  عمليات  تتواصل 
عني  ملنتزه  السياحي  املدار  بمحيط  املتواجدة 
أسردون ببني مالل، حيث قامت السلطات املحلية 
باقتحام »العرصات« املتواجدة باملنطقة املسماة 
وحجزت  »الشرشارة«،  ومنطقة  »لفريكو« 
وكذا  والطاوالت  والكراسي  األفرشة  من  العديد 
أواني الطهي التي كان يستعملها أصحاب هذه 
مقاه   إلى  بساتينهم  حولوا  الذين  العرصات 

سرية تقدم خدمات غير مرخص بها.
طرف  من  مؤازرة  األمن،  قوات  وداهمت 
اإلدارية  امللحقة  موظفي  و  املساعدة  القوات 
ترابها،  على  املحالت  هذه  توجد  التي  الثامنة 
بحضور  خليفة القائد التابع للدائرة الحضرية 
رسمي  بشكل  تعيينه  تم  والذي  داي،  الثانية 
عني  ملنتزه  السياحي  املدار  بتدبير  مكلفا 
أسردون من طرف والي جهة بني مالل خنيفرة 
»داهمت«  ومساعديه،  األخير  ماي  شهر  منذ 
إلى  إضافة  وحجزت،  العرصات،  من  مجموعة 
من  العديد  الطهي،  ووسائل  والكراسي  األفرشة 

التي كانت تستعمل خالل  الكحولية  املشروبات 
»حسب مصادر مطلعة، الفتة  الليلية   السهرات 
إلى أن »الحمالت التمشيطية ملحيط منتزه عني 
أسردونتدخل في إطار سياسة القرب الستتباب 
بمختلف  والجريمة  اإلنحراف  ومحاربة  األمن 
صورها، والحفاظ على أمن وطمأنينة املواطنني 
الوافدين على املنتزه«.  وبهذا الخصوص »تقوم 
السلطة املكلفة باملدار السياحي يوميا بعمليات 
وإحالة  بهم  املشتبه  بعض  وتنقيط  املراقبة 

السكر  بسبب  األمنية  املصالح  على  بعضهم 
إخالء  جانب  إلى  املخدرات.  وحيازة  العلني 
الطهي  وأصحاب  الجائلني  الباعة  من  املنتزه 
التقليدي، وذلك حفاظا على جمالية  املنتزه الذي 

بات في حلة جديدة«.
وحسب أحد أعضاء املجلس الجهوي للسياحة 
أسردون  عني  »منتزه  فإن  خنيفرة،   مالل  ببني 
طرف  من  سواء  للزوار،  كبيرا  توافدا  يعرف   
املواطنني املحليني أو من طرف السياح األجانب، 

تسجل  التي  الدورية  التقارير  تؤكده  ما  وهو 
من  الوافدين  األجانب  السياح  أعداد  تضاعف 
»العناية  أن  أوروبية وعربية«، مؤكدا  عدة دول 
كراسي  وتوفير  والحدائق  باملمرات  الدائمة 
الزائر  طمأنينة  تعزز  عوامل  كلها  اإلستراحة.. 
وراحته. ومن ثم البد من العمل على حماية هذا 
الصرح التراثي العريق، املتميز   بمياهه العذبة 

املتدفقة  واملغرية بالزيارة«.

»الفاخر«..  ا�شتعمالت متعددة تغطي مجالت مختلفة، منها 
المنزلية والتجارية

عبد اللطيف الجعفري 

بالعاصمة  العمومية  الفضاءات  مختلف  في 
الفحم  أكياس  األيام،  هذه  تنتشر،  االقتصادية 
معلنة  واسع،   نطاق  على  النباتي  أو  الخشبي 
عن أجواء  عيد األضحى وتسويق هذا املنتوج، 
هذه  اقتربت  كلما  العني  تخطئها  ال  والتي 

املناسبة الدينية.
هذا املنتوج الذي يطلق عليه »الفحم الخشبي 
بالدار  بقوة  يحضر  الفاخر«  أو   / النباتي   /
البيضاء، إلى جانب منتجات أخرى يكثر عليها 
علف  قبيل  من  األضحى..  عيد  خالل  الطلب 
األضحية  ذبح  ومستلزمات  والبصل  األكباش 
بالنسبة  فرصة  يشكل  ما  وهو  لحمها،  وشي 

للعديد من الشباب لجني بعض األموال.
»الفاخر« يتنقل من مجاالت العالم القروي كي 
السنة،  طيلة  البيضاء  الدار  ومنها  باملدن،  يحل 
الطلب  يرتفع  الدينية  املناسبة  هذه  خالل  لكن 
والقاسم املشترك هو استعماالته  عليه بكثرة… 
منها  أنشطة  أو  مختلفة  مجاالت  في  املتعددة 

الطبخ والشي وأغراض أخرى.
بالدار  املهمة  التجارة  هذه  تفاصيل  في 
بالجملة  الفحم«  »سوق  هناك  البيضاء، 
القريعة  الشعبي«  بالحي  الواقع  والتقسيط 
للفحم  كبار  تجار  محالت  به  تتواجد  والذي   ،«
السنة،  طيلة  املنتوج  هذا  يعرضون  الخشبي، 
كل  وحدب.  صوب  كل  من  زبناء  له  يحج  حيث 
الذين يتبضعون من هذا السوق يعرفون نوعني 
الكروش«،   « الخشبي هما  الفحم  أساسيني من 
والليمون »، واللذين تتم كتابتهما بخط عريض 

للعرض،  كوسيلة  املحالت  مدخل  مستوى  على 
دراهم   6( بالتقسيط  البيع  جانبهما سعر  وإلى 

/ الكروش(، و«الليمون / 7 دراهم«.
وأشار بعض تجار هذا السوق في تصريحات 
سعر  »أن  إلى  »و.م.ع«،  لـ  التابعة   M24 لقناة 
يحول  قد  كبيرة(،  كمية  )اقتناء  بالجملة  البيع 
من  ونصف  خمسة  أو  خمسة  إلى  السعر 
لكل زبون احتياجاته  »أن  إلى  الدراهم«، الفتني 
»أن  معتبرين  بالغرض«،  تفي  التي  الخاصة 
تغطي  متعددة  استعماالت  له  الخشبي  الفحم 
طابع  ذات  أو  منزلية  تكون  قد  مختلفة  مجاالت 

تجاري صرف«.
الواحد  عبد  الفالح  قال  ذاته،  السياق  في 
جهة  بوالية  بالجملة  الفحم  تجار سوق  أمني   -
سطات، »إن العرض من الفحم  الدار البيضاء - 
نوعي  أن   إلى  مشيرا  بكثرة،«  متوفر  الخشبي 
على  تسويقهما  يتم  و»الكروش«  »الليمون«، 
على  كثيرا  يكون  الطلب  أن  بيد  واسع،  نطاق 
أقل  كونه  عن  فضال  جيد،  ألنه  »الليمون«  نوع 
الكروش  مصدر«  »أن  متابعا  للدخان«،  انبعاثا 
يأتي  و»الليمون«  أزرو،  منطقة  هو  »باألساس 
ومناطق  تارودانت  خاصة  سوس،  منطقة  من 

أخرى«.
)تاجر  فرات  الدين  نور  أوضح   جهته  من 
يزداد  الفحم  على  اإلقبال  »أن  الجملة(،  بسوق 
 « لكن هناك أسر تستعمل  خالل عيد األضحى، 
كما  الطبخ،  عملية  في  يوميا  بمنازلها  الفاخر« 
»أن  إلى   الفتا  أخرى«،  مجاالت  في  يستعمل 
على  قانونية  بطريقة  تسويقه  يتم  فحما  هناك 
مستوى هذا السوق بالدار البيضاء، حيث يؤدي 

آخرون  هناك  املقابل  في  لكن  الضرائب،  التجار 
ينتجون ويسوقون فحما خشبيا آخر بـ »طريقة 
غير قانونية«، وبالتالي يغرقون أحياء العاصمة 
الجيدة،  غير  »الفاخر«  من  بأنواع  االقتصادية 
و«هذا  ما يؤثر على عملية التسويق التي تتم 

بطرق قانونية« يخلص املتحدث.
تجدر اإلشارة إلى أن الفحم الخشبي هو عبارة 
عن عملية »سحب املاء من املواد النباتية بحرقها 
فهو  األسود  لونه  عن  فيه.أما  هواء  ال  مكان  في 
الكربون،  عنصر  من  عالية  نسبة  وجود  بسبب 

وهو خفيف بعكس الفحم الطبيعي.« 
وعن كيفية صنع الفحم الخشبي، فإنه »يتعني 
التخلص من األكسجني والهيدروجني املوجودين 
عن  وذلك  الخشب،  في  املوجود  السليلوز  في 

طريق تفاعل كيميائي، فتصبح نسبة األكسجني 
نسبة  وترتفع  معدومة،  شبه  أو  جدا  قليلة 
التي تحفز االشتعال، من خالل  الكربون  عنصر 
كبير من أخشاب األشجار وتغطيتها  جمع عدد 
وتركها  عالية،  حرارة  على  وتسخينها  بالتراب 
كمية  بحرق  التسخني  ويكون  أيام.   عشرة  ملدة 
قليلة  كمية  بدخول  تسمح  األخشاب  من  قليلة 
بالحرارة  الخشب  الكمية  هذه  فتمد  الهواء،  من 

الضرورية التي تجعله يتحول إلى فحم«.
أيضا، تسخيره  الفاخر«   « ومن استخدامات 
السامة  املواد  من  السوائل  تنقية  عملية  في 
للتخلص  يستخدم  كما  الضارة،  والرواسب 
األجهزة  من  تخرج  التي  الكريهة  الروائح  من 

الكهربائية.
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االشتراكي

منير الشرقي

في البداية والمناسبة شرط، البد 
أن أستحضر مسيرة صديق قبل أن 
تكون مسيرة باحث، مسيرة صداقة 
جمعني  خاللها  عقود  لثالثة  تمتد 
شغف  الحنوشي  الرزاق  عبد  باألخ 
يافعون  شــبــاب  ونــحــن  السياسة 
نتطلع إلى التغيير، ونبحث عن أفق 
جديد لمغرب جديد .. جمعتنا كذلك 
تجربة العمل الجمعوي ضمن االتحاد 
 UMAC المغربي لجمعيات األوراش
، وقد قادتنا هذه التجربة المشتركة 
في بعدها الوطني إلى التشبع بقيم 
الدولي  بعدها  وفــي  التطوعتمنم، 
بكل  للبشرية  الفسيح  االنتماء  إلى 
أجناسها وانتماءاتها العرقية واإلثنية 
...وتلك كانت فلسفة الحركة التطوعية 
التي  الثانية   العالمية  الحرب  بعد 
جنحت نحو تحقيق السلم والتعايش، 
ودعم جهود التنمية مع المنظمات غير 

الحكومية عبر العالم .
وبمنطقة   ،1989 صــيــف  فــي 
حضرت  اإليــطــالــيــة،     Catolica
الحنوشي  الـــرزاق  عبد  األخ  رفقة 
لقاء متوسطيا بحضور ممثلين عن 
منظمات دولية، اللقاء شكل مناسبة  
السلم  قضايا  حول  الحوار  لتبادل 
والتعايش في بؤر التوتر ..وقد تكلف 
المغربي،  الوفد  باسم  الــرزاق  عبد 
القضية   « حـــول  عـــرض  بــتــقــديــم 
الفلسطينية » باللغة الفرنسية...وهو 
العرض الذي أماط اللثام عن حقائق 
المشاركات  من  العديد  يجهلها  كان 
دول  من  الحاضرين  والمشاركين 
أجنبية . كان   عبد الرزاق واثقا من 
مرافعته التي لم تكن تخل من نفس 
قومي ومن حس حقوقي لحظتئذ ....

امتدت صداقتنا بعدها لسنوات، 
إعالمية  تجربة  خاللها  تقاسمنها 
مميزة بجريدة »االتحاد االشتراكي«، 
الحقوقية  االنشغاالت  تقاسمنا  كما 
العمومية،  السياسات  تقييم  فــي 
ــأن لــأخ عبد الــرزاق  ــر ب وهــنــا  أق
من  طويل  أمد  منذ  محترما  رصيدا 
أجل  مــن  »الوسيط  تجربة  خــالل 

في  اإلنسان«  وحقوق  الديمقراطية 
اإلنسان  حقوق  وتتبع  تقييم  مجال 
التعليم  ومنها  أساسية،  بقطاعات 
...فكانت  الشباب  وقطاع  والصحة 
التقارير التي ينجزها مع رفاقه في 
الوسيط ال تخلو من مهنية وصرامة 

منهجية ...
طبعا اليوم، يدخل األخ عبد الرزاق 
الحنوشي، وله الحق في ذلك، غمار 
بالبرلمان،  المهنية  تجربته  رسملة 
ــا مـــن خـــالل مــســؤولــيــتــه  ــده ــع وب
المؤسساتية مدة واليتين بالمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان بعد دسترته 
كمؤسسة وطنية تشتغل طبقا لمبادئ 
باريس .. يدخل الباحث غمار النشر، 
رغم صعوباته المتعددة، ليمأ مساحة 
تجربتنا  حول  الكتابة  في  أساسية 
اختار  بإصدار  المغربية  البرلمانية 
له عنوانا ذا داللة » البرلمان وحقوق 
 « وممارسات  ...مرجعيات  اإلنسان 
أساسيا  مرجعا  شك  بدون  سيكون 
لكل الباحثين واألكاديميين والطلبة 
الجامعيين ...وقد يكون مرجعا مسعفا 
المهتمة  والــمــؤســســات  لــأحــزاب 
بالتكوين وإنتاج النخب .. !!ولست 
يأتينا عبد  أن  أدري هل هي صدفة 
الرزاق الحنوشي بهذا اإلصدار بعد  
مرور 10 سنوات على دستور المملكة 
.. ، وبعد مرور 10 سنوات على والية 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في 
صيغته الدستورية الجديدة ..  وبعد 
انقضاء 10 سنوات على مبادئ بلغراد 
.... بل ما يثير فضولنا العلمي هو 
تركيز الباحث، منهجيا وحصريا، على 
الوالية 10 من عمر البرلمان المغربي 

!! .... 2021/2016
الزمنية  المرحلة  هذه  تكون  قد 
بالنسبة  سنوات،   10 لـ  تمتد  التي 
التنزيل  الختبار  فرصة  باحث،  ألي 
وإعمال  المؤسساتي  للعمل  األمثل 
المبادئ وإنضاجها لتصبح ممارسات 
فضلى تعتمدها الدول والمؤسسات 

الحقوقية ...
والكتاب بقيمته العلمية والتوثيقية 
لحصيلة  رصد  هو  المسبوقة،  غير 
البرلمان المغربي في واليته العاشرة 
في عالقته بمنظومة حقوق اإلنسان، 
وهو رصد شامل غير خاضع لمنطق 
ركزت  حصيلة  العينة.  أو  االنتقاء  
مجلس  بغرفتيه:  البرلمان  على 
ما  في  المستشارين  وغرفة  النواب 
يتعلق بمشاريع القوانين، ومقترحات 
ذات  الدولية  واالتفاقيات  القوانين 

الصلة بحقوق اإلنسان ...
لعمل  ترصيد  هو  أيضا  الكتاب 
ألداء  وتقييم  التشريعية  المؤسسة 
البرلمان المغربي في عالقته بمنظومة 
حقوق اإلنسان .. وقد اختار المؤلف – 
بشكل مقصود - أن يكون هذا الكتاب 
 Révérenciel    مرجعيا  باألساس
هذا  على  الــمــراجــع  نــدرة  حيث   ..

المستوى البحثي ..
في تجربتنا البرلمانية المغربية، 
تحديده  إطــار  في  الباحث  يستند 
المرجعي والمعياري لعالقة  لإلطار 
البرلمان بمؤسسات حقوق اإلنسان 
إلى  إشــارة  في  بلغراد،  مبادئ  إلى 
الوثيقة الصادرة عن مؤتمر  مفوضية 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المنعقد 
في العاصمة الصربية بلغراد يومي 
23/22 فبراير 2012 ..وتعد مبادئ 
لتجسير  المرجعي  اإلطــار  بلغراد 
الوطنية  المؤسسات  بين  العالقة 

لــحــقــوق اإلنـــســـان والــمــؤســســات 
البرلمانية .. 

وقد توقف الباحث بشكل مفصل 
عند مبادئ بلغراد  كوثيقة مرجعية 
على المستوى الدولي ، ليطلع الفاعل 
الحقوقي  والــفــاعــل  المؤسساتي 
والفاعل األكاديمي على أهم مضامين 
تؤطر  التي  المرجعية  الوثيقة  هذه 
للبرلمانات  المشتركة  االلتزامات 
المعنية  الوطنية  والــمــؤســســات 
بحقوق اإلنسان، ومنها أساسا تقديم 
والمعلومات  والتوصيات  المشورة 
إلى البرلمان في القضايا والمواضيع 
بغاية  اإلنسان،  الصلة بحقوق  ذات 
تقوية مؤسسة البرلمان في ممارسة 
دورها في التشريع والمراقبة وتقييم 
ذلك  في  بما  العمومية،  السياسات 
حقوق  مجال  في  الدولة  التزامات 
 ... األممي  المستوى  على  اإلنسان 
كما تندرج »االستشارة الحقوقية » 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

محتوى  بشأن  البرلمانات  قبل  من 
ومقترحات القوانين الجديدة، والتأكد 
من مدى احترامها لمبادئ ومعايير 
حقوق اإلنسان، والعمل على تقديم 
أجل  من  االقتضاء  عند  مقترحات 
مع  الوطنية  التشريعات  مــالءمــة 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ...

ضمن هذا األفق استعرض الباحث 
 - بفعل مضن بال شك  يقوم  وهو   -
بلغراد  مبادئ   « تخصيب   « عملية 
في التجربة المؤسساتية المغربية، 
والتي انطلقت بتوقيع »مذكرة تفاهم« 

بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
مجلس  من  كل  مع  منه،  وبمبادرة 
يوم  المستشارين  ومجلس  النواب 
باليوم  احتفاء   2014 دجنبر   10
ومنذ  ــســان،  اإلن لحقوق  العالمي 
لحظتئذ، شكلت هذه الوثيقة اإلطار 
المرجعي لما جاء من مبادرات، وقد 
تم تحيين هذه االتفاقية بتاريخ 10 

يونيو 2021 ..     
وفي هذا الصدد يستعرض الباحث 
مجاالت التعاون بالصيغة المغربية 
لمبادئ بلغراد من خالل تقديم مشورة 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 
أجل إعمال مقاربة حقوق اإلنسان في 
إنتاج التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
أو  المملكة  عليها  صــادقــت  التي 
انضمت إليها . كما تشمل االتفاقية 
لحقوق  الوطني  المجلس  استشارة 
اإلنـــســـان فــي مــجــال دراســــة أثــر 

واالتفاقيات  المعاهدات  مشاريع 
والقانون  اإلنسان  المتعلقة بحقوق 
قيد  والموجودة  اإلنساني،  الدولي 
المصادقة، على المنظومة القانونية 
الوطنية، وعلى التزامات المملكة في 
مجال حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى 
لحقوق  الوطني  المجلس  استشارة 
اإلنسان في مجال تقييم السياسات 
العمومية من منظور حقوق اإلنسان 
والتنسيق  التعاون  مجال  ..ويمتد 
إعــداد  إلــى  بلغراد  اتفاقية  ضمن 
استراتيجية لمتابعة التوصيات التي 
والدولية  اإلقليمية  اآلليات  تقدمها 
وتنسيق  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
مجال  فــي  المشتركة  ــمــبــادرات  ال
والموازية،  البرلمانية  الدبلوماسية 
إنجاز  في  المجلس  دعم  إلى جانب 
الدراسات واألبحاث في مجال حقوق 

اإلنسان والحريات العامة .
الرزاق  عبد  كتاب   وفر  وقد  هذا 
الحنوشي » البرلمان وحقوق اإلنسان 
رصيدا  وممارسات«   ..مرجعيات 
التعاون  ثمار  مــن  مهما  مرجعيا 
عدد  خالل   من  وذلك  المؤسساتي، 
هام من التقارير والمذكرات واآلراء 
الدراسية،  واللقاءات  االستشارية 
من  بــمــبــادرة  العلمية  والـــنـــدوات 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس 
أو  النواب  مجلس  من  بمبادرة  أو 
بمبادرة  أو  المستشارين،  مجلس 
من الفرق البرلمانية أو بعض اللجان 
البرلمانية الدائمة أو الموضوعاتية 
. وقد ساعدت هذه الحصيلة إلى حد 
كبير   في تجويد التشريع المغربي 
للبرلمان  الرقابي  الـــدور  وتقوية 
المغربي  بغرفتيه، وفي دعم مجال 
الديبلوماسية الموازية . ولم يكتف 
الباحث ضمن هذا المجهود التوثيقي 
الهام  برصد المؤشرات الكمية فقط، 
الحقوقي  الخبير  لمسة  كانت  بل 
حاضرة في تحليله النسقي لمختلف 
مجاالت التشريع التي بلورته اتفاقية 
بلغراد بصيغتها المغربية، بما فيها 

القضايا الخالفية أيضا .
كمهتمين  نقر،  أن  يمكن  إجماال 
في  الحقوقي  بالسؤال  وكمنشغلين 
أمام  بأننا  والدولي،  الوطني  بعده 
من  جديد  جيل  على  يؤشر  إصــدار 
ستساعد  التي  الرصينة  الكتابات 
على قراءة هادئة للتجربة المغربية  
خالل  من  المؤسساتي  بعدها  في 
عالقة البرلمان المغربي مع مؤسسة 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس 
وعملهما المشترك لتطوير منظومة 

حقوق اإلنسان  ...
وقبل هذا وذاك نحن أمام باحث 
اختار ، بكثير من التواضع ونكران 
الذات، أن يضع مسار خبرته العلمية 
اإلنسان  في مجال حقوق  والمهنية 
قريبا من يد القارئ وخدمة للتطور 

المؤسساتي لبلده... 

قراءة في كتاب الباحث عبد الرزاق الحنوشي 

» الربملان وحقوق الإن�سان .. مرجعيات وممار�سات«

أجرى الحوار : 
محمد الصفى 

 
نادر الكالم، كثير االشتغال، بمرسمه 
التي عشقها  المدينة  بمدينة أصيلة، 
وعشقته، حيث كانت بداياته الطفولية 
في عالم الرسم و التلوين، بدون سابق 
إعالم و المناسبة افتتاح معرضه » من 
ماء ورمال »  بقاعة العرض بمؤسسة 
باألعمال  للنهوض  السادس  محمد 
االجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، 
الممتد من 09 إلى 30 يونيو 2022، 
استقبلنا بابتسامته المعهودة ونظراته 
التي تعكس هدوء سحر أمواج المحيط  
وعوالم رماله الذهبية، مختلسا النظر 
لوحاته،  صوب  واألخرى  الفينة  بين 
الشكل  جمالية  بين  جمعت  الــتــي 
من  عذبة  األلوان، سمفونية  وتناسق 
فنان مسحور بعالم التلوين والتجريب 
على  متحفظ  الملساء،  األسطح  على 
الفنان  ُتكبل  قد  قيود  أو  حــدود  كل 
الفنان  إنه  إبداعه.  من خطوط  وتحد 
أنس   « الخلوق  الساحر والمتميز و 
البوعناني«، الذي شدت أعماله انتباه 
عميروش  الفني  والناقد  التشكيلي 
على  »يرتكز  عنه  قال  حين  بنيونس 
ومنحه  االنتماء  مفهوم  استحضار 
معجم  على  القائم  الشاعري  بعده 
االختصار،  شديد  مرجعي،  تشكيلي 

يستدعي خفة اللمسة و تبديد الشكل 
لصالح الرذاذ، والترشيش، والتقطير، 
سّيالة،  تصويرية  وفــق  والتبقيع، 
نوري  جوهر  ذات  دالــة،  و  تجريدية 
أناقة مؤلفه  ما يعكس  أنيق، سرعان 
الحديث  في  استرسلنا  وإشراقه.« 
عن موضوعات مختلفة، فكان الحوار 
شيقا و ممتعا، لكننا اكتفينا بالقليل، 
على أساس أن يكون لنا لقاء موسع، 
لما يتمتع به فناننا أنس البوعناني 
بعالم  ودرايــة  الحديث  في  لباقة  من 
به  المتعلقين  من  تجعلك  التشكيل، 

الستكشاف المزيد. 

ورمال«’  ــاء  م »من  مــعــرض    p
التسمية والداللة ؟

ألن  المعرض  تسمية  جــاءت   n
حــاضــران  ــل  ــرم وال ــمــاء  ال عنصري 
كان  التشكيلية،  أعمالي  فــي  بقوة 
آخر  بعنوان  المعرض  تسمية  يمكن 
يحيل على مفاهيم تشكيلية حاضرة 
أيضا في جوهر العمل، كالحركية أو 
األعمال  من  المتدفقة  السائلة  الطاقة 
األعمال  تطبع  التي  النورانية  أو 
المعروضة، غير أنني ارتأيت العودة 
وطبيعي  وأساسي  مادي  ماهو  إلى 
إلى  إضافة  التشكيلي،  اشتغالي  في 

الصباغة بطبيعة الحال.

مواضيع  تستمد  أيـــن  ــن  م   p

لوحاتك؟
n  يــشــكــل الــبــحــر الــمــوضــوع 
األساسي في أعمالي الفنية، لكن البحر 
هنا ليس بالمنظور الكالسيكي إنما هو 
تناول إبداعي كذريعة جمالية للمس ما 

هو المرئي.

p وماهي مرجعيتك اللونية ؟
اللونية  مرجعيتي  تكمن    n
 Minimaliste-باألساس في الـ)إقاللية
(.. وهو توجه في الفن المعاصر ظهر في 
الواليات المتحدة األمريكية في سنوات 
الستينيات)Minimal Art( ، ويوجد 
هذا التوجه الفني أيضا في الموسيقى 
واألدب وحتى في الموضة، باختصار 
هو مقاربة فلسفية ويمكن اتخاذه كنمط 
اإلقاللية  المرجعية  هذه  الحياة،  في 
األلوان  خالل  من  الصباغة  في  تبدو 
المستعملة، وتتجلى كذلك في بعض 
المواد المستعملة كالماء الذي يبلور 
يَتي الشفافية والسيولة اللونية  خاصِّ
الطاقة  من  بدورهما  تحدان  اللتين 
البصرية لألوان، والرمل الذي يشكل 

قيمة لونية..

p حدثنا عن كيفية تشكل لوحاتك ؟
انــطــالق  كيفية  تــخــضــع  ال    n
اشتغالي على اللوحة لتدرج معين أو 
أن أشتغل واللوحة على  قبلي، أحب 
األرض لكي أتحكم فيها أكثر وأحركها 

كما أشاء. يمكنني أيضا أن البدء أوال 
بإلصاق الرمل أو أن آتي بحركة لونية 
أو أسكب الصباغة بعفوية أو أترك آثار 
شيء معين، ثمة دائما في البداية فكرة 
ما أو تصور معين.. تتطور وتتغير مع 

التبلور التدريجي للوحة.  

التشكيلية  للحركة  تنظر  كيف   p
بالمغرب ؟

n  ال يمكن طبعا الحديث عن هذه 
الحركة دون استحضار الجوانب التي 
تتضمنها، وهي: تدريس الفنون، النقد 
الفني، الوزارة الوصية على القطاع، 
واإلعــالم... الترويج  العرض،  قاعات 
لأسف  زلنا  ما  جوانب  كلها  وهــذه 
رغم  ــى  األول الخطوات  فيها  نخطو 
بالمغرب  التشكيلية  الــســاحــة  أن 
الصعيد  على  متميزة  تزخربأسماء 
العربي وبعضها اقترب من العالمية، 
كما أن التشكيل بالمغرب قطع أشواطا 
الفنانين  من  ولدينا  مهمة،  تاريخية 
في  يشرف  مــا  والحاليين  ـــل  األوائ
اآلن  لكن ما يحدث  الدولية.  المحافل 
بالفوضى.لقد  أشبه  الميدان  هذا  في 
أضحت الساحة التشكيلية منذ سنوات 
عديدة تعج بالمتطفلين، مما يشوش 
على السير الطبيعي لهذه الحركة. ال 
أقصد بالمتطفلين الفنانين العصاميين 
طبعا، وهذه اآلفة ال تقتصرعلى مضمار 
الفنون التشكيلية، بل نجدها أيضا في 

الشعر والموسيقى والمسرح والسينما 
إلى غير ذلك، لماذا ؟ من وجهة نظري 
أعزو األمر إلى الطفرة الرقمية المتغولة 
التي مست المجال السمعي البصري 
والتدفق المهول للمواقع اإللكترونية 
حيث  اإلجتماعي،  التواصل  ومواقع 
أصبح كل من هب ودب يمتلك منصة 
الذي  جديده  فيها  ينشر  إلكترونية 
من  نوعا  أحدث  مما  إبداعا،  يسميه 
المتلقي بعد أن اختلط  االرتباك لدى 
أمام ناظريه الحابل بالنابل، خصوصا 
أنه يفتقد لثقافة بصرية وتربية فنية 
غيابها  عن  نتكلم  واآلن   – وجمالية 
 ،– الدراسية  المقررات  من  وتغييبها 
لذا يجدر بالنقد الفني أن يلعب دوره 
التنويري ليتمكن المتلقي من التمييز 
بين ما هو إبداع حقيقي وما هو زائف. 

لكن لأسف مازال هذا النقد الفني الذي 
يشكل عنصرا فاعال ووازنا ال يواكب 
هذه الحركة التشكيلية، إال من بعض 

االستثناءات المشكورة.

p ماذا توحي لك الكلمات التالية ؟
n  الطبيعة : بحر من اإللهام الفني 

عبر كل العصور.
ومسقط  األولــى  ملهمتي   : أصيلة 

الرأس والقلب والخيال.
مدرسة  في  عشرون سنة   : أزمــور 

الفن والحياة.
بنيونس عميروش : ثالثية  موفقة 

للفن والنقد والتدريس الفني.

p كلمة أخيرة..
المتدخلون في  n   أود أن يولي 

للفن  قصوى  أهمية  التشكيلي  الشأن 
الحضارة  عنوان  ألنــه  عامة،  بصفة 
وليس ثمة من حضارة دون فن، ال يجب 
النظر إلى الفن على أنه شيء كمالي أو 
التربية  تستعيد  أن  يجب  ترفيهي،بل 
الفنية قيمتها في المقررات الدراسية، 
مدارس  من  المزيد  فتح  أيضا  ويجب 
الفنون الجميلة بالمغرب كما هو الحال 
لأهمية التي أعطيت للمتاحف مؤخرا، 
أرشيفا  لتكون  فنية  متاحف  نريد  ال 
لإلبداع بل فضاءات تفاعلية ومفتوحة 
باستمرار للجمهور لكي يتمتع بالفن، 
يحفل  بلدا  نتصور  أن  أيضا  يمكن  ال 
بمتاحف عديدة وفي نفس الوقت يعتمد 
كما  الفنون،  تدريس  تهمش  سياسة 
يجب أن ُتعطى للفنان كفايته من الدعم 
المعنوي والمادي ليعيش حياة كريمة.

في حوار مع الفنان التشكيلي أنس البوعناني:

ما يحدث الآن في الميدان الت�سكيلي  اأ�سبه بالفو�سى

وال��روائ��ي  الكاتب 
عبد القادر ال�ساوي في 
�سيافة القناة الثقافية

الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي 
الحقل  طبعت  تاريخية  مرحلة  عنوان 

الثقافي المغربي.
»كان  كــتــب  الــقــضــبــان  وراء  مـــن 
وانتقادا  شخصيا  وجعا  وأخواتها« 

لليسار السياسي من داخل صفوفه.
الوجع ذاته حمله إلى ما وراء الحدود بربوع الشاعر بابلو نيرودا بالشيلي، 
فكتب »مرابع السلوان« تجسيدا للتضامن، بعيدا عن الذات وارتباطا بالمجال 

الحقوقي واالنساني.
ذاكرة  الذاكرة،  واستحضار  الذاتي  التخييل  في  مائزة  بينهما حط حطة    
رافقته خالل مشواره األدبي، تحدى المرض في »من قال أنا؟« في صراع بين 
العدم واستئناف الوجود،وتاه مع »التيهاء«،  باحثا عن الحقيقة التي قد تحضر 

وقد تغيب.
محطات حياتية انتقالية جغرافيا وأدبيا حملت قدره األدبي.

للحديث عن سيرته ومساره في الكتابة واإلبداع، يستضيف  برنامج »سيرة 
ومسار« على قناة »الثقافية«، يوم الجمعة 15 يوليوز 2022 في الساعة العاشرة 

ليال، الروائي عبد القادر الشاوي.  
البرنامج من إعداد وتقديم سعاد اليعقوبي وإخراج عبد الغفور اهلل يستر.

�سلمان ر�سدي  ين�سف الن�ساء في »مدينة الن�سر«
تستعد دور النشر فى بريطانيا وأمريكا، لنشر رواية بعنوان »مدينة النصر« 
للكاتب البريطاني سلمان رشدي، وذلك يوم 9 فبراير 2023، حيث سيتم نشرها 

في نفس اليوم.
ووفًقا لوسائل اإلعالم، فقد صرح الناشر، بأن سلمان رشدي يقدم في رواية 
»مدينة النصر« بطلة ال ُتنسى تقاتل عالًما أبوًيا، وقد جاء فى ملخص الرواية: 
فى سماع صوت  » عندما بدأت بامبا كامبانا البالغة من العمر تسع سنوات 
إلهة، تعهدت بضمان عدم معاناة المزيد من النساء من مصير والدتها الحبيبة 
غير المعقول. سحرها يخلق مدينة عظيمة. كلماتها الهامسة تلهم شعبها للنمو 
والتغيير. يرسم شعرها خرائط صعود وسقوط إمبراطوريتها.وتابع: »والنبية 
تراقب كيف يتغير العالم عبر القرون   - الحبيبة والمخيفة والخالدة   - نفسها 
ويتالشى جسدها جنًبا إلى جنب مع مجد مدينتها. بعد نصف ألف عام، اكُتشفت 

كتاباتها فى أعماق األرض القديمة. هذه قصة ملحمية برسالة لنا جميًعا: قوتنا 
عابرة، لكن قصصنا تدوم إلى األبد«.

تمت صياغة هذه القصة ببراعة على أنها  وأضاف الناشر: »مدينة النصر« 
ترجمة لملحمة قديمة، وهي عبارة عن ملحمة حب ومغامرة وأسطورة، وهي في 
حد ذاتها شهادة على قوة سرد القصص. وفي قلبها، البطلة الحقيقية، بامبا 
النساء وكالة متساوية فى عالم أبوي. هذه رواية  التى تسعى لمنح  كامبانا، 
جميلة بشكل مذهل وغنائية ومؤثرة عن السلطة وغطرسة من هم في السلطة«.
صدرت  لسلمان رشدى أربعة عشرة  رواية، بما فى ذلك »أطفال منتصف الليل«، 
التي نالت جائزة بوكر عام 1981، »عار«، »آيات شيطانية«، و«هارون وبحر 
القصص«، ترجمت كتبه إلى أكثر من 40 لغة.وحصل سلمان رشدي على عدة 
جوائز من بينها جائزة Whitbread ألفضل رواية مرتين، وجائزة نقابة الكتاب، 
وجائزة James Tait Black، وجائزة Aristeion فى االتحاد األوروبي لأدب.
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باإقليم زاكورة ويهدد خدماتها بال�شلل
فجر مبارك

زاكورة   إقليم  من   عديدة   مصادر  أفادت  
أسعار  تعرفها  التي  املتواصلة  الزيادات  بأن« 
أكثر  على  ثقيلة  تداعيات  لها  كانت  املحروقات 
الترابية  الجماعات  من  بمجموعة  صعيد،  من 
لإلقليم«،   الترابي  النفوذ  على  املحسوبة 
مضيفة  بأن »التجليات السلبية  الرتفاع أسعار 
لوحظت،  عام،  بشكل  واألسعار،  املحروقات 
االختصاصات  مستوى  على  مباشر،  بشكل 
وخدمات القرب التي تقدمها الجماعات الترابية، 
كالنظافة والخدمات الصحية واإلنارة العمومية 
»أن  إلى  الفتة  للشرب«،  الصالح  املاء  وتوزيع 
من  عدد  بتوقف  يهدد  املسبوق  غير  الغالء  هذا 
املشاريع التنموية باإلقليم بسبب ارتفاع أسعار 

مواد البناء واملحروقات«.  
بات  الوضع  »فإن  ذاتها،  املصادر  ووفق 
على  يؤشر  ما  القلق،  إلى  يدعو  بشكل  متأزما 
ما يخص  في  كبيرة  اختالالت  إمكانية تسجيل 

الخدمات  من  عدد  تقديم   ضمان  على  القدرة 
الجماعات  تمارسها  التي  واالختصاصات 
تمظهرات  »أن  إلى  مشيرة  املعنية«،  الترابية 

العديد من  بدأت تظهر داخل  والتذمر  االستياء 
منتخبني،  أو  برؤساء   األمر  تعلق  الجماعات، 
والذين عبروا عن  تخوفاتهم من تأثير  االرتفاع  

على  املحروقات  أثمنة  تشهده  الذي  املتواصل 
من  »عددا  بأن  مذكرة  التسيير«،  ميزانيات 
املؤسسات املنتخبة على صعيد النفوذ الترابي 
لإلقليم تعاني أصال من العجز على خلفية ارتفاع 
في  وخاصة  أشكالها،  بجميع  النفقات  ميزانية 

الشق املتعلق باملحروقات«. 
من  العديد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
الجماعات الترابية ، على امتداد جغرافية إقليم 
زاكورة، تواجه إكراهات متعددة األوجه، نتيجة 
بسبب  امليزانية،  في  كبير  من عجز  تعانيه   ما 
على  الضريبة  على  واعتمادها  املداخيل  ضعف 
الوصية،   الوزارة  تمنحها  التي  املضافة  القيمة 
ملجموعة  السلس  التنزيل  دون  يحول  ما  وهو 
والهادفة  املبرمجة،  التنموية  املشاريع   من 
إلى  محاربة الفقر والهشاشة باملناطق القروية 
النائية، علما بأن  ندرة التساقطات املطرية، التي 
من حدة  زادت   منذ سنوات،  املنطقة،  تشهدها 
تجمعات  ساكنة  أن  لدرجة  السائدة،  األوضاع  
سكنية عديدة بات مطلبها األساسي هو توفير 

مياه الشرب من أجل  تفادي أوخم العواقب.

ضاعف من معاناة الساكنة التي أنهكها اجلفاف

تنتشر أكياسه  بأحياء الدارالبيضاء بكثرة خالل عيد األضحى

اأزيالل.. �شبل الوقاية من لدغات 
العقارب والتكفل بالم�شابين   

احتضن  املستشفى اإلقليمي بأزيالل، يومي 29 و 30 يونيو 2022، 
دورة تكوينية تناولت سبل  »الوقاية والتكفل بحاالت لدغات العقارب 
والحماية  الصحة  لوزارة  اإلقليمية  املندوبية  تنظيم  من  واألفاعي« 
االجتماعية بأزيالل،  »تحت إشراف أطباء مصلحة التخدير واإلنعاش 
باملستشفى،  واملندرجة في إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة 

لسعات العقارب ولدغات األفاعي« حسب املندوبية.
لسعات  عن  الناجمة  الوفيات  تقليص  املبادرة  هذه  »وتتوخى 
العقارب ولدغات األفاعي بإقليم أزيالل تزامنا مع حلول فصل الصيف 
األطر  التكوينية  الدورة  استهدفت   حيث  الحرارة،  درجات  وارتفاع 
الصحية بمختلف املؤسسات الصحية بإقليم أزيالل، وتمحورت حول 
االسعافات  وتقديم  واالفاعي،  العقارب  بلدغات  والتكفل  الوقاية  طرق 
األولية والعالجات. كما همت  اعتماد البروتوكول ما قبل االستشفائي 
يضيف  على مستوى كل املؤسسات الصحية األولية واالستشفائية« 
املصدر ذاته، الفتا إلى أن الدورة تضمنت »التطرق، أيضا، إلى أهمية 
تحسيس الساكنة، خاصة بالعالم القروي، بأهمية الوقاية من تسممات 
كاألماكن  واألفاعي،  العقارب  اختباء  أماكن  تفادي  عبر  الزواحف، 
ومالبس  أحذية  ارتداء  ضرورة  مع  الصخرية،  واألكوام  املعشوشبة 

واقية«.
25 ألف  »أن املغرب يسجل سنويا أكثر من  هذا و يجدر التذكير، 
بلدغات  تسمم  حالة   350 وحوالي  العقارب  بلسعات  تسمم  حالة 
األفاعي«. وقد »مكنت االستراتيجية الوطنية ملكافحة لسعات العقارب 
ولدغات األفاعي في عام 2019، من تخفيض معدل الوفيات الناجمة 
عن لسعات العقارب إلى 0.16 في املائة، ونسبة الوفيات الناجمة عن 

لدغات األفاعي إلى 2 في املائة فقط«.

اإقليم خنيفرة.. الرهان على النقل 
المدر�شي لت�شجيع تعليم الفتيات القرويات

املدرسي  النقل  حافالت  من  عدد  توزيع  املنصرم،  الجمع  يوم  تم، 
في  خنيفرة،«  إلقليم  التابعة  الترابية  الجماعات  من  مجموعة  لفائدة 
للتربية  اتفاقية شراكة بني مجلس الجهة واألكاديمية الجهوية  إطار 
العمل  برنامج  بتنفيذ  تتعلق  خنيفرة،  مالل  بني  لجهة  والتكوين 

متوسط املدى لالرتقاء بالعرض التربوي بالجهة 2019 - 2023«.
وتراهن الجهات املعنية على »أن تساهم  هذه الحافالت في الحد 
لدى  السيما  لإلقليم،  القروي  بالوسط  املدرسي  الهدر  ظاهرة  من 
الفتيات، وتعزيز العرض املدرسي من خالل تمكني التالميذ من الولوج 
التحصيل  على  تساعدهم  جيدة  ظروف  في  التعليمية،  للمؤسسات 

الدراسي وتوفر لهم شروط النجاح«.
»مما  ذكرها،  السالف  االتفاقية  إطار  في  خنيفرة،  إقليم  ويستفيد 
مجموعه 104 حافالت للنقل املدرسي. وقد توصلت الجماعات الترابية 
في  و2021   2020 برسم سنتي  حافلة   60 بـ  اآلن،  حتى  املستهدفة، 
انتظار استكمال الحصة االجمالية من الحافالت املتبقية والتي يبلغ 
عددها 44 حافلة مبرمجة برسم سنتي 2022 و2023« وفق معطيات 

متعلقة بالعملية.
وفي تصريح   لـ »و.م.ع«، أكد   مصطفى سليفاني مدير األكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة، »أن هذه املبادرة 
تجمع  التي  الشراكة  اتفاقية  مقتضيات  تفعيل  إطار  في  تندرج 
يناهز  إجمالي  غالف  لها  والتي خصص  الجهة،  بمجلس  األكاديمية 
1.8 مليار درهم«، مضيفا »أن هذه اإلتفاقية تهدف إلى توسيع العرض 
املدرسي، واقتناء ما مجموعه 423 حافلة للنقل املدرسي على مستوى 
جهة بني مالل خنيفرة، للحد من ظاهرة الهدر املدرسي، وضمان تكافؤ 

الفرص والعدالة املجالية  وتشجيع تمدرس الفتيات القرويات«.

الح�شيمة.. تبرع بالدم وتح�شي�س 
الأطفال باأهمية المحافظة على البيئة

نظمت خلية شؤون املرأة وقضايا األسرة التابعة للمجلس العلمي 
الفائت، بتنسيق مع املندوبية اإلقليمية  املحلي بالحسيمة، الخميس 
للشؤون اإلسالمية، حملة للتبرع بالدم بمسجد غينيا، وذلك ل«تعزيز 

مخزون هذه املادة الحيوية«.
الدم  »وأشرفت على هذه الحملة املنظمة بتنسيق مع مركز تحاقن 
بالحسمية، منسقة خلية شؤون املرأة باملجلس وواعظات ومرشدات 
دينيات تابعات للمجلس العلمي.وتوخت هذه الحملة جمع أكياس من 

الدم لتلبية الحاجيات املتزايدة ملرضى اإلقليم« حسب املنظمني.
وعلى مستوى  آخر، وفي سياق الجهود الرامية للعناية بالطفولة 
والشباب ومن أجل ترسيخ الوعي البيئي، نظم املجلس العلمي املحلي،  
األربعاء املنصرم، لقاء توعويا لفائدة األطفال بدار الشباب بني حذيفة، 
بتنسيق مع إدارة دار الشباب ببني حذيفة، وذلك تحت شعار »معا من 
التعليمية  املؤسسات  العديد من تالميذ  بيئة سليمة«، بحضور  أجل 
بجماعة بني حذيفة. وتم،  باملناسبة، »تذكير األطفال بأهمية املحافظة 
واألكياس  القمامة  ورمي  الغابوي،  بالغطاء  واالعتناء  البيئة  على 

البالستيكية في األماكن املخصصة لها«.

أوضاع سكان املناطق الواحية باإلقليم ازدادت تدهورا      

بهدف حمايته من شتى السلبيات اخلادشة جلماليته

مداهمة »المقاهي ال�شرية« بمنتزه عين اأ�شردون واإخالء محيطه 
من التجارة الع�شوائية

 أ.عبد العاطـــي

السرية  املقاهي  إزالة  عمليات  تتواصل 
عني  ملنتزه  السياحي  املدار  بمحيط  املتواجدة 
أسردون ببني مالل، حيث قامت السلطات املحلية 
باقتحام »العرصات« املتواجدة باملنطقة املسماة 
وحجزت  »الشرشارة«،  ومنطقة  »لفريكو« 
وكذا  والطاوالت  والكراسي  األفرشة  من  العديد 
أواني الطهي التي كان يستعملها أصحاب هذه 
مقاه   إلى  بساتينهم  حولوا  الذين  العرصات 

سرية تقدم خدمات غير مرخص بها.
طرف  من  مؤازرة  األمن،  قوات  وداهمت 
اإلدارية  امللحقة  موظفي  و  املساعدة  القوات 
ترابها،  على  املحالت  هذه  توجد  التي  الثامنة 
بحضور  خليفة القائد التابع للدائرة الحضرية 
رسمي  بشكل  تعيينه  تم  والذي  داي،  الثانية 
عني  ملنتزه  السياحي  املدار  بتدبير  مكلفا 
أسردون من طرف والي جهة بني مالل خنيفرة 
»داهمت«  ومساعديه،  األخير  ماي  شهر  منذ 
إلى  إضافة  وحجزت،  العرصات،  من  مجموعة 
من  العديد  الطهي،  ووسائل  والكراسي  األفرشة 

التي كانت تستعمل خالل  الكحولية  املشروبات 
»حسب مصادر مطلعة، الفتة  الليلية   السهرات 
إلى أن »الحمالت التمشيطية ملحيط منتزه عني 
أسردونتدخل في إطار سياسة القرب الستتباب 
بمختلف  والجريمة  اإلنحراف  ومحاربة  األمن 
صورها، والحفاظ على أمن وطمأنينة املواطنني 
الوافدين على املنتزه«.  وبهذا الخصوص »تقوم 
السلطة املكلفة باملدار السياحي يوميا بعمليات 
وإحالة  بهم  املشتبه  بعض  وتنقيط  املراقبة 

السكر  بسبب  األمنية  املصالح  على  بعضهم 
إخالء  جانب  إلى  املخدرات.  وحيازة  العلني 
الطهي  وأصحاب  الجائلني  الباعة  من  املنتزه 
التقليدي، وذلك حفاظا على جمالية  املنتزه الذي 

بات في حلة جديدة«.
وحسب أحد أعضاء املجلس الجهوي للسياحة 
أسردون  عني  »منتزه  فإن  خنيفرة،   مالل  ببني 
طرف  من  سواء  للزوار،  كبيرا  توافدا  يعرف   
املواطنني املحليني أو من طرف السياح األجانب، 

تسجل  التي  الدورية  التقارير  تؤكده  ما  وهو 
من  الوافدين  األجانب  السياح  أعداد  تضاعف 
»العناية  أن  أوروبية وعربية«، مؤكدا  عدة دول 
كراسي  وتوفير  والحدائق  باملمرات  الدائمة 
الزائر  طمأنينة  تعزز  عوامل  كلها  اإلستراحة.. 
وراحته. ومن ثم البد من العمل على حماية هذا 
الصرح التراثي العريق، املتميز   بمياهه العذبة 

املتدفقة  واملغرية بالزيارة«.

»الفاخر«..  ا�شتعمالت متعددة تغطي مجالت مختلفة، منها 
المنزلية والتجارية

عبد اللطيف الجعفري 

بالعاصمة  العمومية  الفضاءات  مختلف  في 
الفحم  أكياس  األيام،  هذه  تنتشر،  االقتصادية 
معلنة  واسع،   نطاق  على  النباتي  أو  الخشبي 
عن أجواء  عيد األضحى وتسويق هذا املنتوج، 
هذه  اقتربت  كلما  العني  تخطئها  ال  والتي 

املناسبة الدينية.
هذا املنتوج الذي يطلق عليه »الفحم الخشبي 
بالدار  بقوة  يحضر  الفاخر«  أو   / النباتي   /
البيضاء، إلى جانب منتجات أخرى يكثر عليها 
علف  قبيل  من  األضحى..  عيد  خالل  الطلب 
األضحية  ذبح  ومستلزمات  والبصل  األكباش 
بالنسبة  فرصة  يشكل  ما  وهو  لحمها،  وشي 

للعديد من الشباب لجني بعض األموال.
»الفاخر« يتنقل من مجاالت العالم القروي كي 
السنة،  طيلة  البيضاء  الدار  ومنها  باملدن،  يحل 
الطلب  يرتفع  الدينية  املناسبة  هذه  خالل  لكن 
والقاسم املشترك هو استعماالته  عليه بكثرة… 
منها  أنشطة  أو  مختلفة  مجاالت  في  املتعددة 

الطبخ والشي وأغراض أخرى.
بالدار  املهمة  التجارة  هذه  تفاصيل  في 
بالجملة  الفحم«  »سوق  هناك  البيضاء، 
القريعة  الشعبي«  بالحي  الواقع  والتقسيط 
للفحم  كبار  تجار  محالت  به  تتواجد  والذي   ،«
السنة،  طيلة  املنتوج  هذا  يعرضون  الخشبي، 
كل  وحدب.  صوب  كل  من  زبناء  له  يحج  حيث 
الذين يتبضعون من هذا السوق يعرفون نوعني 
الكروش«،   « الخشبي هما  الفحم  أساسيني من 
والليمون »، واللذين تتم كتابتهما بخط عريض 

للعرض،  كوسيلة  املحالت  مدخل  مستوى  على 
دراهم   6( بالتقسيط  البيع  جانبهما سعر  وإلى 

/ الكروش(، و«الليمون / 7 دراهم«.
وأشار بعض تجار هذا السوق في تصريحات 
سعر  »أن  إلى  »و.م.ع«،  لـ  التابعة   M24 لقناة 
يحول  قد  كبيرة(،  كمية  )اقتناء  بالجملة  البيع 
من  ونصف  خمسة  أو  خمسة  إلى  السعر 
لكل زبون احتياجاته  »أن  إلى  الدراهم«، الفتني 
»أن  معتبرين  بالغرض«،  تفي  التي  الخاصة 
تغطي  متعددة  استعماالت  له  الخشبي  الفحم 
طابع  ذات  أو  منزلية  تكون  قد  مختلفة  مجاالت 

تجاري صرف«.
الواحد  عبد  الفالح  قال  ذاته،  السياق  في 
جهة  بوالية  بالجملة  الفحم  تجار سوق  أمني   -
سطات، »إن العرض من الفحم  الدار البيضاء - 
نوعي  أن   إلى  مشيرا  بكثرة،«  متوفر  الخشبي 
على  تسويقهما  يتم  و»الكروش«  »الليمون«، 
على  كثيرا  يكون  الطلب  أن  بيد  واسع،  نطاق 
أقل  كونه  عن  فضال  جيد،  ألنه  »الليمون«  نوع 
الكروش  مصدر«  »أن  متابعا  للدخان«،  انبعاثا 
يأتي  و»الليمون«  أزرو،  منطقة  هو  »باألساس 
ومناطق  تارودانت  خاصة  سوس،  منطقة  من 

أخرى«.
)تاجر  فرات  الدين  نور  أوضح   جهته  من 
يزداد  الفحم  على  اإلقبال  »أن  الجملة(،  بسوق 
 « لكن هناك أسر تستعمل  خالل عيد األضحى، 
كما  الطبخ،  عملية  في  يوميا  بمنازلها  الفاخر« 
»أن  إلى   الفتا  أخرى«،  مجاالت  في  يستعمل 
على  قانونية  بطريقة  تسويقه  يتم  فحما  هناك 
مستوى هذا السوق بالدار البيضاء، حيث يؤدي 

آخرون  هناك  املقابل  في  لكن  الضرائب،  التجار 
ينتجون ويسوقون فحما خشبيا آخر بـ »طريقة 
غير قانونية«، وبالتالي يغرقون أحياء العاصمة 
الجيدة،  غير  »الفاخر«  من  بأنواع  االقتصادية 
و«هذا  ما يؤثر على عملية التسويق التي تتم 

بطرق قانونية« يخلص املتحدث.
تجدر اإلشارة إلى أن الفحم الخشبي هو عبارة 
عن عملية »سحب املاء من املواد النباتية بحرقها 
فهو  األسود  لونه  عن  فيه.أما  هواء  ال  مكان  في 
الكربون،  عنصر  من  عالية  نسبة  وجود  بسبب 

وهو خفيف بعكس الفحم الطبيعي.« 
وعن كيفية صنع الفحم الخشبي، فإنه »يتعني 
التخلص من األكسجني والهيدروجني املوجودين 
عن  وذلك  الخشب،  في  املوجود  السليلوز  في 

طريق تفاعل كيميائي، فتصبح نسبة األكسجني 
نسبة  وترتفع  معدومة،  شبه  أو  جدا  قليلة 
التي تحفز االشتعال، من خالل  الكربون  عنصر 
كبير من أخشاب األشجار وتغطيتها  جمع عدد 
وتركها  عالية،  حرارة  على  وتسخينها  بالتراب 
كمية  بحرق  التسخني  ويكون  أيام.   عشرة  ملدة 
قليلة  كمية  بدخول  تسمح  األخشاب  من  قليلة 
بالحرارة  الخشب  الكمية  هذه  فتمد  الهواء،  من 

الضرورية التي تجعله يتحول إلى فحم«.
أيضا، تسخيره  الفاخر«   « ومن استخدامات 
السامة  املواد  من  السوائل  تنقية  عملية  في 
للتخلص  يستخدم  كما  الضارة،  والرواسب 
األجهزة  من  تخرج  التي  الكريهة  الروائح  من 

الكهربائية.
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االشتراكي

منير الشرقي

في البداية والمناسبة شرط، البد 
أن أستحضر مسيرة صديق قبل أن 
تكون مسيرة باحث، مسيرة صداقة 
جمعني  خاللها  عقود  لثالثة  تمتد 
شغف  الحنوشي  الرزاق  عبد  باألخ 
يافعون  شــبــاب  ونــحــن  السياسة 
نتطلع إلى التغيير، ونبحث عن أفق 
جديد لمغرب جديد .. جمعتنا كذلك 
تجربة العمل الجمعوي ضمن االتحاد 
 UMAC المغربي لجمعيات األوراش
، وقد قادتنا هذه التجربة المشتركة 
في بعدها الوطني إلى التشبع بقيم 
الدولي  بعدها  وفــي  التطوعتمنم، 
بكل  للبشرية  الفسيح  االنتماء  إلى 
أجناسها وانتماءاتها العرقية واإلثنية 
...وتلك كانت فلسفة الحركة التطوعية 
التي  الثانية   العالمية  الحرب  بعد 
جنحت نحو تحقيق السلم والتعايش، 
ودعم جهود التنمية مع المنظمات غير 

الحكومية عبر العالم .
وبمنطقة   ،1989 صــيــف  فــي 
حضرت  اإليــطــالــيــة،     Catolica
الحنوشي  الـــرزاق  عبد  األخ  رفقة 
لقاء متوسطيا بحضور ممثلين عن 
منظمات دولية، اللقاء شكل مناسبة  
السلم  قضايا  حول  الحوار  لتبادل 
والتعايش في بؤر التوتر ..وقد تكلف 
المغربي،  الوفد  باسم  الــرزاق  عبد 
القضية   « حـــول  عـــرض  بــتــقــديــم 
الفلسطينية » باللغة الفرنسية...وهو 
العرض الذي أماط اللثام عن حقائق 
المشاركات  من  العديد  يجهلها  كان 
دول  من  الحاضرين  والمشاركين 
أجنبية . كان   عبد الرزاق واثقا من 
مرافعته التي لم تكن تخل من نفس 
قومي ومن حس حقوقي لحظتئذ ....

امتدت صداقتنا بعدها لسنوات، 
إعالمية  تجربة  خاللها  تقاسمنها 
مميزة بجريدة »االتحاد االشتراكي«، 
الحقوقية  االنشغاالت  تقاسمنا  كما 
العمومية،  السياسات  تقييم  فــي 
ــأن لــأخ عبد الــرزاق  ــر ب وهــنــا  أق
من  طويل  أمد  منذ  محترما  رصيدا 
أجل  مــن  »الوسيط  تجربة  خــالل 

في  اإلنسان«  وحقوق  الديمقراطية 
اإلنسان  حقوق  وتتبع  تقييم  مجال 
التعليم  ومنها  أساسية،  بقطاعات 
...فكانت  الشباب  وقطاع  والصحة 
التقارير التي ينجزها مع رفاقه في 
الوسيط ال تخلو من مهنية وصرامة 

منهجية ...
طبعا اليوم، يدخل األخ عبد الرزاق 
الحنوشي، وله الحق في ذلك، غمار 
بالبرلمان،  المهنية  تجربته  رسملة 
ــا مـــن خـــالل مــســؤولــيــتــه  ــده ــع وب
المؤسساتية مدة واليتين بالمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان بعد دسترته 
كمؤسسة وطنية تشتغل طبقا لمبادئ 
باريس .. يدخل الباحث غمار النشر، 
رغم صعوباته المتعددة، ليمأ مساحة 
تجربتنا  حول  الكتابة  في  أساسية 
اختار  بإصدار  المغربية  البرلمانية 
له عنوانا ذا داللة » البرلمان وحقوق 
 « وممارسات  ...مرجعيات  اإلنسان 
أساسيا  مرجعا  شك  بدون  سيكون 
لكل الباحثين واألكاديميين والطلبة 
الجامعيين ...وقد يكون مرجعا مسعفا 
المهتمة  والــمــؤســســات  لــأحــزاب 
بالتكوين وإنتاج النخب .. !!ولست 
يأتينا عبد  أن  أدري هل هي صدفة 
الرزاق الحنوشي بهذا اإلصدار بعد  
مرور 10 سنوات على دستور المملكة 
.. ، وبعد مرور 10 سنوات على والية 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في 
صيغته الدستورية الجديدة ..  وبعد 
انقضاء 10 سنوات على مبادئ بلغراد 
.... بل ما يثير فضولنا العلمي هو 
تركيز الباحث، منهجيا وحصريا، على 
الوالية 10 من عمر البرلمان المغربي 

!! .... 2021/2016
الزمنية  المرحلة  هذه  تكون  قد 
بالنسبة  سنوات،   10 لـ  تمتد  التي 
التنزيل  الختبار  فرصة  باحث،  ألي 
وإعمال  المؤسساتي  للعمل  األمثل 
المبادئ وإنضاجها لتصبح ممارسات 
فضلى تعتمدها الدول والمؤسسات 

الحقوقية ...
والكتاب بقيمته العلمية والتوثيقية 
لحصيلة  رصد  هو  المسبوقة،  غير 
البرلمان المغربي في واليته العاشرة 
في عالقته بمنظومة حقوق اإلنسان، 
وهو رصد شامل غير خاضع لمنطق 
ركزت  حصيلة  العينة.  أو  االنتقاء  
مجلس  بغرفتيه:  البرلمان  على 
ما  في  المستشارين  وغرفة  النواب 
يتعلق بمشاريع القوانين، ومقترحات 
ذات  الدولية  واالتفاقيات  القوانين 

الصلة بحقوق اإلنسان ...
لعمل  ترصيد  هو  أيضا  الكتاب 
ألداء  وتقييم  التشريعية  المؤسسة 
البرلمان المغربي في عالقته بمنظومة 
حقوق اإلنسان .. وقد اختار المؤلف – 
بشكل مقصود - أن يكون هذا الكتاب 
 Révérenciel    مرجعيا  باألساس
هذا  على  الــمــراجــع  نــدرة  حيث   ..

المستوى البحثي ..
في تجربتنا البرلمانية المغربية، 
تحديده  إطــار  في  الباحث  يستند 
المرجعي والمعياري لعالقة  لإلطار 
البرلمان بمؤسسات حقوق اإلنسان 
إلى  إشــارة  في  بلغراد،  مبادئ  إلى 
الوثيقة الصادرة عن مؤتمر  مفوضية 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المنعقد 
في العاصمة الصربية بلغراد يومي 
23/22 فبراير 2012 ..وتعد مبادئ 
لتجسير  المرجعي  اإلطــار  بلغراد 
الوطنية  المؤسسات  بين  العالقة 

لــحــقــوق اإلنـــســـان والــمــؤســســات 
البرلمانية .. 

وقد توقف الباحث بشكل مفصل 
عند مبادئ بلغراد  كوثيقة مرجعية 
على المستوى الدولي ، ليطلع الفاعل 
الحقوقي  والــفــاعــل  المؤسساتي 
والفاعل األكاديمي على أهم مضامين 
تؤطر  التي  المرجعية  الوثيقة  هذه 
للبرلمانات  المشتركة  االلتزامات 
المعنية  الوطنية  والــمــؤســســات 
بحقوق اإلنسان، ومنها أساسا تقديم 
والمعلومات  والتوصيات  المشورة 
إلى البرلمان في القضايا والمواضيع 
بغاية  اإلنسان،  الصلة بحقوق  ذات 
تقوية مؤسسة البرلمان في ممارسة 
دورها في التشريع والمراقبة وتقييم 
ذلك  في  بما  العمومية،  السياسات 
حقوق  مجال  في  الدولة  التزامات 
 ... األممي  المستوى  على  اإلنسان 
كما تندرج »االستشارة الحقوقية » 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

محتوى  بشأن  البرلمانات  قبل  من 
ومقترحات القوانين الجديدة، والتأكد 
من مدى احترامها لمبادئ ومعايير 
حقوق اإلنسان، والعمل على تقديم 
أجل  من  االقتضاء  عند  مقترحات 
مع  الوطنية  التشريعات  مــالءمــة 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ...

ضمن هذا األفق استعرض الباحث 
 - بفعل مضن بال شك  يقوم  وهو   -
بلغراد  مبادئ   « تخصيب   « عملية 
في التجربة المؤسساتية المغربية، 
والتي انطلقت بتوقيع »مذكرة تفاهم« 

بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
مجلس  من  كل  مع  منه،  وبمبادرة 
يوم  المستشارين  ومجلس  النواب 
باليوم  احتفاء   2014 دجنبر   10
ومنذ  ــســان،  اإلن لحقوق  العالمي 
لحظتئذ، شكلت هذه الوثيقة اإلطار 
المرجعي لما جاء من مبادرات، وقد 
تم تحيين هذه االتفاقية بتاريخ 10 

يونيو 2021 ..     
وفي هذا الصدد يستعرض الباحث 
مجاالت التعاون بالصيغة المغربية 
لمبادئ بلغراد من خالل تقديم مشورة 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 
أجل إعمال مقاربة حقوق اإلنسان في 
إنتاج التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
أو  المملكة  عليها  صــادقــت  التي 
انضمت إليها . كما تشمل االتفاقية 
لحقوق  الوطني  المجلس  استشارة 
اإلنـــســـان فــي مــجــال دراســــة أثــر 

واالتفاقيات  المعاهدات  مشاريع 
والقانون  اإلنسان  المتعلقة بحقوق 
قيد  والموجودة  اإلنساني،  الدولي 
المصادقة، على المنظومة القانونية 
الوطنية، وعلى التزامات المملكة في 
مجال حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى 
لحقوق  الوطني  المجلس  استشارة 
اإلنسان في مجال تقييم السياسات 
العمومية من منظور حقوق اإلنسان 
والتنسيق  التعاون  مجال  ..ويمتد 
إعــداد  إلــى  بلغراد  اتفاقية  ضمن 
استراتيجية لمتابعة التوصيات التي 
والدولية  اإلقليمية  اآلليات  تقدمها 
وتنسيق  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
مجال  فــي  المشتركة  ــمــبــادرات  ال
والموازية،  البرلمانية  الدبلوماسية 
إنجاز  في  المجلس  دعم  إلى جانب 
الدراسات واألبحاث في مجال حقوق 

اإلنسان والحريات العامة .
الرزاق  عبد  كتاب   وفر  وقد  هذا 
الحنوشي » البرلمان وحقوق اإلنسان 
رصيدا  وممارسات«   ..مرجعيات 
التعاون  ثمار  مــن  مهما  مرجعيا 
عدد  خالل   من  وذلك  المؤسساتي، 
هام من التقارير والمذكرات واآلراء 
الدراسية،  واللقاءات  االستشارية 
من  بــمــبــادرة  العلمية  والـــنـــدوات 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس 
أو  النواب  مجلس  من  بمبادرة  أو 
بمبادرة  أو  المستشارين،  مجلس 
من الفرق البرلمانية أو بعض اللجان 
البرلمانية الدائمة أو الموضوعاتية 
. وقد ساعدت هذه الحصيلة إلى حد 
كبير   في تجويد التشريع المغربي 
للبرلمان  الرقابي  الـــدور  وتقوية 
المغربي  بغرفتيه، وفي دعم مجال 
الديبلوماسية الموازية . ولم يكتف 
الباحث ضمن هذا المجهود التوثيقي 
الهام  برصد المؤشرات الكمية فقط، 
الحقوقي  الخبير  لمسة  كانت  بل 
حاضرة في تحليله النسقي لمختلف 
مجاالت التشريع التي بلورته اتفاقية 
بلغراد بصيغتها المغربية، بما فيها 

القضايا الخالفية أيضا .
كمهتمين  نقر،  أن  يمكن  إجماال 
في  الحقوقي  بالسؤال  وكمنشغلين 
أمام  بأننا  والدولي،  الوطني  بعده 
من  جديد  جيل  على  يؤشر  إصــدار 
ستساعد  التي  الرصينة  الكتابات 
على قراءة هادئة للتجربة المغربية  
خالل  من  المؤسساتي  بعدها  في 
عالقة البرلمان المغربي مع مؤسسة 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس 
وعملهما المشترك لتطوير منظومة 

حقوق اإلنسان  ...
وقبل هذا وذاك نحن أمام باحث 
اختار ، بكثير من التواضع ونكران 
الذات، أن يضع مسار خبرته العلمية 
اإلنسان  في مجال حقوق  والمهنية 
قريبا من يد القارئ وخدمة للتطور 

المؤسساتي لبلده... 

قراءة في كتاب الباحث عبد الرزاق الحنوشي 

» الربملان وحقوق الإن�سان .. مرجعيات وممار�سات«

أجرى الحوار : 
محمد الصفى 

 
نادر الكالم، كثير االشتغال، بمرسمه 
التي عشقها  المدينة  بمدينة أصيلة، 
وعشقته، حيث كانت بداياته الطفولية 
في عالم الرسم و التلوين، بدون سابق 
إعالم و المناسبة افتتاح معرضه » من 
ماء ورمال »  بقاعة العرض بمؤسسة 
باألعمال  للنهوض  السادس  محمد 
االجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، 
الممتد من 09 إلى 30 يونيو 2022، 
استقبلنا بابتسامته المعهودة ونظراته 
التي تعكس هدوء سحر أمواج المحيط  
وعوالم رماله الذهبية، مختلسا النظر 
لوحاته،  صوب  واألخرى  الفينة  بين 
الشكل  جمالية  بين  جمعت  الــتــي 
من  عذبة  األلوان، سمفونية  وتناسق 
فنان مسحور بعالم التلوين والتجريب 
على  متحفظ  الملساء،  األسطح  على 
الفنان  ُتكبل  قد  قيود  أو  حــدود  كل 
الفنان  إنه  إبداعه.  من خطوط  وتحد 
أنس   « الخلوق  الساحر والمتميز و 
البوعناني«، الذي شدت أعماله انتباه 
عميروش  الفني  والناقد  التشكيلي 
على  »يرتكز  عنه  قال  حين  بنيونس 
ومنحه  االنتماء  مفهوم  استحضار 
معجم  على  القائم  الشاعري  بعده 
االختصار،  شديد  مرجعي،  تشكيلي 

يستدعي خفة اللمسة و تبديد الشكل 
لصالح الرذاذ، والترشيش، والتقطير، 
سّيالة،  تصويرية  وفــق  والتبقيع، 
نوري  جوهر  ذات  دالــة،  و  تجريدية 
أناقة مؤلفه  ما يعكس  أنيق، سرعان 
الحديث  في  استرسلنا  وإشراقه.« 
عن موضوعات مختلفة، فكان الحوار 
شيقا و ممتعا، لكننا اكتفينا بالقليل، 
على أساس أن يكون لنا لقاء موسع، 
لما يتمتع به فناننا أنس البوعناني 
بعالم  ودرايــة  الحديث  في  لباقة  من 
به  المتعلقين  من  تجعلك  التشكيل، 

الستكشاف المزيد. 

ورمال«’  ــاء  م »من  مــعــرض    p
التسمية والداللة ؟

ألن  المعرض  تسمية  جــاءت   n
حــاضــران  ــل  ــرم وال ــمــاء  ال عنصري 
كان  التشكيلية،  أعمالي  فــي  بقوة 
آخر  بعنوان  المعرض  تسمية  يمكن 
يحيل على مفاهيم تشكيلية حاضرة 
أيضا في جوهر العمل، كالحركية أو 
األعمال  من  المتدفقة  السائلة  الطاقة 
األعمال  تطبع  التي  النورانية  أو 
المعروضة، غير أنني ارتأيت العودة 
وطبيعي  وأساسي  مادي  ماهو  إلى 
إلى  إضافة  التشكيلي،  اشتغالي  في 

الصباغة بطبيعة الحال.

مواضيع  تستمد  أيـــن  ــن  م   p

لوحاتك؟
n  يــشــكــل الــبــحــر الــمــوضــوع 
األساسي في أعمالي الفنية، لكن البحر 
هنا ليس بالمنظور الكالسيكي إنما هو 
تناول إبداعي كذريعة جمالية للمس ما 

هو المرئي.

p وماهي مرجعيتك اللونية ؟
اللونية  مرجعيتي  تكمن    n
 Minimaliste-باألساس في الـ)إقاللية
(.. وهو توجه في الفن المعاصر ظهر في 
الواليات المتحدة األمريكية في سنوات 
الستينيات)Minimal Art( ، ويوجد 
هذا التوجه الفني أيضا في الموسيقى 
واألدب وحتى في الموضة، باختصار 
هو مقاربة فلسفية ويمكن اتخاذه كنمط 
اإلقاللية  المرجعية  هذه  الحياة،  في 
األلوان  خالل  من  الصباغة  في  تبدو 
المستعملة، وتتجلى كذلك في بعض 
المواد المستعملة كالماء الذي يبلور 
يَتي الشفافية والسيولة اللونية  خاصِّ
الطاقة  من  بدورهما  تحدان  اللتين 
البصرية لألوان، والرمل الذي يشكل 

قيمة لونية..

p حدثنا عن كيفية تشكل لوحاتك ؟
انــطــالق  كيفية  تــخــضــع  ال    n
اشتغالي على اللوحة لتدرج معين أو 
أن أشتغل واللوحة على  قبلي، أحب 
األرض لكي أتحكم فيها أكثر وأحركها 

كما أشاء. يمكنني أيضا أن البدء أوال 
بإلصاق الرمل أو أن آتي بحركة لونية 
أو أسكب الصباغة بعفوية أو أترك آثار 
شيء معين، ثمة دائما في البداية فكرة 
ما أو تصور معين.. تتطور وتتغير مع 

التبلور التدريجي للوحة.  

التشكيلية  للحركة  تنظر  كيف   p
بالمغرب ؟

n  ال يمكن طبعا الحديث عن هذه 
الحركة دون استحضار الجوانب التي 
تتضمنها، وهي: تدريس الفنون، النقد 
الفني، الوزارة الوصية على القطاع، 
واإلعــالم... الترويج  العرض،  قاعات 
لأسف  زلنا  ما  جوانب  كلها  وهــذه 
رغم  ــى  األول الخطوات  فيها  نخطو 
بالمغرب  التشكيلية  الــســاحــة  أن 
الصعيد  على  متميزة  تزخربأسماء 
العربي وبعضها اقترب من العالمية، 
كما أن التشكيل بالمغرب قطع أشواطا 
الفنانين  من  ولدينا  مهمة،  تاريخية 
في  يشرف  مــا  والحاليين  ـــل  األوائ
اآلن  لكن ما يحدث  الدولية.  المحافل 
بالفوضى.لقد  أشبه  الميدان  هذا  في 
أضحت الساحة التشكيلية منذ سنوات 
عديدة تعج بالمتطفلين، مما يشوش 
على السير الطبيعي لهذه الحركة. ال 
أقصد بالمتطفلين الفنانين العصاميين 
طبعا، وهذه اآلفة ال تقتصرعلى مضمار 
الفنون التشكيلية، بل نجدها أيضا في 

الشعر والموسيقى والمسرح والسينما 
إلى غير ذلك، لماذا ؟ من وجهة نظري 
أعزو األمر إلى الطفرة الرقمية المتغولة 
التي مست المجال السمعي البصري 
والتدفق المهول للمواقع اإللكترونية 
حيث  اإلجتماعي،  التواصل  ومواقع 
أصبح كل من هب ودب يمتلك منصة 
الذي  جديده  فيها  ينشر  إلكترونية 
من  نوعا  أحدث  مما  إبداعا،  يسميه 
المتلقي بعد أن اختلط  االرتباك لدى 
أمام ناظريه الحابل بالنابل، خصوصا 
أنه يفتقد لثقافة بصرية وتربية فنية 
غيابها  عن  نتكلم  واآلن   – وجمالية 
 ،– الدراسية  المقررات  من  وتغييبها 
لذا يجدر بالنقد الفني أن يلعب دوره 
التنويري ليتمكن المتلقي من التمييز 
بين ما هو إبداع حقيقي وما هو زائف. 

لكن لأسف مازال هذا النقد الفني الذي 
يشكل عنصرا فاعال ووازنا ال يواكب 
هذه الحركة التشكيلية، إال من بعض 

االستثناءات المشكورة.

p ماذا توحي لك الكلمات التالية ؟
n  الطبيعة : بحر من اإللهام الفني 

عبر كل العصور.
ومسقط  األولــى  ملهمتي   : أصيلة 

الرأس والقلب والخيال.
مدرسة  في  عشرون سنة   : أزمــور 

الفن والحياة.
بنيونس عميروش : ثالثية  موفقة 

للفن والنقد والتدريس الفني.

p كلمة أخيرة..
المتدخلون في  n   أود أن يولي 

للفن  قصوى  أهمية  التشكيلي  الشأن 
الحضارة  عنوان  ألنــه  عامة،  بصفة 
وليس ثمة من حضارة دون فن، ال يجب 
النظر إلى الفن على أنه شيء كمالي أو 
التربية  تستعيد  أن  يجب  ترفيهي،بل 
الفنية قيمتها في المقررات الدراسية، 
مدارس  من  المزيد  فتح  أيضا  ويجب 
الفنون الجميلة بالمغرب كما هو الحال 
لأهمية التي أعطيت للمتاحف مؤخرا، 
أرشيفا  لتكون  فنية  متاحف  نريد  ال 
لإلبداع بل فضاءات تفاعلية ومفتوحة 
باستمرار للجمهور لكي يتمتع بالفن، 
يحفل  بلدا  نتصور  أن  أيضا  يمكن  ال 
بمتاحف عديدة وفي نفس الوقت يعتمد 
كما  الفنون،  تدريس  تهمش  سياسة 
يجب أن ُتعطى للفنان كفايته من الدعم 
المعنوي والمادي ليعيش حياة كريمة.

في حوار مع الفنان التشكيلي أنس البوعناني:

ما يحدث الآن في الميدان الت�سكيلي  اأ�سبه بالفو�سى

وال��روائ��ي  الكاتب 
عبد القادر ال�ساوي في 
�سيافة القناة الثقافية

الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي 
الحقل  طبعت  تاريخية  مرحلة  عنوان 

الثقافي المغربي.
»كان  كــتــب  الــقــضــبــان  وراء  مـــن 
وانتقادا  شخصيا  وجعا  وأخواتها« 

لليسار السياسي من داخل صفوفه.
الوجع ذاته حمله إلى ما وراء الحدود بربوع الشاعر بابلو نيرودا بالشيلي، 
فكتب »مرابع السلوان« تجسيدا للتضامن، بعيدا عن الذات وارتباطا بالمجال 

الحقوقي واالنساني.
ذاكرة  الذاكرة،  واستحضار  الذاتي  التخييل  في  مائزة  بينهما حط حطة    
رافقته خالل مشواره األدبي، تحدى المرض في »من قال أنا؟« في صراع بين 
العدم واستئناف الوجود،وتاه مع »التيهاء«،  باحثا عن الحقيقة التي قد تحضر 

وقد تغيب.
محطات حياتية انتقالية جغرافيا وأدبيا حملت قدره األدبي.

للحديث عن سيرته ومساره في الكتابة واإلبداع، يستضيف  برنامج »سيرة 
ومسار« على قناة »الثقافية«، يوم الجمعة 15 يوليوز 2022 في الساعة العاشرة 

ليال، الروائي عبد القادر الشاوي.  
البرنامج من إعداد وتقديم سعاد اليعقوبي وإخراج عبد الغفور اهلل يستر.

�سلمان ر�سدي  ين�سف الن�ساء في »مدينة الن�سر«
تستعد دور النشر فى بريطانيا وأمريكا، لنشر رواية بعنوان »مدينة النصر« 
للكاتب البريطاني سلمان رشدي، وذلك يوم 9 فبراير 2023، حيث سيتم نشرها 

في نفس اليوم.
ووفًقا لوسائل اإلعالم، فقد صرح الناشر، بأن سلمان رشدي يقدم في رواية 
»مدينة النصر« بطلة ال ُتنسى تقاتل عالًما أبوًيا، وقد جاء فى ملخص الرواية: 
فى سماع صوت  » عندما بدأت بامبا كامبانا البالغة من العمر تسع سنوات 
إلهة، تعهدت بضمان عدم معاناة المزيد من النساء من مصير والدتها الحبيبة 
غير المعقول. سحرها يخلق مدينة عظيمة. كلماتها الهامسة تلهم شعبها للنمو 
والتغيير. يرسم شعرها خرائط صعود وسقوط إمبراطوريتها.وتابع: »والنبية 
تراقب كيف يتغير العالم عبر القرون   - الحبيبة والمخيفة والخالدة   - نفسها 
ويتالشى جسدها جنًبا إلى جنب مع مجد مدينتها. بعد نصف ألف عام، اكُتشفت 

كتاباتها فى أعماق األرض القديمة. هذه قصة ملحمية برسالة لنا جميًعا: قوتنا 
عابرة، لكن قصصنا تدوم إلى األبد«.

تمت صياغة هذه القصة ببراعة على أنها  وأضاف الناشر: »مدينة النصر« 
ترجمة لملحمة قديمة، وهي عبارة عن ملحمة حب ومغامرة وأسطورة، وهي في 
حد ذاتها شهادة على قوة سرد القصص. وفي قلبها، البطلة الحقيقية، بامبا 
النساء وكالة متساوية فى عالم أبوي. هذه رواية  التى تسعى لمنح  كامبانا، 
جميلة بشكل مذهل وغنائية ومؤثرة عن السلطة وغطرسة من هم في السلطة«.

صدرت  لسلمان رشدى أربعة عشرة  رواية، بما فى ذلك »أطفال منتصف الليل«، 
التي نالت جائزة بوكر عام 1981، »عار«، »آيات شيطانية«، و«هارون وبحر 
القصص«، ترجمت كتبه إلى أكثر من 40 لغة.وحصل سلمان رشدي على عدة 
جوائز من بينها جائزة Whitbread ألفضل رواية مرتين، وجائزة نقابة الكتاب، 
وجائزة James Tait Black، وجائزة Aristeion فى االتحاد األوروبي لأدب.



CMJN

األربعاء 06 يوليوز 2022 املوافق 06 ذوالحجة 1443 العدد 13.190 05
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

كان بيتر بروك الذي توفي السبت عن 97 
عاما يعتبر مع كونستانتني ستانيسالفسكي 
القرن  في  تأثيرا  األكثر  املسرحي  املخرج 
جعل  في  الفضل  إليه  يعود  إذ  العشرين، 

املسرح على ما هو عليه اليوم.
فبروك املولود في بريطانيا التي كان يحمل 
من  كبيرا  جزءا  أمضى  كونه  رغم  جنسيتها 
فن  تجديد  أعاد  فرنسا،  في  الفنية  مسيرته 
التقليدية  األشكال  تجاوزه  خالل  من  املسرح 
يكون  أن  وهي  األساسيات،  إلى  والعودة 

املمثل أمام جمهوره.
يقارن  ما  غالبا  الذي  بروك  ويعتبر 
بستانيسالفسكي )1938-1863( الذي أحدث 
 ، ثورة في التمثيل ، منظ ر "الفضاء الفارغ" 
وهو من املراجع األساسية في املسرح ون شر 

للمرة األولى عام 1968.
وباتت السطور األولى من هذا الكتاب من 
أبرز مبادئ املسرح البديل والتجريبي وجاء 
فارغة  مساحة  أي  آخذ  أن  "يمكنني  فيها: 
وأطلق عليها اسم خشبة. يمشي شخص ما 
في تلك املساحة الفارغة بينما يشاهده شخص 

آخر، وهذا يكفي لبدء الفعل املسرحي".
مسرحيات  أشهر  "ماهابهاراتا"  وتعد 
من  ساعات  تسع  مدتها  ملحمة  وهي  بروك، 
اقتبست   ،)1985( الهندوسية  األساطير 

للسينما عام 1989.
فرنسا، حيث  في  املسرحية  هذه  كتب  وقد 

العشرين  القرن  سبعينات  مطلع  في  استقر 
وأسس "املركز الدولي للبحوث املسرحية" في 
مسرح على الطراز اإليطالي على وشك الهدم 

هو مسرح "بوف جور نور".
مارس   21 في  لندن  في  املولود  بروك  كان 
مهاجرين،  ليتوانيني  يهوديني  ألبوين   1925
في السابعة عشرة عندما تولى للمرة األولى 

إخراج مسرحية.
أنه كان  إلى املسرح مع  وسرعان ما اتجه 
سن  وفي  السينما.  مجال  في  بالعمل  يحلم 
العشرين، تخرج من جامعة أوكسفورد، وكان 
 ، بعامني  ذلك  . وبعد  أصبح مخرجا محترفا 
أبون  ستراتفورد  في  اإلعجاب  أعماله  اثارت 
الثالثني،  وفي  شكسبير.  رأس  مسقط  آفون، 
كان حقق نجاحات كبيرة في مسارح برودواي.
لندن   Marat/Sade مسرحيته  وأبهرت 
"توني"  ونيويورك وحصل عنها على جائزة 

عام 1966.
ولكن في نهاية الستينات ، بعد 40 نجاحا 
املمثلني،  أعظم  فيها  بإدارته  عمل  مسرحيا 
 ، ويلز  أورسون  إلى  أوليفييه  لورانس  من 
املسرح  إمكانيات  "استنفد  أنه  بروك  قال 

التقليدي" ودخل فترة تجريبية.
"إيه  املذهلة  مسرحيته  أن  كثر  واعتبر 
ل"رويال   1970 عام  دريم"  نايتس  ميدسامر 
لأللعاب  صالة  في  كومباني"  شكسبير 
كانت  أبيض  مكعب  شكل  على  الرياضية 

بمثابة نقطة تحول.
ودفعت هذه املسرحية املمثلة هيلني ميرين 
املبكرة  الجماهيرية  مسيرتها  عن  للتخلي 
لالنضمام إلى فرقته الوليدة في باريس حيث 
البداية للعمل مع ممثلني من  كان يطمح منذ 

ثقافات مختلفة.
وبدافع من سعيه الدائم إلى األصالة، سافر 
ونفذ  املتحدة  والواليات  وإيران  إفريقيا  إلى 
"إلغاء  على  تتمحور  فيها  تجريبية  أعماال 

تقييد" املمثل والعالقة مع املتفرج.

أسلوبا  الالحقة  أعماله  كل  في  وكرس 
عندما حققت   ،1997 عام  في  ومتحررا.  نقيا 
لسامويل  دايز"  "هابي  مسرحية  من  نسخته 
النقاد  به  أشاد  بريطانيا،  في  نجاحا  بيكيت 

على أنه "أفضل مخرج ال تملكه لندن".
بعد مغامرة استمرت ألكثر من 35 عاما في 
"بوف دو نور"، ترك بيتر بروك إدارة املسرح 
لكنه   ، عاما   85 يناهز  عمر  عن   ،  2010 عام 

استمر في تقديم مسرحيات فيه.

وقال لفرانس برس "األمر الوحيد الذي كان 
أجله  من  أعمل  والذي  حياتي،  طوال  يهمني 
في مجال املسرح ، هو ما يعيش مباشرة في 

الحاضر".
عام  الجذابة  الشخصية  ذو  املخرج  واهتز 
باري.  ناتاشا  املمثلة  زوجته  بوفاة   2015
وقال "نحاول أن نتفاوض مع القدر بقول: + 

أعدها ملدة 30 ثانية فقط ...".
باإلضافة إلى املسرحيات ، قدم عددا كبيرا 

السحري"  "الفلوت  مثل  األوبرا  أعمال  من 
ذلك  في  بما  أفالم  عشرة  نحو  وأخرج 
و"لورد أوف   )1960( كانتابيلي"  "موديراتو 
من  مقتبس  وكالهما   ،)1963( فاليز"  ذي 

رواية.
مساعدته  من  الراحل  عائلة  وتتألف 
املخرج  وولديه  إستيني،  إيلني  ماري  الوفية 
واملخرجة  بروك  سايمون  السينمائي 

املسرحية أيرينا بروك.

رحيل بيرت بروك... عمالق غري وجه امل�سرح اإىل الأبد

بيتر بروك

ال�سماوي :  اإذاعة »لماب « 
 المو�سيقية الجديدة 

على النترنيت مخ�س�سة 
لفن كناوة    

موضوعاتية  العربي   لألنباء،   إذاعة  املغرب  وكالة  أطلقت 
» السماوي « ،   اسم   تحمل  االنترنيت  على  جديدة  موسيقية 
الهادف  الوكالة  ما   يعكس نهج  الكناوي،   وهو  للفن   مخصصة 

إلى تنويع مجموعة منتجاتها الثقافية . 
الرابط  من  إليها  الولوج  اإلذاعة،   التي   يمكن  هذه  وتعد 
اإللكترونيhttps :// www.radiognaoua.ma   ،   والتي   يمكن 
للتحميل  متاح  تطبيق  عبر  الذكية  الهواتف  من  إليها  الولوج 
على  » بالي   سطور «  و«آبل سطور « ،   مساهمة جديدة من وكالة 
اإلعالمي   الوطني،   املشهد  العربي   لألنباء،   في   تنشيط  املغرب 
املوسيقي   التراث  وثراء  املتعددة  الهوية  مع   بشكل   يتناغم 

 الوطني،   القوي   بمختلف روافده،   وال سيما  » تاكناويت «. 
وأصبح الفن الكناوي،   الذي   كان في   بادئ األمر أحد طقوس 
الحضرة والجذبة،   موسيقى عاملية قادرة على االنصهار مع أكثر 

أنواع املوسيقى تطلبا،   وضمنها موسيقى الجاز . 
واكتسبت  » تاكناويت «  خالل السنني األخيرة شعبية عاملية 
الخصوص .  وأضحت  بالصويرة،   على  كناوة  مهرجان  بفضل 
مجرد  من  الريغي،   أكثر  موسيقى  كناوة،   على   غرار  موسيقى 
املشترك  للعيش  طريقة  أصبحت  أنها  اعتبار  موسيقى،   على 

ورؤية للعالم . 
ومن خالل هذه اإلذاعة الجديدة،   تحتفي   وكالة املغرب العربي  
خطاب  تحرير  إلى  تهدف  التي   كانت  املوسيقى  بهذه   لألنباء 
العبيد املنتمني ملنطقة جنوب الصحراء الكبرى،   الذين اعتنقوا 
اإلسالم في   أرض املغرب .  ويتخذ طقس الجذبة طابع التصاعد 
املتزايد إليقاع املوسيقى،   والذي   تزيد حدته شيئا فشيئا ويكون 
مختلفة   أشكال  ستة  الجاوي،   التي   تتخذ  ببخور  مصحوبا 
التي   تميزها،   وهي   األلوان  خالل  من  عليها  التعرف   يمكن 
 األسود واألزرق واألحمر واألبيض واألخضر واألصفر .  واليوم،  
بانفتاحها  واسع  نطاق  على  التي   تطورت  الثقافة  هذه   تتسم 
من  مكنها  عاملية « ،   مما  » صبغة  اكتسبت   العالم،   بحيث  على 
األمريكيني  املوسيقيني،   السيما  من  العديد  واستقطاب  جذب 

املنحدرين من أصول إفريقية . 
وبذلك،   تنضاف هذه اإلذاعة الجديد إلى باقة من أحد عشر 
العربي   لألنباء،   املغرب  إذاعة موسيقية أخرى،   أطلقتها وكالة 
 في   خطوة   غير مسبوقة لتنويع منتجاتها الثقافية،   بما   يتماشى 
الوطني   التراث  وثراء  تعددية  األساسي   ومع  قانونها  مع 

 والتقاليد املغربية . 
األنترنت،   والقابلة  على شبكة  املتاحة  اإلذاعات  هذه  وتقدم 
   «   Android» تطبيقات عبر  املحمول  الهاتف  على  للتحميل 
 و « IOS  » ،   منصة موسيقية   غنية ومتنوعة .  وتتمثل في   إذاعة 
الطرب  العربي ( www.tarabradio.ma «  ،   و«إذاعة  الطرب 
األندلسيات «  ) ،   و«إذاعة   » radiomaloulou.ma ) املغربي
األمازيغي «  الطرب   ( radioandalousies.ma) ،   و«إذاعة 
 (  » worldofaita.العيطة  ( radiotamazgha.ma) ،   و«عالم 
ma( ،   و«راديو السماع ( radiosamaa.ma « ) ،   و«ديب راديو ( 
  «  » Radioالحساني الطرب  » ،   و«إذاعة   ) (dibradio.ma
  ، «  » Malhouniates » امللحونيات  « Hassani،   وإذاعة 
» ،   و«إذاعة   » Radio Oumkalthoum  » كلثوم أم   و«إذاعة 

الحال « ) Radio Hal « » الصوت الغيواني (. 
ومن خالل منتجاتها اإلذاعية،   تسعى وكالة املغرب العربي  
 لألنباء إلرضاء جميع األذواق وتواصل تقديم مساهمتها،   وفق 
رؤية واضحة،   للحفاظ على ثراء وتنوع جميع أشكال التعبير 
دستور 2011     وروح  نص  الثقافي   املغربي،   وبالتالي   تفعيل 

 بشأن التنوع الثقافي . 

فيلم "مينينز" يت�سدر �سباك 
التذاكر في اأميركا ال�سمالية

"مينينز"  أفالم  سلسلة  من  ألخير  الجزء  تصدر 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعدما حقق إيرادات 
قد  مبلغ  وهو  دوالر،  ماليني   108,5 بلغت  إجمالية 
يصل إلى 127,9 مليونا بحلول اإلثنني ونهاية عطلة 
نهاية األسبوع الطويلة في الواليات املتحدة، بحسب 
تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" املتخصصة األحد.

الذي  غرو"  أوف  رايز  ذي  "مينينز:  فيلم  وتفوق 
فيلم  على  الجائحة،  بسبب  عامني  ملدة  إطالقه  أرجئ 
الذي حل ثانيا هذا األسبوع مع  "توب غن: مافيريك" 

إيرادات بلغت 32,5 مليون دوالر.
الصاالت،  في  إطالقه  من  السادس  األسبوع  وفي 
وصلت إيرادات "توب غن" اإلجمالية إلى 571 مليون 
نجاحا  حقق  الذي  غن"  "توب  تتمة  وحظيت  دوالر. 
واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، 
ميتشل  "مافريك"  بيت  الطيار  دور  كروز  توم  يؤدي 
قصف  ته  مهم  نقيبا  الجديد  العمل  في  يصبح  الذي 

منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.
ملك  سيرة  يتناول  الذي  "إلفيس"  فيلم  وتراجع 
املرتبة  إلى  بريسلي  إلفيس  رول  أند  الروك  موسيقى 
شباك  املاضي  األسبوع  متصدرا  كان  بعدما  الثالثة 
التذاكر في أميركا الشمالية بالتساوي مع "توب غن"، 

وحقق إيرادات بلغت 23,7 مليون دوالر.
دومينيون"،  وورلد  "جوراسيك  فيلم  وحل 
عالم  عن  األفالم  سلسلة  من  السادس  الجزء  وهو 
بلغت  إيرادات  مع  الرابعة  املرتبة  في  الديناصورات، 

19,2 مليون دوالر.
فيه  يؤدي  رعب  فيلم  وهو  فون"،  بالك  "ذي  وجاء 
مع  خامسا  سفاح،  قاتل  دور  هوك  إيثان  األميركي 

عائدات بلغت 14,6 مليون دوالر.
وفي ما يأتي األفالم الخمسة املتبقية في الترتيب:

6 - "اليت يير" )8,1 ماليني دوالر(
7 - "مستر. مالكونز ليست" )مليون دوالر(

8 - "افريثينغ افريووير اول أت وانس" )673 ألف 
دوالر(

أوف  مالتيفيرس  ذي  إن  ستراينج  "دكتور   -  9
مادنس" )482 ألف دوالر(

10 - "مارسيل ذي شل ويذ شوز أون" )308 آالف 
دوالر(

متاحف: معر�ض اأركيولوجي لالأوراق النقدية المغربية بالرباط
بمتحف  اإلثنني  ايوم  املغرب،  بنك  متحف  افتتح 
بالرباط،  واملعاصر  الحديث  للفن  السادس  محمد 
البنكية  الورقة  الصور:  »أركيولوجيا  معرض 
إطار  في  وذلك  والفن«،  التاريخ  بني  ما  املغربية 

فعاليات االحتفال بالذكرى العشرين إلحداثه.
البنكية  للورقة  صورا  املعرض  هذا  ويضم 
املغربية خالل الفترة املمتدة من 1910 إلى 1970، 
فناني  بني  التالقي  نقط  على  الضوء  تسلط  حيث 
الفنانني االستشراقيني  انطالقا من  البنكية،  الورقة 
األوائل  بالفنانني  الكولونيالية، مرورا  الفترة  خالل 
فترة  في  الحداثة  فناني  إلى  ووصوال  املغاربة، 

السبعينات.
املهتم  الزائر  أمام  املجال  املعرض  يفسح  كما 
الحيثيات  على  لالطالع  البنكية،  األوراق  بتاريخ 
البنكية،  الورقة  لها  تنتمي  حقبة  لكل  التاريخية 
وخصوصا إلقاء نظرة على تاريخ الفن االستشراقي 
تطبع  كانت  التي  والهندسة  والزخرفة  املغرب،  في 
األوراق النقدية خالل فترة الحماية، والتغيير الذي 
االستقالل،  بعد  ما  مغرب  في  األوراق  هذه  شهدته 
وبكل  مغربية  فنية  رؤية  تطبعها  صارت  التي 

تجلياتها الرمزية.
لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
باملناسبة، أكدت نائبة مدير متحف بنك املغرب، حنان 
الحريزي، أن هذا املعرض يعد مناسبة بالنسبة لبنك 

املغرب، من أجل أن يتقاسم مع الجمهور ما يزخر به 
لفترة  يؤرخ  تراثا  تعد  وفنية  نقدية  مجموعات  من 
تمتد من فترة الحماية إلى اآلن. وأضافت الحريزي 
الحديث  للفن  السادس  محمد  متحف  احتضان  أن 
الشراكة  قيمة  يعكس  املعرض  لهذا  واملعاصر 
املغرب  بنك  متحف  بني  تجمع  التي  والتعاون 
إلى  الجمهور  داعية  للمتاحف،  الوطنية  واملؤسسة 

زيارة املعرض لالطالع على التاريخ النقدي والفني 
للمغرب.

معارض  أربعة  باقة  ضمن  املعرض  هذا  ويدخل 
متحف  ينظمها  والنقد«،  »الفن  بموضوع  مرتبطة 
عبر  كبرى  ثقافية  مؤسسات  بأربع  املغرب  بنك 
اململكة، وهي معرض »فن الخط النقدي في املغرب« 
ورسوم  »فن  ومعرض  مراكش،  في  الباهية  بقصر 

النقود القديمة املغربية« برواق الفن املعاصر محمد 
اإلدريسي بطنجة. إضافة إلى معرض »املهن الفنية 

لدار السكة« بالرباط.
وقت  في  نظم  املغرب،  بنك  متحف  أن  إلى  يشار 
لتقديم  خصص  لقاء  بالرباط،  اإلثنني  اليوم  سابق 
العشرين  بالذكرى  االحتفال  فعاليات  برنامج 
الفن   « موضوع  حول  يتمحور  والذي  لتأسيسه 
والنقود«، يتضمن عدة أنشطة تمتد من فاتح يوليوز 

إلى غاية 31 دجنبر املقبل.
وإلى جانب املعارض املذكورة، يتضمن البرنامج 
إصدار طابع بريدي تذكاري طبع ألول مرة من قبل 
بنك  بني  موقعة  شراكة  ثمرة  يعد  حيث  السكة  دار 
بخط  رسم  عن  عبارة  وهو  املغرب،  وبريد  املغرب 
صورة  ينقل  وديناميكية،  زاهية،  وألوان  منمق 
متحف منفتح وحديث ومواكب لعصره ليمثل بذلك 
ثمانية  وقبة ضخمة  والحاضر،  املاضي  جسرا بني 
األضالع من خشب األرز الطبيعي منحوتة بضفائر 
اإلسالمية  الحضارة  على  شاهدا  الشكل  هندسية 
لدى  املهارات  ودقة  صالبة  على  عالمة  وتشكل 

األسالف في املغرب.
الفعاليات إصدار كتيب  كما سيتم في إطار هذه 
منذ  البنك،  متحف  إنجازات  يستعرض  استعادي، 
إحداثه قبل عشرين سنة، إضافة إلى تنظيم ورشات 

تربوية وأيام األبواب املفتوحة لفائدة العموم.

وثائقي عن عبقري المو�سيقى الت�سويرية اإنيو 
موريكوني يت�سمن اأحاديث معه و�سهادات من عارفيه

إنيو  الراحل  السينمائي  امللحن  يروي   
إلى  طفولته  من  مسيرته  محطات  موريكوني 
من  عدد  ويدلي  األوسكار،  جائزة  على  حصوله 
النجوم بينهم بروس سبرينغستني بشهادات عن 
دوره املهم، في فيلم وثائقي لجوزيبي تورناتوري 
)»سينما باراديسو«( بعنوان »إنيو«، يعرض بعد 

عامني على وفاة عبقري املوسيقى التصويرية.
ويقول سبرينغستني في هذا الفيلم الذي شارك 
 2021 عام  السينمائي  البندقية  مهرجان  في 
األسبوع  هذا  الباريسية  الشاشات  على  وينطلق 
أمورا  يعلمني  »إنيو  إيطاليا  في  رض  ع  بعدما 
باستمرار«، ويضيف أنه سارع عندما كان مراهقا 
لشراء تسجيل املوسيقى التصويرية التي وضعها 
موريكوني لفيلم »ذي غود، ذي باد أند ذي أغلي« 
للمخرج سيرجيو ليوني، وكانت تلك املرة األولى 

يشتري موسيقى فيلم سينمائي.
تصويره  استغرق  الذي  »إنيو«  ويتطرق 
مقابلة   70 من  أكثر  على  واستند  سنوات  خمس 
بني  التعاون  هذا  أنتجها  التي  الروائع  إلى 
الثنائي  على  ز  يرك  لم  لكنه  وموريكوني،  ليوني 
الكبير  امللح ن مع املخرج  إذ أن عمل  األسطوري، 
اقتصر على ستة أفالم من أصل أكثر من 500 عمال 

موسيقيا أل فها للشاشة الكبيرة.
موريكوني  على  ليعرض  ليوني  ذهب  وعندما 
العمل معه على فيلم »إيه فيستفول أوف دوالرز« 
الذي يستعد إلخراجه، تبني للموسيقي أنه يعرف 

املخرج إذ كانا معا على مقاعد املدرسة نفسها.
منزله  من  الوثائقي  في  موريكوني  ويروي 
موسيقى  معه  يناقش  كان  ليوني  سيرجيو  أن 
عملها،  الكاميرات  بدء«  »قبل  بالتفصيل  الفيلم 
املحورية  بالشخصيات  املتعلقة  املوسيقى  فكانت 
التصوير، وت  قبل  ل  الرئيسية ت سج  واملشاهد 

بث في موقعه خالل تأدية املمثلني املشاهد.
املمثل  عن  أرشيفية  مقابلة  في  ليوني  وينقل 
روبرت دي نيرو اعترافه له ذات يوم »أنا حريص 
نراه  ما  وهو  تساعدني«،  ألنها  املوسيقى  على 
ونسمعه في فقرة يبدو فيها املمثل األميركي خالل 
مشاهد من كواليس تصوير فيلم »وانس آبان إيه 
تايم إن أميركا«. أما املغنية واملوسيقية األميركية 

جوان بايز فتخبر كيف قال لها موريكوني أن »ثمة 
شيئا ناقصا » في املوسيقى التصويرية لـ »ساكو 
وأطلعها على لحن أغنية »هيرز تو  أند فانزيتي« 

يو« التي أدتها لهذا الفيلم وتناقلتها األجيال.
أوال  إذ حصل  تأخر،  ملوريكوني  التقدير  أن  إال 
على جائزة أوسكار فخرية عام 2007 قبل أن يكافأ 
أخيرأ عام 2016 وهو في السابعة والثمانني عن 
إيت«  هيتفول  »ذي  لفيلم  التصويرية  املوسيقى 
»ذي  بلحن  املعجب  تارانتينو،  كويننت  للمخرج 
إكستازي أوف غولد« الشهير ضمن »ذي غود، ذي 
باد أند ذي أغلي«.ويكشف كوريكوني أن موسيقى 
من  األصعب  كانت  كالن«  سيسيليان  »ذي  فيلم 
حيث التأليف ، في حني أن موسيقى »ذي ميشن« - 
التي رفضها في البداية عند مشاهدة الفيلم ، إذ لم 
يكن يعرف ما الذي يضيفه إلى مشاهد املجزرة في 
حق السكان األصليني - لم تستغرق سوى شهرين.
لعدد  مميزة  شهادات  الوثائقي  ويتضمن 
كيف  مثال  ستون  أوليفر  ويروي  املخرجني.  من 
أن  منه  طلب  عندما  غضبا  موريكوني  استشاط 
أند  »توم  الشهيرة  املتحركة  الرسوم  يستلهم 

جيري« ملوسيقى »يو تورن«.
تارانتينو  املخرج  اإليطالي  امللحن  وبخ  كذلك 

موريكوني  وكان  وبيتهوفن.  بموزار  شبهه  الذي 
200 عام إلجراء هذا النوع  االنتظار  يرى وجوب 

من املقارنة.
في  تسجيل  جلسة  ماليك  تيرنس  ويتذكر 
االستوديو كان يفصله عن موريكوني خاللها ساتر 
زجاجي. وفي الوقت نفسه، كان يلعبان الشطرنج 
رقعة  يحفظ  كان  الذي  امللحن  وتمكن  عد،  ب  ن  م 

الشطرنج عن ظهر غيب من أن يهزم املخرج.
الوثائقي  في  تكرارا  التأثر  موريكوني  ويثير 
املعهد  في  أقرانه  تكبر  يذكر  عندما  كما  »إينيو«، 
تجارية  أعماله  يعتبرون  كانوا  الذين  املوسيقي 

الطابع.
ستانلي  مع  يعمل  لو  لكونه  يتحسر  كذلك 
ليوني  ألن  أورانج«  كلوكوورك  »إيه  في  كيوبريك 

كان يريده له وحده.
في  كان  لكونه  »باإلذالل«  الشهور  ويستحضر 
والده(،  )مثل  بسيط  بوق  عازف  مجرد  بداياته 
العيار  من  عظيمة  بموسيقى  يحلم  كان  الذي  هو 
الثقيل. وقد حرص على أن يستخدم هذا النوع من 
املوسيقى ، كتلك التي أل فها باخ أو سترافينسكي، 
في املوسيقى التصويرية التي وضعها، حتى في 

تلك الخاصة بأفالم الوسترن
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اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
DT3118099 :رقم

جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
طلب العروض املتعلق باقتناء 
للمديرية  مختلفة  مطبوعات 

الجهوية للتوزيع بمراكش.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة. 

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

الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

1.180.680,00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

000 20 درهم 
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 

املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
التوزيع  مديرية  الكهرباء 
مراكش 13, شارع موالي رشيد 

- كليز - مراكش - املغرب.
الهاتف:

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات دفتر الحمالت مللف 

االستشارة و :
تودع العروض مقابل وصل   -
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 
موالي  شارع   ,13 الكهرباء 
رشيد - كليز - مراكش - املغرب 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
إلى املديرية الجهوية للتوزيع 
ساعة  و  تاريخ  قبل  بمراكش 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2022/08/04  
بمقر   9h30 الساعة   على 
مراكش  التوزيع  مديرية 
الوطني  للمكتب  التابعة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
بـ  الكائنة  الكهرباء  قطاع   -
جليز  رشيد  موالي  شارع   13

مراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

الجهوية للتوزيع بمراكش. 
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/2274/ا.د
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وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
مديرية اقليـم موالي يعقوب

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/02 

في يوم 04 غشت 2022 على 
سيتم  10.00 صباحا  الساعة 
اإلقليمي  املدير  مكتب  في  
والثقافة  الشباب  لوزارة 
الشباب-   قطاع   - والتواصل  
شارع  بشارع  الكائنة  بفاس 
بالل ابن رباح واد فاس  فاس 
، فتح األظرفة املتعلقة  بطلب 
أشغال  ألجل:  أثمان  عروض 
عني  النسوي  النادي  تهيئة 
و  الشريفة  -حجرة  قنصره 
للمديرية   التابع  العجاجرة 
الشباب  لقطاع   اإلقليمية 

بمديرية اقليـم موالي يعقوب
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الحسابات  بمكتب  العروض 
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
الشباب والثقافة والتواصل - 
قطاع الشباب -  بمديرية اقليـم 

موالي يعقوب.
من  الكترونيا  نقله  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
20000.00درهم  مبلغ: 

)عشرون ألف درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
955959,19درهم   مبلغ:  في 
وخمسون  وخمسة  )تسعمائة 
وتسعة  وتسعمائة  ألفا 
وخمسون درهًما وتسعة  عشر  
سنتيًما( مع احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية .

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما    -
باملديرية   الحسابات  بمكتب 
الشباب  لوزارة  اإلقليمية 

قطاع   - والتواصل   والثقافة 
اقليـم  بمديرية  الشباب-  

موالي يعقوب.
-  إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الكترونية في بوابة الصفقات 

العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2281/ا.د

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

عمالة انزكان ايت ملول
جماعة  الدشيرة الجهادية

مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إعــــالن عــن  طلــــب 

عـــــروض أثمان
رقــم: 2022/10

)مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة  الوطنية، 
للتعاونيات أو إتحاد 

التعاونيات، وللمقاولني 
الذاتيني(

  2022 يوليوز   28 يوم   في 
على الساعة العاشرة  صباحا  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح  الجهادية،  للدشيرة 
بطلب  املتعلقــة  األظرفة 
عــــروض أثمـــان: عرض أثمان 
رقم 2022/10: املتعلق  بشراء 
لوازم املكتب - جماعة الدشيرة 
أيت  انزكان  عمالة  الجهادية 
للمقاوالت  )مخصص  ملول 
واملتوسطة   الصغرى 
أو  للتعاونيات  الوطنية، 
إتحاد التعاونيات، وللمقاولني 

الذاتيني(
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
الكائن  الصفقات  مصلحة  من 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
نقله  كذلك  ويمكن  الجهادية، 

صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة  من العنوان اإللكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانات املؤقتة: 

لعرض  املؤقتة  الضمانة      -
محددة   2022/10 رقم:  أثمان 
)5000.00درهم(  مبلغ:  في 
مع  درهم"  أالف   "خمسة 

احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال:

- كلفة تقدير األعمال موضوع 
رقم:  أثمان  عرض  طلب 
مبلغ  في  محددة   2022/10
"مئتان  234.201,20درهم  
ومئتي  ألف  وثالثون  وأربعة 
وعشرون  درهم  وواحد 
احتساب  مع  سنتيما"   
الرسوم. يجب أن يكون محتوى 
وتقديم ملفات املتنافسني طبقا 
 29  ،27 الفصلني  ملقتضيات 

و31 من املرسوم رقم
الصادر   2-12-349
  1434 جمادى   8 في 
بتحديد  )20مارس2013( 
إبرام صفقات  وأشكال  شروط 
القواعد  بعض  كذا  و  الدولة 

املتعلقة بتدبيرها.
املتنافسني  ملفات  تقديم  يجب 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

مقــابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبــط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة .
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور أعاله.
مبــاشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لــرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بـداية  عند 

األظرفـــة .
* إما إرسال عروضهم بطريقة 

إلكترونية.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة  في  املقررة  تلك  هي  بها 

09 من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2283/ا.د

ع.س.ن /2282/إد

ع.س.ن /2286/إد

ع.س.ن /2285/إد
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اململكة املغربية
وزارة األوقاف و الشؤون 

اإلسالمية
نظارة أوقاف مكناس

م.ت. أ.و
إعالن عن سمسرة كراء 

شقق سكنية ومهنية ومحالت 
تجارية بمكناس

أن  مكناس  أوقاف  ناظر  يعلن 
لكراء  عمومية  علنية  سمسرة 
ومحالت  ومهنية  سكنية  شقق 
أسفله  بالجدول  املبينة  تجارية 
ستجرى يوم 26 يوليوز 2022 
العاشرة والنصف  الساعة  على 
الكائنة  النظارة  بمقر  صباحا 
والثقافي  اإلداري  باملركب 
الدكتور  ساحة  لألوقاف 
املدينة  الخطيب  الكريم  عبد 
يوم  أن  علما  مكناس  الجديدة 
يوم  سيكون   2022 يوليوز   25
املحالت  ملعاينة  مفتوحة  أبواب 
السمسرة،  موضوع  والشقق 
كما هو مبني باملوقع االلكتروني 
habous.( للوزارة على الرابط

السمسرات  خانة   )gov.ma
على  الحصول  أو  الوقفية 
املصلحة  لدى  مباشرة  اإلعالن  

املختصة بالنظارة.
االوقاف  ملدونة  وفقا  وذلك 
ha�( بالرابط املبينة   والشروط 
اليه  املشار   )bous.gov.ma

أعاله.
فمن كانت له رغبة في املشاركة 
عليه  املذكورة  السمسرة  في 
النظارة  مقر  إلى  الحضور، 
اإلداري  باملركب  الكائنة 
ساحة  لألوقاف  والثقافي 
الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 
في  مكناس  الجديدة  املدينة 
وللمزيد  أعاله،  املحدد  املوعد 
االتصال  يمكن  املعلومات  من 
العمل  أوقات  خالل  بالنظارة 
باملركب  الكائن  بمقرها  اإلدارية 
لألوقاف  واإلداري  الثقافي 
عبد  الدكتور  بساحة  الكائن 
الكريم الخطيب أو االتصال عبر 

الرقـــــم الهاتفي: 
.05�35�51�12�04

ع.س.ن/2284/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية وامليزانية
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة     
على   2022/07/28 يوم  في 
سيتم  العاشرة  الساعة 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
لعمالة  أثمان  العروض 
عروض  طلب  ألجل:  الرحامنة 
 : 2022/09/م.و.ت.ب  رقم: 
في  املدرسية  اللوازم  شراء 
ملليون  امللكية  »املبادرة  اطار 
محفظة« برسم املوسم الدراسي 
للمؤسسات   2023/2022
للمنطقة  التابعة  االبتدائية 
إقليم  جرير  ابن  املدرسية 

الرحامنة.
املؤقتة:  الضمانة 
ألف  )تالتون  30000.00درهم 

درهم(
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 

وثالثة  مئة  وستة  مليون 
وثالثة  الف  وخمسون 
سنتيما   84 درهما  وسبعون  

)1653073.84درهما(
العاشرة   الساعة  على 
رقم:  عروض  طلب  ونصف: 

2022/10/م.و.ت.ب
في  املدرسية  اللوازم  شراء   �
ملليون  امللكية  »املبادرة  اطار 
محفظة« برسم املوسم الدراسي 
للمؤسسات   2023/2022
للمنطقة  التابعة  االبتدائية 
املدرسية سيدي بو عثمان  إقليم 

الرحامنة.
املؤقتة:   الضمانة 
ألف  )ثالثون  30000.00درهم 

درهم(
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 
مئة  وسبعة  مليون  في  
وثمانية  الف  وثمانون  وثمانية 
سنتيما   23 درهما  وتسعون 

)1788098.23درهما(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  مصلحة  من  العروض 
يمكن  كما  بالعمالة  والصفقات 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
العمومية من املوقع االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني, بطلب 
منهم طبق الشروط الواردة في 
املرسوم  29,27 و31 من  املواد 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   *
الصفقات  بمكتب  وصل 

بالعمالة.
عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور.
التعهد  طريق  عن  إما   *

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
عند  االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  قبل  و  الجلسة  بداية 

االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املواد 09 من 

قانون االستشارة. 
توضع العينات  في اجل اقصاه 
الساعة  على   2022/07/27
بقاعة  الزوال   بعد  التانية 
العامة  الكتابة  االجتماعات 

اقليم الرحامنة.
ع.س.ن/2287/ا.د

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

عمالة إقليم الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية وامليزانية
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة
على   2022/07/28 يوم  في 
سيتم  عشر  الحادية  الساعة 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
لعمالة  أثمان  العروض 

عروض  طلب  ألجل:  الرحامنة 
2022/12/م.و.ت.ب:   رقم: 
في  املدرسية  اللوازم  شراء 
ملليون  امللكية  »املبادرة  اطار 
محفظة« برسم املوسم الدراسي 
للمؤسسات   2023/2022
للمنطقة  التابعة  االبتدائية 
الرحامنة   صخور  املدرسية 

إقليم الرحامنة      
املؤقتة:   الضمانة   
)خمسة  25000.00درهم 

وعشرون  ألف درهم(.
محددة   األشغال  تقدير  كلفة 
وثالثون  وثالثة  مليون 
وخمسة  مئة  وتسعة  الف 
سنتيما   61 درهما  وأربعون 

)1033945.61درهما(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
يمكن  كما  والصفقات  امليزانية 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
العمومية من املوقع االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
من  و31   29  ،27 املواد  في 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 االولى   جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   *
وصل بمكتب الصفقات بالعمالة
عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
التعهد  طريق  عن  إما   *

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املواد 09 من 

قانون االستشارة 
توضع العينات  في اجل اقصاه 
الساعة  على   2022/07/27
بقاعة  الزوال   بعد  التانية 
العامة  الكتابة  االجتماعات 
اقليم الرحامنة                                                                                
ع.س.ن/2288/ا.د

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

عمالة إقليم الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية وامليزانية
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة
على   2022/08/17 يوم  في 
ونصف  عشر   الحادية  الساعة 
العامة  الكتابة  بمكاتب  سيتم 
)قاعة  الرحامنة  لعمالة 
االظرفة  فتح  االجتماعات( 
العروض  بطلب  املتعلقة 
الرحامنة  لعمالة  أثمان 
رقم:  عروض  طلب  ألجل: 
شراء  2022/11/م.و.ت.ب: 
اطار  في  املدرسية  الكتب 
ملليون  امللكية  "املبادرة 
محفظة" برسم املوسم الدراسي 

للمؤسسات   2023/2022
اإلعدادية  إقليم الرحامنة.  

املؤقتة:   الضمانة 
40000.00درهم )اربعون  ألف 
األشغال  تقدير  كلفة  درهم(. 
محددة في  مليونني وخمسة مئة 
وعشرون الف وثالثة مئة واربعة 
سنتيما      54 درهما  خمسون  و 

)2520354.54درهما(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
يمكن  كما  والصفقات  امليزانية 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
العمومية من املوقع االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
من  و31   29  ،27 املواد  في 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 االولى   جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية  . 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   *
وصل بمكتب الصفقات بالعمالة

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
التعهد  طريق  عن  إما   *

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املواد 09 من 

قانون االستشارة 
اجل  في  العينات   توضع     
على   2022/08/16 اقصاه 
الزوال   بعد  التانية  الساعة 
الكتابة  االجتماعات  بقاعة 
العامة اقليم الرحامنة                                                                                
ع.س.ن/2289/ا.د

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

والية جهة الشرق
عمالة وجدة انكاد

جماعة وجدة
املديرية العامة للمصالح
قسم تنمية املوارد املالية

إعـالن عن سمسرة عمومية
جماعة  مجلس  رئيس  ينهي 
أنه  العمــوم  علم  إلى  وجدة 
عمومية  إجـــراء سمسرة  سيتم 
وجدة  لجماعة  املركزي  باملقر 
بيــع  قصد  االجتماعات(  )قاعة 
املتواجدة  الخروب  أشجار  غلة 
بتاريخ  وذلك  الجماعة  بتراب 
الساعة  على   2022 29 يوليوز 

العاشرة صباحا. 
الراغبني في املشاركة في  فعلى 
هذه السمسرة أن يحضــروا إلى 
عني املكـان في التاريخ والساعة 
مصحوبني  أعاله  املذكورين 
بعد  الوطنية  التعريف  ببطـاقة 
في:  محددة  مؤقتة  ضمانة  دفع 
لصندوق  تدفع  3.000.00درهم 
لوجدة.  العمالي  الخازن 
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  السمسرة  النطالق 

8.000.00درهم.
ثمن  أن  علمهم  إلى  يرفع  كما 
الراسية  طرف  من  يؤدى  البيع 

عليه السمسرة حينا.
من  ثمن  البيع  من طرف %ونقدا 
إلى الخازن العمالي إضافة إلى 
دفع نسبة  10 املستفيد لتغطية 

صوائر السمسرة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
املساحات  بمصلحة  االتصال 
الكائنة   بالجماعة  الخضراء 
بحديقة االميرة اللة عائشة أثناء 

أوقات العمل اإلداري.
ع.س.ن/2291/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/058/2022 :رقم
على   2022 غشت   02 يوم  في 
الساعة الحادية عشرة والنصف 
املركز  صباحا سيتم في مكاتب 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد 
8 زنقة  لحسن   البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
اتمان  بعروض  العروض  بطلب 
 CHUIRC/058/2022 رقم  
االغطية  مواد  شراء  الجل: 

)حصة فريدة(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
)مصلحة   رشد  ابن  الجامعي 
ب  الكائنة  واللوازم(  املعدات 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8
البيضاء، ويمكن كذالك تحميله 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد  مبلغ  الضمان املؤقت كما 
)عشرة  10.000,00درهم  يلي: 

آالف درهم(
� كلفة تقدير األعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ:  
230.691,96درهم مع احتساب 
ألف  )مائتان وثالثون  الرسوم  
وتسعون  وواحد  وستمائة 
سنتيما  وتسعون  وستة  درهما 

مع احتساب الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقة  
رقم  النظام  من   و31  و29 
بتاريخ     D1580/15/DEPP
املتعلق   2015 يونيو    19
بصفقات املركز االستشفائي ابن 

رشد �  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   �
بإفادة  املضمون  البريد 
طلبات  مكتب  إلى  باالستالم 
العامة  بالكتابة  العروض 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   �

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   �
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
ئحة  وال  املطلوبة  العينات  ان 
لهاته العينات، التي يستوجبها 

يجب  العروض   طلب  ملف 
مواد  لجميع  بالنسبة  ايداعها 
العامة  املديرية  لدى  الحصة  
واللوازم(  املعدات  )مصلحة  
الجامعي  اإلستشفائي  باملركز 

زنقة   ،8 ب  الكائنة  رشد   ابن 
البيضاء  الدار  لحسن العرجون 
وذلك  الي غاية يوم  01 غشت 
بعد  الثانية  الساعة  قبل   2022

الزوال.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2293/ا.د

ع.س.ن /2290/إد

ع.س.ن /2296/إد

ع.س.ن /2295/إد

ع.س.ن /2292/إد
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خاص

باريس: يوسف لهاللي

داخل  مغربي  أصل  من  النواب  أصبح 
املشهد  من  جزءا  الفرنسية  الوطنية  الجمعية 
السياسي الفرنسي، وعددهم دائما مهم مقارنة 
مع نواب آخرين من أصل جزائري أو تونسي. 
كما أن تواجدهم هذه املرة لم يقتصر على حزب 
أحزاب  منهم  عدد  يعزز  بل  الرئاسي  األغلبية 
البيئي  الشعبي،  االتحاد  خاصة  املعارضة 
من  الحيري  سارة  تعيني  تم  كما  واالجتماعي. 
أصل مغربي كاتبة للدولة في حكومة اليزابيت 
بورن في نسختها الثانية، وتمكنت من النجاح 
باسم  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  في 
االئتالف الرئاسي »معا«، وسبق لها أن شغلت 
منصب كاتبة دولة لدى وزارة الشباب والرياضة 

الفرنسية في حكومة ادوارد فيليب.
يبقى البحث عنهم والتعرف عليهم مهمة جد 
صعبة، حيث إن األحزاب الفرنسية تتحدث عن 
نواب يمثلون التنوع في املجتمع الفرنسي، وذلك 
لعدم قبول الحديث عن ممثلي األقليات بفرنسا 
كما يتم الحديث عن هذا األمر في بريطانيا أو 
بلجيكا أو هولندا، لهذا عندما تسأل عن أصول 
عن  جوابا  تجد  ال  األحزاب  لدى  النواب  هؤالء 

أسئلتك. 
أصول  من  نائبا   17 الحالي  البرملان  ويضم 
السنغال  تونس،  الجزائر،  املغرب،  من  إفريقية 

والطوغو.
كان عدد النواب من أصل مغربي في البرملان 
)انتخابات  عن  تمخض  الذي  بفرنسا  السابق 
يتمكن  لم  حني  في  أفراد،   9) السابقة   2017
الحالية،  االنتخابات  في  ستة  إال  النجاح  من 
ال  املرة  هذه  العدد  أن  وهو  بسيط  اختالف  مع 
يقتصر على التحالف الرئاسي بل يشمل نائبة 

باملعارضة اليسارية.
بوردي،  صالح  يقول  الحضور،  هذا  وحول 
للمنتخبني  الكروا  دو  اوجني  حلقة  رئيس 
تصريح  في  واملغرب  فرنسا  بني  وللصداقة 
للجريدة:««أمنيتي أن يشتغل األخوات واإلخوة 
للدفع  معنا  املغربي  البرملان  في  نجحوا  الذين 
السياسة  ألن  الفرنسية،  املغربية  بالعالقات 
تتطلب رجاال ونساء لهم الغيرة على البلد سواء 
لفرنسا  النجاح  نريد  ألننا  املغرب،  أو  فرنسا 
والنجاح للمغرب وأن تكون العالقة بني البلدين 

بهذا  فخورون  ونحن  األحوال،  أحسن  في 
االنتماء املزدوج.«

العالقة  تعزيز  شأنه  من  الحضور  هذا  طبعا 
الجالية  تجدر  يعكس  أنه  كما  البلدين،  بني 
الحياة  في  ومشاركتها  بفرنسا  املغربية 
إيجابية  صورة  تعطي  التشريعية  السياسية 
السياسية  الحياة  في  املغاربة  اندماج  عن 
بني  التقارب  في  تساهم  أن  ويمكنها  بفرنسا، 
بجامعة  أستاذ  العلوي،  رشيد  حسب  البلدين 
الهجرة  قضايا  في  وخبير  الكاثوليكية  باريس 
العالقات  تطوير  في  املساهمة  يمكنهم  وامليز« 
وبلدهم  فرنسا  بني  والثقافية  االقتصادية 
األصلي املغرب، وهو ما يتطلب تنسيقا سياسيا 
في ما بينهم رغم اختالف مشاربهم السياسية 
صورة  يعطي  النجاح  هذا  أن  كما  والحزبية. 
بفرنسا  املقيمة  املغربية  الجالية  عن  إيجابية 
خاصة أن قضايا الهجرة، والتأشيرة والتجمع 
العائلي هي مواضيع سوف تطرح وسط البرملان 
الفرنسي خاصة من طرف ممثلي اليمني املتطرف 

الذين وصلوا بقوة إلى املؤسسة التشريعية.«
أصل  من  السابقني  النواب  من  عدد  وهناك 
مغربي لم يتقدموا إلى هذه الدورة، من أهمهم 
مجيد الغراب بعد ما  صدر في حقه حكم قضائي، 
باإلضافة إلى مصطفى لعبيد ومنير املحجوبي. 
التي رافقت  وهم كلهم كانوا من املوجة األولى 
الرئيس الفرنسي في الجمهورية إلى األمام قبل 
أن تفرقهم السبل. وهو ما جعل عدد النواب عن 
فقط  مغاربية  أصول  من   8 الرئاسي  التحالف 
)5 من أصل مغربي(. في حني نجح في صفوف 
من  نواب   7 اليسار  تحالف  خاصة  املعارضة 

أصل مغاربي )واحدة من أصل مغربي(.
بالحقل  املطروحة  الكبرى  القضايا  أهم  أحد 
داخل  األقليات  تمثيل  هو  الفرنسي  السياسي 
»منتخبو  يسمى  ما  أو  الفرنسي  البرملان 
في  محدود  جد  عددهم  كان  والذين  التنوع«، 
مختلف البرملانات، وذلك تحت عدة تبريرات منها 
أن الفرنسيني مازالوا غير مستعدين للتصويت 
على مواطنيهم من أصول أجنبية، وهو التبرير 
العديد من األحزاب في وجه  الذي كانت تقدمه 
التقدم  في  الرغبة  لهم  كانت  الذين  املناضلني 
يتم  أحيانا  وكان  التشريعية،  لالنتخابات 
تقديمهم في دوائر انتخابية ليست لهم فيها أي 
حظوظ. ومنذ سنة 2017 تكسرت هذه القاعدة 

وقدمت مرشحني في مختلف الدوائر.
هذه األقلية املرئية أصبحت جزءا من املجتمع 
هو  بقوة  اليوم  املطروح  التساؤل  الفرنسي، 
مجرد  هو  الوطنية  الجمعية  إلى  وصولهم  هل 
الفرنسي  املجتمع  يعرفها  سياسية  ظاهرة 
أم أن  القوى السياسية  مرتبطة بصعود بعض 
هناك حاجة إلى تمثيل األقلية املغاربية في هذا 
 5 بحوالي  سكانها  عدد  يقدر  والتي  املجتمع، 

ماليني نسمة؟

نواب من أصل مغربي 
يف أحزاب األغلبية:

نادية حي: تم انتخابها عن حزب »معا« وهي 
من مواليد فرنسا من أبوين من أصول مغربية. 
وسبق إليمانويل ماكرون أن عينها في حكومة 
سياسة  عن  مسؤولة  منتدبة  وزيرة  كاستيكس 
املساواة  الكبرى  اهتماماتها  بني  ومن  املدينة. 
في  انتصرت  أن  لها  وسبق  الجنسني،  بني 
انتخابات 2017 على الزعيم االشتراكي بونوا 

حامو.
الدار  لكرافي فهي من مواليد  اميليا  أما أمل 
الفرنسي  الرئيس  لحزب  تنتمي  البيضاء، 
الثانية.  للمرة  انتخابها  إعادة  وتم  النهضة 
ونجحت بالدائرة العاشرة التي تمثل الفرنسيني 
بالهجرة في إفريقيا والشرق األوسط، وتترأس 

عدة مجموعات للصداقة مع بلدان إفريقية.
فاز  والذي  لكحيلة  انتخاب محمد  إعادة  وتم 
بمقعد بالبرملان الفرنسي في2017 مع األغلبية 
الرئاسية وهو أحد األعضاء الفاعلني باملجتمع 
االشتراكي  لالتحاد  )وسبق  بمرسيليا  املدني 
أن حاورته في هذا اإلطار(، ولد بمدينة اوملاس 
الفوز  من  اآلخر  هو  تمكن  بمرسيليا،  وترعرع 
حزب  عن  الفرنسية  الوطنية  بالجمعية  بمقعد 
يتوج  فوز  وهو  »معا«  وتحالف  »املوديم« 
مساره الجمعوي املتميز، وكذلك تجذره في هذه 

املدينة العمالية جنوب فرنسا.
من  تمكنت  برملانية  وهي  املوتشو،  نعيمة 
حزب  عن  الفرنسي  بالبرملان  واليتها  تجديد 
الجمهورية إلى األمام، في إطار تحالف »معا » 
ازدادت بفرنسا من أبوين مغربيني وهي معروفة 
محاربة  خاصة  الحقوقي  املجال  في  بنشاطها 
له  يتعرض  الذي  امليز  وكذلك  للسامية  العداء 

أبناء املهاجرين.
سارة الحيري تم إعادة انتخابها في البرملان 
»معا«،  الرئاسي  االئتالف  باسم  الفرنسي 
الستكمال  جاءت  املغرب  مواليد  من  وهي 
دراستها العليا بفرنسا، ترشحت باسم »حركة 
ونجحت  ملاكرون  الحليفة  الديموقراطيني« 
دولة  كاتبة  وكانت  أطلنتيك،  لوار  منطقة  عن 
وتم  الفرنسية  والرياضة  الشباب  وزارة  لدى 
في  الوزاري  املنصب  نفس  في  بها  االحتفاظ 
 )2022 يوليوز   4 تعديل   ( الحالية  الحكومة 
املجال  في  املتشددة  بمواقفها  معروفة  وكانت 
يرتدين  اللواتي  مع  التسامح  وعدم  الالئكي 
الحجاب، وناهضت املوقف األوروبي الذي يدعم 
ناهضته  الذي  بأوروبا  الحجاب  ارتداء  حرية 

فرنسا رسميا.
أما عن أحزاب املعارضة فقد تم انتخاب نائبة 

واحدة وهي:
سياسية من مواليد املغرب  فريدة العمراني : 
االتحاد  باسم  مرة  ألول  ونجحت   1976 سنة 
وسبق  الجديد،  واالجتماعي  البيئي  الشعبي، 
لها أن خسرت هذه االنتخابات سنة 2017 بعد 
بمنطقة  األبية  فرنسا  حزب  باسم  تقدمت  أن 
ايمانييل  السابق  الحكومة  رئيس  ضد  ايسون 
فالس، الذي انتصر عليها بمائة صوت تقريبا، 
اإلدارية  اإلجراءات  ووضعت  النتيجة  رفضت 
الدائرة  بهذه  األصوات  إحصاء  إعادة  أجل  من 
لكن  الدائرة.  هذه  في  فالس  بفوز  تعترف  ولم 
اليوم تمكنت من ضمان مقعدها. وهي معروفة 

بنشاطها في العمل النقابي بفرنسا.

النواب الذين جنحوا 
من أصول مغاربية:

بفرنسا  ازدادت  شيكيرو)الجزائر(،  صوفيا 
ألبوين من أصول جزائرية.

فتيجة كلواشي، ازدادت بفرنسا من أبوين من 
أصول جزائرية.

 سوميا بورواهة من أصول جزائرية.
بلخير بلحداد جزائري.

الدائرة  عن  تونسية  من أصول  بنشيخ  كريم 
العاشرة للفرنسيني املقيمني بالخارج.

فضيلة الخطابي من أصول جزائرية.

نواب من اأ�سل مغربي بالبرلمان الفرن�سي 
منهم الوزيرة �سارة الحيري...

األحزاب الفرنسية 
تتحدث عن نواب 
يمثلون التنوع في 
المجتمع الفرنسي، 
وذلك لعدم قبول 
الحديث عن ممثلي 
األقليات بفرنسا كما 
يتم الحديث عن هذا 
األمر في بريطانيا أو 
بلجيكا أو هولندا.

هل وصول هؤالء 
النواب إلى الجمعية 
الوطنية مجرد ظاهرة 
سياسية يعرفها 
المجتمع الفرنسي 
مرتبطة بصعود بعض 
القوى السياسية 
أم أن هناك حاجة 
إلى تمثيل األقلية 
المغاربية في هذا 
المجتمع، والتي يقدر 
عدد سكانها بحوالي 
5 ماليين نسمة؟
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أخبار

إضافية  تمويلية  خيارات  إلى  يدعو  امللك  جاللة 
ذات طابع بنيوي

ونيجيريا  املغرب  بني  الغاز  أنبوب  مشروع 
سيساهم بشكل جذري في تعزيز األمن الطاقي لعدد 

كبير من البلدان اإلفريقية

تطوير  أهمية  السادس  محمد  امللك  جاللة  أكد 
»خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي« لفائدة 
التي  املديونية،  ملشكل  املواجهة  اإلفريقية  الدول 
التحديات  أكبر  أحد  اعتبارها  على  الجميع  يتفق 

االقتصادية.
وأبرز جاللته في رسالة وجهها،أمس الثالثاء، إلى 
املشاركني في اجتماع التجمع اإلفريقي لوزراء املالية 
ومحافظي البنوك املركزية للدول اإلفريقية األعضاء 
تحتضنه  الذي  الدوليني،  النقد  وصندوق  البنك  في 
الخيارات  هذه  أن  يومني،  مدى  على  مراكش  مدينة 
املزيد  تعبئة  على  أساسا  تقوم  أن  يتعني  التمويلية 

من املوارد املحلية.
ولهذه الغاية اعتبر جاللة امللك في هذه الرسالة، 
فتاح  نادية  واملالية  االقتصاد  وزيرة  تلتها  التي 
العلوي، أنه ينبغي إطالق »إصالحات هيكلية ترفع 
اإلنفاق  الجبائية، ومن نجاعة  األنظمة  مردودية  من 
إضافة  الخارجية،  االستثمارات  وجاذبية  العمومي، 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  آليات  تطوير  إلى 

والخاص«.
يمكن  أنه  الصدد  هذا  في  امللك  جاللة  وأوضح 
بقية  مع  بالتعاون  وودز،  بريتون  ملؤسسات 
تقدم  أن  والدولية،  اإلقليمية  املالية  املؤسسات 
لتحسني  مالئمة  تمويلية  وصيغا  تقنية  حلوال 
خصوصا  اإلفريقية،  الدول  في  املديونية  وضعية 
أن  على  جاللته  مشددا  دخال،  األقل  الدول  منها 
ظرفي،  طابع  ذات  تبقى  التمويلية  الحلول  هذه 
بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني 
تمويلية  حاجيات  تواجه  وهي  القارة  بلدان  منها 
سنويا. الدوالرات  مليارات  بمئات  تقدر   ضخمة 
وأكد جاللة امللك بهذه املناسبة، أن املديونية املرتفعة 
يهدد  كبيرا  تحديا  املناخي تشكالن  التغير  وظاهرة 
نماذجها  واستدامة  اإلفريقية  االقتصادات  استقرار 
الرقمي  االنتقال  أن  إلى  جاللته  مشيرا  التنموية، 
اإلفريقية،  الدول  أمام  هائلة  تنموية  فرصا  يتيح 

يتعني استثمارها على الوجه األمثل.
ففي ما يخص املديونية، أشار جاللة امللك إلى أن 
اجلميع يتفق على اعتبارها أحد أكبر التحديات 

االقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة اإلفريقية، 
ليس فقط بالنظر ملا تشكله من عبء متزايد على 
موارد التنمية احملدودة في معظم الدول اإلفريقية، 
وإمنا أيضا لكونها ترهن مستقبل األجيال القادمة، 

 وحقها املشروع في التنمية واالزدهار.

التغير المناخي: أحد التحديات 
األكثر إلحاحا الفريقيا

امللك  جاللة  أكد  املناخي،  التغير  يخص  ما  وفي 
التي  إلحاحا  األكثر  التحديات  »أحد  يشكل  أنه 
وطويلة  الخطيرة  لعواقبه  بالنظر  قارتنا،  تواجهها 
بلداننا«. في  الحياة  أوجه  مختلف  على   األمد 

تعد  اإلفريقية  الدول  أن  »مع  إنه  امللك  جاللة  وقال 
األقل مساهمة في انبعاثات الغازات املسببة للتغيير 
املناخي، إال أنها، مع األسف، تعد من بني الدول األكثر 
الجفاف  سنوات  توالي  جراء  تداعياته،  من  تضررا 
داعيا  التصحر«  وتيرة  وتسارع  التساقطات  وندرة 
الدول  ملطالب  لإلنصات  الدولي  املجتمع  جاللته 
املالية  املوارد  وتعبئة  الخصوص،  بهذا  اإلفريقية 
في جهودها  القارة  بلدان  الالزمة ملساعدة  والتقنية 

للحد من تأثيرات التغير املناخي أو التكيف معها.
األقل  القارة  تظل  »إفريقيا  أن  امللك  جاللة  وأبرز 
استفادة من التمويالت املوعود بها، في إطار اتفاقية 

باريس حول املناخ«.
اإلفريقية  الدول  امللك  جاللة  دعا  ذلك،  وبموازاة 
أنماط  نحو  التنموية  نماذجها  توجيه  إعادة   « إلى 
بعني  تأخذ  استدامة،  أكثر  واستهالكية  إنتاجية 

املناخي،  التغير  يفرضها  التي  اإلكراهات  االعتبار 
املتاحة،  الطبيعية  املوارد  سواء على مستوى حجم 

أو طبيعة الخيارات االقتصادية املتبعة«.

الرقمنة.. خيار اقتصادي
أن  امللك  جاللة  أكد  الرقمي  االنتقال  وبخصوص 
في  بنيويا  »تحوال  تشكل  الرقمية  التكنولوجيا 
بتطوير  تسمح  إذ  بنا،  يحيط  الذي  للعالم  مقاربتنا 
أن  شأنها  من  جديدة،  واستهالكية  إنتاجية  أنماط 
تخلق املزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا 

للرفع من فرص االستثمار«.
تشكل  الرقمية  الوسائط  أن  امللك  جاللة  وأضاف 
املالي،  الشمول  مستوى  من  للرفع  متميزة  قنوات 
واالجتماعية،  الصحية  التغطية  مجال  وتوسيع 
مؤكدا جاللته باملقابل، أن الرقمنة، كخيار اقتصادي، 
ومختصة،  كافية  بشرية  كفاءات  توفير  تتطلب 
وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات املجتمع، مع 
تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور 

املتسارع في هذا القطاع.
إلى«تسريع  امللك  دعا جاللة  األساس،  هذا  وعلى 
وتيرة رقمنة مجتمعاتنا اإلفريقية، لسد الفجوة في 
هذا امليدان مع الدول املتقدمة، ولجني ثمار الطفرة 
الرقمية التي يشهدها العالم«، مبرزا جاللته أن رفع 

هذا التحدي يستلزم » توفير املوارد املالية والبشرية 
اإلفريقية،  البشرية  الكفاءات  وتعبئة  الالزمة، 
الثقافية  الخصوصيات  تالئم  رقمية  حلول  لتقديم 

واملجتمعية لبلدان القارة«.
من جهة أخرى، أكد جاللة امللك أن الحاجة تغدو 
ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى املزيد من الدعم 
والتعاون الدولي، لتمكني الدول اإلفريقية من تخفيف 
االقتصاد  دخلها  التي  التضخمية  الدوامة  تداعيات 
وجه  في  الصمود  على  قدرتها  وتعزيز  العاملي، 

الصدمات الخارجية.
وأشار جاللة امللك إلى أنه في الوقت الذي كان فيه 
كوفيد19-،  جائحة  تداعيات  لتجاوز  يتأهب  العالم 
العاملي في اضطرابات غير مسبوقة  دخل االقتصاد 
التضخمية،  الضغوط  وتزايد  التوريد،  سالسل  في 
مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة واملواد الغذائية 

واملواد الخام.
تتفاوت  األزمة  هذه  آثار  أن  امللك  جاللة  وأبرز 
بالنسبة للبلدان اإلفريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته 
االقتصادية واحتياجاته إلى املواد األولية، ال سيما 
منها الطاقية أو الغذائية، الفتا جاللته إلى أنه في ظل 
هذه الظرفية الصعبة،« تبرز قارتنا اإلفريقية كإحدى 
املناطق األكثر تضررا، سواء بسبب التهديد املتزايد 
ألمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها 
االقتصادي، عالوة عن تفاقم األوضاع االجتماعية في 

العديد من بلدانها«.
وأضاف جاللة امللك أن ارتفاع احتياجات التمويل، 
التمويالت  شروط  وتشديد  بندرة  يتسم  سياق  في 
امليسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، 
لعدد كبير  تأزيم األوضاع االقتصادية  مما يزيد من 

من بلدان القارة.
وبعدما أشار جاللته إلى أن العديد من اقتصادات 
بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل 
كبير على صادرات املواد األولية، أوضح جاللة امللك 
قطاعاتها  ارتهان  من  تعاني  االقتصادات  هذه  أن 
إلى  إضافة  املناخية،  بالتقلبات  أساسا  الفالحية 

ضعف االستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.
اعتبر  القصور،  ومكامن  االختالالت  وملعالجة 
الجهود  تكثيف  الضروري  من  بات  أنه  امللك  جاللة 
بأهداف  شاملة،  تنموية  برامج  وضع  خالل  من 
»واضحة وآليات تمويل مبتكرة«، مشيرا إلى أن هذه 
التدابير يتعني أن »تضع املواطن اإلفريقي في صلب 
استثمار  على  أساسي،  بشكل  وتعتمد،  اهتماماتها، 
اإلفريقية،  البلدان  بني  االقتصادي  التكامل  فرص 
الرقمي  التحول  دينامية  في  فاعل  واالنخراط بشكل 

واالنتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم«.
التقدم  أخرى،  جهة  من  امللك  جاللة  وأبرز 
التجارة  منطقة  أجرأة  مستوى  على  املحرز 
الذي   ،)ZLECAF( اإلفريقية  القارية  الحرة 
على  القارة  قدرة  على  إضافيا  دليال  يشكل 
مشتركة. رؤية  وفق  االقتصادي  تكاملها   تعزيز 

هذه  تفعيل  إن  الصدد  هذا  في  امللك  جاللة  وقال 
املنطقة في أقرب اآلجال، سيمكن من »تسريع اندماج 
االقتصادات اإلفريقية فيما بينها، وفي سالسل القيمة 
العاملية، وكذا تكريس التعاون التجاري واالقتصادي 
مضيفا  جميعا«،  إليه  نطمح  الذي  جنوب-جنوب 
الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على  نجدد   « جاللته 
جهود  ملواكبة  األطراف،  متعدد  أو  الثنائي  الصعيد 

التنمية املبذولة من قبل دول قارتنا«.
تندرج  التي  املواكبة،  أن هذه  امللك  واعتبر جاللة 
في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول 
التنمية  بأعباء  للنهوض  الكافية  املوارد  اإلفريقية 
واآلمن  الكريم  العيش  سبل  وتوفير  املستدامة، 

ملختلف شعوبها.
وبعدما ذكر جالته بأن التعاون جنوب-جنوب يظل 
الطريق األمثل للنهوض باألوضاع االقتصادية لبلدان 
القارة، أكد صاحب الجاللة أن للمغرب قناعات ثابتة 
االلتزام  السياق، من خالل  في هذا  وإنجازات هامة 
املستمر واملشاريع املهيكلة، على غرار مشروع أنبوب 
الغاز بني املغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم 
بشكل جذري في تعزيز األمن الطاقي لعدد كبير من 

البلدان اإلافريقية.
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رئيس  للملك،  العام  الوكيل  الداكي  الحسن  موالي  أكد  
حول  التنسيقية  الدراسية  األيام  في  العامة،  النيابة 
موضوع: "آلية تمويل الدولة لتغذية األشخاص املوضوعني 
قبل  من  بهم  املحتفظ  واألحداث  النظرية  الحراسة  تحت 
للشرطة  امللكي   املعهد  برحاب  الوطني"  األمن  مصالح 
بالقنيطرة، أن تدارس املوضوع من قبل األطر العليا لإلدارة 
التراب  ملراقبة  العامة  واملديرية  الوطني  لألمن  العامة 
ُيمكن  سوف  املعنية،  األخرى  القطاعات  وممثلي  الوطني 
الصلة  ذات  واإلكراهات  الصعوبات  وتشخيص  رصد  من 
بتنفيذ مقتضيات القانون واملرسوم املعني بهذا املوضوع، 
إيجابا  الكفيلة بتجاوزها، مما سيساهم  الحلول  واقتراح 
في تعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس القيم الكونية 
في  املواطنني  من  بفئة  املتعلق  في شقها  اإلنسان  لحقوق 
نزاع مع القانون لطاملا كانت إشكاليات تغذيتهم وتحديد 
حول  وتجاذبات  نقاشات  موضوع  لذلك  تنظيمية  قواعد 
القيام بهذه املهمة  التي سوف تتولى  أو املؤسسة  الجهة 

وكيفية تمويلها وأيضا كيفية أجرأة ذلك.
العامة  السياقات  أن  العامة  النيابة  رئيس  وأعلن 
من  الدول  تقييم  مجال  في  العالم  يعرفها  التي  للتحوالت 
في  الواردة  االنسان  لحقوق  العامة  املبادئ  تكريس  حيث 
هذه  من  العديد  جعل  الدولية،  والعهود  األوفاق  مختلف 
على  وتعمل  التحوالت  هذه  مسايرة  على  تعمل  الدول 
إلى  املبادئ.مشيرا  هذه  مع  وأنظمتها  قوانينها  مواءمة 
نزالء  سواء  القانون  مع  نزاع  في  األشخاص  وضعية  أن 
املؤسسات السجنية أو املوضوعني رهن الحراسة النظرية 

تعتبر من مشموالت املستهدفني بهذه املبادئ.
وأوضح أن املغرب اتجه منذ أمد بعيد نحو إرساء قواعد 
توفير حماية خاصة لحقوق وحريات  إلى  قانونية تهدف 
األفراد، والزالت تعمل على تطوير منظومتها القانونية بما 
يساعد على الرفع من اآلليات التي تعززها، وفق ما يتالءم 
عليها،  املصادقة  تمت  التي  الدولية  واالتفاقيات  واملعايير 
مشيرا إلى أن األشخاص املحرومني من الحرية يتواجدون 
بعناية  املغربي  املشرع  خصهم  لذلك  مغلقة،  فضاءات  في 
خاصة، من خالل سن مجموعة من القواعد القانونية التي 
وعدم  وحقوقهم  حريتهم  مراعاة  تروم  مقتضيات  تتضمن 
إال وفق اإلجراءات والتدابير  بها تحت أي ظرف  املساس 
وقد تجسد  العمل.  بها  الجاري  القوانني  بموجب  املنظمة 
2011، وكذا  اململكة لسنة  ذلك بوضوح من خالل دستور 

قانون املسطرة الجنائية النافذ حاليا.
الجاد  االنخراط  كبير  بارتياح  النيابة  رئيس  وسجل  

مختلف  على  القضائية  الشرطة  ملصالح  واملسؤول 
التي  القانونية  للمقتضيات  األمثل  التفعيل  في  أصنافها 
تعنى بتنظيم الحقوق املكفولة لألشخاص املوضوعني رهن 
الحراسة النظرية، أو األحداث املحتفظ بهم، حيث كان ذلك 
ثمرة للمجهودات الجبارة، كما يقول، التي تم القيام بها من 
طرف املدير العام لألمن الوطني، مما جعل بالدنا تنال ثناء 

وإشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية واإلقليمية.
وتفعيال  القانونية،  املقتضيات  هذه  مع  تناغم  وفي 
موالي  العامة، يضيف  للنيابة  املوكولة  لالختصاصات 
قائمني  والتنسيق  التعاون  مبدأ  ظل  قد  الداكي،  الحسن 
مع مصالح الشرطة القضائية سواء مركزيا أو جهويا أو 
محليا، من خالل اإلشراف واملواكبة ملهام الشرطة القضائية 
املخصصة  األماكن  ومراقبة  بتتبع  يتعلق  ما  السيما 
سويا  العمل  بهدف  وذلك  واالحتفاظ،  النظرية  للحراسة 
وبصفة تكاملية على ضبط كل اآلليات املمكنة التي تيسر 
أو تساهم في تمتيع الخاضعني لهذه التدابير من الرشداء 
واألحداث بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، والتأكد 
من الظروف التي تتم فيها، سواء من حيث أنسنة أماكن 
الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو االحتفاظ، أو من 

حيث ظروف اعتقالهم أوتغذيتهم.
ورأى  املتدخل أنه إن كانت أحكام املادة 45 من قانون 
املسطرة الجنائية قد ألزمت النيابات العامة بزيارة األماكن 
أو  النظرية  الحراسة  تدابير  تحت  للوضع  املخصصة 
االحتفاظ مرتني في الشهر على األقل، فإنها تجاوزت ذلك 
بحسب ما تظهره  اإلحصائيات  املحالة على رئاسة النيابة 
الخصوص  بهذا  عملها  نتابع  والتي  طرفها  من  العامة 
 2018 سنة  خالل  الزيارات  هذه  بلغت  حيث  باستمرار، 
زيارة   )18528( أصل  من  زيارة   )19249( مجموعه  ما 
 )22540( العدد  بلغ   2019 قانونا، وخالل سنة  مفترضة 
وخالل  قانونا،  مفترضة  زيارة   )18528( أصل  من  زيارة 
سنة 2020 تم تسجيل )18961( زيارة من أصل )19056( 
ارتفع  فقد   2021 سنة  خالل  أما  قانونا،  مفترضة  زيارة 
زيارة   )19152( أصل  من  زيارة   )24626( إلى  العدد 

مفترضة قانونا.
الحقوق، يقول  إلى تكريس كل هذه  السعي  من منطلق 
كل  توفير  على  بالدنا  حرصت  الداكي،  الحسن  موالي 
الضمانات املمكنة التي من شأنها صون كرامة األشخاص 
تماشيا  واألحداث،  الرشداء  من  الحرية  من  املحرومني 
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  الدولية  التزاماتها  تنفيذ  مع 
الوضع  بأنسنة  الكفيلة  والقضائية  واإلدارية  التشريعية 
األماكن  في  باألحداث  واالحتفاظ  النظرية  الحراسة  تحت 

املخصصة لإليداع.

n عبد اللطيف الكامل

املطرية  التساقطات  شح  تداعيات  خيمت 
بعدة مناطق بجهة سوس ماسة وخاصة بإقليم 
ماسة  سوس  جهة  املجلس  أشغال  طاطا،على 
بالقاعة  يوليوز2022،   4 االثنني  يوم  املنعقدة 
الكبرى لالجتماعات بمقرعمالة أَكادير إداوتنان، 
وذلك بعد مناقشة النقط املدرجة في جدول أعمال 
التزود  بمشاريع  املتعلقة  تلك  وخاصة  الدورة 

باملاء الشروب بمراكز ودواوير تابعة للجهة.
وقد التمست تدخالت أعضاء منطقة طاطا من 
اإلقليم  ومداشر  دواوير  إدراج  املجلس  رئاسة 
ضمن املشاريع املزمع تنزيلها على أرض الواقع 
بعد املصادقة على مجموعة من االتفاقيات التي 
للشرب،علما  الصالح  باملاء  التزود  مشاريع  تهم 
املتضررة  األقاليم  بني  من  يعد  طاطا  إقليم  أن 
التساقطات  قلة  نتيجة  الجهة  بهذه  الجفاف  من 
املطرية األخيرة والتي كانت لها تداعيات سلبية 

على الفرشة املائية.
نقط  مناقشة  أثناء  التدخالت  طالبت  ولهذا 
جدول األعمال بإدراج دواوير إقليم طاطا ضمن 
للمصادقة  واملطروحة  املعروضة  االتفاقيات 
عليها من قبل أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، 
سبب  عن  املتدخلون  تساءل  ذلك  من  أكثر  بل 
االتفاقيات  هذه  من  اإلقليم  هذا  دواوير  إقصاء 
منذ  املطرية  التساقطات  تعرف  لم  أنها  خاصة 
سنوات خلت مما جعل فرشته مهددة بالنضوب.

وكانت النقط رقم 6 و7و8من جدول األعمال قد 
همت التصويت واملصادقة على مشاريع التزود 
تابعة  ودواوير  بمراكز  للشرب  الصالح  باملاء 
لجهة سوس ماسة، لكن تبني في ما بعد أن األمر 
يتعلق فقط بدواوير تابعة إلقليمي اشتوكة أيت 
االتفاقيات  تلك  تعني  أن  دون  وتارودانت  باها 
من  أعضاء  جعل  ما  وهذا  طاطا،  إقليم  دواوير 
ذات اإلقليم يطالبون بإنصاف اإلقليم عبر إدراج 
االتفاقيات  ضمن  املتضررة  دواويره  جميع 
املعروضة للمصادقة خاصة أنها عانت كثيرا من 

شح التساقطات املطرية. 
نقطة   33 الدورة  أعمال  جدول  وتضمن  هذا 
وتخص  املالية  بالبرمجة  منها  أربعة  تتعلق 
الحقيقي برسم سنة  الفائض  الباقي من  برمجة 
إلى  فصل  من  مالية  اعتمادات  تحويل   ،2021
مخصصات  ودراسة   2022 سنة  برسم  فصل 
املشاريع،  لتنفيذ  الجهوية  للوكالة  االستثمار 
التنمية  شركة  إحداث  في  املساهمة  عن  فضال 

املحلية لتارودانت.
وفي مجال إعداد التراب، تمت املصادقة على 
تهم  شراكة  اتفاقيات  على  والتصويت  الدراسة 

والبحيرات  الصغرى  السدود  وإنجاز  تمويل 
باملاء  التزود  تأمني  ماسة،  سوس  بجهة  التلية 
الصالح للشرب باملراكز والدواوير التابعة للجهة، 
وكذا مشروع إنجاز الطريق املداري الشمالي – 
الشرقي وتوسيع وتأهيل الطريق السريع، إحداث 
طريق بجماعة القليعة، وبناء الطريق الرابطة بني 
الطريق اإلقليمية عدد 1708 ودوار كابة بجماعة 
الدواوير  تزويد  تارودانت،  إقليم  لكاللشة  احمر 
للشرب  الصالح  باملاء  ملهادي  لجماعة  التابعة 
بإقليم تارودانت وروابط طرقية على طول 6 كلم 
املشاريع  وتنفيذ  اإلقليم،  بنفس  الدير  بجماعة 
ملدينة  الحضريـــة  التنمية  ببرنامج  املدرجة 
ماسة. سوس  العمران  شركة  طرف  من   أكاديـر 

أما في ما يخص التكوين والتعاون الالمركزي، 
على  والتصويت  الدراسة  على  املجلس  انكب 
الترابية  الجماعات  مجموعتي  إحداث  مشروع 
والتنقالت  بالنقل  األولى  تعنى  الكبير  اكادير 

الحضرية والثانية بالبيئة والتنمية املستدامة.
يتعلق  االقتصادية،  التنمية  مجال  وفي 
الجهوي  البرنامج  تهم  شراكة  باتفاقيات  األمر 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ملواكبة  املندمج 
»ديفوكس  تظاهرة  ماسة، وتنظيم  بجهة سوس 
السياحية  املقاولة  وإنعاش  املغرب«بالجهة، 
املقاولة  إلنعاش  الجهوية  التنمية  شركة  مع 
السياحية الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا. 
املحلية  للمنتوجات  الدولي  املعرض  وتنظيم 
بجهة سوس ماسة، واتفاقيتي شراكة إطار تهم 
باإلدماج  برنامج«سبيل«الخاص  تنزيل  األولى 
املقاوالت  مواكبة  والثانية  للشباب  االقتصادي 

تعديلية  مالحق  جانب  الى  بالجهة،  الصحفية 
الوحدات  تأهيل  وإعادة  تجديد  تهم  التفاقيات 
البحرية  األحياء  تربية  قطاع  ودعم  الفندقية، 

بالجهة.
الدورة  أعمال  تشمل  الثقافي،  الشأن  وفي 
تيميتار  الثقافية  الجمعية  مع  شراكة  اتفاقيات 
تهدف  وأخرى  الفرس،  معرض  وجمعية 
الدولي  املهرجان  تنظيم  في  املساهمة  إلى 
اتفاقية  وملحق  بأكادير،  والهجرة  للسينما 
الفنون«بأكادير. وتجهيز«دار  لتهيئة   شراكة 

الدراسة  فتمت  االجتماعي،  للشق  بالنسبة  أما 
شراكة  اتفاقيات  مشروع  على  والتصويت 
القدم  لكرة  جامعي  مركز  إحداث  أجل  من 
دار  مؤسسة  وتأهيل  بناء  بتارودانت،وإعادة 
كلية  تزنيت،وبناء  بإقليم  بونعمان  الطالب 
بتزنيت  املستدامة  والتدبيروالتنمية  االقتصاد 
لفائدة  تربوي  اجتماعي-  وتجهيزمركب  وبناء 
املحرومني  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال 
إلنجاز  الشراكة  اتفاقية  ملحق  وكذا  األسر،  من 

مشاريع ذات الطابع الرياضي بإقليم تزنيت.
وفي ما يرتبط بالتنمية البيئية تمت املصادقة 
اتفاقيات  ست  على  والتصويت  الدراسة  على 
التطهيربجماعات:  إلنجازمشاريع  شراكة 
بإقليم  وأنزي  تيزغران  بطاطا،جماعتي  تيسنت 
مخلوف  ايت  القليعة،جماعــة  تزنيت،جماعة 
بعمالة  داحو  أوالد  وجماعة  تارودانت  بإقليم 
املصادقةعلى  إلى  ملول،إضافة  أيت  انزكان 
بإعداد  املتعلقة  الشراكة  مشروع ملحق التفاقية 

مخطط حماية أَكادير الكبير من الزالزل.
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اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/060/2022 :رقم
على   2022/08/02 يوم   في 
عشرة  الحادية  الساعة  
صباحا  سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي  ابن رشد   
8 زنقة  لحسن   البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
اثمان  بعروض  العروض  بطلب 
  CHUIRC/060/2022 رقم: 
)حصة  االقمشة  شراء  الجل: 

فريدة(. 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،8 ب  الكائنة  واللوازم( 
لحسن العرجون الدار البيضاء، 
ويمكن كذالك تحميله الكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد  مبلغ  الضمان املؤقت كما 
)خمسمائة  500,00درهم  يلي: 

درهم(.
كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
طرف  من  محددة  الرسوم 
مبلغ:   في  املشروع  صاحب 
احتساب  مع  26.403.96درهم 
الفا  وعشرون  )ستة  الرسوم  
وستة  درهم  وثالثة  واربعمائة 
احتساب  مع  سنتيما  وتسعون 

الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
تقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقة  
رقم  النظام  من   و31  و29 
بتاريخ     D1580/15/DEPP
املتعلق   2015 19يونيو  
االستشفائي  املركز  بصفقات 

ابن رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد 
طلبات  مكتب  إلى  باالستالم 
العامة  بالكتابة  العروض 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
املطلوبة  العينات  ان 
التي   العينات،  لهاته  والئحة 
يستوجبها  ملف طلب العروض  
يجب  املواد   لجميع  بالنسبة  
املعدات  مصلحة  لدى  ايداعها  
واللوازم باملديرية العامة للمركز 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد  

لحسن  زنقة   ،8 ب  الكائنة 
وذلك  البيضاء،  الدار  العرجون 
  2022/08/01 يوم   غاية  إلى 
قبل الساعة  الثانية بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2294/ا.د

*************
اململكة املغربية

 املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية طنجة  

تطوان الحسيمة 
املندوبية اإلقليمية للصحة 

والحماية االجتماعية   تطوان
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/19
بتاريخ: 2022/08/04

 2022 غشت   04 بتاريخ 
الحادية  الساعة  على 
القيامفي  عشرصباحا،سيتم 
للصحة  اإلقليمية  مقراملندوبية 
بتطوان  االجتماعية  والحماية 
الخالق  عبد  بشارع  الكائنة 
تطوان،  مرتيل  طريق  طوريس 
عروض  لطلب  األظرفة  بفتح 
األثمان املتعلق ب: إقتناء بدائل 
املعاقني  للمرضى  صناعية 
الحركي  للطب  الجهوي  باملركز 

والترويض بتطوان.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 

االجتماعية بتطوان.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابةالصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ:  في  املؤقت  حددالضمان 

)8000درهم( ثماني آالفدرهم
املعدة  التوريدات  تقديركلفة 
مفصلة  اإلدارة  طرف  من 
وتسعة  خمسمئة  كاألتي: 
ومئتان  الفا  وعشرون 
درهماوعشرون  عشر  وثالثة 
الرسوم  احتساب  مع  سنتيما 

)529.213.20درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسومرقم  و31من  و29 
2.12.349 الصادرفي 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 ألولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريداملضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
مقابل  إماإيداعها،   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
ية  لحما ا و لصحة ا بية و بمند

االجتماعية بتطوان.
لرئيس  مباشرة  إماتسليمها   -
بداية  عند  العروض  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
على  الكترونيا  ايداعها  اما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق  ملف  لقبول  أجل  آخر 
الوصفية التقنيةوالعيناتالتي 
يستوجبهـا ملف طلب العروض 
الساعة  قبل   2022/08/03 هو 
إيداعها  ويجب  زواال،  الثالثة 
باملصلحة اإلدارية واالقتصادية  
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
الصحة  لوزارة  اإلقليمية 

والحماية االجتماعية بتطوان.
إنالوثائق املثبتةالواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة8من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2297/ا.د

*************
اململكة املغربية

املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية طنجة  

تطوان الحسيمة 
املندوبية اإلقليمية للصحة 

والحماية االجتماعية   تطوان
رقم: 2022/14

بتاريخ 2022/08/03
على   2022 غشت   03 بتاريخ 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 

االجتماعات  بقاعة  القيام  سيتم 
اإلقليمية  مقراملندوبية  في 
االجتماعية  والحماية  للصحة 
عبد  بشارع  املتواجدة  بتطوان 
مرتيل  طريق  طوريس  الخالق 
لطلب  األظرفة  بفتح  تطوان، 
ب:  املتعلق  األثمان  عروض 
العظام  تقويم  لوازم  اقتناء 
الحركي  للطب  للمركزالجهوي 

والترويض بتطوان.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 

االجتماعية بتطوان.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابةالصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ:  في  املؤقت  حددالضمان 

)6000درهم( ستة آالف درهم.
املعدة  التوريدات  كلفة  تقدير 
من طرف اإلدارة مفصلة كاألتي: 
ألف  وتسعون  وثمانية  مئتان 
ومئتان واثنان وخمسون درهما 
احتساب  مع  سنتيما  وثمانون 
الرسوم )298.252,80درهم مع 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إماإرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
- إماإيداعها,مقابل وصل بمكتب 
بمندوبيةالصحة  الصفقات 

والحماية االجتماعية بتطوان.
لرئيس  مباشرة  إماتسليمها   -
عند  العروض  طلب  لجنة 
بدايةالجلسة وقبل فتح األظرفة.
على  الكترونيا  ايداعها  اما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوثائق  ملف  لقبول  أجل  آخر 
والعينات  الوصفية التقنية 
طلب  ملف  يستوجبهـا  التي 
العروض هو 2022/08/02 قبل 
ويجب  زواال؛  الثالثة  الساعة 
اإلدارية  باملصلحة  إيداعها 
الصفقات  واالقتصادية  بمكتب 
لوزارة  اإلقليمية  باملندوبية 
االجتماعية  والحماية  الصحة 

بتطوان.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررةفي  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة8من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2298/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/19/م.ع

على   2022/08/02 يوم  في 
صباحا،سيتم  العاشرة  الساعة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة  في 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
مسكنني  تهيئة  أشغال  ألجل 
حادة  أوالد  اإلدارية  بامللحقة 
الطريق  بتقاطع  املتواجدة 
اإلقليمية  والطريق   9 الوطنية 

3015 -إقليم مديونة-.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 
و  امليزانية  قسم  مديونة 
الصفقات  مصلحة  الصفقات 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
في:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
سبعة أالف  درهم )7000درهم(

من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ 

ألف  خمسمائة وستة وعشرون 
وخمسون  وأربعة  ومائتان 
مع  درهما)526254.00درهم( 

احتساب الرسوم.
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
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
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/2300/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/22/م.و.ت.ب

الساعة  2022/08/04 على  في 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  

أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
وتهيئة  تتمة  أشغال  ألجل 
الطالبة  دار  تأهيل  وإعادة 
-إقليم  مديونة  بجماعة  مديونة 

مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 
الصفقات  مصلحة  والصفقات 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف   عشرة  في: 

)10.000٫00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ألف  سبعمائة  مبلغ  في 
وعشرون   وستة  وثالثمائة 
مع  درهما)700.326.00درهم( 

احتساب الرسوم.
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
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  إنالوثائق 

املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2302/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل الحريات 
محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ 

رقم: 2022/6101/05
إعـالن عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2022/07/21 يوم  ستجرى 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما يلي: 
هبولي"  "ملك  املسمى  العقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
85 سنتيار  J/28822 مساحته 
يتكون  منزل  عن  عبارة  هو  و 
وطابق  متجرين  به  سفلي  من 
أول يتكون من شقة بها غرفتني، 
ومرحاض.  مطبخ  بهو،  صالة، 
شقة  من  يتكون  ثاني  وطابق 
بها غرفتني، صالة، بهو، مطبخ 
والكائنة  سطح  ومن  ومرحاض 
بسيدي عبد الكريم إقليم آسفي.

االفتتاحي:  الثمن 
650.000٫00درهما  

لفائدة السيد: محمد العيسي
محفوظ   أمني  ذ  عنه  ينوب 

املحامي بهيئة آسفي
العيسي  مصطفى  السادة:  ضد 

ومن معه
عند  لألداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  املزاد  إرساء 
الراسي عليه املزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   3% زيادة  مع 
العامة . و للمزيد من املعلومات 
التنفيذ  بمكتب  االتصال  يجب 
االطالع  و  املحكمة  بهذه  املدني 

على ملف التنفيذ .
ع.س.ن/2303/ا.د

ع.س.ن /2301/إد

ع.س.ن /2299/إد

060/2022/CHUIRC

060/2022/CHUIRC
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الكلمات   المسهمة11
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

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

األربعاء 06 يوليوز 2022 املوافق 06  ذوالحجة 1443 العدد 13.190

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

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki

األربعاء 06 يوليوز 2022 املوافق 06 ذوالحجة 1443 العدد 13.190

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki

اإدري�س ل�شكر، الكاتب الأول للحزب، 
ي�شتقبل عبد العزيز العبودي الكاتب 

اجلهوي جلهة فا�س – مكنا�س  

األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  استقبل 
العبودي،  العزيز  عبد  أمس،  صباح  للحزب، 
والغازي  مكناس،  فاس  لجهة  الجهوي  الكاتب 
بصفرو. اإلقليمي  والكاتب  املال  أمني   بوهاللة، 
القيادة الحزبية  ويأتي هذا االستقبال في سياق دعم 
بناء  أفق  في  للحزب،  واملحلية  الجهوية  لألجهزة 
مكناس،  فاس  بجهة  بالحزب  للنهوض  عمل  برنامج 
السياسية  بمسؤولياته  القيام  على  ومساعدته 
الجهوية،  التنمية  دعم  في  وانخراطه  واالجتماعية، 

وفي تعضيد تصوراته ملمارسة الشأن العام.

بدء حماكمة جمموعة اأوىل من 
املعتقلني اإثر حادثة مليلية املحتلة

بدأت املحكمة االبتدائية بالناظور النظر في قضية مجموعة 
أولى من مهاجرين أفارقة اعتقلوا بعد محاولتهم اقتحام سياج 
الدفاع،  إلعداد  الجلسة  تأجيل  وقررت  املحتلة  مليلية  مدينة 

بحسب ما أفاد محامون .
وتستأنف املحاكمة في 12 يوليوز بعدما استجابت املحكمة 
املحامي  أوضح  ما  وفق  الدفاع"،  إلعداد  املحامني  من  "لطلب 

خالد أمعز.
بحسب  شخصا،   36 وعددهم  املجموعة  هذه  أفراد  ويحاكم 
للتراب املغربي  «بالدخول بطريقة غير شرعية  أمعز، التهامهم 

والعنف ضد موظفني عموميني والتجمهر املسلح والعصيان».
اقتحام  حاولوا  مهاجر  ألفي  نحو  ضمن  من  هؤالء  وكان 
يونيو،   24 في  والناظور  املحتلة  مليلية  بني  حدودي  معبر 
لكن املحاولة انتهت بمصرع 23 منهم، بحسب الحصيلة التي 
حوادث  إلى  الفاجعة  هذه  وتعود  املغربية،  السلطات  أعلنتها 

تدافع وسقوط من أعلى السياج الحديدي.

املفو�شة الأوروبية لل�شوؤون اخلارجية: 
املغرب، �شريك  اإ�شرتاتيجي  ودوره  

حموري  يف تدبري الهجرة
أكدت املفوضة األوروبية للشؤون الخارجية، إيلفا يوهانسون، 
اليوم االثنني، أمام البرملان األوروبي بستراسبورغ، أن املغرب 
بالنسبة لالتحاد األوروبي  "إستراتيجيا محوريا"  يعد شريكا 
ويضطلع بدور "رئيسي" في تدبير الهجرة والتصدي للمهربني.

وأعربت املسؤولة األوروبية، في معرض حديثها خالل جلسة 
عامة حول محاولة االقتحام الجماعية األخيرة للسياج الحديدي 
على مستوى إقليم الناظور، عن "عزمها مواصلة املحادثات مع 

املغرب )...( من أجل تعزيز شراكتنا الشاملة بشأن الهجرة".
الشرعيني  غير  املهاجرين  من  باملائة   99" أن  تأكيدها  وبعد 
أن  يوهانسون  السيدة  أوضحت  باملهربني"،  يستعينون 
"قدموا من السودان  األشخاص املتورطني في أحداث الناظور 

ومروا عبر ليبيا والجزائر".
وشددت على أن "هؤالء املهربني يقفون وراء املصير املأساوي 
شركائنا  مع  "العمل  ضرورة  على  مؤكدة  األشخاص"،  لهؤالء 
املغرب،  مع  السيما  واملقصد،  والعبور  املصدر  بلدان  األفارقة، 
قصد التصدي للمهربني ومعالجة األسباب الجذرية، والحد من 

تدفقات الهجرة غير الشرعية وتحسني التدفقات القانونية".
إقامة  "على  مهامها  تقلد  منذ  حرصت  بأنها  تذكيرها  وبعد 
شراكة قوية مع بلدان املصدر، العبور أو املقصد"، دعت املسئولة 
إلى "االنكباب على معالجة جذور" الهجرة غير الشرعية، حتى 
ال يكون الناس مضطرين للمخاطرة بحياتهم )...(، وفتح قنوات 

للهجرة القانونية قصد محاربة املهربني".
على  الجماعي  لالقتحام  األخيرة  املحاولة  هذه  عرفت  وقد 
قبل  من  مسبوق  غير  عنف  استخدام  الناظور،  إقليم  مستوى 
األمن،  قوات  عناصر  وجه  في  الشرعية  غير  الهجرة  مرشحي 
بها  الجاري  القوانني  احترام  ظل  وفي  بمهنية  تدخلوا  الذين 

العمل.
كانوا  الذين  الشرعية،  للهجرة غير  املرشحون  وأبدى هؤالء 
مسلحني بالحجارة والهراوات واألدوات الحادة، مقاومة عنيفة 

لقوات األمن، الذين تعبئوا ملنعهم من عبور السياج.

سعار الجزائر ضد المغرب يصل إلى البحوث العلمية

منع الباحثني اجلزائريني من امل�شاركة يف الأن�شطة اجلامعية املغربية
n مصطفى اإلدريسي

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
يوليوز   3 بتاريخ  مؤرخة  مراسلة  بالجزائر 
تمنع  للجامعات  الجهوية  الندوات  رؤساء  إلى 
األنشطة  في  املشاركة  من  الجزائريني  الباحثني 
األساتذة  عضوية  وسحب  املغربية  الجامعية 
الجامعيني الجزائريني في اللجنة العلمية للمجلة 
واألبحاث  للدراسات  الباحث  مجلة   « املغربية 
الجزائر  معاداة  بتهمة  والقضائية  القانونية 
وأنها تصدر من املغرب واملشرف عليها جنسيته 

مغربية . 
ونّبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
»مناورات  إلى  والباحثني  األساتذة  بالجزائر، 
املغرب الرامية إلى توظيف الجزائريني بمختلف 
والدعائية  العدائية  سياسته  ضمن  شرائحهم 
إلى  املعنيني  األساتذة  داعية  الجزائر«،  ضد 

االنسحاب الفوري من املجلة املغربية.
 وبّررت الوزارة الوصية على القطاع مراسلتها 
الجامعيني  من  عدد  بعضوية  هذه  الجديدة 

املغربية  للمجلة  العلمية  اللجنة  في  الجزائريني 
القانونية  واألبحاث  للدراسات  الباحث  بمجلة 
اعتبرتها  عدة  مقاالت  نشرت  التي  والقضائية، 
عن  تدافع  للجزائر،  معادية  الوزارية  الهيئة 
األطروحات املغربية بشأن قضية الصحراء، في 
إشارة  إلى مقال صادر بمجلة الباحث للدراسات 
واألبحاث القانونية في العدد رقم 42 لشهر مايو 
2022 ، لألستاذ هشام امليموني بسلك الدكتوراه 
 – القانونية  العلوم  كلية  العام  القانون  في 
املحمدية ، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 
الوهمية  الجمهورية  طرد  »أسباب  عنوان  تحت 

)البوليساريو( من االتحاد اإلفريقي«.
واألبحاث  للدراسات  الباحث  مجلة  وتضم 
األساتذة  من  مجموعة  والقضائية،  القانونية 
لجنتها  عضوية  في  الجزائريني  الجامعيني 
نوال  مجدوبي  الدكتورة  بينهم  من  العلمية، 
والدكتور مسعودي هشام والدكتور عبد الحليم 
والدكتور  المية  حمامدة  والدكتورة  وساوي 
حاجة  وافي  والدكتورة  خنفوسي  العزيز  عبد 
جميلة  والدكتورة  خيرجة  ميلود  والدكتور 
والدكتورة  خديجة  زروقي  والدكتورة  بوستاوق 

نصيرة لوني.
ملخص  في  امليموني  هشام  األستاذ  يقول 
وقائيا  إجراء  أو  جزاء  الطرد  يعتبر   «  : املقال 
الدول  ضد  الحكومية  الدولية  املنظمة  توقعه 
نهائيا،  القانونية  صفتها  إلنهاء  بها  األعضاء 
وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى معالجة 
الجمهورية  طرد  أسباب  حول  تتمحور  إشكالية 

الصحراوية من االتحاد االفريقي. 
جبهة  باألحرى  أو  الصحراوية  فالجمهورية 
الدولة  سمات  على  يتوفر  ال  كيان  البوليساريو 
املنطقة  ألمن  مزعزع  عامل  بل  السيادة،  ذات 
واستقرارها، ساهم االعتراف الدولي به في توتر 
بعض  مع  للمغرب  الثنائية  العالقات  وجمود 
الدول واملنظمات اإلفريقية. وفي األخير خلصت 
هذه الدراسة إلى أنه يجب على االتحاد اإلفريقي 
الصحراوية  الجمهورية  على  الضغط  ممارسة 
القانونية، أو تعديل  لالنسحاب وفق اإلجراءات 
بهدف  اإلفريقي  لالتحاد  التأسيسي  القانون 
الدول  واستبعاد  طرد  على  صراحة  النص 
)صفحة    « أووقائي  جزائي  كإجراء  األعضاء 
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احتضنت مدينة العيون، أول أمس االثنني، أشغال 
الجلسة العامة للبرملان األنديني، وهي أول جلسة 
 يعقدها خارج نطاق الدول األعضاء بهذه املنظمة.
التي  الجلسة،  هذه  عقد  بمناسبة  له  كلمة  وفي 
ترأسها رئيس البرملان األنديني فيديل إيسبينوزا 
النعم  املستشارين  مجلس  رئيس  أكد  ساندوفال، 
العيون  ملدينة  األنديني  البرملان  اختيار  أن  ميارة، 
من أجل عقد جلسته العامة، »لخير دليل على مدى 
وأيضا  للمملكة،  البرملان  هذا  يكنه  الذي  التقدير 

ملسار العالقات الثنائية واملتعددة األطراف«.
وقال ميارة، إن تخليد ذكرى مرور أربع سنوات 
املغربي  البرملان  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  على 
بتحقيق  لإلشادة  فرصة  يتيح  األنديني،  والبرملان 
في  مراكمته سويا  تم  ما  املشتركة وعلى  األهداف 
مسار تمتني عالقاتنا املؤسساتية الثنائية، والتي 
وصلت إلى مستويات سياسية مهمة تجسد أساسا 
في  التنسيق  وفعالية  النظر  وجهات  تطابق  في 

القضايا املشتركة.
وأضاف أن اململكة ومنظومة دول األنديز تمتلكان 
من  واملؤهالت  والفرص  التاريخية  املقومات  كل 
وإقامة  جنوب،  للتعاون جنوب-  نموذج  بناء  أجل 
شراكة اقتصادية مدرة للنفع املتبادل، وكذا إطالق 

دينامية ملشاريع التنمية البشرية واالجتماعية.

إلى  اليوم  خلد  املغربي  البرملان  أن  ميارة  وأكد 
للقرار  الرابعة  الذكرى  األنديني،  البرملان  جانب 
الحكم  ملخطط  الداعم  األنديني  للبرملان  التاريخي 
وذي  واقعي  كحل  املغربية،  السيادة  تحت  الذاتي 

مصداقية.
وأبرز، من جهة أخرى، أن زيارة أعضاء البرملان 
األنديني ملختلف املشاريع االقتصادية واالجتماعية 
بمدينة العيون، مكنتهم من االطالع على مؤهالتها 
من  وما تشهده  والسياحية  والثقافية  االقتصادية 
دينامية تنموية، مضيفا أن هذه الدينامية هي جزء 
من نهضة شاملة تعرفها باقي مناطق اململكة تحت 

القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس.
راشيد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد  جهته،  من 
على  املغربي  البرملان  انفتاح  أن  العلمي،  الطالبي 
بالتعاون  اململكة  اهتمام  يعكس  األنديز  منطقة 
جنوب، وفتح قنوات الحوار مع فضاءات  جنوب - 
املستقبلية،  التطلعات  نفس  تتقاسم  جغرافية 
وتوحيد  والخبرات  التجارب  تبادل  إلى  وتطمح 

املواقف للدفاع عن القضايا العادلة لشعوبها.
وأشار، في هذا اإلطار، إلى أن انضمام البرملان 
البرملان  إلى  مالحظ،  كعضو  بمجلسيه،  املغربي 
األنديني منذ سنة 1996، ساهم في خلق دينامية 
إيجابية في التواصل مع ممثلي شعوب الطرفني، 

بفضل  استطاع  املغربي  البرملان  أن  مضيفا 
يحصل  أن  ومبادرة،  نشيطة  برملانية  دبلوماسية 
األنديني،  البرملان  لدى  متقدم  شريك  وضع  على 
القارة  مستوى  على  متميزا  محاورا  وأصبح 

اإلفريقية والعالم العربي.
ذكر  الترابية،  الوحدة  بقضية  يتعلق  ما  وفي 
الطالبي العلمي أن اململكة قد تقدمت أمام املنتظم 
دعما  راكم  الذي  الذاتي  الحكم  بمخطط  الدولي 
دوليا وإقليميا وجهويا كبيرا، وذلك من أجل وضع 
حد لهذا النزاع املفتعل، مبرزا أن هذا املخطط راكم 
خالل  كرسه  كبيرا،  وجهويا  وإقليميا  دوليا  دعما 
السنوات األخيرة توالي افتتاح عدد من القنصلية 

العامة بالداخلة والعيون.
من جانبه، أبرز رئيس البرملان األنديني، فيديل 
األنديز  برملان  عقد  أهمية  ساندوفال،  إيسبينوزا 
جلسته العامة اليوم بمدينة العيون، مؤكد إرادته 
اململكة  مع  الصداقة  روابط  وتعزيز  تقوية  في 
املغربية  التجربة  من  االستفادة  أجل  من  املغربية 
الجديدة  التكنولوجيات  السيما  مجاالت  عدة  في 

وتطوير الرأسمال البشري.
بزيارة  قاموا  األنديني،  البرملان  أعضاء  وكان 
ميدانية، االثنني، لعدد من األوراش التنموية بمدينة 
العيون، همت على الخصوص، كلية الطب، ومدينة 

املهن والكفاءات، واملركز االستشفائي الجامعي.
األنديني  البرملان  أعضاء  زيارة  أن  إلى  يشار 
املغربي،  البرملان  من  بدعوة  تأتي  التي  للمملكة، 
الجاري، تندرج في إطار  9 يوليوز  وتستمر حتى 
جاللة  يرعاه  الذي  جنوب-جنوب  التعاون  تعزيز 
التعاون  مسار  وترسيخ  السادس،  محمد  امللك 
القائم بني البرملان املغربي ونظيره األنديني، وكذا 
االهتمام  ذات  القضايا  بشأن  والتشاور  التنسيق 

املشترك.
يذكر أن البرملان املغربي ونظيره األنديني وقعا 
في يوليوز 2018 بمقر مجلس املستشارين مذكرة 
تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل 
والخبرات  الزيارات  تبادل  خالل  من  البرملاني 

والتجارب واملعلومات والوثائق.
املغربي  البرملان  املذكرة، حصل  وبمقتضى هذه 
على صفة الشريك املتقدم لدى هذه الهيئة البرملانية.
هو  األنديني  البرملان  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
هذه  وتسعى   1979 سنة  أنشأت  برملانية  منظمة 
املنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل 
)بوليفيا وكولومبيا  خمسة برملانيني من كل دولة 
تنسيق  إلى  والشيلي(  والبيرو  واإلكوادور 
التشريعات وتسريع االندماج بني دول هذا التجمع.

n يوسف بلحوجي

في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ املجالس 
غير  للدورة  الساحقة  األغلبية  حضرت  الجماعية، 
العادية التي دعا لها 47 من أصل 61 عضوا جماعيا، 
دفع  ما  باحجي،  جواد  املجلس  رئيس  عنها  وغاب 
الحاضرين بتسميتها دورة استثنائية بكل املقاييس، 
عاصمة  لساكنة  بالنسبة  باألسود  انعقادها  ويوم 

املولى إسماعيل . 
باحجي  جواد  الجماعة  رئيس  اكتفى  فبعدما 
العام  املدير  بإشعار  الحكومة  رئيس  لحزب  املنتمي 
افتتح  املرض،  بدعوى  حضوره  بعدم  للمصالح 
الجلسة نائبه األول ليتناول الكلمة بعده رؤساء الفرق 
الرئيس  غياب  اعتبروا  الذين  املستشارين  وبعض 
املجلس،  مكونات  من  وانتقاصا  األمام  إلى  هروبا 
استثنائية  دورة  عقد  طلب  برفضه  ذلك  وموضحني 

املطالبني  عدد  ازداد  وحني  عضوا،   35 من   موقع 
بعقد دورة استثنائية أخرى قبلها على مضض لكنه 
قاطعها، في ما أشار أحد املستشارين إلى أن الرئيس 
القانونية  والضوابط  القواعد  ألبسط  يمتثل  كان  لو 
واألخالقية ملا تجرأ بإخبار مرؤوسه بغيابه بدل أحد 
أشغالها.   وتسيير  الجلسة  بترأس  وتكليفه  نوابه 
حزب  من  جلدته  أبناء  من  حتى  باحجي  يسلم  ولم 
وعبروا  رسمي،  بشكل  منه  تبرؤوا  الذين  الحمامة 
الجماعة  إليها  التي وصلت  استيائهم لألوضاع  عن 
إلى  ليشير  والعشوائي،  االرتجالي  تسييره  نتيجة 
ذلك بوضوح هشام القايد الذي يشغل في ذات الوقت 
غير  حزبه  بكون  مكناس  عمالة  مجلس  رئيس  مهام 
املسؤولية  يقدر  ال  الذي  وأن  تصرفاته  عن  مسؤول 

وعاجزعن تحملها عليه أن يرحل بسرعة.
االتحاد  ممثل  القدوري  محمد  ذكر  جهته  من 
دخول  حزبه  على  أملت  التي  بالظروف  االشتراكي 
غمار املشاركة في التسيير  استشعارا بأهمية األدوار 

والتمثيل،  التدبير،  في  الجماعي  باملستشار  املنوطة 
والرقابة، واقتناعا باملسؤولية الجسيمة امللقاة على 
جهود  تظافر  تقتضي  التي  املرحلة  هذه  في  عاتقه 
الجميع من أجل استعادة ثقة املواطن في املؤسسات 
عرفتها  التي  والتراجعات  النكسات  بعد  املنتخبة 
إال  املستويات،  كافة  على  إسماعيل  املولى  عاصمة 
مع  ال  الرئيس  تفاعل  عدم  مع  وازداد  خاب  ظنه  أن 
أعضاء  مع  وال  املعارضة  مع  وال  املسيرة  األغلبية 
عدم  وبالتالي  حزبه  أعضاء  مع  حتى  وال  بل  مكتبه 
إلى  نداء  ووجه  املدينة.  ساكنة  مطالب  مع  تجاوبه 
فوات  قبل  إنقاذه  يمكن  ما  بإنقاذ  املسؤولني  جميع 
األوان وإن استمر هذا العبث فإن حزبه سيتخذ القرار 

املناسب في الوقت املناسب.
الفرق  بقية  مداخالت  سارت  املنوال  نفس  وعلى 
اتفاقية  تتم املصادقة على  أن  أغلبية ومعارضة قبل 
مكناس  وجماعة  مكناس  عمالة  مجلس  بني  شراكة 
مكناس  لعمالة  الترابي  النفوذ  في  توجد  وجماعات 

العام  الورش  إنجاز  أجل  من  الجمعيات  وبعض 
املؤقت املتعلق بمحور صيانة البنية التحتية للمقابر، 
دورة  إلى  األعمال  جدول  نقط  باقي  إرجاء  تم  فيما 
أخرى بسبب عدم عرضها والتداول فيها في اللجان 
من   28 املادة  روح  مع  تماشيا  املختصة  الدائمة 
القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات. 
الثقة  األعضاء سحب  أحد  اقترح  الدورة  ختام  وفي 
املجلس  على  الجلسة  رئيس  ليعرضها  الرئيس  من 
الذي صادق عليها باإلجماع، وهي إشارة و"ميساج" 
التنظيمي  القانون  كون  قانوني  منه  أكثر  سياسي 

113.14 ال يسعف في ذلك.
أن  باله  على  يخطر  لم  املتشائمني  أكبر  كان  وإذا 
يعيش املجلس هذا اليوم الحزين حسب تعبير أحد 
املستشارين، فإن ما آلت إليه أوضاع جماعة مكناس 
الثمن  تؤدي  التي  واملدينة  الساكنة  مصالح  يهدد 
خدمة  مسؤوليته  بتحمل  مطالب  والجميع  غاليا، 

للمصلحة العامة.

قدم خارطة إصالح مندوبية التخطيط  الذي دعا اليه جاللة الملك

احلليمي ي�شتكي من نق�س املوارد الب�شرية  ويوؤكد دعم جاللة امللك لتعزيز 
�شمود املو�شوعية العلمية ملنتوجها اأمام مالب�شات الظرفية ال�شيا�شية واحلكومية

قدم املندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، 
أول أمس االثنني بالرباط، برنامج عمل املندوبية 
 2022 من  املمتدة  للفترة  للتخطيط  السامية 
»في  الحليمي  قال  اإلطار،  هذا  وفي   .2025 إلى 
السامية  للمندوبية  املؤسساتي  اإلصالح  أفق 
امللك  الجاللة  صاحب  إليه  دعا  الذي  للتخطيط، 
محمد السادس، نصره اهلل، في خطابه السامي 
أكتوبر  شهر  في  البرملان  افتتاح  بمناسبة 
على  للوقوف  فرصة  اللقاء  هذا  يشكل   ،2021
خالل  من  للتخطيط  السامية  املندوبية  أنشطة 
وأرضية   ،2022-2025 للفترة  عملها  برنامج 
حققتها  التي  املكتسبات  مستوى  لتقييم  مؤقتة 

واملؤهالت التي تتوفر عليها«.
للتخطيط  السامية  املندوبية  أن  وأضاف 
تستمد استقالليتها املؤسسية من اإلرادة امللكية، 
املتجسدة في بعدين أساسيني، يتعلق األول بقرار 
إنشائها والثاني بالدعم املتواصل لتعزيز صمود 
مالبسات  أمام  ملنتوجها  العلمية  املوضوعية 

الظرفية السياسية والحكومية.
وعالوة على ذلك، أشار الحليمي إلى أن برنامج 
عمل املندوبية السامية للتخطيط يروم، في املقام 
األول، اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية 
التنمية  أهداف  وتحليل  لتنزيل  استراتيجية 

املستدامة في السياق الوطني.
بحوث  إنجاز  كذلك،  يتطلب،  األمر  أن  وسجل 
الغاية،  ولهذه  أنه،  مبرزا  كبرى،  بنيوية  وطنية 
تقوم املندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية 
كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما 
هو في طور اإلعداد ومنها ما دخل حيز اإلنجاز، 
وستتوج بإنجاز الورش الكبير املتعلق باإلحصاء 

العام للسكان والسكنى.
الحليمي،  يضيف  البحوث،  هذه  وتغطي 
مجموع التراب الوطني بعينات كبيرة بما يكفي 
من أن تمكن من تشخيص الوضعية على مستوى 
أنها  إلى  مشيرا  الوجيهة،  اإلدارية  الوحدات 
املنظم  غير  والقطاع  االقتصادية  البنيات  ستهم 
ومستويات  للربح،  الهادفة  غير  واملؤسسات 
معيشة األسر، والعائلة املغربية، وكذا استعمال 
عن  فضال  والنساء،  للرجال  بالنسبة  الزمن 

اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
السامي  املندوب  شدد  أخرى،  جهة  من 
تحسني  في  املساهمة  ضرورة  على  للتخطيط 
البشرية  املوارد  إلشكالية  الحكومي  التصور 
للمندوبية، مذكرا في هذا الصدد بأن »املندوبية 
املاضية،  الخمس  السنوات  مدى  على  سجلت 
عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت 

الذي ستبلغ فيه حاالت اإلحالة على التقاعد بني 
2022 و2025، زهاء 472 شخصا. ووفقا لنتائج 
الدراسة التي أجريناها هذه السنة حول التدبير 
للمندوبية  الحاجيات  تبلغ  للوظائف،  التوقعي 
 90 حوالي  املتوسط،  في  للتخطيط،  السامية 

موظف، برسم نفس الفترة«.
لحد  تتمكن،  لم  الحكومات  إن  الحليمي  وقال 
من  آلخر،  أو  لسبب  األحيان،  من  كثير  في  اآلن، 
وظيفة  تعزيز  يكتسيها  التي  األهمية  إدراك 
التقييم لسياساتها االقتصادية واالجتماعية من 
طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسني 

أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليني.
وأضاف »نظرا الرتباطها بميزانية الدولة، فإن 
صعوبات  تواجه  للتخطيط  السامية  املندوبية 
الالزمة  البشرية  املوارد  على  الحصول  في 
إلى  باإلضافة  عملها.  برامج  لتنفيذ  والكافية 

والطلب  ألطرنا  املنخفضة  الرواتب  فإن  ذلك، 
العليا  معاهدنا  خريجي  على  القوي  الخارجي 
التطبيقي  واالقتصاد  لإلحصاء  الوطني  )املعهد 
 ))ESI( املعلومات  علوم  ومدرسة   )INSEA(
داخل مصالحنا  املكونة  األطر  تدفع  عوامل  كلها 
إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية 

أخرى« .
لذلك،  »ونتيجة  أنه  إلى  الحليمي  وخلص 
في  عجزا  للتخطيط  السامية  املندوبية  راكمت 
املؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها  البشرية  املوارد 
ضرورية،  دقيقة،  وخبرات  جديدة  كفاءات  من 
بالتحديث  املتعلق  برنامجها  ملواكبة  سواء، 
والتحول الرقمي أو لالستجابة ملتطلبات مهامها 
االستراتيجي  بالتنسيق  الخاصة  الجديدة 
النموذج  تنفيذ  ومواكبة  العمومية  للسياسات 

التنموي الجديد«.

الربملان الأنديني يعقد جل�شته العامة بالعيون

دورة جماعة مكنا�س ا�شتثنائية بكل املقايي�س ... ح�شرتها الأغلبية ال�شاحقة وغاب عنها الرئي�س 

اإ�شراب ووقفة لطلبة كليات 
الطب وال�شيدلة وطب الأ�شنان 

وتاأكيد على موا�شلة الحتجاج
n وحيد مبارك

أمس  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  كليات  طلبة  قاطع 
والتداريب  النظرية  دروسهم   ،2022 يوليوز   5 الثالثاء 
جميع  وكذا  التداريب  أراضي  مختلف  في  االستشفائية 
بعد  تأتي  التي  جديدة،  تصعيدية  خطوة  في  املداومات، 
الصعيد  على  االحتجاجية  الوقفات  من  لسلسلة  تنظيمهم 

الوطني في 28 يونيو الفارط.
وقفة  لتنظيم  بالدعوة  مصحوبا  جاء  جديد،  إضراب 
احتجاجية وطنية أمام مقر البرملان بالرباط في نفس اليوم، 
أصدرت بشأنهما اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب األسنان 
الخطوة  هذه  أن  على  التأكيد  تم  حيث  بالغا،  والصيدلة 
االحتجاجية الثانية، تأتي على ضوء اإلكراهات التي يعرفها 
التكوين الطبي، الذي تم وصف وضعيته بـ »الحالة الحرجة«.

وأكد مصدر طبي لـ »االتحاد االشتراكي« أن شروط وظروف 
التكوين والتحصيل العلمي في مجال الطب العمومي، سواء 
منه النظري أو التطبيقي، تفتقد للعديد من املقومات مما يجعل 
من هذه الدعائم األساسية، التي من شأنها تمكني طبيب الغد 
من كافة الوسائل التي تؤهله للقيام بمهمته على أكمل وجه، 
مفتقدة لشرط أساسي وهو الجودة. وأضاف ذات املتحدث أن 
صحة املواطنني واإلنسان بشكل عام يجب أن تكون بني أياٍد 
أمينة، كفؤة ومتمكنة في مجالها، بما يسمح لها بتعزيز الثقة 
بني الطبيب واملريض، ويسمح بتشخيص دقيق للوضعيات 
املرضية املختلفة ووصف سبل العالج املمكنة، وتفادي كل ما 

من شأنه أن يعيق تحقيق هذه الغاية.
قد  األسنان،  وطب  والصيدلة  الطب  كليات  طلبة  وكان 
انتقدوا تقليص مدة التكوين إضافة إلى غياب مجموعة من 
الشروط التي تسمح لهم بتلقي تكوين جيد، بسبب االكتظاظ 
وضعف البنيات وغيرها من العوامل األخرى، كما أعلنوا عن 
رفضهم ألي خطوة تروم إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، 
باألمر  املعنيني  طرف  من  واسعة  انتقادات  عرف  الذي  األمر 
وأسرهم إضافة إلى خبراء في املجال الصحي، الذين شددوا 
على  ُفرضت  التي  الفرصة  هذه  من  االستفادة  ضرورة  على 
تعرفه  الذي  الخصاص  ظل  في  العائدين  املغاربة  الطلبة 

املنظومة.
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خارطة الطريق امللكية للجواب على إشكاليات املديونية وحتديات الرقمنة والتغير املناخي

األطلسي  االستراتيجي «  الجديد  لحلف شمال  »المفهوم   وضع  
)الناتو (  شمال إفريقيا   في   منطقة ذات  » مصلحة استراتيجية،   على 
جناحه   الجنوبي «. وبذلك تكون الخريطة الجديدة لسياسة   الحلف  
 العسكرية  قد حّددت   أول مّرة ، وبصريح العبارة، خط المواجهة الذي  
 انزاح جنوبًا نحو القاّرة السمراء،   بالرغم من أّن الجناح الشرقي  
 ألوروبا والحلف ،  حيث الوجود الروسي   في   أوكرانيا هو الذي   نال 
األهمية الكبرى في   بيانات الحلف ووثائقه ومخّططاته، المتفّرعة 
واعتبرت روسيا  الذي   ودعناه .  في   مدريد ،  نهاية   يونيو  قمته  عن 
ذلك تحويل العالم إلى جبهٍة مفتوحٍة ضدها،   وقد عبر نائب وزير 
الخارجية الروسي،   ألكسندر   غروشكو،   عن ذلك بقوله : »اعتبار حلف 
شمال األطلسي روسيا  تهديدًا مباشرًا سعي   خطير إلى المواجهة 
مع موسكو على جميع الجبهات « بل اعتبره تحّواًل خطيراً .  بالنسبة 
لروسيا،   التي   اعتبرها »ناتو « في   وثيقة   0102 ،   شريكًا في   الهندسة 
األمنية للعالم الصاعد من الحرب الباردة ،   فهذا   يعني   إخراجها رسميًا 
من   هذه الهندسة ، كما أنّ  » اعتبار وجود دولة كروسيا تهديدًا للحلف  
 هو تحّول خطير جدًا،   إّنه سعي   جاد إلى المواجهة معنا،   والحتواء 
روسيا على جميع الجبهات، وباستخدام جميع الوسائل « كما عبر 

المسؤول الروسي   السابق الذكر . 
وفي   خضم الجبهات   التي   أشارت إليها   وثيقة الحلف، وتشكل 
جبهة للصراع مع روسيا،   هناك جبهة الشمال اإلفريقي   الذي   صار 
معنيًا بالمفهوم االستراتيجي   الجديد   الذي   يحّدد سياسة  الـ«ناتو« 
ودوله، عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا،  وصار معنيًا كذلك في   نتائج 
عندما   معنيًا  المقبل،  وصار  األوروبي   للعقد  االتحاد  مع  التعاون 
أّن روسيا تهديد مباشر،   في   وقت يوجد الروس في    يعتبر »ناتو« 
 شمال إفريقيا بدرجات متفاوتة،  اقتصاديًا وعسكريًا وبشريًا، في   كّل 
من  ليبيا والجزائر والمغرب،  وتتحّدد   المواقف   منها،   بالتالي ،  من 
الـ«ناتو« نفسه   بناء على الموقف من الهجوم الرسمي   على أوكرانيا، 
والذي   تراوح ما بين   االمتناع   عن التصويت  ) الجزائر (  والتصويت 
ضد روسيا  )موريتانيا (  أو الغياب الكلي   عن جلسة األمم المتحدة  
 الخاصة بالتصويت  )المغرب (.   ونجد أنّ   المتحّكم في   مواقف كّل دولة 
 مصلحتها الوطنية،  لكّن ذلك لن   يمنع تطّور الوضع   أكثر، واصطفافًا 

أكثر وضوحًا في   القادم من الحرب .
ضوء  اإلفريقي ،   على  الشمال  مستقبل  قراءة  عناصر   ولعّل  من 
المستجّدات االستراتيجية،   عنصر   الدور اإلسباني   في   هذا التوّجه  
 الذي   كان حاسماً ، إذ يمكن القول إّن إسبانيا نجحت في   أن تجعل 
خريطة الطريق الجديدة لحلف الناتو، تتضّمنه بشكل قوي   وواضح .  
والحقيقة أّن إسبانيا سعت، بجهد كثير،   إلى احتضان القّمة وإنجاحها،  
 لكي  تعّزز فكرة أّن ضفتها الجنوبية مهمة أيضًا لحلف الـ«ناتو« 
وهو ما عّبر عنه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ،  بالقول:   «ضمنَّا أال 
 يكون الجناح الجنوبي  ) للناتو (  منسياً «.  وهذا الدور اإلسباني   مفتاٌح 
أساسيٌّ   في   قراءة الوضع الحالي   في   شمال إفريقيا، وفي   استشراف 
توقعات المستقبل ، فإسبانيا دخلت في   مرحلة عمل استراتيجي   جديدة 
مع المغرب  )انظر مقالة الكاتب »التوأم االستراتيجي   الجديد« في  
» العربي   الجديد «(   وقد صارت بقوة القّمة التي   احتضنتها  ناطقة 
باسم  حلف  الناتو  في   القضايا ذات الصلة بالهجرة وباإلرهاب ،  وميزة 
الوضع الحالي   مع جارها الجنوبي   بناء اتفاقيات تليق بالقرن الواحد 
والعشرين. وفي   الوقت نفسه، كانت موريتانيا قد جّددت مصادقتها 
على اتفاقية التعاون وحسن الجوار والصداقة مع مدريد التي   كانت 
قد وقعتها في العام 8002، ونفسها إسبانيا توجد على مسافة جفاء 
مع الجزائر،   بسبب قضايا تتعلق بقضية الصحراء المغربية،   والتي  
 كانت مدريد قد اتخذت فيها قرارًا تاريخيًا لم   ينل إعجاب الدولة 
الجزائرية . وقد جعل  توّتر الوضع بينهما  األمر   يصل إلى استعمال 
سالح الغاز والنفط ،  وهو ما   يعتبره الـ«ناتو «  سالحًا استراتيجيًا، 

ال   يقبل أن   يستعمل ضد أيٍّ من دوله.
في   سجل األزمات التي   يكون مصدرها الجوار اإلفريقي   لحلف 
الناتو،   يذكر أمينه العام،   ينس ستولتنبرغ   اإلرهاب والهجرة   غير 
الشرعية،   إضافة إلى التهديد باستعمال الغاز والنفط ،  وهي   تلويحات 
تعني   أّن الجنوب مصدر للقلق ،  ولما   يسّميها  » الحروب الهجينة « 
 التي   تكون أراضي   شمال إفريقيا إما مصّدرًا لها أو معبرًا أو ساحة 
مضمر  هو  ذلك  ولعّل  خارجية .  قوى  طرف  من  والتأثير  للصراع 
تصريحات  األمين العام للحلف، عندما صّرح  أّن »الدول األعضاء 
تطّرقت خصوصًا إلى مسألة   سعي   روسيا والصين إلى تحقيق تقدم 
سياسي   واقتصادي   وعسكري   في   جنوب أراضي   دول الناتو «. وقد  
 لّوح الحلف بعدم االستقرار الذي   قد   يتسّبب به هذا النفوذ المتزايد،  
 وهو ما   ينبئ بنية الحلف في   دفع شركائه في   المنطقة إلى مواقف 

حّدية حاسمة :  من  معنا ومن ضدنا؟  
 أصبحت الصين  في   خط   المواجهة ، ويكون الحلف االستراتيجي  
 قد قّرر   اتهام الصين بفرض  » تحّديات منهجية «  ألول مّرة .  وإذا كانت 
الكرة األرضية،  ال سيما مياه   المحيط الهادئ  وآسيا، قد صارت جبهة 
ضد الصين ، فإّن شمال إفريقيا معنيٌّ  باعتبار االستثمار االستراتيجي  
 للصين في   حوض المتوسط وفي   جنوب الصحراء وفي  بلدان  شمال 
إفريقيا. ودولة الزعيم ماو تسي   تونغ   تكتسب   نفوذًا في   المنطقة،  
 خصوصًا في   المجال االقتصادي ،  والشراكات االستراتيجية،   وإن 
انعدم وجودها العسكري   الرسمي  وغير الرسمي .  وتربطها عالقات 
قوية مع الحليف   القوي   للـ«ناتو« واالتحاد األوروبي،   المغرب،   الذي  
 نّوع شراكته بقرار سيادي   أعلنه الملك محمد السادس في   6102،   كما 
أّن موريتانيا ال ترفض أفقًا اقتصاديًا مع بكين ،  وهو حال الجزائر 
نفسها .  ونحن نقتصر على دول المغرب الكبير   جنوب المتوسط،   لما 
لها من تماّس كبير مع تضارب االستراتيجيات الدولية ،  ولقدرتها 

على التأثر والتأثير في   المنطقة في   هذا التوقيت بالذات . 
لن   يكون المستقبل القريب  مبّشرًا بالخير   إاّل للدول التي   استطاعت 
أن تبني   لنفسها مركزًا في   الحرب الثالثية   التي   تشغل بال أوروبا 
وأخرى استراتيجية تشغل بال الحلفاء في   حلف الناتو،   مركزاً   يكشف 
القدرة على تملك عقيدة أمنية سليمة ومقنعة في   محاربة اإلرهاب،  
 وعقيدة استراتيجية بالمساهمة في   إيجاد شروط االستقرار والتنمية 
وعقيدة سياسية للدفاع عن السيادة   في   بناء الشراكات الدولية على 
قاعدة المصلحة الوطنية ،  ولعّل النقطة الكبرى في   ضعف الجنوب 
في   ميزان الشمال هو   التفّكك والنظرة الضيقة   والسلوك الفردي   في  
 تدبير المنطقة ومصالحها،   عبر رفض أي   تعاون أو   يد ممدودة لبناء 
تكتل شمال إفريقي   قادر على أن   يفرض نفسه في   معادالت الميزان 

االستراتيجي   الدولي ...  وتلك قّصة أخرى ! 
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أحمد المديني
 1

لماذا نكتب المقطع؟ هل ألن الزمن متقطع؟ 
الرؤية ناقصة وضيقة؟ الكائن تقّلَص وضؤل؟ 
الكائن هُزل من قهٍر وحرماٍن أم من حاجاٍت 
ممنوعة، وكلُّ إنسان هو من ذوي االحتياجات 
ال  ومحدوٌد  قليٌل  الشيء  ألن  هل  الخاصة؟ 
يمكن تقاُسمه؟ أم ألن الذين بلعوا كل شيء 
ما أبقوا لغيرهم إال ظالل الحرمان يتمرغون 
فيها وَيْحثون التراب فوق األرض تحت اللحد؟ 
هواته  من  لست  وأنا  النِّّفري،  قال  كما  أم، 
من شدة تكالب العاجزين على كالمه ترياقا 
ضاقت  الرؤية  اتسعت  كلما  قال:«  لكبتهم؛ 
عن  لُصمت  جواب  أقّل  ملكت  لو  العبارة«؟ 

الكتابة والكالم.

 2
في زمن َبُعد كثيرا عّني ـ عن جيلي ـ لم 
نكن َنُعدُّ األيام، وال ممن يضعون ساعاٍت في 
المعاصم، كنا نحن هم الوقت، اليوم يتزَينون 
بأفخم الساعات ويطحنهم الخوف وقلوبهم 
تدق كالطبول جَزعًا من الموت. كنا..ال أستطيع 
اإلفالت من جاذبية الماضي، فأنا جزٌء منه 
الِقدُم  ليس  إنه  الحاضر،  في  مستمر  وهو 
متسلطٌة  جثٌث  الميتة،  الخاليا  المتهالك، 
في شكل أحياء؛ كاّل، إنه ليس صفة الطلول 

التي نعاها أبو نواس داعيًا إلى معاقرة ابنة 
الكْرم، بل السبيل الذي مضينا فيه بين الّرحم 
العمر  والوصول في بيداء وشقاء وسعادة 

كذلك ولو إلى السراب.

3
أني  اقتنعتم  ربما  قليال  معي  فــكــروا 
أتحدث،أكتب، خارج مدار الحنين واالستغراق 
في ما مضى وإن ُوجدت من نسغ المضي. 
حديثي عن الماضي إلحاٌح على ما لم يتحقق 
أّنا  بمرارة  جيلنا  أبناء  يقول  ويكُمل. حين 
خسرنا رهاناتنا وُأجهضت مشاريُعنا بقوى 
قاهرة، فنحن ال نحزن، وهذا شعور طبيعي، 
وإنما لنذّكر بأن المستقبل ُسرق منا واغُتصب، 
وما ينظر إليه الرابحون شماتة خسرانًا لنا 
وانتصارًا لهم وعلينا هو الماضي بالذات، 
التِفتوا إليه واستحضروه ولو على الورق 
وسترون أّي خسارة فادحة وأّي هزائم منَكرة، 

وكم رجاٍل أضعنا ليوم كريهة وِسداد ثغر!

4
ال يعّض الكاتب أصابعه من الندم. ال يبكي. 
ال ييأس. وبالطبع، ال يستخِذي أو يتواطأ، 
وإال فهو وغد نذل وشّحاذ. ينخرط في الكتابة 
والحياة، هما مشروع واحد، مراهنًا دوما على 
الربح، إنه رابح سلفا إن أخلص لنفسه فقط، 
ما يتبع ذلك كسب كّله، جّله، وبعُضه أجّله. 
يكفي أن يكون ابن بيئته وشعبه، بصيص 
نور يهديه، وقضية يقبسها من فوهة بركان، 
الكلمات الِحمم واللغة النبع وخياله قرصان 
فوق صهوة خيول الجان قبل اإلنسان. لماذا 
الشعراء هم أنبياء األرض منبوذون في كتب 
السماء؟ ألنهم يقبضون على الجمر ويعَصون 

ويخلقون من جنون.

5
ويا  السيل،  ُغثاء  من  دعك  ِقّلة،  هم  لذلك 

ليل يا ليل، ونثر ِمسخ ال نظٍم وال ذيل. ركاٌم 
هــراء، وصــراخ أجــوف هــواء، قد ضاع في 
الشعر خبز  والُحداء.  السراب  القافلة  سير 
الروح، مثل الخمرة وأعذب، أشدُّ ُسكرا وأملُح 
ثغرا، وأطرب. لذلك نناشد النعيق والنقيق 
والقبيح عن وجهنا اغُرب. كما ظللنا نناشد 
واستعارة  القردة،  رقَص  أوقفوا  المهّرجين 

قامات الفرسان هي وصولة
المردة. األقنعة ذات يوم تتمزق، ومساحيق 
الزينة على الوجه الدميم ال محالة تتشقق. 
ثم ماذا، الويل لشعب ُيضيع وجَهه، صوَته، 
لغَته، خيُله باركٌة وللبغال سروج؛ال هو شرق 

وال غرب.

6
لو ملكت بارقَة أمل ضد الفناء لُصمت عن 
الكتابة والكالم. راسلني صديق، دمث الخلق 
ومحبٌّ لألدب لبيب. أقرضني قرضًا حسنا 
يتابع ما أكتب وينّوه باإلخالص ومناوشتي 
ويستحسن  لإلصالح  نشدانًا  للمساوئ 
العبارة. ثم يصارحني، ولكنك أحيانا تلَسع 
وتغِمز من قناة القوم حتى اللذع، بينما هم 
الشائع وال يفهمون كيف هناك من  يحبون 
يغضب، وتواصل بالكلمات وحدها مثل دون 
كيخوطي ديال مانشا فورة ما تظنه الصواب، 
بينما بأيديهم الحل والعقد والعقاب. لم يقلها، 
دمي،  في  سبحت  قلمي  غمست  كلما  لكني 
ولسان حالي ليس بيني وبين الحرية حجاب.

7
من شّب على شيء شاب عليه، على سبيل 
فاقَد  بــات  كالما  أعيه  الحصر.  ال  المثال 
شيء  على  شــّب  من  الصواب  الصالحية. 
الحداثيون  كشحه.  وطوى  له  وتنّكر  نِسَيه 
الملفقون يتنّدرون على اآلباء الكالسيكيين. 
ُيطلون وجوهُهم بأصباغ المصطلحات، تراهم 
يقلدون طيران النوارس من غير أن يمتلكوا 

صبرها قبل االنقضاض على سمكة في البحر، 
ينحنون ُرّكعًا ُسّجدًا لمن يعطي أكثر وُيلّبون 
واق واق،ويصخبون بفجور: إنكم أثقلتم على 
لها، ُصنّاع  اليوم نحن  التاريخ ومنذ  كاهل 
اليوم ومتعهدو خدمات غد، ال آباء لنا، قتلناهم 

وتزوجنا أمهاتنا سفاحا عَلنًا، وماذا بعد؟!

8
ُأسأل دائما هذا السؤال ويعييني الجواب 
بداهة  تلفظ  إلي،عاجٌزعن  بالنسبة  ألنــي، 
الفطرة. الروائية التركية أليف شافاق أنبُه 
تكتبين؟  لماذا  سؤال:  عن  مّني  وأشــجــُع 
إننا قي بلداننا ال نملك ترف عدم  أجابت:« 
الخوض في السياسة. خذ الحرية ـ هي أّم 
كل شيء ـ هل يمكن لكاتب أن يعيش ويكتب 
بدون الدفاع عن هذا الحق، إنه يدافع عن حقه 
قبل دفاعه عن اآلخرين ومعهم«. ال يحتاج هذا 
التصريح ظاهرًا إلى نقاش، خالفا ألصحاب 
الرؤوس الخشنة، المعلقة في مشنقة مع وقف 
التنفيذ، غير أن آخرين ـ أنظر إليهم كالّسيل 

العرم ـ يدافعون عن نرجسيتهم المقرفة.

9
في الغابة غول، في المدينة تّنين. مخالُبه 
تطول ال يعرف ما الحنين، ويصطبر طويال 
بخفوت  يئّن  والبطش  والقهر  الجوع  على 
وال ُيسمع له أنين. في الغابة تركض ثعالب 
قصف  المدينة  في  بينما  ثعابين،  وتتلوى 
صفقاٍت وعلى الخد األيسر صفعات، والبشر 
المسّمى الشعب غائب وهو فعال مشدود إلى 
الغيب، وفي التلفزيون والصحف والمقاهي 
األحــزاب  وكواليس  واألســـواق  واإلدارات 
والوزارات، وفي مخادع األزواج أيضا وما 
تلك  وعتمة  الجامعات  مدّرجات  من  تبقى 
في  محشوٌّ  كبير  وهــمٌّ  كثير  نكد  الدهاليز 
أنابيب الطنين؛ فمن يكشف الُغّمة عن األمة!

َمقاطُع من زمن مبعَثر ومنظور، واآخر مطمور

همسة يف أذن الوطن

الثمن والقيمة

بقلم: نور الدين العوفي

الكل يعلم أن مصفاة السامير، في األصل، لبنة 
من لبنات المعمار االقتصادي العمومي، ودعامة 
من دعامات السيادة الوطنية، واألمن االقتصادي، 
إنجازات  أهم  من  إنجاٌز  بالخصوص.  الطاقي 
حكومة عبداهلل ابراهيم التي لم ُيْكتْب لها أن 
 .)-1959  1958( سنتين  من  أقل  سوى  ُتعّمر 
وألسباب ال عالقة لها ب » الجدوى « االقتصادية، 
واالجتماعية للمصفاة، تمت خْوصصُتها في زمن 
 4 مقابل   ،1997 )سنة  الضاحكة«  العولمة   «
ماليير درهم(. كان يقال عن المؤسسة العمومية : 
ما أصابت هدفها، وما ربحت تجارتها. وقيل عن 
ح،  رُبّ المقاولة الخاصة إنها أجدر في الكسب، والَتّ
د  وأنجع من حيث التنافسية، وأقدر على التزُوّ
من السوق الدولية للمحروقات بأفضل األسعار. 
في المحصلة، لم تكن المقاولة الخاصة أجدر، 
وال أنجع، وال أقدر. بل آلت، في غفلة، أو تغاُفل، 
 .)2016 مارس   21( اإلفالس  إلى  الدولة،  من 
ومنذ ذلك التاريخ، وشركة السمير في برزخ تنتظر 
المآل. جُرَؤْت حكومة عبداإلله بنكيران )1 دجنبر 
2015( على تحرير سوق المحروقات، ولم تجُرْؤ 
على » التقنين « الذي وعدت به البالد والعباد. 
عًا، التهبت أسعار البنزين، وسرى  وكما كان متوَقّ
سعيرها في مفاصل االقتصاد كالنار في الهشيم. 
 28( البرلمان  بعد  المنافسة،  مجلس  وضع 
فبراير 2018(، تقريرًا في الموضوع )4 فبراير 
2019(، فيه تشخيص للداء، وتوصيف للدواء. 
عادت » حكاية « السامير إلى الطفو مع الحرب 
األوكرانية، حيث افتقد الناس الدور المنوط بها 
في ضبط السوق، وفي تليين تذبذب األسعار، 
تحسبًا  االستراتيجي  المخزون  تأمين  وفي 
عودة  على  الشعبي  الطلب  ــج  تــأَجّ للنوازل. 
السامير إلى » المحفظة « العمومية. للحكومة 
معاكس، أْمَعنت فيه، ال ترى  تقدير موقف «   «
عنه بديال. السامير ذهبت ريُحها، وال نية في 
ى من أصولها المادية، ومن مْجدها  إنقاذ ما تبَقّ
الالمادي. هذا الموقف المعاند للحكومة محكوم 
باإليديولوجيا الليبرالية التي َيْصُدر عنها، وهو 
حكم فيه نظر، لكنه ُمْدرٌك من وجه. ما ال ُيْدرك من 
ج الحكومة، على لسان الناطق  كل وجه هو أن ُترِوّ
س من قيمة السامير، التي  باسمها، لخطاب ُيبِخّ
هي، كما سبقت اإلشارة، من التراث االقتصادي 
للسوق حول  إشارة سلبية  العمومي، ويعطي 
شروط إعادة تشغيلها سواء من طرف الدولة، 
ني على أن  َيُحُثّ القطاع الخاص. هذا األمر  أو 
تبع  وال  حريصًا،  كن   : الوطن  أذن  في  أهمس 
رخيصًا. » الثمن ما تْدفُعه، والقيمة ما تْقِبُضه 
«، و)المستثمر الذكي( هو » من يبيع للمتفائلين، 
ويشتري من المتشائمين « يقول بنيامين جراهام 
 B. Graham, L‘investisseur intelligent,(
1972(. شركة السامير ليست سْهمًا زهيد السعر، 
بل هي قيمة وطنية، ثروة سيادية، واستعادُتها 
عملية استباقية، استثمار ذكي، واستراتيجية 

تنموية.

اإدري�س ل�شكر، الكاتب الأول للحزب، ي�شتقبل عبد العزيز 
العبودي الكاتب الجهوي لجهة فا�س – مكنا�س

التحاد الأوروبي يعترف 
بدور المغرب المحوري 
في الهجرة وبالطابع 
ال�شتراتيجي لل�شراكة معه

البرلمان الأنديني يعقد جل�شته العامة بالعيون

اإعادة ت�شغيل محطتي تهدارت وعين بني مطهر 
با�شتخدام الغاز الطبيعي الم�شال

المغربية  المملكة  أعلنت 
محطتيها  تشغيل  إعــادة  عن 
ــدورة  ال ذات  الطاقة  لتوليد 
بني  وعين  بتهدارت  المركبة 
مطهر باستخدام الغاز الطبيعي 
المسال المستورد من السوق 

الدولية.
للمكتب  بــــالغ  وأوضـــــح 
والــمــاء  للكهرباء  الــوطــنــي 
والمكتب  لــلــشــرب  الــصــالــح 
للهيدروكاربورات  الوطني 
تزويد  أن  الثالثاء،  والمعادن، 
المحطتين بالغاز الطبيعي يتم 
الغاز  أنبوب  بواسطة  تأمينه 
أوروبا من   – العربي  المغرب 
خالل الربط المشترك للغاز بين 
تدفق  وفق  وإسبانيا  المغرب 

عكسي.
وأضــــاف الــمــصــدر ذاتـــه، 
تؤمن  المغربية  المملكة  أن 
الغاز  من  إمداداتها  بالتالي 
الطبيعي من خالل إبرام عقود 
المسال  الطبيعي  الغاز  شراء 
في السوق الدولية وباستخدام 
البنى التحتية للغاز للفاعلين 
الغاز  أنبوب  وخــط  اإلســبــان 

المغرب العربي - أوروبا.

منع الباحثين الجزائريين 
من الم�شاركة
في الأن�شطة الجامعية 
المغربية
الحليمي ي�شتكي من نق�س 

الموارد الب�شرية  ويوؤكد 
دعم جاللة الملك لتعزيز 

�شمود المو�شوعية 
العلمية اأمام مالب�شات 

الظرفية ال�شيا�شية 
والحكومية

بدء محاكمة مجموعة اأولى من المعتقلين 
اإثر حادثة مليلية المحتلة
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المغربيان فاطمة الزهراء بوفار�س 
وعمر لكحل يفوزان بميداليتين 

ف�ضيتين في التايكواندو 

توج البطالن المغربيان فاطمة الزهراء بوفارس وعمر لكحل، يوم  
االثنين، بميداليتين فضيتين في منافسات رياضة التايكواندو، 
المدرجة ضمن دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط ، المتواصلة 

في مدينة وهران الجزائرية .
وهكذا، منحت فاطمة الزهراء بوفارس ميدالية فضية للمغرب، 
عقب خسارتها في نهائي وزن أكثر من 67 كلغ أمام التركية نافيا 

كوس.
من جهته، نال البطل عمر لكحل الميدالية الفضية بعد أن انهزم في 
نهائي وزن أقل من 58 كيلوغراما أمام اإلسباني أدريان فينسينتي.
وبهاتين الميداليتين الفضيتين، رفع المغرب رصيده إلى 32 
ميدالية خالل هذه األلعاب منها 3 ذهبية و 13 فضية و 16 برونزية.

ثالث ميداليات للمنتخب المغربي 
للكيك بوك�ضينغ بط�ضقند 

أحرز المنتخب المغربي للكيك بوكسينغ ثالث ميداليات )1 ذهبية 
لرياضات  المفتوح  الدولي  الدوري  و1 فضية و1 بروتزية(، في 
الكيك بوكسينغ، الذي احتضنته العاصمة األوزبكية طشقند ما 

بين 29 يونيو و03 يوليوز.
وعادت الميدالية الذهبية إلبراهيم بوديك في وزن أقل من 91 
كلغ بعد انسحاب خصمه الهندي رافيندر سينغ في الجولة الثانية 

من المباراة النهائية.
ونال الميدالية الفضية أسامة الهيشو في وزن أقل من 63,5 
كلغ، عقب تغلبه في دور ثمن النهاية على ميكان بيكماميدوف من 
الربع لصاردور تورسونبوييف  تركمنستان ثم تجاوزه في دور 
من أوزبكستان وانتصاره في نصف النهاية على بيكبوالت من 
كازاخستان، قبل أن ينهزم في المباراة النهائية أمام األردني عدي 

المحارمة.
أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب يونس مونين في وزن 
أقل من 51 كلغ، وذلك بعد انهزامه في دور نصف النهاية أمام 

بالكيبيك إيمبيك من كازاخستان.
يذكر أن المشاركة في هذا الدوري تدخل في إطار استعدادات 
النخبة المغربية لدورة ألعاب التضامن اإلسالمية المقررة بمدينة 
قونية التركية شهر غشت المقبل، وكذا المحطة اإلقصائية لدورة 
األلعاب القتالية 2023 بالمملكة العربية السعودية، والتي ستجرى 

نهائياتها بجنوب إفريقيا في غشت أيضا.

الكرة الطائرة
الجي�س الملكي والكوديم

يحققان االزدواجية

حقق إناث للجيش الملكي االزدواجية، بعد إحرازهن لقب كأس 
العرش في المباراة النهائية، التي جمعتهن زوال األحد األخير 
بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار 

البيضاء.
وتغلب على النادي الرياضي لزناتة في مباراة عرفت ندية كبيرة 
به  زناتة مستوى محترما أحرج  فريق  قدم  الفريقين، حيث  بين 
العبات الجيش الملكي المخضرمات، لكن خبرتهم في مثل هذه 

األدوار من التنافس مكنتهن من حسم اللقب. 
بالنسبة لفئة الرجال، تمكن فريق النادي المكناسي من تجديد 
تفوقه على الجيش الملكي، بعدما كان قد هزمه في نهائي البطولة 
الوطنية، ليتغلب عليه مساء األحد في نهاية كأس العرش، محققا 

بذلك االزدواجية ألول مرة في تاريخه.
تجدر اإلشارة إلى أن نهاية كأس العرش لهذا الموسم دارت 
أمام مدرجات شبه فارغة، اللهم بعض جماهير النادي المكناسي، 
والتي لم تتجاوز األربعين مناصرا،  كادوا يفسدون هذه النهاية 
بعد إشعالهم للشهب النارية ورميها داخل رقعة الملعب، مع العلم 
أن الجماهير المكناسية اعتادت على القيام بأعمال الشغب في مثل 
هاته المباريات، لكن من حسن الحظ أن أعدادها لم تكن كثيرة، ما 
سهل عملية التحكم في األمر، وإال لعشنا ما شهدته قاعة الزياتن 

لطنجة سابقا.
سعيد العلوي

الـريـــا�ضي
12 االربعاء 6 يوليوز 2022 املوافق لـ 6 ذو الحجة 1443  العدد 13.190
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البطولة  درع  االثنين،  مساء  الرياضي،  الــوداد  فريق  تسلم 
الوطنية االحترافية »إنوي« لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 
2022-2021، وذلك خالل حفل احتضنه المركب الرياضي محمد 
الخامس بالدار البيضاء ، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين 
الوداد الرياضي و ضيفه الفتح الرياضي الذي حسمها لصالحه 

بهدفين لواحد.
وكان فريق الوداد الرياضي قد حسم أمر اللقب قبل دورة واحدة 
من انتهاء البطولة، وذلك عقب تعادله مع مضيفه مولودية وجدة 
بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي جمعتهما، األربعاء الماضي 
29 من  ال  الدورة  الملعب الشرفي بوجدة، برسم  على أرضية 

البطولة الوطنية االحترافية  ألندية القسم األول لكرة القدم.
وحضر حفل تتويج الوداد بلقبه الـ 22، على الخصوص رئيس 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وعامل عمالة 
مقاطعات آنفا عزيز دادس، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم 
االحترافية عبد السالم بلقشور، عالوة على رئيس نادي الوداد 

الرياضي سعيد الناصري .
فوسط احتفالية كبيرة ميزتها نغمات األهازيج التي رددتها 
التي زينت باللون األحمر مدرجات ملعب  الودادية،  الجماهير 

المركب الرياضي محمد الخامس، رفع عميد الفريق الالعب يحيى 
جبران درع البطولة، وسط هتافات زمالئه ، معلنا التتويج الرسمي 
للفريق، حيث تسلم باقي العبي الوداد وطاقمه التقني واإلداري 

ميداليات اللقب فوق منصة أعدت للحفل.
المغربي  مدربه  قيادة  تحت  الحمراء،  القلعة  فريق  وتمكن 
وليد الركراكي، من حسم لقب بطولة برسم الموسم الرياضي 
2022 - 2021 بعد أن حصد 63 نقطة من أصل 19 فوزا و ست 

تعادالت وخمس هزائم.
وبهذا التتويج الجديد يواصل فريق القلعة الحمراء انفراده 
بالرقم القياسي من حيث عدد ألقاب البطولة، حيث أحرز إلى 
حد اآلن 22 لقبا في مشواره الرياضي، منها سبعة عشر لقبا 
منذ تأسيس الجامعة، يليه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي 

والجيش الملكي بـ )12 لقبا( لكل منهما.
ويطمح فريق القلعة الحمراء بعد نيله لقبي عصبة األبطال 
اإلفريقية، والبطولة الوطنية االحترافية لهذا الموسم، إلى تحقيق 
الرباعية من خالل الظفر بلقب كأس العرش، حيث تنتظره مباراة 
حارقة يوم غد الخميس برسم دور الربع أمام غريمه التقليدي 
الرجاء الرياضي، والتتويج بكأس السوبر اإلفريقي عندما يالقي 

فريق نهضة بركان في المباراة التي تقرر أن تجرى في المغرب .
كما توج مهاجمه الدولي الكونغولي غي مبينزا بلقب هداف 
البطولة بعد توقيعه 16 هدفا متبوعا بمهاجم اتحاد طنجة اكسيل 
مايي بـ 12 هدفا، ثم المين دياكتي مهاجم مولودية وجدة بـ11 هدفا.
من جهة أخرى، تمكن فريق الرجاء الرياضي،الوصيف، من 
العبور إلى منافسة دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم، في حين 
انتزع فريق الجيش الملكي المركز الثالث وهو ما خول له العودة 
الكونفدرالية  كأس  بوابة  عبر  اإلفريقية  المنافسة  إلى  مجددا 

اإلفريقية لكرة القدم.
على النقيض من ذلك تصارعت خمسة أندية على ضمان بقائها 
وجدة  مولودية  فرق  نجحت  حيث  األول،  االحترافي  بالدوري 
وحسنية اكادير واتحاد طنجة في الحفاظ على مقاعدها ، فيما 
غادر فريقا سريع وادي زم ويوسفية برشيد قسم الكبار عقب 
احتاللهما على التوالي للمركزين 15 برصيد 32 نقطة، و 16 
بمجموع 30 نقطة، ليتم تعويضهما خالل الموسم المقبل بكل من 
فريقي المغرب التطواني واالتحاد الرياضي التوركي اللذين احتال 
على التوالي الرتبتين األولى )66 نقطة(، والثانية )55 نقطة( 
في الترتيب النهائي لفرق البطولة االحترافية في قسمها الثاني.

الوداد الريا�ضي يت�ضلم درع البطولة الوطنية 
االحترافية متوجا بطال للمرة الـ 22 في تاريخه

توج المنتخب المغربي ألقل من 18 سنة بالميدالية البرونزية 
بعد فوزه على نظيره التركي بأربعة أهداف الثنين ، في المباراة 
التي جمعتهما ، أول أمس االثنين على أرضية الملعب األولمبي 
القدم  الثالث في كرة  المركز  ، برسم مباراة تحديد  بوهران 
»رجال«، المدرجة ضمن دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط 

)وهران 2022 (.
أنهاري  حمزة  من  كل  المغربي  المنتخب  أهداف  وسجل 
)د 45(، وعبد اهلل الريحاني )د 46(، وأيمن مورير )د 73(، 

التركي  المنتخب  هدفي  سجل  فيما   ،)85 )د  صادق  وعمر 
حبيب بيكر )د 14 و57(.

وكان المنتخب الوطني المغربي ألقل من 18 سنة انتزع 
بطاقة التأهل إلى دور النصف من منافسات كرة القدم »رجال«، 
برسم  وذلك  لمثله،  بهدف  االسباني  نظيره  مع  تعادله  عقب 
الجولة الثالثة من المجموعة األول، حيث استهل مشواره في 
دور المجموعات بتعثر أمام منتخب فرنسا بهدف دون رد، 
لكنه تدارك هذا التعثر بفوز مستحق أمام نظيره الجزائري 

بثنائية نظيفة أنعشت آماله في التأهل إلى دور النصف.  
وفي مباراة نصف النهاية، انهزم المنتخب المغربي أمام 

نظيره اإليطالي بهدفين لواحد.
وفاز بالميدالية الذهبية في هذه الدورة، المنتخب الفرنسي 
بعد فوزه على المنتخب اإليطالي، الذي حاز على الميدالية 
الفضية، وذلك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت نفس 

اليوم.
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المغرب الفا�ضي في حاجة اإلى تدبير اأح�ضن، رغم مو�ضمه الناجح
خالد الطويل

الكروي  موسمه  الفاسي  المغرب  فريق  أنهى 
بتعادل غير مفيد أمام الرجاء الرياضي، ليتبخر 
حلم الظفر ببطاقة المشاركة في إحدى المسابقات 

القارية.
فقد كان الفريق يمني النفس باستعادة حضوره 
في المسابقات القارية أو العربية في ظل ما أبان 
عنه الالعبون واألطر التقنية والمكتب المسير من 
تضحيات، وكان منافسا قويا للجيش الملكي على 
المركز المؤدي إلى كأس االتحاد اإلفريقي، لكنه 
اكتفى بالمرتبة الرابعة، بعد إجراء 30مقابلة، حقق 
انتصارات  تسعة  من  جمعها  نقطة،   45 خاللها 
و18 تعادال وثالث هزائم، مسجال نسبة تهديفية 

بلغت 11+.
والحصيلة،  لألرقام  بسيطة  قراءة  خالل  ومن 
نجد أن المغرب الفاسي بصم على موسم رياضي 
بالبطولة  الفرق  من  مجموعة  من  بكثير  أفضل 
االحترافية، على غرار الفتح الرياضي والنهضة 
البركانية وحسنية أكادير واتحاد طنجة ، لكن هذه 
الحصيلة الجيدة ال تمنع من طرح التساؤل التالي: 
هل كان في استطاعة الفريق أن يحقق نتائج أحسن؟
المسير، وبشاهدة  المكتب  أن  مما ال شك فيه 
العارفين بخبايا الفريق األصفر، عرف كيف يدبر 

موسمه، حيث وفر كل الظروف المادية والمعنوية، 
لكن االفتقاد إلى الهداف أو رأس الحربة المثالي، 
جعل المغرب الفاسي يضيع العديد من النقط سواء 
داخل الميدان أو خارج ، تضاف إليها خطة المدرب 
الذي كان يفضل  التونسي عبد الحي بنسلطان، 
الدفاع عن شباكه عوض المغامرة في البحث عن 

االنتصار، الذي كان في متناوله في بعض اللقاءات. 
فلو أنه خالل 18 مباراة التي تعادل فيها، حقق 
الفوز عشر مرات وانهزم في ثمانية، لوجد نفسه 

منافسا شرسا للرجاء على الرتبة الثانية.
ورغم هذا المؤاخذة، فإن المدرب التونسي قدم 
في سوق  احترامه  وفرض  جيدة،  بطريقة  نفسه 

االحترافي، حيث  الدوري  في  العاملين  المدربين 
أنه يعد المدرب الوحيد في تاريخ الماص، الذي 

حقق أطول سلسلة من الالهزائم.
كان  الحالي  الموسم  إن  القول  يمكن  وعموما، 
تحسنا  سجلنا  حيث  سابقه،  من  بكثير  أحسن 
مهما على جميع المستويات. فرغم الضعف الذي 
لمسناه على مستوى الخط األمامي، تمكن الماص 
من  استعادة مكانته كواحد من أقوى الفرق على 
الصعيد الوطني، وأصبح يضرب له ألف حساب. 
لكن الخروج من ربع نهائي كأس العرش على يد 
االحترافي،  البطولة  غادر  الذي  برشيد،  يوسفية 
ينبغي طرحه للنقاش، ألن الالعبين انتصروا قبل 
لعب المقابلة، حيث استصغروا الفريق المنافس، 
فضاعت منهم فرصة ذهبية لبلوغ المربع الذهبي، 
الذي كان من دون شك سيزيد من قيمة الحصيلة 

الرياضية للنادي .
هذا الخطأ يفرض على مكونات التدبير الرياضي 
بالفريق أن تستفيد منه، والسيما اإلدارة التقنية 
وحتى رئيس النادي، من خالل القيام بانتدابات 
هذا  ضاع  ما  ألن  المقبل،  الموسم  خالل  وازنــة 
الموسم يمكن تداركه في الموسم المقبل، بشرط 
التدبير الجيد لملف االنتدابات، وإعطاء الفرصة 
ألبناء المدرسة، الذين لديهم إمكانيات كبيرة، لكنهم 

في حاجة فقط إلى الثقة واإليمان بقدراتهم.

المنتخب المغربي لكرة القدم ألقل من 18 سنة يتوج بالميدالية 
البرونزية بعد فوزه على نظيره التركي )4-2(
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