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�شوتوا على مر�شحي االتحاد »رمز الوردة« في االنتخابات الجزئية 
في كل من عين ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش

04

يف لقاء  الكاتب األول للحزب مع كتاب اجلهات:

مجال�ش الجهات االإثنتي ع�شرة يتم تدبيرها باأغلبيات هي نف�شها المتحكمة في الجهاز التنفيذي 
الكتابات الجهوية  للحزب ملزمة  بن�شال القرب من اأجل اأن يكون االتحاديات 

واالتحاديون في �شلب المعارك الوطنية والتحديات

االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  اجتمع 
للقوات الشعبية إدريس لشكر، بمعية أعضاء من 
المكتب السياسي، مع كتاب الجهات بالحزب، 
يوم السبت 17 شتنبر 2022، تزامنا مع الدخول 

السياسي الجديد.
الدينامية  إط���ار  ف��ي  اللقاء  ه��ذا  وي��أت��ي 
مؤتمره  منذ  الحزب  يعرفها  التي  التنظيمية 
األخير، واقتناعا منه بأهمية الكتابات الجهوية 
في توطيد دعائم البناء التنظيمي الجديد، على 
أسس اإلنصات والتشاور واإلشراك، وإيمانا 
المجالية  الحزبية  للهياكل  المحوري  بالدور 
في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين 
من أجل عدالة اجتماعية ومجالية على أرضية 

اإلنصاف والمساواة.
ولقد كان االجتماع مناسبة إلثارة جملة من 
االختالالت التي تطبع عمل المجالس المنتخبة، 
سواء مجالس الجهات، أو مجالس العماالت 
واألقاليم، أو مجالس الجماعات سواء الحضرية 

أو القروية.
منذ  الجهات  مجالس  عمل  تقييم  تم  ولقد 
على  المصادقة  ومنذ  صالحياتها،  توسيع 
دستور 2011، باعتباره يعد اإلطار المرجعي 
والمعياري لتفعيل الجهوية خيارا استراتيجيا 
للتدبير المحلي للشأن العام، بما يساهم في 
والتشاركية،  الجهوية  الديموقراطية  تعزيز 
ويفتح إمكانات حقيقية للتنمية بمستوياتها 

المادية والالمادية والرمزية.
المجالس  عمل  حصيلة  على  الوقوف  إن   
الجهوية، وبالتخصيص خالل الوالية الحكومية 
اإلثنتي  الجهات  بكون  تميزت  التي  الحالية، 
نفسها  هي  بأغلبيات  تدبيرها  يتم  عشرة 
كان  مما  التنفيذي،  الجهاز  في  المتحكمة 
يفترض أن تستفيد منه الجهات على مستوى 
ومحليا،  جهويا  الحكومية  البرامج  تنزيل 
في  تتمثل  محبطة،  خالصات  بناء  من  مكن 
كون تدبير هذه المجالس ال يعيق فقط فرص 
التنمية، بل إنه لم يساهم في إنجاح االنتقال 
المفترض من المركزية في تدبير الشأن العام، 
إعاقة  الالمركزية والالتمركز، مما يشكل  إلى 
حتى للتحول الديموقراطي نحو أفق تصحيح 
اختالالت الديموقراطية التمثيلية، بإدماج البعد 
التشاركي فيها، الذي سيمكنها من دماء جديدة، 
وتنموي  ديموقراطي  نموذج  بناء  الستئناف 
يمزج بين الفعالية والتمثيلية، وبين التشاركية 

ونجاعة اإلنجاز.
وقد تم تسجيل تراجع أداء هذه المجالس في 
تقديم الخدمات المطلوبة منها، والتي تعتبر 
أساس تشكيلها، مما يعيق التنمية المحلية، 
خصوصا على مستوى خلق الثروة، واستقطاب 
االستثمارات التي من شأنها محاربة البطالة، 
ناهيك عن األعطاب المرتبطة بتحديث اإلدارة 
المحلية، والمحافظة على البيئة، والمساهمة 

في تدعيم البنيات التعليمية والصحية.
داخل  البينية  العالقات  على مستوى  أما   
مجالس  سيما  وال  المنتخبة،  المجالس  هده 
الجهات، فقد تداول االجتماع معضلة اإلقصاء 
بحيث  المعارضة،  منتخبو  له  يتعرض  الذي 
لم تستثمر األغلبيات المسيرة لمعظم الجهات 
عالقاتها اإللحاقية مع األغلبية الحكومية في 
الدفاع عن مصالح الساكنة، بل تعمقت أشكال 
الفئوية،  المصالح  وحماية  البيروقراطية 
واالنزالق نحو انتظارية قاتلة للمبادرة واإلبداع.

الجهويين  والكتاب  الكاتبات  لقاء  ووقف 
أمام  طويال  األول  الكاتب  األخ  مع  للحزب 
معضلة ندرة المياه، والناتجة إضافة لتراجع 
التساقطات المطرية بشكل مهول في السنوات 
األخيرة، عن السياسات المتعاقبة في ميادين 
والتي  والطاقة،  والتجهيز  وال��ري  الفالحة 
طبعتها العشوائية، واالستمرار في سياسات 
منسوب  تراجع  رغم  نفسها،  المائي  التدبير 
حقينات  منسوب  وتراجع  المائية،  الفرشة 
إلى معطى  الجفاف  السدود كذلك، مع تحول 

بنيوي، وليس حدثا استثنائيا.
 إن التحدي المائي أصبح يفرض تدخالت 
آنية، وأخرى استراتيجية، مما يتطلب إعادة 
النظر في مخطط الجيل األخضر لصالح مالءمة 
الفالحة التصديرية مع معطى الندرة المائية، 
واإلسراع بإخراج المشاريع المبرمجة المتعلقة 
المياه  تدوير  وإع��ادة  البحر،  مياه  بتحلية 
والتعامل  أخرى جديدة،  برمجة  مع  العادمة، 
المائي،  الهدر  في  المتسببين  كل  مع  الحازم 

عبر تشريعات زاجرة.
 ولقد خلص اللقاء إلى اعتبار األزمة المائية 
يجب أن تحظى باألولوية سواء في السياسات 
وأنها  المجالية،  أو  القطاعية،  أو  الوطنية، 
تتطلب تدابير التقائية مستعجلة بين وزارات 
تقتضي  كما  مختلفين،  ومتدخلين  متعددة 
المقبل اعتمادات  المالية  أن يخصص قانون 

تتناسب مع التحدي المائي.
اللقاء،  نهاية  في  األول  الكاتب  عبر  وقد   
ودعا  الجهوية،  الكتابات  بعمل  اعتزازه  عن 
إلى مزيد من نضال القرب، من أجل أن يكون 
المعارك  صلب  في  واالتحاديون  االتحاديات 
الوطنية والتحديات القائمة والمقبلة، بنفس 

وطني ديموقراطي منفتح.

على قانون المالية المقبل اأن يخ�ش�ش اعتمادات تتنا�شب مع التحدي المائي

أحمد المديني
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ما سأخُطه هنا ِجدٌّ في ِجّد«. والقلم وما يسطرون«، فما 
اعتدت مع قارئي استعماَل الهزل وال  استخدمت اإلسفاف، 
منه  ما نصطِلي  كثرة  من  بالرغم  َيقَدح  ما  أتفادى  أن  دْأبي 
ونراه َيفَدح. أعلم جيدا كِم الحياُة ُتثقُل على اإلنسان إن لم 
يستريح  أوزارها  من  يخّفف  بما  ويعّطرها  بتوابل  ُيخّللها 
بها وإّما يتسّلى قليال، ال سيما إن كان الُعسُر غالبُا والُيسر 
غائبًا والنفُس تضيُق بال نَفس. مما أذكره من طفولتي إلى 
بلوغي فعنفوان شبابي أن بني قومي وهم عقالُء رزينون مرحو 
األعطاف وفكهون، أيضا؛ أذكر مجالس والدي وقد كان بيُتنا 
َمضافة، يستقبل أصدقاءه وزّواره من فقهاء وزمالء القرويين 
وقضاة وحتى أبناء السبيل، وبعد خوضهم في أحاديث الفقه 
والتفسير والفتاَوى والفذلكات النحوية وكذا األشعار، يوِلم لهم 
وخاللها وبعدها ينصرفون إلى المستملحات ولطيف األقوال 
وما يسّمونه الَبسط. كذلك عشنا أبناء جيل الدار البيضاء 
السبعيني ونحن نحمل جبال التُّعس لقسوة أيامنا والعنف 
الُمْسَلط عليها وعلينا ال بد لنا كلما وبما تيّسر أن ُنذِهب عّنا 
الشجن بْوِقّيت بهجة وانشراح، وكاُس المحبة علينا يدور ِبراح. 

2
ال أريد أن أحكم على الزمن الحالي وأنا منه، وإن فَتر معه 
بين  األحوال  تبّدَل  وأدرك  كان،  الذي  الوهُج  حماسي وخّف 
األمزجة واألذواق واألجيال، لكني لم أنفصل ولم أر الذبوَل 
على الوجوه، وأطفاال كأنما يولدون شيوخا، وفتيانا وشبابا 
ٌم على األمل، وإن ُوجد  ُمقدَّ يغلب عليهم االبتئاس، واليأس 
بينهم متفائٌل عّدوه أحيانا ساذجًا أو خفيَف العقل، فأيُّ خطر 
مستقبله  عماُد  هي  التي  شبيبُته  ُتقِبر  أن  وبلٍد  شعٍب  على 
نفَسها وهي في ُمقتبل العمر وأول الطريق، ال عجب أن يكون 
العنُف والشغُب المتفجران في مالعب كرة القدم، وهما بالطبع 
مرفوضان، أحَد أبهر أشكال التنفيس عن إحباط ومكبوٍت أكثر 
منه أسلوَب مؤازرة لفريق الدار ولو بالحجارة والنار.  حين 
ينَفضُّ الجمُع تعود الحشود من حيث أتت، َسكرى بانتصارات 
عابرة وهمية، وإما َتجُرّ ذيَل الخيبة بسبب هزيمة تراها منَكرًة 
لم َتجر في حلبة الفرسان وإنما في مضمار لعبة، وفي آخر 
المطاف ينكفئ الفريقان ويهبطان في قرارة بئر عميقة من 

الصمت والكآبة الخرساء. 

3
ثمة إذن شيٌء بل أشياُء هي على غير ما يرام، ال يكفي لها 
آرائُك آالف المحللين النفسيين وقاعاٍت وغرٍف لمثل مستشفى 
الرازي ولو عّممتها على سائر البالد، إذ الضحك والمَرح فّنان ال 
يولدان بعالج الطب النفسي الذي ُيكّرُس عمُله للُعصاب والحزن 
نة، والحال أن الحزَن العائَم  الدفين، أي االكتئاب بجذور متمكِّ
في الطرقات وعلى باحات المقاهي بال عدِّ يحتاج إلى طبٍّ 
مختلٍف من نوع أمراض العالم الثالث مرتبطة بالعيش وظروفه 
من كل النواحي ساَل عنها ِحبٌر غزير منذ استقالل األوطان 
وصَهلت ُخطب في التجمعات وسارت حشوٌد في المظاهرات 
وامتألت زنازُن فال مزيد، ولن تضع الحرُب أوزارها حتى وقد 
صدئ الكالم. عندما يستوي الجاهل والعالم، ويتفّوق األوُل 
على الثاني، ويعلو مقاُم الّدِعيِّ الّدجال، وَيخِسف حقُّ الوطني 

والنزيه، يفترض هو القدوة والمثال، يتضاءل االحتمال عن 
أفق لغد يبدو كالُمحال، وألن القوم أِلفوا الخيبة واالنكسارات 

فإنهم قابعون في الصمت وعلى كل لسان ينعقد سؤال. 

4
ال ُأفتي وما أنا ِبَنذير. ال يتخّير الكاتُب موضوعه دائما وال 
كلماِته، خاصًة منا نحن الذين ُولدنا في بلدان الحرمان والِحمم 
والّدْوِس على الرقاب. أجداُدنا في الحركة الوطنية ومن تالهم 
وإلى أمٍد قريب لم يكتبوا الكتب ولكن صدحوا بالشهادات 
حملوها على صدورهم وطافوا في األحياء وسّودوا الصحف 
يتصّيدون  وبعده  االستقالل  قبل  عتاٌة  أبوابها حراٌس  على 
الكلمَة المحفِّزَة المحرِّضَة التي يسّطرها السياسي الوطني 
والديموقراطي والكاتب الّداعية، ليكّبلوها ويكّفروها ويخّونوها 
َجْمٌع،  الواحد  في  المصير.  وبيَس  أفلحوا  وقد  نوها  وُيدجِّ
ُيناغيه  وقليال ما يفَرغ أديب وشاعٌر لُجرحه َيشجيه وُحّبه 
تحت شرفة الحبيبة، ُوِلدت الرومانسيُة في األصل ثورًة على 
الجمود والقيود ال لوعًة ودموعا َتذِرفها العذارى على الُخدود، 
واألمهات اللواتي شاب شعرهن ووهنت السيقان من طول وقوف 
عند أبواب سجون ذبلت فيها أعمار فلذاتهن كّن رومانسيات، 
ما زلن يحملن ِقفافًا بعرقهن منتظرات دورهن لزيارة أسير في 
فلسطين، كما ينتظر حّمالون وعماٌل بؤساُء في الُموقف من 
يشتري اهتراَء عضالتهم بأجٍر زهيد ال َيندى له جبين الجشعين. 

5
سأعود في مقالة أخرى ألكتب بأبجدية الفرح وأكفيكم من 
طول ُتعس فما أحَوجنا إلى الفرح. كنت سأفعل اآلن، لوال وَقف 
على رأسي صديٌق قديم وبدأ يهذي بكالم طويل ال أعلم هل 
يخاطبني أم فقد صوابه، أم لعله يتخذني وسيطا وهو في حال 
ُعسر لتصل شكواه التي لم أفهم بالضبط إلى من يعنيه أو ال 
يعنيه األمر، وأجدها قابلة للتأويل حسب مخزونك ووضعك، 
ال تفكر في الذهاب إليها،  لم ُيسّمها[  هي: »هذه المؤسسة] 
في االقتراب منها، إّياك والمرور تحت نوافذها. أما الوقوف 

ببابها فهو ضرب من المحال. لذا، امُح ذكرها من رأسك، َصفِّها 
من شريط األحالم، ال يخطرّن ببالك يوما الولوج إليها، عبور 
العاّمات  الرئيسات  ممراِتها، ودهاليِز مسؤوليها، مديراتها 
ومديريها، ولو ُشرودًا، فذا ُجرٌم مشهوٌد بعيون الكاميرات، 
جئَت تّطلع على أسرار الكون، ال تفكر أو سُتدان سلفًا بأن 
بك مّسًا من جنون، وحقِّ نون، هذا ِجدٌّ في ِجد«. والقلم وما 
يسطرون«. ال تفكر وإن سلخَت دهرا في مصالحها وبلغَت 
من العمر ُعتيا في مكاتبها، فهي ُحكٌر ووكٌر وِمحراٌب ألهلها 
فوقها  يقرفصون  مصطبٌة  لهم  وصغاُرها  كباِرها،  سادِتها 
كالِقردة عند مداخلها، تقود إلى مفاوزها حيث هم ال ُيرون 

أشبه بالميتافيزيقا.

6
 تظنني أخرِّف. عندك معضلة ما، لو خطر ببالك � أوصيك 
أنزلته  أحدا  تطلب  أن   � بالّصرع  سُتصاب  أو  إّياك  مجددًا 
السكرتيرة  لك  ستقول  ها،  بفضِّ مكّلفًا  المطلق،  أي  اآللهة، 
 désoléeبصلف واحتقار: سنعطيك موعدا بعد ألف عام، أو
المديرة العامة هذا األسبوع في استجمام، أما الرئيس المدير 
العام vous n’avez vraiment pas de chance !  هو في 
مهمة لمدة عام. افترض، طلبت بعد عام قد اختنقت بالسؤال، 
فالحال أسوأ من حال. ستسمع: السادة المديرون مجتمعون 
هم من أجل البالد والعباد يعملون. أين؟ أوه، إنهم متفرقون، 
بعضهم في ُخلوة كالمتصوفة بين فنادق مراكش وإيفران، 
العطاء المثمر يحتاج إلى السكينة وهدوء البال؟! َهب، فكرَت 
أن تقتحم المكان فكأنك ستصعد إلى جبل الطور، أو تنتابك 
فكرٌة خرقاء لتثُقب الجدران واألسقَف وتدخل من باب الحمام، 
حمام المدير)ة(العام)ة(أو ُكّوة ماِسك األختام،  أنت إذن تنطح 
الصخر، وتعاند لهتك سّر الميتافيزيقا وهي هالم. إنس، وعد 
فَذرهم في  إلى رحم البدايات، إنما إياك أن تنسى السؤال« 
َغمرِتهم حتى حين« فِلكّل أجٍل كتاب، يحسبون أنهم يتدبرون 
لك وألمثالك فنَّ الحكامة الجيدة، وهذه تقتضي يا سيد إغالق 

األبواب واألفواه بإحكام، وبه اإلعالم والسالم.

يف اأفق املوؤمتر الوطني التا�شع لل�شبيبة االحتادية
هاجر اأومو�شى: م�شاألة 
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عبد المجيد النبسي 
مباشرة بعد نهاية المباراة، التي احتضنها ملعب »بوبكر 
اعمار، مساء األحد، والتي جمعت جمعية سال بيوسفية 
برشيد، وانتهت بفوز الفريق السالوي، عاشت بعض أحياء  
الرعب  نشر  في  تسبب  أمنيا خطيرا،  انفالتا  مدينة سال 
والهلع بين كل من صادفتهم أمواج بشرية هائجة، هدفها 
ممارسة عدوانيتها وسلوكاتها اإلجرامية على أناس قادتهم 
الظروف إلى التواجد في الوقت الخطأ والتوقيت الخطأ.

ما عاشته مدينة سال  ال يمكن نعته بشغب المالعب، أو 
بـ«الهوليغانيزم« ألنه تحول إلى إجرام منظم بشكل خطير، 
يعتمد على المفاجأة والترويع، خاصة وأن من قاموا بالفعل 
بيضاء،  بأسلحة  مدججين  كبيرة  داخل مجموعات  كانوا 

وحجارة كبيرة، هددت السالمة الجسدية لألبرياء.
مجرمو المالعب قطع بعضهم المسافة الطويلة الممتدة 
من حي بطانة، الذي يتواجد فيه الملعب وأحياء بعيدة )حي 
السالم، وحي كريمة، والرحمة، حي اشماعو، األمل وسعيد 
حجي( مخلفين، إضافة إلى الهلع، العديد من الخسائر في 
وتخريب  السيارات،  زجاج  )تكسير  المواطنين  ممتلكات 
بعضها، إرغام بعض الباعة على إغالق محالتهم التجارية، 

في يوم عطلة يكثر فيه الرواج التجاري بشكل كبير(. 
وهم  كثيرا،  المساعدة  والقوات  األمن  رجال  وتعذب 
مجموعات  في  كانوا  ألنهم  المشاغبين،  تفريق  يحاولون 

وكانت وجهاتهم متعددة.
ويأتي هذا التخريب اإلجرامي، بعد العديد من االعتقاالت 
التي كانت طالت مجموعة من المجرمين ومروجي المخدرات 
مركب  بمحيط  األمنية  العناصر  شنته  استباقي  عمل  في 
األمير موالي الحسن بالرباط قبل مباراة الفتح والوداد،  
البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  الرياضي  المركب  وفي 
العمليتان أسفرتا عن حجز  الرجاء، وكانت  خالل مباراة 
األجهزة األمنية لمجموعة من السيوف  والقضبان الحديدية 
من  أكثر  توقيف  تم  كما  الهلوسة،  وحبوب  والمخدرات، 

150مشتبه فيه في العمليتين وكان من بينهم قاصرون .
بمختلف  والمخدرات  السيوف  حجز  عمليات  وتؤكد 
أنواعها، داخل المالعب وفي محيطها، بأن مدرجات المالعب 
المرافقين  وأن  بعض  للمخدرات،  رائجة  أصبحت سوقا 
للفرق هم مروجو مخدرات ومجرمون، يتخفون وراء ألوان 
الفرق، ما أصبح يفرض على األلتراس تنقية محيطها من 

هذا النوع من المجرمين. 
لفريق  المساندة  »الكورفاتشي«،  مجموعة  وكانت 
بأنها  أكدت من خالله  قد أصدرت بالغا  الملكي،  الجيش 
لن تسمح بأي خروج وأي انحراف عن التشجيع الرياضي 

بين المنتسبين لها.
وأصبح اإلجرام القادم من المدرجات يفرض على األجهزة 
الدقيق  بالتفتيش  وذلك  مظاهره،  لكل  التصدي  األمنية 
القاصرين  دخول  ومنع  المالعب،  دخول  قبل  للمشجعين 
غير المرافقين، كما أصبح لزاما على األندية تشغيل البوابات 

اإللكترونية التي صرفت عليها الماليير، وتحولت إلى مجرد 
ديكورا الغير.

تبعد  كونها  من  اإللكترونية  البوابات  أهمية  وتأتي   
عملية  يعرقل  ما  وهو  المالعب،  إلى  الجماعي  الدخول 
اإلجرامية  النيات  أصحاب  وأن  خاصة  األمني،  التفتيش 
يتعمدون التجمهر أمام البوابات، وبالتالي الهجوم بقوة 
على عناصر األمن الخاص، وهو ما يبعدهم عن التفتيش.

وبعيدا عن العمليات اإلجرامية، أصبح لزاما أيضا تطبيق 
عقوبة حرمان المشاغبين من ولوج المالعب، خاصة وأن كل 
المالعب مجهزة بكاميرات المراقبة، والتي يفترض تشغيلها 
أثناء المباريات، خاصة وأن األندية هي من تؤدي العقوبات 
المالية وعواقب اللعب من دون جمهور، التي تفرض عليها من 
طرف لجنة التأديب واألخالقيات، وليس المشجع الذي رمى 
بالشهب االصطناعية داخل المالعب، وليس أحد أعضائها 

من اقتحم الملعب.
أصبح  ومحيطها،  المالعب  داخل  يجري  عما  وبعيدا 
لزاما كذلك فرض مراقبة صارمة على كل من ينقل الجماهير 
إلى المالعب، سواء كانوا ناقلين مهنيين أو خواص، ألن 
يوم المباراة أصبح يوما لتجاوز كل قوانين السير وكل 
شروط السالمة الطرقية، ذلك أن هناك حافالت وسيارات 
النقل المزدوج، وسيارات خواص أصبحت تقل الجماهير 
داخل صناديق األمتعة وفوق أسقف الحافالت، وكان الذاكرة 
قصيرة وال تستحضر مآسي الطرقات التي حصدت الكثير 

من أرواح المشجعين.

القدم، أول أمس االثنين،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أقامت 
بالمركب الرياضي محمد السادس بالمعمورة )سال(، حفل استقبال على 
شرف أطر والعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، 

الفائز يوم الجمعة الماضي بلقب كأس القارات الدولية بالتايالند.
وأحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لقب كأس القارات، 
بعد تفوقه على نظيره اإليراني بأربعة أهداف لثالثة )بعد التمديد(.

وهنأ رئيس جامعة كرة القدم، فوزي لقجع، في كلمة بالمناسبة، 
العبي وأطر المنتخب الوطني بهذا اإلنجاز، الذي جاء ليكرس تألق 

العناصر الوطنية على الصعيدين اإلفريقي والعربي.
الذي فرض  القاعة،  القدم داخل  لكرة  الوطني  المنتخب  إن  وقال 
سيطرته على اللعبة عربيا وقاريا، واكتسب ثقة الجماهير المغربية، 

يجب أن يستمر على النسق ذاته حتى يبلغ العالمية.
الفريق الوطني يسير على الطريق الصحيح بفضل  وأضاف أن 
هشام  الوطني،  التقني  واإلطار  الالعبون  يبذلها  التي  المجهودات 

الدكيك، والطاقم الطبي، مضيفا أن تألق العناصر الوطنية يضع على 
عاتقها ضغطا ومسؤولية أكبر، حيث انتظارات الجمهور المغربي 

باتت تتعدى الفوز بالبطولة اإلفريقية والكأس العربية.
وأوضح لقجع، في السياق ذاته، أن اطمئنان الجمهور والجامعة 
للمستوى الذي بلغته العناصر الوطنية والنتائج التي تحققها أصبح 
اتفاق والتزام مع كل  أنه كان هناك  بقدراتها، مبرزا  ثقافة وإيمانا 
مكونات المنتخب الوطني على أنه خالل كأس العالم المقبلة يجب 
نسيان بطولة إفريقيا وكأس العرب، والتركيز كليا على المونديال 

والتفكير في بلوغ المربع الذهبي لدخول نادي الكبار.
من جهة ثانية، أوضح أنه »اليوم لدينا نموذج للنجاح يجب أن 
يحتذى به بالنسبة لباقي المنتخبات الوطنية للفئات الصغرى. الفريق 
الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز باأللقاب في البطوالت والدوريات 
ألنه يشتغل باستمرار، لذلك أدعو المشرفين على منتخبات أقل من 15 
و17 و20 سنة وغيرها إلى بذل مزيد من الجهد لبلوغ هذا المستوى«.
إلى  الصغرى  للمنتخبات  الوطني  التقني  المدير  رئيس  ودعا 
للنجاح وطرق  قادته  تجربته،التي  الدكيك الستعراض  دعوة هشام 
التقنية  خبراته  من  واالستفادة  الناشئين  الالعبين  أمام  اشتغاله 
وكيفية تدبيره للمباريات. كما جدد التزامه بتوفير جميع اإلمكانيات 

المادية واللوجستيكية حتى يتمكن المنتخب المغربي بكل مكوناته 
من بلوغ األهداف، التي تم تسطيرها، وبالتالي االستجابة لطموحات 

وانتظارات الشعب المغربي.
من جانبه، عبر هشام الدكيك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكأس 
القارية، والذي جاء ليعزز المكانة التي باتت تحتلها كرة القدم داخل 
القاعة قاريا وعربيا، خاصة وأن الخصم كان هو منتخب إيران الذي 
يحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي ويحتكر لقب هذه الكأس 

منذ سنوات، فضال عن بلوغه نصف نهاية كأس العالم.
وأشاد، في هذا الصدد، بالروح القتالية التي أبان عنها الالعبون 
خالل هذه المسابقة، وخاصة منهم من يمارسون في البطولة الوطنية، 
والذين خاضوا التجربة ألول مرة، علما بأن المنتخب الوطني خاض 
مباراته األولى ضد منتخب التايالند بدون عناصره المحترفة، بعدما 

عمدت اللجنة المنظمة إلى تقديمها بيوم واحد.
ربع  دور  بلغ  القاعة  داخل  القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  وكان 
نهاية كأس العالم التي أقيمت بليتوانيا، محققا بذلك إنجازا تاريخيا 
غير مسبوق على الصعيدين العربي واإلفريقي، وبات ممثل إفريقيا 
والعرب الوحيد في هذا المونديال بعد إقصاء منتخب مصر في دور 

المجموعات.

جامعة كرة السلة تحدد 
موعد انطالق البطولة الوطنية 
وتتراجع عن نظام المجموعات

السلة،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  أعلن 
مصطفى أوراش، يوم األحد بالرباط، أن منافسات بطولة 
في  ستنطلق  وإناثا(  )ذكورا  السلة  لكرة  الممتاز  القسم 

تاسع أكتوبر المقبل.
قرعة  هامش  على  صحفية  ندوة  خالل  أوراش،  وقال 
البطولة الوطنية لكرة السلة، إن الموسم المقبل سيعرف 
العديد من التغييرات التي قد تجعل البطولة أكثر تنافسية.
أجل  من  المجموعات  نظام  إلغاء  سيتم  أنه  وأضاف 
القدرة  من  والرفع  بالمنافسة  الفرق  لجميع  السماح 
المستوى  على  إيجابا  الذي سينعكس  األمر  التنافسية، 

العام للبطولة الوطنية.
سيكون  الممتاز  للقسم  الجديد  الشكل  هذا  أن  وتابع 
»مثمرا«، خاصة على المستوى التقني للفرق المشاركة، 
مع لعب المزيد من المباريات التي ستحفز األندية على 

تحسين مستوى تنافسيتها.
واستطرد قائال إن »الفرق ستكون مدعوة للعب ثالث 
مباريات في النصف النهائي والفوز بمباراتين للوصول 
إلى النهائي«، مضيفا أن النهائي سيقام أيضا في خمس 
مباريات وسيكون البطل هو الفريق الذي سيفوز بثالث 

مباريات.
ورأى أوراش أن الظفر بلقب بطل المغرب في كرة السلة، 
أطوار  مختلف  خالل  الجيد  التقني  االستعداد  يستدعي 

البطولة.
وفي سياق متصل، قال إن الجامعة تهدف، من خالل 
هذه التغييرات، إلى ضمان المزيد من المصداقية والقوة 
لمنافسات القسم الممتاز للعبة، مشيرا إلى أن بطولة مختلف 

الفئات العمرية ستنطلق في أكتوبر المقبل.
وأكد أوراش أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة 

أعدت عقد برنامج مع الجمعيات لتطوير قطاع التكوين.
وبخصوص العصب الجهوية، قال رئيس الجامعة إنه 
ستتم مواكبتها من أجل تطوير مستواها اإلداري والتقني، 
مذكرا بالشراكة مع االتحاد الدولي لكرة السلة الهادفة إلى 

دعم الجامعة في الجوانب اإلدارية والتقنية.
وبالعودة إلى الموسم الماضي، أشار إلى أن المستوى 
التقني كان جيدا للغاية، ويتضح ذلك من خالل الحضور 
القوي للجمهور في القاعات وقوة المنافسة بين األندية.

واعتبر أن كرة السلة الوطنية تسير اآلن في المسار 
فيروس  جائحة  بسبب  صعبين  عامين  بعد  الصحيح، 
السلة  كرة  مكونات  جميع  بمساهمة  مشيدا  »كورونا«، 

الوطنية في هذه النتيجة اإليجابية.
كما أكد على عمل اإلدارة التقنية الوطنية الجديدة التي 
نجحت، منذ انتخاب المكتب الجديد، في إحداث الفريق 
الوطني النسوي وفريق أقل من 16 سنة، باإلضافة إلى 
خمس دورات تكوينية تطرقت إلى كل ما يتعلق بكرة السلة.

أكادير تستضيف البطولة 
اإلفريقية للترياثلون 

تنظم الجامعة الملكية المغربية للترياثلون، وبتنسيق 
مع االتحاد الدولي للترياثلون، أيام 23 – 24 – 25 شتنبر 
الجاري بمدينة أكادير، النسخة الثالثة للبطولة اإلفريقية 

للترياثلون.
وحسب بالغ للمنظمين، سيشارك في هذه التظاهرة 
نخبة من أبطال هذه الرياضة بالدول اإلفريقية، منها مصر 
وكينيا وجنوب إفريقيا وزمبابوي وجزر موريس والجزائر 

وتونس وغيرها.
بطال   30 لحوالي  وازنة  مشاركة  البطولة  وستعرف 
19 سنة وأقل من  )أقل من  النخبة والفئات  مغربيا من 
17 سنة وأقل من 15 سنة وأقل من 13 سنة(، والذين سبق 
لهم في مناسبات دولية أن رفعوا العلم الوطني عاليا في 

سباقات هذه الرياضة.
للترياثلون،  المغربية  الملكية  الجامعة  كما ستشرف 
وبتنسيق كذلك مع االتحاد الدولي للترياثلون، وبموازاة 
مع البطولة اإلفريقية على تنظيم سباق التناوب المختلط 
للمحترفين لرياضة الترياثلون والسباق الدولي للفئات 
لكأس  والمؤهل  بالمغرب  مرة  ألول  ينظم  الذي  العمرية 

العالم.

بعد تتويجه بلقب كأس القارات الدولية

االتحاد االشتراكي

لقجع يتوسط مدرب وعميد املنتخب الوطني للكرة املصغرة

الجامعة تدعو الإدارة التقنية الوطنية اإلى اعتماد 
فل�صفة منتخب القاعة داخل المنتخبات ال�صغرى

أجرى المنتخب الوطني المغرب لكرة القد، 
مساء أول أمس االثنين، أول حصة تدريبية 
قبل المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما 
أمام كل من منتخبي الشيلي بمدينة برشلونة 
يوم الجمعة 23 شتنبر 2022، والبارغواي 

يوم الثالثاء 27 شتنبر بمدينة إشبيلية.
وشارك في هذه الحصة التدريبية، التي 
القدم  لكرة  السادس  محمد  بمركب  جــرت 
بالمعمورة جميع الالعبين الذين وجهت لهم 

وحكيم  مزراوي  نوصير  باستثناء  الدعوة، 
زياش وسفيان أمرابط وياسين بونو، الذين 

حلوا متأخرين.
 ومن المرجح أن يشارك زياش في الحصة 
يتعين  فيما  الثالثاء،  أمس  ليوم  التدريبية 
على كل من بونو وأمرابط والمزراوي عرض 
أنفسهم على الطاقم الطبي للمنتخب الوطني 
من اجل تشخيص حالتهم الصحية، بعدما 
تعرضوا إلصابات رفقة فريقهم خالل مباريات 

نهاية األسبوع الماضي.
المنتخب  مــدرب   ، الركراكي  وليد  وركــز 
الوطني، خالل الحصة التدريبية لنهار االثنين 
على إزالة العياء ، والتعارف بين الالعبين، 
ويوسف  سايس  غانم  العميد  حيث خص  
بلهندة بحديث طويل، كما تحدث إلى باقي 
الالعبين، قصد تقريب المسافات بينه وبينهم.

وسيخوض الالعبون حصة تدريبية أخرى 
يومه األربعاء، قبل التوجه صباح غد الخميس 

إلى برشلونة، حيث سيواجه منتخب الشيلي، 
ومباشرة بعدها ستشد بعثة الفريق الوطني 
التحضير  قصد  إشبيلية،  صــوب  الرحال 

لمنازلة األورغواي.
 31 إلى  الدعوة  وجه  الركراكي  أن  يذكر 
العبا قصد الدخول في هذا التجمع التدريبي، 
تفاصيل  من  كثير  في  عليه سيحسم  وبناء 
المجموعة التي سيشد بها الرحال إلى قطر 

قصد المشاركة في نهائيات كأس العالم.

أربعة العبين يتخلفون عن الحصة التدريبية األولى للمنتخب الوطني

حالة ترويع عاشتها المدينة على هامش مباراة لكرة القدم

الطاقم التقني للفريق الوطني يف حديث مع الالعبني

الـريـــاضي
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من مظاهر التخريب التي خلفتها »همجية« املالعب

إجرام المالعب يضرب بقوة مدينة سال
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تاأهيل النقل الح�ضري بفا�س  يعود اإلى الواجهة 

وتطلع لتفادي اأ�ضباب تاأزيم  القطاع
محمد بوهالل

الحضري  النقل  حافالت  موضوع  مازال 
فاس،  مدينة  شوارع  تجوب  التي  »املهترئة«، 
تثير تساؤالت املواطنني، الذين يعانون األمرين 
إلى أماكن عملهم، خاصة وان املوسم  للوصول 
حدة  ازدادت  حيث  انطلق،  الجديد  الدراسي 
االعداديات  إلى  التالميذ  توجه  نتيجة  التنقل 
أزمة  تتفاقم  أن  املنتظر  ومن  والثانويات، 
يعاني  إذ  الجامعي،  املوسم  بافتتاح  النقل  
مئات  الطلبة للوصول الى الجامعات واملدارس 
ايموزار  وطريق  املهراز  بظهر  املتواجدة  العليا 
وغيرهما من املناطق البعيدة عن مقرات السكن.

وفي ظل هذه األزمة وما سبقها من  عمليات 
شد الحبل بني جماعة فاس، التي طالبت  شركة  
عرفته  وما  أسطولها،  بتجديد  باص«  »سيتي 
متبادلة،  واتهامات  بالغات  من  السالفة  الفترة 
تم رفع القضية إلى وزارة الداخلية للتحكيم في 
عقدت  الوضعية  تفاقم   من   وانطالقا  النازلة. 
الثالثاء6  يوم  استثنائية  دورة  فاس  جماعة 
حساب  فتح  على  املصادقة  تمت  حيث  شتنبر، 
خصوصي لتنمية النقل الحضري تبعا لالتفاقية 
رقم 33 على 2012 للنقل الحضري التي أبرمت 
الحساب الخصوصي  املجلس األسبق، هذا  مع 
الذي لم يفتح منذ تلك  الفترة. وبهذا الخصوص 
أكد  العمدة  »أن هذا الحساب  سيمكن املفوض 
املصاريف  وأداء  مداخيل  باستخالص   القيام 
تنص  كما  بفاس  الحضري  النقل  إلنعاش 
إلى  الفتا   ،»57 الى  و54  و53  و40   39 بنوده 
»االنكباب  على إعداد دفتر تحمالت دقيق  تكون 

بنوده  في خدمة ساكنة فاس،  يتضمن إحياء 
الخطوط املباشرة الخاصة بالطلبة ، والحرص 
على  مشتمال   املقبل  األسطول  يكون  أن  على 
حافالت مزدوجة ومتوسطة وصغرى تتوفر على 
تجهيزات في املستوى ، على غرار حافالت النقل 
ذوي  مراعاة   مع  والبيضاء  بالرباط  الحضري 

االحتياجات الخاصة«.
الدورة  خالل  املجلس،  وصادق  هذا 
وشراكة  تعاون  اتفاقية  على  االستثنائية، 
املراقبة  نظام  وتوسيع  إنجاز  مشروع  لتمويل 
بقيمة  العام  بعمالة فاس  بالفضاء  بالكاميرات 
46 مليون درهم  تساهم فيه وزارة الداخلية بـ 
15 مليون درهم وجهة فاس مكناس ب21 مليون 
على  درهم  ماليني   10 بـ  فاس  ومجلس  درهم  
امتداد سنتي 2022 و2023. ومن أهم بنود هذه 

بالكاميرات  املراقبة  نظام  توسيع   -« االتفاقية 
لتمكني مصالح املديرية العامة لألمن الوطني من 
ضبط  وتدبير السير والجوالن  وزجر املخالفني 
وحماية  بالشوارع   املرتكبة  الجريمة  ومحاربة 
املمتلكات العامة - تجهيز قاعة املراقبة الخاصة 
ألمن  تابع  بمقر  بالكاميرات   املراقبة  بأنظمة 
األمثل  لالستغالل  الالزمة  باألجهزة  فاس  والية 
البنيات  مراكز  وتجهيز  تهيئة  وكذا  للنظام  
تقوية   - املراقبة  املرتبطة بها، مع صيانة نظام 
املتعلقة  الشبكاتية  التحتية  البنية  مستلزمات 

باملراقبة«.
 وبعد النقاش وإبداء مجموعة من املالحظات 
املجلس  صادق  املستشارين  من  عدد  طرف  من 
سايس  بمقاطعة  الخاص  التهيئة  تصميم  على 

مع التعرض على عدد من مقترحته. 

أما بالنسبة  ملشروع قرار التخطيط  الخاص 
بمقاطعة سايس   d433 التهيئة  بإحداث طريق 
»تحسني املشهد الحضري  والتي يتوخى منها 
للسيارات  والجوالن  السير  حركة  وتسهيل 
والراجلني« ، فإن هذا املشروع أثار نقاشا حادا 
من  واملكونة  للمجلس،  املسيرة  األغلبية  بني 
أحزاب األحرار واألصالة واملعاصرة واالستقالل 
واالتحاد االشتراكي، اذ احتد النقاش بني مؤيد 
النقطة  العمدة يؤجل هذه  ومعارض، مما جعل 
لجلسة الخميس 8 شتنبر حيث تمت املصادقة 

عليها باالغلبية.
صرح  االستثنائية  الدورة  هامش  وعلى 
عبد  االشتراكي  االتحاد  عن  البرملاني  النائب 
مؤكدا   للجريدة،  العمدة،  نائب  القادرالبصيري 
ستفتحه  الذي  الخصوصي  الحساب  »أن 
الجماعة  ستضخ فيه وزارة الداخلية 20مليارد 
والشركة 21 مليار د، وسوف يمكن الجماعة من 
تعويض العمال املطرودين  واملتقاعدين  الذين 
للنقل  بالوكالة املستقلة  كانوا يمارسون عملهم 
املفوض  التدبير  مهمة  إسناد  قبل  الحضري 
مستشاري  »أن  مضيفا  باص«،  سيتي  لشركة 
جماعة فاس بكل تلويناتهم السياسية، يسعون 
الحضري  للنقل  أسطول  لفاس  يكون  أن  إلى 
اإلرث  ذات  املدينة   بهذه   يليق   مستوى  في 
قرنا«،    12 خالل  املمتد  والتاريخي  الحضاري 
موضحا » أن عقدة الشركة الحالية لسيتي باص 
ستنتهي بحلول سنة 2027، علما بأنه يمكنها 
أن تستفيد من مواصلة  نشاطها  االستثماري 
يعده  الذي  التحمالت  دفتر  على  وافقت  هي  إن 

املجلس الجماعي«.

استئنافية اجلديدة

نوقش يف دورة استثنائية للمجلس اجلماعي  الر�ضيدية .. اإجراء اأول عملية جراحية 
معقدة على م�ضتوى الم�ضالك البولية

 

رئيس  رضوان،  ربيع   البروفسور  برئاسة  طبي  طاقم  نجح 
الجمعية املغربية لجراحة املسالك البولية باملنظار، ورئيس قسم 
في  خليفة،  الشيخ  الجامعي  باملستشفى  البولية  املسالك  جراحة 
من  بأخرى  واستبدالها  سرطاني  بورم  مصاب  متانة  استئصال 
بمستشفى   2022 شتنبر   16 الجمعة  يوم  وذلك  املريض،  أمعاء 

موالي  علي الشريف بالرشيدية،  
العملية املعقدة، حسب األطباء، والتي دامت ست ساعات،  تعد 
في  وتدخل  تافياللت،  درعة  جهة  مستوى  على  نوعها  من  األولى 
اطار القافلة الطبية املتخصصة في أمراض الكلي واملسالك البولية 
باملنظار  البولية  املسالك  لجراحة  املغربية  الجمعية  نظمتها  التي 
باملستشفى الجهوي للرشيدية على مدى يومي  15 و 16 شتنبر 
املساعدة  الى  حاجة  في  هم  ممن  الجهة  مرضى  لفائدة  الجاري 

الطبية  واملتواجدين في حالة عوز. 
»وتمكن هذه العملية الجراحية  والتقنية املستخدمة في عالج 
أورام املتانة املتقدمة ، املريض من تجنب حمل كيس خارجي كجزء 
الكلي.  تنتجه  الذي  البول  لتفريغ  املستخدم  التحويل  نظام  من 
على  واملحافظة  طبيعية  حياة  يعيش  أن  بعدها  للمريض  ويمكن 

صورة جسمه الطبيعية«.
طبيب  رضوان،   ربيع  البروفيسور  أكد  صحفي  تصريح  وفي 
جراح املسالك البولية »ان مثل هذه العمليات التي يشرف عليها، 
تعتبر جد معقدة  وتجرى فقط باملنظار وفي املستشفيات الكبرى 

وتتطلب خبرة طبية و جراحية كبيرة«. 
 فجر مبارك

مراك�س..  �ضبل التخل�س
من الإدمان على المخدرات

استفاد قرابة 180 شابا وشابة من نزالء مركز حماية الطفولة 
االدمان  »خطورة  حول  توعوية  ورشات  من  مؤخرا،  بمراكش، 
على املخدرات، وسبل التخلص منه«، وذلك بمبادرة من الجمعية 

الجهوية »باركا ادمان«، واملنظمة املغربية للوحدة الوطنية.
نظمت  التي  الجمعوية،  املبادرة  هذه  فإن«   ، املنظمني  وحسب 
االدمان  طب  مركز  مع  بشراكة  فرحتنا«،  »عالجكم  شعار  تحت 
)املالح(، وبتأطير من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ودعم من 
واالدماج  التضامن  ووزارة  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزارة 
ووزارة  البشرية،  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  واألسرة،  االجتماعي 
والكفاءات،   والتشغيل  الصغرى،  واملقاولة  االقتصادي  االدماج 
استهدفت ترسيخ قيم التربية السليمة وإدماج الفئات املتضررة من 
آفة االدمان في املجتمع. وتميزت بتقديم تجارب وشهادات ملدمنني 
سابقني، نجحوا في شق طريقهم من جديد في الحياة، بعد التوقف 

عن استهالك املخدرات«.
على  اإلناث،  استهدف  الذي  األول،  اليوم  خالل  التركيز  وتم 
نماذج ملدمنات سابقات استطعن شق طريقهن في الحياة من جديد 
العشرات  استفاد  املوالي  اليوم  وفي  االدمان.  من  تخلصهن  بعد 
املوالحي،  حنان  السيدة  تأطير  من  توعوية  من حصة  الذكور  من 
إلى جانب أعضاء من فريق الوحدة املتنقلة »باركا ادمان«، الذين 
تحدثوا عن تجارهم مع االدمان، وحثوا املستفيدين على االبتعاد 
عنه، وتحقيق ذواتهم من خالل التركيز على مختلف فرص التعليم 

والتكوين املتاحة بمركز حماية الطفولة بمراكش«.

طنجة.. محاربة القطاع غير المهيكل

غرفة  بني مسؤولي  اجتماع   ، بطنجة  املاضية  الجمعة  انعقد،  
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
بطنجة  االقتصادية  لألنشطة  املهنية  املحالت  من  واملستفيدين 
غير  القطاع  ملحاربة  املبذولة  للجهود  استكماال  »وذلك   البالية، 

املهيكل« حسب الغرفة.
ووفق املصدر ذاته، فقد » تناول االجتماع كيفية مساهمة الغرفة 
العملية  هذه  إلنجاح  وتوجيها  تأطيرا  للمستفيدين  ومواكبتها 
االقتصادية، وانتقال املعنيني من القطاع غير املهيكل الى القطاع 
بالجهة«،  االقتصادي  بالنسيج  النهوض  أجل  من  وذلك  املهيكل، 
جمعية  لتأسيس  التحضير  على  االتفاق  »تم  الخصوص  وبهذا 
ملستثمري املنطقة الصناعية لطنجة البالية« يخلص املصدر نفسه.

 تأهيل قطاع النقل بالعاصمة العلمية ضرورة مستعجلة

بإقليم أزيالل

»متحف جيوبارك مكون«.. في اأفق خلق دينامية 
�ضياحية تنع�س القت�ضاد المحلي

الجيولوجي  املتحف  يعتبر 
ثقافيا  موقعا  مكون«  »جيوبارك 
تاريخ  يحكي  أزيالل،  بمدينة  هاما 
وحتى  العظيم  االنفجار  من  البشرية 
بالتكوين  مرورا  الديناصورات،  عصر 
الجيولوجي لألرض. ويعد هذا املتحف 
الذي تم تصميمه وفق هندسة معمارية 
حديثة وذات رمزية غنية مستوحاة من 
الثقافة املغربية األصيلة، واجهة إلبراز 
التراث الطبيعي والجيولوجي واألثري 
التي  الطبيعية  املناظر  وكذا  والثقافي 
لجيوبارك  الترابي  املجال  بها  يتميز 
مكون.ويغطي املتحف مساحة تزيد عن 
العديد  ويضم  مربع،  كيلومتر   5700
األهمية  ذات  الجغرافية  املواقع  من 
ذات  فضاءات  عن  فضال  االستثنائية، 
وثقافية  وتاريخية  وأثرية  بيئية  قيمة 

كبيرة.
من  العديد  املتحف  يضم  كما 
بشكل  املخصصة  العرض  فضاءات 

خاص لعلوم األرض، وتبلغ مساحتها 
عن  فضال  مربعا،  مترا   1720 حوالي 
خاص  بشكل  مكرسة  أقطاب  سبعة 
للنظام الشمسي وأصل الكون والتطور 
التكتوني والجيولوجي الذي أدى إلى 
كذلك  ويتضمن  األطلس.  جبال  تكوين 
حصريا  مخصصا  ضخما  معرضا 
حيث  الجوراسي،  العصر  لتاريخ 
للديناصور  العظمي  الهيكل  يعرض 
يبلغ  الذي  »أطلسوريس«  العمالق 
اكتشافه  تم  والذي  مترا،   17 طوله 
وعينات  مكون،  جيوبارك  أراضي  في 
أخرى من الديناصورات البحرية مثل 

موزاصور وزاحفة الزرافة.
مشاهدة  أيضا،  املتحف،  ويتيح 
املعادن  من  وغنية  مهمة  مجموعة 
مصدرها  والحفريات،  والصخور 
العديد من املواقع األثرية املوجودة في 
مكون،  جيوبارك  الجيولوجي  املنتزه 
والواقعة وسط سلسلة األطلس الكبير 

وإغيل  شماال  مالل  بني  بني  املركزي 
مكون جنوبا.

مختبر  على  املتحف  ويتوفر 
الواقع  بنظام  مجهزة  ومساحة 
إلى  باإلضافة   ،)VR( االفتراضي 

3D، ويعد مركزا للبحث  غرفة سينما 
تهم  التي  املوضوعات  حول  العلمي 
مكون،  جيوبارك  الجيولوجي  املنتزه 
وتوعية  لتثقيف  منصة  إلى  باإلضافة 
التراث  بأهمية  الناس  وعامة  الشباب 

الحفريات  وعلم  واآلثار  الجيولوجي 
لهذه  االستثنائية  املعمارية  والهندسة 

املنطقة وسط املغرب.
املتحفي  الفضاء  هذا  شكل  وقد 
اتفاقية  موضوع  أزيالل  في  الجميل 
املاضي  األسبوع  إبرامها  تم  شراكة 
مالل-خنيفرة  بني  جهة  مجلس  بني 
تتولى  للمتاحف،  الوطنية  واملؤسسة 
متحف  إدارة  املؤسسة«  بموجبها 
بحماية  وتتعهد  جيوبارك  مكون 
وتراثه  مجموعته  وإثراء  أعماله 
الجيولوجي واألثري وضمان الترويج 
والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  له 
»إلى االستفادة  وتهدف هذه االتفاقية 
لجعل  وخبراتها  املؤسسة  تجربة  من 
السياحية  للتنمية  قاطرة  املتحف  هذا 
وخلق دينامية اقتصادية داخل املجال 
الترابي ملتحف »جيوبارك مكون« على 
أزيالل  إقليم  وفي  الخصوص،  وجه 

وجهة بني مالل-خنيفرة عموما«.

اإدانة متورط في قتل زوجته و�سديقتها بثالثين �سنة �سجنا
مصطفى الناسي

أدانت غرفة الجنايات االبتدائية باستئنافية الجديدة، 
منتصف شتنبر الجاري، متهما بقتل زوجته وصديقتها، 
إليه،  باملنسوب  مؤاخذته   بعد  أبناء،  لثالثة  أب  وهو 
متابعته  عقب  نافذا،  سجنا  سنة   30 بـ  عليه  وحكمت 
في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية »القتل 
العمد مع سبق اإلصرار والترصد ومحاولة القتل العمد 

والضرب والجرح بواسطة السالح في حق الزوجة«.
تم  حني  األخير  رمضان  شهر  إلى  الواقعة  وتعود 
إشعار الدرك امللكي باملركز الترابي لسيدي بوزيد من قبل 
»أن شخصا أربعينيا تشاجر  أحد سكان دوار البحارة 
الذي  باملكان  األرض  على  ممدد  وهو  عائلته،  أفراد  مع 
سقط به بمحاذاة باب منزله، وأنه مازال على قيد الحياة 
محاطا بجمع غفير من سكان الدوار«. وانتقلت عناصر 
الدرك امللكي لعني املكان ، حيث تمت معاينة املتهم الذي 
عناصر  منه وجدت  بعيد  وغير  األرض  على  ممددا  كان 
الدرك أخت زوجته واقفة ويدها على رقبتها التي يظهر 
الدرك  لعناصر  فصرحت  دما،  ينزف  غائر  جرح  عليها 
أنها تعرضت العتداء بواسطة سكني من الحجم الكبير 
على يد زوج أختها  ، مضيفة أنه قد اقترف جريمة قتل 
عائلية  مشاكل  خلفية  على  وصديقتها،  زوجته  حق  في 

بينهما.
وتمت معاينة آثار دماء على الجدران بالطابق األول 
وكذا امرأة في عقدها الرابع ممددة على جنبها األيسر 
غائرة  دما وطعنة  ينزف  غائر  يظهر على جبينها جرح 

تنزف بجانبها األيمن وجرح آخر يتوسط بطنها، وتبني 
العثور  تم  الجاني، كما  الحياة وهي زوجة  فارقت  أنها 
أيضا  مصابة  الرابع  عقدها  في  المرأة  ثانية  جثة  على 

بالطعنات نفسها وتنزف دما.
وتم حجز سكني أداة الجريمة فوق غرفة بسطح املنزل. 
كما تم نقل املتهم إلى املستشفى لتلقي العالج، وأجري 
الهالك  زوجة  وفاة  بأن  أفاد  الهالكتني  لجثتي  تشريح 
ناتجة عن نزيف داخلي وطعنة على الكلي ووفاة الهالكة 

الثانية كانت نتيجة نزيف داخلي وطعنة على الكبد.
وتم االستماع إلى أخت الزوجة التي أصيبت بدورها 
وصرحت في محضر قانوني »أن الجاني بسبب خالفاته 
كما  قتلهما،  أن  إلى  بطعنها وصديقتها  قام  زوجته  مع 
قام بطعنها بدورها في عنقها، وكادت أن تكون في عداد 
القتلى لو لم تتظاهر بمفارقة الحياة بعد طعنها، قبل أن 
يصعد املتهم إلى السطح لتصرخ بعدها طالبة النجدة«.

حاول  بعدما  للعالج  تماثل  أن  بعد  للجاني  واستمع 
االنتحار بعد ارتكابه جريمة قتل امرأتني، إذ استعرض 
بعدما  أنه  مؤكدا  الهالكة،  زوجته  مع  العائلية  مشاكله 
تصفيتها  قرر  بالفشل  الصلح  محاوالت  جميع  باءت 
تزامنا  االقتصادية  العاصمة  من  عاد  حينما  جسديا 
للحشرات  ومبيدا  سكينا  اقتنى  إذ  رمضان،  شهر  مع 
لالنتحار بعد االنتهاء من فعلته. اال ان تدخل رجال الدرك 

الذين عجلوا بنقله إلى املستشفى،  انقذه من املوت.  
جراء  زوجته  مع  الخصام  دائم  كان  أنه  وأضاف 
استتفزازها  املتكرر له، كما أنه كان يشك في أن صديقتها 

تحرضها على استفزازه مما أدى به إلى تصفيتهما.

استقبل املدير العام لألمن الوطني وملراقبة 
زوال  حموشي،  اللطيف  عبد  الوطني  التراب 
أول أمس االثنني بالرباط، أفريل هاينز مديرة 
بالواليات  الوطنية  االستخبارات  أجهزة 

املتحدة األمريكية.
التراب  ملراقبة  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
كتتويج  يأتي  االستقبال  هذا  أن  الوطني 
رفيع  الثنائي  اللقاء  ملخرجات  وتنزيل 
اللطيف  عبد  جمع  أن  سبق  الذي  املستوى 
أجهزة  تجمع  عن  األولى  باملسؤولة  حموشي 
االستخبارات الوطنية األمريكية أفريل هاينز، 
على هامش زيارة العمل التي أجراها للواليات 
املتحدة األمريكية خالل يومي 13 و14 يونيو 

.2022
وأضاف املصدر ذاته أن مباحثات الجانبني 
على  األمني  الوضع  تقييم  حول  تمحورت 

املستوى اإلقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات 
العالم، فضال عن  الوضع في بعض مناطق  الناشئة عن هذا 
بني  القائمة  االرتباطات  تطرحها  التي  املخاطر  استعراض 

فيها  بما  املنظمة،  الجريمة  وشبكات  اإلرهابية  التنظيمات 
الجريمة املعلوماتية وغيرها من صور اإلجرام العابر للحدود 

الوطنية.
آليات  هاينز  وأفريل  حموشي  اللطيف  عبد  تدارس  كما 

بني  املشترك  الثنائي  التعاون  وتطوير  دعم 
اململكة  في  واالستخبارات  األمن  أجهزة 
ليكون  األمريكية،  املتحدة  والواليات  املغربية 
في مستوى التعاون االستراتيجي القائم بني 
البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات 
األمن  إلرساء  املشترك  السعي  يفرضها  التي 
واالستقرار على املستويني اإلقليمي والدولي.

الجديد  اللقاء  هذا  أن  إلى  البالغ  وأشار 
وملراقبة  الوطني  لألمن  العام  املدير  بني 
التراب الوطني ومديرة أجهزة االستخبارات 
املتقدم  املستوى  يجسد  األمريكية،  الوطنية 
للشراكة الثنائية بني البلدين في مجال األمن 
واالستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي 
عن  ومسؤولة  كمنسقة  هاينز  أفريل  تشغله 
العديد من الوكاالت واألجهزة االستخباراتية 
انتظامية  إلى  كذلك  وبالنظر  األمريكية، 
واستمرارية اللقاءات بني الجانبني، والتقائية وجهات النظر 

بشأن القضايا االستراتيجية ذات االهتمام املشترك.
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أمام مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد االفريقي

االأمير موالي ر�شيد يمثل جاللة الملك
في مرا�شم جنازة الملكة اإليزابيث الثانية

جدد املغرب، أول أمس االثنني بأديس أبابا، أمام مجلس السلم 
واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، دعمه الثابت واملتواصل ملسلسل 

االنتقال السياسي بكل من بوركينافاسو وتشاد وغينيا ومالي.
وأبرز السفير املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى االتحاد اإلفريقي 
واللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة، محمد عروشي، 
لالتحاد  التابع  واألمن  السلم  ملجلس  اجتماع  خالل  كلمة  في 
من  بكل  السياسي  االنتقال  مسلسل  لتطورات  خصص  اإلفريقي 
بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي، الدور املحوري ملجلس السلم 
واألمن في تحديد السبل والوسائل األكثر فعالية ملواكبة ودعم هذه 
البلدان الصديقة والشقيقة في مسلسل االنتقال السياسي، من أجل 

استعادة االستقرار السياسي والسلم االجتماعي.

وجدد الدبلوماسي املغربي خالل هذا االجتماع، الذي عقد عبر 
تقنية املناظرة املرئية، دعوة املغرب للمجتمع الدولي إليالء اهتمام 
بلدان  كافة  تواجهها  التي  واإلنسانية  األمنية  للتحديات  خاص 

منطقة الساحل.
ملواجهة  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  ضرورة  على  شدد  أن  وبعد 
وجماعية  شمولية  مقاربة  نهج  إلى  عروشي  دعا  التحديات،  هذه 
والتنمية،  واالستقرار  األمن  قضايا  معالجة  في  األبعاد  ومتعددة 
مع إشراك كافة البلدان املتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من 

تبعات عدم االستقرار والتغيير غير الدستوري للحكومات.
وفي ما يتعلق باالستراتيجية املندمجة ملنطقة الساحل ، أشار 
الدبلوماسي املغربي إلى التزام املغرب، الذي تربطه بدول املنطقة 

عالقات عريقة ومتعددة األوجه، باملساهمة مع املجتمع الدولي في 
واملستدامة  املندمجة  والتنمية  وترسيخ  الشاملة  الحكامة  تعزيز 

لصالح ساكنة دول املنطقة.
وشدد الوفد املغربي، في هذا الصدد ، على أن آليات تنفيذ هذه 
االستراتيجيات ينبغي أن تشمل كافة البلدان اإلفريقية، مؤكدا على 
أهمية املنظمات اإلقليمية املعنية، ويتعلق األمر بكل من املجموعة 
الساحل  دول  وتجمع   ، )سيدياو(  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
في  الخمس،  الساحل  دول  ومجموعة  صاد(  )سني-  والصحراء 
تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إرساء استقرار مستدام في منطقة 

الساحل.

 حمو�شي ي�شتقبل مديرة اأجهزة اال�شتخبارات الوطنية  االأمريكية
المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�شالح 

لل�شرب ينفي اأية جدولة خا�شة لتوزيع 
الماء ال�شروب بالمدن الكبرى 

ما  كل  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  كذب 
يروج حول وضع جدولة خاصة لتوزيع املاء الشروب بمختلف 

املدن املغربية الكبرى.
واملواقع  الجرائد  »بعض  أن  الى  له  بالغ  في  املكتب  وأشار 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بأن  تفيد  أخبارا  تداولت  اإللكترونية 
بساعات  خاصة  جدولة  وضع  يعتزم  للشرب  الصالح  واملاء 
التزود باملاء الشروب بمختلف املدن املغربية الكبرى ابتداء من 

األسبوع الجاري«.
الوطني  »ينفي املكتب  البالغ،  وحول هذا املوضوع، يضيف 
اإلشاعات  هذه  قاطع  بشكل  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
وضع  حول  زائفة  أخبار  من  يروج  ما  كل  ويكذب  واملغالطات 
أكد  كما  الكبرى«.  املدن  بمختلف  الشروب  املاء  لتوزيع  جدولة 
املكتب أنه »لم يتم التواصل معه من طرف أي وسيلة من وسائل 
اإلعالم قبل نشر هذا الخبر، وأنه لم يصدر أي تصريح أو بالغ 

بهذا الخصوص«.

بعد فتح أبوابها في وجه 
التالميذ دون ترخيص 

موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة 
بمكنا�س تخلق الجدل 

مكتب: الجريدة مكناس
لجنة   ،  2022 شتنبر   21 األربعاء  يومه  تحسم  أن  ينتظر 
فاس  بجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  من  مكونة 
مكناس  وعمالة  الحضرية   والوكالة  مكناس  وجماعة  مكناس 
والوقاية املدنية في ملف مؤسسة تعليمية خاصة بحي البساتني 
بمكناس فتحت أبوابها في وجه التالميذ في مختلف املستويات، 
وانطلقت الدراسة بها مع بداية املوسم الدراسي الحالي مثلها 
مثل باقي املؤسسات التعليمية، لكن دون أن تتوفر على ترخيص 
رقم  القانون  ومقتضيات  يتعارض  ما  املختصة،  الجهات  من 

06.00 بمثابة النظام األساسي للتعليم املدرسي الخصوصي.
 وبحسب مصادر الجريدة، فإن هذه املؤسسة وضعت الجميع 
أمام األمر الواقع وجعلت الوضع يزداد تعقيدا، ما يجعل منحها 
رخصة املطابقة واالستغالل يطرح أكثر من عالمة استفهام مع 
ما يتولد عنه من فتح املجال أمام أي مستثمر إلحداث مؤسسة 
تعليمية خصوصية من خالل نهج نفس األسلوب خاصة  وأن 
مرجعه في ذلك هذه املؤسسة. أما في حال منعها طبقا ملقتضيات 
06.00 فأي وجهة سيقصدها التالميذ الذين يتابعون  القانون 
واإلدارية  التربوية  األطر  مشكل  سيحل  وكيف  بها؟   دراستهم 
واملستخدمني الذين أبرمت معهم إدارة املؤسسة عقود العمل ؟.

ستضع   – املسؤولني  أحد  يقول   - الحل  معادلة صعبة  إنها 
الهيئة  دخلت  أن  بعد  خصوصا  مسؤولياته،  أمام  الجميع 
الوطنية ملؤسسات التعليم والتكوين الخاص باملغرب وراسلت 
مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس 
ال  املذكورة  املؤسسة  كون  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  تطالبه 
أو  لالستغالل  سواء  األكاديمية،  من  ترخيص  أي  على  تتوفر 
املس  عن  فضال  لها،  القانونية  املطابقة  شهادة  على  بالتوفر 

بأخالقيات املهنة.

مثل األمير موالي رشيد جاللة امللك محمد السادس، في مراسم 
جنازة امللكة إليزابيث الثانية، التي أقيمت أول أمس االثنني في 

كنيسة ويستمنستر بلندن.
وكافة  رشيد  موالي  األمير  توجه  الجنازة،  مراسم  وبعد 
حفل  لحضور  هاوس«  »تشورش  إلى  الحاضرين،  املدعوين 

االستقبال الذي أقامه وزير الشؤون الخارجية البريطاني.
وكان جاللة امللك محمد السادس قد بعث في 8 شتنبر ببرقية 
تعزية ومواساة إلى امللك تشارلز الثالث ، على إثر وفاة امللكة 

إليزابيت الثانية.
ومن  الثالث،  شارلز  للملك  جاللته   أعرب  البرقية  هذه  وفي 
البريطاني،  املوقرة، وللشعب  امللكيـة  أفراد أسرته  لكافة  خالله 
املغربي  والشعب  امللكية  أسرته  وباسم  الخاص  جاللته  باسم 

قاطبة، عن أحر التعازي القلبية وأصدق املواساة.
امللكة  برحيل  فقدت  املغربية  اململكة  أن  امللك  جاللة  وأضاف 
كامل  لها  تكن  الثانية، صديقة عظيمة ومتميزة ظلت  إليزابيت 
الحرص  شـديدة  كانـت  الكبيرة«  الفقيـدة  وأن  خاصة  التقدير، 
مملكتينا  بني  القائمة  التاريخية  الصـداقة  روابـط  تمتني  على 

العريقتني«.
وقال جاللة  امللك »وإنني ألستحضر، في هذا الظرف العصيب، 
وبكل إجالل ، مناقب الراحلة الكبيرة، التـي ظـلـت رمزا لعظمـة 
ارتقـت  بـلـدها، حيث  لخدمـة  املتحدة، وكرست حياتهـا  اململكة 
والرخاء،  التقدم  مراقي  إلى  الزاهر  عهدها  في  املتحدة  اململكة 
وتبوأت مكانة وازنة سواء على املستوى اإلقليمي أو الدولي«.

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

 السيد الفاضل أحمد بنبال في ذمة اهلل
وببالغ  وقدره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
الحزن واألسى، تلقينا نبأ وفاة السيد الفاضل 
أحمد بنبال والد الفنان التشكيلي عبد الهادي 
ووري  وقد  اإلثنني،  أمس  أول  صباح  بنبال 
بمدينة  بلمليح  امحمد  سيدي  بمقبرة  الثرى 

املحمدية .
وعلى إثر هذا املصاب الجلل، نتقدم بأحر 
عبد  ابنه  إلى  املواساة  وأصدق  التعازي 
باقي  وإلى   ، التشكيلي  الفنان  بنبال  الهادي 

يمطره  وأن  رحمته،  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  سبحانه  اهلل  سائلني   ، العائلة 
شآبيب رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح 

جناته رفقة األنبياء والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 الحاجة فاطمة مشكر في ذمة اهلل
بقلوب يعصرها الحزن واأللم،  فقدت عائلة 
فاطمة  مشكر  اهلل،   برحمة  املشمولة  مشكر، 
وقد شيع جثمان الفقيدة الحاجة فاطمة مشكر 

الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
حي  ساكنة  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
روش نوار  بأصدق عبارات التعازي واملواساة 
إلى اسرتها الكبيرة والصغيرة سائلة اهلل أن 
يرحم روحها الطاهرة وأن يبوئها مقام صدق 
عند مليك مقتدر في أعلى عليني، وأن يسكنها 
من  عليهم  أنعم  الذين  مع  الجنة  فردوس  في 
النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويها  

الصبر والسلوان. وال راد لقضاء اهلل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

المغرب يجدد  دعمه الرا�شخ والمتوا�شل لم�شل�شل االنتقال ال�شيا�شي ببوركينا فا�شو وت�شاد وغينيا ومالي

تم، يوم  االثنني بالداخلة، تسليط الضوء على مؤهالت وفرص األعمال 
املستثمرين  منتدى  انعقاد  بمناسبة  الذهب،  وادي   - الداخلة  بجهة 
الدوليني، بحضور فاعلني اقتصاديني أجانب وفاعلني من القطاعني العام 

والخاص.
وادي   - الداخلة  جهة  مجلس  طرف  من  املنظم  املنتدى،  هذا  ويهدف 
الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار »جهة الداخلة 
وادي الذهب، مركز نمو مستقبلي للمقاوالت الدولية‹‹، إلى النهوض   -
باقتصاد الجهة، والتعريف بمؤهالتها وفرصها االستثمارية أمام رجال 

األعمال األجانب.
التجارية  الغرف  مواكبة  كذلك  االقتصادي  الحدث  هذا  ويتوخى 
األجنبية املتواجدة في املغرب والبعثات االقتصادية التابعة للسفارات 
في  تواجدها  لدعم  الجنسيات،  متعددة  والشركات  باململكة  املعتمدة 

الجهة وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، تابع أزيد من 75 فاعال أجنبيا في قطاعات الصناعة، 
والبناء،  املتجددة،  والطاقات  البحري،  والصيد  الغذائية،  والصناعة 
واملالية، والسياحة، والتكنولوجيا، عروضا مفصلة وباألرقام عن مختلف 

القطاعات اإلنتاجية واألوراش الكبرى للبنيات التحتية في الجهة.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة مسجلة، إن جهة 
الداخلة - وادي الذهب تزخر بمؤهالت اقتصادية مهمة ومتنوعة، تشكل 

مصدر استثمار للعديد من الفاعلني االقتصاديني األجانب.
وأوضح أن الجهة تتوفر على أحد أفضل املؤهالت الشمسية وعلى 
قطاعات  لتطوير  مثاليا  خيارا  يجعلها  مما  استثنائي،  ريحي  حقل 
القطاعات  وكذا  املتجددة،  الطاقات  مجال  في  السيما  جديدة  صناعية 

األخرى املرتبطة بإنتاج الهيدروجني األخضر.

بمنطقة  دعمه  الذي سيتم  للداخلة،  الجديد  امليناء  أن  مزور  وأضاف 
وجعل  السفن،  تطوير صناعة  من  مميزة، سيمكن  ولوجستية  صناعية 

الجهة جسرا حقيقيا للتنمية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتابع أن »االستثمار اليوم في الداخلة هو ضمان لكل مستثمر يرغب 
في تطوير أعماله بشكل كبير«، داعيا املستثمرين الدوليني إلى االستفادة 

من فرص االستثمار التي توفرها الجهة.
الخطاط  الذهب،  وادي   - الداخلة  قال رئيس مجلس جهة  من جهته، 
ينجا، إن هذا املنتدى االستثماري الهام يأتي في سياق امللتقيات الدولية 
التي دأب املجلس على تنظيمها، بهدف التعريف بمؤهالت الداخلة ودعم 

املسيرة التنموية والتسويق الترابي للجهة ككل.
وأبرز ينجا أن نوعية املشاركني في هذا الحدث االقتصادي الدولي، 
الذي يروم إطالع رجال األعمال األجانب على فرص االستثمار املحتملة 
بالجهة، تعكس مدى أهمية عوامل الجذب االقتصادي التي يمتلكها هذا 

الجزء من اململكة.
من  ملستثمرين  وازنة  مشاركة  يعرف  الذي  امللتقى،  أن  إلى  وأشار 
مختلف القارات، ستتمخض عنه نتائج مهمة وتعاون اقتصادي مثمر، 
مما سيساهم في تعزيز موقع الداخلة كجهة واعدة توفر مناخا ممتازا 

لالستثمار وتمنح فرصا مهمة من خالل املؤهالت التي تمتلكها.
مويسس  باملكسيك،  املغاربة  اليهود  جمعية  رئيس  عبر  وبدوره، 
أمسيلم الباز، عن إعجابه بتطور وجودة البنيات التحتية ملدينة الداخلة، 
التطوير  و  والسياحة  والفالحة  املتجددة  الطاقات  قطاعات  في  السيما 

واألبحاث.
أن  إلى  املدعوة  الجهة  الضوء على مؤهالت  الباز  أمسليم  كما سلط 
تبذلها  التي  بالجهود  الصدد  في هذا  لالستثمار، مشيدا  مركزا  تصبح 

السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  قيادة  تحت  املغربية،  السلطات 
بهدف الدفع بعجلة التنمية في الداخلة.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة السويسرية باملغرب، كريستوف 
على  واالطالع  جديدة  أسواق  استكشاف  في  رغبته  عن  فيغيريدو،  دي 
الذهب،  وادي   - الداخلة  جهة  توفرها  التي  والتجارة  االستثمار  فرص 

مذكرا بأن املقاوالت السويسرية تعمل بالفعل في الجهة.
التوقيع على بروتوكوالت اتفاقيات بني املجلس  وبهذه املناسبة، تم 
قطاعات  من  العديد  في  االستثمار  تهم  الفاعلني،  ومختلف  الجهوي 
وإنشاء  االستثمار،  على  والتحفيز  للشغل،  فرص  وإحداث  األنشطة، 

صناديق لالستثمار.
فرصة  شكلت  )بي2بي(،  ثنائية  جلسة  عقد  املنتدى  هذا  وتخلل 
للمستثمرين الدوليني الراغبني في االستثمار في الجهة من أجل االطالع 
على مختلف الفرص االستثمارية في العديد من قطاعات األنشطة ذات 

القيمة املضافة العالية.
بتنظيم  االستثمار،  مجال  تحفيز  يروم  الذي  اللقاء،  هذا  وتميز 
جلسات قطاعية حيث قدم العديد من املتدخلني عروضا شاملة وشرائط 

مؤسساتية حول املؤهالت االقتصادية والبنيات التحتية للجهة.
والصناعة  التجارة  قطاعات  الخصوص،  على  الجلسات،  هذه  وتهم 
والسياحة والطاقة واملعادن والتجهيز والبنيات التحتية وتربية األحياء 

املائية واللوجستيك والفالحة والصيد البحري والطاقات املتجددة.
وعلى هامش هذا املنتدى، قام املستثمرون األجانب بزيارات ميدانية 
لعدة مواقع ذات طابع اقتصادي في الجهة، على غرار الوحدات الصناعية 
لتصنيع وتثمني األسماك السطحية الصغيرة وبعض الوحدات الفندقية، 

باإلضافة إلى املواقع السياحية في املناطق املجاورة لجوهرة الجنوب.

 منتدى الم�شتثمرين الدوليين: ت�شليط ال�شوء على موؤهالت وفر�س االأعمال بجهة الداخلة - وادي الذهب

جالل كندالي 
ألساتذة  الوطنية  التنسيقية  كشفت  مطالبها،   عن  دفاعا 
الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، عن دخولها في خطوات 
هذه  أفواج  لحق  الذي  والظلم  السلبي  للتمييز  احتجاجية 
التضحيات في سبيل مستقبل  الكثير من  الفئة ممن قدموا 

األجيال.
ودعت  التنسيقية في بالغ لها، إلى  إضراب  يومه األربعاء  
الذي  اإلضراب  وهو  و22شتنبر2022،   21 الخميس  وغدا  
البشرية  املوارد  مديرية  أمام  باعتصام  مرفوقا  سيكون 

بالرباط، مع حمل الشارة السوداء خالل األسبوع األول من 
شهر أكتوبر.

10 خريجي  الزنزانة  الوطنية ألساتذة  التنسيقية  وأكدت 
االجتماعي  الحوار  جوالت  تابعت  أنها   ، التاسع   السلم 
وخاصة القطاعي منه باهتمام شديد، وكانت تأمل أن تأتي 
الواقعني على أستاذات وأساتذة  الظلم والحيف  بحل يرفع 
هذه الفئة، إال أنه تبني ولألسف الشديد أن الحكومة والوزارة 
في  والتسويف  التماطل  ،نهج  املعهود  نهجها  في  التزال  

التعاطي مع ملفات الفئات املتضررة بقطاع التعليم.
بوادر  أية  غياب  سجلت   أنها  التنسيقية   تخف  ولم  
الستجابة الوزارة للمطالب املشروعة ألساتذة هذه الفئة من 

للترقيات  الناقصة  والتسويات  اإلقصائية  املراسيم  ضحايا 
تنامي االستياء في أوساط األساتذة،  إلى  سابقا، باإلضافة 
إنصاف  في  للتأخر  بالقطاع      االحتقان  تبعات  محملة  
بني   الحوار  لقاءات  في  والتماطل   10 الزنزانة  أساتذة 

النقابات واملسؤولني. 
وشددت التنسيقية على ضرورة التعجيل بحل ملف هذه 
الفئة،  معلنة عن رفضها القاطع ألي حديث عن إصدار نظام 
خريجي   10 الزنزانة  أساتذة  ملف  طي  قبل  جديد  أساسي 
طلبهم  وتلبية   ، لهم  اإلنصاف  وتحقيق  التاسع  السلم 

املشروع.

 اأ�شاتذة الزنزانة 10 ي�صربون  يومه الأربعاء وغدا الخمي�س ويعت�صمون بالرباط، دفاعا عن مطالبهم

من أجل  تقييم الوضع األمني على المستوى اإلقليمي والجهوي
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مراكش:
 عماد عادل 

فعاليات  بمراكش  أمس  تواصلت 
لتجارة  الدولية  الجمعية  مؤتمر 
وإفريقيا  أوروبا  ملنطقة  النقل  طائرات 
 ،)ISTAT EMEA( األوسط  والشرق 
 1500 من  أزيد  يضم  وازن  بحضور 
والفاعلني   املسؤولني  كبار  من  مشارك 
العمالقة   الطيران  صناعة  شركات  في 
وشركات النقل الجوي الكبرى واألبناك 
رؤسائها  من  كبير  عدد  حضر  التي 
صفقات  لعقد  فرص  عن  للمغرب،بحثا 
هامة  شراكات  فرص  وعن  تجارية 

بماليير الدوالرات .
املستوى،  العالي  املؤتمر  هذا 
في  عقده  على  املنظمون  دأب  والذي 
يكن  لم  الكبرى،   الغربية  العواصم 
يوما  يعقد  أن  باإلمكان  أن  يعتقد  أحد 
إصرار  أن  غير  إفريقية،  أرض  على 
العام  املدير  الرئيس  املدني،  بن  على 
جلب  على  ملجموعة ABL للطيران، 
 ، للمغرب  الدولية  التظاهرة  هذه 
من  سنوات  أربع  بعد  بالنجاح   كلل 
من  املاراطونية  واالتصاالت  اللوبيينغ 
بتحويل  الدولية  الجمعية  إقناع  أجل 

اتجاهه نحو الوجهة املغربية.
كبار  املؤتمر  هذا  حضر  وبينما 

الشركات  عن  واملسؤولني  الرؤساء 
قطاع  في  العمالقة  الدولية  الدولية 
»رولس  و  إيرباص  )بوينغ  الطيران 
و«العربية  فرانس«  »إير  و  رويس« 
املغاربة،  املسؤولون  غاب  للطيران«...( 
)حكومة  الجوي  النقل  قطاع  سواء عن 
الناقلة  أو  الطيران(   مصالح  ورؤساء 
حضور  بأن  علما  )الرام(،  الوطنية 
املغرب في مثل هذه التظاهرات كان من 
شأنه أن يشكل فرصة ال تعوض من أجل 
البحث عن فرص وشراكات في منظزمة 
من  اململكة  عليه  تراهن  الذي  الطيران 

أجل النهوض بنسيجه االقتصادي.
املدير  الرئيس  املدني،  بن  علي 
في  قال  ملجموعة ABL للطيران  العام 
إنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  حديث 
الرسمية  الجهات  حضور  عدم  يتفهم 
أن  معتقدا  الهام،  الدولي  امللتقى  لهذا 
أسبوعني   منذ  وجهت  التي  الدعوة 
الخطوط  ولشركة  الحكومية  للجهات 
لتتوافق  تكن  لم  ربما  املغربية،  امللكية 

مع أجندة املدعوين.
كبار  امللتقى  ويجمع 
الطيران  مجال  في  الفاعلينالعامليني 
بمساندة  وتحتضنه  التجاري 
 ABL الدولية  رئيسية،املجموعة 
للطيران التي تتموقع كفاعل رئيسي في 

السوق الدولية لصناعة الطائرات.
من  املدني  بن  علي  املغربي  ويملك 

خالل شركته ABL أسطوال عمليا يفوق 
50 طائرة للنقل الجوي بقيمة إجمالية 
4.5 مليار دوالر،  يقوم بكرائها  تناهز 
أو بيعها لكبريات شركات النقل الجوي 
الخطوط  الين،  إير  )أمريكان  الدولية 

.وكفاعل  التركية، العال االسرائيلية ..( 
الطائرات  تأجير  مجال  في  أساسي 
التجارية وتدبير أصول قطاع الطيران 
على املستوى العاملي، يعتقد بن املدني 
الكثير  على  تتوفر  املغربية  اململكة  أن 

هذا  تطوير  أجل  من  اإلمكانيات  من 
القطاع،وبإمكانها أن تصبح رائدة على 
املستوى القاريعلى غرار ما وصلت إليه 
على  تهيمن  التي  اإلثيوبية  الخطوط 

جزء كبير من السوق اإلفريقية..

حققتها  التي  النتائج  وبفضل 
في  وبحضورها  القوية،  وشراكاتها 
القارات األربع وبخبرتها األكيدة في هذا 
امليدان، تمكنت شركة علي بن املدني من 
األولى  مقاولة   54 بمجموعة  االلتحاق 
مكاتب   5 الصنف،وتتوفرعلى  هذا  من 
)نيويورك، دوبالن، الدار البيضاء، دبي 
وهونج كونج(، واستراتيجية موجهة 

حاليا نحو باقي إفريقيا.
على  املؤتمر  وتواصلتأشغال 
مدىيومي 19 و20 شتنبر الجاري، وقد 
قطاع  تنمية  قضايا  عالجاملشاركون 
أوروبا والشرق  التجاري في  الطيران 
املرة  هذه  وتعتبر  وإفريقيا.  األوسط 
األولى التي يحتضن فيها املغرب مثل 
هذا امللتقى. فمن خالل طرح مواضيع 
املبادالت  وتجويد  واألمن  كاالستثمار 
خالل  والنقاش  للبحث  واالستدامة 
الدولية  الجمعية  تتوخى  املؤتمر، 
حلول  إيجاد  النقل  طائرات  لتجارة 
في  األساسيني  للفاعلني  ملموسة 

القطاع.
أنقطاعالطيران  املدني  بن  ويرى 
الفرص،  من  العديد  يختزن  التجاري 
سواء بالنسبة لشركات املالحة الجوية 
خاللتمكني  ف«من  للمستثمرين.  أو 
املقاولني من مقارنة مكتسباتهم وتبادل 
اآلراء حولها، سنفتح الباب أمام املزيد 
ذات  وأضاف  والنمو ».  االبتكار  من 

بقيمة  املساهمة  إلى  »نتطلع  املصدر 
 ISTAT مؤتمر  في  حقيقية  مضافة 
كل  تعبئة  على  وسنعمل   ،EMEA
املوارد الالزمة لنجعل ضيوف املؤتمر 
يعودون منه بأدوات جديدة ومعطيات 
بأفكار  الخصوص،  وعلى  جديدة، 

نيرة «.
من  يعد  املدني  بن  أن  ويذكر 
في  الصاعدة  الشخصيات  أبرز  
قطاع  في  املتخصصة  األعمال  ريادة 
املدني،  بن  علي  أسس  وقد   ، الطيران 
الذي يعد رجل أعمال متعدد املشاريع، 
الثانية  سن  في  وهو  له  مشروع  أول 
عبارة  كان  املشروع  هذا  والعشرين، 
أطلق  أرضية  دعم  معدات  شركة  عن 
،إذ   Industries ABL اسم  عليها 
يقوم  أن  األول  مشروعه  بفضل  تمكن 
بتصدير معدات دعم أرضية للمطارات 
عمليات  تأمني  في  العاملة  والشركات 
إفريقيا  إلى  املتحدة  الواليات  من 
وأوروبا، وبعد فترة وجيزة، شارك في 
 ،Estate Real ABLشركة تأسيس 
املتخصصة في أسواق البيع واإليجار 
سوق  نموذج  مستلهما  بباريس. 
بإنشاء  علي  قام  املبتكر،   Airbnb
”IncEasyGuests” وهي شركة تعنى 
قصيرة،  ملدة  املمتلكات  تأجير  بإدارة 
املتحدة  الواليات  بني  مدن   5 تغطي  و 

األمريكية وأوروبا.

احلك�مة غابت عن م�ؤمتر دويل �صكل فر�صة ل�صفقات 
ت�صيل اللعاب يف قطاع الطريان

بورصة الدار البيضاء

تداوالت االفتتاح 
على ارتفاع طفيف

أمس  تداوالتها  البيضاء  الدار  بورصة  استهلت   
الثالثاء على ارتفاع طفيف.

الذي  »مازي«،  الرئيسي  مؤشرها  سجل  وهكذا، 
يشمل جميع املعامالت املالية من نوع األسهم، ارتفاعا 

بنسبة 0,05 في املائة، ليستقر عند 12.180,63 نقطة.
 MSI« مؤشر  سجل  االفتتاح،  على  دقائاق  وبعد 
بالبورصة،  مدرجة  مقاولة   20 أداء  يعكس  الذي   ،»20
ارتفاعا أيضا بنسبة 0,05 في املائة منتقال إلى 981,98 
واالجتماعي  البيئي  املرجعي  املؤشر  فيما سجل  نقطة، 
والحكامة »كزابالنكا أي إس جي 10«، تقدما بنسبة 0,1 

في املائة إلى 908,55 نقطة.
أقوى  »كارتيي السعادة«  على صعيد القيم، سجلت 
درهما(، متبوعة   28,3  / املائة  في   +4,81( االرتفاعات 
بـ »ديسواي« )3,4+ في املائة / 760 درهما(، و«البنك 
 / املائة  في   +2,64( والصناعة«  للتجارة  املغربي 
483,95 درهما(، و«دالتي لوفيفي املغرب« )0,68+ في 
 / املائة  في   +0,61( و«سنيب«  درهما(،   73,5  / املائة 

835 درهما(.
»فيني  قبل  من  االنخفاضات  أقوى  باملقابل، سجلت 
بروسيت« )1,3- في املائة / 140 درهما(، تلتها كل من 
»صوناسيد« )0,86- في املائة / 694 درهما(، و«دجى 
درهما(،   8,24  / املائة  في   -0,12( الضحى«  انعاش 
ش.م«  البيضاء  بالدار  للبناء  العامة  األشغال  و«شركة 
 -0,04( 136,15 درهما(، و«ليدك«   / )0,04- في املائة 
أنهى  قد  مازي  مؤشر  وكان  درهما(.   256  / املائة  في 
تداوالت أمس اإلثنني على وقع انخفاض بنسبة 0,2 في 

املائة

 مصطفى اإلدريسي

االشتراكي  لالتحاد  اإلقليمية  الكتابة  دعت 
املغربية،  الحكومة   ، بفرنسا  الشعبية  للقوات 
الدستورية  الحقوق  بتفعيل  االسراع  إلى 
ملغاربة العالم، وفتح حوار حقيقي وهادف مع 
من  املهجر  في  املغربية  والكفاءات  الفعاليات 
أجل صياغة مشاريع قوانني وبرامج تستجيب 
عن  أجوبة  وتقدم  وتطلعاتهم،  النتظاراتهم 
مشاكل  مثل   ، واملستعجلة  العالقة  القضايا 

حماية املمتلكات ونقل الرفاة .
 وعبرت الكتابة االقليمية بفرنسا، في بيان 
االرتياح  عن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
فعاليات  تعبيرات  مع  امللكي  للتجاوب  الكبير 
مغاربة العالم، وفي مقدمتهم اتحاديو املهجر، 
املطالبة بإصالح جذري للمنظومة املؤسساتية 
وتفعيل  بالخارج  املقيمني  باملغاربة  الخاصة 
في  عليها  املنصوص  الكاملة  املواطنة  حقوق 
الحكامة  بمبادى  االلتزام  وضرورة  الدستور 
واملبدئية  الثابتة  باملواقف  واإلشادة   ، الجيدة 
والدفاع  الكاملة  املواطنة  من  العالم  التحاديي 
عن حق الترشيح واالنتخاب، انطالقا من بلدان 

الرافض  بروكسيل  ببيان  والتذكير  اإلقامة 
للمنهجية التى تم اعتمادها فى تأسيس مجلس 
على  انبنت  والتي  بالخارج  املغربية  الجالية 

إقصاء و تهميش الطاقات الديمقراطية .
البرملاني  دورالفريق  على  البيان  وألح 
االشتراكي في بلورة مقترحات قانونية تعكس 
انتظارات مغاربة العالم، وتمكنهم من املساهمة 

املباشرة والفعلية في تدبير الشأن العام .
بعقد  بفرنسا  اإلقليمية  الكتابة  وأشادت 
املؤتمرات الوطنية للشبيبة االتحادية واملنظمة 
أنها  معتبرة  االتحاديات،  للنساء  االشتراكية 
العضوي  االرتباط  لتجسيد  أساسية  محطات 

مبادراتهم  ودعم  والنساء  الشباب  بقضايا 
النضالية، والتعبئة من أجل الدفاع عن القضية 
تم  التي  الهامة  املكاسب  وتقوية  الوطنية 
تحقيقها في هذا االطار، و الوقوف إلى جانب 
املهاجرين في نضالهم من أجل صيانة حقوقهم 
املتطرف،  اليمني  قوى  طرف  من  املستهدفة 
حث  الى  الهادفة  املبادرات  في  و االنخراط 
القيود  عن  التراجع  على  الفرنسية  السلطات 
ونظام  التنقل  حرية  على  حاليا  املفروضة 
العائلي  التواصل  تمنع  والتي  التأشيرات، 
وتؤثر بشكل سلبي على تطورالعالقات املغربية 

- الفرنسية.

الكتابة اإلقليمية بفرنسا   

 احلك�مة  مطالبة باالإ�صراع بتنفيذ الت�جيهات امللكية 
وتفعيل حق�ق امل�اطنة الكاملة ملغاربة العامل 

ع.س.ن /3177/إد

ع.س.ن /192/إت ع.س.ن /191/إت

الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

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
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
DT1118939 :رقم

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

الجهوية للتوزيع بمراكش.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة. 
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 120.600,00درهم 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير واردة   

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

املغرب. 

الهاتف:
)212(524446040

الفاكس:
)212(524436077

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

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
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   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  إلى 
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 
 2022/10/20 بتاريخ  األظرفة 
بمقر   9h30 الساعة  على 
مديرية التوزيع مراكش التابعة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
الكهرباء الكائنة   ب 13 شارع 

موالي رشيد جليز مراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 

االتصال  يمكن  املعلومات 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

الجهوية للتوزيع بمراكش.
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن   
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3168/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية

طنجة تطوان الحسيمة
املندوبية اإلقليمية للصحة 
والحماية االجتماعية تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 13/م.و.ص.ت/2022 

في يوم  20 أكتوبر 2022 على 
الساعة 10 صباحا سيتم بقاعة 
وزارة  بمندوبية  االجتماعات 
االجتماعية  والحماية  الصحة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بتطوان 
ألجل:  األثمان  عروض  بطلب 
املندوبية  تهيئة  أشغال 
الصحة   لوزارة  اإلقليمية 

والحماية االجتماعية بتطوان.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 
تطوان،  بإقليم  الصحة   وزارة 

الرمل  املدني سانية  املستشفى 
طريق مرتيل. 

الكترونيا  سحبه  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني:
www.marchespublics.

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

بالصفقات العمومية.
في:  محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  ألف   عشر  خمسة 

)15000.00درهم(
األعمال  لكلفة  التقديري  الثمن 
العروض   طلب  موضوع 
جميع  متضمنة  936900درهم 
وستة  مائة  )تسع  الرسوم 

وثالثون ألف وتسع مائة(
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أطرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات   بمكتب  وصل 
للصحة   اإلقليمية   باملندوبية 

بتطوان.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
- إما تسليمها  مباشرة لرئيس  
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إما إيداعها إلكترونيا ببوابة   -
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني:
www.marchespublics.

  gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوصة  تلك  بها هي  اإلدالء 
من  )9و10(  املادة   في  عليها 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3169/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
رقم: 30/م.ت.ص/ع/2022

جلسة علنية 
تعلن مديرية التزويد والصفقات 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب - قطاع املاء عن 

طلب العروض املتعلق  

السياقة  من  للتمكن  بالتكوين 
سائق  وظريفة  في  والتشغيل 
او تقني سائق باملكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب-

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

هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
للقانون 53-00 املتعلق بميثاق 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

التقديري  الثمن  يحدد 
كالتالي:  للتوريدات 

564.000,00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

كالتالي: 5.640,00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
ملاء  وا  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب الكائنة بشارع 

بلحسن الوزاني - الرباط.
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
بمديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
تاريخ  قبل  املاء  قطاع  للشرب- 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
بمديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التزويد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/10/20 بتاريخ  األظرفة 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
مديرية  بمقر    )G( بالبناية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائنة  املاء  قطاع  للشرب 

الوزاني ص.ب  بلحسن  بشارع 
الرباط شالة 10220 الرباط

.س.ن/3170/ا.د
*************
اململـكــة  املغربــيــة

وزارة الداخلية
جهة فاس مكناس

إقليــم تـازة
جماعة  اكنـول

إعـالن  عــن  طـــلب  عـروض  
مفتوح

رقـم: 02/ج .أ/2022
أكتوبر   24 اإلثنني  يوم  في 
الحادية  الساعــة  على    2022
عشر  صباحا سيتم في جلسة 
املجلس  رئيس  بمكتب  علنية 
تازة،  إقليم  ألكنول  الجماعي  
بطلب   الـمتعلقة   األظرفة  فتح  
بعروض   مفتوح   العروض  
أرضية  ايجار  ألجـــل  أثمان  
السوق األسبوعي ثالثاء اكنول 
اكنول  باشوية  اكنول  بجماعة 

اقليم اكنول .
طـــلب  مــلـف  سحــب  يمكن   -
الـــعروض مــن مكتب الـصفقات 
تحميله  يمكن  كما  بالجماعة 

على املوقع اإللكتروني للدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
اإلعالن  ملف  إرسال  يمكن   -
عــــن  طـلب  العـروض  املفتـوح 
للمشاركني  البريد  طريق  عن:  
للمادة  وفقا  ذلك  في  الراغبني 
19 من املرسوم رقم 2.12.349 
جمادى   8 بتاريخ  الصادر 
االولى 1434 )20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
- الضمـانة  الـمؤقـــتة  مــحددة   
10.000,00درهم  مبلغ:  فــي 

)عشرة أالف درهم(.
محددة  االيجار  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
وعشرون  )مائة  مبلغ:  في 
سنتيما(   و00  درهم  أالف 

)120.000,00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ايداع  وتقديم و  محتوى 
مطابقني  الـمتنافسني  ملفات 
 29  ،27 الـمادتني  لـمقتضيات 
و31  من املرسوم رقم 2.12.349 
جمادى   8 بتاريخ  الصادر 
االولى 1434 )20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
 كما يمكن للمتنافسني املشاركة 
إيداع  طريق  عن  الكترونيا 
الصفقات  بوابة  عبر  ملفاتهم 

العمومية:

www.marchespublic.
gov.ma

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك الـمقررة في  
الفصل 4  من نظام االستشارة. 
تكون  أن  يجب  ملحوظــــة: 
الفوتوغرافية  النسخ  جميع 
للوثائق مصادق على مطابقتها  

لألصل.
ع.س.ن/3174/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع حقوق مشاعة 
في عقار غير محفظ باملزاد 

العلني
ملف حجز عقاري عدد: 

2021/12
لفائدة: محمد الصالحي 

عنوانه شارع املقاومة
الحي القديم بني درار

تنوب عنه األستاذة نادية 
الصحمودي املحامية 

بهيئة وجدة
ضد: عبد الرحيم مجني عنوانه 

حي النجد بني درار
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/10/05 األربعاء  يوم 
11 صباحا بقاعة  على الساعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
املشاعة  للحقوق  ميسور 
الحجز  في  للمطلوب  اململوكة 
وقدرها  مجني  الرحيم  عبد 
العقار غير املحفظ  النصف في 
الكائن بحي املجد زنقة الزيتون 
وهو  درار  بني   04-06 رقم 
 150 مساحته  منزل  عن  عبارة 
املرافق  جميع  به  مربع  متر 

الضرورية.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للحقوق املشاعة اململوكة 
عبد  الحجز  في  للمطلوب 
أعاله  العقار  في  الرحيم مجني 
160.000,00درهم  مبلغ  في 

)مائة وستون ألف درهم(.
ويشترط ضمان األداء مع زيادة 

%3 لفائدة الخزينة العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
أو التحمالت أو تقديم عروض، 
الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 

حيث  املدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/3176/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار غير محفظ 
باملزاد العلني

ملف حجز عقاري عدد: 
 2022/16

تدخل في الحجز عدد 17 
و2022/18

 لفائدة: طالب الحجز: ابراهيم 
بن قاسم

املتدخل في الحجز: جابري 
عبد هلل أصالة عن نفسه 

ونيابة عن ابنه القاصر محمد 
جابري  

ينوب عنهم األستاذ محمد 
لكبيري املحامي بهيئة وجدة
ضد: ورثة املختار بن عبو 

وهم: زينب امهري ومن معها 
عنوانهم حي السالم عوينت 
السراق زنقة 23/22 وجدة

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/11/09 األربعاء  يوم 
11 صباحا بقاعة  على الساعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
املحفظ  غير  للعقار  ميسور 
عوينت  السالم  بحي  الكائن 
 23 رقم  س22  زنقة  السراق 
مربع  متر   73 مساحته  وجدة، 
طابق  من  ويتكون  واجهتان  له 
كامل  غير  وهو  وسطح  سفلي 
من  مجموعة  تنقصه  البنية 

األشغال والتشطيبات.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)مائة  220.000,00درهم 

وعشرون ألف درهم(.
ويشترط ضمان األداء مع زيادة 

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

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/3178/ا.د
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كلنا بعزيز

 n عبد السالم المساوي

من  املواطنني  استعادة  مهمة  إن 
أحضان الشعبوية واالغتراب السياسي 
والعزوف والكيانات املسمومة تبقى هي 
السبيل الوحيد إلضفاء املعنى السياسي 

على هذه االستحقاقات الجزئية؛
يخلو  ال  اليوم  املغاربة  طموح  إن 
مع  فعلية  قطيعة  تحقيق  في  رغبة  من 
املاضي بوجوه نظيفة، ونماذج سياسية 
ومصداقية  كفاءة  ذات  واقتصادية 
ووطنية صادقة من أجل مغرب متكافئ، 
تحقيق  سوى  النجاح  مع  خيار  ال 
...فصياغة  املستهلكة  النخب  قطائع مع 
شاقة  معركة  له  واالستعداد  املستقبل 
ومجهود جبار، يبدأ باختيار من سيعمل 

للمغرب.  
االشتراكي  االتحاد  حزب  وحده 
أكد  متميزا،  استثناء  يشكل  بكرسيف 
بعزيز  سعيد  األستاذ  في  الثقة  ويؤكد 
وكيال لالئحة الوردة في هذه االنتخابات 
تأكيد   وهو  النواب(،  )مجلس  الجزئية 
يكن  ولم  اعتباطا،  أو  عبثا  يكن  لم 
كان  بل   ... الفراغ  مللء  عشوائيا  تأكيدا 
على  مؤسسا  حكيما   سياسيا  تأكيدا 
فرضته  تأكيدا  ؛  وشفافة  دقيقة  معايير 
االستجابة الواعية لرغبة ساكنة كرسيف 
إقليمها؛  وتنمية  الحقيقي  التغيير  في 
وتصرخ  صرخت  التي  كرسيف  ساكنة 
بأعلى األصوات معلنة تشبثها باألستاذ 
وصوتها  برملانيا  نائبا  بعزيز  سعيد 
التشريعية،  املؤسسة  في  الصادق 
تبرمها  احتجاجها،  عن   وعبرت 
ومحترفة؛  مستهلكة  وجوه  من  ومللها 
للنهب  وسيلة  االنتخابات  تركب  وجوه 
يهمها  ال  جشعة  وجوه  واللصوصية، 
كرسيف وال ساكنة كرسيف، وجوه تفتقد 
الوطنية... وصدق  املواطنة  روح  إلى 

التصويت  الى  يدعو  الجميع  واليوم 
على األستاذ سعيد بعزيز قاطرة الوردة 
بكرسيف؛  كفاءة أكاديمية ،نظيف أخالقا 
وسلوكا، ومستقيم ونزيه سيرة ومسارا 

...حضوره في مجلس النواب، في العمل 
ويؤكد  ...يشهد  املجتمع  في  الجمعوي، 

كفاءة ومصداقية الرجل....
وفي  كرسيف،  إلقليم  ومخلص  وفي 
...مواطن  كرسيف  ألهالي  ومخلص 
صادق ووطني أصيل، وفي لقيم ومبادئ 
حزب االتحاد االشتراكي ...وفي للشعار 

والنشيد، وفي للشرعية واملشروعية ...
لتربة  تحية  وضميره؛  الشرق  ابن 

كرسيف التي أنتجت هكذا ثمار؛ 
بكرسيف،  العام  الرأي   يسجل 
بعزيز  األستاذ  أن  باملغرب  بالشرق، 
قيمة مضافة باملؤسسات املنتخبة؛ وقف 
أشكال  لكل  ورافضا  وشامخا  صامدا 
عن  ...دافع  والنهب  والفساد  الريع 
...ناضل  الهشة  والفئات  املستضعفني 
من أجل أن تبقى الراية مرفوعة والوردة 

مزهرة...
مسنود بصدق وحماس، بأمل وتفاؤل، 
من طرف االتحاديات واالتحاديني، ومن 

طرف املواطنات واملواطنني ...

�شوتوا على مر�شحي االتحاد »رمز الوردة« في االنتخابات الجزئية 
في كل من عين ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش

�شعيد بعزيز يدخل املعركة االنتخابية وهو ناجح...
من اأجل متثيلية حقيقية، �شوتوا على الوردة 

ساكنة كرسيف 
التي صرخت 

وتصرخ بأعلى 
األصوات معلنة 

تشبثها باألستاذ 
سعيد بعزيز 
نائبا برلمانيا 

وصوتها الصادق 
في المؤسسة 

التشريعية

يدخل حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
بدائرة جرسيف بتفاؤل كبير، وبتجاوب مع الساكنة 
واملواطنيني، الذين احتضنوا حزب القوات الشعبية 
في أولى بداية االنتخابات الجزئية املزعم تنظيمها 
يوم الخميس 29 شتنبر2022 بقيادة ابنها الوفي 
لالقليم والجهة سعيد بعزيز كوكيل لالئحة الوردة 

بمعية املناضل محمد براك .
جرسيف  بدائرة  االنتخابية  الحملة  وانطلقت 
جرسيف  صوت  عودة  أجل  »من  شعارات  برفع 
إلى مجلس النواب، صوتوا على مرشحي االتحاد 
جميعا  وموعدنا  الشعبية«  للقوات  االشتراكي 
لنعيد األمور إلى نصابها. لنحسن االختيار ونعيد 
كما  النواب«  مجلس  في  حضوره  جرسيف  إلقليم 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  لشكر  إدريس  أكد 
التزكية  منح  بعد  الشعبية  للقوات  اإلشتراكي 
للقيادي عضو املكتب السياسي والكاتب الجهوي 
لجهة الشرق : »أنه بعد ربح املعركة القانونية برسم 

هذه الدائرة، سيعمل املرشح والقيادة الحزبية  على 
كسب رهان املعركة االنتخابية«.

الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  ومعركة 
في  دائما  الوردة،  مرشح  خالله  ومن  بجرسيف  
صف املواطنني من خالل الدفاع عن التنمية باإلقليم 
الئق  وسكن  وتعليم  من صحة  املجاالت  في جميع 

وحياة مواطنة للجميع بكرامة وإنسانية.
وسيترافع مرشح الوردة عن االقليم عن الوضع 
الصحي باإلقليم بعد تأخر مشروع بناء مستشفى 
إقليمي جديد بجرسيف، بالرغم من مرور أزيد من 
سبع سنوات على اختيار الوعاء العقاري، وحوالي 
ثالث سنوات على انطالق الدراسات التقنية، وكذا 
برمجته على مستوى امليزانية العامة للدولة برسم 
السنة املالية 2019، وبالتعجيل بإخراجه إلى حيز 
مالئمة  ظروف  من  الطبية  األطر  وتمكني  الوجود، 
العادلة  مطالبهم  مع  اإليجابي  والتعاطي  للعمل، 

واملشروعة.

أبناء  أحد  االشنراكي  االتحاد  حزب  واختار 
االقليم، سعيد بعزيز وكيل الالئحة ولد بتاريخ 09 
نونبر 1975 في جماعة بركني ، حاصل على شهادة 
حاصل  الخاص(  )القانون  الحقوق  في  الدكتوراه 
ملزاولة  األهلية  امتحان  في  النجاح  شهادة  على 
لالتحاد  السياسي  املكتب  وعضو  املحاماة  مهنة 
االشتراكي للقوات الشعبية والكاتب الجهوي لجهة 
الشرق وإلى جانبه اختار املناضل االتحادي محمد 

براك كوصيف لوكيل الالئحة.
الجزئية  لالنتخابات  شعارا  الحزب  واختار 
يوم  القتراع  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب 
االنتخابية  الدائرة   2022 شتنبر   29 الخميس 
املحلية لجرسيف »جميعا من أجل  ترافع حقيقي 
البرملان  في  جرسيف  إقليم  قضايا  عن  وصادق 
»وممارسة فعلية ملهام النائب البرملاني بتصويتكم 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب  الئحة  على 

الشعبية. بالتصويت على الوردة«.
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يف اأفق املوؤمتر الوطني التا�شع لل�شبيبة االحتادية
م�شاألة البيئة على طاولة النقا�ش

يف �شبيل تكري�ش جمتمع دميقراطي حداثي 
ت�شود فيه قيم العدالة والكرامة وامل�شاواة

هاجر أوموسى )*(

من  العديد  استوعب  قد  العالم  أن  املؤكد  من 
جائحة  لتداعيات  مواجهته  في  املهمة  الدروس 
ال  وبشكل  وقف  أنه  الدروس  هذه  وأهم  كورونا، 
يدع أي مجال للشك على أن هناك تفاعالت معقدة 
ظهرت  تفاعالت  واملناخ،  والبيئة  األوبئة   بني 
آثارها بشكل واضح على مختلف املنظومة البيئية 
عرفه  الذي  االقتصادي  االنكماش  بعد  خصوصا 
العالم نتيجة الستراتيجياته في مواجهة انتشار 
الفيروس كوفيد19. حيثال يمكننا أن نختلف على 

أن مغاالتنا في تدمير البيئة واملناخ أصبحت تهدد 
طبيعة بل سيرورة حياتنا، وهذا يظهر من خالل 
وسنوات  الفصول  وتداخل  املناخية  التقلبات 
والحرائق   الفيضانات  وكثرة  املتكررة  الجفاف 

املفاجئة و غيرها.
جائحة  العامللتداعيات  مواجهة  كشفت  لقد 
مجاالت  على  بالسلب  انعكست  والتي  كورونا، 
حياة  أن  أخرى،  مجاالت  على  وباإليجاب  عديدة، 
أخرى غير الحياة التي ألفناها ممكنة، خصوصا 
انتشار  أن  املؤكد  من  حيث  بالبيئة،  عالقتنا  في 
الفيروس، وما فرض من حظر للتجول، ومن تقليل 
بشكل  انعكس  قد  الصناعية،  املنشئات  عمل  في 
إيجابي كبير على البيئة، حيث نتج عن االنكماش 
إلى  الجائحة،  فيه  تسببت  الذي  االقتصادي 
انخفاض الفت في مستويات التلوث البيئي، وهو 
ما بات يفرض على العالم، وهو يفكر في إنعاش 
خطر  حقا  تجاوزنا  هل  يتسائل  أن  اقتصادياته، 
قبل  ما  مرحلة  إلى  سنعود  وهل  الوباء؟  انتشار 
الجائحة؟ بمعنى هل سنعيد العالقة التي تربطنا 

بالبيئة إلى سابق عهدها قبل الجائحة؟
هذه التساؤالت والتخوفات، أرخت بظاللها على 
االتحادية،  الشبيبة  ومناضلي  مناضالت  نقاش 
حيث  التاسع،  الوطني  ملؤتمرهم  يحضرون  وهم 
الذي  التوجيهي  املقرر  مشروع  في  طرحوا 

ببوزنيقة  واملؤتمرين  املؤتمرات  على  سيعرض 
أيام 27-28-29 من هذا الشهر، مسألة االنخراط 
سياسات  بني  يأتي  بيئي،  لبديل  التأسيس  في 
التخفيف  إلى  تهدف  التي  الخضراء،  الرأسمالية 
مستويات  بلغ  الذي  الرأسمالية  جشع  آثار  من 
اإلنسان  معهعالقة  أصبحت  حيث  متوحشة، 
بغرض  واالستنزاف  باالستغالل  مؤطرة  بالبيئة، 
الربح وبغاية خلق رفاهية لحظية وغير مسؤولة 
الحمراء،  السياسات  وبني  البشرية،  عن مستقبل 
للحفاظ  بديل واضح وواقعي  أي  التي ال تعرض 
الستفادة  رفضها  بإعالن  تكتفي  بل  البيئة،  على 
رأسمالية  أقلية  طرف  من  الثروة  ومراكمة  وربح 

من خالل استنزافها للثروات الطبيعية.
التأسيس  برفعهم ملطلب  االتحادي  الشباب  إن 
العالقة  تأطير  إعادة  إلى  يهدف  بيئي،  لبديل 
بجعلها عالقة  وذلك  بالبيئة،  اإلنسان  تربط  التي 
تتأسس على فكرة الحماية، والحفاظ على الثروات 

واملوارد الطبيعية، 
االحتياجات  وفق  تدبيرها  عقلنة  خالل  من 
نجاح  بأن  جدا  واعون  الضرورية،  اإلنسانية 
وبأهميته  به،  باإليمان  أوال  مرتبط  البديل  هذا 
وضرورته، ثم بالعمل على التعريف به، وباالنكباب 
املجاالت  بجميع  االهتمام  على  واملسؤول  الجاد 
الدولة  دفع  من  يتمكنوا  حتى  بالبيئة،  املرتبطة 

وتوجيه  التنموية،  استراتيجياتها  تغيير  نحو 
لتكون  فيها،   تنخرط  التي  االقتصادية  املبادرات 

مبادرات تحترم البيئة والطبيعة.
ومن جهة أخرى، إن من بني أهم الدروس أيضا 
التي يمكن استخالصها من معركة مواجهة العالم 
لتداعيات الجائحة، هو أهمية الدولة االجتماعية 
وبعد  جدا،  الواضح  من  كان  حيث  وضرورتها، 
العالم،  دول  جل  في  االجتماعية  األوضاع  تردي 
أنه ال بديل  االقتصادية،  لتدهور األوضاع  نتيجة 
عن وجود الدولة القوية، القادرة على ضمان كرامة 
جل مواطنيها في كل الظروف، وهي الخلفية التي 
اتحادي،  كشباب  نقاشنا  من  كبيرا  جزء  أطرت 
في  التاسع،  الوطني  ملؤتمرنا  نحضر  ونحن 
لبديل  التأسيس  إيماننا بضرورة  تام مع  ارتباط 
بيئي، خصوصا أن املغرب قد فتح ورش الحماية 
االجتماعية الشاملة، حيث تشكلت لدينا قناعة أن 
الوقت قد حان لوضع بديل سوسيو-بيئي، يرتكز 
غايتها  اقتصادية،  سياسات  وضع  فكرة  على 
االجتماعية،  العدالة  تحقيق  واألخيرة  األولى 

وبشكل يحترم شرط الحفاظ على البيئة.

)*( عضو المجلس الوطني 
للشبيبة االتحادية

عادل أمليلح )*(

والذي  التاسع،  مؤتمرها  عقد  من  االتحادية  الشبيبة  تقترب 
االتحادية،  املنظمة  تاريخ  في  فارقة  لحظة  يشكل  أن  املرتقب  من 
في  املنعقد  الوطني  املجلس  عنه  أبان  ما  أهمها؛  عدة،  العتبارات 
العاشر من الشهر الجاري، إذ أن االنخراط الوازن والفاعل للشباب 
)املتضمنة  االستراتيجية  وخياراته  قناعاته  بلورة  في  االتحادي 
الراسخ  إيمانيه  مع  تماشيا  والتوجيهية(،  التنظيمية  األوراق  في 
االتحادية  الشبيبة  أن  بامللموس،  االشتراكي،بني  االتحاد  بمرجعية 
كانت ومازالت في قلب النضال السياسي املسؤول، وأنها لم تخضع 
ملا يمكن أن نسميةباملظلة االنتخابية التي تختزل الفاعلية الشبابية 
في تحقيق مآرب انتخابية قصيرة األجل، وهو نهج تكرسه العديد 
من األحزاب خاصة تلك التي تفتقر لرصيد تاريخي يؤهلها لبلورة 
والتصورات  التمثالت  ذلككل  بدد  كما  واقعي،  مجتمعي  مشروع 
الساعية إلى طبع الفعل السياسي بنوع من العدمية غير املسؤولة 
انطباعا  خلقت  التي  والوصولية  االنتهازية  تنامي   مع  خاصة 

جماهيريا معمما بريعية العمل السياسي وانعدام جدواه.
املسؤولية  روح  عن  أبان  مكوناته،  كل  وعبر  االتحادي  فالشباب 
في  املغربي  الشباب  جعل  سبيل  في  الدؤوب  بسعيه  التاريخية 
الدولية  والسياقات  بالظروف  التام  ووعيه  السياسي،  العمل  قلب 
والرهانات،  التحديات  من  العديد  تطرح  باتت  التي  والوطنية 
الفاعل  االبتكار  على  املبنية  اليقظة  من  درجة  معها  يستوجب  مما 
محركا  مجتمعة  تشكل  إذ  اإليجابية،  واملرونة  املؤثر  والتجديد 
الواعي  االتحادي  فالشباب  واستمراره،  السياسي  العمل  لديمومة 
بروح املسؤولية التاريخية امللقاة على عاتقه باعتباره قطاعا ضمن 
مكونات االتحاد االشتراكي، وبرغبته املستمرة  وامللحة في تحمل 
)قلق( العودة الوازنة للمشهد السياسي باعتبار االتحاد االشتراكي 
أكثر األحزاب املؤهلة لهذه املهمة سواء بحكم شرعيته التاريخية أو 

بحكم مكونات قوته الحية. 
للشباب  حقيقيا  التزاما  يشكل  الذي  النضالي  الوعي  لعل 
االتحادي، فرض في مناسبات عدة إقرار النقد الذاتي، صحيح أن 
الشبيبة االتحادية خالفا لغيرها، ال ُتطرح عندها أسئلة وجدودية، 
ألن االتحاد االشتراكي جزءا ال يتجزأ من الهوية السياسية املغربية 
تشكل  املواطنة  واملمارسة  الفعالية  مسألة  ولكن  الجميع،  بشهادة 
متغير،  عالم  في  خاصة  االتحادي  الشباب  لكل  األصيل  املبتغى 
فالوضع السياسي في العالم عامة وفي بالدنا خاصة خضع لعملية 
التسليع واالخضاع ملنطق السوق الذي نتج عنه بروز قوى معادية 
السياسية  املمارسات  حدة  وتنامي  والحداثة  الديمقراطية  لروح 
التي تتنافى وأخالقيات العمل السياسي، إذ من العيب تقييم العمل 

السياسي بمعيار املنفعة الكمية واملصلحة الضيقة.
ومن هذا املنطلق فقد أصبح واضحا أن الهم الحقيقي الذي يبلور 
طموح الشباب االتحادي يتمثل في إعادة الشباب لقاطرة املشاركة 
السياسية املسؤولة والبناءة، من خالل إعادة تجذيير أواصر الثقة 
وروح املشاركة السياسية واملدنية املواطنة، ألن مسألة الثقة باتت 
تشكل عامال حاسما في ربط األحزاب بالقاعدة الجماهيرية، والرفع 
يدل  إنما  شيء  على  دل  إن  وهذا  السياسية...  املشاركة  نسب  من 
على الفاعلية القوية لالتحاد االشتراكي في رسم خريطة ممارساته 

السياسية بكل استقاللية ومسؤولية.
وفي سبيل خياراتها وقناعاتها املبدئية، تنطلق الشبيبة االتحادية 
هوية  من  جزءا  الديموقراطي  الخيار  أن  يعتبر  واضح  إيمان  من 
بالظريفاتاملناسباتيةوالتموقع  يتأثر  ال  والذي  االشتراكي،  االتحاد 

االديموقراطي  البناء  أن  وبحكم  السياسية،  الخريطة  صفيح  على 
املجتمعية  للقوى  التقدمية  املمارسات  في  متأصال  تراكميا  بناء 
الرامية  املمارسة  فإن  والتنظيمية،  الفردية  ذواتها  بمختلف  الحية 
لتكريس قيم الديمقراطية واملساواة والكرامة تقتضي تقوية االلتزام 

الحزبي والعمل النضالي الواعي كشرط ضروري.
وفي سبيل هذه الرؤية الوازنة، أدرك الشباب االتحادي ضرورة 
التواصلية،  وسائله  وتجديد  التنظيمية  هياكله  ترتيب  إعادة 
لخدمة أهدافه ومبادئه القائمة على الشمولية واملسؤولية والجرأة 

باإلضافة للمرونة والرقمنة. 
العمل  بأن  يؤمن  االتحادي  الشباب  إن  الشمولية:  حيث  فمن  ـ 
السياسي هو عمل مواطن مفتوح لكل مكونات األمة املغربية، وأن 
بني  يجمع  مجتمعي  بناء  األولى  الدرجة  في  هو  السياسي  البناء 
قضاياه  صلب  من  وينطلق  املغربي،  للمجتمع  الحية  املكونات  كل 
وتطلعاته، كما أن املمارسات السياسة ينبغي أن تأخذ في الحسبان 

كل األبعاد التي تقوي العدالة االجتماعية واملجالية...
االلتزام  أن  تعي  االتحادية  الشبيبة  إن  املسؤولية:  حيث  ومن  ـ 
الحزبي والنضال الواعي هما مكونني مركزيني في تفعيل املمارسة 
أعلى  إلى  والوصول  النجاح  أن  صحيح  اإليجابية،  السياسية 
إلى  تستفحل  قد  ملحة  رغبة  هو  فالتميز  فرد،  كل  أمل  هو  املراتب 
مرتبة الهاجس، لكن ذلك ال ينبغي له أن يطغى على املصلحة العامة 
الذات وبذل  التي تستوجب نكران  السياسية  املمارسة  وأخالقيات 
تمليه  ما  والعادلة وفق  املشروعة  القضايا  الدفاع عن  في  املجهود 
روح املواطنة سواء اتجاه املجتمع ككل أو اتجاه االتحاد االشتراكي.

تفرض اإلعالن عن املواقف بكل صدق وشفافية،  ـ بينما الجرأة: 
املرافعة  وجرأة  املوقف،  عن  الدفاع  وجرأة  املوقف،  جرأة  فهي 
بشكل  االتحادية  الشبيبة  تتبناها  التي  القضايا  على  والتفاوض 

تعاقدي مع مجتمع فاعل ومتحمل لكل مسؤولية التاريخية.
ـ إن الشباب االتحادي يدرك أن التحوالت املتسارعة التي تفرضها 
املجتمعات  لها  تخضع  باتت  التي  الكبيرة  والتحوالت  العوملة، 
التواصل االجتماعي والتطورات املتسارعة في  بفعل ثورة وسائل 
التوازنات بني القوى الفاعلة في النظام الدولي والتي تمس املجتمع 
بالتطور  تسمح  عملية   مرونة  تفرض  مكوناته،  كل  عبر  املغربي 
في  سابقة  ليست  املرونة  وهذه  املجتمع،  لقضايا  خدمة  اإليجابي 
تاريخ االتحاد االشتراكي، فقد استجابللعديد من الظروف في أكثر 
من موقف ومحطة تاريخية، كتجربة التناوب التوافقي الذي عكس 
العديد  لقي في  قد  ذلك  كان  املستويات، وإن  أعلى  املرونة في  هذه 
من األحيان انتقادات كثيرة، فإن الحزب وكما سيبني التاريخ الحقا 

حافظ على مسار السيرورة الديمقراطية في املغرب على الرغم من 
تتوقف  ال  املرونة  فإن  لذلك  أحيانا،  تشوبها  قد  التي  االنتكاسات 
في التعاطي مع التحديات الحالية بل تمتد لتشمل كذلك املكونات 

التنظيمية للشبيبة االتحادية.
االتحادية نصب  الشبيبة  وضعت  الرقمنة:  مبدأ  وفيما يخص  ـ 
التواصلية بحكم التجربة وبحكم  عينيها ضرورة تجديد وسائلها 
الوقائع التي رسمت حدودا أمام فاعلية وتأثير الوسائل والقنوات 
القرب،  مبدأ  على  القائم  الرقمي  فالتواصل  املعتادة،  الكالسيكية 
مكن  الرابعة،  الرقمية  الثورة  فتحته  والذي  والفعالية...  واآلنية 
البشرية من فضاءات جديدة سرعان ما فرضت سيطرتها على كل 
املجاالت السياسية واالقتصادية وكذا االجتماعية والثقافية، خاصة 
من  الرقمية جزءا  الوسائل  فيها  أصبحت  التي  املتقدمة  الدول  في 
الشبيبة  وعت  املنطلق  هذا  ومن  واالقتصادية،  السياسية  الحياة 
في سبيل  الحديثة  للوسائل  بالغة  عناية  إيالء  االتحادية بضرورة 
بناء هوية رقمية لالتحاد االشتراكي من أجل خلق فضاء اشعاعي 
جديد له، للتفاعل مع الشباب واملواطنني، كما أن املوقع املتميز الذي 
عن  املسؤول  دفاعها  خالل  من  االتحادية  الشبيبة  تحتله  أصبحت 
والتصدي  التربية  الوحدة  قضية  تدعيم  خاصة  الوطنية  القضايا 
االتحاد  حزب  اشعاع  تعزيز  يفرض  بها،  املتربصني  لألعداء 
االشتراكي وطنيا ودوليا خاصة تسويق مشروعه املجتمعي القائم 
على تقوية دعائم الديمقراطية واملساواة، إن هذه الوسائل ستمكن 
الهوة بني واملواطنني واملواطنات من جهة  من دون شكل، من ردم 

والنخب االتحادية من جهة ثانية. 
وفي سبيل تفعيل مبادئها، تؤكد الشبيبة االتحادية على ضرورة 
بشكل  العمل  سواء  الشباب،  وانخراط  اشتغال  أساليب  تنويع 
هياكلها  وعبر  حزبي  كقطاع  االتحادية  الشبيبة  داخل  من  مباشر 
ومادامت  موازية،  قطاعات  في  العمل  خالل  من  أو  التنظيمية، 
القضايا التي تبنتها الشبيبة االتحادية تعبر عن تطلعات املجتمع 
املغربي وطموحاته، فإنها تفتح الباب أمام العمل التطوعي خاصة 
من خالل خلق جمعيات مجتمع مدني موازية، تدافع عن قضايا مثل 
البيئة واملساواة وغيرها إيمانا منها بأن فتح وتعديد قنوات الفعل 
املواطن يمكن أن تحد من العزوف السياسي واملدني عند الشباب 
املغربي، وفي سبيل احياء الدور الفاعل للجامعة املغربية وجعلها 
في صلب التغيير االجتماعي والرقي بها، مع إعادة االعتبار لدورها 
الطالئعي والتاريخي في تأطير وتكوين الشباب، من خالل تشجيع 
الفعل الطالبي االتحادي من أجل اغناء النقاش العمومي وتخليق 
املمارسة الجامعية بما تقتصيه املتطلبات الحالية. ولكي تكون في 
صلب التطلعات ترى الشبيبة االتحادية وفق رؤية اآلباء املؤسسني، 
املواطن  الشباب  بناء  والتثقيف هو أساس  والتكوين  التأطير  بأن 
والوطنية،  الذاتية  قضياه  اتجاه  املسؤولية  تحمل  على  القادر 
فبناء الشباب هو السبيل الوحيد لبناء الوطن،وكماتضع الشبيبة 
االتحادية الخيار الديمقراطي في صلب مهامها املجتمعية منضبطة 
املساواة  كذلك  تضع  االشتراكي،  االتحاد  العتيد  إطارها  لخيارات 
كأداة تنظيمية من خالل تكريس املناصفة داخل كل الهياكل الحزب 

والتنظيمات املوازية له.
باإلضافة إلى هذا فالشبيبة االتحادية تدرك جيدا املخاطر التي 
تطرحها الساحة السياسية بفعل صعود قوى جديدة تسعى إلضفاء 
الشرعية التاريخية عبر وسائل مذمومة، إما عبر توظيف املال أو 
اعالن  في  تتوانى  ال  فإنها  ولذلك  بائر،  في تسويق سياسي  الدين 
أدوات  تلزمه  ما  املجتمعي وفق  الدفاع عن مشروعها  في  أحقيتها 
القنوات  عبر  تتم  والتي  املشروع،  السلمي  السياسي  التنافس 
الخيارات  وتكرسها   ،2011 سنة  دستور  كرسها  التي  القانونية 
املعبر عنها في النظام األساسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
املتقدم كمكن معارض من مكونات  املجتمعية، وموقعها  وتعاقداته 

العملية السياسية في النسيج السياسي ملغرب اليوم.
ومما ال جدال فيه بني الشباب االتحادي اليوم، أن املؤتمر التاسع 
الريادة،  نحو  للدفع  أساسية  دعامة  سيشكل  االتحادية  للشبيبة 
فيه،  للمواطنني  الثقة  إعادة  وكذا  السياسي  العمل  اشعاع  وإعادة 
ووعيا منها بثقل هذه املهمة، فإن الشبيبة االتحادية لن تتخلف عن 
دورها التاريخي في نصرة القضايا العادلة واملشروعة التي تخدم 

املغرب وطنا وشعبا.

)*( عضو المجلس الوطني
للشبيبة االتحادية

ال�شباب املغربي 
واملوؤمتر التا�شع 

عبد اإلله معتمد )*( 

العمومية  السياسات  ملتقى  الشبابية  املسألة  تعتبر 
في مختلف األمم، من تربية وتعليم، واقتصاد ورياضة، 
وثقافة وشؤون اجتماعية وإسكان، إذ تتجلى صدقية كل 
للمقومات  الفعلي،  التأسيس  مدى  في  عمومية  سياسة 
املغربي،  الشباب  بتفتح  تسمح  التي  واملؤسسية  املادية 
وإبداعيته،  وملكاته  ذاته  عن  التعبير  شروط  له  وتوفر 
لتعزيز الروابط االجتماعية والتماسك الوطني، وتسهيل 
اندماج الشباب داخل املجتمع، ولعل أهم مفاتيح إدماجه 
تبدأ بتربيته وتكوينه، وتعزز بتشغيله و صيانة كرامته.

االشتراكي  االتحاد  اهتمام  يأتي  اإلطار،  هذا  في 
للقوات الشعبية، باملسألة الشبيبية باملغرب، وبالقضايا 
املرتبطة بالشباب املغربي، وتظهر أهمية إحداثه للشبيبة 
املغربي  الشباب  مع  يشتغل  حزبي  كذراع  االتحادية، 

وألجله.
الرابط  الجسر  هو  الشبيبي  التنظيم  لكون  واعتبارا 
االتحادية  الشبيبة  اختيارات  بني  عضوي  بشكل 
والتجسيد الفعلي لها على أرض الواقع، وباعتباره أيضا 
اإلطار الذي يحاول فيه الشباب اإلتحادي، بلورة أشكال 
وطبيعة املطالب األساسية للشبيبة املغربية، بأدوات عمل 
باملرجعية  محصنة  وممأسسة،  منظمة  وهياكل  سلمية، 
الحزبية كمؤطر لإلئتالف واالختالف، ألداء مهام نضالية 
إطار  بلورة  في  العملي  واالستمرار  وإنسانية  مجتمعية 
قوي، قادر على استيعاب مختلف القضايا واإلشكاليات 
متساوي  بشكل  املجتمع  في  الشباب  إدماج  تعيق  التي 

يقطع مع جميع أشكال التمييز بني أبناء املغاربة. 
ولئن كانت قضايا الشباب تشكل بتحدياتها ورهاناتها 
انشغاال بارزا لدى حزبنا عبر قطاعه الشبيبي -الشبيبة 
املئوية  النسبة  في  تبريرها  تجد  فإنها  االتحادية-، 
للشباب في الهرم الديمغرافي ببالدنا، حيث يمثل الشباب 
يفرضاعتماد  مما  السكان،  مجموع  من  باملائة   30 فيه  
على  لإلجابة  وفعالة،  متجانسة  متكاملة،  تنظيمية  أداة 
واألكيد  املغربي-.  الشباب  -أي  تواجهه  التي  املعضالت 
أنها معضالت كثيرة، مرتبطة بالوضع العام للبلد كدولة 

نامية.
ونظرا للدور الذي لعبته الشبيبة االتحادية تاريخيا، 
في تنظيم الشباب املغربي، وتمكينه من انتزاع مكتسبات 
في  اليوم  نفسها  املنظمة  تجد  واجتماعية،  سياسية 
الشباب  أهمية  إبراز  املتجدد  رهانها  مستمرة،  سيرورة 
طرح  أجل  من  البلد،  على  املطروحة  الرهانات  كل  في 
قضاياه والدفاع عن مطالبه، واإلجابة عن حاجياته، وهو 
الدور الذي جعلنا ونحن نحضر ملؤتمرنا التاسع، والذي 
كرامة، حرية ومساواة، نعرض تعاقدا  اخترنا له شعار : 
جديد،  حلم  بعنوان  تعاقد  املغربي،  الشباب  على  جديدا 
نعيشه جنبا إلى جنب معه، ونعمل جنبا إلى جنب من 
أجل تحقيقه، وهو حلم بناء املغرب الديمقراطي الحداثي، 
الذي تضمن فيه كرامة كل املغاربة، بصورة تتأسس على 

العدالة االجتماعية وعلى املساواة.
على  العمل  أجل  ومن  التعاقد،  بهذا  الوفاء  أجل  ومن 
استمرار الشبيبة االتحادية، كحاضن أساسي لطموحات 
تحديث  في  نفكر  أن  علينا  لزاما  كان  املغربية،  الشبيبة 
وتجديد بنياتنا التنظيمية، وإرساء دعائم بناء تنظيمي 
عالقات   على  يؤسس  وعموديا،  أفقيا  ومتناغم  متوازن 
الوطنية  األجهزة  بني  واقعي  وتضامن  واضحة  عملية 
البرامج  تنزيل  تيسير  بهدف  للشبيبة،  والقاعدية 
السياسية  الخبرات  باكتساب  وتسمح  للمنظمة  العامة 
في  الفعالة  للمشاركة  الشباب  تؤهل  التي  والتنظيمية 

الحياة الحزبية.
مطروحا  كان   التنظيميةفقد  املفاهيم  مستوى  وعلى 
التي  التنظيمية  الثقافة  في  النقص  أوجه  تدارك  علينا  
شديد  ديمقراطي  لتدبير  معايير  وإعمال  عملنا،  تطبع 
في  وتحسم  العالقات  تحكم  مفاهيم  انتاج  ثم  الدقة،  
النقاش بني أعضاء الشبيبة وهياكلها وتقيها من مزالق 
اختصاصات  بني  التمييز  خالل  من  التسيب  او  التنفد 
وبني  املسيرة  الهيئات  واختصاصات  املقررة  الهيئات 
الية  تقوية  الفردية مع  الجماعية واملسؤولية  املسؤولية 
التتبع واملحاسبة على مختلف املستويات، وهو ما نعتقد 

أننا توفقنا فيه على مستوى لجنة التنظيم.
ذلك أن النموذج التنظيمي الديمقراطي إذا كان يقتضي 
تحقيق مركزة القرار والتدبير بتفويض صالحيات واسعة 
ومقننة للتنظيمات الفرعية، فهو ال يمكن أن يستقيم دون 
وتنظيم  والقرار  التنظيم  درجات  تفاوت  مبدأ  احترام 
التجديد  الجمع بني املسؤوليات وضمان  كيفية اجتناب 

الدوري لألجهزة والتناوب على املسؤولية.

)*(  عضو المجلس الوطني
للشبيبة االتحادية

جريدة يومية 
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح
رقم:

DO2118399/2022/
ONEE-BE
جلسة علنية 

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  التابعة  وجدة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع   -
رفوفي  الد  شارع  بملتقى 
عن  وجدة  سينا  ابن  وزنقة 

طلب العروض رقم:
املتعلق    -  DO2118399
الشبكة  تهيئة  بإعادة 
باملديرية  املتقادمة  الكهربائية 

اإلقليمية بوجدة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 499.787,40درهم 

)م.ا.ر(
غير  املؤقتة  الضمانة  مبلغ 

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

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  التالي:   بالعنوان 
املخزونات  وتدبير  التموين 
التوزيع  الجهوية  باملديرية 
وجدة - ملتقى شارع الدرفوفي 
 60000 سيناء  ابن  زنقة  و 
 411 البريد  صندوق  وجدة 

وجدة - املغرب.
الهاتف:

)212()5(36682757
)212()5(36685280

الفاكس:
)212()5(36684428

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
بعـــنوان  وجدة  التوزيع 
للكهـــرباء  الوطني  املكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
قبل  أعاله.  املشار  الكهرباء  
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
التوزيع وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
- قطاع الكهرباء  ملتقى شارع 
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
البريد  صندوق  وجدة   60000
411 وجدة - املغرب قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 01 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
من  ابتداءا   2022 نونبر 
بمقر  صباحا  التاسعة  الساعة 
وتدبير  التموين  مصلحة 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
التوزيع وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
شارع  ملتقى  الكهرباء  قطاع   -
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
البريد  صندوق  وجدة   60000

411 وجدة - املغرب
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال:  يمكن  املعلومات 
رئيس  حارك،  محمد  بالسيد 
وتدبير  التموين  مصلحة 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
التوزيع وجدة  العنوان، ملتقى 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 

سيناء - وجدة.
الفاكس: 0536684428 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
http: / /www . one . ma/ 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(
ع.س.ن/3164/ا.د

 *************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب -  قطاع 

الكهرباء- 
مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
جلسة علنية  

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

اآلتية: 
اصالح   :PM 2118588  -
الضغط  عالية  صمامات 
االستغالل  ملديرية  احتياطية 

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

اإلجمالي  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز  التقديري 

481.600,00درهم )م.ا.ر(

تزويد   :PM3118286   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 
ملولد  استهالكية  بمواد 

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

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
في509.700,00درهم  األشغال 

)م.ا.ر( 
تزويد   :PM3118690   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 

بمواد استهالكية ميكانيكية.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني

التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز  االجمالي 

في535.200,00درهم )م.ا.ر( 
املجموعة 1:

117.379,78درهم )م.ا.ر(
املجموعة 2:

348.196,13درهم )م.ا.ر(
املجموعة 3:

69.718,56درهم )م.ا.ر(
تزويد   :PM3118715   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 
بمادة هيدروكلوريت الصوديوم 
وفق عقدة مدتها أقصاها ثالث 

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

التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز  السنوي 

في204.120,00درهم )م.ا.ر( 
تفتح األظرف في آن واحد.

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

بالعنوان التالي: مكتب الضبط 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
الساحلية  الكهرباءالطريق 
ـ  املحمدية   519 ب  ص   111

املغرب:
الهاتف:

)212(0523.06.31.99/98
الفاكس:

)212(0523 22-20-30
هذه  على  االطالع  يمكن 
االستشارة على شبكة االنترنت 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

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

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
األظرفة  لفتح  الجلسة  ستعقد 
ابتداء   2022/10/18 بتاريخ 
صباحا.  التاسعة  الساعة  من 
االستغالل  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  املحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 

قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
الكهرباء ـــ املغرب.

ع.س.ن/3166/ا.د
 *************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء

مديرية النقل بالشمال - طنجة
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
TN3118781 :رقم

جلسة علنية
بالشمال  النقل  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  طنجة   -
للكهرباء واملاء  الصالح للشرب 
- قطاع الكهرباء، الكائنة بإقامة 
النصر، الطابق األول، الرقم 5، 
العزيز  عبد  موالي  زنقة  ركن 
عن  طنجة،  زلواغة  شارع  و 
باقتناء  املتعلق  العروض  طلب 
املصالح  محولي  تركيب   و 

املساعدة الخاصة.
الجهد  العالي  التحويل  بمركز 

الفوارات.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 715.881,26درهم 

)م.ا.ر(
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
وكذلك عبر:

 www.one.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموينات  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
مصلحة   - الكهرباء  قطاع   -
املشتريات. إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف: 

)212(5.39.32.38.87

)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

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

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
إلى مديرية النقل جهة الشمال 
املشتريات  -طنجة ;مصلحة 
تاريخ  قبل  املخزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

الكهرباء
 - الشمال  جهة  النقل  مديرية 
املشتريات.  مصلحة  طنجة، 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 
الطابق األول طنجة قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
االربعاء19   بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 أكتوبر 
صبــــاحا  والنصف  العاشرة 
بمقر العنوان املذكور أعاله  في 

آن واحد.
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
الشمال- جهة  النقل  بمديرية 

طنجة مصلحة املشتريات إقامة 
الطابق  الزالقة  شارع  النصر 

األول طنجة -.
رقم: 00 54 32 39 05)212( 

البريد االلكتروني:
berradan@one.ma

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة: 
http: / /www . one . ma/
)Rubrique Fournisseur-

Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3167/ا.د

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

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية ببرشيد

اعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 
2022/6107/558

لفائدة: محمد العنقاوي
ضد: خديجة لبراهيمي

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ببرشيد ان بيعا قضائيا باملزاد 
العلني سيقع بمقر هذه املحكمة 
ابتداء   2022/10/17 بتاريخ: 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  من 
املحكمة  2بهذه  رقم  البيوعات 
اململوكة  املشاعة  للحقوق 
السيدة  عليها  للمحجوز 
العقار  في  لبراهيمي  خديجة 
ذي  سعيدة  ارض  املسمى 
 C/75595 :الرسم العقاري عدد
نافع  بن  عقبة  بزنقة  الكائن 
بها  أرض  عن  عبارة  برشيد، 
ذات طابق  قديمة  بناية سكنية 
سفلي، مساحتها االجمالية 2آر 
08سنتيار تملك فيها املحجوز 

عليها على الشياع نسبة 5/1
الحقوق  لبيع  املزاد  ينطلق 
للمحجوز  اململوكة  املشاعة 
خديجة  السيدة  عليها 
العقاري  الرسم  في  ابراهيمي 
قدره  افتتاحي  ثمن  من  ابتداء 

315.000,00درهم.
وكل من رسا عليه املزاد سيؤدي 
بواسطة ضامن  او  نقدا  الثمن 
لفائدة   %3 زيادة  مع  لالداء 

الخزينة العامة.
في  الزيادة  أراد  من  وعلى 
دفتر  على  االطالع  او  االيضاح 
عروض  تقديم  او  التحمالت 
املدني  التنفيذ  بقسم  االتصال 
بهذه املحكمة حيث يوجد ملف 

اإلجراءات.
ع.س.ن /3163/ إ.د 

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 21 شتنبر 2022 املوافق 24 صفر 1444 العدد 13.254
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أحمد بيضي

أعلنت نتائج »المسابقة الرسمية لمهرجان 
نسخته  في  الدولي«،  السينمائي  كوباني 
الثالثة، التي أقيمت بمدينة بوشوم األلمانية، 
عن تتويج الممثل المغربي سعيد ضريف، 
»ميثاق«،  القصير  المغربي  الفيلم  بطل 
لمخرجه الحسين حنين، بجائزة أفضل ممثل، 
وذلك بعد إجماع لجنة التحكيم، على منحه 
هذه الجائزة الرفيعة »لتألقه المبهر والالفت 
في الفيلم الذي بصم، مؤخرا، على مشاركة 
والعشرين  السادسة  النسخة  في  محترمة 
آيالند«  »رود  للفيلم  الدولي  للمهرجان 
بالواليات المتحدة األمريكية، والمؤهل إلى 

جائزة األوسكار العالمية.

فقد  الموضوع،  في  بالغ صحفي  ووفق 
»تمكن الممثل المغربي، سعيد ضريف، من 
التوشحبهذه الجائزة الرفيعة، من بين عدة 
أفالم دولية تنافست على جوائز المهرجان«، 
حيث ابدى البطل »قوة في األداء، وتأثيرا 
ساحرا على المتلقي، من خالل أدائه دور رجل 
دين متشدد، ما ساهم في إيصال رسالة الفيلم 
بشكل بارع للغاية«، وهو »الذي يتوفر على 
تجربة مهمة وكبيرة، في مجال التشخيص، 
من خالل تألقه في العديد من األفالم واالعمال 
الفنية«، يضيف البالغ الذي جرى تعميمه.
»محاكاة  في  باألمر  المعني  تألق  وقد 
تأمالت سيناريو فيلم »ميثاق«، بشكل دقيق، 
وتجسيد شخصية دينية متشددة، في قصة 
والهوية  والمرأة،  الطالق،  تعالج موضوع 
واللغة، والطقوس وعادات المجتمع المغربي 

واالستحقاق  »التتويج  وبهذا  والعربي«، 
الدولي الكبير، تكون السينما المغربية، من 
خالل فيلم »ميثاق« قد أكدت مرة أخرى، عن 
جدارتها، وأحقيتها وقوتها، في التنافس على 
الجوائز في أعرق المهرجانات الدولية«، على 

حد نص البالغ. 
وفي ذات السياق، لم يفت البالغ اإلشارة 
إلى أنه منذ إطالق »ميثاق« للمخرج الحسين 
وبمشاركات  كبير،  باهتمام  »حظي  حنين، 
الدولية،  المهرجانات  من  بالعديد  وازن��ة، 
بكل من فرنسا، والهند واستراليا، ولبنان، 
وبلجيكا،  األمريكية  المتحدة  وال��والي��ات 
قيمة  بجوائز  وظفر  واسبانيا،  وايطاليا 
فرنسا  من  بكل  الكبرى  الجائزة  أرفعها 
والمغرب«، ويرتقب مشاركة هذا الفيلم، في 
للمهرجان   22 للدورة  الرسمية  المسابقة 

الوطني للفيلم، التي تنطلق بمدينة طنجة، 
والظفر  للتتويج،  وافر  بحظ  يحظى  حيث 

بإحدى جوائز المسابقة«.
وفات للمخرج الشاب الحسين حنين، أن 
صرح لبعض المنابر اإلعالمية، بأن »أحداث 
الفيلم مستوحاة من قصة واقعية )عاشها 
أحد شباب إحدى المناطق المغربية(، حول 
تجسيد نظرة الجماعات الدينية المتشددة 
إلى الطالق، وتحريمهاعلى المرأة المطلقة 
بالثالثالعودة لحضن زوجها إال بعد الزواج 
برجل غيره والطالق منه«، وعرف هذا الفيلم 
ضريف  سعيد  من  كل  مشاركة  األمازيغي 
وسناء بحاج، وعزيز عبدوني، فيما أشرف 
 PLOT على إنتاجه أيوب المحجوب وشركة
PICTURS، وقد تم تصويره أواخر سنة 

2021 بنواحي مدينة تازة.

 جالل كندالي

المغربية  الفيدرالية  تنظم 
وجمعية  المدني   للمجتمع 
منتدى الفنون والثقافات الدورة  
األولى لمهرجان مغاربة العالم 
يومي23و24  البيضاء  بالدار 
شتنبر 2022  ابتداء من الساعة 
السابعة مساء بالمركب الثقافي 
سيدي بليوط.  ال��دورة  تنظم  
وفق بالغ الجهة المنظمة تحت 
شعار » الثقافة والفن دعامتان  
ألجيال الهجرة  من أجل ترسيخ  
ثقافة االعتزاز باالنتماء  للوطن 

.«
المهرجان  الذي  سيتم افتتاح  
فعالياته  يوم  الجمعة المقبل، 
األول  فيه  في يومه  ستشارك 
كل من جوق السقالة،مجموعة 
مجموعة  و  األمازيغية  إسالن 
ستنشط  حين  م��س��ن��اوة،ف��ي 
فعالياته  في اليوم الثاني، كل 
من فرقة كناوة ) لمعلم خالد 
بنات  ،مجموعة   ) صانصي 

الغيوان ومجموعة تكدة.
في تصريح لجريدة االتحاد 
مصطفى  أك���د  االش���ت���راك���ي، 
إيدبهي  مدير  المهرجان وعضو 
للمجتمع  المغربية  الفيدرالية 

المدني، أن  هذه المبادرة  هي 
تتويج لعمل  مشترك  سابق، 
انطلق  من التفكير  في تنسيق  
م��اب��ي��ن  جمعيات   ال��ج��ه��ود  

بالمنطقة،  المدني   المجتمع 
أث��م��رت ه��ذه الجهود   ح��ي��ث  

تأسيس  هذه الفيدرالية  .
وشدد مصطفى إيدبهي  على 

مبادرات   بعدة   قاموا   أنهم  
لصالح  أطفال  ويافعي  المنطقة  
من أجل إطالعهم  على المآثر  
التاريخية  بالمدينة القديمة  بما 
ذلك  المآثر  الكولونيالية، التي  
استفاد  منها أكثر  من 70 طفال  
ذكورا  وإناثا،  وتوج هذا العمل  
الحيوانات  حديقة  ب��زي��ارة  
بتمارة، كما  تم  إشراك  جمعية 
التقارب الفني  والثقافي التي  
ت��رأس��ه��ا  ال��رس��ام��ة  بهيجة  
ستعرض   التي   عبدالعالي  
الثقافي   بالمركب  لوحاتها  

سيدي بليوط. 
إيدبهي،  مصطفى  وكشف  
أنهم   على  التصريح،  ذات  في 
على  الضوء  تسليط   أرادوا  
مغاربة العالم، وتكريمهم، بعيدا  
إذ  يستحقون   الموسمية،  عن 
المبادرة   هذه  جاءت  لذا  ذلك، 
ال��دورة  أن  إل��ى  مشيرا  اآلن. 
الثانية من المهرجان  ستكون 
السنة المقبلة  ببرنامح  آخر  
وفقرات  تخدم  الهدف  الذي  تم  
تسطيره، ومنها تكريم  أيضا 
لعبوا   المهجر،الذين  فناني  
أدوارا  مهمة في نشر  الثقافة 
المغربية  خاصة  وسط  الجيل  

األول  والجيل الثاني .

سهام القرشاوي
  

الفرنسي  ال��ث��ق��اف��ي  ال��م��رك��ز  م��ق��ر  ي��ع��رف 
بالدارالبيضاء، مساء يوم الخميس 22 شتنبر 
افتتاح  مساء،  السادسة  الساعة  على  المقبل 
وبلدان  جنسيات  من  لفنانين  فني  معرض  

مختلفة. 

و المعرض الذي يضم أعمال كل من الفنانين: 
موفولي بيلو، نيل بيلوفا، ماتي ديوب، لويس 
هندرسون، راندا معروفي وسامر نجاري، يحمل 
عنوان تحت عنوان »مؤشرات الشرق و أفريقيا« 

» Indices d’Orients et d’Afrique «
وحسب الورقة التعريفية لهاته التظاهرة، و 
المنشورة على الصفحة الرئيسية للمركز الثقافي 

الفرنسي الدارالبيضاء، فإن هذا المشروع هو 
المقام األول استكشاف لقصص التجارب  في 
التي عاشها الفنانون المشاركون ، بعيدا عن 
األفالم الوثائقية وقريبة اكثر ألحاسيس واإللهام 

إذ يظهرون أنفسهم بشكل شاعري.
مسار المعرض أو برمجة األفالم ينطلق من 
السنغال:  في  البحر  شاطئ  إلى  كاليه  ساحل 

نقطة انطالق المنفى ، مرورا بحديقة حضرية 
في الدار البيضاء وميدان التحرير في القاهرة 
وانعراج إلى الجزائر العاصمة في منزل يسكنه 
اإلرهابيون، و تنتهي الرحلة في أكرا في أحد 
أكبر مكب القمامة في إفريقيا حيث يجري حوار 
غير محتمل عبر الفيديو بين الطالب وأساتذة 

العلوم السياسية و عمال.

عر�ض لـ »م�ؤ�ضرات ال�ضرق و اأفريقيا« بالمركب الثقافي الفرن�ضي بالدارالبي�ضاء
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 بشراكة بين منتدى الفنون والثقافات و الفيدرالية المغربية للمجتمع المدني

الدار البي�ضاء  تحت�ضن  مهرجان 
مغاربة العالم

الميديا والكذب المر�ضي 
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من المتوقع أن يتم تدشين المركب السينمائي الذي 
تم إحداثه مؤخرا بمدينة الجديدة تحت اسم سيني 
أطلس في متم شهر سبتمبر الجاري على أن يشرع 
في عمله المنتظم في مطلع شهر أكتوبر 2022 المقبل.

يوجد المركب السينمائي الذي يتكون من ثالث قاعات 
للعرض بالمدخل الجنوبي لمدينة البيضاء بمحاذاة 
شاطئ دوفيل بالج، ويضم 3 قاعات عرض سينمائي 

مجهزة بأحدث التقنيات العصرية
وقد عمد أصحاب المركب السينمائي إلى اإلبداع 
في هندسة القاعات السينمائية واستعمال ألوان شتى 
وجذابة حيث عمدوا إلى أعمال كل لون لقاعة معينة 
بكل محتوياته وبناتها بدء باالرشيف مرورا باالسقف 

ووصوال إلى الكراسي 
حيث تتوفرالقاعة الصغرى التي تتوشح با لسواد 

على67 مقعدا وأطلق عليها اسم سترونغ ٠ 
فيما القاعة الثانية توشحت باألحمر الغامق وعدد 

مقاعدها 103.

اما القاعة الثالثة المسماة نافي فيبلغ عدد مقاعدها 
الزرقاء 170 مقعدا 

شباك  على  زي��ادة  الداخلي  المركب  بهو  ويضم 
التذاكر مقصفا في حين سيتم تأثيت فضائه بصور 
نجوم سينمائيين وأفالم حديثة. بينما في الواجهة 
الزجاجية الخارجية لمدخله، تعرض ملصقات األفالم 
الثالثة المبرمجة كل يوم في القاعات المذكورة. إضافة 
إلى مرافق النظافة ومرآب خارجي لركن سيارات. كما 
يتوفر المركب على فضاء تحت أرضي   سيخصص 
جزء منه أللعاب وتسلية األطفال ويستعمل مستقبال 
جزء منه لعروض الفرجة داخل السيارات كما يحدث 
في أمريكا  وبعض من دول أوروبا حيث ال ينزل المتفرج 
من السيارة، حيث يتابع من داخلها عبر شاشة كبيرة 

أيا كانت أحوال الطقس.
وكانت الجديدة تتوفر على أربع قاعات سينمائية 
أبرزها سينما مرحبا التي كانت تنافس كبريات القاعات 
الكبرى في جدب األفالم العالمية اال انها جميعها تحولت 
إلى مركبات تجارية باستثناء واحدة غزاها خراب كبير 

باحد االحياء الشعبية 

ع�دة ال�ضينما اإلى الجديدة

تت�يج األماني لبطل الفيلم المغربي الأمازيغي 
»ميثاق«، �ضعيد �ضريف، بجائزة اأف�ضل ممثل

عزيز باكوش

يحدق  أن  يمكن  ال  شيئان     
المرء فيهما طويال ، من دون أن 
ومواقع  الشمس   ، عيناه  تدمع 
ليس   . االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
والهتك  التفاهة   طوفان  بسبب 
الكذب  بسبب  وإنما   ، األخالقي 
، الذي بات ديكورا يوميا يؤثث 
والمواقع  الصفحات  مختلف 
والنطاقات . وال يقتصر الكذب على 
والقصاصات  الخبرية  الرسائل 
الصحفي  والسبق  والتسريبات 
ابتداع  إلى  يتعداه  بل  المزعوم، 
صفات وألقاب تقدم خدماتها مع 
وفرة الطلب وسرعة اإلنجاز .  ذلك 
أن منصات التواصل االجتماعي  

ستصبح  بدون الكذب ، مجرد  قارة 
األرجاء  شاسعة  متجمدة  قطبية 
وحتما   . أبيض  غطاء  يكسوها 
،لن تكون هناك طاقة وال حياة إال 
بالقدر الكافي  لإلبقاء على أنواع 
من الكائنات الحية ،وغالف نباتي 
الماء  على  نعثر  ال  وقطعا   ، فريد 
الوجود  ق��وام   ال��ذي هو  السائل 
صفاته  بكل  فالكذب   . والحياة 
رابحة  عملة  اليوم  بات  وأنواعه 
ملح   ، األرب��اح  مضمونة  ،مقاولة 
طعام الصفحات التواصلية ،وقدر 
المواقع المستعجل ، إنه أحد أخطر 
الكوكب  تواجه   التي  التحديات 
مشوب  زئبقي  تواصلي  عالم  في 

بالسرعة والجنون.
المشوب   الوضع  هذا  ظل  في   
جمهور   بات   ، واالرتجال  بالقلق 

يكذب  من  يهوى  ميديا  السوشل 
الكذب  بتصديقه  ويستلذ   ، عليه 
يكذب  صار  واإلعالمي  ويستزيد، 
بمهنية، ورجل الدين أجاز الكذب 
يكذب  والوزير  والسنة،  بالقرآن 
بحزمة برامج حزبه المعلنة الرديئة 
لالستهالك  س��وى  قابلة  الغير 
الواجهاتي زمن الحمالت االنتخابية 
، والبرلماني يكذب بفراغ جعبته 
ولسانه الذي ال يطاوعه على قول 
الحقيقية .  وعاطل الروح والذاكرة ، 
وجد فرصا حقيقية لممارسة هواية 
الكذب المفضلة لديه. عالوة على 
كون جميع المؤثرات - ين - كذابين 
بهذا الشكل أو ذاك ،بفضل هامش 
الرقابة  وانعدام  الكبير   الحرية 
الذاتية .  ومن المالحظ  اليوم أن 
طائفة من هؤالء المؤثرين ، خلقت 

مواقع  على  واقيا  ستارا  لنفسها 
التواصل االجتماعي . وشيدت سور 
حماية  شفاف تمارس عبره ما يحلو 
لها بعيدا عن أعين  الرقابة ، يتعلق 
األمر بابتداع صفات وألقاب تنكرية  
تتيح لها هامشا كبيرا للكذب الذي 
يطلبه الجمهور البارد ، في سوق 
العرض الزاحم باألنفاس والزفرات 
على الدوام . ألقاب وصفات تنكرية 
تبرز من حين آلخر، قد تتخذ  شكل 
على  تظهر  أو   ، خاصة  صفحات 
محفوظة  إخبارية  مواقع  شكل 

الحقوق.
  على أن مجمل وصفات الكذب 
هاته ، ال تصمد طويال في دورانها 
حول الكوكب ، إذ سرعان ما تغير 
 60 من  قياسي  زمن  في  الوجهة 
أو  180 درج��ة  دون حسيب  إلى 

رقيب . فترحل من حالة الوفاء إلى 
سوق الخيانة .  وتنتقل من الثقة 
،وتتحول من  بمزاجية  الغدر  إلى 
االلتزام إلى االنتقام  بذهول ،وتغير 
جلدها من الحب إلى الكراهية بثقة 
عن  الباحث  يعثر  وقد   . تقاوم  ال 
أسماء  على  التواصلي  ال��ك��ذب 
وصفات للكذب متشابكة المعاني، 
مختلطة المفاهيم ، مبعثرة تائهة 
ولكنات  بلغات  ممزوجة  وضالة 
غير متجانسة . لقد أصبح الكذب 
على الناس ملح وجودهم . نقولها 
يتوقف  فمتى   ، منخفض  بصوت 
المرسل الكاذب عن كذبه؟ ،ويكف 
المتلقي الجانح الجامح المتعطش 
الرسالة  تتصف  ،ومتى  ؟  للكذب 
بينهما بروح مأنسنة بقيم بعيدة 

عن الكذب؟
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االشتراكي

أسامة الزكاري

التزال  قضايا »املغرب البرتغالي« 
واملؤرخني  الباحثني  نهم  تثير 
واإليبيرية.  املغربية  بالضفتني 
الرؤى  تجديد  على  الحرص  واليزال 
الغزو  ظاهرة  التباسات  بخصوص 
مستوى  على  وخاصة  اإليبيري، 
الزمن  في  استمرارها  أشكال  رصد 
وكقيم  مادية  كشواهد  وانتصابها 
موضوع  وتاريخية،  ورمزية  ثقافية 
املغاربة  لدى  املتجدد  االهتمام 
سواء.  حد  على  والبرتغاليني 
أضحت  تاريخية  كظاهرة  فالبرتغال 
الهوية  مكونات  من  مركزيا  مكونا 
املدن  من  العديد  داخل  البصرية 
الحال  هو  مثلما  األطلنتية،  املغربية 
مع مدن طنجة، وأصيال، والعرائش، 
والصويرة،  والجديدة،  وأزمور، 
من  الرغم  الصغير،... وعلى  والقصر 
على  سنة  خمسمائة  من  أكثر  مرور 
فإن  اإليبيري،  الغزو  تواري سياقات 
حاليا  القائمة  الرمزية  االمتدادات 
تشكل  التأثير  عمق  على  والشاهدة 
من  املتجددة  العودة  على  حافز  خير 
في  والتنقيب  البحث  تكثيف  أجل 
الحضور  استمرار  أشكال  مجمل 
املغربية  البيئة  داخل  البرتغالي 
في  متجدد  فاملوضوع  الراهنة. 
عميق  تفاصيله،  في  غزير  مظانه، 
خلفياته.  في  ومثير  تأثيراته،  في 
ونظرا لهذه السمة املتميزة في واقع 
فوق  الراهن  البرتغالي  الحضور 
االهتمام  مجال  فإن  املغربية،  األرض 

املؤرخني  لم يبق منحصرا فقط على 
إلى  ذلك  تجاوز  بل  املتخصصني، 
علمية  مجاالت  من  وباحثني  كتاب 
اللسانيات،  مثل  متعددة،  وإبداعية 
األدبية،  السردية  والكتابات 

والهندسة املعمارية،...
االهتمام  هذا  سياق  في   
»تاريخ  املتجدد، يندرج صدور كتاب 
الباحث  ملؤلفه  املغرب«  في  البرتغال 
باوال،  مينديش  فيردريكو  البرتغالي 
 176 مجموعه  ما  في   ،2019 سنة 
من الصفحات ذات الحجم العريض. 
الجديد  اإلصدار  إن  القول  ويمكن 
التي  التنقيبات  آخر  نتائج  يقدم 
األرشيف  دور  داخل  املؤلف  بها  قام 
املغربية  األرض  وفوق  البرتغالية، 
الدراسات  نتائج  استثمار  خالل  من 
املعمارية املنجزة بخصوص العمارة 
األطلنتية  املغربية  باملدن  البرتغالية 
الغزو  ملوجة  ضحية  كانت  التي 
 15 القرنني  خالل  الجارف  اإليبيري 

و16 امليالديني.
هذا  في  القوة  عناصر  من  ولعل 
الرؤى  من  تحرره  الجديد،  العمل 
املواقف  مجمل  التي وجهت  املركزية 
البرتغالية  لإلسطوغرافيات  املسبقة 
ورموزه  وحضارته  املغرب  تجاه 
هو  مثلما  والتاريخية،  السيادية 
وادي  معركة  »كارثة«  مع  الحال 
تقديم  املؤلف  أعاد  التي  املخازن 
ساهم  فريدا،  نبشا  -بخصوصها- 
مسبوقة،  غير  مقاربات  بلورة  في 
ومتحررة  العلمي،  ملنهجها  مخلصة 
التاريخية  املصنفات  يقينيات  من 
للقرون  اإليبيرية  الكالسيكية 
هذا  في  واملالحظ  املاضية.  الخمسة 
التركيز  على  املؤلف  حرص  الكتاب، 
ملا  اعتبارا  اثنتني،  مدينتني  على 
بها  اضطلعتا  أدوار  من  استخلصه 
في سياق جهود دولة البرتغال خالل 
وجودها  لتأبيد  و16   15 القرنني 
فوق األرض املغربية، بعد أن تحولتا 
العمق  داخل  متقدمتني  قاعدتني  إلى 
من  االحتالل  مكنتا سلطات  املغربي، 
توسيع نفوذها داخل مناطق واسعة 

بأصقاع محيطهما اإلقليمي املجالي. 
مازغان،  مدينة  من  بكل  األمر  يتعلق 
أو الجديدة الحالية، بعمقها الواسع 
داخل منطقة دكالة واملمتد إلى حدود 
أصيال  بمدينة  ثم  مراكش،  مدينة 
بعمقها اإلقليمي املمتد إلى قلب بالد 

الهبط بمنطقة جبالة.
أصيال  مدينتا  تحضر   
منت  مضامني  بني  قويا  ومازغان 
متداخلة،  مستويات  في  الكتاب، 
متقدمة  نتائج  يقدم  الكتاب  تجعل 
العامة  األحكام  ملجمل  ومجددة 
املتداولة بهذا الخصوص. ولالقتراب 
من السقف العام للخالصات الكبرى 
أستشهد  الكتاب،  إليها  انتهى  التي 
املؤلف  أعطاه  الذي  الكبير  بالتركيز 
ملدينة  البرتغاليني  احتالل  لظروف 
أصيال سنة 1471، حيث نجد وصفا 
إلى  أفضت  التي  للمالبسات  دقيقا 
الخلفيات  وخاصة  املدينة،  احتالل 
في  االحتالل.  هذا  في  تحكمت  التي 
هذا السياق، أبرز املؤلف كيف أن هذا 
االحتالل يندرج في إطار ظروف ما بعد 
مدينة  الحتالل  البرتغالية  الحمالت 
البرتغالي  امللك  اقتنع  عندما  طنجة، 
أن ال مجال إلسقاط طنجة في قبضة 
وبما  برا.  بمحاصرتها  إال  البرتغال 
يستلزم  كان  البري  الحصار  هذا  أن 
إلى  لتحويلها  أصيال  مدينة  احتالل 
البرتغالي  الغزو  النطالق  قاعدة 
البرتغالية  القيادة  فإن  البري، 
اعتبرت إسقاط مدينة أصيال اختيارا 
استراتيجيا على املستوى العسكري 
بالنسبة ملشاريع الغزو البرتغالي في 
استفاض  لقد  املغربي.  الشمال  كل 
الحيثيات،  هذه  رصد  في  املؤلف 
الضيق  الزمني  السياق  وتجاوز 
سنة  أي  االحتالل،  بتاريخ  املرتبط 
1471، لتقديم تحليل دقيق يبرز دور 
دون  امللك  تخطيط  في  أصيال  مدينة 
املغرب  احتالل  ملشروع  سيبستيان 
الذي  املشروع  وهو   ،1578 سنة 
أعتاب  على  السنة  نفس  في  انكسر 
مدينة القصر الكبير في معركة وادي 
استفاض  لقد  الشهيرة.  املخازن 

أصيال  مدينة  دور  إبراز  في  املؤلف 
في التمهيد للمعركة املذكورة، مقدما 
تفاصيل مهمة في اإلعداد الذي سبق 
اإلنزال العسكري البرتغالي ثم بداية 
وهي  فاس،  العاصمة  نحو  التحرك 
املؤلف  فيها  استند  التي  التفاصيل 
متداولة  غير  برتغالية  مصادر  إلى 
مادة  جانب  إلى  واسع،  نطاق  على 

وثائقية غميسة.
      وفي الشق الثاني من اهتمام 
املؤلف بالحديث عن حضور »أصيال 
دقيقا  اهتماما  نجد  البرتغالية«، 
بالعمارة  الخاص  العمراني  باملجال 
اإلطار،  هذا  في  باملدينة.  البرتغالية 
نتائج  استثمار  في  املؤلف  نجح 
الهندسة  في  متخصصة  أبحاث 
بمستعمرات  البرتغالية  العمرانية 
نشر  حيث  البحار،  وراء  ما  عالم 
تصاميم وخرائط تفصيلية، وتحليال 
هذا  ملرافق  الجزئية  للمكونات 
والغني،  الخصب  العمراني  التراث 
البرتغالي  السور  رأسه  وعلى 
ثم  مترا،   1164 طوله  يبلغ  الذي 
والتجهيزات  والخندق،  األبراج، 
الحاكم،...  إقامة  ومقر  الحربية، 
اهتمامه  بتوجيه  املؤلف  يكتف  ولم 
للمدينة  العمرانية  املكونات  نحو 
التاريخي،  السور  داخل  واملحصورة 
أحواز  عن  للحديث  ذلك  تجاوز  بل 

في  البرتغاليون  نجح  حيث  املدينة 
على  لنفوذهم،  عضوي  امتداد  خلق 
التي  املقاومة  حركات  قوة  من  الرغم 
جهادية  مراكز  من  املغاربة  قادها 
جبل  مركز  رأسها  وعلى  متعددة، 

حبيب في قلب منطقة جبالة. 
البرتغالي  بالحضور  الكتاب  يحتفي 
نظرة  وفق  املغربية،  األرض  فوق 
الكولونيالية.  اليقينيات  من  متحررة 
تركيب  يعيد  نجده  املقابل،  وفي 
التي  الحضارية  اللحمة  عناصر 
خلفها البرتغاليون ببالدنا، من خالل 
الرمزي غير  التراث  مقومات  تشريح 
وهو  الضفتني،  بني  املشترك  املدون 
في  يتكامل  الذي  الالمادي  التراث 
»الرسائل  مع  التاريخية  مضامينه 
الشواهد  تحملها  التي  الحضارية« 
في  منتصبة  تزال  ال  التي  املادية 
بعد  األطلنتية،  املغربية  املدن  قلب 
متناغمة  كليشيهات  إلى  تحولت  أن 
التي  املحلية  العني  مع  ومنسجمة 
كدولة  البرتغال،  في  تجد  تعد  لم 
لالحتالل  رمزا  وكثقافة،  وكشعب 
رمزا  املقابل-  -في  ولكن  وللغصب، 
بني  املمتد  التواصل  لجسور 
القائم  التجانس  وألشكال  الطرفني، 
والذهنيات  العقليات  مستوى  على 
وأنماط التفكير وسبل تدبير العيش 

املشترك.

»املغرب الربتغايل«
بني ثقل التاريخ ومعامل االمتداد

حفيظة الفارسي 

ما الذي يجعل سلطات الجهة الشرقية تقدم على منع الشاعر بوعالم الدخيسي من 
لقاء جمهوره وإلقاء قصائده العزالء من السالح؟ بل كيف تضرب السلطات عرض حائط 
بكل ما تحقق بعد مسار  طويل وشاق من القمع والتضييق على الحريات انطلق مع 
أولى جلسات هيئة  انتهى مع  أنه  اليقني،  قليل من  بغير  واعتقدنا،  الرصاص  سنوات 
في  ، خصوصا  الحقوقي  املغرب  لصورة  بالتالي  وتسيء   ... في  واملصالحة  االنصاف 
الى  بنا  تقزيم كل ما تحقق والعودة  أكثر من جهة  التي تحاول  الحارقة  الظرفية  هذه 
مستنقع  الى  إال  تقودنا  لن  والتي  واالبداع،  املبدعني  أصوات  وإخراس  املنع  سياسة 
»قطعناه ونشفو رجلينا«، وأننا حقا نؤسس لـجبهة داخلية متماسكة  أننا  كنا نعتقد 
أمام التحديات الخارجية ! وأننا اليوم، ومع رياح الحداثة الشعرية، أصبحنا نعيش زمن 
سلطة القصيدة، املتسلحة بشعريتها املجردة وانفالتها من منظومة املركزيات البائدة ،  

ال قصيدة السلطة النائمة في أحضان »املاوردية«. 
فللمرة الثانية وفي أقل من شهر،  وبعد أن منعت سلطات دبدو في 27 و28 غشت 
املاضي الشاعر من املشاركة في أمسية شعرية كانت ستضمه الى جانب عدد من شعراء 
الجهة الشرقية ،والذين أعلنوا كتعبير تضامني معه عن إلغاء األمسية برمتها، هاهي 
سلطات زايو تعاود الكرة بمنعها الشاعر بوعالم من املشاركة في تقديم ديوان للشاعر 

يوم السبت 17 شتنبر  الزبير الخياط »دانتيل« 
معه،  تضامنا  أيضا  اللقاء  إلغاء  ليتم  الجاري، 
وهو التضامن الذي اتسع  ولقي التفافا من كل 
املثقفني، وبهذا املنع يمكن أن نقول، تجاوزا، إنه 
ساهم في إشعاع اسم هذا الشاعر  ملن ال يعرفه.

الراحل  الشاعر  بقصيدة  حدث  ما  يذكرني 
أحمد فؤاد نجم:

ممنوع من الكالم...
ممنوع من الغنا

ممنوع من االشتياق
ممنوع من االستياء

 وكل يوم في حبك تزيد املمنوعات
أليس من الدونكيشوتية أن تحارب السلطة قصيدة عارية عزالء إال من دمها وضوئها؟ 
والتهمة  أال يكتب الشاعر، بهذا املنع املتكرر، قصيدة جديدة عنوانها: »مسجل خطر« 
انتماء سياسي سابق للشاعر سبق أن أعلن بخصوصه أنه طلق السياسة منذ عشق 
الشعر وأنه ال يمثل أحدا،  بعد أن وجد  أن تجربته الشعرية بعيدة كل البعد عن املشروع 
يتنكر  ال  والذي  إليه،  ينتمي  كان  التي  السياسي  للتنظيم  والتربوي  والحركي  الفكري 
لتجربته السابقة فيه،  بل يعتبره ماضيا يتذكره بحب، وال ينفي ارتباطه به خوفا من 
أحد، رغم أنه حق يكفله له الدستور، لكنه اختار االنتماء الى األرحب الذي يتسع للجميع: 
أفق الشعر واالبداع عموما بما هو رديف للحرية  وناطق باسم صاحبه، مؤكدا على حد 

تعبيره: » إنني  لم أعد إال أنا ولست مضافا ألحد..«
ربما لم تصل الرسالة، وربما ال تزال السلطات في الجهة الشرقيه لم تستوعب املفهوم 

الجديد للسلطة، لكن كما جاء في إحدى قصائد الشاعر املمنوع »ملن سأغني؟«:
»ليَس ُمِهمّاً بأْن يفهموا عنَك كلَّ الذي كنَت تعنيِه

 لكنهم فِهموا صمَتهْم حني باغتَـّــُهْم بالكالْم«. 

تستضيف جامعة المبدعين المغاربة الشاعر أحمد بالحاج آية وارهام ، يوم 
السبت 24 شتنبر في الساعة الرابعة  بعد الزوال، بمركز سيدي مومن للتنمية 

البشرية ، في لقاء مفتوح احتفاء بتجربته  االشعرية المتميزة. 
يقدم ويحاور الشاعر المحتفى به  كل من الشاعرين  نورالدين ضرار ومحمد 

اللغافي
تنسق فقرات هذا اللقاء،  الشاعرة رشيدة فقري، كما تتخلله معزوفات على 

آلة القانون مع الفنانة زهور أبو العز.
اللقاء سيعرف قراءات شعرية للضيف وتقديم شهادات في حقه.

تنظم  وزارة الثقافة ودائرة الثقافة بالشارقة، يومه األربعاء 21 في الساعة الخامسة مساء،  
بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط   »ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي«. 

يكرم الملتقى في دورته الحالية كال من المفكر والكاتب عبد السالم بنعبد العالي والكاتب 
والروائي محمد عز الدين التازي.

تتخلل حفل التكريم، كلمات كل من وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد ورئيس دائرة الثقافة 
بالشارقة عبد اهلل العويس، كما ستقدم شهادات في حق المكرمْين، يلقيها  الكاتب والمترجم 
محمد آيت حنا في حق المفكر بنعبد العالي، فيما يقدم الناقد نجيب العوفي شهادته في حق 

الروائي محمد عز الدين التازي.
تحيي حفل االفتتاح فرقة ابن عربي للموسيقى. 

جامعة المبدعين المغاربة  تحتفي بال�شاعر 
اأحمد بلحاج اآية وارهام 

»ملتقى ال�شارقة للتكريم الثقافي« يكرم عبد ال�شالم بنعبد 
العالي ومحمد عز الدين التازي

» Le bracelet parfumé » هو اإلصدار الجديد، لعبد الحق السلموتي، وهو 
عبارة عن ترجمة لمجموعته القصصية »الدملج العتيق«، أنجزتها بلغة موليير، 

المبدعة سناء اليعقوبي.
وكان الناقد والمترجم األستاذ »شكير نصر الدين«، أول من اطلع على مسودة 

هذه الترجمة، وأثنى عليها، وقدم توجيهاته بشأنها.
بمدينة  الذي ودعناه، عن مطبعة بالل  الصيف،  المجموعة، مستهل  صدرت 
فاس، في 84 صفحة من القطع المتوسط. وقد زين الوجه االمامي لغالفها بلوحة 
جميلة ومعبرة للفنان التشكيلي »أحمد بوبدي«، والوجه الخلفي بشهادة رقيقة 
في نصوص المجموعة األصلية، بقلم القاص والروائي »محمد صوف« ترجمت 

هي أيضا إلى الفرنسية.
العتيق«  »الدملج   : قصصيتان  مجموعتان  السلموتي،  الحق  لعبد  صدرت 
2016 و »كابوتشينو« 2019، ثم »ثالث مسرحيات للطفل« 2020. ويعتبر » 
Le bracelet parfumé »، أول ترجمة لكتاب أدبي للمبدعة سناء اليعقوبي، 
وهي أستاذة لمادة اللغة الفرنسية، وفاعلة تربوية وجمعوية، ومؤطرة لورشات 

في القراءة والتواصل، بلغة موليير دائما.

الكاتب والروائي عبد الكريم جويطي
في �شيافة القناة الثقافية

يستضيف برنامج »سيرة ومسار« على القناة الثقافية يوم الجمعة 23 
شتنبر في الساعة العاشرة مساء، الكاتب والروائي عبد الكريم جويطي.

عبد الكريم الجويطي كاتب وروائي مغربي ارتبط اسمه بمدينة بن مالل 
مسقط رأسه وينبوع كتاباته.  

تنوعت كتاباته ومواضيعها في ارتباط دائم ومستمر بمدينة بني مالل، 
يبكيها ويعري الواقع المرير الماللي، ومن خالله الواقع المغربي، الكاتب 
والروائي عبد الكريم الجويطي عانق هم المغاربة في روايته »المغاربة« 
التي ذاع صيتها عند المغاربة وغير المغاربة ليعود مرة أخرى إلى بني 

مالل، باحثا عن التغيير بين ثنايا جبالها في« ثورة االيام األربعة«.
البرنامج من اعداد وتقديم سعاد اليعقوبي وإخراج عبد الغفور اهلل يستر.

  تصدر قريًبا عن دار خطوط 
وظالل أنطولوجيا شعرية سويدية 

بعنوان: »كل شيء متأخر على 
الذكرى«، ترجمها وأعدها باسم 

المرعبي.
الغالف والرؤية البصرية لمدير الدار 

الفنان محمد العامري. 
نقرأ من هذه االنطولوجيا:

كنُت ساحرًا
اخترقُت الجدران
اتصلُت باألمطار

وطلبُت منها أن تهطَل
في الركن الشرقي من حديقتي

كنُت ساحرًا
نقبُت الحديد

كّومُت الدمع حتى نجمة القطب

كنت ساحرًا
ويداي فاَحتا برائحة أرنب

لعبُت الكرة مع جبال الهماليا
تضم  التي  األنطولوجيا  هذه  في 
أكثر من ثالثين شاعرًا وشاعرة، والتي 
تعد أول أنطولوجيا للشعر السويدي، 
ثمة  والتنّوع،  الغنى  بهذا  بالعربية، 
التي  الشعرية  المقترحات  الكثير من 
هي  السويدية  الشعرية  أن  ُتظهر 
واحدة من بين أهم الشعريات، ليس 
على صعيد إسكندنافيا وحدها، حيث 
غدت هذه الشعرية بتجاربها المتنوعة 
االختالف،  في  الجريئة  ومغامراتها 
هذه  إن  بل  األول،  الحداثي  مرجعها 
العالم،  صعيد  على  تتكّرس  األهمية 

أيضا.

مجموعة »الدملج العتيق« لعبد الحق 
ال�شلموتي تترجم اإلى اللغة الفرن�شية

»كل �شيء متاأخر على الذكرى«
لل�شعر ال�شويدي بالعربيةاأول اأنطولوجيا 

م�شجل 
خطر
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أحمد بيضي

أعلنت نتائج »المسابقة الرسمية لمهرجان 
نسخته  في  الدولي«،  السينمائي  كوباني 
الثالثة، التي أقيمت بمدينة بوشوم األلمانية، 
عن تتويج الممثل المغربي سعيد ضريف، 
»ميثاق«،  القصير  المغربي  الفيلم  بطل 
لمخرجه الحسين حنين، بجائزة أفضل ممثل، 
وذلك بعد إجماع لجنة التحكيم، على منحه 
هذه الجائزة الرفيعة »لتألقه المبهر والالفت 
في الفيلم الذي بصم، مؤخرا، على مشاركة 
والعشرين  السادسة  النسخة  في  محترمة 
آيالند«  »رود  للفيلم  الدولي  للمهرجان 
بالواليات المتحدة األمريكية، والمؤهل إلى 

جائزة األوسكار العالمية.

فقد  الموضوع،  في  بالغ صحفي  ووفق 
»تمكن الممثل المغربي، سعيد ضريف، من 
التوشحبهذه الجائزة الرفيعة، من بين عدة 
أفالم دولية تنافست على جوائز المهرجان«، 
حيث ابدى البطل »قوة في األداء، وتأثيرا 
ساحرا على المتلقي، من خالل أدائه دور رجل 
دين متشدد، ما ساهم في إيصال رسالة الفيلم 
بشكل بارع للغاية«، وهو »الذي يتوفر على 
تجربة مهمة وكبيرة، في مجال التشخيص، 
من خالل تألقه في العديد من األفالم واالعمال 
الفنية«، يضيف البالغ الذي جرى تعميمه.
»محاكاة  في  باألمر  المعني  تألق  وقد 
تأمالت سيناريو فيلم »ميثاق«، بشكل دقيق، 
وتجسيد شخصية دينية متشددة، في قصة 
والهوية  والمرأة،  الطالق،  تعالج موضوع 
واللغة، والطقوس وعادات المجتمع المغربي 

واالستحقاق  »التتويج  وبهذا  والعربي«، 
الدولي الكبير، تكون السينما المغربية، من 
خالل فيلم »ميثاق« قد أكدت مرة أخرى، عن 
جدارتها، وأحقيتها وقوتها، في التنافس على 
الجوائز في أعرق المهرجانات الدولية«، على 

حد نص البالغ. 
وفي ذات السياق، لم يفت البالغ اإلشارة 
إلى أنه منذ إطالق »ميثاق« للمخرج الحسين 
وبمشاركات  كبير،  باهتمام  »حظي  حنين، 
الدولية،  المهرجانات  من  بالعديد  وازن��ة، 
بكل من فرنسا، والهند واستراليا، ولبنان، 
وبلجيكا،  األمريكية  المتحدة  وال��والي��ات 
قيمة  بجوائز  وظفر  واسبانيا،  وايطاليا 
فرنسا  من  بكل  الكبرى  الجائزة  أرفعها 
والمغرب«، ويرتقب مشاركة هذا الفيلم، في 
للمهرجان   22 للدورة  الرسمية  المسابقة 

الوطني للفيلم، التي تنطلق بمدينة طنجة، 
والظفر  للتتويج،  وافر  بحظ  يحظى  حيث 

بإحدى جوائز المسابقة«.
وفات للمخرج الشاب الحسين حنين، أن 
صرح لبعض المنابر اإلعالمية، بأن »أحداث 
الفيلم مستوحاة من قصة واقعية )عاشها 
أحد شباب إحدى المناطق المغربية(، حول 
تجسيد نظرة الجماعات الدينية المتشددة 
إلى الطالق، وتحريمهاعلى المرأة المطلقة 
بالثالثالعودة لحضن زوجها إال بعد الزواج 
برجل غيره والطالق منه«، وعرف هذا الفيلم 
ضريف  سعيد  من  كل  مشاركة  األمازيغي 
وسناء بحاج، وعزيز عبدوني، فيما أشرف 
 PLOT على إنتاجه أيوب المحجوب وشركة
PICTURS، وقد تم تصويره أواخر سنة 

2021 بنواحي مدينة تازة.

 جالل كندالي

المغربية  الفيدرالية  تنظم 
وجمعية  المدني   للمجتمع 
منتدى الفنون والثقافات الدورة  
األولى لمهرجان مغاربة العالم 
يومي23و24  البيضاء  بالدار 
شتنبر 2022  ابتداء من الساعة 
السابعة مساء بالمركب الثقافي 
سيدي بليوط.  ال��دورة  تنظم  
وفق بالغ الجهة المنظمة تحت 
شعار » الثقافة والفن دعامتان  
ألجيال الهجرة  من أجل ترسيخ  
ثقافة االعتزاز باالنتماء  للوطن 

.«
المهرجان  الذي  سيتم افتتاح  
فعالياته  يوم  الجمعة المقبل، 
األول  فيه  في يومه  ستشارك 
كل من جوق السقالة،مجموعة 
مجموعة  و  األمازيغية  إسالن 
ستنشط  حين  م��س��ن��اوة،ف��ي 
فعالياته  في اليوم الثاني، كل 
من فرقة كناوة ) لمعلم خالد 
بنات  ،مجموعة   ) صانصي 

الغيوان ومجموعة تكدة.
في تصريح لجريدة االتحاد 
مصطفى  أك���د  االش���ت���راك���ي، 
إيدبهي  مدير  المهرجان وعضو 
للمجتمع  المغربية  الفيدرالية 

المدني، أن  هذه المبادرة  هي 
تتويج لعمل  مشترك  سابق، 
انطلق  من التفكير  في تنسيق  
م��اب��ي��ن  جمعيات   ال��ج��ه��ود  

بالمنطقة،  المدني   المجتمع 
أث��م��رت ه��ذه الجهود   ح��ي��ث  

تأسيس  هذه الفيدرالية  .
وشدد مصطفى إيدبهي  على 

مبادرات   بعدة   قاموا   أنهم  
لصالح  أطفال  ويافعي  المنطقة  
من أجل إطالعهم  على المآثر  
التاريخية  بالمدينة القديمة  بما 
ذلك  المآثر  الكولونيالية، التي  
استفاد  منها أكثر  من 70 طفال  
ذكورا  وإناثا،  وتوج هذا العمل  
الحيوانات  حديقة  ب��زي��ارة  
بتمارة، كما  تم  إشراك  جمعية 
التقارب الفني  والثقافي التي  
ت��رأس��ه��ا  ال��رس��ام��ة  بهيجة  
ستعرض   التي   عبدالعالي  
الثقافي   بالمركب  لوحاتها  

سيدي بليوط. 
إيدبهي،  مصطفى  وكشف  
أنهم   على  التصريح،  ذات  في 
على  الضوء  تسليط   أرادوا  
مغاربة العالم، وتكريمهم، بعيدا  
إذ  يستحقون   الموسمية،  عن 
المبادرة   هذه  جاءت  لذا  ذلك، 
ال��دورة  أن  إل��ى  مشيرا  اآلن. 
الثانية من المهرجان  ستكون 
السنة المقبلة  ببرنامح  آخر  
وفقرات  تخدم  الهدف  الذي  تم  
تسطيره، ومنها تكريم  أيضا 
لعبوا   المهجر،الذين  فناني  
أدوارا  مهمة في نشر  الثقافة 
المغربية  خاصة  وسط  الجيل  

األول  والجيل الثاني .

سهام القرشاوي
  

الفرنسي  ال��ث��ق��اف��ي  ال��م��رك��ز  م��ق��ر  ي��ع��رف 
بالدارالبيضاء، مساء يوم الخميس 22 شتنبر 
افتتاح  مساء،  السادسة  الساعة  على  المقبل 
وبلدان  جنسيات  من  لفنانين  فني  معرض  

مختلفة. 

و المعرض الذي يضم أعمال كل من الفنانين: 
موفولي بيلو، نيل بيلوفا، ماتي ديوب، لويس 
هندرسون، راندا معروفي وسامر نجاري، يحمل 
عنوان تحت عنوان »مؤشرات الشرق و أفريقيا« 

» Indices d’Orients et d’Afrique «
وحسب الورقة التعريفية لهاته التظاهرة، و 
المنشورة على الصفحة الرئيسية للمركز الثقافي 

الفرنسي الدارالبيضاء، فإن هذا المشروع هو 
المقام األول استكشاف لقصص التجارب  في 
التي عاشها الفنانون المشاركون ، بعيدا عن 
األفالم الوثائقية وقريبة اكثر ألحاسيس واإللهام 

إذ يظهرون أنفسهم بشكل شاعري.
مسار المعرض أو برمجة األفالم ينطلق من 
السنغال:  في  البحر  شاطئ  إلى  كاليه  ساحل 

نقطة انطالق المنفى ، مرورا بحديقة حضرية 
في الدار البيضاء وميدان التحرير في القاهرة 
وانعراج إلى الجزائر العاصمة في منزل يسكنه 
اإلرهابيون، و تنتهي الرحلة في أكرا في أحد 
أكبر مكب القمامة في إفريقيا حيث يجري حوار 
غير محتمل عبر الفيديو بين الطالب وأساتذة 

العلوم السياسية و عمال.

عر�ض لـ »م�ؤ�ضرات ال�ضرق و اأفريقيا« بالمركب الثقافي الفرن�ضي بالدارالبي�ضاء
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 بشراكة بين منتدى الفنون والثقافات و الفيدرالية المغربية للمجتمع المدني

الدار البي�ضاء  تحت�ضن  مهرجان 
مغاربة العالم

الميديا والكذب المر�ضي 
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 م ن

من المتوقع أن يتم تدشين المركب السينمائي الذي 
تم إحداثه مؤخرا بمدينة الجديدة تحت اسم سيني 
أطلس في متم شهر سبتمبر الجاري على أن يشرع 
في عمله المنتظم في مطلع شهر أكتوبر 2022 المقبل.
يوجد المركب السينمائي الذي يتكون من ثالث قاعات 
للعرض بالمدخل الجنوبي لمدينة البيضاء بمحاذاة 
شاطئ دوفيل بالج، ويضم 3 قاعات عرض سينمائي 

مجهزة بأحدث التقنيات العصرية
وقد عمد أصحاب المركب السينمائي إلى اإلبداع 
في هندسة القاعات السينمائية واستعمال ألوان شتى 
وجذابة حيث عمدوا إلى أعمال كل لون لقاعة معينة 
بكل محتوياته وبناتها بدء باالرشيف مرورا باالسقف 

ووصوال إلى الكراسي 
حيث تتوفرالقاعة الصغرى التي تتوشح با لسواد 

على67 مقعدا وأطلق عليها اسم سترونغ ٠ 
فيما القاعة الثانية توشحت باألحمر الغامق وعدد 

مقاعدها 103.

اما القاعة الثالثة المسماة نافي فيبلغ عدد مقاعدها 
الزرقاء 170 مقعدا 

شباك  على  زي��ادة  الداخلي  المركب  بهو  ويضم 
التذاكر مقصفا في حين سيتم تأثيت فضائه بصور 
نجوم سينمائيين وأفالم حديثة. بينما في الواجهة 
الزجاجية الخارجية لمدخله، تعرض ملصقات األفالم 
الثالثة المبرمجة كل يوم في القاعات المذكورة. إضافة 
إلى مرافق النظافة ومرآب خارجي لركن سيارات. كما 
يتوفر المركب على فضاء تحت أرضي   سيخصص 
جزء منه أللعاب وتسلية األطفال ويستعمل مستقبال 
جزء منه لعروض الفرجة داخل السيارات كما يحدث 
في أمريكا  وبعض من دول أوروبا حيث ال ينزل المتفرج 
من السيارة، حيث يتابع من داخلها عبر شاشة كبيرة 

أيا كانت أحوال الطقس.
وكانت الجديدة تتوفر على أربع قاعات سينمائية 
أبرزها سينما مرحبا التي كانت تنافس كبريات القاعات 
الكبرى في جدب األفالم العالمية اال انها جميعها تحولت 
إلى مركبات تجارية باستثناء واحدة غزاها خراب كبير 

باحد االحياء الشعبية 

ع�دة ال�ضينما اإلى الجديدة

تت�يج األماني لبطل الفيلم المغربي الأمازيغي 
»ميثاق«، �ضعيد �ضريف، بجائزة اأف�ضل ممثل

عزيز باكوش

يحدق  أن  يمكن  ال  شيئان     
المرء فيهما طويال ، من دون أن 
ومواقع  الشمس   ، عيناه  تدمع 
ليس   . االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
والهتك  التفاهة   طوفان  بسبب 
الكذب  بسبب  وإنما   ، األخالقي 
، الذي بات ديكورا يوميا يؤثث 
والمواقع  الصفحات  مختلف 
والنطاقات . وال يقتصر الكذب على 
والقصاصات  الخبرية  الرسائل 
الصحفي  والسبق  والتسريبات 
ابتداع  إلى  يتعداه  بل  المزعوم، 
صفات وألقاب تقدم خدماتها مع 
وفرة الطلب وسرعة اإلنجاز .  ذلك 
أن منصات التواصل االجتماعي  

ستصبح  بدون الكذب ، مجرد  قارة 
األرجاء  شاسعة  متجمدة  قطبية 
وحتما   . أبيض  غطاء  يكسوها 
،لن تكون هناك طاقة وال حياة إال 
بالقدر الكافي  لإلبقاء على أنواع 
من الكائنات الحية ،وغالف نباتي 
الماء  على  نعثر  ال  وقطعا   ، فريد 
الوجود  ق��وام   ال��ذي هو  السائل 
صفاته  بكل  فالكذب   . والحياة 
رابحة  عملة  اليوم  بات  وأنواعه 
ملح   ، األرب��اح  مضمونة  ،مقاولة 
طعام الصفحات التواصلية ،وقدر 
المواقع المستعجل ، إنه أحد أخطر 
الكوكب  تواجه   التي  التحديات 
مشوب  زئبقي  تواصلي  عالم  في 

بالسرعة والجنون.
المشوب   الوضع  هذا  ظل  في   
جمهور   بات   ، واالرتجال  بالقلق 

يكذب  من  يهوى  ميديا  السوشل 
الكذب  بتصديقه  ويستلذ   ، عليه 
يكذب  صار  واإلعالمي  ويستزيد، 
بمهنية، ورجل الدين أجاز الكذب 
يكذب  والوزير  والسنة،  بالقرآن 
بحزمة برامج حزبه المعلنة الرديئة 
لالستهالك  س��وى  قابلة  الغير 
الواجهاتي زمن الحمالت االنتخابية 
، والبرلماني يكذب بفراغ جعبته 
ولسانه الذي ال يطاوعه على قول 
الحقيقية .  وعاطل الروح والذاكرة ، 
وجد فرصا حقيقية لممارسة هواية 
الكذب المفضلة لديه. عالوة على 
كون جميع المؤثرات - ين - كذابين 
بهذا الشكل أو ذاك ،بفضل هامش 
الرقابة  وانعدام  الكبير   الحرية 
الذاتية .  ومن المالحظ  اليوم أن 
طائفة من هؤالء المؤثرين ، خلقت 

مواقع  على  واقيا  ستارا  لنفسها 
التواصل االجتماعي . وشيدت سور 
حماية  شفاف تمارس عبره ما يحلو 
لها بعيدا عن أعين  الرقابة ، يتعلق 
األمر بابتداع صفات وألقاب تنكرية  
تتيح لها هامشا كبيرا للكذب الذي 
يطلبه الجمهور البارد ، في سوق 
العرض الزاحم باألنفاس والزفرات 
على الدوام . ألقاب وصفات تنكرية 
تبرز من حين آلخر، قد تتخذ  شكل 
على  تظهر  أو   ، خاصة  صفحات 
محفوظة  إخبارية  مواقع  شكل 

الحقوق.
  على أن مجمل وصفات الكذب 
هاته ، ال تصمد طويال في دورانها 
حول الكوكب ، إذ سرعان ما تغير 
 60 من  قياسي  زمن  في  الوجهة 
أو  180 درج��ة  دون حسيب  إلى 

رقيب . فترحل من حالة الوفاء إلى 
سوق الخيانة .  وتنتقل من الثقة 
،وتتحول من  بمزاجية  الغدر  إلى 
االلتزام إلى االنتقام  بذهول ،وتغير 
جلدها من الحب إلى الكراهية بثقة 
عن  الباحث  يعثر  وقد   . تقاوم  ال 
أسماء  على  التواصلي  ال��ك��ذب 
وصفات للكذب متشابكة المعاني، 
مختلطة المفاهيم ، مبعثرة تائهة 
ولكنات  بلغات  ممزوجة  وضالة 
غير متجانسة . لقد أصبح الكذب 
على الناس ملح وجودهم . نقولها 
يتوقف  فمتى   ، منخفض  بصوت 
المرسل الكاذب عن كذبه؟ ،ويكف 
المتلقي الجانح الجامح المتعطش 
الرسالة  تتصف  ،ومتى  ؟  للكذب 
بينهما بروح مأنسنة بقيم بعيدة 

عن الكذب؟
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االشتراكي

أسامة الزكاري

التزال  قضايا »املغرب البرتغالي« 
واملؤرخني  الباحثني  نهم  تثير 
واإليبيرية.  املغربية  بالضفتني 
الرؤى  تجديد  على  الحرص  واليزال 
الغزو  ظاهرة  التباسات  بخصوص 
مستوى  على  وخاصة  اإليبيري، 
الزمن  في  استمرارها  أشكال  رصد 
وكقيم  مادية  كشواهد  وانتصابها 
موضوع  وتاريخية،  ورمزية  ثقافية 
املغاربة  لدى  املتجدد  االهتمام 
سواء.  حد  على  والبرتغاليني 
أضحت  تاريخية  كظاهرة  فالبرتغال 
الهوية  مكونات  من  مركزيا  مكونا 
املدن  من  العديد  داخل  البصرية 
الحال  هو  مثلما  األطلنتية،  املغربية 
مع مدن طنجة، وأصيال، والعرائش، 
والصويرة،  والجديدة،  وأزمور، 
من  الرغم  الصغير،... وعلى  والقصر 
على  سنة  خمسمائة  من  أكثر  مرور 
فإن  اإليبيري،  الغزو  تواري سياقات 
حاليا  القائمة  الرمزية  االمتدادات 
تشكل  التأثير  عمق  على  والشاهدة 
من  املتجددة  العودة  على  حافز  خير 
في  والتنقيب  البحث  تكثيف  أجل 
الحضور  استمرار  أشكال  مجمل 
املغربية  البيئة  داخل  البرتغالي 
في  متجدد  فاملوضوع  الراهنة. 
عميق  تفاصيله،  في  غزير  مظانه، 
خلفياته.  في  ومثير  تأثيراته،  في 
ونظرا لهذه السمة املتميزة في واقع 
فوق  الراهن  البرتغالي  الحضور 
االهتمام  مجال  فإن  املغربية،  األرض 

املؤرخني  لم يبق منحصرا فقط على 
إلى  ذلك  تجاوز  بل  املتخصصني، 
علمية  مجاالت  من  وباحثني  كتاب 
اللسانيات،  مثل  متعددة،  وإبداعية 
األدبية،  السردية  والكتابات 

والهندسة املعمارية،...
االهتمام  هذا  سياق  في   
»تاريخ  املتجدد، يندرج صدور كتاب 
الباحث  ملؤلفه  املغرب«  في  البرتغال 
باوال،  مينديش  فيردريكو  البرتغالي 
 176 مجموعه  ما  في   ،2019 سنة 
من الصفحات ذات الحجم العريض. 
الجديد  اإلصدار  إن  القول  ويمكن 
التي  التنقيبات  آخر  نتائج  يقدم 
األرشيف  دور  داخل  املؤلف  بها  قام 
املغربية  األرض  وفوق  البرتغالية، 
الدراسات  نتائج  استثمار  خالل  من 
املعمارية املنجزة بخصوص العمارة 
األطلنتية  املغربية  باملدن  البرتغالية 
الغزو  ملوجة  ضحية  كانت  التي 
 15 القرنني  خالل  الجارف  اإليبيري 

و16 امليالديني.
هذا  في  القوة  عناصر  من  ولعل 
الرؤى  من  تحرره  الجديد،  العمل 
املواقف  مجمل  التي وجهت  املركزية 
البرتغالية  لإلسطوغرافيات  املسبقة 
ورموزه  وحضارته  املغرب  تجاه 
هو  مثلما  والتاريخية،  السيادية 
وادي  معركة  »كارثة«  مع  الحال 
تقديم  املؤلف  أعاد  التي  املخازن 
ساهم  فريدا،  نبشا  -بخصوصها- 
مسبوقة،  غير  مقاربات  بلورة  في 
ومتحررة  العلمي،  ملنهجها  مخلصة 
التاريخية  املصنفات  يقينيات  من 
للقرون  اإليبيرية  الكالسيكية 
هذا  في  واملالحظ  املاضية.  الخمسة 
التركيز  على  املؤلف  حرص  الكتاب، 
ملا  اعتبارا  اثنتني،  مدينتني  على 
بها  اضطلعتا  أدوار  من  استخلصه 
في سياق جهود دولة البرتغال خالل 
وجودها  لتأبيد  و16   15 القرنني 
فوق األرض املغربية، بعد أن تحولتا 
العمق  داخل  متقدمتني  قاعدتني  إلى 
من  االحتالل  مكنتا سلطات  املغربي، 
توسيع نفوذها داخل مناطق واسعة 

بأصقاع محيطهما اإلقليمي املجالي. 
مازغان،  مدينة  من  بكل  األمر  يتعلق 
أو الجديدة الحالية، بعمقها الواسع 
داخل منطقة دكالة واملمتد إلى حدود 
أصيال  بمدينة  ثم  مراكش،  مدينة 
بعمقها اإلقليمي املمتد إلى قلب بالد 

الهبط بمنطقة جبالة.
أصيال  مدينتا  تحضر   
منت  مضامني  بني  قويا  ومازغان 
متداخلة،  مستويات  في  الكتاب، 
متقدمة  نتائج  يقدم  الكتاب  تجعل 
العامة  األحكام  ملجمل  ومجددة 
املتداولة بهذا الخصوص. ولالقتراب 
من السقف العام للخالصات الكبرى 
أستشهد  الكتاب،  إليها  انتهى  التي 
املؤلف  أعطاه  الذي  الكبير  بالتركيز 
ملدينة  البرتغاليني  احتالل  لظروف 
أصيال سنة 1471، حيث نجد وصفا 
إلى  أفضت  التي  للمالبسات  دقيقا 
الخلفيات  وخاصة  املدينة،  احتالل 
في  االحتالل.  هذا  في  تحكمت  التي 
هذا السياق، أبرز املؤلف كيف أن هذا 
االحتالل يندرج في إطار ظروف ما بعد 
مدينة  الحتالل  البرتغالية  الحمالت 
البرتغالي  امللك  اقتنع  عندما  طنجة، 
أن ال مجال إلسقاط طنجة في قبضة 
وبما  برا.  بمحاصرتها  إال  البرتغال 
يستلزم  كان  البري  الحصار  هذا  أن 
إلى  لتحويلها  أصيال  مدينة  احتالل 
البرتغالي  الغزو  النطالق  قاعدة 
البرتغالية  القيادة  فإن  البري، 
اعتبرت إسقاط مدينة أصيال اختيارا 
استراتيجيا على املستوى العسكري 
بالنسبة ملشاريع الغزو البرتغالي في 
استفاض  لقد  املغربي.  الشمال  كل 
الحيثيات،  هذه  رصد  في  املؤلف 
الضيق  الزمني  السياق  وتجاوز 
سنة  أي  االحتالل،  بتاريخ  املرتبط 
1471، لتقديم تحليل دقيق يبرز دور 
دون  امللك  تخطيط  في  أصيال  مدينة 
املغرب  احتالل  ملشروع  سيبستيان 
الذي  املشروع  وهو   ،1578 سنة 
أعتاب  على  السنة  نفس  في  انكسر 
مدينة القصر الكبير في معركة وادي 
استفاض  لقد  الشهيرة.  املخازن 

أصيال  مدينة  دور  إبراز  في  املؤلف 
في التمهيد للمعركة املذكورة، مقدما 
تفاصيل مهمة في اإلعداد الذي سبق 
اإلنزال العسكري البرتغالي ثم بداية 
وهي  فاس،  العاصمة  نحو  التحرك 
املؤلف  فيها  استند  التي  التفاصيل 
متداولة  غير  برتغالية  مصادر  إلى 
مادة  جانب  إلى  واسع،  نطاق  على 

وثائقية غميسة.
      وفي الشق الثاني من اهتمام 
املؤلف بالحديث عن حضور »أصيال 
دقيقا  اهتماما  نجد  البرتغالية«، 
بالعمارة  الخاص  العمراني  باملجال 
اإلطار،  هذا  في  باملدينة.  البرتغالية 
نتائج  استثمار  في  املؤلف  نجح 
الهندسة  في  متخصصة  أبحاث 
بمستعمرات  البرتغالية  العمرانية 
نشر  حيث  البحار،  وراء  ما  عالم 
تصاميم وخرائط تفصيلية، وتحليال 
هذا  ملرافق  الجزئية  للمكونات 
والغني،  الخصب  العمراني  التراث 
البرتغالي  السور  رأسه  وعلى 
ثم  مترا،   1164 طوله  يبلغ  الذي 
والتجهيزات  والخندق،  األبراج، 
الحاكم،...  إقامة  ومقر  الحربية، 
اهتمامه  بتوجيه  املؤلف  يكتف  ولم 
للمدينة  العمرانية  املكونات  نحو 
التاريخي،  السور  داخل  واملحصورة 
أحواز  عن  للحديث  ذلك  تجاوز  بل 

في  البرتغاليون  نجح  حيث  املدينة 
على  لنفوذهم،  عضوي  امتداد  خلق 
التي  املقاومة  حركات  قوة  من  الرغم 
جهادية  مراكز  من  املغاربة  قادها 
جبل  مركز  رأسها  وعلى  متعددة، 

حبيب في قلب منطقة جبالة. 
البرتغالي  بالحضور  الكتاب  يحتفي 
نظرة  وفق  املغربية،  األرض  فوق 
الكولونيالية.  اليقينيات  من  متحررة 
تركيب  يعيد  نجده  املقابل،  وفي 
التي  الحضارية  اللحمة  عناصر 
خلفها البرتغاليون ببالدنا، من خالل 
الرمزي غير  التراث  مقومات  تشريح 
وهو  الضفتني،  بني  املشترك  املدون 
في  يتكامل  الذي  الالمادي  التراث 
»الرسائل  مع  التاريخية  مضامينه 
الشواهد  تحملها  التي  الحضارية« 
في  منتصبة  تزال  ال  التي  املادية 
بعد  األطلنتية،  املغربية  املدن  قلب 
متناغمة  كليشيهات  إلى  تحولت  أن 
التي  املحلية  العني  مع  ومنسجمة 
كدولة  البرتغال،  في  تجد  تعد  لم 
لالحتالل  رمزا  وكثقافة،  وكشعب 
رمزا  املقابل-  -في  ولكن  وللغصب، 
بني  املمتد  التواصل  لجسور 
القائم  التجانس  وألشكال  الطرفني، 
والذهنيات  العقليات  مستوى  على 
وأنماط التفكير وسبل تدبير العيش 

املشترك.

»املغرب الربتغايل«
بني ثقل التاريخ ومعامل االمتداد

حفيظة الفارسي 

ما الذي يجعل سلطات الجهة الشرقية تقدم على منع الشاعر بوعالم الدخيسي من 
لقاء جمهوره وإلقاء قصائده العزالء من السالح؟ بل كيف تضرب السلطات عرض حائط 
بكل ما تحقق بعد مسار  طويل وشاق من القمع والتضييق على الحريات انطلق مع 
أولى جلسات هيئة  انتهى مع  أنه  اليقني،  قليل من  بغير  واعتقدنا،  الرصاص  سنوات 
في  ، خصوصا  الحقوقي  املغرب  لصورة  بالتالي  وتسيء   ... في  واملصالحة  االنصاف 
الى  بنا  تقزيم كل ما تحقق والعودة  أكثر من جهة  التي تحاول  الحارقة  الظرفية  هذه 
مستنقع  الى  إال  تقودنا  لن  والتي  واالبداع،  املبدعني  أصوات  وإخراس  املنع  سياسة 
»قطعناه ونشفو رجلينا«، وأننا حقا نؤسس لـجبهة داخلية متماسكة  أننا  كنا نعتقد 
أمام التحديات الخارجية ! وأننا اليوم، ومع رياح الحداثة الشعرية، أصبحنا نعيش زمن 
سلطة القصيدة، املتسلحة بشعريتها املجردة وانفالتها من منظومة املركزيات البائدة ،  

ال قصيدة السلطة النائمة في أحضان »املاوردية«. 
فللمرة الثانية وفي أقل من شهر،  وبعد أن منعت سلطات دبدو في 27 و28 غشت 
املاضي الشاعر من املشاركة في أمسية شعرية كانت ستضمه الى جانب عدد من شعراء 
الجهة الشرقية ،والذين أعلنوا كتعبير تضامني معه عن إلغاء األمسية برمتها، هاهي 
سلطات زايو تعاود الكرة بمنعها الشاعر بوعالم من املشاركة في تقديم ديوان للشاعر 

يوم السبت 17 شتنبر  الزبير الخياط »دانتيل« 
معه،  تضامنا  أيضا  اللقاء  إلغاء  ليتم  الجاري، 
وهو التضامن الذي اتسع  ولقي التفافا من كل 
املثقفني، وبهذا املنع يمكن أن نقول، تجاوزا، إنه 
ساهم في إشعاع اسم هذا الشاعر  ملن ال يعرفه.

الراحل  الشاعر  بقصيدة  حدث  ما  يذكرني 
أحمد فؤاد نجم:

ممنوع من الكالم...
ممنوع من الغنا

ممنوع من االشتياق
ممنوع من االستياء

 وكل يوم في حبك تزيد املمنوعات
أليس من الدونكيشوتية أن تحارب السلطة قصيدة عارية عزالء إال من دمها وضوئها؟ 
والتهمة  أال يكتب الشاعر، بهذا املنع املتكرر، قصيدة جديدة عنوانها: »مسجل خطر« 
انتماء سياسي سابق للشاعر سبق أن أعلن بخصوصه أنه طلق السياسة منذ عشق 
الشعر وأنه ال يمثل أحدا،  بعد أن وجد  أن تجربته الشعرية بعيدة كل البعد عن املشروع 
يتنكر  ال  والذي  إليه،  ينتمي  كان  التي  السياسي  للتنظيم  والتربوي  والحركي  الفكري 
لتجربته السابقة فيه،  بل يعتبره ماضيا يتذكره بحب، وال ينفي ارتباطه به خوفا من 
أحد، رغم أنه حق يكفله له الدستور، لكنه اختار االنتماء الى األرحب الذي يتسع للجميع: 
أفق الشعر واالبداع عموما بما هو رديف للحرية  وناطق باسم صاحبه، مؤكدا على حد 

تعبيره: » إنني  لم أعد إال أنا ولست مضافا ألحد..«
ربما لم تصل الرسالة، وربما ال تزال السلطات في الجهة الشرقيه لم تستوعب املفهوم 

الجديد للسلطة، لكن كما جاء في إحدى قصائد الشاعر املمنوع »ملن سأغني؟«:
»ليَس ُمِهمّاً بأْن يفهموا عنَك كلَّ الذي كنَت تعنيِه

 لكنهم فِهموا صمَتهْم حني باغتَـّــُهْم بالكالْم«. 

تستضيف جامعة المبدعين المغاربة الشاعر أحمد بالحاج آية وارهام ، يوم 
السبت 24 شتنبر في الساعة الرابعة  بعد الزوال، بمركز سيدي مومن للتنمية 

البشرية ، في لقاء مفتوح احتفاء بتجربته  االشعرية المتميزة. 
يقدم ويحاور الشاعر المحتفى به  كل من الشاعرين  نورالدين ضرار ومحمد 

اللغافي
تنسق فقرات هذا اللقاء،  الشاعرة رشيدة فقري، كما تتخلله معزوفات على 

آلة القانون مع الفنانة زهور أبو العز.
اللقاء سيعرف قراءات شعرية للضيف وتقديم شهادات في حقه.

تنظم  وزارة الثقافة ودائرة الثقافة بالشارقة، يومه األربعاء 21 في الساعة الخامسة مساء،  
بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط   »ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي«. 

يكرم الملتقى في دورته الحالية كال من المفكر والكاتب عبد السالم بنعبد العالي والكاتب 
والروائي محمد عز الدين التازي.

تتخلل حفل التكريم، كلمات كل من وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد ورئيس دائرة الثقافة 
بالشارقة عبد اهلل العويس، كما ستقدم شهادات في حق المكرمْين، يلقيها  الكاتب والمترجم 
محمد آيت حنا في حق المفكر بنعبد العالي، فيما يقدم الناقد نجيب العوفي شهادته في حق 

الروائي محمد عز الدين التازي.
تحيي حفل االفتتاح فرقة ابن عربي للموسيقى. 

جامعة المبدعين المغاربة  تحتفي بال�شاعر 
اأحمد بلحاج اآية وارهام 

»ملتقى ال�شارقة للتكريم الثقافي« يكرم عبد ال�شالم بنعبد 
العالي ومحمد عز الدين التازي

» Le bracelet parfumé » هو اإلصدار الجديد، لعبد الحق السلموتي، وهو 
عبارة عن ترجمة لمجموعته القصصية »الدملج العتيق«، أنجزتها بلغة موليير، 

المبدعة سناء اليعقوبي.
وكان الناقد والمترجم األستاذ »شكير نصر الدين«، أول من اطلع على مسودة 

هذه الترجمة، وأثنى عليها، وقدم توجيهاته بشأنها.
بمدينة  الذي ودعناه، عن مطبعة بالل  الصيف،  المجموعة، مستهل  صدرت 
فاس، في 84 صفحة من القطع المتوسط. وقد زين الوجه االمامي لغالفها بلوحة 
جميلة ومعبرة للفنان التشكيلي »أحمد بوبدي«، والوجه الخلفي بشهادة رقيقة 
في نصوص المجموعة األصلية، بقلم القاص والروائي »محمد صوف« ترجمت 

هي أيضا إلى الفرنسية.
العتيق«  »الدملج   : قصصيتان  مجموعتان  السلموتي،  الحق  لعبد  صدرت 
2016 و »كابوتشينو« 2019، ثم »ثالث مسرحيات للطفل« 2020. ويعتبر » 
Le bracelet parfumé »، أول ترجمة لكتاب أدبي للمبدعة سناء اليعقوبي، 
وهي أستاذة لمادة اللغة الفرنسية، وفاعلة تربوية وجمعوية، ومؤطرة لورشات 

في القراءة والتواصل، بلغة موليير دائما.

الكاتب والروائي عبد الكريم جويطي
في �شيافة القناة الثقافية

يستضيف برنامج »سيرة ومسار« على القناة الثقافية يوم الجمعة 23 
شتنبر في الساعة العاشرة مساء، الكاتب والروائي عبد الكريم جويطي.

عبد الكريم الجويطي كاتب وروائي مغربي ارتبط اسمه بمدينة بن مالل 
مسقط رأسه وينبوع كتاباته.  

تنوعت كتاباته ومواضيعها في ارتباط دائم ومستمر بمدينة بني مالل، 
يبكيها ويعري الواقع المرير الماللي، ومن خالله الواقع المغربي، الكاتب 
والروائي عبد الكريم الجويطي عانق هم المغاربة في روايته »المغاربة« 
التي ذاع صيتها عند المغاربة وغير المغاربة ليعود مرة أخرى إلى بني 

مالل، باحثا عن التغيير بين ثنايا جبالها في« ثورة االيام األربعة«.
البرنامج من اعداد وتقديم سعاد اليعقوبي وإخراج عبد الغفور اهلل يستر.

  تصدر قريًبا عن دار خطوط 
وظالل أنطولوجيا شعرية سويدية 

بعنوان: »كل شيء متأخر على 
الذكرى«، ترجمها وأعدها باسم 

المرعبي.
الغالف والرؤية البصرية لمدير الدار 

الفنان محمد العامري. 
نقرأ من هذه االنطولوجيا:

كنُت ساحرًا
اخترقُت الجدران
اتصلُت باألمطار

وطلبُت منها أن تهطَل
في الركن الشرقي من حديقتي

كنُت ساحرًا
نقبُت الحديد

كّومُت الدمع حتى نجمة القطب

كنت ساحرًا
ويداي فاَحتا برائحة أرنب

لعبُت الكرة مع جبال الهماليا
تضم  التي  األنطولوجيا  هذه  في 
أكثر من ثالثين شاعرًا وشاعرة، والتي 
تعد أول أنطولوجيا للشعر السويدي، 
ثمة  والتنّوع،  الغنى  بهذا  بالعربية، 
التي  الشعرية  المقترحات  الكثير من 
هي  السويدية  الشعرية  أن  ُتظهر 
واحدة من بين أهم الشعريات، ليس 
على صعيد إسكندنافيا وحدها، حيث 
غدت هذه الشعرية بتجاربها المتنوعة 
االختالف،  في  الجريئة  ومغامراتها 
هذه  إن  بل  األول،  الحداثي  مرجعها 
العالم،  صعيد  على  تتكّرس  األهمية 

أيضا.

مجموعة »الدملج العتيق« لعبد الحق 
ال�شلموتي تترجم اإلى اللغة الفرن�شية

»كل �شيء متاأخر على الذكرى«
لل�شعر ال�شويدي بالعربيةاأول اأنطولوجيا 

م�شجل 
خطر



CMJN

خاص05
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

االربعاء 21 شتنبر 2022 املوافق 24 صفر 1444 العدد 13.254

يف اأفق املوؤمتر الوطني التا�شع لل�شبيبة االحتادية
م�شاألة البيئة على طاولة النقا�ش

يف �شبيل تكري�ش جمتمع دميقراطي حداثي 
ت�شود فيه قيم العدالة والكرامة وامل�شاواة

هاجر أوموسى )*(

من  العديد  استوعب  قد  العالم  أن  املؤكد  من 
جائحة  لتداعيات  مواجهته  في  املهمة  الدروس 
ال  وبشكل  وقف  أنه  الدروس  هذه  وأهم  كورونا، 
يدع أي مجال للشك على أن هناك تفاعالت معقدة 
ظهرت  تفاعالت  واملناخ،  والبيئة  األوبئة   بني 
آثارها بشكل واضح على مختلف املنظومة البيئية 
عرفه  الذي  االقتصادي  االنكماش  بعد  خصوصا 
العالم نتيجة الستراتيجياته في مواجهة انتشار 
الفيروس كوفيد19. حيثال يمكننا أن نختلف على 

أن مغاالتنا في تدمير البيئة واملناخ أصبحت تهدد 
طبيعة بل سيرورة حياتنا، وهذا يظهر من خالل 
وسنوات  الفصول  وتداخل  املناخية  التقلبات 
والحرائق   الفيضانات  وكثرة  املتكررة  الجفاف 

املفاجئة و غيرها.
جائحة  العامللتداعيات  مواجهة  كشفت  لقد 
مجاالت  على  بالسلب  انعكست  والتي  كورونا، 
حياة  أن  أخرى،  مجاالت  على  وباإليجاب  عديدة، 
أخرى غير الحياة التي ألفناها ممكنة، خصوصا 
انتشار  أن  املؤكد  من  حيث  بالبيئة،  عالقتنا  في 
الفيروس، وما فرض من حظر للتجول، ومن تقليل 
بشكل  انعكس  قد  الصناعية،  املنشئات  عمل  في 
إيجابي كبير على البيئة، حيث نتج عن االنكماش 
إلى  الجائحة،  فيه  تسببت  الذي  االقتصادي 
انخفاض الفت في مستويات التلوث البيئي، وهو 
ما بات يفرض على العالم، وهو يفكر في إنعاش 
خطر  حقا  تجاوزنا  هل  يتسائل  أن  اقتصادياته، 
قبل  ما  مرحلة  إلى  سنعود  وهل  الوباء؟  انتشار 
الجائحة؟ بمعنى هل سنعيد العالقة التي تربطنا 

بالبيئة إلى سابق عهدها قبل الجائحة؟
هذه التساؤالت والتخوفات، أرخت بظاللها على 
االتحادية،  الشبيبة  ومناضلي  مناضالت  نقاش 
حيث  التاسع،  الوطني  ملؤتمرهم  يحضرون  وهم 
الذي  التوجيهي  املقرر  مشروع  في  طرحوا 

ببوزنيقة  واملؤتمرين  املؤتمرات  على  سيعرض 
أيام 27-28-29 من هذا الشهر، مسألة االنخراط 
سياسات  بني  يأتي  بيئي،  لبديل  التأسيس  في 
التخفيف  إلى  تهدف  التي  الخضراء،  الرأسمالية 
مستويات  بلغ  الذي  الرأسمالية  جشع  آثار  من 
اإلنسان  معهعالقة  أصبحت  حيث  متوحشة، 
بغرض  واالستنزاف  باالستغالل  مؤطرة  بالبيئة، 
الربح وبغاية خلق رفاهية لحظية وغير مسؤولة 
الحمراء،  السياسات  وبني  البشرية،  عن مستقبل 
للحفاظ  بديل واضح وواقعي  أي  التي ال تعرض 
الستفادة  رفضها  بإعالن  تكتفي  بل  البيئة،  على 
رأسمالية  أقلية  طرف  من  الثروة  ومراكمة  وربح 

من خالل استنزافها للثروات الطبيعية.
التأسيس  برفعهم ملطلب  االتحادي  الشباب  إن 
العالقة  تأطير  إعادة  إلى  يهدف  بيئي،  لبديل 
بجعلها عالقة  وذلك  بالبيئة،  اإلنسان  تربط  التي 
تتأسس على فكرة الحماية، والحفاظ على الثروات 

واملوارد الطبيعية، 
االحتياجات  وفق  تدبيرها  عقلنة  خالل  من 
نجاح  بأن  جدا  واعون  الضرورية،  اإلنسانية 
وبأهميته  به،  باإليمان  أوال  مرتبط  البديل  هذا 
وضرورته، ثم بالعمل على التعريف به، وباالنكباب 
املجاالت  بجميع  االهتمام  على  واملسؤول  الجاد 
الدولة  دفع  من  يتمكنوا  حتى  بالبيئة،  املرتبطة 

وتوجيه  التنموية،  استراتيجياتها  تغيير  نحو 
لتكون  فيها،   تنخرط  التي  االقتصادية  املبادرات 

مبادرات تحترم البيئة والطبيعة.
ومن جهة أخرى، إن من بني أهم الدروس أيضا 
التي يمكن استخالصها من معركة مواجهة العالم 
لتداعيات الجائحة، هو أهمية الدولة االجتماعية 
وبعد  جدا،  الواضح  من  كان  حيث  وضرورتها، 
العالم،  دول  جل  في  االجتماعية  األوضاع  تردي 
أنه ال بديل  االقتصادية،  لتدهور األوضاع  نتيجة 
عن وجود الدولة القوية، القادرة على ضمان كرامة 
جل مواطنيها في كل الظروف، وهي الخلفية التي 
اتحادي،  كشباب  نقاشنا  من  كبيرا  جزء  أطرت 
في  التاسع،  الوطني  ملؤتمرنا  نحضر  ونحن 
لبديل  التأسيس  إيماننا بضرورة  تام مع  ارتباط 
بيئي، خصوصا أن املغرب قد فتح ورش الحماية 
االجتماعية الشاملة، حيث تشكلت لدينا قناعة أن 
الوقت قد حان لوضع بديل سوسيو-بيئي، يرتكز 
غايتها  اقتصادية،  سياسات  وضع  فكرة  على 
االجتماعية،  العدالة  تحقيق  واألخيرة  األولى 

وبشكل يحترم شرط الحفاظ على البيئة.

)*( عضو المجلس الوطني 
للشبيبة االتحادية

عادل أمليلح )*(

والذي  التاسع،  مؤتمرها  عقد  من  االتحادية  الشبيبة  تقترب 
االتحادية،  املنظمة  تاريخ  في  فارقة  لحظة  يشكل  أن  املرتقب  من 
في  املنعقد  الوطني  املجلس  عنه  أبان  ما  أهمها؛  عدة،  العتبارات 
العاشر من الشهر الجاري، إذ أن االنخراط الوازن والفاعل للشباب 
)املتضمنة  االستراتيجية  وخياراته  قناعاته  بلورة  في  االتحادي 
الراسخ  إيمانيه  مع  تماشيا  والتوجيهية(،  التنظيمية  األوراق  في 
االتحادية  الشبيبة  أن  بامللموس،  االشتراكي،بني  االتحاد  بمرجعية 
كانت ومازالت في قلب النضال السياسي املسؤول، وأنها لم تخضع 
ملا يمكن أن نسميةباملظلة االنتخابية التي تختزل الفاعلية الشبابية 
في تحقيق مآرب انتخابية قصيرة األجل، وهو نهج تكرسه العديد 
من األحزاب خاصة تلك التي تفتقر لرصيد تاريخي يؤهلها لبلورة 
والتصورات  التمثالت  ذلككل  بدد  كما  واقعي،  مجتمعي  مشروع 
الساعية إلى طبع الفعل السياسي بنوع من العدمية غير املسؤولة 
انطباعا  خلقت  التي  والوصولية  االنتهازية  تنامي   مع  خاصة 

جماهيريا معمما بريعية العمل السياسي وانعدام جدواه.
املسؤولية  روح  عن  أبان  مكوناته،  كل  وعبر  االتحادي  فالشباب 
في  املغربي  الشباب  جعل  سبيل  في  الدؤوب  بسعيه  التاريخية 
الدولية  والسياقات  بالظروف  التام  ووعيه  السياسي،  العمل  قلب 
والرهانات،  التحديات  من  العديد  تطرح  باتت  التي  والوطنية 
الفاعل  االبتكار  على  املبنية  اليقظة  من  درجة  معها  يستوجب  مما 
محركا  مجتمعة  تشكل  إذ  اإليجابية،  واملرونة  املؤثر  والتجديد 
الواعي  االتحادي  فالشباب  واستمراره،  السياسي  العمل  لديمومة 
بروح املسؤولية التاريخية امللقاة على عاتقه باعتباره قطاعا ضمن 
مكونات االتحاد االشتراكي، وبرغبته املستمرة  وامللحة في تحمل 
)قلق( العودة الوازنة للمشهد السياسي باعتبار االتحاد االشتراكي 
أكثر األحزاب املؤهلة لهذه املهمة سواء بحكم شرعيته التاريخية أو 

بحكم مكونات قوته الحية. 
للشباب  حقيقيا  التزاما  يشكل  الذي  النضالي  الوعي  لعل 
االتحادي، فرض في مناسبات عدة إقرار النقد الذاتي، صحيح أن 
الشبيبة االتحادية خالفا لغيرها، ال ُتطرح عندها أسئلة وجدودية، 
ألن االتحاد االشتراكي جزءا ال يتجزأ من الهوية السياسية املغربية 
تشكل  املواطنة  واملمارسة  الفعالية  مسألة  ولكن  الجميع،  بشهادة 
متغير،  عالم  في  خاصة  االتحادي  الشباب  لكل  األصيل  املبتغى 
فالوضع السياسي في العالم عامة وفي بالدنا خاصة خضع لعملية 
التسليع واالخضاع ملنطق السوق الذي نتج عنه بروز قوى معادية 
السياسية  املمارسات  حدة  وتنامي  والحداثة  الديمقراطية  لروح 
التي تتنافى وأخالقيات العمل السياسي، إذ من العيب تقييم العمل 

السياسي بمعيار املنفعة الكمية واملصلحة الضيقة.
ومن هذا املنطلق فقد أصبح واضحا أن الهم الحقيقي الذي يبلور 
طموح الشباب االتحادي يتمثل في إعادة الشباب لقاطرة املشاركة 
السياسية املسؤولة والبناءة، من خالل إعادة تجذيير أواصر الثقة 
وروح املشاركة السياسية واملدنية املواطنة، ألن مسألة الثقة باتت 
تشكل عامال حاسما في ربط األحزاب بالقاعدة الجماهيرية، والرفع 
يدل  إنما  شيء  على  دل  إن  وهذا  السياسية...  املشاركة  نسب  من 
على الفاعلية القوية لالتحاد االشتراكي في رسم خريطة ممارساته 

السياسية بكل استقاللية ومسؤولية.
وفي سبيل خياراتها وقناعاتها املبدئية، تنطلق الشبيبة االتحادية 
هوية  من  جزءا  الديموقراطي  الخيار  أن  يعتبر  واضح  إيمان  من 
بالظريفاتاملناسباتيةوالتموقع  يتأثر  ال  والذي  االشتراكي،  االتحاد 

االديموقراطي  البناء  أن  وبحكم  السياسية،  الخريطة  صفيح  على 
املجتمعية  للقوى  التقدمية  املمارسات  في  متأصال  تراكميا  بناء 
الرامية  املمارسة  فإن  والتنظيمية،  الفردية  ذواتها  بمختلف  الحية 
لتكريس قيم الديمقراطية واملساواة والكرامة تقتضي تقوية االلتزام 

الحزبي والعمل النضالي الواعي كشرط ضروري.
وفي سبيل هذه الرؤية الوازنة، أدرك الشباب االتحادي ضرورة 
التواصلية،  وسائله  وتجديد  التنظيمية  هياكله  ترتيب  إعادة 
لخدمة أهدافه ومبادئه القائمة على الشمولية واملسؤولية والجرأة 

باإلضافة للمرونة والرقمنة. 
العمل  بأن  يؤمن  االتحادي  الشباب  إن  الشمولية:  حيث  فمن  ـ 
السياسي هو عمل مواطن مفتوح لكل مكونات األمة املغربية، وأن 
بني  يجمع  مجتمعي  بناء  األولى  الدرجة  في  هو  السياسي  البناء 
قضاياه  صلب  من  وينطلق  املغربي،  للمجتمع  الحية  املكونات  كل 
وتطلعاته، كما أن املمارسات السياسة ينبغي أن تأخذ في الحسبان 

كل األبعاد التي تقوي العدالة االجتماعية واملجالية...
االلتزام  أن  تعي  االتحادية  الشبيبة  إن  املسؤولية:  حيث  ومن  ـ 
الحزبي والنضال الواعي هما مكونني مركزيني في تفعيل املمارسة 
أعلى  إلى  والوصول  النجاح  أن  صحيح  اإليجابية،  السياسية 
إلى  تستفحل  قد  ملحة  رغبة  هو  فالتميز  فرد،  كل  أمل  هو  املراتب 
مرتبة الهاجس، لكن ذلك ال ينبغي له أن يطغى على املصلحة العامة 
الذات وبذل  التي تستوجب نكران  السياسية  املمارسة  وأخالقيات 
تمليه  ما  والعادلة وفق  املشروعة  القضايا  الدفاع عن  في  املجهود 
روح املواطنة سواء اتجاه املجتمع ككل أو اتجاه االتحاد االشتراكي.

تفرض اإلعالن عن املواقف بكل صدق وشفافية،  ـ بينما الجرأة: 
املرافعة  وجرأة  املوقف،  عن  الدفاع  وجرأة  املوقف،  جرأة  فهي 
بشكل  االتحادية  الشبيبة  تتبناها  التي  القضايا  على  والتفاوض 

تعاقدي مع مجتمع فاعل ومتحمل لكل مسؤولية التاريخية.
ـ إن الشباب االتحادي يدرك أن التحوالت املتسارعة التي تفرضها 
املجتمعات  لها  تخضع  باتت  التي  الكبيرة  والتحوالت  العوملة، 
التواصل االجتماعي والتطورات املتسارعة في  بفعل ثورة وسائل 
التوازنات بني القوى الفاعلة في النظام الدولي والتي تمس املجتمع 
بالتطور  تسمح  عملية   مرونة  تفرض  مكوناته،  كل  عبر  املغربي 
في  سابقة  ليست  املرونة  وهذه  املجتمع،  لقضايا  خدمة  اإليجابي 
تاريخ االتحاد االشتراكي، فقد استجابللعديد من الظروف في أكثر 
من موقف ومحطة تاريخية، كتجربة التناوب التوافقي الذي عكس 
العديد  لقي في  قد  ذلك  كان  املستويات، وإن  أعلى  املرونة في  هذه 
من األحيان انتقادات كثيرة، فإن الحزب وكما سيبني التاريخ الحقا 

حافظ على مسار السيرورة الديمقراطية في املغرب على الرغم من 
تتوقف  ال  املرونة  فإن  لذلك  أحيانا،  تشوبها  قد  التي  االنتكاسات 
في التعاطي مع التحديات الحالية بل تمتد لتشمل كذلك املكونات 

التنظيمية للشبيبة االتحادية.
االتحادية نصب  الشبيبة  وضعت  الرقمنة:  مبدأ  وفيما يخص  ـ 
التواصلية بحكم التجربة وبحكم  عينيها ضرورة تجديد وسائلها 
الوقائع التي رسمت حدودا أمام فاعلية وتأثير الوسائل والقنوات 
القرب،  مبدأ  على  القائم  الرقمي  فالتواصل  املعتادة،  الكالسيكية 
مكن  الرابعة،  الرقمية  الثورة  فتحته  والذي  والفعالية...  واآلنية 
البشرية من فضاءات جديدة سرعان ما فرضت سيطرتها على كل 
املجاالت السياسية واالقتصادية وكذا االجتماعية والثقافية، خاصة 
من  الرقمية جزءا  الوسائل  فيها  أصبحت  التي  املتقدمة  الدول  في 
الشبيبة  وعت  املنطلق  هذا  ومن  واالقتصادية،  السياسية  الحياة 
في سبيل  الحديثة  للوسائل  بالغة  عناية  إيالء  االتحادية بضرورة 
بناء هوية رقمية لالتحاد االشتراكي من أجل خلق فضاء اشعاعي 
جديد له، للتفاعل مع الشباب واملواطنني، كما أن املوقع املتميز الذي 
عن  املسؤول  دفاعها  خالل  من  االتحادية  الشبيبة  تحتله  أصبحت 
والتصدي  التربية  الوحدة  قضية  تدعيم  خاصة  الوطنية  القضايا 
االتحاد  حزب  اشعاع  تعزيز  يفرض  بها،  املتربصني  لألعداء 
االشتراكي وطنيا ودوليا خاصة تسويق مشروعه املجتمعي القائم 
على تقوية دعائم الديمقراطية واملساواة، إن هذه الوسائل ستمكن 
الهوة بني واملواطنني واملواطنات من جهة  من دون شكل، من ردم 

والنخب االتحادية من جهة ثانية. 
وفي سبيل تفعيل مبادئها، تؤكد الشبيبة االتحادية على ضرورة 
بشكل  العمل  سواء  الشباب،  وانخراط  اشتغال  أساليب  تنويع 
هياكلها  وعبر  حزبي  كقطاع  االتحادية  الشبيبة  داخل  من  مباشر 
ومادامت  موازية،  قطاعات  في  العمل  خالل  من  أو  التنظيمية، 
القضايا التي تبنتها الشبيبة االتحادية تعبر عن تطلعات املجتمع 
املغربي وطموحاته، فإنها تفتح الباب أمام العمل التطوعي خاصة 
من خالل خلق جمعيات مجتمع مدني موازية، تدافع عن قضايا مثل 
البيئة واملساواة وغيرها إيمانا منها بأن فتح وتعديد قنوات الفعل 
املواطن يمكن أن تحد من العزوف السياسي واملدني عند الشباب 
املغربي، وفي سبيل احياء الدور الفاعل للجامعة املغربية وجعلها 
في صلب التغيير االجتماعي والرقي بها، مع إعادة االعتبار لدورها 
الطالئعي والتاريخي في تأطير وتكوين الشباب، من خالل تشجيع 
الفعل الطالبي االتحادي من أجل اغناء النقاش العمومي وتخليق 
املمارسة الجامعية بما تقتصيه املتطلبات الحالية. ولكي تكون في 
صلب التطلعات ترى الشبيبة االتحادية وفق رؤية اآلباء املؤسسني، 
املواطن  الشباب  بناء  والتثقيف هو أساس  والتكوين  التأطير  بأن 
والوطنية،  الذاتية  قضياه  اتجاه  املسؤولية  تحمل  على  القادر 
فبناء الشباب هو السبيل الوحيد لبناء الوطن،وكماتضع الشبيبة 
االتحادية الخيار الديمقراطي في صلب مهامها املجتمعية منضبطة 
املساواة  كذلك  تضع  االشتراكي،  االتحاد  العتيد  إطارها  لخيارات 
كأداة تنظيمية من خالل تكريس املناصفة داخل كل الهياكل الحزب 

والتنظيمات املوازية له.
باإلضافة إلى هذا فالشبيبة االتحادية تدرك جيدا املخاطر التي 
تطرحها الساحة السياسية بفعل صعود قوى جديدة تسعى إلضفاء 
الشرعية التاريخية عبر وسائل مذمومة، إما عبر توظيف املال أو 
اعالن  في  تتوانى  ال  فإنها  ولذلك  بائر،  في تسويق سياسي  الدين 
أدوات  تلزمه  ما  املجتمعي وفق  الدفاع عن مشروعها  في  أحقيتها 
القنوات  عبر  تتم  والتي  املشروع،  السلمي  السياسي  التنافس 
الخيارات  وتكرسها   ،2011 سنة  دستور  كرسها  التي  القانونية 
املعبر عنها في النظام األساسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
املتقدم كمكن معارض من مكونات  املجتمعية، وموقعها  وتعاقداته 

العملية السياسية في النسيج السياسي ملغرب اليوم.
ومما ال جدال فيه بني الشباب االتحادي اليوم، أن املؤتمر التاسع 
الريادة،  نحو  للدفع  أساسية  دعامة  سيشكل  االتحادية  للشبيبة 
فيه،  للمواطنني  الثقة  إعادة  وكذا  السياسي  العمل  اشعاع  وإعادة 
ووعيا منها بثقل هذه املهمة، فإن الشبيبة االتحادية لن تتخلف عن 
دورها التاريخي في نصرة القضايا العادلة واملشروعة التي تخدم 

املغرب وطنا وشعبا.

)*( عضو المجلس الوطني
للشبيبة االتحادية

ال�شباب املغربي 
واملوؤمتر التا�شع 

عبد اإلله معتمد )*( 

العمومية  السياسات  ملتقى  الشبابية  املسألة  تعتبر 
في مختلف األمم، من تربية وتعليم، واقتصاد ورياضة، 
وثقافة وشؤون اجتماعية وإسكان، إذ تتجلى صدقية كل 
للمقومات  الفعلي،  التأسيس  مدى  في  عمومية  سياسة 
املغربي،  الشباب  بتفتح  تسمح  التي  واملؤسسية  املادية 
وإبداعيته،  وملكاته  ذاته  عن  التعبير  شروط  له  وتوفر 
لتعزيز الروابط االجتماعية والتماسك الوطني، وتسهيل 
اندماج الشباب داخل املجتمع، ولعل أهم مفاتيح إدماجه 
تبدأ بتربيته وتكوينه، وتعزز بتشغيله و صيانة كرامته.

االشتراكي  االتحاد  اهتمام  يأتي  اإلطار،  هذا  في 
للقوات الشعبية، باملسألة الشبيبية باملغرب، وبالقضايا 
املرتبطة بالشباب املغربي، وتظهر أهمية إحداثه للشبيبة 
املغربي  الشباب  مع  يشتغل  حزبي  كذراع  االتحادية، 

وألجله.
الرابط  الجسر  هو  الشبيبي  التنظيم  لكون  واعتبارا 
االتحادية  الشبيبة  اختيارات  بني  عضوي  بشكل 
والتجسيد الفعلي لها على أرض الواقع، وباعتباره أيضا 
اإلطار الذي يحاول فيه الشباب اإلتحادي، بلورة أشكال 
وطبيعة املطالب األساسية للشبيبة املغربية، بأدوات عمل 
باملرجعية  محصنة  وممأسسة،  منظمة  وهياكل  سلمية، 
الحزبية كمؤطر لإلئتالف واالختالف، ألداء مهام نضالية 
إطار  بلورة  في  العملي  واالستمرار  وإنسانية  مجتمعية 
قوي، قادر على استيعاب مختلف القضايا واإلشكاليات 
متساوي  بشكل  املجتمع  في  الشباب  إدماج  تعيق  التي 

يقطع مع جميع أشكال التمييز بني أبناء املغاربة. 
ولئن كانت قضايا الشباب تشكل بتحدياتها ورهاناتها 
انشغاال بارزا لدى حزبنا عبر قطاعه الشبيبي -الشبيبة 
املئوية  النسبة  في  تبريرها  تجد  فإنها  االتحادية-، 
للشباب في الهرم الديمغرافي ببالدنا، حيث يمثل الشباب 
يفرضاعتماد  مما  السكان،  مجموع  من  باملائة   30 فيه  
على  لإلجابة  وفعالة،  متجانسة  متكاملة،  تنظيمية  أداة 
واألكيد  املغربي-.  الشباب  -أي  تواجهه  التي  املعضالت 
أنها معضالت كثيرة، مرتبطة بالوضع العام للبلد كدولة 

نامية.
ونظرا للدور الذي لعبته الشبيبة االتحادية تاريخيا، 
في تنظيم الشباب املغربي، وتمكينه من انتزاع مكتسبات 
في  اليوم  نفسها  املنظمة  تجد  واجتماعية،  سياسية 
الشباب  أهمية  إبراز  املتجدد  رهانها  مستمرة،  سيرورة 
طرح  أجل  من  البلد،  على  املطروحة  الرهانات  كل  في 
قضاياه والدفاع عن مطالبه، واإلجابة عن حاجياته، وهو 
الدور الذي جعلنا ونحن نحضر ملؤتمرنا التاسع، والذي 
كرامة، حرية ومساواة، نعرض تعاقدا  اخترنا له شعار : 
جديد،  حلم  بعنوان  تعاقد  املغربي،  الشباب  على  جديدا 
نعيشه جنبا إلى جنب معه، ونعمل جنبا إلى جنب من 
أجل تحقيقه، وهو حلم بناء املغرب الديمقراطي الحداثي، 
الذي تضمن فيه كرامة كل املغاربة، بصورة تتأسس على 

العدالة االجتماعية وعلى املساواة.
على  العمل  أجل  ومن  التعاقد،  بهذا  الوفاء  أجل  ومن 
استمرار الشبيبة االتحادية، كحاضن أساسي لطموحات 
تحديث  في  نفكر  أن  علينا  لزاما  كان  املغربية،  الشبيبة 
وتجديد بنياتنا التنظيمية، وإرساء دعائم بناء تنظيمي 
عالقات   على  يؤسس  وعموديا،  أفقيا  ومتناغم  متوازن 
الوطنية  األجهزة  بني  واقعي  وتضامن  واضحة  عملية 
البرامج  تنزيل  تيسير  بهدف  للشبيبة،  والقاعدية 
السياسية  الخبرات  باكتساب  وتسمح  للمنظمة  العامة 
في  الفعالة  للمشاركة  الشباب  تؤهل  التي  والتنظيمية 

الحياة الحزبية.
مطروحا  كان   التنظيميةفقد  املفاهيم  مستوى  وعلى 
التي  التنظيمية  الثقافة  في  النقص  أوجه  تدارك  علينا  
شديد  ديمقراطي  لتدبير  معايير  وإعمال  عملنا،  تطبع 
في  وتحسم  العالقات  تحكم  مفاهيم  انتاج  ثم  الدقة،  
النقاش بني أعضاء الشبيبة وهياكلها وتقيها من مزالق 
اختصاصات  بني  التمييز  خالل  من  التسيب  او  التنفد 
وبني  املسيرة  الهيئات  واختصاصات  املقررة  الهيئات 
الية  تقوية  الفردية مع  الجماعية واملسؤولية  املسؤولية 
التتبع واملحاسبة على مختلف املستويات، وهو ما نعتقد 

أننا توفقنا فيه على مستوى لجنة التنظيم.
ذلك أن النموذج التنظيمي الديمقراطي إذا كان يقتضي 
تحقيق مركزة القرار والتدبير بتفويض صالحيات واسعة 
ومقننة للتنظيمات الفرعية، فهو ال يمكن أن يستقيم دون 
وتنظيم  والقرار  التنظيم  درجات  تفاوت  مبدأ  احترام 
التجديد  الجمع بني املسؤوليات وضمان  كيفية اجتناب 

الدوري لألجهزة والتناوب على املسؤولية.

)*(  عضو المجلس الوطني
للشبيبة االتحادية

جريدة يومية 
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح
رقم:

DO2118399/2022/
ONEE-BE
جلسة علنية 

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  التابعة  وجدة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع   -
رفوفي  الد  شارع  بملتقى 
عن  وجدة  سينا  ابن  وزنقة 

طلب العروض رقم:
املتعلق    -  DO2118399
الشبكة  تهيئة  بإعادة 
باملديرية  املتقادمة  الكهربائية 

اإلقليمية بوجدة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في 499.787,40درهم 

)م.ا.ر(
غير  املؤقتة  الضمانة  مبلغ 

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

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  التالي:   بالعنوان 
املخزونات  وتدبير  التموين 
التوزيع  الجهوية  باملديرية 
وجدة - ملتقى شارع الدرفوفي 
 60000 سيناء  ابن  زنقة  و 
 411 البريد  صندوق  وجدة 

وجدة - املغرب.
الهاتف:

)212()5(36682757
)212()5(36685280

الفاكس:
)212()5(36684428

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
بعـــنوان  وجدة  التوزيع 
للكهـــرباء  الوطني  املكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
قبل  أعاله.  املشار  الكهرباء  
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
التوزيع وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
- قطاع الكهرباء  ملتقى شارع 
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
البريد  صندوق  وجدة   60000
411 وجدة - املغرب قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 01 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
من  ابتداءا   2022 نونبر 
بمقر  صباحا  التاسعة  الساعة 
وتدبير  التموين  مصلحة 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
التوزيع وجدة للمكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
شارع  ملتقى  الكهرباء  قطاع   -
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
البريد  صندوق  وجدة   60000

411 وجدة - املغرب
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال:  يمكن  املعلومات 
رئيس  حارك،  محمد  بالسيد 
وتدبير  التموين  مصلحة 
الجهوية  باملديرية  املخزونات 
التوزيع وجدة  العنوان، ملتقى 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 

سيناء - وجدة.
الفاكس: 0536684428 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
http: / /www . one . ma/ 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(
ع.س.ن/3164/ا.د
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املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب -  قطاع 

الكهرباء- 
مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
جلسة علنية  

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

اآلتية: 
اصالح   :PM 2118588  -
الضغط  عالية  صمامات 
االستغالل  ملديرية  احتياطية 

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

اإلجمالي  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز  التقديري 

481.600,00درهم )م.ا.ر(

تزويد   :PM3118286   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 
ملولد  استهالكية  بمواد 

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

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
في509.700,00درهم  األشغال 

)م.ا.ر( 
تزويد   :PM3118690   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 

بمواد استهالكية ميكانيكية.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني

التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز  االجمالي 

في535.200,00درهم )م.ا.ر( 
املجموعة 1:

117.379,78درهم )م.ا.ر(
املجموعة 2:

348.196,13درهم )م.ا.ر(
املجموعة 3:

69.718,56درهم )م.ا.ر(
تزويد   :PM3118715   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 
بمادة هيدروكلوريت الصوديوم 
وفق عقدة مدتها أقصاها ثالث 

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

التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز  السنوي 

في204.120,00درهم )م.ا.ر( 
تفتح األظرف في آن واحد.

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

بالعنوان التالي: مكتب الضبط 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
الساحلية  الكهرباءالطريق 
ـ  املحمدية   519 ب  ص   111

املغرب:
الهاتف:

)212(0523.06.31.99/98
الفاكس:

)212(0523 22-20-30
هذه  على  االطالع  يمكن 
االستشارة على شبكة االنترنت 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

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

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
األظرفة  لفتح  الجلسة  ستعقد 
ابتداء   2022/10/18 بتاريخ 
صباحا.  التاسعة  الساعة  من 
االستغالل  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  املحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 

قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
الكهرباء ـــ املغرب.

ع.س.ن/3166/ا.د
 *************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء

مديرية النقل بالشمال - طنجة
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
TN3118781 :رقم

جلسة علنية
بالشمال  النقل  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  طنجة   -
للكهرباء واملاء  الصالح للشرب 
- قطاع الكهرباء، الكائنة بإقامة 
النصر، الطابق األول، الرقم 5، 
العزيز  عبد  موالي  زنقة  ركن 
عن  طنجة،  زلواغة  شارع  و 
باقتناء  املتعلق  العروض  طلب 
املصالح  محولي  تركيب   و 

املساعدة الخاصة.
الجهد  العالي  التحويل  بمركز 

الفوارات.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 715.881,26درهم 

)م.ا.ر(
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
وكذلك عبر:

 www.one.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموينات  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
مصلحة   - الكهرباء  قطاع   -
املشتريات. إقامة النصر شارع 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف: 

)212(5.39.32.38.87

)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(05.39.32.54.00

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

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
إلى مديرية النقل جهة الشمال 
املشتريات  -طنجة ;مصلحة 
تاريخ  قبل  املخزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

الكهرباء
 - الشمال  جهة  النقل  مديرية 
املشتريات.  مصلحة  طنجة، 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 
الطابق األول طنجة قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
االربعاء19   بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 أكتوبر 
صبــــاحا  والنصف  العاشرة 
بمقر العنوان املذكور أعاله  في 

آن واحد.
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
الشمال- جهة  النقل  بمديرية 

طنجة مصلحة املشتريات إقامة 
الطابق  الزالقة  شارع  النصر 

األول طنجة -.
رقم: 00 54 32 39 05)212( 

البريد االلكتروني:
berradan@one.ma

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة: 
http: / /www . one . ma/
)Rubrique Fournisseur-

Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3167/ا.د

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

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية ببرشيد

اعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 
2022/6107/558

لفائدة: محمد العنقاوي
ضد: خديجة لبراهيمي

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ببرشيد ان بيعا قضائيا باملزاد 
العلني سيقع بمقر هذه املحكمة 
ابتداء   2022/10/17 بتاريخ: 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  من 
املحكمة  2بهذه  رقم  البيوعات 
اململوكة  املشاعة  للحقوق 
السيدة  عليها  للمحجوز 
العقار  في  لبراهيمي  خديجة 
ذي  سعيدة  ارض  املسمى 
 C/75595 :الرسم العقاري عدد
نافع  بن  عقبة  بزنقة  الكائن 
بها  أرض  عن  عبارة  برشيد، 
ذات طابق  قديمة  بناية سكنية 
سفلي، مساحتها االجمالية 2آر 
08سنتيار تملك فيها املحجوز 

عليها على الشياع نسبة 5/1
الحقوق  لبيع  املزاد  ينطلق 
للمحجوز  اململوكة  املشاعة 
خديجة  السيدة  عليها 
العقاري  الرسم  في  ابراهيمي 
قدره  افتتاحي  ثمن  من  ابتداء 

315.000,00درهم.
وكل من رسا عليه املزاد سيؤدي 
بواسطة ضامن  او  نقدا  الثمن 
لفائدة   %3 زيادة  مع  لالداء 

الخزينة العامة.
في  الزيادة  أراد  من  وعلى 
دفتر  على  االطالع  او  االيضاح 
عروض  تقديم  او  التحمالت 
املدني  التنفيذ  بقسم  االتصال 
بهذه املحكمة حيث يوجد ملف 

اإلجراءات.
ع.س.ن /3163/ إ.د 

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 21 شتنبر 2022 املوافق 24 صفر 1444 العدد 13.254

ع.س.ن /3165/إدع.س.ن /190/إت
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
DT1118939 :رقم

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

الجهوية للتوزيع بمراكش.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة. 
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 120.600,00درهم 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير واردة   

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

املغرب. 

الهاتف:
)212(524446040

الفاكس:
)212(524436077

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

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
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   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  إلى 
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 
 2022/10/20 بتاريخ  األظرفة 
بمقر   9h30 الساعة  على 
مديرية التوزيع مراكش التابعة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
الكهرباء الكائنة   ب 13 شارع 

موالي رشيد جليز مراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 

االتصال  يمكن  املعلومات 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

الجهوية للتوزيع بمراكش.
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن   
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3168/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية

طنجة تطوان الحسيمة
املندوبية اإلقليمية للصحة 
والحماية االجتماعية تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 13/م.و.ص.ت/2022 

في يوم  20 أكتوبر 2022 على 
الساعة 10 صباحا سيتم بقاعة 
وزارة  بمندوبية  االجتماعات 
االجتماعية  والحماية  الصحة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بتطوان 
ألجل:  األثمان  عروض  بطلب 
املندوبية  تهيئة  أشغال 
الصحة   لوزارة  اإلقليمية 

والحماية االجتماعية بتطوان.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 
تطوان،  بإقليم  الصحة   وزارة 

الرمل  املدني سانية  املستشفى 
طريق مرتيل. 

الكترونيا  سحبه  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني:
www.marchespublics.

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

بالصفقات العمومية.
في:  محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  ألف   عشر  خمسة 

)15000.00درهم(
األعمال  لكلفة  التقديري  الثمن 
العروض   طلب  موضوع 
جميع  متضمنة  936900درهم 
وستة  مائة  )تسع  الرسوم 

وثالثون ألف وتسع مائة(
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أطرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات   بمكتب  وصل 
للصحة   اإلقليمية   باملندوبية 

بتطوان.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
- إما تسليمها  مباشرة لرئيس  
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إما إيداعها إلكترونيا ببوابة   -
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني:
www.marchespublics.

  gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوصة  تلك  بها هي  اإلدالء 
من  )9و10(  املادة   في  عليها 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3169/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
رقم: 30/م.ت.ص/ع/2022

جلسة علنية 
تعلن مديرية التزويد والصفقات 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب - قطاع املاء عن 

طلب العروض املتعلق  

السياقة  من  للتمكن  بالتكوين 
سائق  وظريفة  في  والتشغيل 
او تقني سائق باملكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب-

قطاع املاء.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
للقانون 53-00 املتعلق بميثاق 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

التقديري  الثمن  يحدد 
كالتالي:  للتوريدات 

564.000,00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

كالتالي: 5.640,00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
ملاء  وا  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب الكائنة بشارع 

بلحسن الوزاني - الرباط.
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
بمديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
تاريخ  قبل  املاء  قطاع  للشرب- 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
بمديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التزويد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/10/20 بتاريخ  األظرفة 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
مديرية  بمقر    )G( بالبناية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائنة  املاء  قطاع  للشرب 

الوزاني ص.ب  بلحسن  بشارع 
الرباط شالة 10220 الرباط

.س.ن/3170/ا.د
*************
اململـكــة  املغربــيــة

وزارة الداخلية
جهة فاس مكناس

إقليــم تـازة
جماعة  اكنـول

إعـالن  عــن  طـــلب  عـروض  
مفتوح

رقـم: 02/ج .أ/2022
أكتوبر   24 اإلثنني  يوم  في 
الحادية  الساعــة  على    2022
عشر  صباحا سيتم في جلسة 
املجلس  رئيس  بمكتب  علنية 
تازة،  إقليم  ألكنول  الجماعي  
بطلب   الـمتعلقة   األظرفة  فتح  
بعروض   مفتوح   العروض  
أرضية  ايجار  ألجـــل  أثمان  
السوق األسبوعي ثالثاء اكنول 
اكنول  باشوية  اكنول  بجماعة 

اقليم اكنول .
طـــلب  مــلـف  سحــب  يمكن   -
الـــعروض مــن مكتب الـصفقات 
تحميله  يمكن  كما  بالجماعة 

على املوقع اإللكتروني للدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
اإلعالن  ملف  إرسال  يمكن   -
عــــن  طـلب  العـروض  املفتـوح 
للمشاركني  البريد  طريق  عن:  
للمادة  وفقا  ذلك  في  الراغبني 
19 من املرسوم رقم 2.12.349 
جمادى   8 بتاريخ  الصادر 
االولى 1434 )20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
- الضمـانة  الـمؤقـــتة  مــحددة   
10.000,00درهم  مبلغ:  فــي 

)عشرة أالف درهم(.
محددة  االيجار  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
وعشرون  )مائة  مبلغ:  في 
سنتيما(   و00  درهم  أالف 

)120.000,00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ايداع  وتقديم و  محتوى 
مطابقني  الـمتنافسني  ملفات 
 29  ،27 الـمادتني  لـمقتضيات 
و31  من املرسوم رقم 2.12.349 
جمادى   8 بتاريخ  الصادر 
االولى 1434 )20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
 كما يمكن للمتنافسني املشاركة 
إيداع  طريق  عن  الكترونيا 
الصفقات  بوابة  عبر  ملفاتهم 

العمومية:

www.marchespublic.
gov.ma

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك الـمقررة في  
الفصل 4  من نظام االستشارة. 
تكون  أن  يجب  ملحوظــــة: 
الفوتوغرافية  النسخ  جميع 
للوثائق مصادق على مطابقتها  

لألصل.
ع.س.ن/3174/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع حقوق مشاعة 
في عقار غير محفظ باملزاد 

العلني
ملف حجز عقاري عدد: 

2021/12
لفائدة: محمد الصالحي 

عنوانه شارع املقاومة
الحي القديم بني درار

تنوب عنه األستاذة نادية 
الصحمودي املحامية 

بهيئة وجدة
ضد: عبد الرحيم مجني عنوانه 

حي النجد بني درار
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/10/05 األربعاء  يوم 
11 صباحا بقاعة  على الساعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
املشاعة  للحقوق  ميسور 
الحجز  في  للمطلوب  اململوكة 
وقدرها  مجني  الرحيم  عبد 
العقار غير املحفظ  النصف في 
الكائن بحي املجد زنقة الزيتون 
وهو  درار  بني   04-06 رقم 
 150 مساحته  منزل  عن  عبارة 
املرافق  جميع  به  مربع  متر 

الضرورية.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للحقوق املشاعة اململوكة 
عبد  الحجز  في  للمطلوب 
أعاله  العقار  في  الرحيم مجني 
160.000,00درهم  مبلغ  في 

)مائة وستون ألف درهم(.
ويشترط ضمان األداء مع زيادة 

%3 لفائدة الخزينة العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
أو التحمالت أو تقديم عروض، 
الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 

حيث  املدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/3176/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار غير محفظ 
باملزاد العلني

ملف حجز عقاري عدد: 
 2022/16

تدخل في الحجز عدد 17 
و2022/18

 لفائدة: طالب الحجز: ابراهيم 
بن قاسم

املتدخل في الحجز: جابري 
عبد هلل أصالة عن نفسه 

ونيابة عن ابنه القاصر محمد 
جابري  

ينوب عنهم األستاذ محمد 
لكبيري املحامي بهيئة وجدة
ضد: ورثة املختار بن عبو 

وهم: زينب امهري ومن معها 
عنوانهم حي السالم عوينت 
السراق زنقة 23/22 وجدة

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/11/09 األربعاء  يوم 
11 صباحا بقاعة  على الساعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
املحفظ  غير  للعقار  ميسور 
عوينت  السالم  بحي  الكائن 
 23 رقم  س22  زنقة  السراق 
مربع  متر   73 مساحته  وجدة، 
طابق  من  ويتكون  واجهتان  له 
كامل  غير  وهو  وسطح  سفلي 
من  مجموعة  تنقصه  البنية 

األشغال والتشطيبات.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)مائة  220.000,00درهم 

وعشرون ألف درهم(.
ويشترط ضمان األداء مع زيادة 

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

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/3178/ا.د
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كلنا بعزيز

 n عبد السالم المساوي

من  املواطنني  استعادة  مهمة  إن 
أحضان الشعبوية واالغتراب السياسي 
والعزوف والكيانات املسمومة تبقى هي 
السبيل الوحيد إلضفاء املعنى السياسي 

على هذه االستحقاقات الجزئية؛
يخلو  ال  اليوم  املغاربة  طموح  إن 
مع  فعلية  قطيعة  تحقيق  في  رغبة  من 
املاضي بوجوه نظيفة، ونماذج سياسية 
ومصداقية  كفاءة  ذات  واقتصادية 
ووطنية صادقة من أجل مغرب متكافئ، 
تحقيق  سوى  النجاح  مع  خيار  ال 
...فصياغة  املستهلكة  النخب  قطائع مع 
شاقة  معركة  له  واالستعداد  املستقبل 
ومجهود جبار، يبدأ باختيار من سيعمل 

للمغرب.  
االشتراكي  االتحاد  حزب  وحده 
أكد  متميزا،  استثناء  يشكل  بكرسيف 
بعزيز  سعيد  األستاذ  في  الثقة  ويؤكد 
وكيال لالئحة الوردة في هذه االنتخابات 
تأكيد   وهو  النواب(،  )مجلس  الجزئية 
يكن  ولم  اعتباطا،  أو  عبثا  يكن  لم 
كان  بل   ... الفراغ  مللء  عشوائيا  تأكيدا 
على  مؤسسا  حكيما   سياسيا  تأكيدا 
فرضته  تأكيدا  ؛  وشفافة  دقيقة  معايير 
االستجابة الواعية لرغبة ساكنة كرسيف 
إقليمها؛  وتنمية  الحقيقي  التغيير  في 
وتصرخ  صرخت  التي  كرسيف  ساكنة 
بأعلى األصوات معلنة تشبثها باألستاذ 
وصوتها  برملانيا  نائبا  بعزيز  سعيد 
التشريعية،  املؤسسة  في  الصادق 
تبرمها  احتجاجها،  عن   وعبرت 
ومحترفة؛  مستهلكة  وجوه  من  ومللها 
للنهب  وسيلة  االنتخابات  تركب  وجوه 
يهمها  ال  جشعة  وجوه  واللصوصية، 
كرسيف وال ساكنة كرسيف، وجوه تفتقد 
الوطنية... وصدق  املواطنة  روح  إلى 
التصويت  الى  يدعو  الجميع  واليوم 
على األستاذ سعيد بعزيز قاطرة الوردة 
بكرسيف؛  كفاءة أكاديمية ،نظيف أخالقا 
وسلوكا، ومستقيم ونزيه سيرة ومسارا 

...حضوره في مجلس النواب، في العمل 
ويؤكد  ...يشهد  املجتمع  في  الجمعوي، 

كفاءة ومصداقية الرجل....
وفي  كرسيف،  إلقليم  ومخلص  وفي 
...مواطن  كرسيف  ألهالي  ومخلص 
صادق ووطني أصيل، وفي لقيم ومبادئ 
حزب االتحاد االشتراكي ...وفي للشعار 

والنشيد، وفي للشرعية واملشروعية ...
لتربة  تحية  وضميره؛  الشرق  ابن 

كرسيف التي أنتجت هكذا ثمار؛ 
بكرسيف،  العام  الرأي   يسجل 
بعزيز  األستاذ  أن  باملغرب  بالشرق، 
قيمة مضافة باملؤسسات املنتخبة؛ وقف 
أشكال  لكل  ورافضا  وشامخا  صامدا 
عن  ...دافع  والنهب  والفساد  الريع 
...ناضل  الهشة  والفئات  املستضعفني 
من أجل أن تبقى الراية مرفوعة والوردة 

مزهرة...
مسنود بصدق وحماس، بأمل وتفاؤل، 
من طرف االتحاديات واالتحاديني، ومن 

طرف املواطنات واملواطنني ...

�شوتوا على مر�شحي االتحاد »رمز الوردة« في االنتخابات الجزئية 
في كل من عين ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش

�شعيد بعزيز يدخل املعركة االنتخابية وهو ناجح...
من اأجل متثيلية حقيقية، �شوتوا على الوردة 

ساكنة كرسيف 
التي صرخت 

وتصرخ بأعلى 
األصوات معلنة 

تشبثها باألستاذ 
سعيد بعزيز 
نائبا برلمانيا 

وصوتها الصادق 
في المؤسسة 

التشريعية

يدخل حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
بدائرة جرسيف بتفاؤل كبير، وبتجاوب مع الساكنة 
واملواطنيني، الذين احتضنوا حزب القوات الشعبية 
في أولى بداية االنتخابات الجزئية املزعم تنظيمها 
يوم الخميس 29 شتنبر2022 بقيادة ابنها الوفي 
لالقليم والجهة سعيد بعزيز كوكيل لالئحة الوردة 

بمعية املناضل محمد براك .
جرسيف  بدائرة  االنتخابية  الحملة  وانطلقت 
جرسيف  صوت  عودة  أجل  »من  شعارات  برفع 
إلى مجلس النواب، صوتوا على مرشحي االتحاد 
جميعا  وموعدنا  الشعبية«  للقوات  االشتراكي 
لنعيد األمور إلى نصابها. لنحسن االختيار ونعيد 
كما  النواب«  مجلس  في  حضوره  جرسيف  إلقليم 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  لشكر  إدريس  أكد 
التزكية  منح  بعد  الشعبية  للقوات  اإلشتراكي 
للقيادي عضو املكتب السياسي والكاتب الجهوي 
لجهة الشرق : »أنه بعد ربح املعركة القانونية برسم 

هذه الدائرة، سيعمل املرشح والقيادة الحزبية  على 
كسب رهان املعركة االنتخابية«.

الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  ومعركة 
في  دائما  الوردة،  مرشح  خالله  ومن  بجرسيف  
صف املواطنني من خالل الدفاع عن التنمية باإلقليم 
الئق  وسكن  وتعليم  من صحة  املجاالت  في جميع 

وحياة مواطنة للجميع بكرامة وإنسانية.
وسيترافع مرشح الوردة عن االقليم عن الوضع 
الصحي باإلقليم بعد تأخر مشروع بناء مستشفى 
إقليمي جديد بجرسيف، بالرغم من مرور أزيد من 
سبع سنوات على اختيار الوعاء العقاري، وحوالي 
ثالث سنوات على انطالق الدراسات التقنية، وكذا 
برمجته على مستوى امليزانية العامة للدولة برسم 
السنة املالية 2019، وبالتعجيل بإخراجه إلى حيز 
مالئمة  ظروف  من  الطبية  األطر  وتمكني  الوجود، 
العادلة  مطالبهم  مع  اإليجابي  والتعاطي  للعمل، 

واملشروعة.

أبناء  أحد  االشنراكي  االتحاد  حزب  واختار 
االقليم، سعيد بعزيز وكيل الالئحة ولد بتاريخ 09 
نونبر 1975 في جماعة بركني ، حاصل على شهادة 
حاصل  الخاص(  )القانون  الحقوق  في  الدكتوراه 
ملزاولة  األهلية  امتحان  في  النجاح  شهادة  على 
لالتحاد  السياسي  املكتب  وعضو  املحاماة  مهنة 
االشتراكي للقوات الشعبية والكاتب الجهوي لجهة 
الشرق وإلى جانبه اختار املناضل االتحادي محمد 

براك كوصيف لوكيل الالئحة.
الجزئية  لالنتخابات  شعارا  الحزب  واختار 
يوم  القتراع  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب 
االنتخابية  الدائرة   2022 شتنبر   29 الخميس 
املحلية لجرسيف »جميعا من أجل  ترافع حقيقي 
البرملان  في  جرسيف  إقليم  قضايا  عن  وصادق 
»وممارسة فعلية ملهام النائب البرملاني بتصويتكم 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب  الئحة  على 

الشعبية. بالتصويت على الوردة«.
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مراكش:
 عماد عادل 

فعاليات  بمراكش  أمس  تواصلت 
لتجارة  الدولية  الجمعية  مؤتمر 
وإفريقيا  أوروبا  ملنطقة  النقل  طائرات 
 ،)ISTAT EMEA( األوسط  والشرق 
 1500 من  أزيد  يضم  وازن  بحضور 
والفاعلني   املسؤولني  كبار  من  مشارك 
العمالقة   الطيران  صناعة  شركات  في 
وشركات النقل الجوي الكبرى واألبناك 
رؤسائها  من  كبير  عدد  حضر  التي 
صفقات  لعقد  فرص  عن  للمغرب،بحثا 
هامة  شراكات  فرص  وعن  تجارية 

بماليير الدوالرات .
املستوى،  العالي  املؤتمر  هذا 
في  عقده  على  املنظمون  دأب  والذي 
يكن  لم  الكبرى،   الغربية  العواصم 
يوما  يعقد  أن  باإلمكان  أن  يعتقد  أحد 
إصرار  أن  غير  إفريقية،  أرض  على 
العام  املدير  الرئيس  املدني،  بن  على 
جلب  على  ملجموعة ABL للطيران، 
 ، للمغرب  الدولية  التظاهرة  هذه 
من  سنوات  أربع  بعد  بالنجاح   كلل 
من  املاراطونية  واالتصاالت  اللوبيينغ 
بتحويل  الدولية  الجمعية  إقناع  أجل 

اتجاهه نحو الوجهة املغربية.
كبار  املؤتمر  هذا  حضر  وبينما 

الشركات  عن  واملسؤولني  الرؤساء 
قطاع  في  العمالقة  الدولية  الدولية 
»رولس  و  إيرباص  )بوينغ  الطيران 
و«العربية  فرانس«  »إير  و  رويس« 
املغاربة،  املسؤولون  غاب  للطيران«...( 
)حكومة  الجوي  النقل  قطاع  سواء عن 
الناقلة  أو  الطيران(   مصالح  ورؤساء 
حضور  بأن  علما  )الرام(،  الوطنية 
املغرب في مثل هذه التظاهرات كان من 
شأنه أن يشكل فرصة ال تعوض من أجل 
البحث عن فرص وشراكات في منظزمة 
من  اململكة  عليه  تراهن  الذي  الطيران 

أجل النهوض بنسيجه االقتصادي.
املدير  الرئيس  املدني،  بن  علي 
في  قال  ملجموعة ABL للطيران  العام 
إنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  حديث 
الرسمية  الجهات  حضور  عدم  يتفهم 
أن  معتقدا  الهام،  الدولي  امللتقى  لهذا 
أسبوعني   منذ  وجهت  التي  الدعوة 
الخطوط  ولشركة  الحكومية  للجهات 
لتتوافق  تكن  لم  ربما  املغربية،  امللكية 

مع أجندة املدعوين.
كبار  امللتقى  ويجمع 
الطيران  مجال  في  الفاعلينالعامليني 
بمساندة  وتحتضنه  التجاري 
 ABL الدولية  رئيسية،املجموعة 
للطيران التي تتموقع كفاعل رئيسي في 

السوق الدولية لصناعة الطائرات.
من  املدني  بن  علي  املغربي  ويملك 

خالل شركته ABL أسطوال عمليا يفوق 
50 طائرة للنقل الجوي بقيمة إجمالية 
4.5 مليار دوالر،  يقوم بكرائها  تناهز 
أو بيعها لكبريات شركات النقل الجوي 
الخطوط  الين،  إير  )أمريكان  الدولية 

.وكفاعل  التركية، العال االسرائيلية ..( 
الطائرات  تأجير  مجال  في  أساسي 
التجارية وتدبير أصول قطاع الطيران 
على املستوى العاملي، يعتقد بن املدني 
الكثير  على  تتوفر  املغربية  اململكة  أن 

هذا  تطوير  أجل  من  اإلمكانيات  من 
القطاع،وبإمكانها أن تصبح رائدة على 
املستوى القاريعلى غرار ما وصلت إليه 
على  تهيمن  التي  اإلثيوبية  الخطوط 

جزء كبير من السوق اإلفريقية..

حققتها  التي  النتائج  وبفضل 
في  وبحضورها  القوية،  وشراكاتها 
القارات األربع وبخبرتها األكيدة في هذا 
امليدان، تمكنت شركة علي بن املدني من 
األولى  مقاولة   54 بمجموعة  االلتحاق 
مكاتب   5 الصنف،وتتوفرعلى  هذا  من 
)نيويورك، دوبالن، الدار البيضاء، دبي 
وهونج كونج(، واستراتيجية موجهة 

حاليا نحو باقي إفريقيا.
على  املؤتمر  وتواصلتأشغال 
مدىيومي 19 و20 شتنبر الجاري، وقد 
قطاع  تنمية  قضايا  عالجاملشاركون 
أوروبا والشرق  التجاري في  الطيران 
املرة  هذه  وتعتبر  وإفريقيا.  األوسط 
األولى التي يحتضن فيها املغرب مثل 
هذا امللتقى. فمن خالل طرح مواضيع 
املبادالت  وتجويد  واألمن  كاالستثمار 
خالل  والنقاش  للبحث  واالستدامة 
الدولية  الجمعية  تتوخى  املؤتمر، 
حلول  إيجاد  النقل  طائرات  لتجارة 
في  األساسيني  للفاعلني  ملموسة 

القطاع.
أنقطاعالطيران  املدني  بن  ويرى 
الفرص،  من  العديد  يختزن  التجاري 
سواء بالنسبة لشركات املالحة الجوية 
خاللتمكني  ف«من  للمستثمرين.  أو 
املقاولني من مقارنة مكتسباتهم وتبادل 
اآلراء حولها، سنفتح الباب أمام املزيد 
ذات  وأضاف  والنمو ».  االبتكار  من 

بقيمة  املساهمة  إلى  »نتطلع  املصدر 
 ISTAT مؤتمر  في  حقيقية  مضافة 
كل  تعبئة  على  وسنعمل   ،EMEA
املوارد الالزمة لنجعل ضيوف املؤتمر 
يعودون منه بأدوات جديدة ومعطيات 
بأفكار  الخصوص،  وعلى  جديدة، 

نيرة «.
من  يعد  املدني  بن  أن  ويذكر 
في  الصاعدة  الشخصيات  أبرز  
قطاع  في  املتخصصة  األعمال  ريادة 
املدني،  بن  علي  أسس  وقد   ، الطيران 
الذي يعد رجل أعمال متعدد املشاريع، 
الثانية  سن  في  وهو  له  مشروع  أول 
عبارة  كان  املشروع  هذا  والعشرين، 
أطلق  أرضية  دعم  معدات  شركة  عن 
،إذ   Industries ABL اسم  عليها 
يقوم  أن  األول  مشروعه  بفضل  تمكن 
بتصدير معدات دعم أرضية للمطارات 
عمليات  تأمني  في  العاملة  والشركات 
إفريقيا  إلى  املتحدة  الواليات  من 
وأوروبا، وبعد فترة وجيزة، شارك في 
 ،Estate Real ABLشركة تأسيس 
املتخصصة في أسواق البيع واإليجار 
سوق  نموذج  مستلهما  بباريس. 
بإنشاء  علي  قام  املبتكر،   Airbnb
”IncEasyGuests” وهي شركة تعنى 
قصيرة،  ملدة  املمتلكات  تأجير  بإدارة 
املتحدة  الواليات  بني  مدن   5 تغطي  و 

األمريكية وأوروبا.

احلك�مة غابت عن م�ؤمتر دويل �صكل فر�صة ل�صفقات 
ت�صيل اللعاب يف قطاع الطريان

بورصة الدار البيضاء

تداوالت االفتتاح 
على ارتفاع طفيف

أمس  تداوالتها  البيضاء  الدار  بورصة  استهلت   
الثالثاء على ارتفاع طفيف.

الذي  »مازي«،  الرئيسي  مؤشرها  سجل  وهكذا، 
يشمل جميع املعامالت املالية من نوع األسهم، ارتفاعا 

بنسبة 0,05 في املائة، ليستقر عند 12.180,63 نقطة.
 MSI« مؤشر  سجل  االفتتاح،  على  دقائاق  وبعد 
بالبورصة،  مدرجة  مقاولة   20 أداء  يعكس  الذي   ،»20
ارتفاعا أيضا بنسبة 0,05 في املائة منتقال إلى 981,98 
واالجتماعي  البيئي  املرجعي  املؤشر  فيما سجل  نقطة، 
والحكامة »كزابالنكا أي إس جي 10«، تقدما بنسبة 0,1 

في املائة إلى 908,55 نقطة.
أقوى  »كارتيي السعادة«  على صعيد القيم، سجلت 
درهما(، متبوعة   28,3  / املائة  في   +4,81( االرتفاعات 
بـ »ديسواي« )3,4+ في املائة / 760 درهما(، و«البنك 
 / املائة  في   +2,64( والصناعة«  للتجارة  املغربي 
483,95 درهما(، و«دالتي لوفيفي املغرب« )0,68+ في 
 / املائة  في   +0,61( و«سنيب«  درهما(،   73,5  / املائة 

835 درهما(.
»فيني  قبل  من  االنخفاضات  أقوى  باملقابل، سجلت 
بروسيت« )1,3- في املائة / 140 درهما(، تلتها كل من 
»صوناسيد« )0,86- في املائة / 694 درهما(، و«دجى 
درهما(،   8,24  / املائة  في   -0,12( الضحى«  انعاش 
ش.م«  البيضاء  بالدار  للبناء  العامة  األشغال  و«شركة 
 -0,04( 136,15 درهما(، و«ليدك«   / )0,04- في املائة 
أنهى  قد  مازي  مؤشر  وكان  درهما(.   256  / املائة  في 
تداوالت أمس اإلثنني على وقع انخفاض بنسبة 0,2 في 

املائة

 مصطفى اإلدريسي

االشتراكي  لالتحاد  اإلقليمية  الكتابة  دعت 
املغربية،  الحكومة   ، بفرنسا  الشعبية  للقوات 
الدستورية  الحقوق  بتفعيل  االسراع  إلى 
ملغاربة العالم، وفتح حوار حقيقي وهادف مع 
من  املهجر  في  املغربية  والكفاءات  الفعاليات 
أجل صياغة مشاريع قوانني وبرامج تستجيب 
عن  أجوبة  وتقدم  وتطلعاتهم،  النتظاراتهم 
مشاكل  مثل   ، واملستعجلة  العالقة  القضايا 

حماية املمتلكات ونقل الرفاة .
 وعبرت الكتابة االقليمية بفرنسا، في بيان 
االرتياح  عن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
فعاليات  تعبيرات  مع  امللكي  للتجاوب  الكبير 
مغاربة العالم، وفي مقدمتهم اتحاديو املهجر، 
املطالبة بإصالح جذري للمنظومة املؤسساتية 
وتفعيل  بالخارج  املقيمني  باملغاربة  الخاصة 
في  عليها  املنصوص  الكاملة  املواطنة  حقوق 
الحكامة  بمبادى  االلتزام  وضرورة  الدستور 
واملبدئية  الثابتة  باملواقف  واإلشادة   ، الجيدة 
والدفاع  الكاملة  املواطنة  من  العالم  التحاديي 
عن حق الترشيح واالنتخاب، انطالقا من بلدان 

الرافض  بروكسيل  ببيان  والتذكير  اإلقامة 
للمنهجية التى تم اعتمادها فى تأسيس مجلس 
على  انبنت  والتي  بالخارج  املغربية  الجالية 

إقصاء و تهميش الطاقات الديمقراطية .
البرملاني  دورالفريق  على  البيان  وألح 
االشتراكي في بلورة مقترحات قانونية تعكس 
انتظارات مغاربة العالم، وتمكنهم من املساهمة 

املباشرة والفعلية في تدبير الشأن العام .
بعقد  بفرنسا  اإلقليمية  الكتابة  وأشادت 
املؤتمرات الوطنية للشبيبة االتحادية واملنظمة 
أنها  معتبرة  االتحاديات،  للنساء  االشتراكية 
العضوي  االرتباط  لتجسيد  أساسية  محطات 

مبادراتهم  ودعم  والنساء  الشباب  بقضايا 
النضالية، والتعبئة من أجل الدفاع عن القضية 
تم  التي  الهامة  املكاسب  وتقوية  الوطنية 
تحقيقها في هذا االطار، و الوقوف إلى جانب 
املهاجرين في نضالهم من أجل صيانة حقوقهم 
املتطرف،  اليمني  قوى  طرف  من  املستهدفة 
حث  الى  الهادفة  املبادرات  في  و االنخراط 
القيود  عن  التراجع  على  الفرنسية  السلطات 
ونظام  التنقل  حرية  على  حاليا  املفروضة 
العائلي  التواصل  تمنع  والتي  التأشيرات، 
وتؤثر بشكل سلبي على تطورالعالقات املغربية 

- الفرنسية.

الكتابة اإلقليمية بفرنسا   

 احلك�مة  مطالبة باالإ�صراع بتنفيذ الت�جيهات امللكية 
وتفعيل حق�ق امل�اطنة الكاملة ملغاربة العامل 

ع.س.ن /3177/إد

ع.س.ن /192/إت ع.س.ن /191/إت

الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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سودوكو 
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صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرصفراأليام
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وتطلع لتفادي اأ�ضباب تاأزيم  القطاع
محمد بوهالل

الحضري  النقل  حافالت  موضوع  مازال 
فاس،  مدينة  شوارع  تجوب  التي  »املهترئة«، 
تثير تساؤالت املواطنني، الذين يعانون األمرين 
إلى أماكن عملهم، خاصة وان املوسم  للوصول 
حدة  ازدادت  حيث  انطلق،  الجديد  الدراسي 
االعداديات  إلى  التالميذ  توجه  نتيجة  التنقل 
أزمة  تتفاقم  أن  املنتظر  ومن  والثانويات، 
يعاني  إذ  الجامعي،  املوسم  بافتتاح  النقل  
مئات  الطلبة للوصول الى الجامعات واملدارس 
ايموزار  وطريق  املهراز  بظهر  املتواجدة  العليا 
وغيرهما من املناطق البعيدة عن مقرات السكن.

وفي ظل هذه األزمة وما سبقها من  عمليات 
شد الحبل بني جماعة فاس، التي طالبت  شركة  
عرفته  وما  أسطولها،  بتجديد  باص«  »سيتي 
متبادلة،  واتهامات  بالغات  من  السالفة  الفترة 
تم رفع القضية إلى وزارة الداخلية للتحكيم في 
عقدت  الوضعية  تفاقم   من   وانطالقا  النازلة. 
الثالثاء6  يوم  استثنائية  دورة  فاس  جماعة 
حساب  فتح  على  املصادقة  تمت  حيث  شتنبر، 
خصوصي لتنمية النقل الحضري تبعا لالتفاقية 
رقم 33 على 2012 للنقل الحضري التي أبرمت 
الحساب الخصوصي  املجلس األسبق، هذا  مع 
الذي لم يفتح منذ تلك  الفترة. وبهذا الخصوص 
أكد  العمدة  »أن هذا الحساب  سيمكن املفوض 
املصاريف  وأداء  مداخيل  باستخالص   القيام 
تنص  كما  بفاس  الحضري  النقل  إلنعاش 
إلى  الفتا   ،»57 الى  و54  و53  و40   39 بنوده 
»االنكباب  على إعداد دفتر تحمالت دقيق  تكون 

بنوده  في خدمة ساكنة فاس،  يتضمن إحياء 
الخطوط املباشرة الخاصة بالطلبة ، والحرص 
على  مشتمال   املقبل  األسطول  يكون  أن  على 
حافالت مزدوجة ومتوسطة وصغرى تتوفر على 
تجهيزات في املستوى ، على غرار حافالت النقل 
ذوي  مراعاة   مع  والبيضاء  بالرباط  الحضري 

االحتياجات الخاصة«.
الدورة  خالل  املجلس،  وصادق  هذا 
وشراكة  تعاون  اتفاقية  على  االستثنائية، 
املراقبة  نظام  وتوسيع  إنجاز  مشروع  لتمويل 
بقيمة  العام  بعمالة فاس  بالفضاء  بالكاميرات 
46 مليون درهم  تساهم فيه وزارة الداخلية بـ 
15 مليون درهم وجهة فاس مكناس ب21 مليون 
على  درهم  ماليني   10 بـ  فاس  ومجلس  درهم  
امتداد سنتي 2022 و2023. ومن أهم بنود هذه 

بالكاميرات  املراقبة  نظام  توسيع   -« االتفاقية 
لتمكني مصالح املديرية العامة لألمن الوطني من 
ضبط  وتدبير السير والجوالن  وزجر املخالفني 
وحماية  بالشوارع   املرتكبة  الجريمة  ومحاربة 
املمتلكات العامة - تجهيز قاعة املراقبة الخاصة 
ألمن  تابع  بمقر  بالكاميرات   املراقبة  بأنظمة 
األمثل  لالستغالل  الالزمة  باألجهزة  فاس  والية 
البنيات  مراكز  وتجهيز  تهيئة  وكذا  للنظام  
تقوية   - املراقبة  املرتبطة بها، مع صيانة نظام 
املتعلقة  الشبكاتية  التحتية  البنية  مستلزمات 

باملراقبة«.
 وبعد النقاش وإبداء مجموعة من املالحظات 
املجلس  صادق  املستشارين  من  عدد  طرف  من 
سايس  بمقاطعة  الخاص  التهيئة  تصميم  على 

مع التعرض على عدد من مقترحته. 

أما بالنسبة  ملشروع قرار التخطيط  الخاص 
بمقاطعة سايس   d433 التهيئة  بإحداث طريق 
»تحسني املشهد الحضري  والتي يتوخى منها 
للسيارات  والجوالن  السير  حركة  وتسهيل 
والراجلني« ، فإن هذا املشروع أثار نقاشا حادا 
من  واملكونة  للمجلس،  املسيرة  األغلبية  بني 
أحزاب األحرار واألصالة واملعاصرة واالستقالل 
واالتحاد االشتراكي، اذ احتد النقاش بني مؤيد 
النقطة  العمدة يؤجل هذه  ومعارض، مما جعل 
لجلسة الخميس 8 شتنبر حيث تمت املصادقة 

عليها باالغلبية.
صرح  االستثنائية  الدورة  هامش  وعلى 
عبد  االشتراكي  االتحاد  عن  البرملاني  النائب 
مؤكدا   للجريدة،  العمدة،  نائب  القادرالبصيري 
ستفتحه  الذي  الخصوصي  الحساب  »أن 
الجماعة  ستضخ فيه وزارة الداخلية 20مليارد 
والشركة 21 مليار د، وسوف يمكن الجماعة من 
تعويض العمال املطرودين  واملتقاعدين  الذين 
للنقل  بالوكالة املستقلة  كانوا يمارسون عملهم 
املفوض  التدبير  مهمة  إسناد  قبل  الحضري 
مستشاري  »أن  مضيفا  باص«،  سيتي  لشركة 
جماعة فاس بكل تلويناتهم السياسية، يسعون 
الحضري  للنقل  أسطول  لفاس  يكون  أن  إلى 
اإلرث  ذات  املدينة   بهذه   يليق   مستوى  في 
قرنا«،    12 خالل  املمتد  والتاريخي  الحضاري 
موضحا » أن عقدة الشركة الحالية لسيتي باص 
ستنتهي بحلول سنة 2027، علما بأنه يمكنها 
أن تستفيد من مواصلة  نشاطها  االستثماري 
يعده  الذي  التحمالت  دفتر  على  وافقت  هي  إن 

املجلس الجماعي«.

استئنافية اجلديدة

نوقش يف دورة استثنائية للمجلس اجلماعي  الر�ضيدية .. اإجراء اأول عملية جراحية 
معقدة على م�ضتوى الم�ضالك البولية

 

رئيس  رضوان،  ربيع   البروفسور  برئاسة  طبي  طاقم  نجح 
الجمعية املغربية لجراحة املسالك البولية باملنظار، ورئيس قسم 
في  خليفة،  الشيخ  الجامعي  باملستشفى  البولية  املسالك  جراحة 
من  بأخرى  واستبدالها  سرطاني  بورم  مصاب  متانة  استئصال 
بمستشفى   2022 شتنبر   16 الجمعة  يوم  وذلك  املريض،  أمعاء 

موالي  علي الشريف بالرشيدية،  
العملية املعقدة، حسب األطباء، والتي دامت ست ساعات،  تعد 
في  وتدخل  تافياللت،  درعة  جهة  مستوى  على  نوعها  من  األولى 
اطار القافلة الطبية املتخصصة في أمراض الكلي واملسالك البولية 
باملنظار  البولية  املسالك  لجراحة  املغربية  الجمعية  نظمتها  التي 
باملستشفى الجهوي للرشيدية على مدى يومي  15 و 16 شتنبر 
املساعدة  الى  حاجة  في  هم  ممن  الجهة  مرضى  لفائدة  الجاري 

الطبية  واملتواجدين في حالة عوز. 
»وتمكن هذه العملية الجراحية  والتقنية املستخدمة في عالج 
أورام املتانة املتقدمة ، املريض من تجنب حمل كيس خارجي كجزء 
الكلي.  تنتجه  الذي  البول  لتفريغ  املستخدم  التحويل  نظام  من 
على  واملحافظة  طبيعية  حياة  يعيش  أن  بعدها  للمريض  ويمكن 

صورة جسمه الطبيعية«.
طبيب  رضوان،   ربيع  البروفيسور  أكد  صحفي  تصريح  وفي 
جراح املسالك البولية »ان مثل هذه العمليات التي يشرف عليها، 
تعتبر جد معقدة  وتجرى فقط باملنظار وفي املستشفيات الكبرى 

وتتطلب خبرة طبية و جراحية كبيرة«. 
 فجر مبارك

مراك�س..  �ضبل التخل�س
من الإدمان على المخدرات

استفاد قرابة 180 شابا وشابة من نزالء مركز حماية الطفولة 
االدمان  »خطورة  حول  توعوية  ورشات  من  مؤخرا،  بمراكش، 
على املخدرات، وسبل التخلص منه«، وذلك بمبادرة من الجمعية 

الجهوية »باركا ادمان«، واملنظمة املغربية للوحدة الوطنية.
نظمت  التي  الجمعوية،  املبادرة  هذه  فإن«   ، املنظمني  وحسب 
االدمان  طب  مركز  مع  بشراكة  فرحتنا«،  »عالجكم  شعار  تحت 
)املالح(، وبتأطير من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ودعم من 
واالدماج  التضامن  ووزارة  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزارة 
ووزارة  البشرية،  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  واألسرة،  االجتماعي 
والكفاءات،   والتشغيل  الصغرى،  واملقاولة  االقتصادي  االدماج 
استهدفت ترسيخ قيم التربية السليمة وإدماج الفئات املتضررة من 
آفة االدمان في املجتمع. وتميزت بتقديم تجارب وشهادات ملدمنني 
سابقني، نجحوا في شق طريقهم من جديد في الحياة، بعد التوقف 

عن استهالك املخدرات«.
على  اإلناث،  استهدف  الذي  األول،  اليوم  خالل  التركيز  وتم 
نماذج ملدمنات سابقات استطعن شق طريقهن في الحياة من جديد 
العشرات  استفاد  املوالي  اليوم  وفي  االدمان.  من  تخلصهن  بعد 
املوالحي،  حنان  السيدة  تأطير  من  توعوية  من حصة  الذكور  من 
إلى جانب أعضاء من فريق الوحدة املتنقلة »باركا ادمان«، الذين 
تحدثوا عن تجارهم مع االدمان، وحثوا املستفيدين على االبتعاد 
عنه، وتحقيق ذواتهم من خالل التركيز على مختلف فرص التعليم 

والتكوين املتاحة بمركز حماية الطفولة بمراكش«.

طنجة.. محاربة القطاع غير المهيكل

غرفة  بني مسؤولي  اجتماع   ، بطنجة  املاضية  الجمعة  انعقد،  
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
بطنجة  االقتصادية  لألنشطة  املهنية  املحالت  من  واملستفيدين 
غير  القطاع  ملحاربة  املبذولة  للجهود  استكماال  »وذلك   البالية، 

املهيكل« حسب الغرفة.
ووفق املصدر ذاته، فقد » تناول االجتماع كيفية مساهمة الغرفة 
العملية  هذه  إلنجاح  وتوجيها  تأطيرا  للمستفيدين  ومواكبتها 
االقتصادية، وانتقال املعنيني من القطاع غير املهيكل الى القطاع 
بالجهة«،  االقتصادي  بالنسيج  النهوض  أجل  من  وذلك  املهيكل، 
جمعية  لتأسيس  التحضير  على  االتفاق  »تم  الخصوص  وبهذا 
ملستثمري املنطقة الصناعية لطنجة البالية« يخلص املصدر نفسه.

 تأهيل قطاع النقل بالعاصمة العلمية ضرورة مستعجلة

بإقليم أزيالل

»متحف جيوبارك مكون«.. في اأفق خلق دينامية 
�ضياحية تنع�س القت�ضاد المحلي

الجيولوجي  املتحف  يعتبر 
ثقافيا  موقعا  مكون«  »جيوبارك 
تاريخ  يحكي  أزيالل،  بمدينة  هاما 
وحتى  العظيم  االنفجار  من  البشرية 
بالتكوين  مرورا  الديناصورات،  عصر 
الجيولوجي لألرض. ويعد هذا املتحف 
الذي تم تصميمه وفق هندسة معمارية 
حديثة وذات رمزية غنية مستوحاة من 
الثقافة املغربية األصيلة، واجهة إلبراز 
التراث الطبيعي والجيولوجي واألثري 
التي  الطبيعية  املناظر  وكذا  والثقافي 
لجيوبارك  الترابي  املجال  بها  يتميز 
مكون.ويغطي املتحف مساحة تزيد عن 
العديد  ويضم  مربع،  كيلومتر   5700
األهمية  ذات  الجغرافية  املواقع  من 
ذات  فضاءات  عن  فضال  االستثنائية، 
وثقافية  وتاريخية  وأثرية  بيئية  قيمة 

كبيرة.
من  العديد  املتحف  يضم  كما 
بشكل  املخصصة  العرض  فضاءات 

خاص لعلوم األرض، وتبلغ مساحتها 
عن  فضال  مربعا،  مترا   1720 حوالي 
خاص  بشكل  مكرسة  أقطاب  سبعة 
للنظام الشمسي وأصل الكون والتطور 
التكتوني والجيولوجي الذي أدى إلى 
كذلك  ويتضمن  األطلس.  جبال  تكوين 
حصريا  مخصصا  ضخما  معرضا 
حيث  الجوراسي،  العصر  لتاريخ 
للديناصور  العظمي  الهيكل  يعرض 
يبلغ  الذي  »أطلسوريس«  العمالق 
اكتشافه  تم  والذي  مترا،   17 طوله 
وعينات  مكون،  جيوبارك  أراضي  في 
أخرى من الديناصورات البحرية مثل 

موزاصور وزاحفة الزرافة.
مشاهدة  أيضا،  املتحف،  ويتيح 
املعادن  من  وغنية  مهمة  مجموعة 
مصدرها  والحفريات،  والصخور 
العديد من املواقع األثرية املوجودة في 
مكون،  جيوبارك  الجيولوجي  املنتزه 
والواقعة وسط سلسلة األطلس الكبير 

وإغيل  شماال  مالل  بني  بني  املركزي 
مكون جنوبا.

مختبر  على  املتحف  ويتوفر 
الواقع  بنظام  مجهزة  ومساحة 
إلى  باإلضافة   ،)VR( االفتراضي 

3D، ويعد مركزا للبحث  غرفة سينما 
تهم  التي  املوضوعات  حول  العلمي 
مكون،  جيوبارك  الجيولوجي  املنتزه 
وتوعية  لتثقيف  منصة  إلى  باإلضافة 
التراث  بأهمية  الناس  وعامة  الشباب 

الحفريات  وعلم  واآلثار  الجيولوجي 
لهذه  االستثنائية  املعمارية  والهندسة 

املنطقة وسط املغرب.
املتحفي  الفضاء  هذا  شكل  وقد 
اتفاقية  موضوع  أزيالل  في  الجميل 
املاضي  األسبوع  إبرامها  تم  شراكة 
مالل-خنيفرة  بني  جهة  مجلس  بني 
تتولى  للمتاحف،  الوطنية  واملؤسسة 
متحف  إدارة  املؤسسة«  بموجبها 
بحماية  وتتعهد  جيوبارك  مكون 
وتراثه  مجموعته  وإثراء  أعماله 
الجيولوجي واألثري وضمان الترويج 
والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  له 
»إلى االستفادة  وتهدف هذه االتفاقية 
لجعل  وخبراتها  املؤسسة  تجربة  من 
السياحية  للتنمية  قاطرة  املتحف  هذا 
وخلق دينامية اقتصادية داخل املجال 
الترابي ملتحف »جيوبارك مكون« على 
أزيالل  إقليم  وفي  الخصوص،  وجه 

وجهة بني مالل-خنيفرة عموما«.

اإدانة متورط في قتل زوجته و�سديقتها بثالثين �سنة �سجنا
مصطفى الناسي

أدانت غرفة الجنايات االبتدائية باستئنافية الجديدة، 
منتصف شتنبر الجاري، متهما بقتل زوجته وصديقتها، 
إليه،  باملنسوب  مؤاخذته   بعد  أبناء،  لثالثة  أب  وهو 
متابعته  عقب  نافذا،  سجنا  سنة   30 بـ  عليه  وحكمت 
في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية »القتل 
العمد مع سبق اإلصرار والترصد ومحاولة القتل العمد 

والضرب والجرح بواسطة السالح في حق الزوجة«.
تم  حني  األخير  رمضان  شهر  إلى  الواقعة  وتعود 
إشعار الدرك امللكي باملركز الترابي لسيدي بوزيد من قبل 
»أن شخصا أربعينيا تشاجر  أحد سكان دوار البحارة 
الذي  باملكان  األرض  على  ممدد  وهو  عائلته،  أفراد  مع 
سقط به بمحاذاة باب منزله، وأنه مازال على قيد الحياة 
محاطا بجمع غفير من سكان الدوار«. وانتقلت عناصر 
الدرك امللكي لعني املكان ، حيث تمت معاينة املتهم الذي 
عناصر  منه وجدت  بعيد  وغير  األرض  على  ممددا  كان 
الدرك أخت زوجته واقفة ويدها على رقبتها التي يظهر 
الدرك  لعناصر  فصرحت  دما،  ينزف  غائر  جرح  عليها 
أنها تعرضت العتداء بواسطة سكني من الحجم الكبير 
على يد زوج أختها  ، مضيفة أنه قد اقترف جريمة قتل 
عائلية  مشاكل  خلفية  على  وصديقتها،  زوجته  حق  في 

بينهما.
وتمت معاينة آثار دماء على الجدران بالطابق األول 
وكذا امرأة في عقدها الرابع ممددة على جنبها األيسر 
غائرة  دما وطعنة  ينزف  غائر  يظهر على جبينها جرح 

تنزف بجانبها األيمن وجرح آخر يتوسط بطنها، وتبني 
العثور  تم  الجاني، كما  الحياة وهي زوجة  فارقت  أنها 
أيضا  مصابة  الرابع  عقدها  في  المرأة  ثانية  جثة  على 

بالطعنات نفسها وتنزف دما.
وتم حجز سكني أداة الجريمة فوق غرفة بسطح املنزل. 
كما تم نقل املتهم إلى املستشفى لتلقي العالج، وأجري 
الهالك  زوجة  وفاة  بأن  أفاد  الهالكتني  لجثتي  تشريح 
ناتجة عن نزيف داخلي وطعنة على الكلي ووفاة الهالكة 

الثانية كانت نتيجة نزيف داخلي وطعنة على الكبد.
وتم االستماع إلى أخت الزوجة التي أصيبت بدورها 
وصرحت في محضر قانوني »أن الجاني بسبب خالفاته 
كما  قتلهما،  أن  إلى  بطعنها وصديقتها  قام  زوجته  مع 
قام بطعنها بدورها في عنقها، وكادت أن تكون في عداد 
القتلى لو لم تتظاهر بمفارقة الحياة بعد طعنها، قبل أن 
يصعد املتهم إلى السطح لتصرخ بعدها طالبة النجدة«.
حاول  بعدما  للعالج  تماثل  أن  بعد  للجاني  واستمع 
االنتحار بعد ارتكابه جريمة قتل امرأتني، إذ استعرض 
بعدما  أنه  مؤكدا  الهالكة،  زوجته  مع  العائلية  مشاكله 
تصفيتها  قرر  بالفشل  الصلح  محاوالت  جميع  باءت 
تزامنا  االقتصادية  العاصمة  من  عاد  حينما  جسديا 
للحشرات  ومبيدا  سكينا  اقتنى  إذ  رمضان،  شهر  مع 
لالنتحار بعد االنتهاء من فعلته. اال ان تدخل رجال الدرك 

الذين عجلوا بنقله إلى املستشفى،  انقذه من املوت.  
جراء  زوجته  مع  الخصام  دائم  كان  أنه  وأضاف 
استتفزازها  املتكرر له، كما أنه كان يشك في أن صديقتها 

تحرضها على استفزازه مما أدى به إلى تصفيتهما.

استقبل املدير العام لألمن الوطني وملراقبة 
زوال  حموشي،  اللطيف  عبد  الوطني  التراب 
أول أمس االثنني بالرباط، أفريل هاينز مديرة 
بالواليات  الوطنية  االستخبارات  أجهزة 

املتحدة األمريكية.
التراب  ملراقبة  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
كتتويج  يأتي  االستقبال  هذا  أن  الوطني 
رفيع  الثنائي  اللقاء  ملخرجات  وتنزيل 
اللطيف  عبد  جمع  أن  سبق  الذي  املستوى 
أجهزة  تجمع  عن  األولى  باملسؤولة  حموشي 
االستخبارات الوطنية األمريكية أفريل هاينز، 
على هامش زيارة العمل التي أجراها للواليات 
املتحدة األمريكية خالل يومي 13 و14 يونيو 

.2022
وأضاف املصدر ذاته أن مباحثات الجانبني 
على  األمني  الوضع  تقييم  حول  تمحورت 

املستوى اإلقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات 
العالم، فضال عن  الوضع في بعض مناطق  الناشئة عن هذا 
بني  القائمة  االرتباطات  تطرحها  التي  املخاطر  استعراض 

فيها  بما  املنظمة،  الجريمة  وشبكات  اإلرهابية  التنظيمات 
الجريمة املعلوماتية وغيرها من صور اإلجرام العابر للحدود 

الوطنية.
آليات  هاينز  وأفريل  حموشي  اللطيف  عبد  تدارس  كما 

بني  املشترك  الثنائي  التعاون  وتطوير  دعم 
اململكة  في  واالستخبارات  األمن  أجهزة 
ليكون  األمريكية،  املتحدة  والواليات  املغربية 
في مستوى التعاون االستراتيجي القائم بني 
البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات 
األمن  إلرساء  املشترك  السعي  يفرضها  التي 
واالستقرار على املستويني اإلقليمي والدولي.
الجديد  اللقاء  هذا  أن  إلى  البالغ  وأشار 
وملراقبة  الوطني  لألمن  العام  املدير  بني 
التراب الوطني ومديرة أجهزة االستخبارات 
املتقدم  املستوى  يجسد  األمريكية،  الوطنية 
للشراكة الثنائية بني البلدين في مجال األمن 
واالستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي 
عن  ومسؤولة  كمنسقة  هاينز  أفريل  تشغله 
العديد من الوكاالت واألجهزة االستخباراتية 
انتظامية  إلى  كذلك  وبالنظر  األمريكية، 
واستمرارية اللقاءات بني الجانبني، والتقائية وجهات النظر 

بشأن القضايا االستراتيجية ذات االهتمام املشترك.

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki

االربعاء 21 شتنبر 2022 املوافق 24 صفر 1444العدد 13.254  

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

أمام مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد االفريقي

االأمير موالي ر�شيد يمثل جاللة الملك
في مرا�شم جنازة الملكة اإليزابيث الثانية

جدد املغرب، أول أمس االثنني بأديس أبابا، أمام مجلس السلم 
واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، دعمه الثابت واملتواصل ملسلسل 

االنتقال السياسي بكل من بوركينافاسو وتشاد وغينيا ومالي.
وأبرز السفير املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى االتحاد اإلفريقي 
واللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة، محمد عروشي، 
لالتحاد  التابع  واألمن  السلم  ملجلس  اجتماع  خالل  كلمة  في 
من  بكل  السياسي  االنتقال  مسلسل  لتطورات  خصص  اإلفريقي 
بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي، الدور املحوري ملجلس السلم 
واألمن في تحديد السبل والوسائل األكثر فعالية ملواكبة ودعم هذه 
البلدان الصديقة والشقيقة في مسلسل االنتقال السياسي، من أجل 

استعادة االستقرار السياسي والسلم االجتماعي.

وجدد الدبلوماسي املغربي خالل هذا االجتماع، الذي عقد عبر 
تقنية املناظرة املرئية، دعوة املغرب للمجتمع الدولي إليالء اهتمام 
بلدان  كافة  تواجهها  التي  واإلنسانية  األمنية  للتحديات  خاص 

منطقة الساحل.
ملواجهة  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  ضرورة  على  شدد  أن  وبعد 
وجماعية  شمولية  مقاربة  نهج  إلى  عروشي  دعا  التحديات،  هذه 
والتنمية،  واالستقرار  األمن  قضايا  معالجة  في  األبعاد  ومتعددة 
مع إشراك كافة البلدان املتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من 

تبعات عدم االستقرار والتغيير غير الدستوري للحكومات.
وفي ما يتعلق باالستراتيجية املندمجة ملنطقة الساحل ، أشار 
الدبلوماسي املغربي إلى التزام املغرب، الذي تربطه بدول املنطقة 

عالقات عريقة ومتعددة األوجه، باملساهمة مع املجتمع الدولي في 
واملستدامة  املندمجة  والتنمية  وترسيخ  الشاملة  الحكامة  تعزيز 

لصالح ساكنة دول املنطقة.
وشدد الوفد املغربي، في هذا الصدد ، على أن آليات تنفيذ هذه 
االستراتيجيات ينبغي أن تشمل كافة البلدان اإلفريقية، مؤكدا على 
أهمية املنظمات اإلقليمية املعنية، ويتعلق األمر بكل من املجموعة 
الساحل  دول  وتجمع   ، )سيدياو(  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
في  الخمس،  الساحل  دول  ومجموعة  صاد(  )سني-  والصحراء 
تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إرساء استقرار مستدام في منطقة 

الساحل.

 حمو�شي ي�شتقبل مديرة اأجهزة اال�شتخبارات الوطنية  االأمريكية
المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�شالح 

لل�شرب ينفي اأية جدولة خا�شة لتوزيع 
الماء ال�شروب بالمدن الكبرى 

ما  كل  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  كذب 
يروج حول وضع جدولة خاصة لتوزيع املاء الشروب بمختلف 

املدن املغربية الكبرى.
واملواقع  الجرائد  »بعض  أن  الى  له  بالغ  في  املكتب  وأشار 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بأن  تفيد  أخبارا  تداولت  اإللكترونية 
بساعات  خاصة  جدولة  وضع  يعتزم  للشرب  الصالح  واملاء 
التزود باملاء الشروب بمختلف املدن املغربية الكبرى ابتداء من 

األسبوع الجاري«.
الوطني  »ينفي املكتب  البالغ،  وحول هذا املوضوع، يضيف 
اإلشاعات  هذه  قاطع  بشكل  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
وضع  حول  زائفة  أخبار  من  يروج  ما  كل  ويكذب  واملغالطات 
أكد  كما  الكبرى«.  املدن  بمختلف  الشروب  املاء  لتوزيع  جدولة 
املكتب أنه »لم يتم التواصل معه من طرف أي وسيلة من وسائل 
اإلعالم قبل نشر هذا الخبر، وأنه لم يصدر أي تصريح أو بالغ 

بهذا الخصوص«.

بعد فتح أبوابها في وجه 
التالميذ دون ترخيص 

موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة 
بمكنا�س تخلق الجدل 

مكتب: الجريدة مكناس
لجنة   ،  2022 شتنبر   21 األربعاء  يومه  تحسم  أن  ينتظر 
فاس  بجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  من  مكونة 
مكناس  وعمالة  الحضرية   والوكالة  مكناس  وجماعة  مكناس 
والوقاية املدنية في ملف مؤسسة تعليمية خاصة بحي البساتني 
بمكناس فتحت أبوابها في وجه التالميذ في مختلف املستويات، 
وانطلقت الدراسة بها مع بداية املوسم الدراسي الحالي مثلها 
مثل باقي املؤسسات التعليمية، لكن دون أن تتوفر على ترخيص 
رقم  القانون  ومقتضيات  يتعارض  ما  املختصة،  الجهات  من 

06.00 بمثابة النظام األساسي للتعليم املدرسي الخصوصي.
 وبحسب مصادر الجريدة، فإن هذه املؤسسة وضعت الجميع 
أمام األمر الواقع وجعلت الوضع يزداد تعقيدا، ما يجعل منحها 
رخصة املطابقة واالستغالل يطرح أكثر من عالمة استفهام مع 
ما يتولد عنه من فتح املجال أمام أي مستثمر إلحداث مؤسسة 
تعليمية خصوصية من خالل نهج نفس األسلوب خاصة  وأن 
مرجعه في ذلك هذه املؤسسة. أما في حال منعها طبقا ملقتضيات 
06.00 فأي وجهة سيقصدها التالميذ الذين يتابعون  القانون 
واإلدارية  التربوية  األطر  مشكل  سيحل  وكيف  بها؟   دراستهم 
واملستخدمني الذين أبرمت معهم إدارة املؤسسة عقود العمل ؟.

ستضع   – املسؤولني  أحد  يقول   - الحل  معادلة صعبة  إنها 
الهيئة  دخلت  أن  بعد  خصوصا  مسؤولياته،  أمام  الجميع 
الوطنية ملؤسسات التعليم والتكوين الخاص باملغرب وراسلت 
مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس 
ال  املذكورة  املؤسسة  كون  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  تطالبه 
أو  لالستغالل  سواء  األكاديمية،  من  ترخيص  أي  على  تتوفر 
املس  عن  فضال  لها،  القانونية  املطابقة  شهادة  على  بالتوفر 

بأخالقيات املهنة.

مثل األمير موالي رشيد جاللة امللك محمد السادس، في مراسم 
جنازة امللكة إليزابيث الثانية، التي أقيمت أول أمس االثنني في 

كنيسة ويستمنستر بلندن.
وكافة  رشيد  موالي  األمير  توجه  الجنازة،  مراسم  وبعد 
حفل  لحضور  هاوس«  »تشورش  إلى  الحاضرين،  املدعوين 

االستقبال الذي أقامه وزير الشؤون الخارجية البريطاني.
وكان جاللة امللك محمد السادس قد بعث في 8 شتنبر ببرقية 
تعزية ومواساة إلى امللك تشارلز الثالث ، على إثر وفاة امللكة 

إليزابيت الثانية.
ومن  الثالث،  شارلز  للملك  جاللته   أعرب  البرقية  هذه  وفي 
البريطاني،  املوقرة، وللشعب  امللكيـة  أفراد أسرته  لكافة  خالله 
املغربي  والشعب  امللكية  أسرته  وباسم  الخاص  جاللته  باسم 

قاطبة، عن أحر التعازي القلبية وأصدق املواساة.
امللكة  برحيل  فقدت  املغربية  اململكة  أن  امللك  جاللة  وأضاف 
كامل  لها  تكن  الثانية، صديقة عظيمة ومتميزة ظلت  إليزابيت 
الحرص  شـديدة  كانـت  الكبيرة«  الفقيـدة  وأن  خاصة  التقدير، 
مملكتينا  بني  القائمة  التاريخية  الصـداقة  روابـط  تمتني  على 

العريقتني«.
وقال جاللة  امللك »وإنني ألستحضر، في هذا الظرف العصيب، 
وبكل إجالل ، مناقب الراحلة الكبيرة، التـي ظـلـت رمزا لعظمـة 
ارتقـت  بـلـدها، حيث  لخدمـة  املتحدة، وكرست حياتهـا  اململكة 
والرخاء،  التقدم  مراقي  إلى  الزاهر  عهدها  في  املتحدة  اململكة 
وتبوأت مكانة وازنة سواء على املستوى اإلقليمي أو الدولي«.

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

 السيد الفاضل أحمد بنبال في ذمة اهلل
وببالغ  وقدره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
الحزن واألسى، تلقينا نبأ وفاة السيد الفاضل 
أحمد بنبال والد الفنان التشكيلي عبد الهادي 
ووري  وقد  اإلثنني،  أمس  أول  صباح  بنبال 
بمدينة  بلمليح  امحمد  سيدي  بمقبرة  الثرى 

املحمدية .
وعلى إثر هذا املصاب الجلل، نتقدم بأحر 
عبد  ابنه  إلى  املواساة  وأصدق  التعازي 
باقي  وإلى   ، التشكيلي  الفنان  بنبال  الهادي 

يمطره  وأن  رحمته،  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  سبحانه  اهلل  سائلني   ، العائلة 
شآبيب رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح 

جناته رفقة األنبياء والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 الحاجة فاطمة مشكر في ذمة اهلل
بقلوب يعصرها الحزن واأللم،  فقدت عائلة 
فاطمة  مشكر  اهلل،   برحمة  املشمولة  مشكر، 
وقد شيع جثمان الفقيدة الحاجة فاطمة مشكر 

الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
حي  ساكنة  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
روش نوار  بأصدق عبارات التعازي واملواساة 
إلى اسرتها الكبيرة والصغيرة سائلة اهلل أن 
يرحم روحها الطاهرة وأن يبوئها مقام صدق 
عند مليك مقتدر في أعلى عليني، وأن يسكنها 
من  عليهم  أنعم  الذين  مع  الجنة  فردوس  في 
النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويها  

الصبر والسلوان. وال راد لقضاء اهلل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

المغرب يجدد  دعمه الرا�شخ والمتوا�شل لم�شل�شل االنتقال ال�شيا�شي ببوركينا فا�شو وت�شاد وغينيا ومالي

تم، يوم  االثنني بالداخلة، تسليط الضوء على مؤهالت وفرص األعمال 
املستثمرين  منتدى  انعقاد  بمناسبة  الذهب،  وادي   - الداخلة  بجهة 
الدوليني، بحضور فاعلني اقتصاديني أجانب وفاعلني من القطاعني العام 

والخاص.
وادي   - الداخلة  جهة  مجلس  طرف  من  املنظم  املنتدى،  هذا  ويهدف 
الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار »جهة الداخلة 
وادي الذهب، مركز نمو مستقبلي للمقاوالت الدولية‹‹، إلى النهوض   -
باقتصاد الجهة، والتعريف بمؤهالتها وفرصها االستثمارية أمام رجال 

األعمال األجانب.
التجارية  الغرف  مواكبة  كذلك  االقتصادي  الحدث  هذا  ويتوخى 
األجنبية املتواجدة في املغرب والبعثات االقتصادية التابعة للسفارات 
في  تواجدها  لدعم  الجنسيات،  متعددة  والشركات  باململكة  املعتمدة 

الجهة وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، تابع أزيد من 75 فاعال أجنبيا في قطاعات الصناعة، 
والبناء،  املتجددة،  والطاقات  البحري،  والصيد  الغذائية،  والصناعة 
واملالية، والسياحة، والتكنولوجيا، عروضا مفصلة وباألرقام عن مختلف 

القطاعات اإلنتاجية واألوراش الكبرى للبنيات التحتية في الجهة.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة مسجلة، إن جهة 
الداخلة - وادي الذهب تزخر بمؤهالت اقتصادية مهمة ومتنوعة، تشكل 

مصدر استثمار للعديد من الفاعلني االقتصاديني األجانب.
وأوضح أن الجهة تتوفر على أحد أفضل املؤهالت الشمسية وعلى 
قطاعات  لتطوير  مثاليا  خيارا  يجعلها  مما  استثنائي،  ريحي  حقل 
القطاعات  وكذا  املتجددة،  الطاقات  مجال  في  السيما  جديدة  صناعية 

األخرى املرتبطة بإنتاج الهيدروجني األخضر.

بمنطقة  دعمه  الذي سيتم  للداخلة،  الجديد  امليناء  أن  مزور  وأضاف 
وجعل  السفن،  تطوير صناعة  من  مميزة، سيمكن  ولوجستية  صناعية 

الجهة جسرا حقيقيا للتنمية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتابع أن »االستثمار اليوم في الداخلة هو ضمان لكل مستثمر يرغب 
في تطوير أعماله بشكل كبير«، داعيا املستثمرين الدوليني إلى االستفادة 

من فرص االستثمار التي توفرها الجهة.
الخطاط  الذهب،  وادي   - الداخلة  قال رئيس مجلس جهة  من جهته، 
ينجا، إن هذا املنتدى االستثماري الهام يأتي في سياق امللتقيات الدولية 
التي دأب املجلس على تنظيمها، بهدف التعريف بمؤهالت الداخلة ودعم 

املسيرة التنموية والتسويق الترابي للجهة ككل.
وأبرز ينجا أن نوعية املشاركني في هذا الحدث االقتصادي الدولي، 
الذي يروم إطالع رجال األعمال األجانب على فرص االستثمار املحتملة 
بالجهة، تعكس مدى أهمية عوامل الجذب االقتصادي التي يمتلكها هذا 

الجزء من اململكة.
من  ملستثمرين  وازنة  مشاركة  يعرف  الذي  امللتقى،  أن  إلى  وأشار 
مختلف القارات، ستتمخض عنه نتائج مهمة وتعاون اقتصادي مثمر، 
مما سيساهم في تعزيز موقع الداخلة كجهة واعدة توفر مناخا ممتازا 

لالستثمار وتمنح فرصا مهمة من خالل املؤهالت التي تمتلكها.
مويسس  باملكسيك،  املغاربة  اليهود  جمعية  رئيس  عبر  وبدوره، 
أمسيلم الباز، عن إعجابه بتطور وجودة البنيات التحتية ملدينة الداخلة، 
التطوير  و  والسياحة  والفالحة  املتجددة  الطاقات  قطاعات  في  السيما 

واألبحاث.
أن  إلى  املدعوة  الجهة  الضوء على مؤهالت  الباز  أمسليم  كما سلط 
تبذلها  التي  بالجهود  الصدد  في هذا  لالستثمار، مشيدا  مركزا  تصبح 

السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  قيادة  تحت  املغربية،  السلطات 
بهدف الدفع بعجلة التنمية في الداخلة.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة السويسرية باملغرب، كريستوف 
على  واالطالع  جديدة  أسواق  استكشاف  في  رغبته  عن  فيغيريدو،  دي 
الذهب،  وادي   - الداخلة  جهة  توفرها  التي  والتجارة  االستثمار  فرص 

مذكرا بأن املقاوالت السويسرية تعمل بالفعل في الجهة.
التوقيع على بروتوكوالت اتفاقيات بني املجلس  وبهذه املناسبة، تم 
قطاعات  من  العديد  في  االستثمار  تهم  الفاعلني،  ومختلف  الجهوي 
وإنشاء  االستثمار،  على  والتحفيز  للشغل،  فرص  وإحداث  األنشطة، 

صناديق لالستثمار.
فرصة  شكلت  )بي2بي(،  ثنائية  جلسة  عقد  املنتدى  هذا  وتخلل 
للمستثمرين الدوليني الراغبني في االستثمار في الجهة من أجل االطالع 
على مختلف الفرص االستثمارية في العديد من قطاعات األنشطة ذات 

القيمة املضافة العالية.
بتنظيم  االستثمار،  مجال  تحفيز  يروم  الذي  اللقاء،  هذا  وتميز 
جلسات قطاعية حيث قدم العديد من املتدخلني عروضا شاملة وشرائط 

مؤسساتية حول املؤهالت االقتصادية والبنيات التحتية للجهة.
والصناعة  التجارة  قطاعات  الخصوص،  على  الجلسات،  هذه  وتهم 
والسياحة والطاقة واملعادن والتجهيز والبنيات التحتية وتربية األحياء 

املائية واللوجستيك والفالحة والصيد البحري والطاقات املتجددة.
وعلى هامش هذا املنتدى، قام املستثمرون األجانب بزيارات ميدانية 
لعدة مواقع ذات طابع اقتصادي في الجهة، على غرار الوحدات الصناعية 
لتصنيع وتثمني األسماك السطحية الصغيرة وبعض الوحدات الفندقية، 

باإلضافة إلى املواقع السياحية في املناطق املجاورة لجوهرة الجنوب.

 منتدى الم�شتثمرين الدوليين: ت�شليط ال�شوء على موؤهالت وفر�س االأعمال بجهة الداخلة - وادي الذهب

جالل كندالي 
ألساتذة  الوطنية  التنسيقية  كشفت  مطالبها،   عن  دفاعا 
الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، عن دخولها في خطوات 
هذه  أفواج  لحق  الذي  والظلم  السلبي  للتمييز  احتجاجية 
التضحيات في سبيل مستقبل  الكثير من  الفئة ممن قدموا 

األجيال.
ودعت  التنسيقية في بالغ لها، إلى  إضراب  يومه األربعاء  
الذي  اإلضراب  وهو  و22شتنبر2022،   21 الخميس  وغدا  
البشرية  املوارد  مديرية  أمام  باعتصام  مرفوقا  سيكون 

بالرباط، مع حمل الشارة السوداء خالل األسبوع األول من 
شهر أكتوبر.

10 خريجي  الزنزانة  الوطنية ألساتذة  التنسيقية  وأكدت 
االجتماعي  الحوار  جوالت  تابعت  أنها   ، التاسع   السلم 
وخاصة القطاعي منه باهتمام شديد، وكانت تأمل أن تأتي 
الواقعني على أستاذات وأساتذة  الظلم والحيف  بحل يرفع 
هذه الفئة، إال أنه تبني ولألسف الشديد أن الحكومة والوزارة 
في  والتسويف  التماطل  ،نهج  املعهود  نهجها  في  التزال  

التعاطي مع ملفات الفئات املتضررة بقطاع التعليم.
بوادر  أية  غياب  سجلت   أنها  التنسيقية   تخف  ولم  
الستجابة الوزارة للمطالب املشروعة ألساتذة هذه الفئة من 

للترقيات  الناقصة  والتسويات  اإلقصائية  املراسيم  ضحايا 
تنامي االستياء في أوساط األساتذة،  إلى  سابقا، باإلضافة 
إنصاف  في  للتأخر  بالقطاع      االحتقان  تبعات  محملة  
بني   الحوار  لقاءات  في  والتماطل   10 الزنزانة  أساتذة 

النقابات واملسؤولني. 
وشددت التنسيقية على ضرورة التعجيل بحل ملف هذه 
الفئة،  معلنة عن رفضها القاطع ألي حديث عن إصدار نظام 
خريجي   10 الزنزانة  أساتذة  ملف  طي  قبل  جديد  أساسي 
طلبهم  وتلبية   ، لهم  اإلنصاف  وتحقيق  التاسع  السلم 

املشروع.

 اأ�شاتذة الزنزانة 10 ي�صربون  يومه الأربعاء وغدا الخمي�س ويعت�صمون بالرباط، دفاعا عن مطالبهم

من أجل  تقييم الوضع األمني على المستوى اإلقليمي والجهوي
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�شوتوا على مر�شحي االتحاد »رمز الوردة« في االنتخابات الجزئية 
في كل من عين ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش

04

يف لقاء  الكاتب األول للحزب مع كتاب اجلهات:

مجال�ش الجهات االإثنتي ع�شرة يتم تدبيرها باأغلبيات هي نف�شها المتحكمة في الجهاز التنفيذي 
الكتابات الجهوية  للحزب ملزمة  بن�شال القرب من اأجل اأن يكون االتحاديات 

واالتحاديون في �شلب المعارك الوطنية والتحديات

االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  اجتمع 
للقوات الشعبية إدريس لشكر، بمعية أعضاء من 
المكتب السياسي، مع كتاب الجهات بالحزب، 
يوم السبت 17 شتنبر 2022، تزامنا مع الدخول 

السياسي الجديد.
الدينامية  إط���ار  ف��ي  اللقاء  ه��ذا  وي��أت��ي 
مؤتمره  منذ  الحزب  يعرفها  التي  التنظيمية 
األخير، واقتناعا منه بأهمية الكتابات الجهوية 
في توطيد دعائم البناء التنظيمي الجديد، على 
أسس اإلنصات والتشاور واإلشراك، وإيمانا 
المجالية  الحزبية  للهياكل  المحوري  بالدور 
في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين 
من أجل عدالة اجتماعية ومجالية على أرضية 

اإلنصاف والمساواة.
ولقد كان االجتماع مناسبة إلثارة جملة من 
االختالالت التي تطبع عمل المجالس المنتخبة، 
سواء مجالس الجهات، أو مجالس العماالت 
واألقاليم، أو مجالس الجماعات سواء الحضرية 

أو القروية.
منذ  الجهات  مجالس  عمل  تقييم  تم  ولقد 
على  المصادقة  ومنذ  صالحياتها،  توسيع 
دستور 2011، باعتباره يعد اإلطار المرجعي 
والمعياري لتفعيل الجهوية خيارا استراتيجيا 
للتدبير المحلي للشأن العام، بما يساهم في 
والتشاركية،  الجهوية  الديموقراطية  تعزيز 
ويفتح إمكانات حقيقية للتنمية بمستوياتها 

المادية والالمادية والرمزية.
المجالس  عمل  حصيلة  على  الوقوف  إن   
الجهوية، وبالتخصيص خالل الوالية الحكومية 
اإلثنتي  الجهات  بكون  تميزت  التي  الحالية، 
نفسها  هي  بأغلبيات  تدبيرها  يتم  عشرة 
كان  مما  التنفيذي،  الجهاز  في  المتحكمة 
يفترض أن تستفيد منه الجهات على مستوى 
ومحليا،  جهويا  الحكومية  البرامج  تنزيل 
في  تتمثل  محبطة،  خالصات  بناء  من  مكن 
كون تدبير هذه المجالس ال يعيق فقط فرص 
التنمية، بل إنه لم يساهم في إنجاح االنتقال 
المفترض من المركزية في تدبير الشأن العام، 
إعاقة  الالمركزية والالتمركز، مما يشكل  إلى 
حتى للتحول الديموقراطي نحو أفق تصحيح 
اختالالت الديموقراطية التمثيلية، بإدماج البعد 
التشاركي فيها، الذي سيمكنها من دماء جديدة، 
وتنموي  ديموقراطي  نموذج  بناء  الستئناف 
يمزج بين الفعالية والتمثيلية، وبين التشاركية 

ونجاعة اإلنجاز.
وقد تم تسجيل تراجع أداء هذه المجالس في 
تقديم الخدمات المطلوبة منها، والتي تعتبر 
أساس تشكيلها، مما يعيق التنمية المحلية، 
خصوصا على مستوى خلق الثروة، واستقطاب 
االستثمارات التي من شأنها محاربة البطالة، 
ناهيك عن األعطاب المرتبطة بتحديث اإلدارة 
المحلية، والمحافظة على البيئة، والمساهمة 

في تدعيم البنيات التعليمية والصحية.
داخل  البينية  العالقات  على مستوى  أما   
مجالس  سيما  وال  المنتخبة،  المجالس  هده 
الجهات، فقد تداول االجتماع معضلة اإلقصاء 
بحيث  المعارضة،  منتخبو  له  يتعرض  الذي 
لم تستثمر األغلبيات المسيرة لمعظم الجهات 
عالقاتها اإللحاقية مع األغلبية الحكومية في 
الدفاع عن مصالح الساكنة، بل تعمقت أشكال 
الفئوية،  المصالح  وحماية  البيروقراطية 
واالنزالق نحو انتظارية قاتلة للمبادرة واإلبداع.

الجهويين  والكتاب  الكاتبات  لقاء  ووقف 
أمام  طويال  األول  الكاتب  األخ  مع  للحزب 
معضلة ندرة المياه، والناتجة إضافة لتراجع 
التساقطات المطرية بشكل مهول في السنوات 
األخيرة، عن السياسات المتعاقبة في ميادين 
والتي  والطاقة،  والتجهيز  وال��ري  الفالحة 
طبعتها العشوائية، واالستمرار في سياسات 
منسوب  تراجع  رغم  نفسها،  المائي  التدبير 
حقينات  منسوب  وتراجع  المائية،  الفرشة 
إلى معطى  الجفاف  السدود كذلك، مع تحول 

بنيوي، وليس حدثا استثنائيا.
 إن التحدي المائي أصبح يفرض تدخالت 
آنية، وأخرى استراتيجية، مما يتطلب إعادة 
النظر في مخطط الجيل األخضر لصالح مالءمة 
الفالحة التصديرية مع معطى الندرة المائية، 
واإلسراع بإخراج المشاريع المبرمجة المتعلقة 
المياه  تدوير  وإع��ادة  البحر،  مياه  بتحلية 
والتعامل  أخرى جديدة،  برمجة  مع  العادمة، 
المائي،  الهدر  في  المتسببين  كل  مع  الحازم 

عبر تشريعات زاجرة.
 ولقد خلص اللقاء إلى اعتبار األزمة المائية 
يجب أن تحظى باألولوية سواء في السياسات 
وأنها  المجالية،  أو  القطاعية،  أو  الوطنية، 
تتطلب تدابير التقائية مستعجلة بين وزارات 
تقتضي  كما  مختلفين،  ومتدخلين  متعددة 
المقبل اعتمادات  المالية  أن يخصص قانون 

تتناسب مع التحدي المائي.
اللقاء،  نهاية  في  األول  الكاتب  عبر  وقد   
ودعا  الجهوية،  الكتابات  بعمل  اعتزازه  عن 
إلى مزيد من نضال القرب، من أجل أن يكون 
المعارك  صلب  في  واالتحاديون  االتحاديات 
الوطنية والتحديات القائمة والمقبلة، بنفس 

وطني ديموقراطي منفتح.

على قانون المالية المقبل اأن يخ�ش�ش اعتمادات تتنا�شب مع التحدي المائي

أحمد المديني
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ما سأخُطه هنا ِجدٌّ في ِجّد«. والقلم وما يسطرون«، فما 
اعتدت مع قارئي استعماَل الهزل وال  استخدمت اإلسفاف، 
منه  ما نصطِلي  كثرة  من  بالرغم  َيقَدح  ما  أتفادى  أن  دْأبي 
ونراه َيفَدح. أعلم جيدا كِم الحياُة ُتثقُل على اإلنسان إن لم 
يستريح  أوزارها  من  يخّفف  بما  ويعّطرها  بتوابل  ُيخّللها 
بها وإّما يتسّلى قليال، ال سيما إن كان الُعسُر غالبُا والُيسر 
غائبًا والنفُس تضيُق بال نَفس. مما أذكره من طفولتي إلى 
بلوغي فعنفوان شبابي أن بني قومي وهم عقالُء رزينون مرحو 
األعطاف وفكهون، أيضا؛ أذكر مجالس والدي وقد كان بيُتنا 
َمضافة، يستقبل أصدقاءه وزّواره من فقهاء وزمالء القرويين 
وقضاة وحتى أبناء السبيل، وبعد خوضهم في أحاديث الفقه 
والتفسير والفتاَوى والفذلكات النحوية وكذا األشعار، يوِلم لهم 
وخاللها وبعدها ينصرفون إلى المستملحات ولطيف األقوال 
وما يسّمونه الَبسط. كذلك عشنا أبناء جيل الدار البيضاء 
السبعيني ونحن نحمل جبال التُّعس لقسوة أيامنا والعنف 
الُمْسَلط عليها وعلينا ال بد لنا كلما وبما تيّسر أن ُنذِهب عّنا 
الشجن بْوِقّيت بهجة وانشراح، وكاُس المحبة علينا يدور ِبراح. 

2
ال أريد أن أحكم على الزمن الحالي وأنا منه، وإن فَتر معه 
بين  األحوال  تبّدَل  وأدرك  كان،  الذي  الوهُج  حماسي وخّف 
األمزجة واألذواق واألجيال، لكني لم أنفصل ولم أر الذبوَل 
على الوجوه، وأطفاال كأنما يولدون شيوخا، وفتيانا وشبابا 
ٌم على األمل، وإن ُوجد  ُمقدَّ يغلب عليهم االبتئاس، واليأس 
بينهم متفائٌل عّدوه أحيانا ساذجًا أو خفيَف العقل، فأيُّ خطر 
مستقبله  عماُد  هي  التي  شبيبُته  ُتقِبر  أن  وبلٍد  شعٍب  على 
نفَسها وهي في ُمقتبل العمر وأول الطريق، ال عجب أن يكون 
العنُف والشغُب المتفجران في مالعب كرة القدم، وهما بالطبع 
مرفوضان، أحَد أبهر أشكال التنفيس عن إحباط ومكبوٍت أكثر 
منه أسلوَب مؤازرة لفريق الدار ولو بالحجارة والنار.  حين 
ينَفضُّ الجمُع تعود الحشود من حيث أتت، َسكرى بانتصارات 
عابرة وهمية، وإما َتجُرّ ذيَل الخيبة بسبب هزيمة تراها منَكرًة 
لم َتجر في حلبة الفرسان وإنما في مضمار لعبة، وفي آخر 
المطاف ينكفئ الفريقان ويهبطان في قرارة بئر عميقة من 

الصمت والكآبة الخرساء. 

3
ثمة إذن شيٌء بل أشياُء هي على غير ما يرام، ال يكفي لها 
آرائُك آالف المحللين النفسيين وقاعاٍت وغرٍف لمثل مستشفى 
الرازي ولو عّممتها على سائر البالد، إذ الضحك والمَرح فّنان ال 
يولدان بعالج الطب النفسي الذي ُيكّرُس عمُله للُعصاب والحزن 
نة، والحال أن الحزَن العائَم  الدفين، أي االكتئاب بجذور متمكِّ
في الطرقات وعلى باحات المقاهي بال عدِّ يحتاج إلى طبٍّ 
مختلٍف من نوع أمراض العالم الثالث مرتبطة بالعيش وظروفه 
من كل النواحي ساَل عنها ِحبٌر غزير منذ استقالل األوطان 
وصَهلت ُخطب في التجمعات وسارت حشوٌد في المظاهرات 
وامتألت زنازُن فال مزيد، ولن تضع الحرُب أوزارها حتى وقد 
صدئ الكالم. عندما يستوي الجاهل والعالم، ويتفّوق األوُل 
على الثاني، ويعلو مقاُم الّدِعيِّ الّدجال، وَيخِسف حقُّ الوطني 

والنزيه، يفترض هو القدوة والمثال، يتضاءل االحتمال عن 
أفق لغد يبدو كالُمحال، وألن القوم أِلفوا الخيبة واالنكسارات 

فإنهم قابعون في الصمت وعلى كل لسان ينعقد سؤال. 

4
ال ُأفتي وما أنا ِبَنذير. ال يتخّير الكاتُب موضوعه دائما وال 
كلماِته، خاصًة منا نحن الذين ُولدنا في بلدان الحرمان والِحمم 
والّدْوِس على الرقاب. أجداُدنا في الحركة الوطنية ومن تالهم 
وإلى أمٍد قريب لم يكتبوا الكتب ولكن صدحوا بالشهادات 
حملوها على صدورهم وطافوا في األحياء وسّودوا الصحف 
يتصّيدون  وبعده  االستقالل  قبل  عتاٌة  أبوابها حراٌس  على 
الكلمَة المحفِّزَة المحرِّضَة التي يسّطرها السياسي الوطني 
والديموقراطي والكاتب الّداعية، ليكّبلوها ويكّفروها ويخّونوها 
َجْمٌع،  الواحد  في  المصير.  وبيَس  أفلحوا  وقد  نوها  وُيدجِّ
ُيناغيه  وقليال ما يفَرغ أديب وشاعٌر لُجرحه َيشجيه وُحّبه 
تحت شرفة الحبيبة، ُوِلدت الرومانسيُة في األصل ثورًة على 
الجمود والقيود ال لوعًة ودموعا َتذِرفها العذارى على الُخدود، 
واألمهات اللواتي شاب شعرهن ووهنت السيقان من طول وقوف 
عند أبواب سجون ذبلت فيها أعمار فلذاتهن كّن رومانسيات، 
ما زلن يحملن ِقفافًا بعرقهن منتظرات دورهن لزيارة أسير في 
فلسطين، كما ينتظر حّمالون وعماٌل بؤساُء في الُموقف من 
يشتري اهتراَء عضالتهم بأجٍر زهيد ال َيندى له جبين الجشعين. 

5
سأعود في مقالة أخرى ألكتب بأبجدية الفرح وأكفيكم من 
طول ُتعس فما أحَوجنا إلى الفرح. كنت سأفعل اآلن، لوال وَقف 
على رأسي صديٌق قديم وبدأ يهذي بكالم طويل ال أعلم هل 
يخاطبني أم فقد صوابه، أم لعله يتخذني وسيطا وهو في حال 
ُعسر لتصل شكواه التي لم أفهم بالضبط إلى من يعنيه أو ال 
يعنيه األمر، وأجدها قابلة للتأويل حسب مخزونك ووضعك، 
ال تفكر في الذهاب إليها،  لم ُيسّمها[  هي: »هذه المؤسسة] 
في االقتراب منها، إّياك والمرور تحت نوافذها. أما الوقوف 

ببابها فهو ضرب من المحال. لذا، امُح ذكرها من رأسك، َصفِّها 
من شريط األحالم، ال يخطرّن ببالك يوما الولوج إليها، عبور 
العاّمات  الرئيسات  ممراِتها، ودهاليِز مسؤوليها، مديراتها 
ومديريها، ولو ُشرودًا، فذا ُجرٌم مشهوٌد بعيون الكاميرات، 
جئَت تّطلع على أسرار الكون، ال تفكر أو سُتدان سلفًا بأن 
بك مّسًا من جنون، وحقِّ نون، هذا ِجدٌّ في ِجد«. والقلم وما 
يسطرون«. ال تفكر وإن سلخَت دهرا في مصالحها وبلغَت 
من العمر ُعتيا في مكاتبها، فهي ُحكٌر ووكٌر وِمحراٌب ألهلها 
فوقها  يقرفصون  مصطبٌة  لهم  وصغاُرها  كباِرها،  سادِتها 
كالِقردة عند مداخلها، تقود إلى مفاوزها حيث هم ال ُيرون 

أشبه بالميتافيزيقا.
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 تظنني أخرِّف. عندك معضلة ما، لو خطر ببالك � أوصيك 
أنزلته  أحدا  تطلب  أن   � بالّصرع  سُتصاب  أو  إّياك  مجددًا 
السكرتيرة  لك  ستقول  ها،  بفضِّ مكّلفًا  المطلق،  أي  اآللهة، 
 désoléeبصلف واحتقار: سنعطيك موعدا بعد ألف عام، أو
المديرة العامة هذا األسبوع في استجمام، أما الرئيس المدير 
العام vous n’avez vraiment pas de chance !  هو في 
مهمة لمدة عام. افترض، طلبت بعد عام قد اختنقت بالسؤال، 
فالحال أسوأ من حال. ستسمع: السادة المديرون مجتمعون 
هم من أجل البالد والعباد يعملون. أين؟ أوه، إنهم متفرقون، 
بعضهم في ُخلوة كالمتصوفة بين فنادق مراكش وإيفران، 
العطاء المثمر يحتاج إلى السكينة وهدوء البال؟! َهب، فكرَت 
أن تقتحم المكان فكأنك ستصعد إلى جبل الطور، أو تنتابك 
فكرٌة خرقاء لتثُقب الجدران واألسقَف وتدخل من باب الحمام، 
حمام المدير)ة(العام)ة(أو ُكّوة ماِسك األختام،  أنت إذن تنطح 
الصخر، وتعاند لهتك سّر الميتافيزيقا وهي هالم. إنس، وعد 
فَذرهم في  إلى رحم البدايات، إنما إياك أن تنسى السؤال« 
َغمرِتهم حتى حين« فِلكّل أجٍل كتاب، يحسبون أنهم يتدبرون 
لك وألمثالك فنَّ الحكامة الجيدة، وهذه تقتضي يا سيد إغالق 

األبواب واألفواه بإحكام، وبه اإلعالم والسالم.

يف اأفق املوؤمتر الوطني التا�شع لل�شبيبة االحتادية
هاجر اأومو�شى: م�شاألة 
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عبد المجيد النبسي 
مباشرة بعد نهاية المباراة، التي احتضنها ملعب »بوبكر 
اعمار، مساء األحد، والتي جمعت جمعية سال بيوسفية 
برشيد، وانتهت بفوز الفريق السالوي، عاشت بعض أحياء  
الرعب  نشر  في  تسبب  أمنيا خطيرا،  انفالتا  مدينة سال 
والهلع بين كل من صادفتهم أمواج بشرية هائجة، هدفها 
ممارسة عدوانيتها وسلوكاتها اإلجرامية على أناس قادتهم 
الظروف إلى التواجد في الوقت الخطأ والتوقيت الخطأ.

ما عاشته مدينة سال  ال يمكن نعته بشغب المالعب، أو 
بـ«الهوليغانيزم« ألنه تحول إلى إجرام منظم بشكل خطير، 
يعتمد على المفاجأة والترويع، خاصة وأن من قاموا بالفعل 
بيضاء،  بأسلحة  مدججين  كبيرة  داخل مجموعات  كانوا 

وحجارة كبيرة، هددت السالمة الجسدية لألبرياء.
مجرمو المالعب قطع بعضهم المسافة الطويلة الممتدة 
من حي بطانة، الذي يتواجد فيه الملعب وأحياء بعيدة )حي 
السالم، وحي كريمة، والرحمة، حي اشماعو، األمل وسعيد 
حجي( مخلفين، إضافة إلى الهلع، العديد من الخسائر في 
وتخريب  السيارات،  زجاج  )تكسير  المواطنين  ممتلكات 
بعضها، إرغام بعض الباعة على إغالق محالتهم التجارية، 

في يوم عطلة يكثر فيه الرواج التجاري بشكل كبير(. 
وهم  كثيرا،  المساعدة  والقوات  األمن  رجال  وتعذب 
مجموعات  في  كانوا  ألنهم  المشاغبين،  تفريق  يحاولون 

وكانت وجهاتهم متعددة.
ويأتي هذا التخريب اإلجرامي، بعد العديد من االعتقاالت 
التي كانت طالت مجموعة من المجرمين ومروجي المخدرات 
مركب  بمحيط  األمنية  العناصر  شنته  استباقي  عمل  في 
األمير موالي الحسن بالرباط قبل مباراة الفتح والوداد،  
البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  الرياضي  المركب  وفي 
العمليتان أسفرتا عن حجز  الرجاء، وكانت  خالل مباراة 
األجهزة األمنية لمجموعة من السيوف  والقضبان الحديدية 
من  أكثر  توقيف  تم  كما  الهلوسة،  وحبوب  والمخدرات، 

150مشتبه فيه في العمليتين وكان من بينهم قاصرون .
بمختلف  والمخدرات  السيوف  حجز  عمليات  وتؤكد 
أنواعها، داخل المالعب وفي محيطها، بأن مدرجات المالعب 
المرافقين  وأن  بعض  للمخدرات،  رائجة  أصبحت سوقا 
للفرق هم مروجو مخدرات ومجرمون، يتخفون وراء ألوان 
الفرق، ما أصبح يفرض على األلتراس تنقية محيطها من 

هذا النوع من المجرمين. 
لفريق  المساندة  »الكورفاتشي«،  مجموعة  وكانت 
بأنها  أكدت من خالله  قد أصدرت بالغا  الملكي،  الجيش 
لن تسمح بأي خروج وأي انحراف عن التشجيع الرياضي 

بين المنتسبين لها.
وأصبح اإلجرام القادم من المدرجات يفرض على األجهزة 
الدقيق  بالتفتيش  وذلك  مظاهره،  لكل  التصدي  األمنية 
القاصرين  دخول  ومنع  المالعب،  دخول  قبل  للمشجعين 
غير المرافقين، كما أصبح لزاما على األندية تشغيل البوابات 

اإللكترونية التي صرفت عليها الماليير، وتحولت إلى مجرد 
ديكورا الغير.

تبعد  كونها  من  اإللكترونية  البوابات  أهمية  وتأتي   
عملية  يعرقل  ما  وهو  المالعب،  إلى  الجماعي  الدخول 
اإلجرامية  النيات  أصحاب  وأن  خاصة  األمني،  التفتيش 
يتعمدون التجمهر أمام البوابات، وبالتالي الهجوم بقوة 
على عناصر األمن الخاص، وهو ما يبعدهم عن التفتيش.

وبعيدا عن العمليات اإلجرامية، أصبح لزاما أيضا تطبيق 
عقوبة حرمان المشاغبين من ولوج المالعب، خاصة وأن كل 
المالعب مجهزة بكاميرات المراقبة، والتي يفترض تشغيلها 
أثناء المباريات، خاصة وأن األندية هي من تؤدي العقوبات 
المالية وعواقب اللعب من دون جمهور، التي تفرض عليها من 
طرف لجنة التأديب واألخالقيات، وليس المشجع الذي رمى 
بالشهب االصطناعية داخل المالعب، وليس أحد أعضائها 

من اقتحم الملعب.
أصبح  ومحيطها،  المالعب  داخل  يجري  عما  وبعيدا 
لزاما كذلك فرض مراقبة صارمة على كل من ينقل الجماهير 
إلى المالعب، سواء كانوا ناقلين مهنيين أو خواص، ألن 
يوم المباراة أصبح يوما لتجاوز كل قوانين السير وكل 
شروط السالمة الطرقية، ذلك أن هناك حافالت وسيارات 
النقل المزدوج، وسيارات خواص أصبحت تقل الجماهير 
داخل صناديق األمتعة وفوق أسقف الحافالت، وكان الذاكرة 
قصيرة وال تستحضر مآسي الطرقات التي حصدت الكثير 

من أرواح المشجعين.

القدم، أول أمس االثنين،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أقامت 
بالمركب الرياضي محمد السادس بالمعمورة )سال(، حفل استقبال على 
شرف أطر والعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، 

الفائز يوم الجمعة الماضي بلقب كأس القارات الدولية بالتايالند.
وأحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لقب كأس القارات، 
بعد تفوقه على نظيره اإليراني بأربعة أهداف لثالثة )بعد التمديد(.
وهنأ رئيس جامعة كرة القدم، فوزي لقجع، في كلمة بالمناسبة، 
العبي وأطر المنتخب الوطني بهذا اإلنجاز، الذي جاء ليكرس تألق 

العناصر الوطنية على الصعيدين اإلفريقي والعربي.
الذي فرض  القاعة،  القدم داخل  لكرة  الوطني  المنتخب  إن  وقال 
سيطرته على اللعبة عربيا وقاريا، واكتسب ثقة الجماهير المغربية، 

يجب أن يستمر على النسق ذاته حتى يبلغ العالمية.
الفريق الوطني يسير على الطريق الصحيح بفضل  وأضاف أن 
هشام  الوطني،  التقني  واإلطار  الالعبون  يبذلها  التي  المجهودات 

الدكيك، والطاقم الطبي، مضيفا أن تألق العناصر الوطنية يضع على 
عاتقها ضغطا ومسؤولية أكبر، حيث انتظارات الجمهور المغربي 

باتت تتعدى الفوز بالبطولة اإلفريقية والكأس العربية.
وأوضح لقجع، في السياق ذاته، أن اطمئنان الجمهور والجامعة 
للمستوى الذي بلغته العناصر الوطنية والنتائج التي تحققها أصبح 
اتفاق والتزام مع كل  أنه كان هناك  بقدراتها، مبرزا  ثقافة وإيمانا 
مكونات المنتخب الوطني على أنه خالل كأس العالم المقبلة يجب 
نسيان بطولة إفريقيا وكأس العرب، والتركيز كليا على المونديال 

والتفكير في بلوغ المربع الذهبي لدخول نادي الكبار.
من جهة ثانية، أوضح أنه »اليوم لدينا نموذج للنجاح يجب أن 
يحتذى به بالنسبة لباقي المنتخبات الوطنية للفئات الصغرى. الفريق 
الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز باأللقاب في البطوالت والدوريات 
ألنه يشتغل باستمرار، لذلك أدعو المشرفين على منتخبات أقل من 15 
و17 و20 سنة وغيرها إلى بذل مزيد من الجهد لبلوغ هذا المستوى«.
إلى  الصغرى  للمنتخبات  الوطني  التقني  المدير  رئيس  ودعا 
للنجاح وطرق  قادته  تجربته،التي  الدكيك الستعراض  دعوة هشام 
التقنية  خبراته  من  واالستفادة  الناشئين  الالعبين  أمام  اشتغاله 
وكيفية تدبيره للمباريات. كما جدد التزامه بتوفير جميع اإلمكانيات 

المادية واللوجستيكية حتى يتمكن المنتخب المغربي بكل مكوناته 
من بلوغ األهداف، التي تم تسطيرها، وبالتالي االستجابة لطموحات 

وانتظارات الشعب المغربي.
من جانبه، عبر هشام الدكيك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكأس 
القارية، والذي جاء ليعزز المكانة التي باتت تحتلها كرة القدم داخل 
القاعة قاريا وعربيا، خاصة وأن الخصم كان هو منتخب إيران الذي 
يحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي ويحتكر لقب هذه الكأس 

منذ سنوات، فضال عن بلوغه نصف نهاية كأس العالم.
وأشاد، في هذا الصدد، بالروح القتالية التي أبان عنها الالعبون 
خالل هذه المسابقة، وخاصة منهم من يمارسون في البطولة الوطنية، 
والذين خاضوا التجربة ألول مرة، علما بأن المنتخب الوطني خاض 
مباراته األولى ضد منتخب التايالند بدون عناصره المحترفة، بعدما 

عمدت اللجنة المنظمة إلى تقديمها بيوم واحد.
ربع  دور  بلغ  القاعة  داخل  القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  وكان 
نهاية كأس العالم التي أقيمت بليتوانيا، محققا بذلك إنجازا تاريخيا 
غير مسبوق على الصعيدين العربي واإلفريقي، وبات ممثل إفريقيا 
والعرب الوحيد في هذا المونديال بعد إقصاء منتخب مصر في دور 

المجموعات.

جامعة كرة السلة تحدد 
موعد انطالق البطولة الوطنية 
وتتراجع عن نظام المجموعات

السلة،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  أعلن 
مصطفى أوراش، يوم األحد بالرباط، أن منافسات بطولة 
في  ستنطلق  وإناثا(  )ذكورا  السلة  لكرة  الممتاز  القسم 

تاسع أكتوبر المقبل.
قرعة  هامش  على  صحفية  ندوة  خالل  أوراش،  وقال 
البطولة الوطنية لكرة السلة، إن الموسم المقبل سيعرف 
العديد من التغييرات التي قد تجعل البطولة أكثر تنافسية.

أجل  من  المجموعات  نظام  إلغاء  سيتم  أنه  وأضاف 
القدرة  من  والرفع  بالمنافسة  الفرق  لجميع  السماح 
المستوى  على  إيجابا  الذي سينعكس  األمر  التنافسية، 

العام للبطولة الوطنية.
سيكون  الممتاز  للقسم  الجديد  الشكل  هذا  أن  وتابع 
»مثمرا«، خاصة على المستوى التقني للفرق المشاركة، 
مع لعب المزيد من المباريات التي ستحفز األندية على 

تحسين مستوى تنافسيتها.
واستطرد قائال إن »الفرق ستكون مدعوة للعب ثالث 
مباريات في النصف النهائي والفوز بمباراتين للوصول 
إلى النهائي«، مضيفا أن النهائي سيقام أيضا في خمس 
مباريات وسيكون البطل هو الفريق الذي سيفوز بثالث 

مباريات.
ورأى أوراش أن الظفر بلقب بطل المغرب في كرة السلة، 
أطوار  مختلف  خالل  الجيد  التقني  االستعداد  يستدعي 

البطولة.
وفي سياق متصل، قال إن الجامعة تهدف، من خالل 
هذه التغييرات، إلى ضمان المزيد من المصداقية والقوة 
لمنافسات القسم الممتاز للعبة، مشيرا إلى أن بطولة مختلف 

الفئات العمرية ستنطلق في أكتوبر المقبل.
وأكد أوراش أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة 

أعدت عقد برنامج مع الجمعيات لتطوير قطاع التكوين.
وبخصوص العصب الجهوية، قال رئيس الجامعة إنه 
ستتم مواكبتها من أجل تطوير مستواها اإلداري والتقني، 
مذكرا بالشراكة مع االتحاد الدولي لكرة السلة الهادفة إلى 

دعم الجامعة في الجوانب اإلدارية والتقنية.
وبالعودة إلى الموسم الماضي، أشار إلى أن المستوى 
التقني كان جيدا للغاية، ويتضح ذلك من خالل الحضور 
القوي للجمهور في القاعات وقوة المنافسة بين األندية.

واعتبر أن كرة السلة الوطنية تسير اآلن في المسار 
فيروس  جائحة  بسبب  صعبين  عامين  بعد  الصحيح، 
السلة  كرة  مكونات  جميع  بمساهمة  مشيدا  »كورونا«، 

الوطنية في هذه النتيجة اإليجابية.
كما أكد على عمل اإلدارة التقنية الوطنية الجديدة التي 
نجحت، منذ انتخاب المكتب الجديد، في إحداث الفريق 
الوطني النسوي وفريق أقل من 16 سنة، باإلضافة إلى 
خمس دورات تكوينية تطرقت إلى كل ما يتعلق بكرة السلة.

أكادير تستضيف البطولة 
اإلفريقية للترياثلون 

تنظم الجامعة الملكية المغربية للترياثلون، وبتنسيق 
مع االتحاد الدولي للترياثلون، أيام 23 – 24 – 25 شتنبر 
الجاري بمدينة أكادير، النسخة الثالثة للبطولة اإلفريقية 

للترياثلون.
وحسب بالغ للمنظمين، سيشارك في هذه التظاهرة 
نخبة من أبطال هذه الرياضة بالدول اإلفريقية، منها مصر 
وكينيا وجنوب إفريقيا وزمبابوي وجزر موريس والجزائر 

وتونس وغيرها.
بطال   30 لحوالي  وازنة  مشاركة  البطولة  وستعرف 
19 سنة وأقل من  )أقل من  النخبة والفئات  مغربيا من 
17 سنة وأقل من 15 سنة وأقل من 13 سنة(، والذين سبق 
لهم في مناسبات دولية أن رفعوا العلم الوطني عاليا في 

سباقات هذه الرياضة.
للترياثلون،  المغربية  الملكية  الجامعة  كما ستشرف 
وبتنسيق كذلك مع االتحاد الدولي للترياثلون، وبموازاة 
مع البطولة اإلفريقية على تنظيم سباق التناوب المختلط 
للمحترفين لرياضة الترياثلون والسباق الدولي للفئات 
لكأس  والمؤهل  بالمغرب  مرة  ألول  ينظم  الذي  العمرية 

العالم.

بعد تتويجه بلقب كأس القارات الدولية

االتحاد االشتراكي

لقجع يتوسط مدرب وعميد املنتخب الوطني للكرة املصغرة

الجامعة تدعو الإدارة التقنية الوطنية اإلى اعتماد 
فل�صفة منتخب القاعة داخل المنتخبات ال�صغرى

أجرى المنتخب الوطني المغرب لكرة القد، 
مساء أول أمس االثنين، أول حصة تدريبية 
قبل المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما 
أمام كل من منتخبي الشيلي بمدينة برشلونة 
يوم الجمعة 23 شتنبر 2022، والبارغواي 

يوم الثالثاء 27 شتنبر بمدينة إشبيلية.
وشارك في هذه الحصة التدريبية، التي 
القدم  لكرة  السادس  محمد  بمركب  جــرت 
بالمعمورة جميع الالعبين الذين وجهت لهم 

وحكيم  مزراوي  نوصير  باستثناء  الدعوة، 
زياش وسفيان أمرابط وياسين بونو، الذين 

حلوا متأخرين.
 ومن المرجح أن يشارك زياش في الحصة 
يتعين  فيما  الثالثاء،  أمس  ليوم  التدريبية 
على كل من بونو وأمرابط والمزراوي عرض 
أنفسهم على الطاقم الطبي للمنتخب الوطني 
من اجل تشخيص حالتهم الصحية، بعدما 
تعرضوا إلصابات رفقة فريقهم خالل مباريات 

نهاية األسبوع الماضي.
المنتخب  مــدرب   ، الركراكي  وليد  وركــز 
الوطني، خالل الحصة التدريبية لنهار االثنين 
على إزالة العياء ، والتعارف بين الالعبين، 
ويوسف  سايس  غانم  العميد  حيث خص  
بلهندة بحديث طويل، كما تحدث إلى باقي 
الالعبين، قصد تقريب المسافات بينه وبينهم.
وسيخوض الالعبون حصة تدريبية أخرى 
يومه األربعاء، قبل التوجه صباح غد الخميس 

إلى برشلونة، حيث سيواجه منتخب الشيلي، 
ومباشرة بعدها ستشد بعثة الفريق الوطني 
التحضير  قصد  إشبيلية،  صــوب  الرحال 

لمنازلة األورغواي.
 31 إلى  الدعوة  وجه  الركراكي  أن  يذكر 
العبا قصد الدخول في هذا التجمع التدريبي، 
تفاصيل  من  كثير  في  عليه سيحسم  وبناء 
المجموعة التي سيشد بها الرحال إلى قطر 

قصد المشاركة في نهائيات كأس العالم.

أربعة العبين يتخلفون عن الحصة التدريبية األولى للمنتخب الوطني

حالة ترويع عاشتها المدينة على هامش مباراة لكرة القدم

الطاقم التقني للفريق الوطني يف حديث مع الالعبني
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