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تتابعت في األسابيع والشهور األخيرة، حركية مغربية نشيطة جمعت 
بين الديبلوماسية واألمن، بل يمكن القول أو  الجزم أن الديبلوماسية 
المسؤول األول عنه صار من كبار  اتخذت فيها صيغة األمن.... وأن 
التصور  داخل  تتشكل  هي  كما  الديبلوماسية  في  المغاربة  السفراء 

األمني االستخباراتي الجديد..
ولعل من آخر ما استأثر باالهتمام الوطني واألجنبي، هو الزيارتان 
اللتان كانت الرباط حاضنة لهما مع مسؤولي األمن  واالستخبارات 
في دولتين اثنتين، األولى هي إسبانيا والثانية الواليات المتحدة...

بفارق زمني لم يتعد األسبوع!
 ففي سجل ديبلوماسية القرب،  كان استقبال عبد اللطيف حموشي 
المدير العام لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إسبيرانزا كاستيليرو 
لمازاريس كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني لالستخبارات بالمملكة 
اإلسبانية. على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك «لدعم وتعزيز 
التعاون المغربي اإلسباني في مختلف المجاالت األمنية التي تحظى 

باالهتمام المشترك«.
 وفي سجل التعاون الدولي، أو ديبلوماسية البعد، 

استقبل المدير العام لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أفريل 
هاينز مديرة أجهزة االستخبارات الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية. 
هذا االستقبال يأتي لتنزيل مخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى 
الذي سبق أن جمع عبد اللطيف حموشي بالمسؤولة األولى عن تجمع 
أجهزة االستخبارات الوطنية األمريكية  أفريل هاينز، على هامش زيارة 
العمل التي أجراها للواليات المتحدة األمريكية خالل يومي 13 و14 

يونيو 2022.
 وفي الواقع  نتابع، منذ مدة زمنية، تزامنت في جزء كبير منها مع 
األمنية  األجهزة  مدراء  وباقي  وفريقه،  حموشي  اللطيف  عبد  مجيء 
المغربية األخرى.. ميالد شكل  متقدم من الديبلوماسية هو الديبلوماسية 
األمنية، ومحورها التعاون لمواجهة اإلرهاب والجريمة المنظمة  وزعزعة 

االستقرار ...
المشترك بينها هو  أن  الزيارات واللقاءات، نقرأ   وفي  مخرجات 
الجمع بين رهانين كبيرين من رهانات القرن الواحد والعشرين، وهو 

التجربة الدبلوماسية والتجربة األمنية..
ونرى بأم أعيننا خارطة الطريق وهي تطبق، كما لم يعد عمل األمنيين 
الكتمان بل هناك أضواء كثيرة مسلطة على  مسألة طي السر وِبْنية 

الديبلوماسية األمنية. 
 وفي صلب هذا النشاط المنقطع النظير، يوجد ما أصبحت أدبيات 
األمم المتحدة تسميه بـ«الدبلوماسية الوقائية»،  وهي شعبة أمنية 
دولية، تتطلب عده مؤهالت َثُبت أن األجهزة المغربية تتوفر عليها،مما 
يجعلها شريكا ذا مصداقية وموثوقا من طرف األجهزة الكبرى في العالم. 
ونعني بذلك  معرفة دقيقة بالميدان وباالتجاهات  العالمية لألزمات. 
وبأسلوب الجماعات اإلرهابية في التأطير والعمل  اإلرهابي، سواء  كان 
إرهابا دينيا أو إلكترونيا... وبالقدرة على جمع المعلومات الحقيقية 

وتحليلها التحليل الدقيق والصائب..
 والمغرب صار جهازه االستخباراتي بنكا للمعلومات التي تخوله أن 
يكون مصدرا للمعلومة الموثوقة، بل قادرا على تقديم القراءة الصحيحة 
لشركائه بخصوص  الوضع األمني على المستوى اإلقليمي والجهوي 
الوضع  هذا  عن  الناشئة  والتحديات  التهديدات  «ودراسة  والدولي، 
في بعض مناطق العالم، فضال عن استعراض المخاطر التي تطرحها 
االرتباطات القائمة بين التنظيمات اإلرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، 
بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور اإلجرام العابر للحدود 

الوطنية».
 اللقاءات العملية بين عبد اللطيف حموشي . والمسؤولين األمنين 
في دول العالم، والتي تتم في الرباط، تجعل العاصمة المغربية هي .. 
مسرح الحدث، والخبر األمني الدولي، وليس واشنطن أو مدريد  أو 

غيرهمها من العواصم  .
منذ ثالثة أشهر فقط ، كان حموشي قد قام  بزيارة عمل إلى الواليات 
على  وذلك  الجاري،  يونيو  و14   13 يومي  خالل  األمريكية  المتحدة 
المركزية، عقد خالل  المصالح  مدراء وأطرا من  أمني ضم  رأس وفد 
مديرة  هاينز  أفريل  من  كل  مع  ومباحثات  عمل  الزيارة جلسات  هذه 
أجهزة االستخبارات الوطنية التي استقبلها هذا األسبوع، ومع مدير 
وكالة االستخبارات المركزية  ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات 

الفيدرالي كريستوفر راي..
  ومن الواضح أن قائمة المسؤولين األمريكيين بحد ذاتها، تكشف 
عن مستوى نجاعة الديبلوماسية األمنية من حيث طبيعة المواضيع 
ودرجة االهتمام الذي تبديه القوة العظمى في العالم لألجهزة المغربية في 
التعاون األمني واالستخباراتي على المستوى العالمي.  ومن المحقق أن 
العناوين الكبرى لهذا االهتمام والمصداقية التي توليها القوة العظمى، 
كما باقي الشركاء اإلقليميين،  هي أن خارطة الميدان  تشمل العالم كله، 
ألن الواليات المتحدة ُتعرِّف أمنها القومي بأنه يشكل خارطة العالم 
كلها، وأينما كان تواجدها كان أمنها، وبالتالي تعرف أن المغرب  يقدم 
لها شراكة ناجحة.. وما كان لها أن تقدم على لقاءات من هذا النوع لوال 

هذه الثقة في جدارة واستحقاق الجهاز األمني المغربي..
 ولعل أحد أبرز تالٍق للديبلوماسية واألمن  في الجانب العملي دوليا، 
من خالل الحاضنة المغربية، تمثَّل في احتضان مدينة مراكش في 11 
مايو الماضي  للمؤتمر الوزاري السابع للتحالف الدولي ضد داعش  
ألول مرة في بلد إفريقي. وهو التحالف الذي يضم 85 دولة  واألمم 

المتحدة واالتحاد األوروبي والحلف األطلسي..
ومن الالفت أن مخرجات هذا المؤتمر شملت أشياء تبدو أنها من 
نوع المواضيع ذات البعد السياسي الجيو-استراتيجي، من قبيل دور 
الدولة الوطنية في ضمان االستقرار اإلقليمي، وكان الجواب الذي وجده 

العالم، يتضمن في عديد نقطه مساهمات المغرب... 
 ويتجلى  المغرب كمعبر إجباري للعمل الدولي في تحصين البلدان 
من خالل العديد من الترتيبات التي تسير في أفق مؤتمر التحالف الدولي 
ضد داعش،وذلك  باحتضان المغرب للمكتب اإلقليمي لمحاربة اإلرهاب 
في إفريقيا، التابع لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، بهدف تطوير 
وتنفيذ برامج لتعزيز قدرات ومهارات الدول اإلفريقية ، وقبلها كانت 
اإلقليمي  االجتماع  التي احتضنت  بالصخيرات   2018 يونيو  محطة 
للمديرين السياسيين للتحالف، وبعدها في دجنبر 2021  من خالل إنشاء 
مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا بقيادة المغرب والنيجر وإيطاليا 

وأمريكا، وأخيرا محطة مراكش التي جسدت حدثا دوليا  بامتياز..
ولم يعد خافيا، من جهة أخرى، أن السيادة األمنية صارت في قلب 
الرهانات وموازين القوى في العالم، كما بالنسبة للمغرب في عالقته 
مع بعض شركائه، حيث لم يعد سرا أن  السيادة  صارت موضوعا 

ديبلوماسيا بامتياز في العالقة مع فرنسا. 
ولم يستسغ  بعض الشركاء، الذين يحكمهم الحنين  الماضوي، أن 
تتجلى هذه السيادة وتعبر عن نفسها ، وتجعل الوالء الوطني فوق 
أية اعتبارات أو امتدادات سابقة. مما شكل عقدة مستحكمة في قرارات 

ذات الصلة بالدبلوماسية. 
واالقتصادية  والروحية  الدينية  المتعددة،  الرافعات  تشكل  اليوم، 
والسياسية واألمنية،  أعمدة البناء الديبلوماسي، ويتأكد أن المقاربة 
التي جعلت من التجربة األمنية تجربة ديبلوماسية، كانت ناجعة في 
بناء الشراكات االستراتيجية البعيدة المدى، والتي تخدم قضايا الوطن 

وعلى أسها قضية الوحدة الترابية..
وهذا لوحده مبعث فخر كبير. وتحول في طريقة التفكير والعمل في 

مجال العالقات الدولية.
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مصطفى المتوكل الساحلي 
ودول  وبشعوب  بشعوبهم،  »ماكرون«  الـ 
التالعب  بغايات  مستعمراتهم  حكم  في  كانت 
باألوطان والتحكم في الناس وممارسة االبتزاز 
الغاز  ريع  بين  المتأرجح   لــإرادات،  المعطل 
والمصالح  االستثمار  ولوبيات  والــبــتــرول 
والخفية  اليوم  الظاهرة  سياساتهم  الوسخة، 
المغاربيين  يرحلون  كانوا  هي  هي  باألمس 
واألفارقة ويحملونهم حمال لفرنسا الستغاللهم 
فبنوا   التشغيل،  غطاء  تحت  واستعبادهم 
اقتصادهم وصناعاتهم وقوتهم، وحاربوا بهم  

النازية والفاشية...
وبعد كفاح ومقاومة وجهاد استقلت األوطان 

توسيعها  تم  أخرى  دول  وصنعت  التاريخية، 
لهم   تابعة  مقاطعة  باعتبارها  وغربا  شرقا 
باقتطاع أراض من األوطان األصلية، فأصبحت 
التي يغطونها بشعارات وعالقات  سياساتهم 
المستعمرات  على  آثارها  التتجلى  حربائية 
الكبرى  الفوائد  تحققت  أن  ــى  إل السابقة، 
االنسان  وحقوق  الحرب  لمجرمي  والعظمى 
الذين هم االستعماريون الذين لم يلزموا  أنفسهم 
باحترام ما يسمونه مبادئ دولهم، فرفضوا حتى 
االعتذار عن فاشيتهم وإرهابهم وقتلهم وإعدامهم 
للمواطنين والمواطنات والزعماء الذين يرفضون 
القبول والخضوع لكل أشكال االحتالل، وتعمدهم 

سلب قدرات وثروات اآلخرين..
أبرمت  التي  االتفاقيات  وإلغاء  مراجعة  إن 
قبيل  إقرار االستقالل أو عند شرعنتهم للسرقات 
الموصوفة لثروات الشعوب أصبحت ضرورة 
ملحة، ذلك أن جرائمهم وتماديهم في االبتزاز 
والوقوف في المنطقة الرمادية البشعة، اليمكن 
االستمرار  في السكوت عنها وتجاهلها .. إنهم 
يريدون أن نبقى أتباعا لهم وخاضعين ألهوائهم 
مخططات  ذلك  في  مستعملين  وسياساتهم، 
عدائية زرعوها في إفريقيا وشمالها  ويمولون  
من يرعاها ويحركها بشكل مباشر أو خفي كلما 
أرادوا ذلك.. إنهم يظهرون بشاعتهم  االستعمارية 
نحو   حثيث  بتقدم  شعروا  كلما  والترهيبية 
التحرر  من القيود، وكل أشكال التحكم  الذي 
من قضية  باللجوء لمسميات عدة:  يمارسونه 
ومبدأ الوحدة الترابية للمغرب، إلى الرغبة في 

التفرد  بشفط ثروات المغرب، إلى ملفات حقوق 
اإلنسان التي ينتهكونها في الكثير من بلدان 
العالم، وينتصرون للظلمة واالستبداديين الذين 
يرعون مصالحهم،  مستغلين  في ذلك بعض 
أخطاء حكومات جنوب البحر األبيض المتوسط 

وبعض مواقفها  وممارساتها..
إنهم يتجاهلون أفعالهم  اإلجرامية المتعمدة 
والمخطط لها  وممارساتهم الترهيبية، متملصين 
من كل اآلليات الحقوقية في تعاملهم مع غيرهم، 
ومن ذلك منع تسليم التأشيرات لطلبة وعلماء 
وخبراء واقتصاديين وحتى المدعوين رسميا 
من مؤسسات معتمدة عندهم  لدخول أراضيهم. 
إنهم بسياساتهم االستعمارية المباشرة وغير 
المباشرة  تسببوا في تعطيل التنمية بالمغرب 
الكبير والكثير من دول العالم، ووظفوا ثرواتنا 
في تنمية وتقوية بلدانهم، وأصبح من الواجب 
والضروري اليوم إلزامهم بأن يعوضوا ويجبروا 
األضرار الجسيمة التي تسببوا فيها، بما في 
ذلك االحتكار والتحكم االقتصادي طوال العقود 

الماضية...
...فـ »الماكرون« في أية أرض كانوا، وبعض 
من يسير خلفهم  ويأتمر بأمرهم وأمر أزالمهم 
والمتشبهين بهم.. المبادئ يومنون بها صدقا  
أكانت من السماء، أو من العقالنية الرصينة، 
أو الحداثة، أو االنسانية التي الترضى وال تقبل 
لغيرها أن تستغل وتبتز كما الترضاه  لنفسها..
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الفيدرالية الديمقراطية لل�سغل ت�ستنكر اإق�ساءها من الحوار 
الجتماعي من طرف الحكومة وتهيئ  لموؤتمرها الخام�ش

املؤمتر الوطني التاسع للشبيبة االحتادية
الترابط الجدلي بين ثالوث ال�ستراكية 
الديموقراطية: كرامة، حرية وم�ساواة

150 مليون درهم لنقل النفايات 
الهامدة من �سوارع البي�ساء

صابرين المساوي
كان  االشــتــراكــي  ــحــاد  االت إن 
المستقبلي  لألفق  مالكًا  دائــمــًا 
المستقبل  يستشرف  كان  ثم  ومن 
بعد  له  األحداث، وكان  في  ويفعل 
األحداث  هذه  يستبق  يجعله  نظر 

ويقود معاركها.
وإن بناء األفق االتحادي وتجديده 
مشروط بسيادة الوعي الجماعي، 
لدى  الجماعية  اإلرادة  وبسيادة 
اإلتحاديات واإلتحاديين؛ وأن هذا 
يكون  أن  يجب  الجماعي  الوعي 
لألحداث  مستبقًا  وفاعال  سائدًا 
وليس مسايرًا لها ويكتفي بالتعليق 
عليها ؛ إن المؤتمر الوطني التاسع 
للشبيبة االتحادية الذي فتح  هذا 
لشبان  تاريخية  مناسبة  ــق  األف
وشـــابـــات االتـــحـــاد االشــتــراكــي 
للعودة من أجل بناء فكر اتحادي 
جديد ؛ بناء ثقافة اتحادية جديدة 
وتأسيس أفق إتحادي جديد مبني 

على مشروع جديد.
الوطني  المجلس  ترجم  لقد 
للشبيبة  ــر  ــي األخ االســتــثــنــائــي 

إرادة  شتنبر(    10( االتحادية  
بعزم  العمل  تروم  قوية  سياسية 
دينامية  إطـــالق  على  ومــثــابــرة 
ثقافة جديدة؛ تتجاوب ومتطلبات 
التحوالت المجتمعية العميقة التي 
تغشى بالدنا اليوم . وترجمت هذه 
المحطة الجديدة؛ محطة المصادقة 
على مشاريع أوراق المؤتمر حقيقة 
بين  البناء  االيــجــابــي،  التفاعل 
التوجه النضالي الراسخ للشبيبة 
النهوض  ومتطلبات  االتحادية، 
االجتماعي  السياسي،  بالواقع 

الوطني.
تستلهم  االتحادية  الشبيبة  إن 
روح وقيم السجل النضالي لالتحاد 
االشتراكي من جهة ،وتستشرف من 
جهة أخرى، أفق التحول السياسي 
المنشود في مغرب الديموقراطية 

والتنمية والحداثة والتقدم.
الوفية  االتحادية  الشبيبة  إن 
ألدبيات حزب االتحاد االشتراكي، 
 ، النضالي  لتاريخها  والــوفــيــة  
التقدمية،  بهويتها  المتشبعة 
المستندة إلى جذورها االجتماعية 
الشعبية، لتشكل في عالم اليوم   -
قوة سياسية، حداثية، تنخرط بوعي 
ومسؤولية في المساهمة في صنع 
مراهنتها  عبر   البالد،  مستقبل 
المتبصرة، السياسية والتنظيمية، 
على دور الشباب  ودور المرأة  ودور 
األطر الوطنية، ودور القوى المنتجة 
في البالد في استيعاب التحوالت 
واستدماج  الجارية،  اإلنتاجية 
الثورات التكنولوجية المتواصلة.
بقية ص: 2

الـ »ماكرون« يتاآمرون  ويبتزون ال�سعوب والدول 

تفاعال مع ما نشرته
» االحتاد االشتراكي« 

الوزارة الو�سية على 
الريا�سة تتحرك تجاه 

الإفراج عن المنح
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
»االتحاد  جــريــدة  نشرته  مــقــال  مــع  والــريــاضــة 
تحت  الثالثاء  أمس  ألول  عددها  في  االشتراكي« 
الوزارية،  بالمنحة  توصلها  عدم  »بسبب  عنوان: 
جامعة الجمباز تقرر إلغاء المشاركة في البطولة 
العربية«، حيث قامت بدعوة رئيس الجامعة الملكية 
المغربية للجمباز،صباح نفس اليوم الثالثاء،وعدد 
عقودا  معهم  ووقعت  أخرى،  جامعات  رؤساء  من 
األيام  الوزارية خالل  المنحة  ستمكنهم من تسلم 

القليلة المقبلة.
إلى  أشــار  قد  بالجريدة  الصادر  المقال  وكــان 
موضوع عدم توصل الجامعات بمنحة الوزارة، و 
إلى أن الجامعة الملكية المغربية للجمباز قررت عدم 
المشاركة في البطولة العربية التي تقام في الجزائر 
في الفترة من 30 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2022، وذلك 
بسبب الضائقة المالية التي تمر منها، وعدم توصلها 
بمنحة الوزارة لسنة 2022،شأنها شأن عدة جامعات 
رياضية وجدت نفسها في مواجهة ضائقة مالية أثرت 

بشكل كبير على السير العادي لشؤونها.

مالل: الخريطة ال�سحية ببالدنا تحتاج
اإلى تحيين لتخفيف العبء عن المواطنين

تنظيم التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير 
الكوارث »ماروك مانتليت 2022« بالقنيطرة

بتعليمات سامية من جاللة الملك محمد 
أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس 
الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 
 12 من  الملكية  المسلحة  القوات  تنظم 
إلى 23 شتنبر، بوحدة اإلنقاذ واإلغاثة 
والقاعدة  العسكرية  للهندسة  التابعة 
الجوية  الملكية  للقوات  الثالثة  الجوية 
المغربي-األمريكي  التمرين  بالقنيطرة، 
لتدبير الكوارث »ماروك مانتليت 2022«.
للقوات  العامة  للقيادة  بــالغ  ــاد  وأف
المسلحة الملكية بأن برنامج هذا النشاط 
األطر  لفائدة  وتكوينات  ندوات  يتضمن 
تداريب  عن  فضال  التدخل،  ووحـــدات 
العسكرية،  للسلطات  وزيارات  ميدانية، 
المواقع  لمختلف  والمغربية،  األمريكية 

وورشات التدريب.
وعلى هامش هذا التمرين، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية 
قائد المنطقة الجنوبية، أول أمس  الثالثاء، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو 

ديفيزيون مايكل تورلي، قائد الحرس الوطني لوالية يوتا...

مالل،  محمد  البرلماني  النائب  وجه 
باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
سؤاال شفويا إلى وزير الصحة والحماية 
الصحية  الخريطة  حــول  االجتماعية 

ببالدنا.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، 
أهم  تعد  لبالدنا  الصحية  الخريطة  أن 
وسيلة للتدبير األمثل لإمكانيات التقنية 
المجالية  العدالة  وتحقيق  والبشرية 

وتجويد الخدمات الصحية.
وأضاف النائب البرلماني محمد مالل، 
البشرية  الموارد  عدد  ضعف  رغم  أنه 
لكن  التقنية،  والموارد  األطباء  خاصة 
بخريطة صحية وتنظيم محكم للمتوفر 
من اإلمكانيات، يمكن تخفيف العبء عن 
الساكنة خاصة المعوزة والمهمشة منها.
واعتبر النائب االتحادي أن الخريطة الصحية الحالية في مختلف جهات وأقاليم المملكة تحتاج إلى 
تحيين يعتمد المقاربة التشاركية مع المنتخبين والمجتمع المدني قبل صياغتها والمصادقة عليها.

المغرب يدفع غاليا ثمن التفريط في �سيادته الغذائية
فرنسا تطمع يف بيع 50 مليون قنطار من القمح للمغرب

أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
المغرب يجدد اللتزام باإيجاد حل �سيا�سي نهائي يقوم 

على اأ�سا�ش الحكم الذاتي في اإطار ال�سيادة الوطنية

القمح  من  المغرب  مشتريات  ارتفعت 
مليون   25 إلى  لتصل  العام  هذا  الفرنسي 
قنطار، ويرتقب أن يتضاعف هذا الرقم خالل 
ذلك  قنطار،  50 مليون  ليناهز  القادم  العام 
ما  جاء على لسان يان ليبو، رئيس مكتب 
»إنترسيريال«  منظمة  في  المغرب  منطقة 
أن  توقع  الذي   القمح،   لخبراء  الفرنسية 
تصل واردات المغرب من القمح اللين إلى 
ما بين 4.5 وخمسة ماليين طن العام المقبل 

بسبب الجفاف.
وأضاف أن فرنسا وحدها صّدرت أكثر من 
مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا 
الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له 
بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن من 
القمح اللين. وتأتي هذه التصريحات قبيل 
االجتماع السنوي لمنظمة »إنترسيريال« مع 
البيضاء  الدار  في  المغاربة  القمح  موردي 

خالل أكتوبر المقبل.
استيراد  إلى  المغرب  حاجة  وارتفعت 
الجفاف  موجة  بسبب  العام  هذا  الحبوب 
التي ضربت البالد خالل موسمين متعاقبين، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الفاتورة 
الغذائية للمملكة التي زادت كلفتها بنسبة 53 
في المائة عند نهاية يوليوز من العام الجاري، 
ما  وحدها  والشعير  القمح  واردات  وكلفت 

02يناهز 20 مليار درهم.
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عالج ُمحتمل بعد اكت�شاف 
بروتين التهاب المفا�شل 

الروماتويدي

رئيسيا  بروتينا  أن  تثبت  جديدة  آلية  أميركيون  باحثون  اكتشف 
يتسبب في الضرر االلتهابي املرتبط بالتهاب املفاصل الروماتويدي. من 
املأمول أن يؤدي االكتشاف غير املسبوق إلى توجيه البحث نحو مسارات 
جديدة تماًما لعالج املرض الذي ينجم عن اضطراب في املناعة الذاتية 
 New Atlas والذي يصيب املاليني حول العالم، بحسب ما نشره موقع

.Cellular & Molecular Immunology نقاًل عن دورية
على  تأثيًرا  الروماتويدي  املفاصل  التهاب  اكتشافات  أكثر  أحد  كان 
مدار العقود القليلة املاضية هو العثور على السيتوكني املناعي املسمى 
في  حاسًما  دوًرا  يلعب  والذي   )TNF-alpha( ألفا  الورم  نخر  عامل 
 TNF التهاب أنسجة املفاصل. بعد هذا االكتشاف، أتاح تطوير مثبطات
لألجسام املضادة أحادية النسيلة ملرضى التهاب املفاصل الروماتويدي 

نوًعا جديًدا تماًما من األدوية لعالج حالتهم.
ولكن كما أوضح كبير باحثي الدراسة الجديدة الدكتور صالح الدين 
أحمد، فإن مثبطات عامل نخر الورم ليست فعالة في جميع املرضى. كما 
أنها ال تعد أدوية مثالية طويلة األمد بسبب مجموعة متنوعة من اآلثار 

الجانبية.
 TNF alpha أو   - ألفا  الورم  نخر  »عامل  إن  أحمد  الدكتور  قال 
باختصار - هو أحد البروتينات االلتهابية الرئيسية التي تسبب التهاب 
حالًيا«،  املتاحة  العالجات  من  العديد  وتستهدفه  الروماتويدي  املفاصل 
مشيًرا إلى أنه يمكن أن يحدث بمرور الوقت تطور ملقاومة جسم املريض 

لهذه األدوية، وبالتالي ال تصبح فعالة في العالج.
أهداف  البحث عن  بدء  في  السبب  أن هذا هو  أحمد  الدكتور  وشرح 
دوائية غير مكتشفة سابًقا في إشارات TNF alpha، لذا فإن البروتينات 

التي تتفاعل معها قد تلعب دوًرا«.
الخاليا  يسمى  البشرية  الخاليا  من  نوع  على  الجديد  البحث  ركز 
املفاصل  التهاب  حاالت  وفي  املفاصل،  تبطن  والتي  الزليلية،  الليفية 
الروماتويدي، يتم تحفيز االلتهاب في الخاليا الليفية الزليلية بواسطة 

.TNF alpha
أشارت  والذي   ،sulfatase 2 يسمى  جزيء  على  الباحثون  واستقر 
دراسات سابقة للسرطان إلى أنه يلعب دوًرا في نمو الورم، ومن املعروف 
أنه يشارك في عمليات إشارات الخاليا املناعية. لذا افترض الباحثون أن 
السلفاتاز 2 يمكن أن يلعب دوًرا في الطريقة التي يتسبب بها عامل نخر 

الورم ألفا في حدوث االلتهاب.
قام الباحثون بإزالة البروتني من الخاليا الليفية الزليلية ثم راقبوا 
ما حدث عندما تم تحفيز الخاليا باستخدام TNF alpha. بشكل مثير، 
كشفت التجارب عن انخفاض كبير في االستجابات االلتهابية في الخاليا 

عند إزالة السلفاتاز 2.
أضاف الدكتور أحمد أن »التركيز على جزيء سلفاتاز لدوره املحتمل 
في االلتهاب كان تخميًنا مستنيًرا«، وأنه بمجرد أن تم إزالته من الخاليا 
الليفية الزليلية في عينات املختبر ظهر نمًطا ثابًتا للغاية من زيادة تعبير 
يمكن  أنه  يعني  مما  املختلفة،  والعينات  األنسجة  2 في جميع  سلفاتاز 

تقليل التأثيرات االلتهابية بشكل ملحوظ.
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حلقات كوكب زحل: هل ُيحّل لغزها 
بعدما حّير العلماء طوياًل؟

بني الكواكب املوجودة  من 
الشمسية،  في مجموعتنا 
أكثرها  كونه  يبرز زحل في 
وذلك بفضل  للخيال،  تحفيزًا 
يغيب  التي  الهائلة،  حلقاته 
حّتى  الخبراء  بني  اإلجماع 

اآلن بشأن أصلها وعمرها.
أجروا  باحثون  يقول 
دراسة، نشرت نتائجها مجلة 
أمس  يوم  املرموقة  ساينس 
يحملون  إّنهم  الخميس، 
السؤال  هذا  عن  إجابة 

الصعب.
وتوصلت الدراسة في خالصاتها إلى أّنه قبل حوالي مئة مليون عام، تحّطم قمر جليدي بعد أن اقترب 

ملسافة زائدة من زحل، ثّم وضعت بقايا هذا الجرم السماوي نفسها تدريجيًا في املدار حوله.
وقال املعّد الرئيسي للدراسة جاك ويزدوم: »اكتشف غاليليو حلقات زحل قبل حوالي أربعة قرون، وهي 
من أكثر األشياء إثارة لالهتمام التي ُتمكن مالحظتها من خالل تلسكوب صغير في املجموعة الشمسية«.
األستاذ  هذا  برس  فرانس  لوكالة  قال  ما  وفق  ُمرٍض«،  أمر  لتشّكلها  معقول  تفسير  »إيجاد  أّن  كما 

املتخصص في علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وَتَشّكل كوكب زحل، سادس الكواكب بعدًا عن الشمس، قبل أربعة مليارات ونصف مليار سنة، في 

بدايات تكّون النظام الشمسي.
لكن قبل بضعة عقود، قال علماء إّن حلقات هذا الكوكب ظهرت بعد ذلك بكثير، أّي قبل حوالى 100 
عام  في  انطلق  الذي  كاسيني،  املسبار  نقلها  بفعل مالحظات  الفرضية  فقط. وتعّززت هذه  مليون سنة 

1997 وُسحب من الخدمة عام 2017.
لكن »نظرًا لعدم تمّكن أحد من تحديد مسار يفضي إلى إثبات أّن هذه الحلقات تشّكلت قبل 100 مليون 

سنة فقط، شّكك البعض بصّحة املنطق« الذي أجري بموجبه هذا التأريخ، وفق جاك ويزدوم.
وبذلك، أعّد الباحث وزمالؤه نموذجًا معقدًا ال يسمح بشرح ظهورها الحديث نسبيًا فحسب، بل أيضًا 

بفهم خاصية أخرى لهذا الكوكب هي االنحناء.
في الواقع، يميل محور دوران زحل بزاوية 26,7 درجة قياسًا للخط العمودي )ما يسمى بانحراف 
الكوكب(. مع ذلك، لكون زحل كوكبًا غازيًا عمالقًا، كان من املتوقع أن تكون عملية تراكم املادة التي أّدت 

إلى تكوينه قد تركته في مسار عمودي على مستوى مداره.
انطلق الباحثون، الذين أعّدوا نموذجًا عن الجزء الداخلي من الكوكب لحساباتهم، من اكتشاف حديث: 
الكوكب  80 قمرًا(، يتحرك تدريجيًا بعيدًا عن  الكوكب أكثر من  )يضم  أقمار زحل  تيتان، أكبر قمر من 

وبسرعة نسبيًا.
بالدوران  زحل  دوران  محور  به  يقوم  الذي  املعدل  تدريجيًا  الحركة  هذه  غّيرت  نموذجهم،  وبحسب 

الكامل حول العمودي، تمامًا مثل محور لعبة بلبل تشكل مخروطًا وهميًا أثناء دورانها.
ويرتدي هذا التفصيل أهمية، فقبل حوالى مليار سنة، كان هذا الترّدد في حالة تزامن مع ترّدد مدار 

نبتون. وتسّببت هذه اآللية القوية بانحناء زحل حّتى 36 درجة.
لكّن الباحثني وجدوا أّن هذا التزامن بني زحل ونبتون لم يعد دقيقًا اليوم. ملاذا؟ ال يمكن أن يحصل 

ذلك إاّل بفعل حدث ضخم.
ووضع الباحثون من هذا املنطلق فرضية وجود قمر ذي مدار فوضوي، اقترب تدريجيًا بشكل مفرط 

من زحل حّتى تسّببت قوى الجاذبية املتناقضة في خلعه من مكانه.
ويوضح جاك ويزدوم: »تم هدمه إلى قطع متعددة، وهذه القطع نفسها ال تزال متفرقة، وشيئًا فشيئًا، 

تشّكلت منها الحلقات«، رغم أّن غالبيتها تنزل نحو زحل.
وقّلص تأثير تيتان، الذي استمر في االبتعاد، في النهاية، ميل زحل إلى ما نراه اليوم.

من  خارجة  فراشة  بأجنحة  تشبيه  وهو  »كريساليس«،  اسم  املفقود  القمر  على  ويزدوم  جاك  أطلق 
شرنقة، كما الحال في تشّكل الحلقات.

كان أصغر قلياًل من قمر األرض، وبحجم قريب من قمر آخر لزحل  ويعتقد العلماء أّن »كريساليس« 
هو إيابيتوس.

مع ذلك، فإّن هذا األخير يتكّون بالكامل تقريبًا من املاء املثلج.
املثلج، وهذا ما  املاء  أّن الشرنقة مصنوعة أيضًا من  »لذلك من املعقول أن نفترض  ويقول ويزدوم: 

يفضي إلى تشكيل الحلقات« التي تتكّون منها بنسبة %99، وفق األستاذ الجامعي.

هل ي�شاعد خل التفاح في اإنقا�ص الوزن؟
عالجًا  التفاح  خّل  يمّثل 
استخدمه  شهيرًا،  منزليًا 
الناس منذ القدم كمادة حافظة، 
في  استخداماته  إلى  إضافة 
يحمله  ما  إلى  نظرًا  الطب، 
من فوائد صحية. كما أنه من 
استخدامًا  الخّل  أنواع  أكثر 
الذين  األشخاص  من 
صحية. هل  يتبعون حميات 
فعاًل  التفاح  خّل  يساعد 
هي  وما  الوزن؟  إنقاص  في 

فوائده الصحية؟
تحتوي كّل ملعقة كبيرة من 
الخّل على نحو ثالث سعرات 
حرارية، وهي نسبة منخفضة 
عدة  دراسات  وُتظهر  جدًا. 
من  يزيد  أن  يمكن  الخّل  أّن 
وبالتالي  باالمتالء،  الشعور 
سعرات  تناول  على  يساعد 
إلى  يؤدي  مما  أقل،  حرارية 
إلحدى  فوفقًا  الوزن.  فقدان 

غنية  وجبة  مع  الخّل  تناول  أدى  الدراسات 
ما  باالمتالء،  الشعور  زيادة  إلى  بالكربوهيدرات 
ساعد في تناول املشاركني 275-200 سعرًا حراريًا 
ملدة  استمرت  دراسة  وأظهرت  اليوم.  طوال  أقل 
يعانون  175 شخصًا  على  وأجريت  أشهر،  ثالثة 
التفاح يوميًا أدى إلى  أّن تناول خّل  من السمنة، 
ملعقة  فتناول  الوزن؛  وفقدان  البطن  دهون  تقليل 
كغ، وتناول ملعقتني   1.2 إلى خسارة  أدى  كبيرة 

كبيرتني أدى إلى خسارة 1.7 كغ.
ولخّل التفاح فوائد صحية أخرى، إذ يساعد في 
ومقاومة مرض  الدم  في  السكر  خفض مستويات 
في عالج مرض  التفاح  خّل  يساعد  كما  السكري. 
أجريت  دراسة  وجدت  فقد   ،2 النوع  من  السكري 
كبيرتني  ملعقتني  تناول  أّن  السكري  مرضى  على 
السكر  نسبة  من  قلل  النوم  قبل  التفاح  خّل  من 
%4 في صباح اليوم التالي. كما  في الدم بنسبة 
الوقاية من  يساعد الخّل األشخاص األصحاء في 
مستويات  على  الحفاظ  خالل  من  السكري  مرض 

السكر الطبيعية في الدم.
وتشير دراسة إلى أّن الخّل قد يحسن حساسية 
األنسولني بنسبة %34-19 عند تناول وجبة غنية 
نسبة  ملحوظ  بشكل  ويخفض  بالكربوهيدرات، 
 50 تناول  بعد   31.4% بنسبة  الدم  في  السكر 

غرامًا من الخبز األبيض.
ألمراض  شائعًا  عالجًا  التفاح  خّل  يمثل  كما 
إلى  ونظرًا  واألكزيما.  الجفاف  مثل  الجلد، 
خصائصه املضادة للميكروبات، يمكن لخّل التفاح 
املرتبطة  الجلدية  االلتهابات  منع  في  يساعد  أن 
أن  ويمكن  األخرى.  الجلد  وأمراض  باألكزيما 
يساعد استخدام خّل التفاح املخفف املوضعي في 

وفي  الجلد،  على  وضعه  عند  الشباب  حّب  عالج 
للبشرة  الطبيعية  الحموضة  درجة  توازن  إعادة 
ينصح  وعمومًا  الواقي.  الجلد  حاجز  وتحسني 
الخّل  عالجات  تجربة  قبل  الطبيب  باستشارة 

خاصًة على الجلد التالف.
حمض  من   %  5-6 على  التفاح  خّل  يحتوي 
األسيتيك أو الخّليك، وهو املركب النشط الرئيسي 
القوية  الحامضة  والنكهة  الرائحة  عن  واملسؤول 
التفاح  خّل  يحتوي  كما  الصحية.  والفوائد 
العضوي غير املصّفى أيضًا على مادة تسمى »األم« 
واإلنزيمات  البروتينات  من  خيوط  من  وتتكون 
األمينية  األحماض  وبعض  الصديقة،  والبكتيريا 
ومضادات األكسدة، وكمية قليلة من البوتاسيوم. 
في حني يحتوي الخّل على كميات ضئيلة جدًا من 

الفيتامينات أو املعادن.
النظام  في  التفاح  خّل  إلدخال  طريقة  أفضل 
السلطة  مثل  األطعمة،  إلى  إضافته  الغذائي 
في  تخفيفه  يمكن  كما  الصنع.  منزلي  واملايونيز 
املاء وتناوله كمشروب باستخدام القشة، إذ تتراوح 
اثنتني  إلى  صغيرة  ملعقة  من  الشائعة  الجرعات 
 15-30( اثنتني  أو  كبيرة  ملعقة  إلى  )10-5 مل( 
مل( يوميًا مضافة إلى كوب كبير من املاء. وينصح 
باستخدام خّل التفاح العضوي غير املصّفى الذي 
البدء بجرعات  األفضل  »األم«. ومن  على  يحتوي 
صغيرة، وتجنب تناول كميات كبيرة، إذ يمكن أن 
جانبية  آثارًا  الخّل  من  الكبيرة  الجرعات  تسبب 
وفقدان  األسنان  مينا  تآكل  ذلك  في  بما  ضارة، 
الدوائية  والتفاعالت  األسنان  وتسوس  املعادن 
قبل  الطبيب  باستشارة  يوصى  لذلك  املحتملة. 
بعض  استخدام  حال  في  التفاح  خّل  استهالك 

األدوية، مثل أدوية تنظيم سكر الدم.

املحادثات  اصطناعي لتحسني  ذكاء  نظام  العلماء  يطّور 
الضحك  كيفية  األخيرة  ولتعليم  والروبوتات،  البشر  بني 
يتولى  الذي  الفريق  وقال  املناسبة.  األوقات  في  واالبتسام 
إن  تطوير الروبوت الضاحك الذي أطلق عليه اسم »إيريكا« 
املشروع يمكن أن يحسن املحادثات العفوية بني األشخاص 

وأنظمة الذكاء االصطناعي.
كوجي  البروفيسور  للبحث،  الرئيسي  املؤلف  وقال 
املهمة  الوظائف  إحدى  أن  »نعتقد  كيوتو:  جامعة  من  إينو 
ألنظمة الذكاء االصطناعي املخصصة للمحادثات هي إظهار 
التعاطف، وارتأينا أن إحدى الطرق التي يمكن أن يتعاطف 
ما  الضحك«، وفق  البشر هي مشاركتهم  مع  الروبوت  فيها 

نقلت مجلة فرونتيرز إن روبوتيكس أند إيه آي.
االصطناعي  الذكاء  نظام  تعليم  في  وزمالؤه  إينو  شرع 
بيانات  جمعوا  املحادثة.  أثناء  الضحك  فن  بهم  الخاص 
80 حوارًا للتعارف السريع بني طالب  التدريب من أكثر من 
أربع  على  أواًل  عرض  الذي  والروبوت  الذكور  الجامعات 

ممثالت مغمورات.
للروبوت  لتعليمها  الضحك  من  أنواع   3 العلماء  حّدد 
)مثل  االجتماعي  والضحك  املنفرد،  الضحك  »إيريكا«: 
االبتسامات املهذبة أو املحرجة(، والضحك تعبيرًا عن املرح. 
استخدمت البيانات لتدريب النظام اآللي كي يستطيع اتخاذ 
نوع  بشأن  وكذلك  ال،  أو  سيضحك  كان  إذا  ما  بشأن  قرار 

الضحك.
من خالل  »إيريكا«،  لدى  الدعابة«  »روح  الفريق  واختبر 
أربعة حوارات قصيرة ملشاركتها مع شخص، ودمج  إنشاء 
املحادثة  برامج  في  الجديدة  املشترك  الضحك  خوارزمية 
خاللها  تضحك  لم  التي  السيناريوهات  قورنت  الحالية. 
»إيريكا« على اإلطالق، أو حني عبرت عن »ضحكة اجتماعية«.
وقالت البروفيسورة ساندرا واتشتر، من معهد أكسفورد 
عني  في  نضع  أن  »يجب  أكسفورد:  جامعة  في  لإلنترنت 
االعتبار أن الروبوت أو الخوارزمية لن تكون قادرة على فهم 
الشخص أبدًا. ال يعرفه، وال يفهمه، وال يفهم معنى الضحك. 
إنهم ليسوا واعني، لكنهم قد يجيدون جعل الشخص يعتقد 

أنهم يفهمون ما يجري«.
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عزيز بلبودالي 
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم 
جريدة  نشرته  مقال  مع  والرياضة  األولي 
»االتحاد االشتراكي« في عددها ألول أمس 
الثالثاء تحت عنوان: » بسبب عدم توصلها 
بالمنحة الوزارية،جامعة الجمباز تقرر إلغاء 
المشاركة في البطولة العربية«، حيث قامت 
المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  بدعوة 
الثالثاء،وعدد  اليوم  نفس  للجمباز،صباح 
معهم  ووقعت  أخرى،  جامعات  رؤساء  من 
عقودا ستمكنهم من تسلم المنحة الوزارية 

خالل األيام القليلة المقبلة.
قد أشار  بالجريدة  الصادر  المقال  وكان 
إلى موضوع عدم توصل الجامعات بمنحة 
الوزارة، و إلى أن الجامعة الملكية المغربية 
البطولة  في  المشاركة  عدم  للجمباز قررت 
الفترة  في  الجزائر  في  تقام  التي  العربية 
2022، وذلك  6 أكتوبر  30 شتنبر إلى  من 
بسبب الضائقة المالية التي تمر منها، وعدم 
توصلها بمنحة الوزارة لسنة 2022،شأنها 

شأن عدة جامعات رياضية وجدت نفسها في 
مواجهة ضائقة مالية أثرت بشكل كبير على 

السير العادي لشؤونها.
وجاء في المقال أن جامعة الجمباز راسلت 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة 
الجاري،  شتنبر   14 بتاريخ  والرياضة، 
في  المشاركة  على  قدرتها  بعدم  تخبرها 
تنطلق  التي  للجمباز  العربية  البطولة 
بالجزائر في نهاية الشهر الجاري وذلك لعدم 

توصل الجامعة بالمنحة المالية السنوية.
وعلمت الجريدة أن  رؤساء عشر جامعات 
ال��وزارة  بمقر  الثالثاء  أمس  أول  حضروا 
وبدعوة من مصالحها ووقعوا عقودا،كآخر 
إجراء وزاري، قبل أن يتمكنوا من تسلم منحة 

الوزارة.
 هذا ولم يتم اإلفصاح عن طريقة اإلفراج 
عن المنحة،هل سيتم منحها كاملة أم عبر 
شطرين،خاصة أن هناك إحدى عشرة جامعة 
رياضية كانت قد تسلمت نصف المنحة قبل 
حولي شهر ونصف، في انتظار تسلم الشطر 
يطول  ال  أن  الجامعات  تأمل  الثاني،والذي 
انتظاره والسنة المالية توشك على االنتهاء.

 ومعلوم أن عددا كبيرا جدا من الجامعات 
المالية  الظروف  نفس  تعيش  الرياضية 
الجمباز  جامعة  تعيشها  التي  الصعبة 
بسبب عدم توصلها بالمنحة الوزارية التي 
تعتبر أهم مداخيلها إن لم نقل هي المداخيل 

الوحيدة لديها. 
والوزارة الوصية وهي تتلكأ،كما أشرنا 
في مقال سابق بالجريدة، عن صرف المنحة 
تضع الجامعات الرياضية، في وضع مزري 
تجاه  بتعهداتها  االلتزام  معه  تستطيع  ال 
األندية  وتجاه  والدولية  القارية  البطوالت 
على  قادرة  لها،وغير  المنتمية  والجمعيات 
تطوير رياضتها وال على إعداد رياضييها 

ومنتخباتها.
ج��ام��ع��ة  أن  ال���ج���ري���دة  ع��ل��م��ت  ك��م��ا 
بتوقيع  استبشارها  من  الجمباز،وبالرغم 
المشاركة  بعدم  قرارها  المنحة،فإن  عقد 
الجاري  الشهر  العربية،نهاية  البطولة  في 
بالجزائر،اليزال قائما،وذلك بسبب ضائقتها 
البطولة  في  بالمشاركة  مكتفية  المالية، 
تحتضنها مصر  التي  لأليروبيك  اإلفريقية 

ابتداء من يوم أمس األربعاء. 

طوى فريق الرجاء الرياضي صفحة المدرب التونسي، فوزي 
في  عاليا  التحليق  إلى  النسور  قيادة  في  فشل  الذي  البنزرتي، 
أجواء التنافس على الدوري االحترافي، بعد بداية مخيبة، جمع 

فيها نقطتين من أصل تسع ممكنة.
ولم يقدم الفريق األخضر تحت قيادة شيخ المدربين التونسيين 
ما كان منتظرا منه، رغم الصفقات الكبيرة التي قام بها خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية، حيث بدا أنه فقد شخصيته وهويته، وتحول 
إلى مجرد رقم عادي في معادالت التنافس الوطني، بعدما تعادل 
بالميدان، وبشق األنفس، أمام أولمبيك آسفي والمغرب التطواني، 
وانهزم خارج الديار أمام الوافد الجديد على الدوري االحترافي، 

اتحاد تواركة.
على  مجبرا  نفسه  البنزرتي  وجد  األداء،  تواضع  عن  وفضال 
متابعة مباريات الفريق من المدرجات، على خلفية توقيفه لست 
مباريات، حينما كان مدربا للوداد خالل نهاية موسم 2019 – 2020، 
وهي العقوبة التي وجدها في انتظاره بمجرد عودته إلى الدوري 

االحترافي، عقب االعتراض الذي تقدم به أولمبيك آسفي.
بقرار  عجلت  التي  الكبيرة  األسباب  من  الواقعة  هذه  وكانت 
االنفصال، رغم أن الرئيس الرجاوي، عزيز البدراوي، ما فتئ يؤكد 
دعمه للمدرب التونسي، وأبدى تشبثا به، ألن التعاقد معه كان عن 

قناعة واستشارة تقنية من مختصين.
التعادل  عقب  مباشرة  البنزرتي،  أطلقه  الذي  التصريح  وكان 
بالميدان أمام المغرب التطواني يوم األحد الماضي، مؤشرا على 
أن البنزرتي وصل إلى خط النهاية مع الرجاء، بعدما عبر عن عدم 
رضاه على المستوى الذي ظهر به فريقه أمام تطوان، حيث قال: 
»لست راضيًا عن أداء الفريق بشكل عام وال أستطيع العيش في 
ظل غياب النتائج اإليجابية«، مضيفا أن »هناك أمور غير مفهومة، 
ونحن مطالبون بمراجعة األوراق قبل فوات األوان، ومستعد للرحيل 

في حال كنت أنا المخطئ«.
ومباشرة بعد هذا التصريح، عقد الرئيس الرجاوي اجتماعا، يوم 
االثنين، مع البنزرتي، الذي حاول التنصل من مسؤوليته بخصوص 
االنتدابات، وألصقها باللجنة التقنية، وهو ما رفضه البدراوي، 
الذي خيره بين إعادة ترتيب اوراقه الرحيل إن وجد نفسه غير 
قادر على االستمرار، ليخلص الطرفان إلى ضرورة إنهاء العالقة 

التعاقدية، حيث سيحصل البنزرتي على مبلغ 40 مليون سنتيم، 
فضال عن مقدم العقد الذي توصل به عند التوقيع والمحدد في 

60 مليون سنتيم.
ربط  الرجاوي،  الرئيس  لدى  االنفصال  قناعة  تكون  وبمجرد 
اتصاالته بمنذر الكبير، الذي تولي قيادة نسور قرطاج في كأس 

العرب ونهائيات أمم إفريقيا 2022.
إنهاء  أجل  من  البيضاء  بالدار  الثالثاء  مساء  الكبير  وحل 
المفاوضات، التي قطعت أشواطا كبيرة، وبناء عليها ألغى توقيع 
كل  على  معه  اتفق  قد  كان  الذي  الجزائر،  لمولودية  تدريبه  عقد 

التفاصيل.
وما إن تردد في محيط مركب الوازيس اسم منذر الكبير حتى 
انتفضت فئة كبيرة من الجماهير، معتبرة أن الرئيس جازف كثيرا 
بإنهاء عالقته بالمدرب البنزرتي، وكان يتعين منحه مزيد من الوقت 
قصد إيجاد التوليفة المثالية، وأنه ال يمكن الحكم على عمله من 
خالل ثالث مباريات، قبل أن تعتبر أن منذر الكبير فاقد للخبرة 
لقب واحد، وكان  الرجاء، ألن في رصيده  قيادة  الكافية من أجل 

سنة 2013 رفقة النادي البنزرتي، حيث توج معه بكأس تونس.

مباراتان وديتان للمنتخب 
األولمبي ضد السنغال 

يخوض المنتخب الوطني ألقل من 23 سنة، يومه الخميس 
ويوم األحد المقبل،مباراتين وديتين أمام المنتخب السنغالي 
بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة الرباط، 

بداية من الساعة السادسة والنصف مساء.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته 
على موقعها الرسمي مساء الثالثاء، أن المباراتين تندرجان 
في إطار استعدادات النخبة الوطنية لالستحقاقات المقبلة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني ألقل من 23 سنة دخل منذ 
االثنين وإلى غاية 27 شتنبر الجاري، في تجمع إعدادي 

مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

اليوم بإسبانيا 
المنتخب الوطني للشبان 

يواجه أستراليا 
يواجه المنتخب الوطني ألقل من20 سنة، يومه الخميس 
الدولي،  الدوري  مباريات  أولى  برسم  أستراليا،  منتخب 
الذي تحتضنه مدينة مورسيا االسبانية، بمشاركة منتخبات 
أستراليا وإنجلترا والشيلي، على أن يقابل منتخب إنجلترا 
يوم السبت 24 شتنبر 2022، في حين سيالقي منتخب 

الشيلي يوم الثالثاء 27 شتنبر 2022.
أول  الثالثاء،  أمس  أول  الوطنية،  العناصر  وخاضت 
استعدادا  باسبانيا،  مورسيا  بمدينة  لها  تدريبية  حصة 

لهذه البطولة.
وشارك في هذه الحصة التدريبية، التي أقيمت بملعب 
ونصف  لساعة  امتدت  والتي  مورسيا،  بمدينة  بينطار  
وهبي  محمد  طرف  من  عليهم  المنادى  الالعبين  جميع 

مدرب المنتخب الوطني. 
وكانت محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني ألقل من 
20 سنة، قد وجه الدعوة إلى 25 العبا، بقصد المشاركة 

في هذا الدوري وهم: 
أسامة أرهون )مالقا اإلسباني( – عبد اهلل أزرور)الرجاء 
 – عدنان بنسعد )أتليتكو مدريد االسباني(   – الرياضي( 
بوخريص  عثمان   – الرياضي(  )الفتح  بنتايك  اهلل  عبد 
)الجيش الملكي( – صالح الدين كوفي )الفتح الرياضي( 
أيمن   – )إسبانيول برشلونة االسباني(  الهياللي  عمر   –
)جيل  الرغواي  رضا   – )هالس فيرونا االيطالي(  الوافي 
يونس  محمد   – باعالل  اهلل  عبد   – البرتغالي(  فيسنتي 
ضياء  الجازولي )أكاديمية محمد السادس لكرة القدم( – 
الدين الجرموني )أجاكس أمسترادم الهولندي( – ياسين 
خاليفي )إتحاد تواركة( – إلياس كورث )شالكه 04 األلماني( 
– زكرياء لبيب )الرجاء الرياضي( – واسيم النطاكي )ليل 
الفرنسي( – إلياس لوفرنك )ميشيلن البلجيكي( – أسامة 
اليعقوبي )أكاديمية محمد السادس لكرة القدم( – إلياس 
ماغو )ستندار دولييج البلجيكي( – وليد محمدي )غرويتر 
فورت األلماني( – عمر صاديق )اسبانيول برشلونة( – عبد 
الرحمان سوسي )أنتويرب البلجيكي( –سامي تلمساني 
دولييج  )ستندار  توري  سامي   – االنجليزي(  )تشيلسي 
البلجيكي( - إلياس الزياني )ستندار دولييج البلجيكي(.

برنامج الدور التمهيدي الثاني 
من دوري أبطال إفريقيا

تعرف فيريقا الرجاء والوداد الرياضيين على خصميهما 
الدور  من خوض  أعفيا  بعدما  إفريقيا،  أبطال  دوري  في 

التمهيد األول.
الماضية،  النسخة  لقب  حامل  الوداد،  سيكون  وهكذا 
على موعد مع ريفيرز النيجيري، فيما يلتقي الرجاء بإي 
سي نجيليك من النيجر. وحدد االتحاد اإلفريقي الفترة ما 
بين 07 و 09 أكتوبر المقبل موعدا لمباريات الذهاب، فيما 

يجرى اإلياب بين 14 و16 أكتوبر.
وفي ما يلي برنامج مباريات هذا الدور

بالتونيوم )نيجيريا( – الترجي الرياضي )تونس(
االتحاد المنستيري )تونس( – نادي األهلي )مصر(

ريفرز )نيجيريا( – الوداد البيضاوي )المغرب(
اي سي نجليك )النيجر( – الرجاء البيضاوي )المغرب(
فايبرز )أوغندا( – تي بي مازيمبي )جمهورية الكونغو(

فولكان موروني)القمر( / الباس )السيشل( – ماميلودي 
صاندونز )جنوب إفريقيا(

أسيك ميموزا )كوت ديفوار( – حوريا كوناكري )غينيا(
كارا )توغو( – شبيبة القبائل )الجزائر(

جوليبا )مالي( / مونغومو )غينيا االستوائية( – شباب 
بلوزداد )الجزائر(

يونغ أفريكانز )تنزانيا( – الهالل )السودان(
المريخ )السودان( – أهلي طرابلس )ليبيا(

فالمبو دو سنتر )بورندي( – الزمالك المصري / إلكتيرك 
سبورت )تشاد(

كيب تاون )جنوب أفريقيا( – بيترو لواندا )أنغوال(
بريميرو دي أغوستو )أنغوال( – سيمبا )تنزانيا(

أرويال ليباردز )ايسواتني( – كوتون سبور )الكاميرون(
رايل كاديوغو )بوركينا فاسو( – فيتا كلوب )جمهورية 

الكونغو( 

إبراهيم العماري

 البنزريت خارج مركب الوازيس

الرجاء يطوي �صفحة البنزرتي ويوا�صل االعتماد 
على المدر�صة التون�صية و�صط تخوف منا�صريه

طبيب  هيفتي،  ال��رزاق  عبد  الدكتور  قال 
المنتخب الوطني المغربي، إن كل الالعبين 
في حالة صحية جيدة، ما عدا ياسين بونو 

ونصير المزراوي وسفيان أمرابط.
به  خص  تصريح  في  هيفتي،  وأوض��ح 
يعانون  الالعبين  هؤالء  أن  الجامعة،  موقع 
من إصابة ستفرض عليهم عدم االنخراط في 
التداريب الجماعية لمدة أربعة أو خمسة أيام، 
ما يعني رسميا غيابهم عن المباراة الودية 

التي ستجمع الفريق الوطني يوم غد الجمعة 
بالشيلي.

على  إصابة  من  بونو  ياسين  ويعاني 
مستوى الفخذ، فيما تعرض سفيان أمرابط 
لتوعك على مستوى أعلى عضلة الفخذ ونصير 
مزراوي في الكاحل، مشيرا إلى أنها إصابات 

غير خطيرة.
بالتأكيد  الوطني  المنتخب  طبيب  وختم 
على أن هذا الثالثي يخضع لبرنامج عالجي، 

تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، 
بتنسيق مع أطباء فرقهم.

وسيتوجه المنتخب الوطني، صباح يومه 
خاصة،  طائرة  عبر  إسبانيا،  إلى  الخميس 
حيث سيخوض مساء اليوم حصة تدريبية 
ببرشلونة، سيحاول خالها الناخب الوطني 
وليد الركراكي وضع اللمسات األخيرة على 

المجموعة التي سيدخل بها لقاء الغد.
أم��س  ال��وط��ن��ي��ة  المجموعة  وخ��اض��ت 

األربعاء آخر حصصها التدريبية بالمغرب، 
بعدما اكتملت صفوفها في حصتي الثالثاء، 
واللتين ركز فيهما الركراكي على الجانبين 

التكتيكي والتقني.
وتميزت هاتين الحصتين بأول ظهور لحكيم 
زياش، الذي شكلت عودته إلى الفريق الوطني 
عام ونصف على  أكثر من  بعد  حدثا مهما، 
غيابه بسبب خالفه مع وحيد خليلوزيتش، 
مدرب المنتخب السابق، وإعالن اعتزاله دوليا.

يواجه غدا الشيلي وديا، المنتخب الوطني يتوجه اليوم إلى برشلونة

تفاعال مع ما نشرته » االتحاد االشتراكي« 

من تداريب املجموعة الوطنية يوم الثالثاء

الـريـــاضي
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 الجامعات الرياضية تنتظر »عطف« الوزارة الوصية

الوزارة تتحرك تجاه اإلفراج عن منح الجامعات الرياضية

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،أول أمس الثالثاء 
بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع 
اإلقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة 

الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال 
الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، »تجدد المملكة 
المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع اإلقليمي 
المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، 
وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة«.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية 
تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس األمن وأكثر 

من 90 دولة.
وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه »وعلى أرض الواقع، 
تواصل األقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي 
ال رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد لألقاليم 
الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل عام 2015«، الفتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك 
بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، 
من خالل ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي 

الصحراء المغربية.
وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية 
واالقتصادية  السياسية  الحياة،  جــوانــب  جميع  فــي 
واالجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية 
للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.وأضاف أن المملكة 
الملك محمد  المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جاللة 
السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها 
إلعادة  الشخصي  ومبعوثه  العام  األمين  لجهود  الكامل 
إطالق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس 
المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، 
الدولي،  األمن  مجلس  لقرارات  وفقا  التوافق  على  مبني 

خاصة القرار األخير رقم 2602.

وأكد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية 
في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة 
الشرط  تعتبر  المفتعل،  النزاع  هذا  واستمرار  خلق  في 
األساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

بالغ  عن  المغربية  المملكة  إعراب  بالمناسبة،  وجدد، 
قلقها إزاء الوضع اإلنساني الكارثي وغياب حكم القانون 
الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، 
في انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي، مسؤولياتها 
عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة 
ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في 

منطقة الساحل.
كما جدد أخنوش، في هذا اإلطار، دعوة المجتمع الدولي 
إلى العمل من أجل حث الجزائر على االستجابة لندءات 
مجلس األمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة 

في مخيمات تندوف.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد رئيس الحكومة، 
ثبات الموقف المغربي الداعم تأسيسا على حل الدولتين 
المتوافق عليه دوليا، والتزامه بمواصلة جهوده للمساعدة 

في إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.
بعثها  التي  بالرسالة  المناسبة،  بهذه  أخنوش،  وذكر 
جاللة الملك محمد السادس لفخامة السيد محمود عباس 
أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 20 دجنبر 2020، 
الداعم  المغربي  الموقف  ثبات  جاللته  فيها  جدد  والتي 
للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق 
الطرفين،  بين  بالمفاوضات  التشبث  وعلى  دوليا،  عليه 
الفلسطيني واإلسرائيلي، سبيال وحيدا للوصول إلى حل 

نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
وجدد جاللة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة 
عن منظمة التعاون اإلسالمي، التأكيد على أن المغرب لن 
يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس 
الشريف، كأرض للتعايش والسالم، وسيواصل الدفاع عن 
الوضع الخاص للمدينة المقدسة، واحترام حرية ممارسة 

الشعائر الدينية ألتباع الديانات السماوية الثالث، وحماية 
حرمة المسجد األقصى المبارك.

الوضع  بتحسين  الدائم  المغرب  التزام  إطــار  وفــي 
المعيشي للفلسطينيين، قاد جاللة الملك محمد السادس 
ألنبي  لجسر  الدائم  الفتح  على  باالتفاق  توجت  وساطة 
)جسر الملك حسين( الذي يربط الضفة الغربية باألردن، 
مما سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، 

ويسهل عملية تنقل األشخاص والسلع.
وفي معرض تطرقه للوضع في ليبيا، ذكر رئيس الحكومة 
المشترك  والمصير  التاريخ  من  وانطالقا  المغرب،  بأن 
الذي يربطه بدولة ليبيا، وبناء على الزخم اإليجابي الذي 
يواصل  بوزنيقة،  ومحادثات  الصخيرات  اتفاق  أحدثه 

جهوده للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في هذا 
الملك  لجاللة  السديدة  للرؤية  وفقا  وذلك  الشقيق،  البلد 

محمد السادس.
األزمة في  بأن  المغرب يظل مقتنعا  أن  وأكد أخنوش 
أنفسهم، دون  الليبيين  ليبيا ال يمكن حلها إال من طرف 
تدخل أو جدول أعمال خارجي، مذكرا بأن المملكة ترحب 
بتعيين عبد اهلل باتيلي ممثال خاصا لألمين العام لألمم 
على  وتؤكد  ليبيا،  بدولة  الدعم  لبعثة  ورئيسا  المتحدة 
استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة 
للتوافقات  الليبية  األطراف  لتصل  المبذولة  الجهود  في 
الضرورية إلجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل 

وحيد لتخطي الوضع الحالي.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة، إن المغرب يدعو 
إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول اإلفريقية، 
خاصة من خالل تخفيف عبء الديون، وإطالق مبادرات 
تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه 

الصدمات االقتصادية الحالية والمستقبلية.
وذكر أخنوش، في هذا الصدد، بأن الزيارات المتتالية 
الــدول  من  العديد  إلــى  الــســادس  محمد  الملك  لجاللة 
اإلفريقية جسدت هذه القناعة، من خالل إطالق مشاريع 
مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية 
وضمان األمن الغذائي، وتحفيز النمو االقتصادي، التزاما 

منه بتحقيق مبدأ »التكامل اإلفريقي«.
الملكية  الرعاية  تحت  المغرب،  بتنظيم  أيضا،  وذكر 
اإلفريقية  األعمال  لقمة  عشر  الرابعة  الــدورة  السامية، 
األمريكية، بهدف تحفيز تدفقات االستثمار إلى القطاعات 

ذات األولوية للبلدان اإلفريقية.
رئيس  الحظ  المغرب،  باسم  ألقاها  التي  كلمته  وفي 
من  تضررا  األكثر  تعتبر  اإلفريقية  القارة  أن  الحكومة 
تداعيات الوضعية االقتصادية الصعبة التي أفرزتها األزمة 
الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء األكبر جراء 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية.
وأعرب عن األسف لكون هذا الوضع يهدم مكتسبات القارة 
في مجال التنمية المستدامة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن 
إفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، 
والخروج من هذه األزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على 
موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه 
»اتفاقية  من مكاسب ومنافع مستقبلية من خالل تفعيل 

.»ZLECAF التجارة الحرة القارية اإلفريقية
السامي  الخطاب  من  بمقتطف  كلمته  أخنوش  وختم 
قال  حين  اإلفريقي  لالتحاد   28 القمة  في  الملك  لجاللة 
جاللته »نحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى 
العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق 

تطلعات شعوبنا«.  

التازي أنوار
وجه النائب البرلماني محمد مالل، باسم الفريق االشتراكي 
والحماية  الصحة  وزيــر  إلى  شفويا  ســؤاال  النواب،  بمجلس 

االجتماعية حول الخريطة الصحية ببالدنا.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، أن الخريطة الصحية 
لبالدنا تعد أهم وسيلة للتدبير األمثل لإلمكانيات التقنية والبشرية 

وتحقيق العدالة المجالية وتجويد الخدمات الصحية.
عدد  رغم ضعف  أنه  البرلماني محمد مالل،  النائب  وأضاف 
الموارد البشرية خاصة األطباء والموارد التقنية، لكن بخريطة 
صحية وتنظيم محكم للمتوفر من اإلمكانيات، يمكن تخفيف العبء 

عن الساكنة خاصة المعوزة والمهمشة منها.
في  الحالية  الصحية  الخريطة  أن  االتحادي  النائب  واعتبر 
مختلف جهات وأقاليم المملكة تحتاج إلى تحيين يعتمد المقاربة 

صياغتها  قبل  المدني  والمجتمع  المنتخبين  مع  التشاركية 
والمصادقة عليها.

وعلى هذا األساس، ساءل النائب البرلماني محمد مالل، وزير 
الوزارة  تعتزم  التي  الخطة  عن  االجتماعية،  والحماية  الصحة 
التي  المقاربة  وماهي  الصحية؟  الخريطة  تسطير  خاللها  من 

ستعتمدها؟ وماهي آجال المصادقة عليها؟.
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أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
�لمغرب يجدد �اللتز�م باإيجاد حل �سيا�سي نهائي يقوم على �أ�سا�س 

�لمبادرة �لمغربية للحكم �لذ�تي في �إطار �ل�سيادة �لوطنية
�لتاأكيد على ثبات �لموقف �لمغربي �لد�عم  للق�سية �لفل�سطينية ولل�سلم في ليبيا

مالل: �لخريطة �ل�سحية ببالدنا تحتاج �إلى تحيين لتخفيف �لعبء عن �لمو�طنين �ئتالف 190 من �أجل عالم عمل خال من �لعنف و�لتحر�س يت�سامن مع 
�ل�سغيلة �ل�سحية ويطالب بفتح تحقيق في وفاة  طبيب بم�ست�سفى �بن ر�سد 

التحرش«،  و  العنف  من  خال  عمل  عالم  أجل  من   190« ائتالف  أعلن 
تضامنه الالمشروط مع الشغيلة الصحية التي كانت في الصفوف األمامية 
لمواجهة الجائحة ومع كل األطباء والطبيبات بجميع فئاتهم الذين يعانون 
من الضغط النفسي المترتب عن شروط و ظروف العمل الناتجة عن نقص في 
عدد األطباء وكذلك غياب التجهيزات والمعدات والنقص في البنية التحتية .

وعبراالئتالف عن قلقه  لما آلت إليه األوضاع في المستشفيات المغربية، 
مطالبا كال من وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و االبتكار 
و النيابة العامة بفتح تحقيق في حادث وضع   طبيب داخلي بقسم المسالك 

البولية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، حد لحياته.
ويطالب  االئتالف الحكومة بسن معايير لوضع حد للعنف بجميع أشكاله 
و   »190« الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  والمصادقة  العمل  عالم  في 
التوصية »206« التابعة لها »من ْاجل عالم عمل خال من العنف و التحرش »  
التي هي المعيار الدولي الذي اتفقت عليه الحكومة المغربية وجميع الفرقاء 
االجتماعيين في الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بجنيف سنة 2019.

ودعا االئتالف وزارة االدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و 
الكفاءات  الى الوفاء بالوعود بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 
»190« و التوصية »206« التابعة لها وإخراج نتائج اللجنة المكلفة بالدراسة 

المقارنة الى حيز الوجود.

ت�سع نقابات لمهنيي  �سيار�ت �الأجرة ترف�س �لقر�ر�ت 
�النفر�دية لوز�رة �لد�خلية،  وتطالب بمحاربة �لنقل �ل�سري 

جالل كندالي 
رفضت  التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات األجرة بالمغرب  ما أسمته 
بالقرارات االنفرادية لوزارة الداخلية المتعلقة بالقطاع، ومن ذلك الدورية رقم 
750، التي قد تتسبب في تشريد العديد من المهنيين ومصادرة مصدر رزقهم.

وحملت  التنسيقية التي تضم في عضويتها تسع نقابات، مسؤولية ما قد 
ينجم من تشنجات في العديد من األقاليم والجهات جراء التصرفات األحادية 
في معالجة مشاكل المهنيين، منددة في بالغ لها  بما وصفته بالقرارات 

األحادية  للوزارة الوصية .
وشددت التنسيقية على وقف تنفيذ العمل بالدورية 750 وفتح الحوار 
حول مقتضياتها، معربة عن تمسكها بفضيلة الحوار االجتماعي كسبيل 

أنجع لمعالجة كافة المشاكل.
وقالت  هذه اإلطارات النقابية،  إن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة 
الداخلية في العماالت واألقاليم ينبغي أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين 
لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين فعليا، مع ما يعنيه ذلك 
مؤكدة  واستمراريته،  العمل  استقرار  مسؤولية  المصالح  هذه  تحمل  من 
على وجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين باعتباره مخرجا لتفويت 
استغالل العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، 
والعمل على تمكين السائقين المهنيين الممارسين فعليا  من االستفادة منها 
وفق معايير تراعي الوضع االجتماعي والحالة المادية واألقدمية في المهنة.

بشقيه  السري  النقل  ظاهرة  استفحال  مع  بالحزم  التنسيقية  وطالبت 
التقليدي أو الذي يشتغل بالتطبيقات الذكية، مؤكدة على ضرورة تنظيم 

المهنة بالقطع مع اقتصاد الريع ونظام االمتياز.

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

 المناضل عبد الرحيم صالح الدين في 
ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ 
الحزن واألسى، تلقى االتحاديات واالتحاديون 
وفــاة  نبأ  ســطــات،  البيضاء  الـــدار  بجهة 
الدين  صالح  الرحيم  عبد  الكبير  المناضل 
كاتب فرع الحزب بجماعة أوالد صالح بإقليم 
الفرع  مؤسسي  من  الفقيد  ويعد  النواصر. 
ومساهما في أول تجربة جماعية بأوالد صالح 
برئاسة األخ عبد الواحد البالزي وما بدلوا 

تبديال. مشهود له بنبل أخالقه واستماتته في الدفاع عن حقوق الساكنة 
بالمنطقة، واالنفتاح على كافة الشرائح بمختلف مشاربها وحساسياتها 
السياسية إيمانا منه بنبل المهمة و المتمثلة في عضوية المجلس باسم 

كافة المواطنين بدون تمييز.
 وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار 
اإلتحاديات  كافة  عن  نيابة  و  أعضائها  عن  أصالة  سطات،  البيضاء 
الفقيد  ألسرة  المواساة  وصادق  التعازي  بأحر  بالجهة  واالتحاديين 
يتغمده  أن  القدير  العلي  اهلل  من  راجية  ذويه،  و  وأصدقائه  وعائلته 
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن 

أولئك رفيقا، وأن يلهم أسرته وعائلته وأصدقاءه الصبر والسلوان.

مصطفى اإلدريسي
جدد المكتب المركزي استنكاره للقرار السياسي 
بإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار 
للمشهد  قطاعاتها  من  تصدرعدد  رغم  االجتماعي 
إقصاء  وهو  العام  القطاع  في  خصوصا  النقابي، 
على  قدرتها  وعــدم  الحكومة  أفــق  ضيق  يفضح 
لخطاب  وارتكانها  المعارضة،  لألصوات  اإلنصات 
الطمأنة واالرتياح الذي يراد من خالله القفز على 

واقع األزمة وتداعياتها.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بالغ 
لمخرجات  رفضها  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
عزز  أجوف   حوارا  واعتبرته  االجتماعي  الحوار 
فيه الشكل على حساب المضمون والنتائج التي لم 
تستطع حتى التقليل من انعكاسات التضخم وشح 
الموارد األولية وأزمة الطاقة على القدرة الشرائية 

لعموم المأجورين.
واعتبر المكتب المركزي ، ما يتم التسويق له من 
زيادة%5في التقاعد و%10في الحد األدنى لألجر على 
سنتين ما هو إال تسويق للوهم ولعب بلغة األرقام، 
ذلك أن المبالغ ال تتعدى في أحسن األحوال 130 
درهما، وهو ما يفسر هروب الحكومة في تسويقها 
لمنجزاتها الوهمية للحديث عن النسب بدل األرقام 

استنزفت  والتي  المزعومة  للزيادات  الحقيقية 
أضعافها  أضعاف  األساسية  المواد  في  الزيادات 

من جيوب المغاربة.
وأكدت أن استمرار الحكومة في إقصاء األصوات 
الفيدرالية  مقدمتها  وفي  لتوجهاتها  المعارضة 
الديمقراطية للشغل،  مؤشر مقلق على ضيق األفق 
الديمقراطي لديها ما يزيد من خطورة الوضع وينذر 
بسيناريوهات ستجعلها في صدام مباشر مع كل 
ضحايا سياساتها الالشعبية الضاربة بعرض الحائط 

تطلعات وحقوق الشغيلة المغربية.
النقابة  فــي  اإلخـــوة  الــمــركــزي  المكتب  وهــنــأ 
الديمقراطية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية 
للطاقة  الديمقراطية  والنقابة  والتجارة  للصناعة 
والمعادن على النتائج المهمة التي حصلوا عليها 

بمناسبة انتخابات جمعية األعمال االجتماعية.
والفيدراليين  الفيدراليات  كل  األخيردعت   وفي 
لرص الصفوف ورفع مستوى التعبئة إلنجاح مهام 
المرحلة ، وفي مقدمتها تقوية الفيدرالية الديمقراطية 
للشغل عبر تملكها لألجوبة الحقيقية على واقعها 
التنظيمي، والتوجه نحو المؤتمر الوطني الخامس 
إقــرار  حــول  ومتوافقة  متضامنة  وحدوية  بــروح 
ولتطلعات  للمستقبل  انتصارا  الضرورية  القطائع 
كل الفيدراليات والفيدرالية وآمالهم في البديل النقابي 

الديمقراطي الحداثي .

 �لفيدر�لية �لديمقر�طية لل�سغل ت�ستنكر �إق�ساءها من �لحو�ر 
�الجتماعي من طرف �لحكومة وتهيئ  لموؤتمرها �لخام�س

تابع ص 1

 الكرامة عنوان المواطنة 
 جاء في مشروع المقرر التوجيهي ) وإذا كان المغرب 
قد اختار بكل مسؤولية بناء الدولة العصرية، بكل ما 
تعنيه هذه الدولة من إقرار للديموقراطية ومن تكريس 
أال  اليوم، هي  الملقاة علينا  المسؤولية  فإن  للحداثة، 
نسمح بأن يكون هذا االختيار مجرد وهم، وبأن ال يعيش 
المغرب حالة من وهم الديموقراطية ووهم الحداثة، وأن 
ندفع بشكل مسؤول نحو ترسيخ هذه القيم من داخل 
المجتمع، حتى نبني مجتمعا ديموقراطيا  حداثيا، وهو 
ما ال يمكننا إدراكه إال بإشراك الشبيبة المغربية في رهان 
ودمقرطة المجتمع  من خالل العمل على شيوع  القيم 
الموجهة لهما والمستتبعة لهما، وأول هذه القيم هي 
قيمة الكرامة وقيمة الحرية، إذ ال معنى لبلد ديموقراطي 
ولمجتمع ديموقراطي، ال كرامة فيه ألبنائه، حيث سنكون 
أمام مجتمع ديموقراطي صوري، تحترم فيه كل شكليات 
الديموقراطية، وتفرض فيه كل مظاهر التحديث، لكن ال 

تحترم فيه كرامة اإلنسان .
المواطن  احساس  غير  بها  نعني  ال  والكرامة     
بمواطنته، بحريته، بانتمائه لبلده، وبقدرته على الولوج 
إلى كل الحقوق التي تم إحقاقها له، حيث يمكن إحقاق 
إليه ال يكون متاحا أمام  الولوج  الحق للجميع،  لكن 

هذا الجميع، وهذه صورة تنتفي معها الكرامة، وهذا 
ما ال نريده لبلدنا، وما يدفعنا وبكل مسؤولية ليكون 
نضالنا نضاال من أجل الكرامة أي من أجل المساواة 

من أجل الحرية 
المرأة رافعة التنمية

  يؤمن االتحاد االشتراكي  بأن االشتراكية الديموقراطية 
هي البديل الضروري لمعالجة االختالالت االجتماعية، 
التاريخي   التأخر  واستدراك  الحداثة  مداخل  وإحدى 
فاالشتراكية ترتبط بالفضاء العقلي للحداثة، ومن هنا 
آمن االتحاد االشتراكي بضرورة تحيين االشتراكية كمثال 
بفك ارتباطها بنماذج معينة، وبالحفاظ على الشحنة 
الفكرية التي قامت عليها، أي التشبث باألرضية الحداثية 

الثقافية لالشتراكية وخلفياتها الفلسفية ...
مشروع  خص  ديموقراطي،  اشتراكي  منظور  ومن 
وسجل   ، محورية  بمكانة  المرأة  التوجيهية  الورقة 
بوعي معاناة المرأة مع العقلية الذكورية التي تعرقل 
أي تقدم في ما يخص حقوقها ومكانتها داخل المجتمع 
للحديث  مجال  ال  أنه  الورقة  مشروع  يؤكد  هنا  ...من 
حقوقها  من  المرأة  تمكين  بدون  والتقدم  التنمية  عن 
ومكانتها، انطالقا من قيم المساواة الشاملة وتحقيق 
شروط الدمج الكلي لها في كل مناحي الحياة المجتمعية 

واالقتصادية والسياسية؛ 

...فــال   ( التوجيهية  الــورقــة  مــشــروع  فــي     جــاء 
دون  من  مواطنة  وال  مواطنة،  دون  من  ديموقراطية 
مساواة حقيقية، ليكون هكذا النضال ألجل الديموقراطية، 
المغربية من  المرأة  بالنضال من أجل تمكين  مرتبطا 

كامل حقوقها ( .
التأويل  االتحاد االشتراكي يؤكد على ضرورة  إن   
المؤطرة  والقوانين  للمقتضيات  والحداثي  المنفتح 
لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، بوصفه 
االطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة بناته 
وأبنائه . وينبغي، في هذا الصدد، تعزيز المسار الذي 
اختاره المغرب حيث استطاع، خالل العقدين األخيرين، 
أن يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزءا ال 
يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل المتعلق باالصالح 
والمصالحة، حيث تحققت مجموعة من المكتسبات الهامة 
التي بوأت المرأة مكانة متميزة في الفضاء العمومي 
. وقد تم تتويج هذا المسار النضالي باعتماد الوثيقة 
الدستورية ذات المقتضيات األساسية، وخاصة الفصل 
19، إذ تم التنصيص على ضرورة تحقيق المساواة بين 

الرجال والنساء في جميع المجاالت .
وأن  زماننا  نعيش  أن  إال  حل  من  ليس  وعليه،     
نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من المرأة التي 
ينبغي أن تتبوأ قائمة األولويات في النموذج التنموي 
الجديد ..." ف " التنمية رهينة بتحريك الثلث المعطل 

: الشباب والمرأة " .
    إن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ 
وترعرع في حمأة النضال من أجل ترسيخ الديموقراطية، 
وتحقيق العدالة االجتماعية ونهج سبل التنمية الشاملة، 
وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، ليشدد التأكيد 
من جديد على اإلرادة القوية التي تحدوه على تقوية 
القوى  مع  التفاعل  ديناميات  وتعزيز  التواصل  جذور 
الشعبية الحية بالبالد، التي يجمعها وإياه ميثاق التالحم 
المتين والنضال المستميت، في سبيل االرتقاء بالبالد 
إلى أسمى درجات النهوض والتقدم، في شروط األمن 

واالستقرار واالزدهار .
إنها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائالن بقوة 
كافة االتحاديات واالتحاديين للنهوض بهما؛ من أجل 
كسب رهان التقدم والحداثة، وتوفير حظوظ مستقبل 

زاهر لألجيال الصاعدة .
 إن واجب الوفاء واالمتثال للمبادئ السامية والقيم 
النبيلة التي أسست لميالد " االتحاد الوطني / االتحاد 
االشتراكي " ، وأطرت مساره السياسي، ورسخت خطه 
يعود  أن  والمحطات؛  المراحل  مختلف  في  النضالي 
التآلف  االعتصام بحبل  إلى  واالتحاديات  االتحاديون 
وااللتحام، على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت 
بقضايا  وااللتزام  الوفاء  في  فذا  نموذجا  حزبهم  من 
الشعب والبالد، مهما كلفه من تضحيات ونكران ذات .

 �لتر�بط �لجدلي بين ثالوث �ال�ستر�كية �لديموقر�طية : كر�مة، حرية وم�ساو�ة 

�ل »ماكرون « يتاآمرون  ويبتزون �ل�سعوب و�لدول 
تابع ص 1

في  أغرقوها  التي  أوطانهم   لقضايا  ينتبهوا  لم  الذين  الشرقيين  جيراننا  حكام  منهم  ..إن 
المشاكل االقتصادية واالجتماعية بتعطيلهم وتحريفهم لكل ماراكمه من سبقهم عبر عقود  وقرون 
. فثرواثهم لم تستفد منها  شعوبهم، وفتحوا بسياساتهم  أبواب األزمات واالنتكاسات والسنوات 
السوداء واألخريات العجاف التي أربكت حتى  القوى الحية التي كان يحسب لها ألف حساب عند 
استحضار أية نية التخاذ قرارات تمس بقدرات الشعب ...ولعل الغرور والتمادي في استصغار 
الناس والتالعب بالسياسات العمومية، سيكون سببا يعجل بيقظة الشعوب التي عانت وتعاني 
من التافهين الذين يصلون إلى الحكم بالتحايل والشعارات وتضليل الوعي تحت أسماء مختلفة 
..وهكذا تمكن ال »ماكرون » في شمال البحر األبيض المتوسط من أن يذيقوا  دولتهم وشعبهم 
من القرارات والمواقف السلبية، ما جعلهم  يعانون من بعض ما عانت منه الشعوب التي كانت 
مستعمرات فأصبحوا قاب قوس أو أدنى من أن يحولوا  دولتهم إلى مصاف دول خارج التصنيفات 
 « ال  لتصبح حجر عثرة أمام قوة أوروبا ومكانتها التي أصبحت مهددة بعبث  المارقة«    « أي 

ماكرين » بكل أنواعهم ...
إنه في الوقت الذي يفترض أن يتوحد  المغاربيون ويشكلوا  قطبا  متكامال مندمجا، يمتلك 
كل مقومات التقدم واإلزدهار الذي تستحقه شعوبهم بندية قوية للدول والتجمعات الكبرى في 
العالم،نرى العقلية  ال »ماكرة » وبيادقها بشمال إفريقيا التي تحورت بفعل فيروس »االنفصال«  
فأصبحت ملهاة ومفسدة  أزعجت ساكنة جنوب وشمال البحر المتوسط . نتمنى أن تفرز المؤامرات  
الكيدية، إنضاج وتقوية وعقلنة الممانعة والوعي الضروري  لإلنهاء الكلي لعبث معطلي الوحدة 

والتنمية والتقدم المغاربي .
عالمات   وتشكلت  العدمية  طروحاتهم  وإقبار  النقراضهم  العكسي  العد  تقدم  لقد  نقول  وهنا 
االنطالق الفعلي لوحدة مغاربية ومشارقية دوال وشعوبا   لتقوم بأدوارها  بتعاون وشراكة وتكامل  

بين االتحاد المغاربي واالتحاد االوروبي  ..
قال تعالى :)... ويمكرون ويمكر هلل وهلل خير الماكرين ( سورة االنفال 

المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية
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عماد عادل 
القمح  من  المغرب  مشتريات  ارتفعت 
الفرنسي هذا العام لتصل إلى 25 مليون 
الرقم  هذا  يتضاعف  أن  ويرتقب  قنطار، 
مليون   50 ليناهز  ال��ق��ادم  العام  خ��ال 
قنطار، ذلك ما  جاء على لسان يان ليبو، 
منظمة  في  المغرب  منطقة  مكتب  رئيس 
القمح،   لخبراء  الفرنسية  »إنترسيريال« 
الذي  توقع أن تصل واردات المغرب من 
وخمسة   4.5 بين  ما  إلى  اللين  القمح 
مايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.

ص��ّدرت  وح��ده��ا  فرنسا  أن  وأض���اف 
أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى 
أن  المتوقع  ومن  الصيف،  هذا  المغرب 
تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 
وتأتي  اللين.  القمح  من  مليون طن   2.5
هذه التصريحات قبيل االجتماع السنوي 
لمنظمة »إنترسيريال« مع موردي القمح 
المغاربة في الدار البيضاء خال أكتوبر 

المقبل.
وارتفعت حاجة المغرب إلى استيراد 
الحبوب هذا العام بسبب موجة الجفاف 
خ���ال موسمين  ال��ب��اد  ال��ت��ي ض��رب��ت 
متعاقبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ 

في الفاتورة الغذائية للمملكة التي زادت 
كلفتها بنسبة 53 في المائة عند نهاية يوليوز 
القمح  واردات  وكلفت  ال��ج��اري،  العام  من 

والشعير وحدها ما يناهز 20 مليار درهم.
وتفيد آخر بيانات مكتب الصرف أن قيمة 
يوليوز  نهاية  في  ارتفعت  القمح  واردات 
درهم  مليار   8.5 من  بأكثر  العام،  هذا  من 
لتستقر في حدود 17.4 مليار درهم عوض 
8.6  مايير درهم خال نفس الفترة من العام 
الماضي، بينما كلفت واردات الشعير 3.2 
مليار درهم عوض 400 مليون درهم قبل عام، 
ما يعني زيادة صافية فاقت 2.7 مليار درهم.

العام  هذا  الحبوب  محاصيل  تتعد  ولم 

نصف  من  أق��ل  أي  قنطار،  مليون   29.8
 61 ناهزت  التي  الماضي  العام  محاصيل 
مليون قنطار، والتي اعتبرت بدورها ضعيفة 
بالمقارنة مع متوسط اإلنتاج خال العشرية 
75 مليون قنطار. وتوزع  األخيرة والبالغ 
 16.5 بين  الحبوب  من  الهزيل  المحصول 
مليون قنطار من القمح اللين و 7.5 مليون 
قنطار من القمح الصلب و5.8 مليون قنطار 
اإلنتاج  هذا  تحقيق  تم  وقد  الشعير.  من 
المتوقع على مساحات مزروعة من الحبوب 
برسم هذا الموسم والتي تقدر ب 3‚4 مليون 
هكتار، منها 2 مليون هكتار سجلت خسائر 

في محاصيل الحبوب بالمناطق البورية.

ونتيجة الختيارات سياسية، )استراتيجية 
المغرب األخضر( ال تعطي األولوية للسيادة 
السنوات  المغرب خال  الغذائية،  ضحى 
العشر األخيرة بزراعة الحبوب التي كانت 
تشكل العمود الفقري للنسيج الفاحي للباد 
، وتقلصت مساحاتها تدريجيا من 5 مايين 
هكتار إلى 3 مايين هكتار، وخال الموسم 
الحالي  تراجعت مساحة الحبوب المزروعة 

لتصل إلى 3,6 مليون هكتار مقارنة ب� 4,35 
مليون هكتار خال الموسم السابق. ويتوزع 
هذا الرقم بين إنتاج الحبوب حسب النوع 
على 18,9 مليون قنطار من القمح الطري و 
8,1 مليون قنطار من القمح الصلب و 7,0 
مليون قنطار من الشعير. في المقابل شجع 
المغرب الفاحة التصديرية المستهلكة للمياه 

كالبطيخ والفواكه الموسمية والطماطم. 

املغرب يدفع غاليا ثمن التفريط يف �سيادته الغذائية 
فرنسا تطمع في بيع 50 مليون قنطار من القمح للمغرب   

فاتورة القمح والشعير كلفت البالد 20 مليار درهم في نصف عام

سميرة البوشاوني
املهاجرين  من جمعية مساعدة  كل  عبرت 
هاتف  بوجدة، وشبكة  صعبة  وضعية  في 
الحياة  قوارب  جمعية  الصحراء،  اإلنذار 
والعمل  البحث  ومجموعة  بالعرائش، 
إدانتها  عن  مالي،  بدولة  الهجرات  حول 
تقوم  التي  التمشيطية  للحمات  الشديدة 
بها السلطات الجزائرية ضد املهاجرين غير 
النظاميني وترحيلهم في ظروف ال إنسانية 
نحو  وخاصة  الجنوب-الصحراء  نحو 

الحدود مع دولة النيجر.
بيان  في  املذكورة  الجمعيات  وذكرت 
االشتراكي«  »االتحاد  توصلت  مشترك، 
بنسخة منه، أن السلطات الجزائرية قامت 

 ،2022 شتنبر  شهر  من  األول  النصف  في 
بينهم  مهاجرا،   850 من  أزيد  بترحيل 
وقاصرون  وأطفال  ونساء  بكاملها  أسر 
وعدد  النيجر  من  معظمهم  مرافقني  غير 
الجنوب  إلى  والتشاديني،  السودانيني  من 
وسط  مصيرهم  يواجهون  تركتهم  حيث 
رحمة  تحت  طعام  وال  ماء  بدون  الصحراء 
حرارة مرتفعة تتجاوز 40 درجة في انتهاك 
بالهجرة  املرتبط  الدولية  للمواثيق  سافر 

واللجوء.
الترحيات  هذه  أن  البيان   وأبرز 
تنضاف إلى  عشرات الترحيات التي قامت 
السنتني  خال  الجزائرية  السلطات  بها 
من  إليها  التنبيه  تم  والتي  املاضيتني، 
واللجوء  بالهجرة  املهتمة  الجمعيات  قبل 
الحقوقية  والجمعيات  الدولي  املنتظم  لدى 

اإلقليمية والدولية وفي عدة ملتقيات، نظرا 
وفرار   واملآسي،  البشرية  الحصيلة  لحجم 
البرية  الحدود  نحو  خوفا،  منهم،  العديد 
الجزائرية املغربية مما يضاعف معاناتهم...

على  املوقعون  طالب  اإلطار،  هذا  وفي 
العمليات  لهذه  الفوري  ب�«الوقف  البيان 
األعراف  وكذا  الدولي  للقانون  املنافية 
والتكفل  اإلنسانية«،  والقوانني  واألخاق 
باملهاجرين الذين تتطلب وضعيتهم الصعبة 
رعاية خاصة على اعتبار »أن الهجرة حق، 
القوانني  وتكفلها  تضمنها  التنقل  وحرية 

الدولية والقانون الدولي اإلنساني«.
للمنظمات  بالسماح  طالبت  كما 
محليا  اإلنسانية  والجمعيات  الحقوقية 
التراب  عبر  للمهاجرين  املساعدة  بتقديم 
التمثيليات  ودعت  برمته،  الجزائري 

الحاضرة  اإلفريقية،  للبلدان  الدبلوماسية 
في الجزائر، إلى »تحمل كامل مسؤولياتها 
في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ 
دعوة  على  زيادة  الجارية«،  السياسات  مع 
الحقوق  عن  الدفاع  وحركات  املنظمات 
حقوق  عن  والدفاع  الدولية  اإلنسانية 
لدعوة  التعبئة  إلى  املهاجرين،  األشخاص 
التزاماتها  »الحترام  الجزائرية  الدولة 
رأسها  وعلى  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
الدولي  للقانون  تطبيقا  املهاجرين  حقوق 
الدولية  والقوانني  واألخاق  األعراف  وكذا 

اإلنسانية«.
تضامنها  عن  عبرت  ذلك،  جانب  وإلى 
املطلق مع هؤالء املهاجرين واألسر الضحايا 
ضمن املهاجرين، مع املطالبة ب�«إنهاء تجريم 

الهجرة واملهاجر«. 

ع. عادل 
ألهبت الزيادات غير املسبوقة في العديد 
املغربية،  األسر  األساسية جيوب  املواد  من 
بيانات رسمية صدرت أمس  أكدته  ما  وهو 
عن املندوبية السامية للتخطيط، التي قالت 
إن تكاليف املعيشة عرفت خال شهر غشت 
ارتفاعا ملحوظا مقارنة  الجارية  السنة  من 
حيث  املاضي،  العام  من  الشهر  نفس  مع 
 8 ب   ارتفاعا  العام  التضخم  معدل  سجل 
األساسي  التضخم  ارتفع  فيما  املائة  في 
املحددة  األثمان  ذات  املواد  يستثني  الذي 
واملواد ذات التقلبات العالية، بحوالي  6.6 
 2021 غشت  شهر  مع  باملقارنة  املائة  في 
مع  باملقارنة  املائة  في   0.3 ب  ارتفع  كما 
االرتفاع  هذا  نتج  وقد    .2022 يناير  شهر 

عن تزايد أثمان املواد الغذائية ب 14,1 في 
املائة وأثمان املواد غير الغذائية ب 4,0 في 

املائة.  
عند  لألسعار  الرئيسي  املؤشر  وسجل 
ارتفاعا  األخير،  غشت  شهر  في  االستهاك 
مع  باملقارنة  املائة  في   0.3 بلغ  ملحوظا، 
الزيادة  بسبب  وذلك  املاضي،  يوليوز  نفس 
التي شهدتها املواد الغذائية ب 1.5 في املائة 

وتراجع املواد غير الغذائية ب 0.5 باملائة.
التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
أن  للتخطيط  السامية  املندوبية  أعدتها 
بني  ما  املسجلة  الغذائية  املواد  ارتفاعات 
على  همت   2022 غشت  و  يوليوز  شهري 
املائة   في   9,6 ب  الفواكه  أثمان  الخصوص 
املائة   في   2,2 ب  البحر  وفواكه  والسمك 
والحليب والجنب والبيض ب  1,4 في املائة  

والخضر و القهوة والشاي والكاكاو ب 1,1 
في املائة  و اللحوم ب 1,0 في املائة  والزيوت 
والذهنيات ب0,5 في املائة و السكر واملربى 
في  ب0,4  والحلويات  والشكوالتة  والعسل 

املائة  . 
املعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
الرئيسية من موجة الزيادات املتفاوتة التي 
ضربت جيوب املغاربة خال الفترة الفاصلة 
انطاقا   ،  2022 وغشت   2021 غشت  بني 
والغاز  والكهرباء  واملاء  السكن  أسعار  من 
 1 معدلها  ارتفع  التي  األخرى  واملحروقات 
العام  الفترة من  املائة، مقارنة مع نفس  في 
املاضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 12.8 
في املائة، مرورا بأسعار التبغ واملشروبات 
املائة  في   3.4 ب  زادت  التي  الكحولية 
التي نمت  وأسعار األثاث واألدوات املنزلية 

ب 3.1 في املائة، ووصوال إلى قطاع املطاعم 
 3.6 ب  نموا  أسعاره  عرفت  الذي  والفنادق 

في املائة.
مازالت  التصاعدي،  االتجاه  نفس  وفي 
حيث  ارتفاعها  تواصل  املحروقات  أسعار 
املحطات  من  العديد  في  الغازوال  فاق سعر 

14.90 درهما.
وقد أشعلت هذه الزيادات غضبا واسعا 
الطبقات  بني  املواطنني، خاصة  في صفوف 
أصبحوا  الذين  الدخل  ومحدودي  الفقيرة 
السريعة  الوتيرة  هذه  مجاراة  عن  عاجزين 
لغليان األسعار، في وقت ما فتئت الحكومة 
واعدة  املسجلة،  الزيادات  شأن  من  تقلل 
بأنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن 
أيا من هذه اإلجراءات الحكومية لم يظهر له 

أثر لحد الساعة.

محمد  امللك  جالة  من  سامية  بتعليمات 
الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس 
القوات  تنظم  امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة 
املسلحة امللكية من 12 إلى 23 شتنبر، بوحدة 
العسكرية  للهندسة  التابعة  واإلغاثة  اإلنقاذ 
والقاعدة الجوية الثالثة للقوات امللكية الجوية 
لتدبير  املغربي-األمريكي  التمرين  بالقنيطرة، 

الكوارث »ماروك مانتليت 2022«.
وأفاد باغ للقيادة العامة للقوات املسلحة 

امللكية بأن برنامج هذا النشاط يتضمن ندوات 
التدخل،  ووحدات  األطر  لفائدة  وتكوينات 
فضا عن تداريب ميدانية، وزيارات للسلطات 
العسكرية، األمريكية واملغربية، ملختلف املواقع 

وورشات التدريب.
استقبل  التمرين،  هذا  هامش  وعلى 
للقوات  العام  املفتش  دارمي،  دوكور  الجنرال 
أول  الجنوبية،  املنطقة  قائد  امللكية  املسلحة 
للقوات  العامة  القيادة  بمقر  الثاثاء،  أمس  

مايكل  ديفيزيون  دو  الجنرال  امللكية  املسلحة 
تورلي، قائد الحرس الوطني لوالية يوتا، الذي 
وفد  رأس  على  للمملكة  رسمية  بزيارة  يقوم 

عسكري من 19 إلى 22 شتنبر 2022.
املسؤوالن  استعرض  املناسبة،  وبهذه 
أهمية  مؤكدين  التعاون،  جوانب  مختلف 
انخراط الحرس الوطني لوالية يوتا، والقوات 
لشراكتهما  أكبر  تعزيز  في  امللكية  املسلحة 
املغربية  اململكة  بني  القائمة  والعاقات 

والواليات املتحدة األمريكية.
املصدر  بحسب  مانتليت«،  »ماروك  ويعد 
يجمع  الكوارث،  لتدبير  مشتركا  تمرينا  ذاته، 
الكوارث  تدبير  في  متخصصة  فرقا  سنويا 
من القوات املسلحة امللكية، وفرقا من الحرس 
الوطني لوالية يوتا، فضا عن الوكالة األمريكية 
إلى  بالخصوص  ويهدف  املخاطر.  لتقليص 
واإلجرائي  التقني  العملياتي  التوافق  تطوير 

بني الوحدات الخاصة للمتدخلني.

العربي رياض

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق�����ررت 
تخصيص مبلغ 150 مليون درهم 
 ، الدارالبيضاء  لجماعة  سنويا 
الهامدة  النفايات  لمواجهة 
األحياء  جل  في  انتشرت  التي 
االقتصادية  للعاصمة  المؤثثة 
بجماعة  م��س��ؤول��ون  وق���ال   .
الدارالبيضاء إن الجماعة كانت 
قد طالبت الوزارة بقرضها هذا 
هذا  استشرى  بعدما  المبلغ 
النفايات بشكل الفت  النوع من 
العام  المنظر  يخدش  وأضحى 
ال��وزارة في  ، وهو ما قبلت به 
إطاراتفاقية بين الطرفين، ستلتزم 
بدفع  الداخلية  وزارة  خالها 

 ، سنوات   3 لمدة  المبالغ  هذه 
أن تسوي جماعة  إلى حين  أي 
الدارالبيضاء وضعيتها المالية 
أطناب  في  والضاربة  المختلة، 
العجز واالختال ، على أن تصبح 
الجماعة في ما بعد هي المانح 
للشركات  المالية  القيمة  لهذه 
أكد  وقد   . معها  ستتعاقد  التي 
طلب  بأن  بالمدينة  مسؤولون 
األمر  ه��ذا  يهم  صفقات  ع��رض 
قد تم اإلعان عنه رسميا أمس 
طلبات عروض  ، وهي  األربعاء 

مقسمة على 8 عماالت .
مبالغ  تسديد  وبخصوص 
وزارة  ت��رف��ع  حينما  الصفقة 
الداخلية يدها، قال المسؤولون 
الوهلة  ف��ي  سيعتمدون  إنهم 

سيحّصلونه  م��ا  على  األول���ى 
أي   ، استخاصه  الباقي  م��ن 
الجماعية  المالية  المستحقات 
ال��ت��ي م��ا زال���ت ف��ي ي��د الغير، 
وغيرها  المسددة  غير  كاألكرية 
، ويبلغ رقم الباقي استخاصه 
أكثر من 1200 مليار سنتيم إلى 

حدود اآلن .
 وبإطالة على المدينة، نجد 
أن هذه النفايات زادت من  زحفها 
معلومة،  مواقع  لها  وأصبحت 
 ، ت��ال  إل��ى  تحولت  ما  ومنها 
النظافة  شركات  أحيانا  تتدخل 
ضمن  ليست  ولكنها  لنقلها 
اختصاصاتها، وأحيانا تتدخل 
الخاصة  بوسائلها  السلطات 

للحد من انتشارها .

اآمنة بوعيا�ش : احرتام حقوق الإن�سان 
يف الوظيفة الأمنية مقيا�ش لتقييم

 الو�سعية احلقوقية  
أكدت رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، آمنة بوعياش،أول أمس الثاثاء بالقنيطرة، أن 
احترام حقوق اإلنسان في الوظيفة األمنية هو قطب الرحى في التمتع بهذه الحقوق ومقياس ذا 

مصداقية لتقييم وضعية حقوق اإلنسان في أي بلد.
وأبرزت بوعياش، في كلمة لها خال الجلسة االفتتاحية لندوة دولية حول معايير وممارسات 
أثناء  املهينة  أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أشكال  من  وغيره  التعذيب  منع 
االستنطاق أو االستماع والحراسة النظرية، أن الحماية من التعذيب ليست ترفا فكريا وال واجهة 

للمحاباة بل تقع في صلب املعيش اليومي لكل أفراد املجتمع ومؤسساته.
لحقوق  الوطني  واملجلس  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  الندوة،  هذه  وتأتي 
وتوطيد  التدريب  مجال  في  املؤسسي  والتعاون  للشراكة  إطار  التفاقية  آنية  كترجمة  اإلنسان، 
احترام حقوق اإلنسان في الوظيفة األمنية، التي تم توقيعها بني املديرية واملجلس في 14 شتنبر 

الجاري.
وأضافت أن كل غفوة أو هفوة يتردد صداها، تسائل الجميع من حيث الشعور املشترك بحجم 
املسؤولية للوقاية من التعذيب، مبرزة أن الشراكة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملديرية 
العامة لألمن الوطني قد تبدو عادية حينما ينظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في 

الحقيقة ذات داللة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق.
واعتبرت بوعياش أن إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، قبل ثاث سنوات كاملة، 
شكل لحظة فارقة في مسار بناء دولة القانون في بادنا، ولبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات 
احترام حقوق اإلنسان ، مضيفة أن الهدف خال السنتني املقبلتني هو رفع عدد زيارات اآللية 

الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خال سنة 2024.
وأشارت إلى أن التعاون املؤسسي املستدام يتحول إلى آلية تصبو ملعالجة حالة ما، أو إعادة 
هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل األماكن، التي تعاني من 
نفس الظروف غير املناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس املاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، 

مما سيسمح بتطوير مضامني الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات.
وقالت إن حصيلة عمل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب »جد إيجابية ومشجعة«، مضيفة 
أنه تم تسجيل نسبة تتراوح ما بني 80 و90 باملائة ، من حيث التفاعل، سواء من إدارة السجون 
أو مديرية األمن الوطني أو الدرك امللكي مع توصياتها، واآللية بصدد تحضير زيارات املتابعة 

لعدد من املحاكم واملطارات واملستشفيات لألمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.
 - األمريكية  الجامعة  في  اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  املقيم  األستاذ  أشاد   ، جانبه  من 
مقرر األمم املتحدة السابق املعني بالتعذيب وغيره من أشكال املعاملة  كلية واشنطن للقانون - 
إلى تعزيز  الرامية  إنديز، بجهود املغرب  املهينة، خوان  أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
الضمانات التي تحمي األشخاص من الشطط في استعمال السلطة، خاصة أثناء التحقيق في 
ثبتت  أ  ملنهجيات  إيجابي  باعتماد  مصحوبة  تكون  أن  يجب  الضمانات  أن  مضيفا  الجريمة، 

فعاليتها في مكافحة الجريمة.
ونوه بالتعديات التي تم إدخالها على قانون املسطرة الجنائية، التي شملت بعض التعديات 
التي أوصى بها في التقرير الذي قدمه سنة 2013 عقب زيارته للمغرب، معتبرا أن هذه اإلنجازات 
ترجع إلى الجهود املتواصلة التي يبذلها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في ترافعه الجاد ملنع 

التعذيب في املغرب.
وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة أثناء االستنطاق أو االستماع والحراسة 
الحدث مشاركة خبراء وطنيني ودوليني  بالقنيطرة. ويعرف هذا  الثاثاء  انطلقت   قد  النظرية، 
القضائية  للسلطة  األعلى  واملجلس  امللكي  والدرك  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  عن  وممثلني 
ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات املجتمع املدني والجامعات واملؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان، واآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلني املهتمني.

هيئات طبية نقابية ومهنية خمت�سة تعلن م�ساندتها 
لأطباء التخدير والإنعا�ش وتدعو حلماية املمر�سني 

من تبعات املمار�سة غري القانونية
وحيد مبارك

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  والتخدير،  اإلنعاش  ألطباء  الوطنية  الفدرالية  دعت 
للعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية إلشكالية الخصاص في عدد األطباء املختصني، والقيام 
بإجراءات ملموسة للنهوض باألوضاع املادية واملعنوية للموارد البشرية، من أجل طمأنة أطباء 

الغد لكي يختاروا التكوين في هذا املجال واملشاركة في املناصب املالية املفتوحة. 
أن الحلول،  وأكد طبيب مختص في التخدير واإلنعاش في تصريح ل� »االتحاد االشتراكي« 
الترقيعية التي تأتي بها الوزارة بني الفينة واألخرى«، وآخرها مراسلة آيت  التي وصفها ب� » 
الطالب، التي تضع ممرضي التخدير واإلنعاش في فوهة النار، ال يمكن أن تصلح األعطاب بل 
والضمانات  اآلليات  توفير  تتطلب  الطبية  املمارسة  أن  على  مشددا  رقعتها،  اتساع  من  ستزيد 
القانونية الحمائية، والتكوين الضروري في شموليته، سواء النظري منه أو التطبيقي. وأبرز 
املتحدث أن تخصص التخدير واإلنعاش يفتقد للجاذبية ولم يعد مستقطبا أو مغريا، وهو ما 
يفسر سبب العزوف وحجم النقص في األطباء املختصني، مشددا على أن أي »تفويض« للمهام 
لن يكون في صالح املرضى وسيجر الويات على املمرضني الذين يعانون منذ سنوات من غياب 

نص يحدد طبيعة مهامهم.
األسبوع،  نهاية  لها  بيانا  أصدرت  قد  واإلنعاش  التخدير  ألطباء  الوطنية  الفدرالية  وكانت 
شددت من خاله على أن تجويد املنظومة الصحية والرفع من مقدراتها وأدائها وتمكني املواطنني 
البشرية  باملوارد  باالهتمام  رهني  ومتكافئة،  عادلة  بكيفية  عام،  بشكل  الصحة  إلى  الولوج  من 
وبتحفيزها وبحمايتها قانونيا، سواء تعلق األمر باألطباء أو املمرضني، مذّكرة بأن جائحة كوفيد 

كانت درسا كبيرا بّين  حجم التحديات الصحية التي يمكن أن تكون الدول عرضة لها.
يمكن  ال  القانوني  النص  أن  على  مشددة  الصحة  وزير  مراسلة  لرفض  الفدرالية  وعادت 
محوه بمراسلة إدارية، وهو نفس املوقف الذي عّبرت عنه أكثر من 22 هيئة طبية مهنية، نقابية 
وجمعوية، في تخصصات مختلفة، كما هو الحال بالنسبة أمراض القلب والشرايني، وأمراض 
السرطانات وطب العاج باألشعة، وجراحة األعصاب، وطب العيون، وطب وجراحة األطفال، وطب 
املسالك البولية، وطب النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وتخصص 
املسالك البولية وغيرها من التخصصات األخرى، التي شددت بدورها على احترام القانون الذي 
يحدد شروط املزاولة الطبية، وتبنت بدورها مطالب الفدرالية وأعلنت عن دعمها ومساندتها لها.
باملقابل، دعا ممرضو التخدير واإلنعاش إلى عدم تبخيس املجهودات التي يقومون بها في 
املؤسسات الصحية على امتداد جغرافية اململكة، وإلى االعتراف باملهام التي يقومون بها والتي 
ساهمت في إنقاذ العديد من األرواح، مشددين على أن معركة الحماية القانونية فتحوا واجهتها 

التضخم بالمغرب يتخطى عتبة 8 %   والزيادات في أسعار المواد الغذائية قفزت فوق 14 % 

لهيب اأ�سعار املحروقات يرفع تكاليف النقل ب13% 

تنظيم التمرين املغربي-الأمريكي لتدبري الكوارث 
»ماروك مانتليت 2022« بالقنيطرة

البي�ساء �سوارع  من  الهامدة  النفايات  لنقل  درهم  مليون   150

اإدانة �سديدة حلمالت الرتحيل التي تقوم بها
 ال�سلطات اجلزائرية �سد املهاجرين

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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شركة:
«STE  D.A.F. 

CONSTRUCTION 
S.A.R.L.AU»

 شارع عالل بن عبد هلل، زنقة
 علي بن أبي طالب، عمارة

 دنيا، امليزانني، تازة
الرسم املهني: 15607097

التعريف الجبائي: 
52670274

السجل التجاري: 6699
التعريف الجبائي  املوحد: 

003147414000067
تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية  ذات الشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
 2022 شتنبر     12 بتاريخ 
بتازة تم تأسيس شركة ذات 
ذات  املحدودة  املسؤولية 

الشريك الوحيد    للشخص 
املوقع على القانون األساسي 
خصائصها  املذكور  للشركة 

كالتالي:
- التسمية القانونية للشركة:
«STE  D.A.F. 
C O N S T R U C T I O N 
S.A.R.L.AU»

االجتماعي  املوضوع   -
للشركة:

- منعش عقاري، بيع العقار
- مجزئ عقارات 

  : للشركة  االجتماعي  املقر   -
شارع عالل بن عبد هلل، زنقة 
عمارة  طالب،  أبي  بن  علي 

دنيا، امليزانني، تازة.
- مدة الشركة: إن مدة الشركة 

محددة في 99 سنة. 
االجتماعي  -الرأسمال 
في:  محدد  للشركة 
مقسم  1000.000.00درهم 
كل  قيمة  حصة   10000 إلى 
منها 100 درهم وتتوزع على 

الشكل التالي:
  10000 الحسني  دوائري    "

حصة"  
إن الشركة  - تسيير الشركة: 
طرف   من  ومدارة  مسيرة 

السيد دوائري الحسني
 -اإليداع القانوني: تم بكتابة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022/09/20 بتاريخ  بتازة 

تحت عدد 2022/447.
ع.س.ن/3188/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/13
جلسة عمومية

أكتوبر   18 الثالثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
بمقر  سيتم  صباحًا   عشرة 
فتح  بوعزة  دار  جماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
بشراء  املتعلق   مفتوح 
الصيانة  أجل   من  توريدات 
اإلنارة  ملنشآت  االعتيادية 

العمومية.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مصلحة  من  العروض 
الصفقات لجماعة دار بوعزة 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان   -
مبلغ  في  محدد  للمشاركة 
)عشرون  20.000,00درهم 

ألف درهم(.
التوريدات  تقدير  كلفة   -
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  في  املشروع 
1.286.448,00درهم )مليون 
الف  وثمانون  ومئتان وستة 
وأربعمائة وثمانية وأربعون 
لجميع  درهما، متضمنة 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   08 في 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
طريق  عن  إرسالها  إما   -

بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

الصفقات ببلدية دار بوعزة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
إما إيداعها إلكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية.
والوثائق  العينات  إن 
املوجزة  والبيانات  الوصفية 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
إيداعها  يجب  العروض 
الصفقات   مصلحة  بمكتب 
يوم  أقصاه  أجل  داخل 
العمل السابق ليوم  الثالثاء 
على   2022 أكتوبر      18
والنصف  الرابعة  الساعة  
إليداع  قصوى  كساعة  زواال 

العينات.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3193/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بتطوان
املحكمة االبتدائية بتطوان

ملف القيم: 2022/19
ملف التبليغ

عدد: 2019/6504/3846
املرجع

ملف استعجالي
رقم: 2019/1101/524
مدعى: محمد العلمي 

العروسي
مدعي عليه: رشيد البرغات

اعالن حكم قضائي
الرئاسي  األمر  على  بناء 
الصادر عن املحكمة االبتدائية 
 1761 عدد  تحت  بتطوان 
 202022/04/25 وتاريخ: 
عدد  املختلفة  ملف  في 
 2 0 2 2 / 1 1 0 9 / 1 7 6 1
في  قيم  بتعيني  والقاضي 
الكائن  البرغات  سعيد  حق: 
الحجوي  تجزئة  عنوانه 

مرتيل.
الرئاسي  االمر  على  وبناء 
 2426 عدد  تحت  الصادر 
 2022/06/10 بتاريخ 
عدد  املختلفة  ملف  في 
    2 0 2 2 / 1 1 0 9 / 2 4 2 6
الخطأ  باصالح  والقاضي 
الى  تسرب  الذي  املادي 

بمنطوق  عليه  املدعى  اسم 
الصادر  باالداء  االمر 
 2022/04/25 بتاريخ 
عدد  املختلفة  امللف  في 
وذلك   2022/1109/1716
بدل  البرغات  رشيد  بجعله 

سعيد البرغات.
القضائي  القيم  فان  وعليه 
لالمر  وتنفيذا  املحكمة  بهذه 
وتطبيا  اعاله  الرئاسي 
من   441 املادة  ملقتضيات 
يعلن  املدنية  املسطرة  قانون 
انه تقرر تعليق ونشر بطرق 
حق  في  القانونية  النشر 
الحكم  اعاله  اليه  املشار 
عدد 2019/643 الصادر عن 
بتطوان  االبتدائية  املحكمة 
في   2019/09/11 بتاريخ 
عدد:  االستعجالي  امللف 

 2019/1101/524
بني: محمد العلمي العروسي: 
بوصفة مدعيا من جهة وبني 
رشيد البرغات بوصفة مدعى 

عليه من جهة اخرى
منطوقة كاآلتي:

وطبقا  امللك  جاللة  باسم 
للقانون

و  علنيا  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الدعوى
بعد  نأمر  املوضوع:  في 
بافراغ  للطلب  االستجابة 
هو  عليه  املدعى  وطرد 
باذنه  او  مقامه  يقوم  ومن 
للمدعى  العائدة  الشقة  من 
من  االول  الطابق   2 رقم 
 41 الحجوي  املسمى  امللك 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بعمالة  الكائن   19/4174
املضيق الفنيدق بلدية مرتيل 

لالحتالل بدون سند.
بان تنفيذ هذا االمر مشمول 
بالتنفيذ املعجل بقوة القانون
بتحميل املدعى عليه الصائر 

وبرفض باقي الطلب.
ع.س.ن /3483/إ.د

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

محكمة االستئناف بمراكش
املحكمة االبتدائية بمراكش
اعالن قضائي عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 
2022/6254/2225

لفائدة: عبد املولى سهب
ضد: مليكة سهب ومن معها

الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
بمراكش  االبتدائية  باملحكمة 
انه سيقع بيع قضائي باملزاد 
 2022/10/18 يوم  العلني 
بعد   14.30 الساعة  على 
البيوعات  بقاعة  الزوال 
بمراكش  االبتدائية  باملحكمة 
العقار الكائن ب: املوقف درب 
سيدي عبد هلل الفخار رقم 5 

مراكش.
متر   17 مساحته:  البالغة 

مربع
دويرية  عن  عبارة  هو  الذي 
به  ارضي  طابق  من  تتكون 
طابق  مرحاض،  بهو،  غرفة، 

اول به غرفة.
املزاد:  انطالق  ثمن 

87.000.00 درهم
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

رسم قضائي %3
فعلى كل من أراد الزيادة في 
عروض  تقديم  او  االيضاح 
الضبط  كتابة  يقصد  ان 
املذكورة  االبتدائية  باملحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات.
ع.س.ن /3181/ إ.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الخميس 22 شتنبر 2022 املوافق 25 صفر 1444 العدد 13.255

ع.س.ن /3187/إدع.س.ن /3189/إد

ع.س.ن /3190/إد

ع.س.ن /3191/إد

ع.س.ن /3192/إد

ع.س.ن /3194/إد

حزبيات04
Al Ittihad Al Ichtiraki

الخميس 22 شتنبر 2022 املوافق 25 صفر 1444 العدد 13.255

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

كلنا يون�س �أ�شن 
 n عبد السالم المساوي

عازمون  والدريوشيات  الدريوشيون 
التجارب  مع  القطع  التغيير؛  على 
التغيير،  مع  موعد  شتنبر   29 السابقة؛ 
الذي  التطهير،األمل  مع  التصحيح،  مع 
يمأل قلوب وعقول ساكنة الدريوش اليوم 

تجاه إقليمهم.
أن  الدريوش  من  ألفناها  التي  العادة 
االنتخابات ،  مافيا  تمثيليتها  تقرصن 
لذلك ال نقبل أن تتكرر املجازر االنتخابية 
السابقة ، نناضل من أجل تمثيلية حقيقية 

للدريوش.
أثثت  التي  الفاسدة  الصور  تلك 
تصلح  عساها  املنتخبة  مؤسساتنا 
أن  جميعا،  شتنبر،   29 يوم  لتذكيرنا، 
الفيروس الفتاك ال يزال بيننا، وأن االستهانة به كانت سببا رئيسيا في ما وقع ، وأن 
الحل األول واألخير هو فضح كل من ساهم في التدمير والنهب، وقطع الطريق على 
على   - بال حشمة وبال حياء   - الذين يصرون  ؛  القضاء  الذين أسقطهم   املترشحني  

العودة بتزكية من أحزابهم.
هذه املرة ليست كاملرات السابقة، هذه املرة موعد مع تنظيف مؤسستنا التمثيلية، 

موعد تصالح إقليم الدريوش مع الكفاءات النزية ، الشابة واملواطنة.
الوردة  الئحة  وكيل  ؛  كفاءة طموحة  وإلقليمه،   لوطنه  مخلص  أشن، شاب  يونس 
من أجل مستقبل أفضل إلقليم الدريوش  في  االنتخابات الجزئية بإقليم الدريوش » 

صوتوا على املرشح يونس أشن، بوضع العالمة على رمز الوردة.«
يونس أشن طالب باحث بسلك املاستر حاصل على اإلجازة في القانون الخاص، 

وإجازة في التسيير والتدبير ومسير شركة.
وحافز  املردودية،  ومحرك  باملسؤولية  اإلحساس  مكمن  هو  باالنتماء  الشعور   إن 
إن  بل   ، املطلوبة  باملهام  القيام  في  والتفاني  املبادرة  وبطارية  الوطن  على  الغيرة 
االنتماء الحقيقي للوطن يبدأ من االنتماء الصادق لإلقليم التي يمثل حقل خدمة الوطن 

..ومبدأ االنتماء للوطن هو عنوان الشاب أشن. 
إقليم الدريوش ليس إقليميا كسائر أقاليم اململكة، فالجغرافيا هنا تتكلم التاريخ .. 
إقليم الدريوش خزان كبير للمهاجرين..فهو كباقي مناطق الريف ال تستطيع االستمرار 
إال بفضل التحويالت املالية املهمة للعمال املهاجرين، وهي تحويالت ترافقها تحوالت 
سوسيو - اقتصادية ملحوظة في مجال الفالحة والسكن ونمط االستهالك...وكان من 
آثار ظاهرة الهجرة التي تشمل تقريبا كل األسر ، أن اصبحت الهجرة ، بما تعود به 
على املنطقة من تحويالت مالية وعينية كبيرة ومنتظمة ، موردا ال غنى عنه بالنسبة 
للسكان ، إذ أن من أبرز مخلفات هذه الهجرة العارمة ، العائدات املالية التي تجود بها 
على املنطقة ، حيث أن نصيب الفرد الواحد منها ، بالريف هو ضعف املبلغ املسجل 

على الصعيد الوطني...
استقالل  عن  دفاعا  بطولية  مالحم  شهد  إقليم  الريف،  عمق  يمثل  الدريوش  إقليم 

الوطن ووحدته وسيادته ، في املاضي والحاضر واملستقبل..
وشساعة  لها  انتمائنا  رحابة  الوجدان  في  ولها  كله،  املكان  القلب  في  للدريوش 
انتمائها لنا ولساكنتها العزة والكرامة،  ولها طبعا كل الجهود  للعمل على تنميتها 

التي تعني كل الحياة. 
ريفك يا وطني؛ قادمون وقادرون ؛ قادمون بيونس : كفاءة نظيفة ، نزيهة ومستقيمة، 
إطار مواطن بحموالت وطنية، قادمون باملناضل يونس أشن، من خيرة ما أنتجته تربة 
الريف؛ كفاءة قادرة على إنقاذ الدريوش من الوحل ، كفاءة قادرة على إعالن انطالق 

قطار التنمية بالدريوش.
، زمن اللصوصية انتهى؛  العبث ولى  ؛ زمن  الدريوش تستحق األحسن واألفضل 

الكفاءة املواطنة هي الفيصل بني ما مضى وما سيأتي.
قادمون ألننا املستقبل، قادمون لتختفي األشباح واألصنام ، أولئك الذين احترفوا  

االنتخابات لالغتناء الشخصي.
 الدريوش انتفضت على الخبث والرداءة ، وقفت اليوم فوق خشبة الحياة لتفضح 

مغتصبيها . قادمون، إذن، تلبية لنداء الدريوش، لنداء الوطن.
قادرون على رفع التحدي وكسب الرهان، قادرون على إرجاع الدريوش  الى بهائها 
وشموخها.الدريوش كانت وستبقى وردة الريف، وما حدث كان مجرد سحابة صيف. 

اليوم ال يصح إال الصحيح ؛
تبني  اليوم  املنتخبة.  املؤسسات  قراصنة  عن  اللصوص،  عن  القناع  سقط  اليوم 

لألقزام أن أشن رقم وازن، هو الحل وهو البديل.
مقدمات صحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة بقوة املنطق والواقع، ومقدمات نجاح 
مع  الدريوشيات  و  الدريوشيني  بتفاعل  اليوم  تأكدت  بالدريوش  اإلشتراكي  اإلتحاد 

أشن في كل فضاءات الدريوش ؛ في املركز واملحيط، والوردة هي العنوان.
نواصل الحملة االنتخابية بالدريوش  لتبقى الراية مرفوعة والوردة مزهرة، نواصل  
النضال الحقيقي، اليومي، الذي يقوم به االتحاديون واالتحاديات كلهم دونما خطب 
التي  ومكانته  الذي يستحقه،  االتحاد  صوته  لهذا  يكون  أن  ودونما شعارات، ألجل 

يستحقها ورفعته التي هو قمني بها، وسطوته التي هو جدير بها وأكثر.
نبني الدريوش   مع الحقيقيني الذين يؤمنون بالدريوش، إن االنتماء األول واألخير 

هو للمغرب »املغرب أوال ....ريفك يا وطني«.
إن اللتحاديات واللتحاديني عازمون اليوم، وإن الدريوشيني والدريوشيات  عازمون 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الوقوف في وجه كل نزوعات أصحاب الريع االنتخابي، 
الوطن،  ...من أجل  الدريوش  لم يسبق لهم أن ناضلوا من أجل  وهي نزوعات أناس 
الذين تخلفوا عن كل املعارك القاسية التي خاضها الشعب املغربي من أجل امتالك 

مصيره .
االتحاد االشتراكي قوة دفع تقدمية ، يسارية ، اجتماعية - ديموقراطية تروم إصالح 
املجاالت  في  تحول  ومناط  املستقبل،  رسم خطوط  في  واملساهمة  األوضاع  وتطوير 

كافة، السياسية واملؤسساتية واالجتماعية والثقافية .
إن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ وترعرع في حمأة النضال من أجل 
الشاملة،  التنمية  سبل  ونهج   ، االجتماعية  العدالة  وتحقيق  الديموقراطية،  ترسيخ 
وتعزيز دولة الحق والقانون واملؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على اإلرادة القوية 
التي تحدوه على تقوية جذور التواصل وتعزيز ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية 
الحية بالبالد ، التي يجمعها وإياه ميثاق التالحم املتني والنضال املستميت، في سبيل 
واالستقرار  األمن  في شروط   ، والتقدم  النهوض  درجات  أسمى  إلى  بالبالد  االرتقاء 

واالزدهار.
إنها مسؤولية جسيمة  ومهمة نبيلة ، تسائالن بقوة كافة االتحاديات واالتحاديني 
للنهوض بهما؛ من أجل كسب رهان التقدم والحداثة، وتوفير حظوظ مستقبل زاهر 

لألجيال الصاعدة.
إن االتحاديات واالتحاديني عازمون اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، على االنخراط 
في املعركة املصيرية، معركة هزم قوى الفساد التي تتهدد املغاربة في امتالك مصيرهم، 
وعازمون  على الوقوف في وجه الشاردين الذين ال يهمهم هذا الوطن وال أبناء هذا 

الوطن ، كل ما يهمهم إشباع طموحاتهم الذاتية ومصالحهم الدنيئة.
#املغرب- أوال
#ريفك- يا- وطني

�شوتو� على مر�شحي �التحاد »رمز �لوردة« في �النتخابات �لجزئية 
في كل من عين �ل�شق بالبي�شاء وجر�شيف و�لدريو�س

الإنقاذ �لدريو�س 
�شوتو� على 

�لوردة، رمز �الأمل 
و�مل�شتقبل ...
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األحد  يوم  مساء  انطلقت 
ال���دورة  فعاليات  بطنجة، 
الفيلم  ألس��ب��وع  ال��راب��ع��ة 
التي  بالمغرب،  اإلي��ف��واري 
تنظم هذه السنة بموازاة مع 
الوطني  المهرجان  فعاليات 

للفيلم.
وتأتي هذه التظاهرة التي 
السينمائي  المركز  ينظمها 
المغربي بشراكة مع المكتب 
بكوت  للسينما  ال��وط��ن��ي 
وزارة  وب��رع��اي��ة  دي���ف���وار، 
الشباب والثقافة والتواصل، 
وس����ف����ارة ك����وت دي���ف���وار 
الذكرى  إط��ار  في  بالمغرب، 
العالقات  إلرس���اء  الستين 
المملكة  بين  الدبلوماسية 
كوت  وجمهورية  المغربية 

ديفوار.
التظاهرة  هذه  تأتي  كما 
في إطار ي توطيد العالقات 
ديفوار،  وكوت  المغرب  بين 
اتفاق  لمقتضيات  وتفعيال 
والتبادل  المشترك  اإلنتاج 
المركز  ب��ي��ن  السينمائي 

للسينما  الوطني  والمكتب 
بكوت ديفوار الذي تم توقيعه 

في نونبر 2011.
هذه  افتتاح  حفل  وتميز 
الثقافية بحضور،  التظاهرة 
على الخصوص، سفير كوت 
إدريسا  بالمغرب   دي��ف��ورا 
العامة  والمديرة  ت���راوري، 
للسينما  الوطني  للمكتب 
دياموند  دي���ف���وار،   ب��ك��وت 
ليزون فال جونسون، ومدير 
المغربي  السينمائي  المركز 
السعيدي،  خالد  بالنيابة،  
السينما  مهنيي  من  ووف��د 

اإليفوارية.
اإلي��ف��واري  السفير  وق��ال 
إن  بالمناسبة،  كلمة  ف��ي 
"العالقات المغربية اإليفواري 
ظلت متميزة على الدوام كما 
الصداقة  روابط  بذلك  تشهد 
تجمعهما  ال��ت��ي  واألخ����وة 
وتنوع المبادالت في المجال 

الثقافي".

واعتبر  تراوري أن "أسبوع 

الفيلم اإليفواري ليس مجرد 
نشاط لحظي، وإنما هو ثمرة 
كوت  بين  سينمائي  تعاون 
ديفوار والمغرب، مضيفا أن 

البلدين يوليان لقطاع السينما 
اهتماما خاصا.

من جانبه، أكد السيد خالد 
الدورة  انعقاد  أن  السعيدي 

من أسبوع الفيلم اإليفواري 
على  "تشهد  ب��ال��م��غ��رب 
القائمة  المتميزة  العالقات 
ديفوار  وك��وت  المغرب  بين 

على المستويات االقتصادية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 

والدبلوماسية".
وأبرز السيد السعيدي أن 

بين  السينمائي  "التعاون 
ليس  ديفوار  وكوت  المغرب 
العديد  وأن  األم���س،  ول��ي��د 
م��ن األف���الم اإلي��ف��واري��ة تم 
بين  مشترك  بشكل  إنتاجها 
بين البلدين"، مشيرا إلى أنه 
أربعين سنة،  من  أزيد  "منذ 
االستثمار  المملكة  اختارت 
في اإلنتاج المشترك اإلفريقي-

وضعها  خالل  من  اإلفريقي، 
والبشرية  التقنية  للموارد 
المركز  عليها  يتوفر  التي 
رهن  المغربي  السينمائي 

اإلشارة".
السيدة  قالت  جهتها،  من 
فال جونسون إن هذا التعاون 
"جدير  البلدين  بين  الثقافي 
باإلشادة باعبتباره يصب في 

صالح السينما اإلفريقية".
وأع���رب���ت ال��س��ي��دة ف��ال 
ج���ون���س���ون ف���ي ت��ص��ري��ح 
عن  بالمناسبة،  للصحافة 
هذا  باستئناف  سعادتها 
الموعد الثقافي الذي يأتي بعد 

سنتين من وباء كوفيد 19.

وت��م��ي��ز اف��ت��ت��اح ال���دورة 
الفيلم  ألس��ب��وع  ال��راب��ع��ة 
بعرض  بالمغرب  اإليفواري 
اإلي��ف��واري  ال��روائ��ي  الفيلم 
 Les trois" ال���ط���وي���ل 
بوبكر  للمخرج   "Lascars
ديالو. ويتضمن برنامج هذه 
الدورة التي تستمر بالخزانة 
السينمائية بطنجة إلى غاية 
28 شتنبر الجاري، ستة أفالم 

إيفوارية أخرى.
هذه  انعقاد  أن  إلى  يشار 
الدورة تزامنا مع فترة تنظيم 
للفيلم  الوطني  المهرجان 
م��رت��ادي  سيمكن  بطنجة 
ال��م��ه��رج��ان وال��م��واط��ن��ي��ن 
بطنجة،  المقيمين  األفارقة 
والسيما الجالية اإليفوارية، 
من متابعة اإلنتاج السينمائي 
ال��ح��دي��ث، كما  اإلي���ف���واري 
للمهنيين  مناسبة  سيشكل 
اإلي��ف��وراي��ي��ن وال��م��غ��ارب��ة 
المشاريع  لاللتقاء ومناقشة 
المستقبلية للتعاون واإلنتاج 

المشترك.

 سلسبيل حينجي

كشفت اإلدارة الفنية للفنانة أميمة بن الزوين عن إصدار قطعة 
،حيث جاء هذا اإلصدار  بالدموع"  غنائية مغربية بعنوان " 
الفني بعد األزمة الذي عرفتها الساحة الفنية في ظل جائحة 

كورونا التي أثرت بشكل فظيع على هذا القطاع الحيوي.
  بعد سنتين من اإلنتظار  وفق ماجاء على لسان اإلدارة 
الفنية  ، ارتأت الفنانة أميمة بن الزوين بمعية إدارة أعمالها 
في شخص المنتج الفني أيوب ترابي و باقي الطاقم التقني 
باألغنية  الذي يعمل على توفير منتوج فني يرقى  الفني  و 
المغربية للحفاظ على مكانتها وسط جميع األنماط الفنية ، 

اإلعالن على أغنية "بالدموع". 
 األغنية تتحدث فيها أميمة عن موضوع معاناة فتاة مع 
حبيبها بعد خيانته لها،و األلم و عدم رغبتها في الرجوع إليه 
الذي نتج عن هذا األمر ،ألنها فقدت كل  الثقة و اإلحترام و 
الحب الذي كان يجمعها به ،مع اعتمادها على مقام البياتي 
في اللحن لكي تعبر عن الشوق و العتاب،كل ذلك مصحوب 
بتوزيع و إيقاع مغربي أصيل من أداء خيرة العازفين المغاربة .
األغنية  من كلمات وألحان مليكة  هنيوي، توزيع سعيد 
الراجي)ديالي (،تسجيل  أستوديو جعفر  آرت  للموسيقى،ومن 
المتوقع  أن يتم  إطالق هذا العمل الفني   يوم السبت فاتح 
أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء على القناة الرسمية 

للفنانة أميمة بن الزوين.

جرى، مساء يوم الجمعة الماضي بباريس، العرض 
ما قبل األول للفيلم المغربي" جرادة مالحة" لمخرجه 
السينما  بقاعات  له  خ��روج  أول  في  ال��روخ،  ادري��س 

الفرنسية.
وتم عرض الفيلم الروائي في Grand Rex بباريس، 
أكبر سينما في أوروبا، بحضور مخرج الفيلم والعديد 

من الممثلين والمنتج.
ويتزامن عرض الفيلم في فرنسا مع دخوله المنافسة 

في الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للسينما 
التي تقام خالل الفترة من 16 إلى 24 شتنبر الجاري 

في طنجة.
على عدة جوائز من  مالحة"  "جرادة  فيلم  وحصل 
روائ��ي  فيلم  ألفضل  التحكيم  لجنة  جائزة  ضمنها 
أفضل  تشانل"، وجائزة  فيلم  "تورونتو  مهرجان  من 
مخرج في مهرجان "اإلسكندرية لسينما البحر األبيض 
المتوسط"، باإلضافة لجولة عروض مميزة في مهرجانات 

األميركة،  المتحدة  بالواليات  "بافالو"  منها،  عالمية 
و"أمستردام"، و"الرباط لسينما المؤلف"، و"ديربان" 
بجنوب إفريقيا، و"مونتريال"، و"أبوجا السينمائي" 
في نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.
ويحكي الفيلم، وهو عبارة عن حكاية نفسية مدتها 
"رانيا"، وهي شابة وقعت ضحية  125 دقيقة، قصة 
وجدت  حيث  والسيطرة،  التحكم  إلى  تهدف  مؤامرة 
نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص ألغراض خاصة. 

فحرمت رانيا بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت 
لها حياة أخرى تتسم بالفوضى واالختناق والضياع، 

وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.
السيناريو  كتب  ال��ذي  الفيلم،  بطوله  في  وش��ارك 
موحاجة،  وعدنان  الروخ  إدريس  من  كل  به  الخاص 
عدد من الوجوه الفنية من بينها منى الرميقي، وعدنان 
المنياري،  الرحيم  وعبد  ال��روخ،  وادري��س  موحاجة، 

والممثلة فاطمة الزهراء بناصر وخنساء باطما.

باري�س.. العر�س ما قبل الأول لفيلم »جرادة مالحة« للمخرج ادري�س الروخ

الخميس 22 شتنبر 2022 املوافق 25 صفر 1444 العدد 13.255

الفنانة المغربية 
اأميمة بن الزوين  ت�صدر 
اأغنيتها الجديدة »بالدموع«

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

أصدرت الفنانة المغربية عواطف زمرد عبر قناتها الرسمية بموقع 
رفع الفيديوهات العالمي " يوتوب" أغنية جديدة بعنوان " كلكم بحال 
,  من كلمات أيوب اوزايد  وتلحين أسامة حنصالي وتوزيع   بحال" 
أنس االدريسي، كما تعاملت مع مدير التصوير سيمو ارت و المخرج  

سفيان الوالدي.
 وقد تم تصوير الفديو كليب  بأحد الفنادق بمدينة مكناس ،حيث 
شارك في  الفيديو كليب مجموعة من الراقصات  البرازيليات والروسيات 

و الراقصين ذكورا و إناثا من المغرب .
  قصة اكتشاف الخيانة بالصدفة في جديدها الفني ،روجت له  زمرد  
عبر صفحتها الرسمية بموقع " انستغرام " بحيث نشرت مقطعا من 
األغنية إلى جانب قناة موزيكا المصرية،  حيث يذاع حاليا الفيديو 
كليب على قناتها االذاعية في ثاني عمل لها مع قناة موزيكا ؛ علما ان 
آخر عمل فني للفنانة زمرد، كان أغنية ألف شكر باللهجة المصرية، وثم 
تصويره على طريقة الفيديو كليب بالعاصمة المصرية القاهرة ،وأذيع 
على نفس القناة حيث لقي تجاوبا وردود فعل جيدة؛ كما أن الفنانة 
زمرد انطلقت مسيرتها الفنية االحترافية سنة 2014 من خالل سرقت 
كل األنظار كفنانة متألقة رسمت مسيرتها الفنية بالجهد واالجتهاد، 
وحرصها المتواصل في اختيار أعمالها الفنية الغنائية ،التي تسعى 
من خاللها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور داخل المغرب وخارجه، 
ماهو وطني وحساني  منها  المتميزة،   الغنائية  األلوان  إلى  إضافة 

وطربي وكناوي وعصري وغيرها من األغاني

الفنان ال�صاعد اأحمد بنا�صر 
يفتتح م�صواره الفني باأغنية »لغ�س نار«

أصدر الفنان الصاعد أحمد بناصر أغنية 
من  وهي  نار«  »لغش  عنوان  تحت  عصرية 
موضوعا  تتناول  وأدائ��ه،  وألحانه  كلماته 
قلما نجد له مثيال حاليا في الساحة الفنية، 
المجاالت  كل  إلى  تسلل  ال��ذي  الغش  وهو 
العدل،  الصحة،  )التعليم،  والخاصة  العامة 
العالقات  والمالية،  االقتصادية  المعامالت 
معتبرا إياه بمثابة نار تأتي  االجتماعية...( 
على اليابس واألخضر  وسم يهدد حياة الناس، 
حيث تتضمن األغنية دعوة صريحة للتحلي 
بفضيلة الصدق، باعتباره رافعة أساسية في 

تنمية المجتمعات وازدهار حياة األفراد.
ودوافع  الفني  الغمار  دخوله  سؤال  وعن 
اختيار موضوع الغش، صرح األستاذ بناصر 
لجريدتنا: »أن الذي جعله يركب هذه المغامرة 
بصعوباتها وإكراهاتها هو اإلحساس القوي 
بضرورة االنخراط اإليجابي كفنان للمساهمة 
في تخليق الحياة العامة، موظفا الفن كوسيلة 
هذا  بخطورة  للتحسيس  فعالة  بيداغوجية 

دولة  البلد  كيان  يهدد  أصبح  ال��ذي  الوباء 
الجمالي  البعد  عن  التخلي  دون  ومجتمعا، 
والفني الذي تفرضه قواعد الغناء من إيقاع 
ووزن وأداء، إذ األغنية ليست منشورا سياسيا، 
إنها في تقديري جمالية وفن مخصوص نعبر 
به عن مختلف القضايا دون أن نضحي بالشرط 
الفني في سبيل االلتزام بالقضايا االجتماعية 

واإلنسانية المحيطة بنا«.
وأهم المشاركين في هذا العمل الفني إلى 
جانب الفنان أحمد بناصر يوجد المشرف 
السكوري،  سليم  األستاذ  العام  الفني 
زكرياء  العمري،  أمين  محمد  واألساتذة 
والطالبات  ازن���دور  مصطفى  بنمعا، 
ثم  المعروفي  عبير  العمري،  منال 
سارة العمري. وقد تمت كل العمليات 
وتسجيل  وك��ورال  وإيقاع  عزف  من 

باستودوهات  وماستورينغ  وميكساج  
السكوري بمدينة سال.

المطربة المغربية » زمرد« تكت�صف الخيانة بال�صدفة
 في كليب » كلكم بحال بحال« 

طنجة: انطالق فعاليات الدورة الرابعة لأ�صبوع الفيلم الإيفواري بالمغرب
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الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/09/20

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 47/م.ت.ص/ص/2022

جلسة علنية
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب -  قطاع املاء عن طلب 
باقتناء  املتعلق  العروض 
صنابير اإلغالق والصمامات 
في  وذلك  الوصل  ومعدات 

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

االستشارة.
)مع  التقديري  الثمن  يحدد 
الرسوم(  جميع  احتساب 

لإلنجاز لكل حصة في: 
املديرية   :1 الحصة   
ألكادير:  الجهوية 

2.750.810,40درهم
املديرية   :2 الحصة 
ملراكش:  الجهوية 

2.932.221,60درهم
املديرية   :3 الحصة 
لخريبكة:  الجهوية 

5.413.766,40درهم
املديرية   :4 الحصة 
للقنيطرة:  الجهوية 

7.239.225,60درهم
املديرية الجهوية  الحصة 5: 
لفاس: 5.758.315,20درهم

املديرية   :6 الحصة 
لوجدة:  الجهوية  

4.763.469,60درهم
املديرية   :7 الحصة 
تافياللت:   - لدرعة  الجهوية 

5.604.156,00درهم
املديرية   :8 الحصة 
للعيون:  الجهوية 

2.165.054,40درهم 
املديرية   :9 الحصة 

لطنجة:  الجهوية 
7.179.328,80درهم

املديرية   :10 الحصة 
األطلسي:  للساحل  الجهوية 

1.031.251,20درهم
املديرية   :11 الحصة 
واد نون:   - لكلميم  الجهوية 

1.173.506,40درهم
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 

لكل حصة في: 
الحصة 1: 27.500,00درهم
الحصة 2: 29.400,00درهم
الحصة 3: 54.100,00درهم
الحصة 4: 72.400,00درهم
الحصة 5: 57.600,00درهم
الحصة 6: 47.700,00درهم
الحصة 7: 56.100,00درهم
الحصة 8: 21.700,00درهم
الحصة 9: 71.800,00درهم

 :10 الحصة 
10.400,00درهم

 :11 الحصة 
11.800,00درهم

ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
https://www.

marchespublics.gov.
 ma

يمكن سحب ملف االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات، 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكائن  املاء  قطاع  للشرب 
شارع  املعالجة،  بمحطة 
الوزاني،  بلحسن  محمد 

الرباط.
الهاتف:0537667305/06

الفاكس: 0537667513
يسلم ملف االستشارة مجانا

يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
- تودع العروض مقابل وصل 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
بالبناية  والصفقات  التزويد 
الوطني  للمكتب   )G(

الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب شارع محمد بالحسن 
الرباط قبل تاريخ  الوزاني ? 
وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
مكتب  إلى  بالتوصل 
التزويد  ملديرية  الصفقات 
 )G( بالبناية  والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب شارع 
 - الوزاني  بالحسن  محمد 
ساعة  و  تاريخ  قبل  الرباط 
لفتح  العلنية  ا  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
وصل  مقابل  العينات  تودع 
في نفس العنوان املشار إليه 
قبل  تقدير  أبعد  على  أعاله 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
أو  األظرفة،  لفتح  العلنية 
لجنة  رئيس  إلى  تسلم 
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
األظرفة بتاريخ يوم الثالثاء 
على   2022 نونبر   08
صباحا  العاشرة  الساعة 
للمكتب   )G( بالبناية 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب.  
تفتح األغلفة في آن واحد.

معلومات  علي  للحصول 
االتصال  يمكن  إضافية، 
الصناعية  املشتريات  بقسم 
للمكتب  والدعم  النوعية 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 05.37.66.72.54 
الفاكس: 05.37.66.72.20

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
االلكتروني  العنوان  عبر 

ملوقع املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma/

ع.س.ن/3180/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

قـطـــاع املـيــاه والغــابات
املديرية الجهوية للمياه 

والغابات و محاربة 
التصحر لريف

املديرية اإلقليمية للمياه 
والغابات و محاربة 

التصحر بتطوان
اعالن طلب عروض

رقم:  
2022/25/م.ا.م.غ.م.ت/ ت  

)مخصص للمقاوالت 
الصغرى و املتوسطة 
و املقاولني الذاتيني و 
التعاونيات و اتحاد 

التعاونيات(
 2022 أكتوبر   14 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
بمكتب  ستجرى  صباحا، 
للمياه  اإلقليمية  املديرية 
والغابات و محاربة التصحر 
بشارع  الكائنة  بتطوان، 
فتح  تطوان،  امللكي  الجيش 
بطلبات  املتعلقة   األظرفة 
أثمنة   بعروض  العروض 
أربعمائة  اقتناء  ألجل 
خلية نحل  وخمسون )450( 
املديرية  لحساب  مملوءة 
والغابات  للمياه  االقليمية 
و محاربة التصحر لتطوان، 
إقليم تطوان )حصة فريدة(.

طلب  ملفات  سحب  يمكن 
البرامج  مكتب  من  العروض 
و التتبع و التقييم باملديرية 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 
بتطوان  التصحر  محاربة  و 
الجيش  بشارع  الكائنة 
امللكي تطوان، و يمكن كذلك 
األنترنت  بواسطة  تحميلها 

عبر بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma

الضمانة  حددت 
االف  عشرة  في:  املؤقتة 

)10.000,00درهم(.
لفائدة  تكون  أن   ويجب 
للمياه  اإلقليمية  املديرية 
والغابات و محاربة التصحر 

بتطوان.
األعمال  تقدير  كلفة  تحدد   
في خمسمائة و أربعون ألف 
مع  )540.000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم.
الفصل  بمقتضيات  عمال 
عدد  املرسوم  من   156
من   6 الفصل  و   2.12.349
االقتصاد  وزير  السيد  قرار 
 3011-13 عدد  واملالية 
أكتوبر   30 بتاريخ  الصادر 
بتطبيق  الخاص   2013
املرسوم عدد  156 من  املادة 
العروض  فطلب   2.12.349
للمقاوالت  مخصص  هذا 

الصغرى و املتوسطة.
عمال بمقتضيات املرسوم عدد 
باملقاولني  املتعلق   2.19.69
والتعاونيات  الذاتيني 
التعاونيات،  واتحاد 
هذا  العروض  طلب  فحصة 
للمقاولني  مخصصة  هي 
والتعاونيات  الذاتيني 
واتحاد التعاونيات. يجب أن 
يكون كل من محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31   29  ،27
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم  إرسالها  إما   *
املضمون  البريد  طريق  عن 
إلى املكتب  بإفادة باالستالم 

املذكور.
وصل  مقابل  ايداعها  إما   *
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 

ومحاربة التصحر بتطوان.
مباشرة  تسليمها  إما   *

العروض  لرئيس لجنة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.  
بوابة  عبر  الكترونيا  اما   *

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة 9 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3182/ا.د

*************
اململكة املغربية

الجمعية املحمدية لتصفية 
الدم

قلعة السراغنة 
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/02

أكتوبر   14 يوم  في 
الثانبة  الساعة  2022على 
مكاتب  في  سيتم   عشر، 
املركز املحمدي لتصفية الدم 
بقلعة السراغنة فتح األظرف 
العروض  بطلب  املتعلقة 
فتح  ألجل:  آثمان  بعروض 
بعروض  املتعلقة  األظرفة 
األدوية  شراء:  ألجل  األثمان 
لتصفية  املحمدي  باملركز 
الدم بقلعة السراغنة »حصة 

واحدة«.
طلب  ملف  سحب  ويمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
في  التموين،  لقسم  التابعة 
نفس العنوان املذكور أعاله، 
كما يمكن نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
التقديرية  حددتالتكلفة  وقد 
الضرائب  )كل  للمواد 
التالي:  النحو  على  مدرجة( 
مائتان  250000.00درهم  
وعشرون  الف  وخمسون 

درهم.
محتوى،  يكون  أن  ويجب 
وايداع  تقديم  طريقة 

مطابقة  املتنافسني  ملفات 
149- املواد  ملقتضيات 

27-29-31-148من املرسوم 
2.12.349الصادر  رقم 
االولى  في08جمادى 
)20مارس  1434املوافق 
بالصفقات  املتعلق   )2013

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداع أظرفتهم ، مقابل 
تنسيق  خلية  بمكتب  وصل 

الصفقات 
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون،  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم، 

املذكور أعاله
في  الكترونيا  إيداعه  إما   *

بوابة صفقات الدولة
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
التقنية  الوثائق  إن 
يستوجبها  التي  والعينات 
يجب  العروض  طلب  ملف 
إيداعها بمكتب خلية تنسيق 
الصفقات قبل يوم  14أكتوبر 
الثانية  الساعة  على   2022

عشر، كآخر أجل.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3185/ا.د

*************
اململكة املغربية

الجمعية املحمدية
 لتصفية الدم

قلعة السراغنة 
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/01

 2022 أكتوبر   14 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم   صباحا  
املركز املحمدي لتصفية الدم 
بقلعة السراغنة فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 

شراء  ألجل:  آثمان  بعروض 
للدم  مولدات  ثمان  وتركيب 
لتصفية  املحمدي  باملركز 
الدم بقلعة السراغنة  »حصة 

واحدة«.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املحمدي  باملركز  العروض  
لتصفية الدم بقلعة السراغنة
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
20000.00درهم  في: 

)عشرون الف درهم(
من  محددة  تقديرية  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف 
960000.00درهم  مبلغ: 
الف  وستون  مائة  )تسع 

درهم(.
من  كل   يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
 ،29،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  و149من   148  ،31

رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافسني:

عن  إرساألظـرفتهم  إما   -
مع  املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  إفادة 

املذكور.
املحمدي  املركز  إما مكاتب   -
بقلعة  الدم  لتصفية 

السراغنة.
 ، إما إيداعها مقابل وصل   -

بمكتب املركز بالعنوان.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس لجنة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة
في  املطلوبة  الوثائق 
يجب  العروض  طلب  ملف 
مكاتب  فيفي  بها  اإلدالء 
لتصفية  املحمدي  املركز 
قبل  السراغنة  بقلعة  الدم 
يوم   العاشرة.من  الساعة 

.2021/12/13
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة9 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3186/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الخميس 22 شتنبر 2022 املوافق 25 صفر 1444 العدد 13.255

ع.س.ن /3184/إدع.س.ن /3179/إد
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تاأخر انطالق م�شروع اإحداث نواة جامعية 

بالخمي�شات يثير الت�شاوؤالت؟
علي أورارى

منذ أكثر من سنة، وتحديدا يوم 3غشت2021، 
بمدينة  جامعية  نواة  إقامة  بمشروع  وارتباطا 
الخميسات، زار وزير التربية الوطنية والتعليم 
آنذاك  املهني  والتكوين  العلمي  والبحث  العالي 
عاصمة زمور  رفقة وفد رسمي، حيث تمت معاينة 
أن  املنتظر  من  التي  األرضية  البقعة  و  املنطقة 
يتم فوقها بناء هذه املؤسسة الجامعية ، والتي 
مع  املساهمة،  الجهات  وكذا  تكلفتها   حددت 
تحديد 3 سنوات كسقف زمني إلخراج املشروع 
كلمة  في  جاء  ما  بني  ومن  الوجود.  حيز  إلى 
املسؤول الحكومي حينذاك »أنه تم التفكير منذ 
سنني  في موضوع  تمكني شباب اإلقليم من ولوج 
التعليم العالي وفي ظروف حسنة، عوض تحمل 
املدن، مع  الرباط وغيرها من  إلى  التنقل  مشاق 
إحداث حي جامعي، وسيتم فتح مسالك باملدينة 
ابتداء من شتنبر 2021،  وسيتنقل األساتذة إلى 
هنا لتدريس مادتي اإلقتصاد والقانون، والهدف 

هو تقليص الفوارق االجتماعية...«؟

اإلقليم  سكان  أمل  كان  املعاينة  هذه  بعد 
الشروع في أشغال البناء وانطالق  الورش في 
ليسود  تنطلق  لم  األشغال  أن  إال  وقت،   أقرب 

املقلقة  التساؤالت  وتطرح   ، جديد  من  اإلنتظار 
عن مصير هذا املشروع وإبداء التخوفات من أن 

يتبخر الحلم؟ 

وقد سبق أن تحركت فعاليات منتمية ملختلف 
نظرها  وجهات  مبدية  الجمعوية،  التنظيمات 
حول كيفية التعامل مع ما هو  متداول في شأن 
هذا املرفق الهام  وحيثيات إنجاز املشروع، وعدم 
باملدينة،  تربويتني  الدراسة بمؤسستني  انطالق 
الهيئات  إحدى  وخلصت  التبريرات؟  هي  وما 
املحلية إلى »أن هذا  الوضع ال يمكن تفسيره إال 
وعدم  واإلقصاء  التهميش  لسياسة  تكريس  أنه 

التعامل الجدي مع انتظارات الساكنة«.
للمجلس  اإلستثنائية  الدورة  وخالل  هذا 
اإلقليمي للخميسات - في مستهل الشهر املاضي 
الجامعية،   النواة   موضوع   جديد  من  أثير   -
املجلس،  من  أعضاء  تدخالت  طرحت  حيث 
إنجاز  في  الحاصل  »التأخير  بشأن  تساؤالت 
األسر  آلالف  بالنسبة  الحيوي  املشروع  هذا 
يواجه  والتي  االقليم،  ملختلف جماعات  املنتمية 
أبناؤها صعوبات عديدة من أجل مواصلة املسار 
النفوذ  خارج  التنقل  جراء  الجامعي،  الدراسي 
الترابي  لإلقليم وما  يستوجبه ذلك من مصاريف 

مرهقة«؟

بشأن مطالب بناء إعدادية وداخلية باملنطقة  

بعد مرور أكثر من سنة على معاينة البقعة األرضية املعنية ورزازات .. اإتالف منتوجات
غير �شالحة لال�شتهالك 

  أفلحت املصالح املختصة بإقليم ورزازات، خالل الفترة من 30 
غشت املاضي إلى 18 شتنبر الجاري، في حجز وإتالف مجموعة 
خالل    وتم،  لالستهالك.  الصالحة  غير  الغذائية  املنتوجات  من 
الفترة  املعنية، حجز وإتالف ما مجموعه ألف و396 كلغ من املواد 
واملنتوجات الغذائية غير الصالحة لالستهالك، منها 485 كلغ من 

اللحوم.
واللجن  اإلقليمية  اللجنة  عمل  إطار  العملية في  »وتندرج هذه 
املحلية للمراقبة على مستوى إقليم ورزازات، وفي سياق الحرص 
املواد  جودة  وكذا  املحلية،  األسواق  تموين  وضعية  تتبع  على 
الغذائية« حسب السطات املعنية، »وتمت هذه العملية ، بعد زيارة 
ومراقبة أكثر من 290 نقطة بيع، مع تسجيل وتحرير 11 مخالفة.« 
ووفق املصدر نفسه ، »فإن عمل اللجنة اإلقليمية واللجن املحلية 
للمراقبة، سيستمر وفق البرنامج املعد سلفا، وذلك لتتبع الوضعية 
العامة للتموين على مستوى النفوذ الترابي لإلقليم، ومحاربة كل 
الظواهر التي من شأنها اإلضرار باملستهلك كاالحتكار واملضاربة 

واالدخار السري«.

اإقليم ال�شويرة.. دعم تالميذ 
الو�شط القروي

املدرسي،  الهدر  ومكافحة  التعليم  نشر  على   العمل  سياق  في 
من  شباب  جمعويون  فاعلون  قرر  القروي،  بالوسط  سيما  ال 
املصالح  بها  تقوم  التي  الجهود  في  املساهمة  الصويرة  مدينة 
املختصة ومختلف املتدخلني في قطاع التعليم، عبر تنظيم عملية 
بالوسط  التالميذ  لفائدة  املدرسية  واألدوات  للمحفظات  توزيع 
القروي.  وبهذا الخصوص قام أعضاء  من جمعيات “موغاجون” 
نهاية   ،»Mog›AthleticLeaders«و  »MogaExtrême«و
وجمعية  »توليدانو«  مؤسسة  من  بمساعدة  املاضي،  األسبوع 
»مغاربة بصيغة الجمع«، بتوزيع محفظات ولوازم مدرسية على 
 - أوناغة  القروية  للجماعة  التابع  مجاهدي«  »إد  بدوار  التالميذ 

إقليم الصويرة .
»إن هذه املبادرة تندرج في سياق األنشطة املواطنة التي دأبت 
مدرسي،  دخول  كل  عند  شركائها  مع  الجمعية  تنظيمها  على 
سعيا إلى نشر قيم التكافل والتضامن واملواطنة الفعالة«.. يقول 
رئيس جمعية “موغاجون”، عثمان مزين، مشيرا إلى أن »فاعلني 
جمعويني  شباب بالصويرة يهدفون، عبر هذه املبادرة، إلى تمكني 
أطفال دوار إد مجاهدي من أن يبدأوا املوسم الدراسي الجديد في 

أحسن الظروف«.

اإقليم �شيدي بنور .. »الوات�شاب« 
يك�شف عن ف�شيحة اأخالقية

بنور، مؤخرا،  بإقليم سيدي  الحكاكشة  منطقة  ساكنة  اهتزت 
على  مصور  فيديو  شريط  تداول  إثر  أخالقية،  فضيحة  وقع  على 
تطبيقات الواتساب يوثق للحظات حميمية مخلة بالحياء بني زوج 
وحماته، لتكتشف الزوجة بعد ذلك أن زوجها الشاب يخونها مع 
للمركز  القضائية  بالضابطة  دفع  ما  وهو  سنا،  تكبره  التي  أمها 
النازلة واستدعاء  الترابي لدرك اوالد عمران إلى فتح تحقيق في 

املعنيني للبحث في القضية؟ 
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن »التحقيقات أفضت الى 
اعتراف  املتورطني بالوقائع املنسوبة إليهما واملتداولة في الشريط 

االباحي، مقرين بأنهما على عالقة حميمية رضائية منذ مدة...«؟
الشاب  الزوج  أحيل  التمهيدي،  البحث  من  االنتهاء  وبعد  هذا 
بنور في  االبتدائية بسيدي  املحكمة  لدى  امللك  وحماته على وكيل 
املركز  بمقر  النظرية  الحراسة  مدة  قضائهما  بعد  اعتقال،  حالة 
وزنا  الزوجية  »الخيانة  بتهمتي  عمران،  باوالد  للدرك  الترابي 
اعتقال  حالة  في  الجلسة  على  إحالتهما  قرر  حيث  املحارم«، 
لخطورة  أنه  اال  التنازل،  واالبنة  الزوجة  محاولة  رغم  احتياطي 

األفعال ، تقرر صرف النظر عن هذا التنازل.

مصطفى الناسي

متى سيتم إخراج مشروع إحداث النواة الجامعية بعاصمة زمور إلى حيز الوجود؟

يف اجتماع للجنة حقوق اإلنسان بطنجة - تطوان - احلسيمة

ح�شيلة تتبع فعلية الحقوق في ال�شيا�شات والبرامج 
الجهوية وا�شتعرا�ض مالمح خطة 2023

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة 
العادي  االجتماع  مؤخرا،  الحسيمة،  تطوان-   -
السادس »الذي خصصت أشغاله لتقديم حصيلة 
عمل اللجنة وإعداد خطة العمل السنوية 2023 
تقديم  إلى  الفتا   ، الجهوية  للجنة  بالغ  »..يفيد 
العمل  حصيلة  الطود،  سلمى  اللجنة،  »رئيسة 
خالل الفترة املمتدة ما بني االجتماعني الخامس 
والسادس«، مبرزة »مجمل التدخالت واإلسهامات 
مجاالت  في  اللجنة  بها  قامت  التي  واملبادرات 
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وفي 
الحقوقية والنهوض  الثقافة  مجال نشر وتعزيز 
في  الحقوق  فعلية  تتبع  مجال  في  وكذلك  بها، 

السياسات والبرامج الجهوية«.
أن عدد  وبهذا الخصوص تمت اإلشارة إلى » 
يبرز  مما  الفترة،  هذه  خالل  تضاعف  الشكايات 
الجائحة«،  بعد  العادية  العمل  وتيرة  استرجاع 
علما بأن »التظلمات املرتبطة باألحكام القضائية 
متبوعة  الصدارة،  في  تأتي  واللجوء  وبالهجرة 
بالشكايات املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال 
وما يترتب عنه من آثار مأساوية عليهم، إضافة 

الى الشكايات الواردة من سجون الجهة.« 
املتدخلة  أكدت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
العدالة  منظومة  إصالح  استعجالية  »على 
الجنائي  القانون  رأسها  على  مكوناتها،  بكل 
العقوبات  بدائل  وتطبيق  الجنائية  واملسطرة 
في  لالكتظاظ  نسبي  كحل  للحرية،  السالبة 
السجون«، معبرة »عن األمل في أن تتحقق املزيد 

مشيرة  السنة«،  هذه  الحقوقية  املكتسبات  من 
إلى خطاب  جاللة امللك محمد السادس بمناسبة 
عيد العرش، والذي دعا إلى »تعزيز مكانة املرأة 
ومشاركتها الفاعلة في كل املجاالت، والى تفعيل 
األسرة  بحقوق  املعنية  الدستورية  املؤسسات 
للنهوض  الوطنية  التشريعات  وتحيني  واملرأة 

بوضعيتها.« 
»أن    ، نفسه  السياق  في   ، العرض  وأوضح  
التأويالت  مع  يقطع  السامي  امللكي  الخطاب 
ملراجعتها  بالدعوة  املدونة،  لفصول  التمييزية 
مع  وبذلك  اململكة،  دستور  مع  ومالءمتها 
عليها  التي صادق  الصلة  ذات  الدولية  املواثيق 
املغرب، إلى جانب التعجيل بإحداث املؤسستني 
كل  ومحاربة  املناصفة  هيئة  الدستوريتني، 

لألسرة  االستشاري  واملجلس  التمييز  أشكال 
التعديالت  من  »بمجموعة  مذكرا  والطفولة«، 
املستعجلة املنتظرة من الحكومة كي يبقى املغرب 
في مستوى التزاماته الدولية، السيما منع تعدد 
الزوجات، و منع تزويج القاصرات بإلغاء الفصل 
واألم  األب  بني  20 من مدونة األسرة، واملساواة 
في النيابة القانونية على األبناء وفي الحضانة، 
باعتماد  والنسب  البنوة  لقضايا  حلول  إيجاد 
الخبرة الجينية بالنسبة لألطفال بدون هوية، حل 
بما يضمن مصالح  بالنفقة  الصلة  ذات  املشاكل 
من  املستفيدين  دائرة  توسيع  الفضلى،  األطفال 
املمتلكات  اقتسام  االجتماعي،  التكافل  صندوق 
على قاعدة الجهود التي تقدمها املرأة وإنصافها، 
ومراجعة نظام امليراث بفتح الباب أمام االجتهاد 

الخالق إقرارا للمساواة بني املرأة والرجل«.
يأتي  الذي  االجتماع،  أشغال   »وتميزت 
يعيد  الذي   76.15 القانون  ملقتضيات  تفعيال 
اإلنسان ولجانه  لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم 
للعديد  والعضوات  األعضاء  بتقديم  الجهوية، 
العمل  خطة  إلعداد  والتوصيات  املقترحات  من 
التوجهات  مع  منسجمة   ،2023 الجديدة 
االستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
القضايا  االعتبار  بعني  وتأخذ   ،2022-2024
الحقوقية الواردة في الشكايات والتظلمات التي 
الجهة«  وخصوصيات  الجهوية  اللجنة  تتلقاها 
يتابع  املصدر ذاته ، الفتا إلى تتويج » االجتماع 
فيها  أعطيت  التي   2023 العمل  خطة  بإصدار 
التعليم،  في  والحق  الصحة  في  للحق  األولوية 
الفئات  حقوق  حماية  في  اللجنة  أدوار  ولتعزيز 
الهشة من األطفال واألشخاص في وضعية إعاقة 
والسجناء  واملسنني  العنف  ضحايا  والنساء 
واملهاجرين وطالبي اللجوء، والنهوض بحقوقهم 
والحقوق  واالجتماعية،  واالقتصادية  األساسية 
والشراكات  التعاون  تعزيز  ومواصلة  البيئية، 
ومع  والشباب،  بالناشئة  املعنية  املؤسسات  مع 
اعتبار  مع  امليدان،  في  الفاعل  املدني  املجتمع 
املساواة وعدم التمييز حقوقا عرضانية، ومراعاة 
املتعلقة  الراهنة  والتحديات  التحوالت  دينامية 
بالحقوق الناشئة كالرقمنة والذكاء االصطناعي، 

والحق في مدينة آمنة والجة لجميع الفئات«.

محمد مستاوي

في مقاالت سالفة، سبق أن تطرقنا لوضعية إعدادية / 
ثانوية األرك بمركز إيغرم - إقليم  تارودانت، قصد إشعار 
املسؤولني عن قطاع التعليم محليا وإقليميا ومركزيا، بأن 
هذه املؤسسة لألسف، وبشهادة الجميع، لم تعد تستوعب 
أعداد تالميذ ست عشرة جماعة قروية وبلدية واحدة هي 
بلدية إيغرم، علما بأنها ال تتوفر على املاء الشروب، حيث 
خمسمائة  من  ألكثر  ونصف  ساعة  إلى  ساعة  تخصص 
إيغرم  لسكان  أحيانا  ساعة  بل  يوميا،  وتلميذة  تلميذ 
أنفسهم، الذين تظاهروا مرات عديدة ضد هذا الخصاص 
القاهر، مطالبني  بتوفير املاء الشروب والصرف الصحي.   
وللتذكير،  باملنطقة،  الدراسي  بالوضع  وارتباطا 
والجماعات   ،1992 لسنة  الجماعي  التقسيم  منذ  فإنه 
تيسفان، تطالب   - النحيت   – والقاضي  الثالث:  القروية 
املسؤولني بواسطة دورات عادية واستثنائية ومراسالت 
إلى العمالة وإلى مديرية التعليم بإقليم تارودانت، ببناء 
الجماعات  ساكنة  وبنات  ألبناء  وداخليتها  إعدادية 
على  تتوفر  كنموذج  النحيت  وجماعة  خاصة  الثالث 
لـ  املدرسي  النقل  على  تتوفر  كما  الجماعاتية،  املدرسة 
والقاضي   270 تلميذا وتلميذة، في وقت تتوفر جماعتا 
العلم  مع  منهما،  لكل  فأكثر  العدد  نفس  على  تيسفان  و 
هكتارين  منح  والقاضي   جماعة  من  املحسنني  أحد  أن 
ملديرية  وسلمه   محفظ  عقاري  كوعاء  الخاص  ملكه  من 
الجماعات  رؤساء  عقد  جانب  إلى  بتارودانت،  التعليم 
املعنية لشراكة مع  املدير اإلقليمي للتعليم، وتكونت لجنة 

سداسية مساعدة تقوم باالتصال باملسؤولني في املديرية 
 2015 بداية  منذ  بأكادير  األكاديمية  وفي  العمالة  وفي 
القضاء على  أو  للتخفيف  ذلك   اآلن وال جواب، و  وإلى 
خيرية  معاناة  من  الذكور  وإلنقاذ  للفتيان  »جمع املنح« 
إيغرم وإلعادة األسر التي هاجرت مرغمة إلى تارودانت 
وأيت إيعزا أو البيضاء إلنقاذ أبنائها  من الهدر املدرسي.
عقد  املعنية  لألطراف  سبق  ذاته،  السياق  وفي 
اإلقليمي  واملدير  اإلقليم  عامل  من  كل   مع  اجتماعات 
وجود  ورغم  بأكادير،  األكاديمية  مدير  ومع  بتارودانت 
»روافد« من جماعات  مجاورة، أبناء جماعة امي نتيرت 
وأبناء جماعة أضار وأبناء جماعة سيدي احمد أو عبد 
هلل، فاليزال نصيب أبناء هذه املنطقة املمتدة عبارة عن  
الجديد،  التعليم  وزير  بأن  علما  كل سنة،  الوعود  تكرار 
زار مدينة  تارودانت، مؤخرا  وسلم له   طلب  إحداث 
إخراجها  الساكنة  أمل  كان  والتي  والقاضي،  اعدادية 

للوجود برسم موسم 2022 - 2023؟.
القرب،  القرب وصحة  تعليم  من  الساكنة  »إن حرمان 
الستقبال  مؤهل  مستشفى  بدون  إيغرم  مركز  أن  حيث 
القرب«  »قضاء  غياب  وكذا  جيدة،  ظروف  في  املرضى 
منذ  بإيغرم  املقيم  القاضي  بناية  إغالق  تم  أن  بعد 
معاناة  في  تزيد  بنيوية  نقائص  كلها  التسعينيات... 
الرعي  غزوات  زادتها  والتي  األوجه،  املتعددة  الساكنة 
تنذر  قساوة  الرعوي،  الترحال  ممتهني  قبل  من  الجائر 
بأوخم العواقب »تقول فعاليات جمعوية، مطالبة »بتدخل 
الجهات املسؤولة لتنزيل الحد األدنى من مقومات العدالة 

املجالية«.

�شاكنة جماعات »والقا�شي- النحيت - تي�شفان«  تنتظر 
اإنهاء معاناة اأبنائها المتمدر�شين
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االشتراكي

حفيظة الفارسي

اإلداري��ة  المحكمة  أص��درت 
بالرباط، أول أمس الثالثاء 20 
شتنبر الجاري، حكما بإلغاء قرار 
محمد  والشباب  الثقافة  وزير 
اتخذه   ال��ذي  بنسعيد  المهدي 
يوم 18 مارس الماضي، والذي 
جائزة  سحب  ق��رر  بمقتضاه 
 2021 لسنة  للكتاب  المغرب 
من تسعة مرشحين فازوا فيها 
مناصفة وهم : يحيى اليحياوي، 
إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، 
أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، 
علي  ومحمد  الجرطي  ومحمد 
الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، 

بوبكر بوهادي. 
القرار الذي جاء حكم المحكمة 

لتصحيحه،  اتخذ بحكم قطعي 
»إلغاء القرار المطعون فيه مع 
على  القانونية  اآلث��ار  ترتيب 
ذلك وأداء المدعى عليها لفائدة 
الضرر  عن  تعويضا  المدعي 
واحد(  )درهم  ق��دره  المعنوي 
مع تحميل الجهة المدعى عليها 

المصاريف«.
المهدي  الثقافة  وزير  وكان 
يمكن  م��ا  ف��ي  ق��رر   ، بنسعيد 
جماعي«،  ب�«عقاب  تسميته 
س��ح��ب ال��ج��ائ��زة م��ن ع���دد من 
الكتاب المتوجين بها مناصفة، 
بعد أن  بعث الفائزون برسالة/ 
مديرية  م��دي��رة  ال���ى  ملتمس 
يطالبون  مفتقر  لطيفة  الكتاب 
فيها  بمنح مبلغ الجائزة كامال 
لكل فائز، مستندين الى منطوق 
المادة 13 من المرسوم المنظم 
»يمنح  تقول:  التي  للجائزة   
للكتاب:  المغرب  بجائزة  الفائز 
صافيًا  ومبلغًا  تذكارًا،  شهادة، 
درهم  ألف  وعشرون  مائة  قدره 
)120.000 درهم«، »موضحين 
على  تنص  لمادة  الوجود  أنه« 
المناصفة في المرسوم وعبارة 
الفائز تنطبق على كل مرشح فائز 
بالجائزة ظفر عمله برضا اللجنة 
المختصة«.هذه اللجنة التي تم 
تجاوز رؤسائها حين صدر القرار 
الوزاري بشكل أحادي رغم أنها 
بناء  الجائزة،  منحت  التي  هي 
على تقارير حول األعمال الفائزة.
الوزير،  اتخذه  ال��ذي  القرار 

بمبلغ  الفائزين  مطالبة  اعتبر 
الجائزة كامال »سابقة في تاريخ 
ال��ج��ائ��زة ال���ذي ت��ج��اوز نصف 
على  المبني  اإلشعاع  من  قرن 
االعتبارية  جوانبها  استحضار 
ومكانتها المعنوية التي توجت 
والمبدعين  المفكرين  ك��ب��ار 
والمؤلفين المغاربة في مختلف 
»مبدأ  وأن  المعرفة«،  أصناف 
عالميا  بها  معمول  المناصفة 
ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة 
بالمناصفة«،  الفائزين  بين 
بأنهم  القرار  المطالبين  واصفا 
» اختزلوا كل دالالت الجائزة في 

قيمتها المادية«.
وألن القرار أساء، حسب العديد 
الى  وال��ك��ت��اب،   المثقفين  م��ن 
االعتبارية  ومكانتهم  الفائزين 
وبحضورهم  بكرامتهم  وم��س 
الرمزي، ، فقد رد المعنيون عبر 
بيان على الحيثيات التي ساقها 
في الوقت الذي  الوزير بأنهم » 
كان ُينتظر فتح حوار معنا نحن 
المعنيين بالملتمس، ظلت أبواب 
مديرة الكتاب في الوزارة السيدة 
لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير 
في القطاع السيد محمد المهدي 
الوقت  في  موصدة،  سعيد  بن 
سلبية  مساع  فيه  ج��رت  ال��ذي 
النقالب  تهيئ  ال���وزارة  داخ��ل 
مكتمل األركان على الثقافة، في 
وزارة ُتعنى بالثقافة، حيث سعت 
الوزارة الستدعاء رؤساء اللجن 
العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير 

نتائج الجائزة في الفروع التي 
سابقة  وهي  المناصفة،  عرفت 
الجائزة«،  تعرفها  لم  س��وداء 
حيث أن اللجنة لم تستجب لذلك.

من  المتضررون  لفت   كما   
وجود  الى  الوزير  نظر  القرار  
سابقة مماثلة في تاريخ الجائزة، 
فاز  حيث   ،1996 سنة   « وذلك 
يحيى اليحياوي وأحمد المتوكل 
بالجائزة مناصفة مع تمكينهما 
من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد 

منهما«.
الواقعة وتوابعها القضائية، 
الى  تعييد  ال��ي��وم،  حدثت  كما 
حسمتها  أخرى  واقعة  االذهان 
وزارة  بين  المحاكم  رده���ات 
نفسها  بالجائزة  وفائز  الثقافة 
االجتماعية  العلوم  صنف  في 
في 2018، ويتعلق األمر بالباحث 
الحوكمة  في  المغربي  والخبير 
ومكافحة الفساد محمد براو الذي 
للكتاب في  فاز بجائزة المغرب 
صنف العلوم االجتماعية مناصفة 
مع الدكتور أحمد شراك ، حيث 
بعد اإلعالن عن فوزه، لم يستدع 
كباقي الفائزين لتسلم الجائزة، 
وال  ت��ذك��ار  ب��أي  يتوصل  ول��م 
ما  للجائزة  المالية  بالقيمة 
القضاء  الى  اللجوء  الى  دفعه 
أن  بعد  أنصفه  ال��ذي  اإلداري 
سحب  ب��أن  ال�����وزارة   تعللت 
كونه  الى   يعود  منه  الجائزة 
يمارس مهنة القضاء، مستندة 
مدونة  م��ن   182 ال��م��ادة  ال��ى 

تمنع  التي«  المالية  المحاكم 
يزاول  أن  على كل قاض مهني 
كيفما  ربحا  عليه  يدر  نشاطا 
كان نوعه، وال يمتد هذا المنع 
والعلمية  األدبية  التآليف  الى 
الى  يشير  أال  والفنية، شريطة 
صفته القضائية إال برخصة من 
الرئيس األول بعد موافقة رئيس 
والن  المالية«,  المحاكم  قضاء 
الفائز لم يشر الى صفته المهنية 
القضاء  فإن  الفائز،  الكتاب  في 
الثقافة  وزي��ر  ق��رار  بإلغاء  أمر 
وبإعادة   ، األعرج  محمد  أنذاك 

الجائزة لصاحبها. 
إن جائزة بحجم جائزة المغرب 
للكتاب، صونا لمكانتها الرمزية  
ولكونها الجائزة الوحيدة التي 
الثقافة  في بلد  تمنحها وزارة 
ومثقفيه  كتابه  أغلب  يحصد 
في  العربية  ال��ج��وائ��ز  معظم 
جميع أصناف اإلبداع، ال يمكن 
أن تتحول إلى موضوع نزاعات 
ال��م��ح��اك��م،  رده����ات  تفصلها 
وهو  قيمتها،  بالتالي  وتفقدها 
ضرورة   بإلحاح،     يطرح،  ما 
إصالح ومراجعة القانون المنظم 
لها، ليس في جانبه المادي فقط 
، حيث  التقني  في شقها  ولكن 
تعتبر« جائزة المغرب للكتاب«  
الجائزة الوحيدة في العالم التي 
يمكن فيها  للمرشح الواحد تقديم 
ترشيحين في فرعين مختلفين من 
الجائزة، دون أن ينتبه القيمون 

عليها لهذه الثغرة الفادحة.

الق�صاء الإداري ينت�صر للكتاب
 الذين �صحبت منهم  جائزة املغرب للكتاب

الحميد جماهري ضيًفا على برنامج  الّشاعر عبد  يحّل 
وذلك  المغرب،  في  الّشعر  لبيت  المضيئة«  الغرفة  في   «
يوم الخميس 29 شتنبر 2022 في الساعة السادسة مساء 
الكاتب والقاص عبد  بالرباط، ويقّدمه  الرواح  بقاعة باب 

النبي دشين.
شرق  من  جماهري  الحميد  عبد  الشاعر  أط��ّل  أْن  منذ 
الروح، وهو يزاوُج بين الكتابة الّشعرية والصحافة، التي 
التحق بها في تسعينيات القرن الماضي، حيث عمل بيومية 
»ليبيراسون« الفرنسية، ثم جريدة »االتحاد االشتراكي« 
التي يشغُل بها حاليا مهمة مدير تحريرها ونشرها. لكن 
صاحبة الجاللة، لم تمنْع جماهري من مواصلة القبض على 
»ِمهن الوهم«، حيث أصدر ديوانه  الّشعر بما هو إحدى 
األول بنفس العنوان سنة 1991، ليعقبه ديوان »بنصف 
المعنى فقط« سنة 2009، ثم »نثريات الغريب« سنة 2015، 
الصادر سنة 2021،  فديوان »جاؤوا لنقٍص في السماء« 
وهو ما يكشُف وفاء جماهري للشعر وانتصاره الدائم له.

وِعالوًة على مساره الّشعري والصحفي، قام عبد الحمدي 
جماهري بترجمة »تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم« )2000(، 
كما أصدر كتاب »ذهبنا إلى الصين، وعدنا .. من المستقبل« 
إلى  باإلضافة  الصين. هذا  إلى  قادته  لرحلة  توثيق  وهو 
إسهامه المنتظم في النقاش العام المنخرط في القضايا 

السياسية واالجتماعية والثقافية والمدنية.
جديٌر بالذكر أّن برنامج »في الغرفة المضيئة« هو ثمرة 
تعاون ثقافي وشعري وفنّي بين بيت الشعر في المغرب، 
والجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي، وهو يندرج في إطار 
»ملتقيات الرباط للصورة« التي تنظمها الجمعية المذكورة 
بثالث قاعات فنية، هي رواق باب الرواح وقاعة محمد الفاسي 
والرواق الفني لمؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير.

حفيظة  الفارسي

بعد إصداره األخير »المدن الذكية: 
الباحث  ي��ع��ود  المستقبل«،  م��دن 
ليدق  أشرقي  العزيز  عبد  المغربي 
ناقوس الخطر مما يواجه العالم اليوم 
من كوارث وأزمات لعل أخطرها بعد 
الحروب والمجاعات، ما يصطلح عليه 
اليوم بالتغيرات المناخية واالحتباس 
الحراري، والتي يعاني المغرب السنة 
وطأتها  نهايتها،  على  نشرف  التي 
المياه  الجفاف وندرة  األشد بسبب 
وما يترتب عن ذلك من مجاعة وهجرة 
نحو المدن والمناطق األكثر ضمانا 

للعيش .
إن ما نعيشه اليوم من أزمات مناخية 
ال يمكن، حسب مؤلف »  التلوث البيئي 
بنهاية  نذير  الحراري:  واالحتباس 
أن  إال  األرض«،  كوكب  على  الحياة 
يؤدي إلى نتائج أوخم، وهي ارتفاع 
المضاربات  وزي��ادة  المواد  أسعار 
وخيرات  األولية  المواد  واستغالل 
ال��دول  ط��رف  من  الفقيرة  الشعوب 
احتكار  تتسابق نحو  التي  العظمى 
األسواق الدولية، ناهيك عن انتشار 
الفتاكة  واألوبئة  المعدية  األمراض 
مفتوحة  الئحتها  ت���زال  ال  وال��ت��ي 
القادم  في  المجهول  على  ومشرعة 

من األيام.

كل ما يحصل اليوم من أزمات على 
كافة األصعدة، لم يكن للطبيعة دخل فيه 
، إذ يرى الباحث عبد العزيز أشرقي 
أن التدبير الالعقالني لإلنسان لموارد 
الطبيعة هو ما أفرز هذا الوضع اليوم 
المتمثل في ظاهرة االحتباس الحراري 
والتلوث البيئي التي تهدد مستقبل 

الحياة على كوكب األرض.
البيئي  »التلوث  كتاب  ينقسم 

واالحتباس الحراري« إلى قسمين:
المؤلف  فيه  تطرق  األول  القسم 
عند  متوقفا  البيئية،  المنظومة  إلى 
التطورات الكبرى التي عرفها المغرب 
يتعلق  ما  في  العشرين  القرن  في 
بتنويع وتوسيع قاعدته االقتصادية 
واالجتماعية، وربطها بظاهرة العولمة 
وما صاحب ذلك من ضغط على المجال 
الطبيعي وموارده المائية والنباتية 
تدبير،  ب��س��وء  اق��ت��رن  والمعدنية 
واستغالل مفرط وكل ذلك في غياب 
إلعداد  وشمولية  واضحة  سياسة  

لمجال وحماية البيئة.
يتطرق الكتاب أيضا في هذا القسم 
إلى بعض المفاهيم المرتبطة بمجال 
ومنها  والمناخ،  وال��ت��راب  األرض 
مفهوم  وعناصره،  البيئة  مفهوم 
ومظاهر  المناخ  والتهيئة،  اإلع��داد 
التغير المناخي واالحتباس الحراري، 
وصوال إلى القوانين المنظمة للبيئة 

المعاهدات  طريق  ع��ن  الطبيعية 
وكذا  البيئية،  الدولية  والمواثيق 
القوانين البيئية الداخلية الصادرة 
المتعلق  القانون   ( الحماية  منذ 
بالغابة في 1917( الذي يعد المرجع 
الغابوي(  المجال  ف��ي  األس��اس��ي 
بالماء)1914(،  المتعلق  والقانون 
ودستور 2011 الذي وضع مجموعة 
من اآلليات لتعزيز المقاربة الشمولية 

لحماية البيئة.
يتوقف المؤلف في تناوله للسياسة 
المائية عند اإلكراهات التي تعترضها، 
ازداد  التي  الجفاف  معضلة  ومنها 
الوعي بحدتها بعدما أصبح معطى 
أنه  رغم  المغرب  في  وثابتا  بنيويا 
لم يحظ بتحليل معمق على مستوى 
الدراسات االقتصادية واالجتماعية، 
ما من شأنه أن يوفر دراسة متكاملة 
تقدم طرقا لتدبير الموارد الطبيعية 

وحل معضلة الجفاف.
مستقبل  م���ن  ال��م��ؤل��ف  ي��ح��ذر 
من  واح���دا  يعتبر  ال���ذي  ال��م��غ��رب 
واتساع  بالجفاف،  المهددة  البلدان 
التي تعمقت  المساحات التصحرية 
بسبب التغيرات المناخية التي تهدد 
التنوع اإلحيائي بالمناطق الجنوبية 
المغربية، ويقدم األستاذ أشرقي هنا، 
رقما خطيرا يتعلق بكون 93في المائة 
تخضع  الوطني  التراب  من  تقريبا 

من  أراضيها  وتعاني  جاف،  لمناخ 
فقدان قدرتها على التجدد.

في القسم الثاني، يعرض الكتاب 
وأسبابه  البيئي  التلوث  لمفهوم 
وم��ج��االت��ه وآث�����اره، وص���وال ال��ى 
ويعتبر  منه،  بالحد  الكفيلة  اآلليات 
مستقبل  يهدد  البيئي  التلوث  أن 
األول  المسؤول  ألنه  اليوم  البشرية 
عن  الحراري  االحتباس  ظاهرة  عن 
أدخنة  الصناعية،  الملوثات  طريق 
الملوثات  وال��ح��رائ��ق،  ال��ب��راك��ي��ن 
الطاقة  إل��ى  باإلضافة  العضوية، 

األحفورية وقلة المياه.
كوكب  تهدد  التي  األزم��ة  مظاهر 
وإن  المستقبل،  وفي  اليوم  األرض 
كانت بادية للجميع، أفرادا ومؤسسات 
ومسؤولين، إال أن ال أحد تحرك لوقف 
زحفها، وهو ما يجد تفسيره حسب 
مؤلف الكتاب في كون هذا الصمت 
المصالح  وت��ض��ارب  ت��داخ��ل  م��رده 
للدول  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
الوصول  يجعل  تضارب  العظمى، 
لمواجهة  بينها  موحد  اتفاق  ال��ى 
في  التحقق  صعب  القادم،  الخطر 
ظل استمرار التنافس المحموم بين 
خيرات  اقتسام  على  الكبرى  الدول 
األرض ومواردها بشكل مفرط، الغلبة 
المتوحشة  االمبريالية  لمنطق  فيه 

واألنانية القاتلة. 

الباحث عبد العزيز أشرقي يدق ناقوس الخطر حول مستقبل األرض

املغرب من بني الدول املهددة بعواقب الحتبا�س احلراري

ال�صاعر عبد احلميد جماهري 
يف »الغرفة امل�صيئة«

 لبيت ال�صعر يف املغرب

جائزة بحجم 
جائزة المغرب 
للكتاب، صونا 
لمكانتها الرمزية  
ولكونها الجائزة 
الوحيدة التي 
تمنحها وزارة 
الثقافة  في بلد 
يحصد أغلب كتابه 
ومثقفيه معظم 
الجوائز العربية 
في جميع أصناف 
اإلبداع، بحاجة الى  
إصالح ومراجعة 
القانون المنظم 
لها، ماديا وتقنيا،  
إذ هي  الجائزة 
الوحيدة في 
العالم التي يمكن 
فيها  للمرشح 
الواحد تقديم 
ترشيحين في 
فرعين مختلفين 
من الجائزة، دون 
أن ينتبه القيمون 
عليها لهذه الثغرة 
الفادحة.
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تاأخر انطالق م�شروع اإحداث نواة جامعية 

بالخمي�شات يثير الت�شاوؤالت؟
علي أورارى

منذ أكثر من سنة، وتحديدا يوم 3غشت2021، 
بمدينة  جامعية  نواة  إقامة  بمشروع  وارتباطا 
الخميسات، زار وزير التربية الوطنية والتعليم 
آنذاك  املهني  والتكوين  العلمي  والبحث  العالي 
عاصمة زمور  رفقة وفد رسمي، حيث تمت معاينة 
أن  املنتظر  من  التي  األرضية  البقعة  و  املنطقة 
يتم فوقها بناء هذه املؤسسة الجامعية ، والتي 
مع  املساهمة،  الجهات  وكذا  تكلفتها   حددت 
تحديد 3 سنوات كسقف زمني إلخراج املشروع 
كلمة  في  جاء  ما  بني  ومن  الوجود.  حيز  إلى 
املسؤول الحكومي حينذاك »أنه تم التفكير منذ 
سنني  في موضوع  تمكني شباب اإلقليم من ولوج 
التعليم العالي وفي ظروف حسنة، عوض تحمل 
املدن، مع  الرباط وغيرها من  إلى  التنقل  مشاق 
إحداث حي جامعي، وسيتم فتح مسالك باملدينة 
ابتداء من شتنبر 2021،  وسيتنقل األساتذة إلى 
هنا لتدريس مادتي اإلقتصاد والقانون، والهدف 

هو تقليص الفوارق االجتماعية...«؟

اإلقليم  سكان  أمل  كان  املعاينة  هذه  بعد 
الشروع في أشغال البناء وانطالق  الورش في 
ليسود  تنطلق  لم  األشغال  أن  إال  وقت،   أقرب 

املقلقة  التساؤالت  وتطرح   ، جديد  من  اإلنتظار 
عن مصير هذا املشروع وإبداء التخوفات من أن 

يتبخر الحلم؟ 

وقد سبق أن تحركت فعاليات منتمية ملختلف 
نظرها  وجهات  مبدية  الجمعوية،  التنظيمات 
حول كيفية التعامل مع ما هو  متداول في شأن 
هذا املرفق الهام  وحيثيات إنجاز املشروع، وعدم 
باملدينة،  تربويتني  الدراسة بمؤسستني  انطالق 
الهيئات  إحدى  وخلصت  التبريرات؟  هي  وما 
املحلية إلى »أن هذا  الوضع ال يمكن تفسيره إال 
وعدم  واإلقصاء  التهميش  لسياسة  تكريس  أنه 

التعامل الجدي مع انتظارات الساكنة«.
للمجلس  اإلستثنائية  الدورة  وخالل  هذا 
اإلقليمي للخميسات - في مستهل الشهر املاضي 
الجامعية،   النواة   موضوع   جديد  من  أثير   -
املجلس،  من  أعضاء  تدخالت  طرحت  حيث 
إنجاز  في  الحاصل  »التأخير  بشأن  تساؤالت 
األسر  آلالف  بالنسبة  الحيوي  املشروع  هذا 
يواجه  والتي  االقليم،  ملختلف جماعات  املنتمية 
أبناؤها صعوبات عديدة من أجل مواصلة املسار 
النفوذ  خارج  التنقل  جراء  الجامعي،  الدراسي 
الترابي  لإلقليم وما  يستوجبه ذلك من مصاريف 

مرهقة«؟

بشأن مطالب بناء إعدادية وداخلية باملنطقة  

بعد مرور أكثر من سنة على معاينة البقعة األرضية املعنية ورزازات .. اإتالف منتوجات
غير �شالحة لال�شتهالك 

  أفلحت املصالح املختصة بإقليم ورزازات، خالل الفترة من 30 
غشت املاضي إلى 18 شتنبر الجاري، في حجز وإتالف مجموعة 
خالل    وتم،  لالستهالك.  الصالحة  غير  الغذائية  املنتوجات  من 
الفترة  املعنية، حجز وإتالف ما مجموعه ألف و396 كلغ من املواد 
واملنتوجات الغذائية غير الصالحة لالستهالك، منها 485 كلغ من 

اللحوم.
واللجن  اإلقليمية  اللجنة  عمل  إطار  العملية في  »وتندرج هذه 
املحلية للمراقبة على مستوى إقليم ورزازات، وفي سياق الحرص 
املواد  جودة  وكذا  املحلية،  األسواق  تموين  وضعية  تتبع  على 
الغذائية« حسب السطات املعنية، »وتمت هذه العملية ، بعد زيارة 
ومراقبة أكثر من 290 نقطة بيع، مع تسجيل وتحرير 11 مخالفة.« 
ووفق املصدر نفسه ، »فإن عمل اللجنة اإلقليمية واللجن املحلية 
للمراقبة، سيستمر وفق البرنامج املعد سلفا، وذلك لتتبع الوضعية 
العامة للتموين على مستوى النفوذ الترابي لإلقليم، ومحاربة كل 
الظواهر التي من شأنها اإلضرار باملستهلك كاالحتكار واملضاربة 

واالدخار السري«.

اإقليم ال�شويرة.. دعم تالميذ 
الو�شط القروي

املدرسي،  الهدر  ومكافحة  التعليم  نشر  على   العمل  سياق  في 
من  شباب  جمعويون  فاعلون  قرر  القروي،  بالوسط  سيما  ال 
املصالح  بها  تقوم  التي  الجهود  في  املساهمة  الصويرة  مدينة 
املختصة ومختلف املتدخلني في قطاع التعليم، عبر تنظيم عملية 
بالوسط  التالميذ  لفائدة  املدرسية  واألدوات  للمحفظات  توزيع 
القروي.  وبهذا الخصوص قام أعضاء  من جمعيات “موغاجون” 
نهاية   ،»Mog›AthleticLeaders«و  »MogaExtrême«و
وجمعية  »توليدانو«  مؤسسة  من  بمساعدة  املاضي،  األسبوع 
»مغاربة بصيغة الجمع«، بتوزيع محفظات ولوازم مدرسية على 
 - أوناغة  القروية  للجماعة  التابع  مجاهدي«  »إد  بدوار  التالميذ 

إقليم الصويرة .
»إن هذه املبادرة تندرج في سياق األنشطة املواطنة التي دأبت 
مدرسي،  دخول  كل  عند  شركائها  مع  الجمعية  تنظيمها  على 
سعيا إلى نشر قيم التكافل والتضامن واملواطنة الفعالة«.. يقول 
رئيس جمعية “موغاجون”، عثمان مزين، مشيرا إلى أن »فاعلني 
جمعويني  شباب بالصويرة يهدفون، عبر هذه املبادرة، إلى تمكني 
أطفال دوار إد مجاهدي من أن يبدأوا املوسم الدراسي الجديد في 

أحسن الظروف«.

اإقليم �شيدي بنور .. »الوات�شاب« 
يك�شف عن ف�شيحة اأخالقية

بنور، مؤخرا،  بإقليم سيدي  الحكاكشة  منطقة  ساكنة  اهتزت 
على  مصور  فيديو  شريط  تداول  إثر  أخالقية،  فضيحة  وقع  على 
تطبيقات الواتساب يوثق للحظات حميمية مخلة بالحياء بني زوج 
وحماته، لتكتشف الزوجة بعد ذلك أن زوجها الشاب يخونها مع 
للمركز  القضائية  بالضابطة  دفع  ما  وهو  سنا،  تكبره  التي  أمها 
النازلة واستدعاء  الترابي لدرك اوالد عمران إلى فتح تحقيق في 

املعنيني للبحث في القضية؟ 
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن »التحقيقات أفضت الى 
اعتراف  املتورطني بالوقائع املنسوبة إليهما واملتداولة في الشريط 

االباحي، مقرين بأنهما على عالقة حميمية رضائية منذ مدة...«؟
الشاب  الزوج  أحيل  التمهيدي،  البحث  من  االنتهاء  وبعد  هذا 
بنور في  االبتدائية بسيدي  املحكمة  لدى  امللك  وحماته على وكيل 
املركز  بمقر  النظرية  الحراسة  مدة  قضائهما  بعد  اعتقال،  حالة 
وزنا  الزوجية  »الخيانة  بتهمتي  عمران،  باوالد  للدرك  الترابي 
اعتقال  حالة  في  الجلسة  على  إحالتهما  قرر  حيث  املحارم«، 
لخطورة  أنه  اال  التنازل،  واالبنة  الزوجة  محاولة  رغم  احتياطي 

األفعال ، تقرر صرف النظر عن هذا التنازل.

مصطفى الناسي

متى سيتم إخراج مشروع إحداث النواة الجامعية بعاصمة زمور إلى حيز الوجود؟

يف اجتماع للجنة حقوق اإلنسان بطنجة - تطوان - احلسيمة

ح�شيلة تتبع فعلية الحقوق في ال�شيا�شات والبرامج 
الجهوية وا�شتعرا�ض مالمح خطة 2023

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة 
العادي  االجتماع  مؤخرا،  الحسيمة،  تطوان-   -
السادس »الذي خصصت أشغاله لتقديم حصيلة 
عمل اللجنة وإعداد خطة العمل السنوية 2023 
تقديم  إلى  الفتا   ، الجهوية  للجنة  بالغ  »..يفيد 
العمل  حصيلة  الطود،  سلمى  اللجنة،  »رئيسة 
خالل الفترة املمتدة ما بني االجتماعني الخامس 
والسادس«، مبرزة »مجمل التدخالت واإلسهامات 
مجاالت  في  اللجنة  بها  قامت  التي  واملبادرات 
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وفي 
الحقوقية والنهوض  الثقافة  مجال نشر وتعزيز 
في  الحقوق  فعلية  تتبع  مجال  في  وكذلك  بها، 

السياسات والبرامج الجهوية«.
أن عدد  وبهذا الخصوص تمت اإلشارة إلى » 
يبرز  مما  الفترة،  هذه  خالل  تضاعف  الشكايات 
الجائحة«،  بعد  العادية  العمل  وتيرة  استرجاع 
علما بأن »التظلمات املرتبطة باألحكام القضائية 
متبوعة  الصدارة،  في  تأتي  واللجوء  وبالهجرة 
بالشكايات املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال 
وما يترتب عنه من آثار مأساوية عليهم، إضافة 

الى الشكايات الواردة من سجون الجهة.« 
املتدخلة  أكدت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
العدالة  منظومة  إصالح  استعجالية  »على 
الجنائي  القانون  رأسها  على  مكوناتها،  بكل 
العقوبات  بدائل  وتطبيق  الجنائية  واملسطرة 
في  لالكتظاظ  نسبي  كحل  للحرية،  السالبة 
السجون«، معبرة »عن األمل في أن تتحقق املزيد 

مشيرة  السنة«،  هذه  الحقوقية  املكتسبات  من 
إلى خطاب  جاللة امللك محمد السادس بمناسبة 
عيد العرش، والذي دعا إلى »تعزيز مكانة املرأة 
ومشاركتها الفاعلة في كل املجاالت، والى تفعيل 
األسرة  بحقوق  املعنية  الدستورية  املؤسسات 
للنهوض  الوطنية  التشريعات  وتحيني  واملرأة 

بوضعيتها.« 
»أن    ، نفسه  السياق  في   ، العرض  وأوضح  
التأويالت  مع  يقطع  السامي  امللكي  الخطاب 
ملراجعتها  بالدعوة  املدونة،  لفصول  التمييزية 
مع  وبذلك  اململكة،  دستور  مع  ومالءمتها 
عليها  التي صادق  الصلة  ذات  الدولية  املواثيق 
املغرب، إلى جانب التعجيل بإحداث املؤسستني 
كل  ومحاربة  املناصفة  هيئة  الدستوريتني، 

لألسرة  االستشاري  واملجلس  التمييز  أشكال 
التعديالت  من  »بمجموعة  مذكرا  والطفولة«، 
املستعجلة املنتظرة من الحكومة كي يبقى املغرب 
في مستوى التزاماته الدولية، السيما منع تعدد 
الزوجات، و منع تزويج القاصرات بإلغاء الفصل 
واألم  األب  بني  20 من مدونة األسرة، واملساواة 
في النيابة القانونية على األبناء وفي الحضانة، 
باعتماد  والنسب  البنوة  لقضايا  حلول  إيجاد 
الخبرة الجينية بالنسبة لألطفال بدون هوية، حل 
بما يضمن مصالح  بالنفقة  الصلة  ذات  املشاكل 
من  املستفيدين  دائرة  توسيع  الفضلى،  األطفال 
املمتلكات  اقتسام  االجتماعي،  التكافل  صندوق 
على قاعدة الجهود التي تقدمها املرأة وإنصافها، 
ومراجعة نظام امليراث بفتح الباب أمام االجتهاد 

الخالق إقرارا للمساواة بني املرأة والرجل«.
يأتي  الذي  االجتماع،  أشغال   »وتميزت 
يعيد  الذي   76.15 القانون  ملقتضيات  تفعيال 
اإلنسان ولجانه  لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم 
للعديد  والعضوات  األعضاء  بتقديم  الجهوية، 
العمل  خطة  إلعداد  والتوصيات  املقترحات  من 
التوجهات  مع  منسجمة   ،2023 الجديدة 
االستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
القضايا  االعتبار  بعني  وتأخذ   ،2022-2024
الحقوقية الواردة في الشكايات والتظلمات التي 
الجهة«  وخصوصيات  الجهوية  اللجنة  تتلقاها 
يتابع  املصدر ذاته ، الفتا إلى تتويج » االجتماع 
فيها  أعطيت  التي   2023 العمل  خطة  بإصدار 
التعليم،  في  والحق  الصحة  في  للحق  األولوية 
الفئات  حقوق  حماية  في  اللجنة  أدوار  ولتعزيز 
الهشة من األطفال واألشخاص في وضعية إعاقة 
والسجناء  واملسنني  العنف  ضحايا  والنساء 
واملهاجرين وطالبي اللجوء، والنهوض بحقوقهم 
والحقوق  واالجتماعية،  واالقتصادية  األساسية 
والشراكات  التعاون  تعزيز  ومواصلة  البيئية، 
ومع  والشباب،  بالناشئة  املعنية  املؤسسات  مع 
اعتبار  مع  امليدان،  في  الفاعل  املدني  املجتمع 
املساواة وعدم التمييز حقوقا عرضانية، ومراعاة 
املتعلقة  الراهنة  والتحديات  التحوالت  دينامية 
بالحقوق الناشئة كالرقمنة والذكاء االصطناعي، 

والحق في مدينة آمنة والجة لجميع الفئات«.

محمد مستاوي

في مقاالت سالفة، سبق أن تطرقنا لوضعية إعدادية / 
ثانوية األرك بمركز إيغرم - إقليم  تارودانت، قصد إشعار 
املسؤولني عن قطاع التعليم محليا وإقليميا ومركزيا، بأن 
هذه املؤسسة لألسف، وبشهادة الجميع، لم تعد تستوعب 
أعداد تالميذ ست عشرة جماعة قروية وبلدية واحدة هي 
بلدية إيغرم، علما بأنها ال تتوفر على املاء الشروب، حيث 
خمسمائة  من  ألكثر  ونصف  ساعة  إلى  ساعة  تخصص 
إيغرم  لسكان  أحيانا  ساعة  بل  يوميا،  وتلميذة  تلميذ 
أنفسهم، الذين تظاهروا مرات عديدة ضد هذا الخصاص 
القاهر، مطالبني  بتوفير املاء الشروب والصرف الصحي.   
وللتذكير،  باملنطقة،  الدراسي  بالوضع  وارتباطا 
والجماعات   ،1992 لسنة  الجماعي  التقسيم  منذ  فإنه 
تيسفان، تطالب   - النحيت   – والقاضي  الثالث:  القروية 
املسؤولني بواسطة دورات عادية واستثنائية ومراسالت 
إلى العمالة وإلى مديرية التعليم بإقليم تارودانت، ببناء 
الجماعات  ساكنة  وبنات  ألبناء  وداخليتها  إعدادية 
على  تتوفر  كنموذج  النحيت  وجماعة  خاصة  الثالث 
لـ  املدرسي  النقل  على  تتوفر  كما  الجماعاتية،  املدرسة 
والقاضي   270 تلميذا وتلميذة، في وقت تتوفر جماعتا 
العلم  مع  منهما،  لكل  فأكثر  العدد  نفس  على  تيسفان  و 
هكتارين  منح  والقاضي   جماعة  من  املحسنني  أحد  أن 
ملديرية  وسلمه   محفظ  عقاري  كوعاء  الخاص  ملكه  من 
الجماعات  رؤساء  عقد  جانب  إلى  بتارودانت،  التعليم 
املعنية لشراكة مع  املدير اإلقليمي للتعليم، وتكونت لجنة 

سداسية مساعدة تقوم باالتصال باملسؤولني في املديرية 
 2015 بداية  منذ  بأكادير  األكاديمية  وفي  العمالة  وفي 
القضاء على  أو  للتخفيف  ذلك   اآلن وال جواب، و  وإلى 
خيرية  معاناة  من  الذكور  وإلنقاذ  للفتيان  »جمع املنح« 
إيغرم وإلعادة األسر التي هاجرت مرغمة إلى تارودانت 
وأيت إيعزا أو البيضاء إلنقاذ أبنائها  من الهدر املدرسي.
عقد  املعنية  لألطراف  سبق  ذاته،  السياق  وفي 
اإلقليمي  واملدير  اإلقليم  عامل  من  كل   مع  اجتماعات 
وجود  ورغم  بأكادير،  األكاديمية  مدير  ومع  بتارودانت 
»روافد« من جماعات  مجاورة، أبناء جماعة امي نتيرت 
وأبناء جماعة أضار وأبناء جماعة سيدي احمد أو عبد 
هلل، فاليزال نصيب أبناء هذه املنطقة املمتدة عبارة عن  
الجديد،  التعليم  وزير  بأن  علما  كل سنة،  الوعود  تكرار 
زار مدينة  تارودانت، مؤخرا  وسلم له   طلب  إحداث 
إخراجها  الساكنة  أمل  كان  والتي  والقاضي،  اعدادية 

للوجود برسم موسم 2022 - 2023؟.
القرب،  القرب وصحة  تعليم  من  الساكنة  »إن حرمان 
الستقبال  مؤهل  مستشفى  بدون  إيغرم  مركز  أن  حيث 
القرب«  »قضاء  غياب  وكذا  جيدة،  ظروف  في  املرضى 
منذ  بإيغرم  املقيم  القاضي  بناية  إغالق  تم  أن  بعد 
معاناة  في  تزيد  بنيوية  نقائص  كلها  التسعينيات... 
الرعي  غزوات  زادتها  والتي  األوجه،  املتعددة  الساكنة 
تنذر  قساوة  الرعوي،  الترحال  ممتهني  قبل  من  الجائر 
بأوخم العواقب »تقول فعاليات جمعوية، مطالبة »بتدخل 
الجهات املسؤولة لتنزيل الحد األدنى من مقومات العدالة 

املجالية«.

�شاكنة جماعات »والقا�شي- النحيت - تي�شفان«  تنتظر 
اإنهاء معاناة اأبنائها المتمدر�شين
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االشتراكي

حفيظة الفارسي

اإلداري��ة  المحكمة  أص��درت 
بالرباط، أول أمس الثالثاء 20 
شتنبر الجاري، حكما بإلغاء قرار 
محمد  والشباب  الثقافة  وزير 
اتخذه   ال��ذي  بنسعيد  المهدي 
يوم 18 مارس الماضي، والذي 
جائزة  سحب  ق��رر  بمقتضاه 
 2021 لسنة  للكتاب  المغرب 
من تسعة مرشحين فازوا فيها 
مناصفة وهم : يحيى اليحياوي، 
إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، 
أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، 
علي  ومحمد  الجرطي  ومحمد 
الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، 

بوبكر بوهادي. 
القرار الذي جاء حكم المحكمة 

لتصحيحه،  اتخذ بحكم قطعي 
»إلغاء القرار المطعون فيه مع 
على  القانونية  اآلث��ار  ترتيب 
ذلك وأداء المدعى عليها لفائدة 
الضرر  عن  تعويضا  المدعي 
واحد(  )درهم  ق��دره  المعنوي 
مع تحميل الجهة المدعى عليها 

المصاريف«.
المهدي  الثقافة  وزير  وكان 
يمكن  م��ا  ف��ي  ق��رر   ، بنسعيد 
جماعي«،  ب�«عقاب  تسميته 
س��ح��ب ال��ج��ائ��زة م��ن ع���دد من 
الكتاب المتوجين بها مناصفة، 
بعد أن  بعث الفائزون برسالة/ 
مديرية  م��دي��رة  ال���ى  ملتمس 
يطالبون  مفتقر  لطيفة  الكتاب 
فيها  بمنح مبلغ الجائزة كامال 
لكل فائز، مستندين الى منطوق 
المادة 13 من المرسوم المنظم 
»يمنح  تقول:  التي  للجائزة   
للكتاب:  المغرب  بجائزة  الفائز 
صافيًا  ومبلغًا  تذكارًا،  شهادة، 
درهم  ألف  وعشرون  مائة  قدره 
)120.000 درهم«، »موضحين 
على  تنص  لمادة  الوجود  أنه« 
المناصفة في المرسوم وعبارة 
الفائز تنطبق على كل مرشح فائز 
بالجائزة ظفر عمله برضا اللجنة 
المختصة«.هذه اللجنة التي تم 
تجاوز رؤسائها حين صدر القرار 
الوزاري بشكل أحادي رغم أنها 
بناء  الجائزة،  منحت  التي  هي 
على تقارير حول األعمال الفائزة.

الوزير،  اتخذه  ال��ذي  القرار 

بمبلغ  الفائزين  مطالبة  اعتبر 
الجائزة كامال »سابقة في تاريخ 
ال��ج��ائ��زة ال���ذي ت��ج��اوز نصف 
على  المبني  اإلشعاع  من  قرن 
االعتبارية  جوانبها  استحضار 
ومكانتها المعنوية التي توجت 
والمبدعين  المفكرين  ك��ب��ار 
والمؤلفين المغاربة في مختلف 
»مبدأ  وأن  المعرفة«،  أصناف 
عالميا  بها  معمول  المناصفة 
ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة 
بالمناصفة«،  الفائزين  بين 
بأنهم  القرار  المطالبين  واصفا 
» اختزلوا كل دالالت الجائزة في 

قيمتها المادية«.
وألن القرار أساء، حسب العديد 
الى  وال��ك��ت��اب،   المثقفين  م��ن 
االعتبارية  ومكانتهم  الفائزين 
وبحضورهم  بكرامتهم  وم��س 
الرمزي، ، فقد رد المعنيون عبر 
بيان على الحيثيات التي ساقها 
في الوقت الذي  الوزير بأنهم » 
كان ُينتظر فتح حوار معنا نحن 
المعنيين بالملتمس، ظلت أبواب 
مديرة الكتاب في الوزارة السيدة 
لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير 
في القطاع السيد محمد المهدي 
الوقت  في  موصدة،  سعيد  بن 
سلبية  مساع  فيه  ج��رت  ال��ذي 
النقالب  تهيئ  ال���وزارة  داخ��ل 
مكتمل األركان على الثقافة، في 
وزارة ُتعنى بالثقافة، حيث سعت 
الوزارة الستدعاء رؤساء اللجن 
العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير 

نتائج الجائزة في الفروع التي 
سابقة  وهي  المناصفة،  عرفت 
الجائزة«،  تعرفها  لم  س��وداء 
حيث أن اللجنة لم تستجب لذلك.

من  المتضررون  لفت   كما   
وجود  الى  الوزير  نظر  القرار  
سابقة مماثلة في تاريخ الجائزة، 
فاز  حيث   ،1996 سنة   « وذلك 
يحيى اليحياوي وأحمد المتوكل 
بالجائزة مناصفة مع تمكينهما 
من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد 

منهما«.
الواقعة وتوابعها القضائية، 
الى  تعييد  ال��ي��وم،  حدثت  كما 
حسمتها  أخرى  واقعة  االذهان 
وزارة  بين  المحاكم  رده���ات 
نفسها  بالجائزة  وفائز  الثقافة 
االجتماعية  العلوم  صنف  في 
في 2018، ويتعلق األمر بالباحث 
الحوكمة  في  المغربي  والخبير 
ومكافحة الفساد محمد براو الذي 
للكتاب في  فاز بجائزة المغرب 
صنف العلوم االجتماعية مناصفة 
مع الدكتور أحمد شراك ، حيث 
بعد اإلعالن عن فوزه، لم يستدع 
كباقي الفائزين لتسلم الجائزة، 
وال  ت��ذك��ار  ب��أي  يتوصل  ول��م 
ما  للجائزة  المالية  بالقيمة 
القضاء  الى  اللجوء  الى  دفعه 
أن  بعد  أنصفه  ال��ذي  اإلداري 
سحب  ب��أن  ال�����وزارة   تعللت 
كونه  الى   يعود  منه  الجائزة 
يمارس مهنة القضاء، مستندة 
مدونة  م��ن   182 ال��م��ادة  ال��ى 

تمنع  التي«  المالية  المحاكم 
يزاول  أن  على كل قاض مهني 
كيفما  ربحا  عليه  يدر  نشاطا 
كان نوعه، وال يمتد هذا المنع 
والعلمية  األدبية  التآليف  الى 
الى  يشير  أال  والفنية، شريطة 
صفته القضائية إال برخصة من 
الرئيس األول بعد موافقة رئيس 
والن  المالية«,  المحاكم  قضاء 
الفائز لم يشر الى صفته المهنية 
القضاء  فإن  الفائز،  الكتاب  في 
الثقافة  وزي��ر  ق��رار  بإلغاء  أمر 
وبإعادة   ، األعرج  محمد  أنذاك 

الجائزة لصاحبها. 
إن جائزة بحجم جائزة المغرب 
للكتاب، صونا لمكانتها الرمزية  
ولكونها الجائزة الوحيدة التي 
الثقافة  في بلد  تمنحها وزارة 
ومثقفيه  كتابه  أغلب  يحصد 
في  العربية  ال��ج��وائ��ز  معظم 
جميع أصناف اإلبداع، ال يمكن 
أن تتحول إلى موضوع نزاعات 
ال��م��ح��اك��م،  رده����ات  تفصلها 
وهو  قيمتها،  بالتالي  وتفقدها 
ضرورة   بإلحاح،     يطرح،  ما 
إصالح ومراجعة القانون المنظم 
لها، ليس في جانبه المادي فقط 
، حيث  التقني  في شقها  ولكن 
تعتبر« جائزة المغرب للكتاب«  
الجائزة الوحيدة في العالم التي 
يمكن فيها  للمرشح الواحد تقديم 
ترشيحين في فرعين مختلفين من 
الجائزة، دون أن ينتبه القيمون 

عليها لهذه الثغرة الفادحة.

الق�صاء الإداري ينت�صر للكتاب
 الذين �صحبت منهم  جائزة املغرب للكتاب

الحميد جماهري ضيًفا على برنامج  الّشاعر عبد  يحّل 
وذلك  المغرب،  في  الّشعر  لبيت  المضيئة«  الغرفة  في   «
يوم الخميس 29 شتنبر 2022 في الساعة السادسة مساء 
الكاتب والقاص عبد  بالرباط، ويقّدمه  الرواح  بقاعة باب 

النبي دشين.
شرق  من  جماهري  الحميد  عبد  الشاعر  أط��ّل  أْن  منذ 
الروح، وهو يزاوُج بين الكتابة الّشعرية والصحافة، التي 
التحق بها في تسعينيات القرن الماضي، حيث عمل بيومية 
»ليبيراسون« الفرنسية، ثم جريدة »االتحاد االشتراكي« 
التي يشغُل بها حاليا مهمة مدير تحريرها ونشرها. لكن 
صاحبة الجاللة، لم تمنْع جماهري من مواصلة القبض على 
»ِمهن الوهم«، حيث أصدر ديوانه  الّشعر بما هو إحدى 
األول بنفس العنوان سنة 1991، ليعقبه ديوان »بنصف 
المعنى فقط« سنة 2009، ثم »نثريات الغريب« سنة 2015، 
الصادر سنة 2021،  فديوان »جاؤوا لنقٍص في السماء« 
وهو ما يكشُف وفاء جماهري للشعر وانتصاره الدائم له.
وِعالوًة على مساره الّشعري والصحفي، قام عبد الحمدي 
جماهري بترجمة »تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم« )2000(، 
كما أصدر كتاب »ذهبنا إلى الصين، وعدنا .. من المستقبل« 
إلى  باإلضافة  الصين. هذا  إلى  قادته  لرحلة  توثيق  وهو 
إسهامه المنتظم في النقاش العام المنخرط في القضايا 

السياسية واالجتماعية والثقافية والمدنية.
جديٌر بالذكر أّن برنامج »في الغرفة المضيئة« هو ثمرة 
تعاون ثقافي وشعري وفنّي بين بيت الشعر في المغرب، 
والجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي، وهو يندرج في إطار 
»ملتقيات الرباط للصورة« التي تنظمها الجمعية المذكورة 
بثالث قاعات فنية، هي رواق باب الرواح وقاعة محمد الفاسي 
والرواق الفني لمؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير.

حفيظة  الفارسي

بعد إصداره األخير »المدن الذكية: 
الباحث  ي��ع��ود  المستقبل«،  م��دن 
ليدق  أشرقي  العزيز  عبد  المغربي 
ناقوس الخطر مما يواجه العالم اليوم 
من كوارث وأزمات لعل أخطرها بعد 
الحروب والمجاعات، ما يصطلح عليه 
اليوم بالتغيرات المناخية واالحتباس 
الحراري، والتي يعاني المغرب السنة 
وطأتها  نهايتها،  على  نشرف  التي 
المياه  الجفاف وندرة  األشد بسبب 
وما يترتب عن ذلك من مجاعة وهجرة 
نحو المدن والمناطق األكثر ضمانا 

للعيش .
إن ما نعيشه اليوم من أزمات مناخية 
ال يمكن، حسب مؤلف »  التلوث البيئي 
بنهاية  نذير  الحراري:  واالحتباس 
أن  إال  األرض«،  كوكب  على  الحياة 
يؤدي إلى نتائج أوخم، وهي ارتفاع 
المضاربات  وزي��ادة  المواد  أسعار 
وخيرات  األولية  المواد  واستغالل 
ال��دول  ط��رف  من  الفقيرة  الشعوب 
احتكار  تتسابق نحو  التي  العظمى 
األسواق الدولية، ناهيك عن انتشار 
الفتاكة  واألوبئة  المعدية  األمراض 
مفتوحة  الئحتها  ت���زال  ال  وال��ت��ي 
القادم  في  المجهول  على  ومشرعة 

من األيام.

كل ما يحصل اليوم من أزمات على 
كافة األصعدة، لم يكن للطبيعة دخل فيه 
، إذ يرى الباحث عبد العزيز أشرقي 
أن التدبير الالعقالني لإلنسان لموارد 
الطبيعة هو ما أفرز هذا الوضع اليوم 
المتمثل في ظاهرة االحتباس الحراري 
والتلوث البيئي التي تهدد مستقبل 

الحياة على كوكب األرض.
البيئي  »التلوث  كتاب  ينقسم 

واالحتباس الحراري« إلى قسمين:
المؤلف  فيه  تطرق  األول  القسم 
عند  متوقفا  البيئية،  المنظومة  إلى 
التطورات الكبرى التي عرفها المغرب 
يتعلق  ما  في  العشرين  القرن  في 
بتنويع وتوسيع قاعدته االقتصادية 
واالجتماعية، وربطها بظاهرة العولمة 
وما صاحب ذلك من ضغط على المجال 
الطبيعي وموارده المائية والنباتية 
تدبير،  ب��س��وء  اق��ت��رن  والمعدنية 
واستغالل مفرط وكل ذلك في غياب 
إلعداد  وشمولية  واضحة  سياسة  

لمجال وحماية البيئة.
يتطرق الكتاب أيضا في هذا القسم 
إلى بعض المفاهيم المرتبطة بمجال 
ومنها  والمناخ،  وال��ت��راب  األرض 
مفهوم  وعناصره،  البيئة  مفهوم 
ومظاهر  المناخ  والتهيئة،  اإلع��داد 
التغير المناخي واالحتباس الحراري، 
وصوال إلى القوانين المنظمة للبيئة 

المعاهدات  طريق  ع��ن  الطبيعية 
وكذا  البيئية،  الدولية  والمواثيق 
القوانين البيئية الداخلية الصادرة 
المتعلق  القانون   ( الحماية  منذ 
بالغابة في 1917( الذي يعد المرجع 
الغابوي(  المجال  ف��ي  األس��اس��ي 
بالماء)1914(،  المتعلق  والقانون 
ودستور 2011 الذي وضع مجموعة 
من اآلليات لتعزيز المقاربة الشمولية 

لحماية البيئة.
يتوقف المؤلف في تناوله للسياسة 
المائية عند اإلكراهات التي تعترضها، 
ازداد  التي  الجفاف  معضلة  ومنها 
الوعي بحدتها بعدما أصبح معطى 
أنه  رغم  المغرب  في  وثابتا  بنيويا 
لم يحظ بتحليل معمق على مستوى 
الدراسات االقتصادية واالجتماعية، 
ما من شأنه أن يوفر دراسة متكاملة 
تقدم طرقا لتدبير الموارد الطبيعية 

وحل معضلة الجفاف.
مستقبل  م���ن  ال��م��ؤل��ف  ي��ح��ذر 
من  واح���دا  يعتبر  ال���ذي  ال��م��غ��رب 
واتساع  بالجفاف،  المهددة  البلدان 
التي تعمقت  المساحات التصحرية 
بسبب التغيرات المناخية التي تهدد 
التنوع اإلحيائي بالمناطق الجنوبية 
المغربية، ويقدم األستاذ أشرقي هنا، 
رقما خطيرا يتعلق بكون 93في المائة 
تخضع  الوطني  التراب  من  تقريبا 

من  أراضيها  وتعاني  جاف،  لمناخ 
فقدان قدرتها على التجدد.

في القسم الثاني، يعرض الكتاب 
وأسبابه  البيئي  التلوث  لمفهوم 
وم��ج��االت��ه وآث�����اره، وص���وال ال��ى 
ويعتبر  منه،  بالحد  الكفيلة  اآلليات 
مستقبل  يهدد  البيئي  التلوث  أن 
األول  المسؤول  ألنه  اليوم  البشرية 
عن  الحراري  االحتباس  ظاهرة  عن 
أدخنة  الصناعية،  الملوثات  طريق 
الملوثات  وال��ح��رائ��ق،  ال��ب��راك��ي��ن 
الطاقة  إل��ى  باإلضافة  العضوية، 

األحفورية وقلة المياه.
كوكب  تهدد  التي  األزم��ة  مظاهر 
وإن  المستقبل،  وفي  اليوم  األرض 
كانت بادية للجميع، أفرادا ومؤسسات 
ومسؤولين، إال أن ال أحد تحرك لوقف 
زحفها، وهو ما يجد تفسيره حسب 
مؤلف الكتاب في كون هذا الصمت 
المصالح  وت��ض��ارب  ت��داخ��ل  م��رده 
للدول  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
الوصول  يجعل  تضارب  العظمى، 
لمواجهة  بينها  موحد  اتفاق  ال��ى 
في  التحقق  صعب  القادم،  الخطر 
ظل استمرار التنافس المحموم بين 
خيرات  اقتسام  على  الكبرى  الدول 
األرض ومواردها بشكل مفرط، الغلبة 
المتوحشة  االمبريالية  لمنطق  فيه 

واألنانية القاتلة. 

الباحث عبد العزيز أشرقي يدق ناقوس الخطر حول مستقبل األرض

املغرب من بني الدول املهددة بعواقب الحتبا�س احلراري

ال�صاعر عبد احلميد جماهري 
يف »الغرفة امل�صيئة«

 لبيت ال�صعر يف املغرب

جائزة بحجم 
جائزة المغرب 
للكتاب، صونا 
لمكانتها الرمزية  
ولكونها الجائزة 
الوحيدة التي 
تمنحها وزارة 
الثقافة  في بلد 
يحصد أغلب كتابه 
ومثقفيه معظم 
الجوائز العربية 
في جميع أصناف 
اإلبداع، بحاجة الى  
إصالح ومراجعة 
القانون المنظم 
لها، ماديا وتقنيا،  
إذ هي  الجائزة 
الوحيدة في 
العالم التي يمكن 
فيها  للمرشح 
الواحد تقديم 
ترشيحين في 
فرعين مختلفين 
من الجائزة، دون 
أن ينتبه القيمون 
عليها لهذه الثغرة 
الفادحة.
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األحد  يوم  مساء  انطلقت 
ال���دورة  فعاليات  بطنجة، 
الفيلم  ألس��ب��وع  ال��راب��ع��ة 
التي  بالمغرب،  اإلي��ف��واري 
تنظم هذه السنة بموازاة مع 
الوطني  المهرجان  فعاليات 

للفيلم.
وتأتي هذه التظاهرة التي 
السينمائي  المركز  ينظمها 
المغربي بشراكة مع المكتب 
بكوت  للسينما  ال��وط��ن��ي 
وزارة  وب��رع��اي��ة  دي���ف���وار، 
الشباب والثقافة والتواصل، 
وس����ف����ارة ك����وت دي���ف���وار 
الذكرى  إط��ار  في  بالمغرب، 
العالقات  إلرس���اء  الستين 
المملكة  بين  الدبلوماسية 
كوت  وجمهورية  المغربية 

ديفوار.
التظاهرة  هذه  تأتي  كما 
في إطار ي توطيد العالقات 
ديفوار،  وكوت  المغرب  بين 
اتفاق  لمقتضيات  وتفعيال 
والتبادل  المشترك  اإلنتاج 
المركز  ب��ي��ن  السينمائي 

للسينما  الوطني  والمكتب 
بكوت ديفوار الذي تم توقيعه 

في نونبر 2011.
هذه  افتتاح  حفل  وتميز 
الثقافية بحضور،  التظاهرة 
على الخصوص، سفير كوت 
إدريسا  بالمغرب   دي��ف��ورا 
العامة  والمديرة  ت���راوري، 
للسينما  الوطني  للمكتب 
دياموند  دي���ف���وار،   ب��ك��وت 
ليزون فال جونسون، ومدير 
المغربي  السينمائي  المركز 
السعيدي،  خالد  بالنيابة،  
السينما  مهنيي  من  ووف��د 

اإليفوارية.
اإلي��ف��واري  السفير  وق��ال 
إن  بالمناسبة،  كلمة  ف��ي 
"العالقات المغربية اإليفواري 
ظلت متميزة على الدوام كما 
الصداقة  روابط  بذلك  تشهد 
تجمعهما  ال��ت��ي  واألخ����وة 
وتنوع المبادالت في المجال 

الثقافي".

واعتبر  تراوري أن "أسبوع 

الفيلم اإليفواري ليس مجرد 
نشاط لحظي، وإنما هو ثمرة 
كوت  بين  سينمائي  تعاون 
ديفوار والمغرب، مضيفا أن 

البلدين يوليان لقطاع السينما 
اهتماما خاصا.

من جانبه، أكد السيد خالد 
الدورة  انعقاد  أن  السعيدي 

من أسبوع الفيلم اإليفواري 
على  "تشهد  ب��ال��م��غ��رب 
القائمة  المتميزة  العالقات 
ديفوار  وك��وت  المغرب  بين 

على المستويات االقتصادية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 

والدبلوماسية".
وأبرز السيد السعيدي أن 

بين  السينمائي  "التعاون 
ليس  ديفوار  وكوت  المغرب 
العديد  وأن  األم���س،  ول��ي��د 
م��ن األف���الم اإلي��ف��واري��ة تم 
بين  مشترك  بشكل  إنتاجها 
بين البلدين"، مشيرا إلى أنه 
أربعين سنة،  من  أزيد  "منذ 
االستثمار  المملكة  اختارت 
في اإلنتاج المشترك اإلفريقي-
وضعها  خالل  من  اإلفريقي، 
والبشرية  التقنية  للموارد 
المركز  عليها  يتوفر  التي 
رهن  المغربي  السينمائي 

اإلشارة".
السيدة  قالت  جهتها،  من 
فال جونسون إن هذا التعاون 
"جدير  البلدين  بين  الثقافي 
باإلشادة باعبتباره يصب في 

صالح السينما اإلفريقية".
وأع���رب���ت ال��س��ي��دة ف��ال 
ج���ون���س���ون ف���ي ت��ص��ري��ح 
عن  بالمناسبة،  للصحافة 
هذا  باستئناف  سعادتها 
الموعد الثقافي الذي يأتي بعد 

سنتين من وباء كوفيد 19.

وت��م��ي��ز اف��ت��ت��اح ال���دورة 
الفيلم  ألس��ب��وع  ال��راب��ع��ة 
بعرض  بالمغرب  اإليفواري 
اإلي��ف��واري  ال��روائ��ي  الفيلم 
 Les trois" ال���ط���وي���ل 
بوبكر  للمخرج   "Lascars
ديالو. ويتضمن برنامج هذه 
الدورة التي تستمر بالخزانة 
السينمائية بطنجة إلى غاية 
28 شتنبر الجاري، ستة أفالم 

إيفوارية أخرى.
هذه  انعقاد  أن  إلى  يشار 
الدورة تزامنا مع فترة تنظيم 
للفيلم  الوطني  المهرجان 
م��رت��ادي  سيمكن  بطنجة 
ال��م��ه��رج��ان وال��م��واط��ن��ي��ن 
بطنجة،  المقيمين  األفارقة 
والسيما الجالية اإليفوارية، 
من متابعة اإلنتاج السينمائي 
ال��ح��دي��ث، كما  اإلي���ف���واري 
للمهنيين  مناسبة  سيشكل 
اإلي��ف��وراي��ي��ن وال��م��غ��ارب��ة 
المشاريع  لاللتقاء ومناقشة 
المستقبلية للتعاون واإلنتاج 

المشترك.

 سلسبيل حينجي

كشفت اإلدارة الفنية للفنانة أميمة بن الزوين عن إصدار قطعة 
،حيث جاء هذا اإلصدار  بالدموع"  غنائية مغربية بعنوان " 
الفني بعد األزمة الذي عرفتها الساحة الفنية في ظل جائحة 

كورونا التي أثرت بشكل فظيع على هذا القطاع الحيوي.
  بعد سنتين من اإلنتظار  وفق ماجاء على لسان اإلدارة 
الفنية  ، ارتأت الفنانة أميمة بن الزوين بمعية إدارة أعمالها 
في شخص المنتج الفني أيوب ترابي و باقي الطاقم التقني 
باألغنية  الذي يعمل على توفير منتوج فني يرقى  الفني  و 
المغربية للحفاظ على مكانتها وسط جميع األنماط الفنية ، 

اإلعالن على أغنية "بالدموع". 
 األغنية تتحدث فيها أميمة عن موضوع معاناة فتاة مع 
حبيبها بعد خيانته لها،و األلم و عدم رغبتها في الرجوع إليه 
الذي نتج عن هذا األمر ،ألنها فقدت كل  الثقة و اإلحترام و 
الحب الذي كان يجمعها به ،مع اعتمادها على مقام البياتي 
في اللحن لكي تعبر عن الشوق و العتاب،كل ذلك مصحوب 
بتوزيع و إيقاع مغربي أصيل من أداء خيرة العازفين المغاربة .
األغنية  من كلمات وألحان مليكة  هنيوي، توزيع سعيد 
الراجي)ديالي (،تسجيل  أستوديو جعفر  آرت  للموسيقى،ومن 
المتوقع  أن يتم  إطالق هذا العمل الفني   يوم السبت فاتح 
أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء على القناة الرسمية 

للفنانة أميمة بن الزوين.

جرى، مساء يوم الجمعة الماضي بباريس، العرض 
ما قبل األول للفيلم المغربي" جرادة مالحة" لمخرجه 
السينما  بقاعات  له  خ��روج  أول  في  ال��روخ،  ادري��س 

الفرنسية.
وتم عرض الفيلم الروائي في Grand Rex بباريس، 
أكبر سينما في أوروبا، بحضور مخرج الفيلم والعديد 

من الممثلين والمنتج.
ويتزامن عرض الفيلم في فرنسا مع دخوله المنافسة 

في الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للسينما 
التي تقام خالل الفترة من 16 إلى 24 شتنبر الجاري 

في طنجة.
على عدة جوائز من  مالحة"  "جرادة  فيلم  وحصل 
روائ��ي  فيلم  ألفضل  التحكيم  لجنة  جائزة  ضمنها 
أفضل  تشانل"، وجائزة  فيلم  "تورونتو  مهرجان  من 
مخرج في مهرجان "اإلسكندرية لسينما البحر األبيض 
المتوسط"، باإلضافة لجولة عروض مميزة في مهرجانات 

األميركة،  المتحدة  بالواليات  "بافالو"  منها،  عالمية 
و"أمستردام"، و"الرباط لسينما المؤلف"، و"ديربان" 
بجنوب إفريقيا، و"مونتريال"، و"أبوجا السينمائي" 
في نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.
ويحكي الفيلم، وهو عبارة عن حكاية نفسية مدتها 
"رانيا"، وهي شابة وقعت ضحية  125 دقيقة، قصة 
وجدت  حيث  والسيطرة،  التحكم  إلى  تهدف  مؤامرة 
نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص ألغراض خاصة. 

فحرمت رانيا بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت 
لها حياة أخرى تتسم بالفوضى واالختناق والضياع، 

وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.
السيناريو  كتب  ال��ذي  الفيلم،  بطوله  في  وش��ارك 
موحاجة،  وعدنان  الروخ  إدريس  من  كل  به  الخاص 
عدد من الوجوه الفنية من بينها منى الرميقي، وعدنان 
المنياري،  الرحيم  وعبد  ال��روخ،  وادري��س  موحاجة، 

والممثلة فاطمة الزهراء بناصر وخنساء باطما.

باري�س.. العر�س ما قبل الأول لفيلم »جرادة مالحة« للمخرج ادري�س الروخ

الخميس 22 شتنبر 2022 املوافق 25 صفر 1444 العدد 13.255

الفنانة المغربية 
اأميمة بن الزوين  ت�صدر 
اأغنيتها الجديدة »بالدموع«

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

أصدرت الفنانة المغربية عواطف زمرد عبر قناتها الرسمية بموقع 
رفع الفيديوهات العالمي " يوتوب" أغنية جديدة بعنوان " كلكم بحال 
,  من كلمات أيوب اوزايد  وتلحين أسامة حنصالي وتوزيع   بحال" 
أنس االدريسي، كما تعاملت مع مدير التصوير سيمو ارت و المخرج  

سفيان الوالدي.
 وقد تم تصوير الفديو كليب  بأحد الفنادق بمدينة مكناس ،حيث 
شارك في  الفيديو كليب مجموعة من الراقصات  البرازيليات والروسيات 

و الراقصين ذكورا و إناثا من المغرب .
  قصة اكتشاف الخيانة بالصدفة في جديدها الفني ،روجت له  زمرد  
عبر صفحتها الرسمية بموقع " انستغرام " بحيث نشرت مقطعا من 
األغنية إلى جانب قناة موزيكا المصرية،  حيث يذاع حاليا الفيديو 
كليب على قناتها االذاعية في ثاني عمل لها مع قناة موزيكا ؛ علما ان 
آخر عمل فني للفنانة زمرد، كان أغنية ألف شكر باللهجة المصرية، وثم 
تصويره على طريقة الفيديو كليب بالعاصمة المصرية القاهرة ،وأذيع 
على نفس القناة حيث لقي تجاوبا وردود فعل جيدة؛ كما أن الفنانة 
زمرد انطلقت مسيرتها الفنية االحترافية سنة 2014 من خالل سرقت 
كل األنظار كفنانة متألقة رسمت مسيرتها الفنية بالجهد واالجتهاد، 
وحرصها المتواصل في اختيار أعمالها الفنية الغنائية ،التي تسعى 
من خاللها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور داخل المغرب وخارجه، 
ماهو وطني وحساني  منها  المتميزة،   الغنائية  األلوان  إلى  إضافة 

وطربي وكناوي وعصري وغيرها من األغاني

الفنان ال�صاعد اأحمد بنا�صر 
يفتتح م�صواره الفني باأغنية »لغ�س نار«

أصدر الفنان الصاعد أحمد بناصر أغنية 
من  وهي  نار«  »لغش  عنوان  تحت  عصرية 
موضوعا  تتناول  وأدائ��ه،  وألحانه  كلماته 
قلما نجد له مثيال حاليا في الساحة الفنية، 
المجاالت  كل  إلى  تسلل  ال��ذي  الغش  وهو 
العدل،  الصحة،  )التعليم،  والخاصة  العامة 
العالقات  والمالية،  االقتصادية  المعامالت 
معتبرا إياه بمثابة نار تأتي  االجتماعية...( 
على اليابس واألخضر  وسم يهدد حياة الناس، 
حيث تتضمن األغنية دعوة صريحة للتحلي 
بفضيلة الصدق، باعتباره رافعة أساسية في 

تنمية المجتمعات وازدهار حياة األفراد.
ودوافع  الفني  الغمار  دخوله  سؤال  وعن 
اختيار موضوع الغش، صرح األستاذ بناصر 
لجريدتنا: »أن الذي جعله يركب هذه المغامرة 
بصعوباتها وإكراهاتها هو اإلحساس القوي 
بضرورة االنخراط اإليجابي كفنان للمساهمة 
في تخليق الحياة العامة، موظفا الفن كوسيلة 
هذا  بخطورة  للتحسيس  فعالة  بيداغوجية 

دولة  البلد  كيان  يهدد  أصبح  ال��ذي  الوباء 
الجمالي  البعد  عن  التخلي  دون  ومجتمعا، 
والفني الذي تفرضه قواعد الغناء من إيقاع 
ووزن وأداء، إذ األغنية ليست منشورا سياسيا، 
إنها في تقديري جمالية وفن مخصوص نعبر 
به عن مختلف القضايا دون أن نضحي بالشرط 
الفني في سبيل االلتزام بالقضايا االجتماعية 

واإلنسانية المحيطة بنا«.
وأهم المشاركين في هذا العمل الفني إلى 
جانب الفنان أحمد بناصر يوجد المشرف 
السكوري،  سليم  األستاذ  العام  الفني 
زكرياء  العمري،  أمين  محمد  واألساتذة 
والطالبات  ازن���دور  مصطفى  بنمعا، 
ثم  المعروفي  عبير  العمري،  منال 
سارة العمري. وقد تمت كل العمليات 
وتسجيل  وك��ورال  وإيقاع  عزف  من 

باستودوهات  وماستورينغ  وميكساج  
السكوري بمدينة سال.

المطربة المغربية » زمرد« تكت�صف الخيانة بال�صدفة
 في كليب » كلكم بحال بحال« 

طنجة: انطالق فعاليات الدورة الرابعة لأ�صبوع الفيلم الإيفواري بالمغرب

جريدة يومية 
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 47/م.ت.ص/ص/2022

جلسة علنية
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب -  قطاع املاء عن طلب 
باقتناء  املتعلق  العروض 
صنابير اإلغالق والصمامات 
في  وذلك  الوصل  ومعدات 

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

االستشارة.
)مع  التقديري  الثمن  يحدد 
الرسوم(  جميع  احتساب 

لإلنجاز لكل حصة في: 
املديرية   :1 الحصة   
ألكادير:  الجهوية 

2.750.810,40درهم
املديرية   :2 الحصة 
ملراكش:  الجهوية 

2.932.221,60درهم
املديرية   :3 الحصة 
لخريبكة:  الجهوية 

5.413.766,40درهم
املديرية   :4 الحصة 
للقنيطرة:  الجهوية 

7.239.225,60درهم
املديرية الجهوية  الحصة 5: 
لفاس: 5.758.315,20درهم

املديرية   :6 الحصة 
لوجدة:  الجهوية  

4.763.469,60درهم
املديرية   :7 الحصة 
تافياللت:   - لدرعة  الجهوية 

5.604.156,00درهم
املديرية   :8 الحصة 
للعيون:  الجهوية 

2.165.054,40درهم 
املديرية   :9 الحصة 

لطنجة:  الجهوية 
7.179.328,80درهم

املديرية   :10 الحصة 
األطلسي:  للساحل  الجهوية 

1.031.251,20درهم
املديرية   :11 الحصة 
واد نون:   - لكلميم  الجهوية 

1.173.506,40درهم
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 

لكل حصة في: 
الحصة 1: 27.500,00درهم
الحصة 2: 29.400,00درهم
الحصة 3: 54.100,00درهم
الحصة 4: 72.400,00درهم
الحصة 5: 57.600,00درهم
الحصة 6: 47.700,00درهم
الحصة 7: 56.100,00درهم
الحصة 8: 21.700,00درهم
الحصة 9: 71.800,00درهم

 :10 الحصة 
10.400,00درهم

 :11 الحصة 
11.800,00درهم

ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
https://www.

marchespublics.gov.
 ma

يمكن سحب ملف االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات، 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكائن  املاء  قطاع  للشرب 
شارع  املعالجة،  بمحطة 
الوزاني،  بلحسن  محمد 

الرباط.
الهاتف:0537667305/06

الفاكس: 0537667513
يسلم ملف االستشارة مجانا

يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
- تودع العروض مقابل وصل 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
بالبناية  والصفقات  التزويد 
الوطني  للمكتب   )G(

الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب شارع محمد بالحسن 
الرباط قبل تاريخ  الوزاني ? 
وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
مكتب  إلى  بالتوصل 
التزويد  ملديرية  الصفقات 
 )G( بالبناية  والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب شارع 
 - الوزاني  بالحسن  محمد 
ساعة  و  تاريخ  قبل  الرباط 
لفتح  العلنية  ا  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
وصل  مقابل  العينات  تودع 
في نفس العنوان املشار إليه 
قبل  تقدير  أبعد  على  أعاله 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
أو  األظرفة،  لفتح  العلنية 
لجنة  رئيس  إلى  تسلم 
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
األظرفة بتاريخ يوم الثالثاء 
على   2022 نونبر   08
صباحا  العاشرة  الساعة 
للمكتب   )G( بالبناية 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب.  
تفتح األغلفة في آن واحد.

معلومات  علي  للحصول 
االتصال  يمكن  إضافية، 
الصناعية  املشتريات  بقسم 
للمكتب  والدعم  النوعية 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 05.37.66.72.54 
الفاكس: 05.37.66.72.20

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
االلكتروني  العنوان  عبر 

ملوقع املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma/

ع.س.ن/3180/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

قـطـــاع املـيــاه والغــابات
املديرية الجهوية للمياه 

والغابات و محاربة 
التصحر لريف

املديرية اإلقليمية للمياه 
والغابات و محاربة 

التصحر بتطوان
اعالن طلب عروض

رقم:  
2022/25/م.ا.م.غ.م.ت/ ت  

)مخصص للمقاوالت 
الصغرى و املتوسطة 
و املقاولني الذاتيني و 
التعاونيات و اتحاد 

التعاونيات(
 2022 أكتوبر   14 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
بمكتب  ستجرى  صباحا، 
للمياه  اإلقليمية  املديرية 
والغابات و محاربة التصحر 
بشارع  الكائنة  بتطوان، 
فتح  تطوان،  امللكي  الجيش 
بطلبات  املتعلقة   األظرفة 
أثمنة   بعروض  العروض 
أربعمائة  اقتناء  ألجل 
خلية نحل  وخمسون )450( 
املديرية  لحساب  مملوءة 
والغابات  للمياه  االقليمية 
و محاربة التصحر لتطوان، 
إقليم تطوان )حصة فريدة(.

طلب  ملفات  سحب  يمكن 
البرامج  مكتب  من  العروض 
و التتبع و التقييم باملديرية 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 
بتطوان  التصحر  محاربة  و 
الجيش  بشارع  الكائنة 
امللكي تطوان، و يمكن كذلك 
األنترنت  بواسطة  تحميلها 

عبر بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma

الضمانة  حددت 
االف  عشرة  في:  املؤقتة 

)10.000,00درهم(.
لفائدة  تكون  أن   ويجب 
للمياه  اإلقليمية  املديرية 
والغابات و محاربة التصحر 

بتطوان.
األعمال  تقدير  كلفة  تحدد   
في خمسمائة و أربعون ألف 
مع  )540.000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم.
الفصل  بمقتضيات  عمال 
عدد  املرسوم  من   156
من   6 الفصل  و   2.12.349
االقتصاد  وزير  السيد  قرار 
 3011-13 عدد  واملالية 
أكتوبر   30 بتاريخ  الصادر 
بتطبيق  الخاص   2013
املرسوم عدد  156 من  املادة 
العروض  فطلب   2.12.349
للمقاوالت  مخصص  هذا 

الصغرى و املتوسطة.
عمال بمقتضيات املرسوم عدد 
باملقاولني  املتعلق   2.19.69
والتعاونيات  الذاتيني 
التعاونيات،  واتحاد 
هذا  العروض  طلب  فحصة 
للمقاولني  مخصصة  هي 
والتعاونيات  الذاتيني 
واتحاد التعاونيات. يجب أن 
يكون كل من محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31   29  ،27
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم  إرسالها  إما   *
املضمون  البريد  طريق  عن 
إلى املكتب  بإفادة باالستالم 

املذكور.
وصل  مقابل  ايداعها  إما   *
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 

ومحاربة التصحر بتطوان.
مباشرة  تسليمها  إما   *

العروض  لرئيس لجنة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.  
بوابة  عبر  الكترونيا  اما   *

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة 9 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3182/ا.د

*************
اململكة املغربية

الجمعية املحمدية لتصفية 
الدم

قلعة السراغنة 
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/02

أكتوبر   14 يوم  في 
الثانبة  الساعة  2022على 
مكاتب  في  سيتم   عشر، 
املركز املحمدي لتصفية الدم 
بقلعة السراغنة فتح األظرف 
العروض  بطلب  املتعلقة 
فتح  ألجل:  آثمان  بعروض 
بعروض  املتعلقة  األظرفة 
األدوية  شراء:  ألجل  األثمان 
لتصفية  املحمدي  باملركز 
الدم بقلعة السراغنة »حصة 

واحدة«.
طلب  ملف  سحب  ويمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
في  التموين،  لقسم  التابعة 
نفس العنوان املذكور أعاله، 
كما يمكن نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
التقديرية  حددتالتكلفة  وقد 
الضرائب  )كل  للمواد 
التالي:  النحو  على  مدرجة( 
مائتان  250000.00درهم  
وعشرون  الف  وخمسون 

درهم.
محتوى،  يكون  أن  ويجب 
وايداع  تقديم  طريقة 

مطابقة  املتنافسني  ملفات 
149- املواد  ملقتضيات 
27-29-31-148من املرسوم 
2.12.349الصادر  رقم 
االولى  في08جمادى 
)20مارس  1434املوافق 
بالصفقات  املتعلق   )2013

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداع أظرفتهم ، مقابل 
تنسيق  خلية  بمكتب  وصل 

الصفقات 
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون،  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم، 

املذكور أعاله
في  الكترونيا  إيداعه  إما   *

بوابة صفقات الدولة
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
التقنية  الوثائق  إن 
يستوجبها  التي  والعينات 
يجب  العروض  طلب  ملف 
إيداعها بمكتب خلية تنسيق 
الصفقات قبل يوم  14أكتوبر 
الثانية  الساعة  على   2022

عشر، كآخر أجل.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3185/ا.د

*************
اململكة املغربية

الجمعية املحمدية
 لتصفية الدم

قلعة السراغنة 
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/01

 2022 أكتوبر   14 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم   صباحا  
املركز املحمدي لتصفية الدم 
بقلعة السراغنة فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 

شراء  ألجل:  آثمان  بعروض 
للدم  مولدات  ثمان  وتركيب 
لتصفية  املحمدي  باملركز 
الدم بقلعة السراغنة  »حصة 

واحدة«.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املحمدي  باملركز  العروض  
لتصفية الدم بقلعة السراغنة

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
20000.00درهم  في: 

)عشرون الف درهم(
من  محددة  تقديرية  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف 
960000.00درهم  مبلغ: 
الف  وستون  مائة  )تسع 

درهم(.
من  كل   يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
 ،29،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  و149من   148  ،31

رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافسني:

عن  إرساألظـرفتهم  إما   -
مع  املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  إفادة 

املذكور.
املحمدي  املركز  إما مكاتب   -
بقلعة  الدم  لتصفية 

السراغنة.
 ، إما إيداعها مقابل وصل   -

بمكتب املركز بالعنوان.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس لجنة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة
في  املطلوبة  الوثائق 
يجب  العروض  طلب  ملف 
مكاتب  فيفي  بها  اإلدالء 
لتصفية  املحمدي  املركز 
قبل  السراغنة  بقلعة  الدم 
يوم   العاشرة.من  الساعة 

.2021/12/13
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة9 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3186/ا.د
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CMJN

شركة:
«STE  D.A.F. 

CONSTRUCTION 
S.A.R.L.AU»

 شارع عالل بن عبد هلل، زنقة
 علي بن أبي طالب، عمارة

 دنيا، امليزانني، تازة
الرسم املهني: 15607097

التعريف الجبائي: 
52670274

السجل التجاري: 6699
التعريف الجبائي  املوحد: 

003147414000067
تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية  ذات الشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
 2022 شتنبر     12 بتاريخ 
بتازة تم تأسيس شركة ذات 
ذات  املحدودة  املسؤولية 

الشريك الوحيد    للشخص 
املوقع على القانون األساسي 
خصائصها  املذكور  للشركة 

كالتالي:
- التسمية القانونية للشركة:
«STE  D.A.F. 
C O N S T R U C T I O N 
S.A.R.L.AU»
االجتماعي  املوضوع   -

للشركة:

- منعش عقاري، بيع العقار
- مجزئ عقارات 

  : للشركة  االجتماعي  املقر   -
شارع عالل بن عبد هلل، زنقة 
عمارة  طالب،  أبي  بن  علي 

دنيا، امليزانني، تازة.
- مدة الشركة: إن مدة الشركة 

محددة في 99 سنة. 
االجتماعي  -الرأسمال 
في:  محدد  للشركة 
مقسم  1000.000.00درهم 
كل  قيمة  حصة   10000 إلى 
منها 100 درهم وتتوزع على 

الشكل التالي:
  10000 الحسني  دوائري    "

حصة"  
إن الشركة  - تسيير الشركة: 
طرف   من  ومدارة  مسيرة 

السيد دوائري الحسني
 -اإليداع القانوني: تم بكتابة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022/09/20 بتاريخ  بتازة 

تحت عدد 2022/447.
ع.س.ن/3188/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/13
جلسة عمومية

أكتوبر   18 الثالثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
بمقر  سيتم  صباحًا   عشرة 
فتح  بوعزة  دار  جماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
بشراء  املتعلق   مفتوح 
الصيانة  أجل   من  توريدات 
اإلنارة  ملنشآت  االعتيادية 

العمومية.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مصلحة  من  العروض 
الصفقات لجماعة دار بوعزة 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان   -
مبلغ  في  محدد  للمشاركة 
)عشرون  20.000,00درهم 

ألف درهم(.
التوريدات  تقدير  كلفة   -
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  في  املشروع 
1.286.448,00درهم )مليون 
الف  وثمانون  ومئتان وستة 
وأربعمائة وثمانية وأربعون 
لجميع  درهما، متضمنة 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   08 في 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
طريق  عن  إرسالها  إما   -

بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

الصفقات ببلدية دار بوعزة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
إما إيداعها إلكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية.
والوثائق  العينات  إن 
املوجزة  والبيانات  الوصفية 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
إيداعها  يجب  العروض 
الصفقات   مصلحة  بمكتب 
يوم  أقصاه  أجل  داخل 
العمل السابق ليوم  الثالثاء 
على   2022 أكتوبر      18
والنصف  الرابعة  الساعة  
إليداع  قصوى  كساعة  زواال 

العينات.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3193/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بتطوان
املحكمة االبتدائية بتطوان

ملف القيم: 2022/19
ملف التبليغ

عدد: 2019/6504/3846
املرجع

ملف استعجالي
رقم: 2019/1101/524
مدعى: محمد العلمي 

العروسي
مدعي عليه: رشيد البرغات

اعالن حكم قضائي
الرئاسي  األمر  على  بناء 
الصادر عن املحكمة االبتدائية 
 1761 عدد  تحت  بتطوان 
 202022/04/25 وتاريخ: 
عدد  املختلفة  ملف  في 
 2 0 2 2 / 1 1 0 9 / 1 7 6 1
في  قيم  بتعيني  والقاضي 
الكائن  البرغات  سعيد  حق: 
الحجوي  تجزئة  عنوانه 

مرتيل.
الرئاسي  االمر  على  وبناء 
 2426 عدد  تحت  الصادر 
 2022/06/10 بتاريخ 
عدد  املختلفة  ملف  في 
    2 0 2 2 / 1 1 0 9 / 2 4 2 6
الخطأ  باصالح  والقاضي 
الى  تسرب  الذي  املادي 

بمنطوق  عليه  املدعى  اسم 
الصادر  باالداء  االمر 
 2022/04/25 بتاريخ 
عدد  املختلفة  امللف  في 
وذلك   2022/1109/1716
بدل  البرغات  رشيد  بجعله 

سعيد البرغات.
القضائي  القيم  فان  وعليه 
لالمر  وتنفيذا  املحكمة  بهذه 
وتطبيا  اعاله  الرئاسي 
من   441 املادة  ملقتضيات 
يعلن  املدنية  املسطرة  قانون 
انه تقرر تعليق ونشر بطرق 
حق  في  القانونية  النشر 
الحكم  اعاله  اليه  املشار 
عدد 2019/643 الصادر عن 
بتطوان  االبتدائية  املحكمة 
في   2019/09/11 بتاريخ 
عدد:  االستعجالي  امللف 

 2019/1101/524
بني: محمد العلمي العروسي: 
بوصفة مدعيا من جهة وبني 
رشيد البرغات بوصفة مدعى 

عليه من جهة اخرى
منطوقة كاآلتي:

وطبقا  امللك  جاللة  باسم 
للقانون

و  علنيا  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الدعوى
بعد  نأمر  املوضوع:  في 
بافراغ  للطلب  االستجابة 
هو  عليه  املدعى  وطرد 
باذنه  او  مقامه  يقوم  ومن 
للمدعى  العائدة  الشقة  من 
من  االول  الطابق   2 رقم 
 41 الحجوي  املسمى  امللك 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بعمالة  الكائن   19/4174
املضيق الفنيدق بلدية مرتيل 

لالحتالل بدون سند.
بان تنفيذ هذا االمر مشمول 
بالتنفيذ املعجل بقوة القانون
بتحميل املدعى عليه الصائر 

وبرفض باقي الطلب.
ع.س.ن /3483/إ.د

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

محكمة االستئناف بمراكش
املحكمة االبتدائية بمراكش
اعالن قضائي عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 
2022/6254/2225

لفائدة: عبد املولى سهب
ضد: مليكة سهب ومن معها

الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
بمراكش  االبتدائية  باملحكمة 
انه سيقع بيع قضائي باملزاد 
 2022/10/18 يوم  العلني 
بعد   14.30 الساعة  على 
البيوعات  بقاعة  الزوال 
بمراكش  االبتدائية  باملحكمة 
العقار الكائن ب: املوقف درب 
سيدي عبد هلل الفخار رقم 5 

مراكش.
متر   17 مساحته:  البالغة 

مربع
دويرية  عن  عبارة  هو  الذي 
به  ارضي  طابق  من  تتكون 
طابق  مرحاض،  بهو،  غرفة، 

اول به غرفة.
املزاد:  انطالق  ثمن 

87.000.00 درهم
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

رسم قضائي %3
فعلى كل من أراد الزيادة في 
عروض  تقديم  او  االيضاح 
الضبط  كتابة  يقصد  ان 
املذكورة  االبتدائية  باملحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات.
ع.س.ن /3181/ إ.د
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كلنا يون�س �أ�شن 
 n عبد السالم المساوي

عازمون  والدريوشيات  الدريوشيون 
التجارب  مع  القطع  التغيير؛  على 
التغيير،  مع  موعد  شتنبر   29 السابقة؛ 
الذي  التطهير،األمل  مع  التصحيح،  مع 
يمأل قلوب وعقول ساكنة الدريوش اليوم 

تجاه إقليمهم.
أن  الدريوش  من  ألفناها  التي  العادة 
االنتخابات ،  مافيا  تمثيليتها  تقرصن 
لذلك ال نقبل أن تتكرر املجازر االنتخابية 
السابقة ، نناضل من أجل تمثيلية حقيقية 

للدريوش.
أثثت  التي  الفاسدة  الصور  تلك 
تصلح  عساها  املنتخبة  مؤسساتنا 
أن  جميعا،  شتنبر،   29 يوم  لتذكيرنا، 
الفيروس الفتاك ال يزال بيننا، وأن االستهانة به كانت سببا رئيسيا في ما وقع ، وأن 
الحل األول واألخير هو فضح كل من ساهم في التدمير والنهب، وقطع الطريق على 
على   - بال حشمة وبال حياء   - الذين يصرون  ؛  القضاء  الذين أسقطهم   املترشحني  

العودة بتزكية من أحزابهم.
هذه املرة ليست كاملرات السابقة، هذه املرة موعد مع تنظيف مؤسستنا التمثيلية، 

موعد تصالح إقليم الدريوش مع الكفاءات النزية ، الشابة واملواطنة.
الوردة  الئحة  وكيل  ؛  كفاءة طموحة  وإلقليمه،   لوطنه  مخلص  أشن، شاب  يونس 
من أجل مستقبل أفضل إلقليم الدريوش  في  االنتخابات الجزئية بإقليم الدريوش » 

صوتوا على املرشح يونس أشن، بوضع العالمة على رمز الوردة.«
يونس أشن طالب باحث بسلك املاستر حاصل على اإلجازة في القانون الخاص، 

وإجازة في التسيير والتدبير ومسير شركة.
وحافز  املردودية،  ومحرك  باملسؤولية  اإلحساس  مكمن  هو  باالنتماء  الشعور   إن 
إن  بل   ، املطلوبة  باملهام  القيام  في  والتفاني  املبادرة  وبطارية  الوطن  على  الغيرة 
االنتماء الحقيقي للوطن يبدأ من االنتماء الصادق لإلقليم التي يمثل حقل خدمة الوطن 

..ومبدأ االنتماء للوطن هو عنوان الشاب أشن. 
إقليم الدريوش ليس إقليميا كسائر أقاليم اململكة، فالجغرافيا هنا تتكلم التاريخ .. 
إقليم الدريوش خزان كبير للمهاجرين..فهو كباقي مناطق الريف ال تستطيع االستمرار 
إال بفضل التحويالت املالية املهمة للعمال املهاجرين، وهي تحويالت ترافقها تحوالت 
سوسيو - اقتصادية ملحوظة في مجال الفالحة والسكن ونمط االستهالك...وكان من 
آثار ظاهرة الهجرة التي تشمل تقريبا كل األسر ، أن اصبحت الهجرة ، بما تعود به 
على املنطقة من تحويالت مالية وعينية كبيرة ومنتظمة ، موردا ال غنى عنه بالنسبة 
للسكان ، إذ أن من أبرز مخلفات هذه الهجرة العارمة ، العائدات املالية التي تجود بها 
على املنطقة ، حيث أن نصيب الفرد الواحد منها ، بالريف هو ضعف املبلغ املسجل 

على الصعيد الوطني...
استقالل  عن  دفاعا  بطولية  مالحم  شهد  إقليم  الريف،  عمق  يمثل  الدريوش  إقليم 

الوطن ووحدته وسيادته ، في املاضي والحاضر واملستقبل..
وشساعة  لها  انتمائنا  رحابة  الوجدان  في  ولها  كله،  املكان  القلب  في  للدريوش 
انتمائها لنا ولساكنتها العزة والكرامة،  ولها طبعا كل الجهود  للعمل على تنميتها 

التي تعني كل الحياة. 
ريفك يا وطني؛ قادمون وقادرون ؛ قادمون بيونس : كفاءة نظيفة ، نزيهة ومستقيمة، 
إطار مواطن بحموالت وطنية، قادمون باملناضل يونس أشن، من خيرة ما أنتجته تربة 
الريف؛ كفاءة قادرة على إنقاذ الدريوش من الوحل ، كفاءة قادرة على إعالن انطالق 

قطار التنمية بالدريوش.
، زمن اللصوصية انتهى؛  العبث ولى  ؛ زمن  الدريوش تستحق األحسن واألفضل 

الكفاءة املواطنة هي الفيصل بني ما مضى وما سيأتي.
قادمون ألننا املستقبل، قادمون لتختفي األشباح واألصنام ، أولئك الذين احترفوا  

االنتخابات لالغتناء الشخصي.
 الدريوش انتفضت على الخبث والرداءة ، وقفت اليوم فوق خشبة الحياة لتفضح 

مغتصبيها . قادمون، إذن، تلبية لنداء الدريوش، لنداء الوطن.
قادرون على رفع التحدي وكسب الرهان، قادرون على إرجاع الدريوش  الى بهائها 
وشموخها.الدريوش كانت وستبقى وردة الريف، وما حدث كان مجرد سحابة صيف. 

اليوم ال يصح إال الصحيح ؛
تبني  اليوم  املنتخبة.  املؤسسات  قراصنة  عن  اللصوص،  عن  القناع  سقط  اليوم 

لألقزام أن أشن رقم وازن، هو الحل وهو البديل.
مقدمات صحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة بقوة املنطق والواقع، ومقدمات نجاح 
مع  الدريوشيات  و  الدريوشيني  بتفاعل  اليوم  تأكدت  بالدريوش  اإلشتراكي  اإلتحاد 

أشن في كل فضاءات الدريوش ؛ في املركز واملحيط، والوردة هي العنوان.
نواصل الحملة االنتخابية بالدريوش  لتبقى الراية مرفوعة والوردة مزهرة، نواصل  
النضال الحقيقي، اليومي، الذي يقوم به االتحاديون واالتحاديات كلهم دونما خطب 
التي  ومكانته  الذي يستحقه،  االتحاد  صوته  لهذا  يكون  أن  ودونما شعارات، ألجل 

يستحقها ورفعته التي هو قمني بها، وسطوته التي هو جدير بها وأكثر.
نبني الدريوش   مع الحقيقيني الذين يؤمنون بالدريوش، إن االنتماء األول واألخير 

هو للمغرب »املغرب أوال ....ريفك يا وطني«.
إن اللتحاديات واللتحاديني عازمون اليوم، وإن الدريوشيني والدريوشيات  عازمون 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الوقوف في وجه كل نزوعات أصحاب الريع االنتخابي، 
الوطن،  ...من أجل  الدريوش  لم يسبق لهم أن ناضلوا من أجل  وهي نزوعات أناس 
الذين تخلفوا عن كل املعارك القاسية التي خاضها الشعب املغربي من أجل امتالك 

مصيره .
االتحاد االشتراكي قوة دفع تقدمية ، يسارية ، اجتماعية - ديموقراطية تروم إصالح 
املجاالت  في  تحول  ومناط  املستقبل،  رسم خطوط  في  واملساهمة  األوضاع  وتطوير 

كافة، السياسية واملؤسساتية واالجتماعية والثقافية .
إن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ وترعرع في حمأة النضال من أجل 
الشاملة،  التنمية  سبل  ونهج   ، االجتماعية  العدالة  وتحقيق  الديموقراطية،  ترسيخ 
وتعزيز دولة الحق والقانون واملؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على اإلرادة القوية 
التي تحدوه على تقوية جذور التواصل وتعزيز ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية 
الحية بالبالد ، التي يجمعها وإياه ميثاق التالحم املتني والنضال املستميت، في سبيل 
واالستقرار  األمن  في شروط   ، والتقدم  النهوض  درجات  أسمى  إلى  بالبالد  االرتقاء 

واالزدهار.
إنها مسؤولية جسيمة  ومهمة نبيلة ، تسائالن بقوة كافة االتحاديات واالتحاديني 
للنهوض بهما؛ من أجل كسب رهان التقدم والحداثة، وتوفير حظوظ مستقبل زاهر 

لألجيال الصاعدة.
إن االتحاديات واالتحاديني عازمون اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، على االنخراط 
في املعركة املصيرية، معركة هزم قوى الفساد التي تتهدد املغاربة في امتالك مصيرهم، 
وعازمون  على الوقوف في وجه الشاردين الذين ال يهمهم هذا الوطن وال أبناء هذا 

الوطن ، كل ما يهمهم إشباع طموحاتهم الذاتية ومصالحهم الدنيئة.
#املغرب- أوال
#ريفك- يا- وطني

�شوتو� على مر�شحي �التحاد »رمز �لوردة« في �النتخابات �لجزئية 
في كل من عين �ل�شق بالبي�شاء وجر�شيف و�لدريو�س

الإنقاذ �لدريو�س 
�شوتو� على 

�لوردة، رمز �الأمل 
و�مل�شتقبل ...
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عماد عادل 
القمح  من  المغرب  مشتريات  ارتفعت 
الفرنسي هذا العام لتصل إلى 25 مليون 
الرقم  هذا  يتضاعف  أن  ويرتقب  قنطار، 
مليون   50 ليناهز  ال��ق��ادم  العام  خ��ال 
قنطار، ذلك ما  جاء على لسان يان ليبو، 
منظمة  في  المغرب  منطقة  مكتب  رئيس 
القمح،   لخبراء  الفرنسية  »إنترسيريال« 
الذي  توقع أن تصل واردات المغرب من 
وخمسة   4.5 بين  ما  إلى  اللين  القمح 
مايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.

ص��ّدرت  وح��ده��ا  فرنسا  أن  وأض���اف 
أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى 
أن  المتوقع  ومن  الصيف،  هذا  المغرب 
تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 
وتأتي  اللين.  القمح  من  مليون طن   2.5
هذه التصريحات قبيل االجتماع السنوي 
لمنظمة »إنترسيريال« مع موردي القمح 
المغاربة في الدار البيضاء خال أكتوبر 

المقبل.
وارتفعت حاجة المغرب إلى استيراد 
الحبوب هذا العام بسبب موجة الجفاف 
خ���ال موسمين  ال��ب��اد  ال��ت��ي ض��رب��ت 
متعاقبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ 

في الفاتورة الغذائية للمملكة التي زادت 
كلفتها بنسبة 53 في المائة عند نهاية يوليوز 
القمح  واردات  وكلفت  ال��ج��اري،  العام  من 

والشعير وحدها ما يناهز 20 مليار درهم.
وتفيد آخر بيانات مكتب الصرف أن قيمة 
يوليوز  نهاية  في  ارتفعت  القمح  واردات 
درهم  مليار   8.5 من  بأكثر  العام،  هذا  من 
لتستقر في حدود 17.4 مليار درهم عوض 
8.6  مايير درهم خال نفس الفترة من العام 
الماضي، بينما كلفت واردات الشعير 3.2 
مليار درهم عوض 400 مليون درهم قبل عام، 
ما يعني زيادة صافية فاقت 2.7 مليار درهم.
العام  هذا  الحبوب  محاصيل  تتعد  ولم 

نصف  من  أق��ل  أي  قنطار،  مليون   29.8
 61 ناهزت  التي  الماضي  العام  محاصيل 
مليون قنطار، والتي اعتبرت بدورها ضعيفة 
بالمقارنة مع متوسط اإلنتاج خال العشرية 
75 مليون قنطار. وتوزع  األخيرة والبالغ 
 16.5 بين  الحبوب  من  الهزيل  المحصول 
مليون قنطار من القمح اللين و 7.5 مليون 
قنطار من القمح الصلب و5.8 مليون قنطار 
اإلنتاج  هذا  تحقيق  تم  وقد  الشعير.  من 
المتوقع على مساحات مزروعة من الحبوب 
برسم هذا الموسم والتي تقدر ب 3‚4 مليون 
هكتار، منها 2 مليون هكتار سجلت خسائر 

في محاصيل الحبوب بالمناطق البورية.

ونتيجة الختيارات سياسية، )استراتيجية 
المغرب األخضر( ال تعطي األولوية للسيادة 
السنوات  المغرب خال  الغذائية،  ضحى 
العشر األخيرة بزراعة الحبوب التي كانت 
تشكل العمود الفقري للنسيج الفاحي للباد 
، وتقلصت مساحاتها تدريجيا من 5 مايين 
هكتار إلى 3 مايين هكتار، وخال الموسم 
الحالي  تراجعت مساحة الحبوب المزروعة 

لتصل إلى 3,6 مليون هكتار مقارنة ب� 4,35 
مليون هكتار خال الموسم السابق. ويتوزع 
هذا الرقم بين إنتاج الحبوب حسب النوع 
على 18,9 مليون قنطار من القمح الطري و 
8,1 مليون قنطار من القمح الصلب و 7,0 
مليون قنطار من الشعير. في المقابل شجع 
المغرب الفاحة التصديرية المستهلكة للمياه 

كالبطيخ والفواكه الموسمية والطماطم. 

املغرب يدفع غاليا ثمن التفريط يف �سيادته الغذائية 
فرنسا تطمع في بيع 50 مليون قنطار من القمح للمغرب   

فاتورة القمح والشعير كلفت البالد 20 مليار درهم في نصف عام

سميرة البوشاوني
املهاجرين  من جمعية مساعدة  كل  عبرت 
هاتف  بوجدة، وشبكة  صعبة  وضعية  في 
الحياة  قوارب  جمعية  الصحراء،  اإلنذار 
والعمل  البحث  ومجموعة  بالعرائش، 
إدانتها  عن  مالي،  بدولة  الهجرات  حول 
تقوم  التي  التمشيطية  للحمات  الشديدة 
بها السلطات الجزائرية ضد املهاجرين غير 
النظاميني وترحيلهم في ظروف ال إنسانية 
نحو  وخاصة  الجنوب-الصحراء  نحو 

الحدود مع دولة النيجر.
بيان  في  املذكورة  الجمعيات  وذكرت 
االشتراكي«  »االتحاد  توصلت  مشترك، 
بنسخة منه، أن السلطات الجزائرية قامت 

 ،2022 شتنبر  شهر  من  األول  النصف  في 
بينهم  مهاجرا،   850 من  أزيد  بترحيل 
وقاصرون  وأطفال  ونساء  بكاملها  أسر 
وعدد  النيجر  من  معظمهم  مرافقني  غير 
الجنوب  إلى  والتشاديني،  السودانيني  من 
وسط  مصيرهم  يواجهون  تركتهم  حيث 
رحمة  تحت  طعام  وال  ماء  بدون  الصحراء 
حرارة مرتفعة تتجاوز 40 درجة في انتهاك 
بالهجرة  املرتبط  الدولية  للمواثيق  سافر 

واللجوء.
الترحيات  هذه  أن  البيان   وأبرز 
تنضاف إلى  عشرات الترحيات التي قامت 
السنتني  خال  الجزائرية  السلطات  بها 
من  إليها  التنبيه  تم  والتي  املاضيتني، 
واللجوء  بالهجرة  املهتمة  الجمعيات  قبل 
الحقوقية  والجمعيات  الدولي  املنتظم  لدى 

اإلقليمية والدولية وفي عدة ملتقيات، نظرا 
وفرار   واملآسي،  البشرية  الحصيلة  لحجم 
البرية  الحدود  نحو  خوفا،  منهم،  العديد 
الجزائرية املغربية مما يضاعف معاناتهم...

على  املوقعون  طالب  اإلطار،  هذا  وفي 
العمليات  لهذه  الفوري  ب�«الوقف  البيان 
األعراف  وكذا  الدولي  للقانون  املنافية 
والتكفل  اإلنسانية«،  والقوانني  واألخاق 
باملهاجرين الذين تتطلب وضعيتهم الصعبة 
رعاية خاصة على اعتبار »أن الهجرة حق، 
القوانني  وتكفلها  تضمنها  التنقل  وحرية 

الدولية والقانون الدولي اإلنساني«.
للمنظمات  بالسماح  طالبت  كما 
محليا  اإلنسانية  والجمعيات  الحقوقية 
التراب  عبر  للمهاجرين  املساعدة  بتقديم 
التمثيليات  ودعت  برمته،  الجزائري 

الحاضرة  اإلفريقية،  للبلدان  الدبلوماسية 
في الجزائر، إلى »تحمل كامل مسؤولياتها 
في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ 
دعوة  على  زيادة  الجارية«،  السياسات  مع 
الحقوق  عن  الدفاع  وحركات  املنظمات 
حقوق  عن  والدفاع  الدولية  اإلنسانية 
لدعوة  التعبئة  إلى  املهاجرين،  األشخاص 
التزاماتها  »الحترام  الجزائرية  الدولة 
رأسها  وعلى  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
الدولي  للقانون  تطبيقا  املهاجرين  حقوق 
الدولية  والقوانني  واألخاق  األعراف  وكذا 

اإلنسانية«.
تضامنها  عن  عبرت  ذلك،  جانب  وإلى 
املطلق مع هؤالء املهاجرين واألسر الضحايا 
ضمن املهاجرين، مع املطالبة ب�«إنهاء تجريم 

الهجرة واملهاجر«. 

ع. عادل 
ألهبت الزيادات غير املسبوقة في العديد 
املغربية،  األسر  األساسية جيوب  املواد  من 
بيانات رسمية صدرت أمس  أكدته  ما  وهو 
عن املندوبية السامية للتخطيط، التي قالت 
إن تكاليف املعيشة عرفت خال شهر غشت 
ارتفاعا ملحوظا مقارنة  الجارية  السنة  من 
حيث  املاضي،  العام  من  الشهر  نفس  مع 
 8 ب   ارتفاعا  العام  التضخم  معدل  سجل 
األساسي  التضخم  ارتفع  فيما  املائة  في 
املحددة  األثمان  ذات  املواد  يستثني  الذي 
واملواد ذات التقلبات العالية، بحوالي  6.6 
 2021 غشت  شهر  مع  باملقارنة  املائة  في 
مع  باملقارنة  املائة  في   0.3 ب  ارتفع  كما 
االرتفاع  هذا  نتج  وقد    .2022 يناير  شهر 

عن تزايد أثمان املواد الغذائية ب 14,1 في 
املائة وأثمان املواد غير الغذائية ب 4,0 في 

املائة.  
عند  لألسعار  الرئيسي  املؤشر  وسجل 
ارتفاعا  األخير،  غشت  شهر  في  االستهاك 
مع  باملقارنة  املائة  في   0.3 بلغ  ملحوظا، 
الزيادة  بسبب  وذلك  املاضي،  يوليوز  نفس 
التي شهدتها املواد الغذائية ب 1.5 في املائة 

وتراجع املواد غير الغذائية ب 0.5 باملائة.
التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
أن  للتخطيط  السامية  املندوبية  أعدتها 
بني  ما  املسجلة  الغذائية  املواد  ارتفاعات 
على  همت   2022 غشت  و  يوليوز  شهري 
املائة   في   9,6 ب  الفواكه  أثمان  الخصوص 
املائة   في   2,2 ب  البحر  وفواكه  والسمك 
والحليب والجنب والبيض ب  1,4 في املائة  

والخضر و القهوة والشاي والكاكاو ب 1,1 
في املائة  و اللحوم ب 1,0 في املائة  والزيوت 
والذهنيات ب0,5 في املائة و السكر واملربى 
في  ب0,4  والحلويات  والشكوالتة  والعسل 

املائة  . 
املعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
الرئيسية من موجة الزيادات املتفاوتة التي 
ضربت جيوب املغاربة خال الفترة الفاصلة 
انطاقا   ،  2022 وغشت   2021 غشت  بني 
والغاز  والكهرباء  واملاء  السكن  أسعار  من 
 1 معدلها  ارتفع  التي  األخرى  واملحروقات 
العام  الفترة من  املائة، مقارنة مع نفس  في 
املاضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 12.8 
في املائة، مرورا بأسعار التبغ واملشروبات 
املائة  في   3.4 ب  زادت  التي  الكحولية 
التي نمت  وأسعار األثاث واألدوات املنزلية 

ب 3.1 في املائة، ووصوال إلى قطاع املطاعم 
 3.6 ب  نموا  أسعاره  عرفت  الذي  والفنادق 

في املائة.
مازالت  التصاعدي،  االتجاه  نفس  وفي 
حيث  ارتفاعها  تواصل  املحروقات  أسعار 
املحطات  من  العديد  في  الغازوال  فاق سعر 

14.90 درهما.
وقد أشعلت هذه الزيادات غضبا واسعا 
الطبقات  بني  املواطنني، خاصة  في صفوف 
أصبحوا  الذين  الدخل  ومحدودي  الفقيرة 
السريعة  الوتيرة  هذه  مجاراة  عن  عاجزين 
لغليان األسعار، في وقت ما فتئت الحكومة 
واعدة  املسجلة،  الزيادات  شأن  من  تقلل 
بأنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن 
أيا من هذه اإلجراءات الحكومية لم يظهر له 

أثر لحد الساعة.

محمد  امللك  جالة  من  سامية  بتعليمات 
الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس 
القوات  تنظم  امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة 
املسلحة امللكية من 12 إلى 23 شتنبر، بوحدة 
العسكرية  للهندسة  التابعة  واإلغاثة  اإلنقاذ 
والقاعدة الجوية الثالثة للقوات امللكية الجوية 
لتدبير  املغربي-األمريكي  التمرين  بالقنيطرة، 

الكوارث »ماروك مانتليت 2022«.
وأفاد باغ للقيادة العامة للقوات املسلحة 

امللكية بأن برنامج هذا النشاط يتضمن ندوات 
التدخل،  ووحدات  األطر  لفائدة  وتكوينات 
فضا عن تداريب ميدانية، وزيارات للسلطات 
العسكرية، األمريكية واملغربية، ملختلف املواقع 

وورشات التدريب.
استقبل  التمرين،  هذا  هامش  وعلى 
للقوات  العام  املفتش  دارمي،  دوكور  الجنرال 
أول  الجنوبية،  املنطقة  قائد  امللكية  املسلحة 
للقوات  العامة  القيادة  بمقر  الثاثاء،  أمس  

مايكل  ديفيزيون  دو  الجنرال  امللكية  املسلحة 
تورلي، قائد الحرس الوطني لوالية يوتا، الذي 
وفد  رأس  على  للمملكة  رسمية  بزيارة  يقوم 

عسكري من 19 إلى 22 شتنبر 2022.
املسؤوالن  استعرض  املناسبة،  وبهذه 
أهمية  مؤكدين  التعاون،  جوانب  مختلف 
انخراط الحرس الوطني لوالية يوتا، والقوات 
لشراكتهما  أكبر  تعزيز  في  امللكية  املسلحة 
املغربية  اململكة  بني  القائمة  والعاقات 

والواليات املتحدة األمريكية.
املصدر  بحسب  مانتليت«،  »ماروك  ويعد 
يجمع  الكوارث،  لتدبير  مشتركا  تمرينا  ذاته، 
الكوارث  تدبير  في  متخصصة  فرقا  سنويا 
من القوات املسلحة امللكية، وفرقا من الحرس 
الوطني لوالية يوتا، فضا عن الوكالة األمريكية 
إلى  بالخصوص  ويهدف  املخاطر.  لتقليص 
واإلجرائي  التقني  العملياتي  التوافق  تطوير 

بني الوحدات الخاصة للمتدخلني.

العربي رياض

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق�����ررت 
تخصيص مبلغ 150 مليون درهم 
 ، الدارالبيضاء  لجماعة  سنويا 
الهامدة  النفايات  لمواجهة 
األحياء  جل  في  انتشرت  التي 
االقتصادية  للعاصمة  المؤثثة 
بجماعة  م��س��ؤول��ون  وق���ال   .
الدارالبيضاء إن الجماعة كانت 
قد طالبت الوزارة بقرضها هذا 
هذا  استشرى  بعدما  المبلغ 
النفايات بشكل الفت  النوع من 
العام  المنظر  يخدش  وأضحى 
ال��وزارة في  ، وهو ما قبلت به 
إطاراتفاقية بين الطرفين، ستلتزم 
بدفع  الداخلية  وزارة  خالها 

 ، سنوات   3 لمدة  المبالغ  هذه 
أن تسوي جماعة  إلى حين  أي 
الدارالبيضاء وضعيتها المالية 
أطناب  في  والضاربة  المختلة، 
العجز واالختال ، على أن تصبح 
الجماعة في ما بعد هي المانح 
للشركات  المالية  القيمة  لهذه 
أكد  وقد   . معها  ستتعاقد  التي 
طلب  بأن  بالمدينة  مسؤولون 
األمر  ه��ذا  يهم  صفقات  ع��رض 
قد تم اإلعان عنه رسميا أمس 
طلبات عروض  ، وهي  األربعاء 

مقسمة على 8 عماالت .
مبالغ  تسديد  وبخصوص 
وزارة  ت��رف��ع  حينما  الصفقة 
الداخلية يدها، قال المسؤولون 
الوهلة  ف��ي  سيعتمدون  إنهم 

سيحّصلونه  م��ا  على  األول���ى 
أي   ، استخاصه  الباقي  م��ن 
الجماعية  المالية  المستحقات 
ال��ت��ي م��ا زال���ت ف��ي ي��د الغير، 
وغيرها  المسددة  غير  كاألكرية 
، ويبلغ رقم الباقي استخاصه 
أكثر من 1200 مليار سنتيم إلى 

حدود اآلن .
 وبإطالة على المدينة، نجد 
أن هذه النفايات زادت من  زحفها 
معلومة،  مواقع  لها  وأصبحت 
 ، ت��ال  إل��ى  تحولت  ما  ومنها 
النظافة  شركات  أحيانا  تتدخل 
ضمن  ليست  ولكنها  لنقلها 
اختصاصاتها، وأحيانا تتدخل 
الخاصة  بوسائلها  السلطات 

للحد من انتشارها .

اآمنة بوعيا�ش : احرتام حقوق الإن�سان 
يف الوظيفة الأمنية مقيا�ش لتقييم

 الو�سعية احلقوقية  
أكدت رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، آمنة بوعياش،أول أمس الثاثاء بالقنيطرة، أن 
احترام حقوق اإلنسان في الوظيفة األمنية هو قطب الرحى في التمتع بهذه الحقوق ومقياس ذا 

مصداقية لتقييم وضعية حقوق اإلنسان في أي بلد.
وأبرزت بوعياش، في كلمة لها خال الجلسة االفتتاحية لندوة دولية حول معايير وممارسات 
أثناء  املهينة  أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أشكال  من  وغيره  التعذيب  منع 
االستنطاق أو االستماع والحراسة النظرية، أن الحماية من التعذيب ليست ترفا فكريا وال واجهة 

للمحاباة بل تقع في صلب املعيش اليومي لكل أفراد املجتمع ومؤسساته.
لحقوق  الوطني  واملجلس  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  الندوة،  هذه  وتأتي 
وتوطيد  التدريب  مجال  في  املؤسسي  والتعاون  للشراكة  إطار  التفاقية  آنية  كترجمة  اإلنسان، 
احترام حقوق اإلنسان في الوظيفة األمنية، التي تم توقيعها بني املديرية واملجلس في 14 شتنبر 

الجاري.
وأضافت أن كل غفوة أو هفوة يتردد صداها، تسائل الجميع من حيث الشعور املشترك بحجم 
املسؤولية للوقاية من التعذيب، مبرزة أن الشراكة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملديرية 
العامة لألمن الوطني قد تبدو عادية حينما ينظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في 

الحقيقة ذات داللة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق.
واعتبرت بوعياش أن إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، قبل ثاث سنوات كاملة، 
شكل لحظة فارقة في مسار بناء دولة القانون في بادنا، ولبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات 
احترام حقوق اإلنسان ، مضيفة أن الهدف خال السنتني املقبلتني هو رفع عدد زيارات اآللية 

الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خال سنة 2024.
وأشارت إلى أن التعاون املؤسسي املستدام يتحول إلى آلية تصبو ملعالجة حالة ما، أو إعادة 
هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل األماكن، التي تعاني من 
نفس الظروف غير املناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس املاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، 

مما سيسمح بتطوير مضامني الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات.
وقالت إن حصيلة عمل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب »جد إيجابية ومشجعة«، مضيفة 
أنه تم تسجيل نسبة تتراوح ما بني 80 و90 باملائة ، من حيث التفاعل، سواء من إدارة السجون 
أو مديرية األمن الوطني أو الدرك امللكي مع توصياتها، واآللية بصدد تحضير زيارات املتابعة 

لعدد من املحاكم واملطارات واملستشفيات لألمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.
 - األمريكية  الجامعة  في  اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  املقيم  األستاذ  أشاد   ، جانبه  من 
مقرر األمم املتحدة السابق املعني بالتعذيب وغيره من أشكال املعاملة  كلية واشنطن للقانون - 
إلى تعزيز  الرامية  إنديز، بجهود املغرب  املهينة، خوان  أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
الضمانات التي تحمي األشخاص من الشطط في استعمال السلطة، خاصة أثناء التحقيق في 
ثبتت  أ  ملنهجيات  إيجابي  باعتماد  مصحوبة  تكون  أن  يجب  الضمانات  أن  مضيفا  الجريمة، 

فعاليتها في مكافحة الجريمة.
ونوه بالتعديات التي تم إدخالها على قانون املسطرة الجنائية، التي شملت بعض التعديات 
التي أوصى بها في التقرير الذي قدمه سنة 2013 عقب زيارته للمغرب، معتبرا أن هذه اإلنجازات 
ترجع إلى الجهود املتواصلة التي يبذلها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في ترافعه الجاد ملنع 

التعذيب في املغرب.
وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة أثناء االستنطاق أو االستماع والحراسة 
الحدث مشاركة خبراء وطنيني ودوليني  بالقنيطرة. ويعرف هذا  الثاثاء  انطلقت   قد  النظرية، 
القضائية  للسلطة  األعلى  واملجلس  امللكي  والدرك  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  عن  وممثلني 
ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات املجتمع املدني والجامعات واملؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان، واآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلني املهتمني.

هيئات طبية نقابية ومهنية خمت�سة تعلن م�ساندتها 
لأطباء التخدير والإنعا�ش وتدعو حلماية املمر�سني 

من تبعات املمار�سة غري القانونية
وحيد مبارك

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  والتخدير،  اإلنعاش  ألطباء  الوطنية  الفدرالية  دعت 
للعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية إلشكالية الخصاص في عدد األطباء املختصني، والقيام 
بإجراءات ملموسة للنهوض باألوضاع املادية واملعنوية للموارد البشرية، من أجل طمأنة أطباء 

الغد لكي يختاروا التكوين في هذا املجال واملشاركة في املناصب املالية املفتوحة. 
أن الحلول،  وأكد طبيب مختص في التخدير واإلنعاش في تصريح ل� »االتحاد االشتراكي« 
الترقيعية التي تأتي بها الوزارة بني الفينة واألخرى«، وآخرها مراسلة آيت  التي وصفها ب� » 
الطالب، التي تضع ممرضي التخدير واإلنعاش في فوهة النار، ال يمكن أن تصلح األعطاب بل 
والضمانات  اآلليات  توفير  تتطلب  الطبية  املمارسة  أن  على  مشددا  رقعتها،  اتساع  من  ستزيد 
القانونية الحمائية، والتكوين الضروري في شموليته، سواء النظري منه أو التطبيقي. وأبرز 
املتحدث أن تخصص التخدير واإلنعاش يفتقد للجاذبية ولم يعد مستقطبا أو مغريا، وهو ما 
يفسر سبب العزوف وحجم النقص في األطباء املختصني، مشددا على أن أي »تفويض« للمهام 
لن يكون في صالح املرضى وسيجر الويات على املمرضني الذين يعانون منذ سنوات من غياب 

نص يحدد طبيعة مهامهم.
األسبوع،  نهاية  لها  بيانا  أصدرت  قد  واإلنعاش  التخدير  ألطباء  الوطنية  الفدرالية  وكانت 
شددت من خاله على أن تجويد املنظومة الصحية والرفع من مقدراتها وأدائها وتمكني املواطنني 
البشرية  باملوارد  باالهتمام  رهني  ومتكافئة،  عادلة  بكيفية  عام،  بشكل  الصحة  إلى  الولوج  من 
وبتحفيزها وبحمايتها قانونيا، سواء تعلق األمر باألطباء أو املمرضني، مذّكرة بأن جائحة كوفيد 

كانت درسا كبيرا بّين  حجم التحديات الصحية التي يمكن أن تكون الدول عرضة لها.
يمكن  ال  القانوني  النص  أن  على  مشددة  الصحة  وزير  مراسلة  لرفض  الفدرالية  وعادت 
محوه بمراسلة إدارية، وهو نفس املوقف الذي عّبرت عنه أكثر من 22 هيئة طبية مهنية، نقابية 
وجمعوية، في تخصصات مختلفة، كما هو الحال بالنسبة أمراض القلب والشرايني، وأمراض 
السرطانات وطب العاج باألشعة، وجراحة األعصاب، وطب العيون، وطب وجراحة األطفال، وطب 
املسالك البولية، وطب النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وتخصص 
املسالك البولية وغيرها من التخصصات األخرى، التي شددت بدورها على احترام القانون الذي 
يحدد شروط املزاولة الطبية، وتبنت بدورها مطالب الفدرالية وأعلنت عن دعمها ومساندتها لها.

باملقابل، دعا ممرضو التخدير واإلنعاش إلى عدم تبخيس املجهودات التي يقومون بها في 
املؤسسات الصحية على امتداد جغرافية اململكة، وإلى االعتراف باملهام التي يقومون بها والتي 
ساهمت في إنقاذ العديد من األرواح، مشددين على أن معركة الحماية القانونية فتحوا واجهتها 

التضخم بالمغرب يتخطى عتبة 8 %   والزيادات في أسعار المواد الغذائية قفزت فوق 14 % 

لهيب اأ�سعار املحروقات يرفع تكاليف النقل ب13% 

تنظيم التمرين املغربي-الأمريكي لتدبري الكوارث 
»ماروك مانتليت 2022« بالقنيطرة

البي�ساء �سوارع  من  الهامدة  النفايات  لنقل  درهم  مليون   150

اإدانة �سديدة حلمالت الرتحيل التي تقوم بها
 ال�سلطات اجلزائرية �سد املهاجرين
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عزيز بلبودالي 
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم 
جريدة  نشرته  مقال  مع  والرياضة  األولي 
»االتحاد االشتراكي« في عددها ألول أمس 
الثالثاء تحت عنوان: » بسبب عدم توصلها 
بالمنحة الوزارية،جامعة الجمباز تقرر إلغاء 
المشاركة في البطولة العربية«، حيث قامت 
المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  بدعوة 
الثالثاء،وعدد  اليوم  نفس  للجمباز،صباح 
معهم  ووقعت  أخرى،  جامعات  رؤساء  من 
عقودا ستمكنهم من تسلم المنحة الوزارية 

خالل األيام القليلة المقبلة.
قد أشار  بالجريدة  الصادر  المقال  وكان 
إلى موضوع عدم توصل الجامعات بمنحة 
الوزارة، و إلى أن الجامعة الملكية المغربية 
البطولة  في  المشاركة  عدم  للجمباز قررت 
الفترة  في  الجزائر  في  تقام  التي  العربية 
2022، وذلك  6 أكتوبر  30 شتنبر إلى  من 
بسبب الضائقة المالية التي تمر منها، وعدم 
توصلها بمنحة الوزارة لسنة 2022،شأنها 

شأن عدة جامعات رياضية وجدت نفسها في 
مواجهة ضائقة مالية أثرت بشكل كبير على 

السير العادي لشؤونها.
وجاء في المقال أن جامعة الجمباز راسلت 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة 
الجاري،  شتنبر   14 بتاريخ  والرياضة، 
في  المشاركة  على  قدرتها  بعدم  تخبرها 
تنطلق  التي  للجمباز  العربية  البطولة 
بالجزائر في نهاية الشهر الجاري وذلك لعدم 

توصل الجامعة بالمنحة المالية السنوية.
وعلمت الجريدة أن  رؤساء عشر جامعات 
ال��وزارة  بمقر  الثالثاء  أمس  أول  حضروا 
وبدعوة من مصالحها ووقعوا عقودا،كآخر 
إجراء وزاري، قبل أن يتمكنوا من تسلم منحة 

الوزارة.
 هذا ولم يتم اإلفصاح عن طريقة اإلفراج 
عن المنحة،هل سيتم منحها كاملة أم عبر 
شطرين،خاصة أن هناك إحدى عشرة جامعة 
رياضية كانت قد تسلمت نصف المنحة قبل 
حولي شهر ونصف، في انتظار تسلم الشطر 
يطول  ال  أن  الجامعات  تأمل  الثاني،والذي 
انتظاره والسنة المالية توشك على االنتهاء.

 ومعلوم أن عددا كبيرا جدا من الجامعات 
المالية  الظروف  نفس  تعيش  الرياضية 
الجمباز  جامعة  تعيشها  التي  الصعبة 
بسبب عدم توصلها بالمنحة الوزارية التي 
تعتبر أهم مداخيلها إن لم نقل هي المداخيل 

الوحيدة لديها. 
والوزارة الوصية وهي تتلكأ،كما أشرنا 
في مقال سابق بالجريدة، عن صرف المنحة 
تضع الجامعات الرياضية، في وضع مزري 
تجاه  بتعهداتها  االلتزام  معه  تستطيع  ال 
األندية  وتجاه  والدولية  القارية  البطوالت 
على  قادرة  لها،وغير  المنتمية  والجمعيات 
تطوير رياضتها وال على إعداد رياضييها 

ومنتخباتها.
ج��ام��ع��ة  أن  ال���ج���ري���دة  ع��ل��م��ت  ك��م��ا 
بتوقيع  استبشارها  من  الجمباز،وبالرغم 
المشاركة  بعدم  قرارها  المنحة،فإن  عقد 
الجاري  الشهر  العربية،نهاية  البطولة  في 
بالجزائر،اليزال قائما،وذلك بسبب ضائقتها 
البطولة  في  بالمشاركة  مكتفية  المالية، 
تحتضنها مصر  التي  لأليروبيك  اإلفريقية 

ابتداء من يوم أمس األربعاء. 

طوى فريق الرجاء الرياضي صفحة المدرب التونسي، فوزي 
في  عاليا  التحليق  إلى  النسور  قيادة  في  فشل  الذي  البنزرتي، 
أجواء التنافس على الدوري االحترافي، بعد بداية مخيبة، جمع 

فيها نقطتين من أصل تسع ممكنة.
ولم يقدم الفريق األخضر تحت قيادة شيخ المدربين التونسيين 
ما كان منتظرا منه، رغم الصفقات الكبيرة التي قام بها خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية، حيث بدا أنه فقد شخصيته وهويته، وتحول 
إلى مجرد رقم عادي في معادالت التنافس الوطني، بعدما تعادل 
بالميدان، وبشق األنفس، أمام أولمبيك آسفي والمغرب التطواني، 
وانهزم خارج الديار أمام الوافد الجديد على الدوري االحترافي، 

اتحاد تواركة.
على  مجبرا  نفسه  البنزرتي  وجد  األداء،  تواضع  عن  وفضال 
متابعة مباريات الفريق من المدرجات، على خلفية توقيفه لست 
مباريات، حينما كان مدربا للوداد خالل نهاية موسم 2019 – 2020، 
وهي العقوبة التي وجدها في انتظاره بمجرد عودته إلى الدوري 

االحترافي، عقب االعتراض الذي تقدم به أولمبيك آسفي.
بقرار  عجلت  التي  الكبيرة  األسباب  من  الواقعة  هذه  وكانت 
االنفصال، رغم أن الرئيس الرجاوي، عزيز البدراوي، ما فتئ يؤكد 
دعمه للمدرب التونسي، وأبدى تشبثا به، ألن التعاقد معه كان عن 

قناعة واستشارة تقنية من مختصين.
التعادل  عقب  مباشرة  البنزرتي،  أطلقه  الذي  التصريح  وكان 
بالميدان أمام المغرب التطواني يوم األحد الماضي، مؤشرا على 
أن البنزرتي وصل إلى خط النهاية مع الرجاء، بعدما عبر عن عدم 
رضاه على المستوى الذي ظهر به فريقه أمام تطوان، حيث قال: 
»لست راضيًا عن أداء الفريق بشكل عام وال أستطيع العيش في 
ظل غياب النتائج اإليجابية«، مضيفا أن »هناك أمور غير مفهومة، 
ونحن مطالبون بمراجعة األوراق قبل فوات األوان، ومستعد للرحيل 

في حال كنت أنا المخطئ«.
ومباشرة بعد هذا التصريح، عقد الرئيس الرجاوي اجتماعا، يوم 
االثنين، مع البنزرتي، الذي حاول التنصل من مسؤوليته بخصوص 
االنتدابات، وألصقها باللجنة التقنية، وهو ما رفضه البدراوي، 
الذي خيره بين إعادة ترتيب اوراقه الرحيل إن وجد نفسه غير 
قادر على االستمرار، ليخلص الطرفان إلى ضرورة إنهاء العالقة 

التعاقدية، حيث سيحصل البنزرتي على مبلغ 40 مليون سنتيم، 
فضال عن مقدم العقد الذي توصل به عند التوقيع والمحدد في 

60 مليون سنتيم.
ربط  الرجاوي،  الرئيس  لدى  االنفصال  قناعة  تكون  وبمجرد 
اتصاالته بمنذر الكبير، الذي تولي قيادة نسور قرطاج في كأس 

العرب ونهائيات أمم إفريقيا 2022.
إنهاء  أجل  من  البيضاء  بالدار  الثالثاء  مساء  الكبير  وحل 
المفاوضات، التي قطعت أشواطا كبيرة، وبناء عليها ألغى توقيع 
كل  على  معه  اتفق  قد  كان  الذي  الجزائر،  لمولودية  تدريبه  عقد 

التفاصيل.
وما إن تردد في محيط مركب الوازيس اسم منذر الكبير حتى 
انتفضت فئة كبيرة من الجماهير، معتبرة أن الرئيس جازف كثيرا 
بإنهاء عالقته بالمدرب البنزرتي، وكان يتعين منحه مزيد من الوقت 
قصد إيجاد التوليفة المثالية، وأنه ال يمكن الحكم على عمله من 
خالل ثالث مباريات، قبل أن تعتبر أن منذر الكبير فاقد للخبرة 
لقب واحد، وكان  الرجاء، ألن في رصيده  قيادة  الكافية من أجل 

سنة 2013 رفقة النادي البنزرتي، حيث توج معه بكأس تونس.

مباراتان وديتان للمنتخب 
األولمبي ضد السنغال 

يخوض المنتخب الوطني ألقل من 23 سنة، يومه الخميس 
ويوم األحد المقبل،مباراتين وديتين أمام المنتخب السنغالي 
بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة الرباط، 

بداية من الساعة السادسة والنصف مساء.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته 
على موقعها الرسمي مساء الثالثاء، أن المباراتين تندرجان 
في إطار استعدادات النخبة الوطنية لالستحقاقات المقبلة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني ألقل من 23 سنة دخل منذ 
االثنين وإلى غاية 27 شتنبر الجاري، في تجمع إعدادي 

مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

اليوم بإسبانيا 
المنتخب الوطني للشبان 

يواجه أستراليا 
يواجه المنتخب الوطني ألقل من20 سنة، يومه الخميس 
الدولي،  الدوري  مباريات  أولى  برسم  أستراليا،  منتخب 
الذي تحتضنه مدينة مورسيا االسبانية، بمشاركة منتخبات 
أستراليا وإنجلترا والشيلي، على أن يقابل منتخب إنجلترا 
يوم السبت 24 شتنبر 2022، في حين سيالقي منتخب 

الشيلي يوم الثالثاء 27 شتنبر 2022.
أول  الثالثاء،  أمس  أول  الوطنية،  العناصر  وخاضت 
استعدادا  باسبانيا،  مورسيا  بمدينة  لها  تدريبية  حصة 

لهذه البطولة.
وشارك في هذه الحصة التدريبية، التي أقيمت بملعب 
ونصف  لساعة  امتدت  والتي  مورسيا،  بمدينة  بينطار  
وهبي  محمد  طرف  من  عليهم  المنادى  الالعبين  جميع 

مدرب المنتخب الوطني. 
وكانت محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني ألقل من 
20 سنة، قد وجه الدعوة إلى 25 العبا، بقصد المشاركة 

في هذا الدوري وهم: 
أسامة أرهون )مالقا اإلسباني( – عبد اهلل أزرور)الرجاء 
 – عدنان بنسعد )أتليتكو مدريد االسباني(   – الرياضي( 
بوخريص  عثمان   – الرياضي(  )الفتح  بنتايك  اهلل  عبد 
)الجيش الملكي( – صالح الدين كوفي )الفتح الرياضي( 
أيمن   – )إسبانيول برشلونة االسباني(  الهياللي  عمر   –
)جيل  الرغواي  رضا   – )هالس فيرونا االيطالي(  الوافي 
يونس  محمد   – باعالل  اهلل  عبد   – البرتغالي(  فيسنتي 
ضياء  الجازولي )أكاديمية محمد السادس لكرة القدم( – 
الدين الجرموني )أجاكس أمسترادم الهولندي( – ياسين 
خاليفي )إتحاد تواركة( – إلياس كورث )شالكه 04 األلماني( 
– زكرياء لبيب )الرجاء الرياضي( – واسيم النطاكي )ليل 
الفرنسي( – إلياس لوفرنك )ميشيلن البلجيكي( – أسامة 
اليعقوبي )أكاديمية محمد السادس لكرة القدم( – إلياس 
ماغو )ستندار دولييج البلجيكي( – وليد محمدي )غرويتر 
فورت األلماني( – عمر صاديق )اسبانيول برشلونة( – عبد 
الرحمان سوسي )أنتويرب البلجيكي( –سامي تلمساني 
دولييج  )ستندار  توري  سامي   – االنجليزي(  )تشيلسي 
البلجيكي( - إلياس الزياني )ستندار دولييج البلجيكي(.

برنامج الدور التمهيدي الثاني 
من دوري أبطال إفريقيا

تعرف فيريقا الرجاء والوداد الرياضيين على خصميهما 
الدور  من خوض  أعفيا  بعدما  إفريقيا،  أبطال  دوري  في 

التمهيد األول.
الماضية،  النسخة  لقب  حامل  الوداد،  سيكون  وهكذا 
على موعد مع ريفيرز النيجيري، فيما يلتقي الرجاء بإي 
سي نجيليك من النيجر. وحدد االتحاد اإلفريقي الفترة ما 
بين 07 و 09 أكتوبر المقبل موعدا لمباريات الذهاب، فيما 

يجرى اإلياب بين 14 و16 أكتوبر.
وفي ما يلي برنامج مباريات هذا الدور

بالتونيوم )نيجيريا( – الترجي الرياضي )تونس(
االتحاد المنستيري )تونس( – نادي األهلي )مصر(

ريفرز )نيجيريا( – الوداد البيضاوي )المغرب(
اي سي نجليك )النيجر( – الرجاء البيضاوي )المغرب(
فايبرز )أوغندا( – تي بي مازيمبي )جمهورية الكونغو(

فولكان موروني)القمر( / الباس )السيشل( – ماميلودي 
صاندونز )جنوب إفريقيا(

أسيك ميموزا )كوت ديفوار( – حوريا كوناكري )غينيا(
كارا )توغو( – شبيبة القبائل )الجزائر(

جوليبا )مالي( / مونغومو )غينيا االستوائية( – شباب 
بلوزداد )الجزائر(

يونغ أفريكانز )تنزانيا( – الهالل )السودان(
المريخ )السودان( – أهلي طرابلس )ليبيا(

فالمبو دو سنتر )بورندي( – الزمالك المصري / إلكتيرك 
سبورت )تشاد(

كيب تاون )جنوب أفريقيا( – بيترو لواندا )أنغوال(
بريميرو دي أغوستو )أنغوال( – سيمبا )تنزانيا(

أرويال ليباردز )ايسواتني( – كوتون سبور )الكاميرون(
رايل كاديوغو )بوركينا فاسو( – فيتا كلوب )جمهورية 

الكونغو( 

إبراهيم العماري

 البنزريت خارج مركب الوازيس

الرجاء يطوي �صفحة البنزرتي ويوا�صل االعتماد 
على المدر�صة التون�صية و�صط تخوف منا�صريه

طبيب  هيفتي،  ال��رزاق  عبد  الدكتور  قال 
المنتخب الوطني المغربي، إن كل الالعبين 
في حالة صحية جيدة، ما عدا ياسين بونو 

ونصير المزراوي وسفيان أمرابط.
به  خص  تصريح  في  هيفتي،  وأوض��ح 
يعانون  الالعبين  هؤالء  أن  الجامعة،  موقع 
من إصابة ستفرض عليهم عدم االنخراط في 
التداريب الجماعية لمدة أربعة أو خمسة أيام، 
ما يعني رسميا غيابهم عن المباراة الودية 

التي ستجمع الفريق الوطني يوم غد الجمعة 
بالشيلي.

على  إصابة  من  بونو  ياسين  ويعاني 
مستوى الفخذ، فيما تعرض سفيان أمرابط 
لتوعك على مستوى أعلى عضلة الفخذ ونصير 
مزراوي في الكاحل، مشيرا إلى أنها إصابات 

غير خطيرة.
بالتأكيد  الوطني  المنتخب  طبيب  وختم 
على أن هذا الثالثي يخضع لبرنامج عالجي، 

تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، 
بتنسيق مع أطباء فرقهم.

وسيتوجه المنتخب الوطني، صباح يومه 
خاصة،  طائرة  عبر  إسبانيا،  إلى  الخميس 
حيث سيخوض مساء اليوم حصة تدريبية 
ببرشلونة، سيحاول خالها الناخب الوطني 
وليد الركراكي وضع اللمسات األخيرة على 

المجموعة التي سيدخل بها لقاء الغد.
أم��س  ال��وط��ن��ي��ة  المجموعة  وخ��اض��ت 

األربعاء آخر حصصها التدريبية بالمغرب، 
بعدما اكتملت صفوفها في حصتي الثالثاء، 
واللتين ركز فيهما الركراكي على الجانبين 

التكتيكي والتقني.
وتميزت هاتين الحصتين بأول ظهور لحكيم 
زياش، الذي شكلت عودته إلى الفريق الوطني 
عام ونصف على  أكثر من  بعد  حدثا مهما، 
غيابه بسبب خالفه مع وحيد خليلوزيتش، 
مدرب المنتخب السابق، وإعالن اعتزاله دوليا.

يواجه غدا الشيلي وديا، المنتخب الوطني يتوجه اليوم إلى برشلونة

تفاعال مع ما نشرته » االتحاد االشتراكي« 

من تداريب املجموعة الوطنية يوم الثالثاء

الـريـــاضي
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 الجامعات الرياضية تنتظر »عطف« الوزارة الوصية

الوزارة تتحرك تجاه اإلفراج عن منح الجامعات الرياضية

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،أول أمس الثالثاء 
بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع 
اإلقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة 

الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال 
الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، »تجدد المملكة 
المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع اإلقليمي 
المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، 
وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة«.
وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية 
تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس األمن وأكثر 

من 90 دولة.
وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه »وعلى أرض الواقع، 
تواصل األقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي 
ال رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد لألقاليم 
الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل عام 2015«، الفتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك 
بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، 
من خالل ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي 

الصحراء المغربية.
وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية 
واالقتصادية  السياسية  الحياة،  جــوانــب  جميع  فــي 
واالجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية 
للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.وأضاف أن المملكة 
الملك محمد  المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جاللة 
السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها 
إلعادة  الشخصي  ومبعوثه  العام  األمين  لجهود  الكامل 
إطالق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس 
المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، 
الدولي،  األمن  مجلس  لقرارات  وفقا  التوافق  على  مبني 

خاصة القرار األخير رقم 2602.

وأكد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية 
في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة 
الشرط  تعتبر  المفتعل،  النزاع  هذا  واستمرار  خلق  في 
األساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
بالغ  عن  المغربية  المملكة  إعراب  بالمناسبة،  وجدد، 
قلقها إزاء الوضع اإلنساني الكارثي وغياب حكم القانون 
الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، 
في انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي، مسؤولياتها 
عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة 
ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في 

منطقة الساحل.
كما جدد أخنوش، في هذا اإلطار، دعوة المجتمع الدولي 
إلى العمل من أجل حث الجزائر على االستجابة لندءات 
مجلس األمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة 

في مخيمات تندوف.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد رئيس الحكومة، 
ثبات الموقف المغربي الداعم تأسيسا على حل الدولتين 
المتوافق عليه دوليا، والتزامه بمواصلة جهوده للمساعدة 

في إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.
بعثها  التي  بالرسالة  المناسبة،  بهذه  أخنوش،  وذكر 
جاللة الملك محمد السادس لفخامة السيد محمود عباس 
أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 20 دجنبر 2020، 
الداعم  المغربي  الموقف  ثبات  جاللته  فيها  جدد  والتي 
للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق 
الطرفين،  بين  بالمفاوضات  التشبث  وعلى  دوليا،  عليه 
الفلسطيني واإلسرائيلي، سبيال وحيدا للوصول إلى حل 

نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
وجدد جاللة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة 
عن منظمة التعاون اإلسالمي، التأكيد على أن المغرب لن 
يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس 
الشريف، كأرض للتعايش والسالم، وسيواصل الدفاع عن 
الوضع الخاص للمدينة المقدسة، واحترام حرية ممارسة 

الشعائر الدينية ألتباع الديانات السماوية الثالث، وحماية 
حرمة المسجد األقصى المبارك.

الوضع  بتحسين  الدائم  المغرب  التزام  إطــار  وفــي 
المعيشي للفلسطينيين، قاد جاللة الملك محمد السادس 
ألنبي  لجسر  الدائم  الفتح  على  باالتفاق  توجت  وساطة 
)جسر الملك حسين( الذي يربط الضفة الغربية باألردن، 
مما سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، 

ويسهل عملية تنقل األشخاص والسلع.
وفي معرض تطرقه للوضع في ليبيا، ذكر رئيس الحكومة 
المشترك  والمصير  التاريخ  من  وانطالقا  المغرب،  بأن 
الذي يربطه بدولة ليبيا، وبناء على الزخم اإليجابي الذي 
يواصل  بوزنيقة،  ومحادثات  الصخيرات  اتفاق  أحدثه 

جهوده للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في هذا 
الملك  لجاللة  السديدة  للرؤية  وفقا  وذلك  الشقيق،  البلد 

محمد السادس.
األزمة في  بأن  المغرب يظل مقتنعا  أن  وأكد أخنوش 
أنفسهم، دون  الليبيين  ليبيا ال يمكن حلها إال من طرف 
تدخل أو جدول أعمال خارجي، مذكرا بأن المملكة ترحب 
بتعيين عبد اهلل باتيلي ممثال خاصا لألمين العام لألمم 
على  وتؤكد  ليبيا،  بدولة  الدعم  لبعثة  ورئيسا  المتحدة 
استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة 
للتوافقات  الليبية  األطراف  لتصل  المبذولة  الجهود  في 
الضرورية إلجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل 

وحيد لتخطي الوضع الحالي.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة، إن المغرب يدعو 
إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول اإلفريقية، 
خاصة من خالل تخفيف عبء الديون، وإطالق مبادرات 
تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه 

الصدمات االقتصادية الحالية والمستقبلية.
وذكر أخنوش، في هذا الصدد، بأن الزيارات المتتالية 
الــدول  من  العديد  إلــى  الــســادس  محمد  الملك  لجاللة 
اإلفريقية جسدت هذه القناعة، من خالل إطالق مشاريع 
مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية 
وضمان األمن الغذائي، وتحفيز النمو االقتصادي، التزاما 

منه بتحقيق مبدأ »التكامل اإلفريقي«.
الملكية  الرعاية  تحت  المغرب،  بتنظيم  أيضا،  وذكر 
اإلفريقية  األعمال  لقمة  عشر  الرابعة  الــدورة  السامية، 
األمريكية، بهدف تحفيز تدفقات االستثمار إلى القطاعات 

ذات األولوية للبلدان اإلفريقية.
رئيس  الحظ  المغرب،  باسم  ألقاها  التي  كلمته  وفي 
من  تضررا  األكثر  تعتبر  اإلفريقية  القارة  أن  الحكومة 
تداعيات الوضعية االقتصادية الصعبة التي أفرزتها األزمة 
الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء األكبر جراء 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية.
وأعرب عن األسف لكون هذا الوضع يهدم مكتسبات القارة 
في مجال التنمية المستدامة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن 
إفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، 
والخروج من هذه األزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على 
موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه 
»اتفاقية  من مكاسب ومنافع مستقبلية من خالل تفعيل 

.»ZLECAF التجارة الحرة القارية اإلفريقية
السامي  الخطاب  من  بمقتطف  كلمته  أخنوش  وختم 
قال  حين  اإلفريقي  لالتحاد   28 القمة  في  الملك  لجاللة 
جاللته »نحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى 
العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق 

تطلعات شعوبنا«.  

التازي أنوار
وجه النائب البرلماني محمد مالل، باسم الفريق االشتراكي 
والحماية  الصحة  وزيــر  إلى  شفويا  ســؤاال  النواب،  بمجلس 

االجتماعية حول الخريطة الصحية ببالدنا.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، أن الخريطة الصحية 
لبالدنا تعد أهم وسيلة للتدبير األمثل لإلمكانيات التقنية والبشرية 

وتحقيق العدالة المجالية وتجويد الخدمات الصحية.
عدد  رغم ضعف  أنه  البرلماني محمد مالل،  النائب  وأضاف 
الموارد البشرية خاصة األطباء والموارد التقنية، لكن بخريطة 
صحية وتنظيم محكم للمتوفر من اإلمكانيات، يمكن تخفيف العبء 

عن الساكنة خاصة المعوزة والمهمشة منها.
في  الحالية  الصحية  الخريطة  أن  االتحادي  النائب  واعتبر 
مختلف جهات وأقاليم المملكة تحتاج إلى تحيين يعتمد المقاربة 

صياغتها  قبل  المدني  والمجتمع  المنتخبين  مع  التشاركية 
والمصادقة عليها.

وعلى هذا األساس، ساءل النائب البرلماني محمد مالل، وزير 
الوزارة  تعتزم  التي  الخطة  عن  االجتماعية،  والحماية  الصحة 
التي  المقاربة  وماهي  الصحية؟  الخريطة  تسطير  خاللها  من 

ستعتمدها؟ وماهي آجال المصادقة عليها؟.
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أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
�لمغرب يجدد �اللتز�م باإيجاد حل �سيا�سي نهائي يقوم على �أ�سا�س 

�لمبادرة �لمغربية للحكم �لذ�تي في �إطار �ل�سيادة �لوطنية
�لتاأكيد على ثبات �لموقف �لمغربي �لد�عم  للق�سية �لفل�سطينية ولل�سلم في ليبيا

مالل: �لخريطة �ل�سحية ببالدنا تحتاج �إلى تحيين لتخفيف �لعبء عن �لمو�طنين �ئتالف 190 من �أجل عالم عمل خال من �لعنف و�لتحر�س يت�سامن مع 
�ل�سغيلة �ل�سحية ويطالب بفتح تحقيق في وفاة  طبيب بم�ست�سفى �بن ر�سد 

التحرش«،  و  العنف  من  خال  عمل  عالم  أجل  من   190« ائتالف  أعلن 
تضامنه الالمشروط مع الشغيلة الصحية التي كانت في الصفوف األمامية 
لمواجهة الجائحة ومع كل األطباء والطبيبات بجميع فئاتهم الذين يعانون 
من الضغط النفسي المترتب عن شروط و ظروف العمل الناتجة عن نقص في 
عدد األطباء وكذلك غياب التجهيزات والمعدات والنقص في البنية التحتية .
وعبراالئتالف عن قلقه  لما آلت إليه األوضاع في المستشفيات المغربية، 
مطالبا كال من وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و االبتكار 
و النيابة العامة بفتح تحقيق في حادث وضع   طبيب داخلي بقسم المسالك 

البولية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، حد لحياته.
ويطالب  االئتالف الحكومة بسن معايير لوضع حد للعنف بجميع أشكاله 
و   »190« الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  والمصادقة  العمل  عالم  في 
التوصية »206« التابعة لها »من ْاجل عالم عمل خال من العنف و التحرش »  
التي هي المعيار الدولي الذي اتفقت عليه الحكومة المغربية وجميع الفرقاء 
االجتماعيين في الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بجنيف سنة 2019.

ودعا االئتالف وزارة االدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و 
الكفاءات  الى الوفاء بالوعود بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 
»190« و التوصية »206« التابعة لها وإخراج نتائج اللجنة المكلفة بالدراسة 

المقارنة الى حيز الوجود.

ت�سع نقابات لمهنيي  �سيار�ت �الأجرة ترف�س �لقر�ر�ت 
�النفر�دية لوز�رة �لد�خلية،  وتطالب بمحاربة �لنقل �ل�سري 

جالل كندالي 
رفضت  التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات األجرة بالمغرب  ما أسمته 
بالقرارات االنفرادية لوزارة الداخلية المتعلقة بالقطاع، ومن ذلك الدورية رقم 
750، التي قد تتسبب في تشريد العديد من المهنيين ومصادرة مصدر رزقهم.

وحملت  التنسيقية التي تضم في عضويتها تسع نقابات، مسؤولية ما قد 
ينجم من تشنجات في العديد من األقاليم والجهات جراء التصرفات األحادية 
في معالجة مشاكل المهنيين، منددة في بالغ لها  بما وصفته بالقرارات 

األحادية  للوزارة الوصية .
وشددت التنسيقية على وقف تنفيذ العمل بالدورية 750 وفتح الحوار 
حول مقتضياتها، معربة عن تمسكها بفضيلة الحوار االجتماعي كسبيل 

أنجع لمعالجة كافة المشاكل.
وقالت  هذه اإلطارات النقابية،  إن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة 
الداخلية في العماالت واألقاليم ينبغي أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين 
لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين فعليا، مع ما يعنيه ذلك 
مؤكدة  واستمراريته،  العمل  استقرار  مسؤولية  المصالح  هذه  تحمل  من 
على وجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين باعتباره مخرجا لتفويت 
استغالل العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، 
والعمل على تمكين السائقين المهنيين الممارسين فعليا  من االستفادة منها 
وفق معايير تراعي الوضع االجتماعي والحالة المادية واألقدمية في المهنة.
بشقيه  السري  النقل  ظاهرة  استفحال  مع  بالحزم  التنسيقية  وطالبت 
التقليدي أو الذي يشتغل بالتطبيقات الذكية، مؤكدة على ضرورة تنظيم 

المهنة بالقطع مع اقتصاد الريع ونظام االمتياز.

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

 المناضل عبد الرحيم صالح الدين في 
ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ 
الحزن واألسى، تلقى االتحاديات واالتحاديون 
وفــاة  نبأ  ســطــات،  البيضاء  الـــدار  بجهة 
الدين  صالح  الرحيم  عبد  الكبير  المناضل 
كاتب فرع الحزب بجماعة أوالد صالح بإقليم 
الفرع  مؤسسي  من  الفقيد  ويعد  النواصر. 
ومساهما في أول تجربة جماعية بأوالد صالح 
برئاسة األخ عبد الواحد البالزي وما بدلوا 

تبديال. مشهود له بنبل أخالقه واستماتته في الدفاع عن حقوق الساكنة 
بالمنطقة، واالنفتاح على كافة الشرائح بمختلف مشاربها وحساسياتها 
السياسية إيمانا منه بنبل المهمة و المتمثلة في عضوية المجلس باسم 

كافة المواطنين بدون تمييز.
 وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار 
اإلتحاديات  كافة  عن  نيابة  و  أعضائها  عن  أصالة  سطات،  البيضاء 
الفقيد  ألسرة  المواساة  وصادق  التعازي  بأحر  بالجهة  واالتحاديين 
يتغمده  أن  القدير  العلي  اهلل  من  راجية  ذويه،  و  وأصدقائه  وعائلته 
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن 

أولئك رفيقا، وأن يلهم أسرته وعائلته وأصدقاءه الصبر والسلوان.

مصطفى اإلدريسي
جدد المكتب المركزي استنكاره للقرار السياسي 
بإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار 
للمشهد  قطاعاتها  من  تصدرعدد  رغم  االجتماعي 
إقصاء  وهو  العام  القطاع  في  خصوصا  النقابي، 
على  قدرتها  وعــدم  الحكومة  أفــق  ضيق  يفضح 
لخطاب  وارتكانها  المعارضة،  لألصوات  اإلنصات 
الطمأنة واالرتياح الذي يراد من خالله القفز على 

واقع األزمة وتداعياتها.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بالغ 
لمخرجات  رفضها  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
عزز  أجوف   حوارا  واعتبرته  االجتماعي  الحوار 
فيه الشكل على حساب المضمون والنتائج التي لم 
تستطع حتى التقليل من انعكاسات التضخم وشح 
الموارد األولية وأزمة الطاقة على القدرة الشرائية 

لعموم المأجورين.
واعتبر المكتب المركزي ، ما يتم التسويق له من 
زيادة%5في التقاعد و%10في الحد األدنى لألجر على 
سنتين ما هو إال تسويق للوهم ولعب بلغة األرقام، 
ذلك أن المبالغ ال تتعدى في أحسن األحوال 130 
درهما، وهو ما يفسر هروب الحكومة في تسويقها 
لمنجزاتها الوهمية للحديث عن النسب بدل األرقام 

استنزفت  والتي  المزعومة  للزيادات  الحقيقية 
أضعافها  أضعاف  األساسية  المواد  في  الزيادات 

من جيوب المغاربة.
وأكدت أن استمرار الحكومة في إقصاء األصوات 
الفيدرالية  مقدمتها  وفي  لتوجهاتها  المعارضة 
الديمقراطية للشغل،  مؤشر مقلق على ضيق األفق 
الديمقراطي لديها ما يزيد من خطورة الوضع وينذر 
بسيناريوهات ستجعلها في صدام مباشر مع كل 
ضحايا سياساتها الالشعبية الضاربة بعرض الحائط 

تطلعات وحقوق الشغيلة المغربية.
النقابة  فــي  اإلخـــوة  الــمــركــزي  المكتب  وهــنــأ 
الديمقراطية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية 
للطاقة  الديمقراطية  والنقابة  والتجارة  للصناعة 
والمعادن على النتائج المهمة التي حصلوا عليها 

بمناسبة انتخابات جمعية األعمال االجتماعية.
والفيدراليين  الفيدراليات  كل  األخيردعت   وفي 
لرص الصفوف ورفع مستوى التعبئة إلنجاح مهام 
المرحلة ، وفي مقدمتها تقوية الفيدرالية الديمقراطية 
للشغل عبر تملكها لألجوبة الحقيقية على واقعها 
التنظيمي، والتوجه نحو المؤتمر الوطني الخامس 
إقــرار  حــول  ومتوافقة  متضامنة  وحدوية  بــروح 
ولتطلعات  للمستقبل  انتصارا  الضرورية  القطائع 
كل الفيدراليات والفيدرالية وآمالهم في البديل النقابي 

الديمقراطي الحداثي .

 �لفيدر�لية �لديمقر�طية لل�سغل ت�ستنكر �إق�ساءها من �لحو�ر 
�الجتماعي من طرف �لحكومة وتهيئ  لموؤتمرها �لخام�س
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 الكرامة عنوان المواطنة 
 جاء في مشروع المقرر التوجيهي ) وإذا كان المغرب 
قد اختار بكل مسؤولية بناء الدولة العصرية، بكل ما 
تعنيه هذه الدولة من إقرار للديموقراطية ومن تكريس 
أال  اليوم، هي  الملقاة علينا  المسؤولية  فإن  للحداثة، 
نسمح بأن يكون هذا االختيار مجرد وهم، وبأن ال يعيش 
المغرب حالة من وهم الديموقراطية ووهم الحداثة، وأن 
ندفع بشكل مسؤول نحو ترسيخ هذه القيم من داخل 
المجتمع، حتى نبني مجتمعا ديموقراطيا  حداثيا، وهو 
ما ال يمكننا إدراكه إال بإشراك الشبيبة المغربية في رهان 
ودمقرطة المجتمع  من خالل العمل على شيوع  القيم 
الموجهة لهما والمستتبعة لهما، وأول هذه القيم هي 
قيمة الكرامة وقيمة الحرية، إذ ال معنى لبلد ديموقراطي 
ولمجتمع ديموقراطي، ال كرامة فيه ألبنائه، حيث سنكون 
أمام مجتمع ديموقراطي صوري، تحترم فيه كل شكليات 
الديموقراطية، وتفرض فيه كل مظاهر التحديث، لكن ال 

تحترم فيه كرامة اإلنسان .
المواطن  احساس  غير  بها  نعني  ال  والكرامة     
بمواطنته، بحريته، بانتمائه لبلده، وبقدرته على الولوج 
إلى كل الحقوق التي تم إحقاقها له، حيث يمكن إحقاق 
إليه ال يكون متاحا أمام  الولوج  الحق للجميع،  لكن 

هذا الجميع، وهذه صورة تنتفي معها الكرامة، وهذا 
ما ال نريده لبلدنا، وما يدفعنا وبكل مسؤولية ليكون 
نضالنا نضاال من أجل الكرامة أي من أجل المساواة 

من أجل الحرية 
المرأة رافعة التنمية

  يؤمن االتحاد االشتراكي  بأن االشتراكية الديموقراطية 
هي البديل الضروري لمعالجة االختالالت االجتماعية، 
التاريخي   التأخر  واستدراك  الحداثة  مداخل  وإحدى 
فاالشتراكية ترتبط بالفضاء العقلي للحداثة، ومن هنا 
آمن االتحاد االشتراكي بضرورة تحيين االشتراكية كمثال 
بفك ارتباطها بنماذج معينة، وبالحفاظ على الشحنة 
الفكرية التي قامت عليها، أي التشبث باألرضية الحداثية 

الثقافية لالشتراكية وخلفياتها الفلسفية ...
مشروع  خص  ديموقراطي،  اشتراكي  منظور  ومن 
وسجل   ، محورية  بمكانة  المرأة  التوجيهية  الورقة 
بوعي معاناة المرأة مع العقلية الذكورية التي تعرقل 
أي تقدم في ما يخص حقوقها ومكانتها داخل المجتمع 
للحديث  مجال  ال  أنه  الورقة  مشروع  يؤكد  هنا  ...من 
حقوقها  من  المرأة  تمكين  بدون  والتقدم  التنمية  عن 
ومكانتها، انطالقا من قيم المساواة الشاملة وتحقيق 
شروط الدمج الكلي لها في كل مناحي الحياة المجتمعية 

واالقتصادية والسياسية؛ 

...فــال   ( التوجيهية  الــورقــة  مــشــروع  فــي     جــاء 
دون  من  مواطنة  وال  مواطنة،  دون  من  ديموقراطية 
مساواة حقيقية، ليكون هكذا النضال ألجل الديموقراطية، 
المغربية من  المرأة  بالنضال من أجل تمكين  مرتبطا 

كامل حقوقها ( .
التأويل  االتحاد االشتراكي يؤكد على ضرورة  إن   
المؤطرة  والقوانين  للمقتضيات  والحداثي  المنفتح 
لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، بوصفه 
االطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة بناته 
وأبنائه . وينبغي، في هذا الصدد، تعزيز المسار الذي 
اختاره المغرب حيث استطاع، خالل العقدين األخيرين، 
أن يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزءا ال 
يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل المتعلق باالصالح 
والمصالحة، حيث تحققت مجموعة من المكتسبات الهامة 
التي بوأت المرأة مكانة متميزة في الفضاء العمومي 
. وقد تم تتويج هذا المسار النضالي باعتماد الوثيقة 
الدستورية ذات المقتضيات األساسية، وخاصة الفصل 
19، إذ تم التنصيص على ضرورة تحقيق المساواة بين 

الرجال والنساء في جميع المجاالت .
وأن  زماننا  نعيش  أن  إال  حل  من  ليس  وعليه،     
نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من المرأة التي 
ينبغي أن تتبوأ قائمة األولويات في النموذج التنموي 
الجديد ..." ف " التنمية رهينة بتحريك الثلث المعطل 

: الشباب والمرأة " .
    إن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ 
وترعرع في حمأة النضال من أجل ترسيخ الديموقراطية، 
وتحقيق العدالة االجتماعية ونهج سبل التنمية الشاملة، 
وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، ليشدد التأكيد 
من جديد على اإلرادة القوية التي تحدوه على تقوية 
القوى  مع  التفاعل  ديناميات  وتعزيز  التواصل  جذور 
الشعبية الحية بالبالد، التي يجمعها وإياه ميثاق التالحم 
المتين والنضال المستميت، في سبيل االرتقاء بالبالد 
إلى أسمى درجات النهوض والتقدم، في شروط األمن 

واالستقرار واالزدهار .
إنها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائالن بقوة 
كافة االتحاديات واالتحاديين للنهوض بهما؛ من أجل 
كسب رهان التقدم والحداثة، وتوفير حظوظ مستقبل 

زاهر لألجيال الصاعدة .
 إن واجب الوفاء واالمتثال للمبادئ السامية والقيم 
النبيلة التي أسست لميالد " االتحاد الوطني / االتحاد 
االشتراكي " ، وأطرت مساره السياسي، ورسخت خطه 
يعود  أن  والمحطات؛  المراحل  مختلف  في  النضالي 
التآلف  االعتصام بحبل  إلى  واالتحاديات  االتحاديون 
وااللتحام، على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت 
بقضايا  وااللتزام  الوفاء  في  فذا  نموذجا  حزبهم  من 
الشعب والبالد، مهما كلفه من تضحيات ونكران ذات .

 �لتر�بط �لجدلي بين ثالوث �ال�ستر�كية �لديموقر�طية : كر�مة، حرية وم�ساو�ة 
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في  أغرقوها  التي  أوطانهم   لقضايا  ينتبهوا  لم  الذين  الشرقيين  جيراننا  حكام  منهم  ..إن 
المشاكل االقتصادية واالجتماعية بتعطيلهم وتحريفهم لكل ماراكمه من سبقهم عبر عقود  وقرون 
. فثرواثهم لم تستفد منها  شعوبهم، وفتحوا بسياساتهم  أبواب األزمات واالنتكاسات والسنوات 
السوداء واألخريات العجاف التي أربكت حتى  القوى الحية التي كان يحسب لها ألف حساب عند 
استحضار أية نية التخاذ قرارات تمس بقدرات الشعب ...ولعل الغرور والتمادي في استصغار 
الناس والتالعب بالسياسات العمومية، سيكون سببا يعجل بيقظة الشعوب التي عانت وتعاني 
من التافهين الذين يصلون إلى الحكم بالتحايل والشعارات وتضليل الوعي تحت أسماء مختلفة 
..وهكذا تمكن ال »ماكرون » في شمال البحر األبيض المتوسط من أن يذيقوا  دولتهم وشعبهم 
من القرارات والمواقف السلبية، ما جعلهم  يعانون من بعض ما عانت منه الشعوب التي كانت 
مستعمرات فأصبحوا قاب قوس أو أدنى من أن يحولوا  دولتهم إلى مصاف دول خارج التصنيفات 
 « ال  لتصبح حجر عثرة أمام قوة أوروبا ومكانتها التي أصبحت مهددة بعبث  المارقة«    « أي 

ماكرين » بكل أنواعهم ...
إنه في الوقت الذي يفترض أن يتوحد  المغاربيون ويشكلوا  قطبا  متكامال مندمجا، يمتلك 
كل مقومات التقدم واإلزدهار الذي تستحقه شعوبهم بندية قوية للدول والتجمعات الكبرى في 
العالم،نرى العقلية  ال »ماكرة » وبيادقها بشمال إفريقيا التي تحورت بفعل فيروس »االنفصال«  
فأصبحت ملهاة ومفسدة  أزعجت ساكنة جنوب وشمال البحر المتوسط . نتمنى أن تفرز المؤامرات  
الكيدية، إنضاج وتقوية وعقلنة الممانعة والوعي الضروري  لإلنهاء الكلي لعبث معطلي الوحدة 

والتنمية والتقدم المغاربي .
عالمات   وتشكلت  العدمية  طروحاتهم  وإقبار  النقراضهم  العكسي  العد  تقدم  لقد  نقول  وهنا 
االنطالق الفعلي لوحدة مغاربية ومشارقية دوال وشعوبا   لتقوم بأدوارها  بتعاون وشراكة وتكامل  

بين االتحاد المغاربي واالتحاد االوروبي  ..
قال تعالى :)... ويمكرون ويمكر هلل وهلل خير الماكرين ( سورة االنفال 

المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية
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تتابعت في األسابيع والشهور األخيرة، حركية مغربية نشيطة جمعت 
بين الديبلوماسية واألمن، بل يمكن القول أو  الجزم أن الديبلوماسية 
المسؤول األول عنه صار من كبار  اتخذت فيها صيغة األمن.... وأن 
التصور  داخل  تتشكل  هي  كما  الديبلوماسية  في  المغاربة  السفراء 

األمني االستخباراتي الجديد..
ولعل من آخر ما استأثر باالهتمام الوطني واألجنبي، هو الزيارتان 
اللتان كانت الرباط حاضنة لهما مع مسؤولي األمن  واالستخبارات 
في دولتين اثنتين، األولى هي إسبانيا والثانية الواليات المتحدة...

بفارق زمني لم يتعد األسبوع!
 ففي سجل ديبلوماسية القرب،  كان استقبال عبد اللطيف حموشي 
المدير العام لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إسبيرانزا كاستيليرو 
لمازاريس كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني لالستخبارات بالمملكة 
اإلسبانية. على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك «لدعم وتعزيز 
التعاون المغربي اإلسباني في مختلف المجاالت األمنية التي تحظى 

باالهتمام المشترك«.
 وفي سجل التعاون الدولي، أو ديبلوماسية البعد، 

استقبل المدير العام لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أفريل 
هاينز مديرة أجهزة االستخبارات الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية. 
هذا االستقبال يأتي لتنزيل مخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى 
الذي سبق أن جمع عبد اللطيف حموشي بالمسؤولة األولى عن تجمع 
أجهزة االستخبارات الوطنية األمريكية  أفريل هاينز، على هامش زيارة 
العمل التي أجراها للواليات المتحدة األمريكية خالل يومي 13 و14 

يونيو 2022.
 وفي الواقع  نتابع، منذ مدة زمنية، تزامنت في جزء كبير منها مع 
األمنية  األجهزة  مدراء  وباقي  وفريقه،  حموشي  اللطيف  عبد  مجيء 
المغربية األخرى.. ميالد شكل  متقدم من الديبلوماسية هو الديبلوماسية 
األمنية، ومحورها التعاون لمواجهة اإلرهاب والجريمة المنظمة  وزعزعة 

االستقرار ...
المشترك بينها هو  أن  الزيارات واللقاءات، نقرأ   وفي  مخرجات 
الجمع بين رهانين كبيرين من رهانات القرن الواحد والعشرين، وهو 

التجربة الدبلوماسية والتجربة األمنية..
ونرى بأم أعيننا خارطة الطريق وهي تطبق، كما لم يعد عمل األمنيين 
الكتمان بل هناك أضواء كثيرة مسلطة على  مسألة طي السر وِبْنية 

الديبلوماسية األمنية. 
 وفي صلب هذا النشاط المنقطع النظير، يوجد ما أصبحت أدبيات 
األمم المتحدة تسميه بـ«الدبلوماسية الوقائية»،  وهي شعبة أمنية 
دولية، تتطلب عده مؤهالت َثُبت أن األجهزة المغربية تتوفر عليها،مما 
يجعلها شريكا ذا مصداقية وموثوقا من طرف األجهزة الكبرى في العالم. 
ونعني بذلك  معرفة دقيقة بالميدان وباالتجاهات  العالمية لألزمات. 
وبأسلوب الجماعات اإلرهابية في التأطير والعمل  اإلرهابي، سواء  كان 
إرهابا دينيا أو إلكترونيا... وبالقدرة على جمع المعلومات الحقيقية 

وتحليلها التحليل الدقيق والصائب..
 والمغرب صار جهازه االستخباراتي بنكا للمعلومات التي تخوله أن 
يكون مصدرا للمعلومة الموثوقة، بل قادرا على تقديم القراءة الصحيحة 
لشركائه بخصوص  الوضع األمني على المستوى اإلقليمي والجهوي 
الوضع  هذا  عن  الناشئة  والتحديات  التهديدات  «ودراسة  والدولي، 
في بعض مناطق العالم، فضال عن استعراض المخاطر التي تطرحها 
االرتباطات القائمة بين التنظيمات اإلرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، 
بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور اإلجرام العابر للحدود 

الوطنية».
 اللقاءات العملية بين عبد اللطيف حموشي . والمسؤولين األمنين 
في دول العالم، والتي تتم في الرباط، تجعل العاصمة المغربية هي .. 
مسرح الحدث، والخبر األمني الدولي، وليس واشنطن أو مدريد  أو 

غيرهمها من العواصم  .
منذ ثالثة أشهر فقط ، كان حموشي قد قام  بزيارة عمل إلى الواليات 
على  وذلك  الجاري،  يونيو  و14   13 يومي  خالل  األمريكية  المتحدة 
المركزية، عقد خالل  المصالح  مدراء وأطرا من  أمني ضم  رأس وفد 
مديرة  هاينز  أفريل  من  كل  مع  ومباحثات  عمل  الزيارة جلسات  هذه 
أجهزة االستخبارات الوطنية التي استقبلها هذا األسبوع، ومع مدير 
وكالة االستخبارات المركزية  ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات 

الفيدرالي كريستوفر راي..
  ومن الواضح أن قائمة المسؤولين األمريكيين بحد ذاتها، تكشف 
عن مستوى نجاعة الديبلوماسية األمنية من حيث طبيعة المواضيع 
ودرجة االهتمام الذي تبديه القوة العظمى في العالم لألجهزة المغربية في 
التعاون األمني واالستخباراتي على المستوى العالمي.  ومن المحقق أن 
العناوين الكبرى لهذا االهتمام والمصداقية التي توليها القوة العظمى، 
كما باقي الشركاء اإلقليميين،  هي أن خارطة الميدان  تشمل العالم كله، 
ألن الواليات المتحدة ُتعرِّف أمنها القومي بأنه يشكل خارطة العالم 
كلها، وأينما كان تواجدها كان أمنها، وبالتالي تعرف أن المغرب  يقدم 
لها شراكة ناجحة.. وما كان لها أن تقدم على لقاءات من هذا النوع لوال 

هذه الثقة في جدارة واستحقاق الجهاز األمني المغربي..
 ولعل أحد أبرز تالٍق للديبلوماسية واألمن  في الجانب العملي دوليا، 
من خالل الحاضنة المغربية، تمثَّل في احتضان مدينة مراكش في 11 
مايو الماضي  للمؤتمر الوزاري السابع للتحالف الدولي ضد داعش  
ألول مرة في بلد إفريقي. وهو التحالف الذي يضم 85 دولة  واألمم 

المتحدة واالتحاد األوروبي والحلف األطلسي..
ومن الالفت أن مخرجات هذا المؤتمر شملت أشياء تبدو أنها من 
نوع المواضيع ذات البعد السياسي الجيو-استراتيجي، من قبيل دور 
الدولة الوطنية في ضمان االستقرار اإلقليمي، وكان الجواب الذي وجده 

العالم، يتضمن في عديد نقطه مساهمات المغرب... 
 ويتجلى  المغرب كمعبر إجباري للعمل الدولي في تحصين البلدان 
من خالل العديد من الترتيبات التي تسير في أفق مؤتمر التحالف الدولي 
ضد داعش،وذلك  باحتضان المغرب للمكتب اإلقليمي لمحاربة اإلرهاب 
في إفريقيا، التابع لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، بهدف تطوير 
وتنفيذ برامج لتعزيز قدرات ومهارات الدول اإلفريقية ، وقبلها كانت 
اإلقليمي  االجتماع  التي احتضنت  بالصخيرات   2018 يونيو  محطة 
للمديرين السياسيين للتحالف، وبعدها في دجنبر 2021  من خالل إنشاء 
مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا بقيادة المغرب والنيجر وإيطاليا 

وأمريكا، وأخيرا محطة مراكش التي جسدت حدثا دوليا  بامتياز..
ولم يعد خافيا، من جهة أخرى، أن السيادة األمنية صارت في قلب 
الرهانات وموازين القوى في العالم، كما بالنسبة للمغرب في عالقته 
مع بعض شركائه، حيث لم يعد سرا أن  السيادة  صارت موضوعا 

ديبلوماسيا بامتياز في العالقة مع فرنسا. 
ولم يستسغ  بعض الشركاء، الذين يحكمهم الحنين  الماضوي، أن 
تتجلى هذه السيادة وتعبر عن نفسها ، وتجعل الوالء الوطني فوق 
أية اعتبارات أو امتدادات سابقة. مما شكل عقدة مستحكمة في قرارات 

ذات الصلة بالدبلوماسية. 
واالقتصادية  والروحية  الدينية  المتعددة،  الرافعات  تشكل  اليوم، 
والسياسية واألمنية،  أعمدة البناء الديبلوماسي، ويتأكد أن المقاربة 
التي جعلت من التجربة األمنية تجربة ديبلوماسية، كانت ناجعة في 
بناء الشراكات االستراتيجية البعيدة المدى، والتي تخدم قضايا الوطن 

وعلى أسها قضية الوحدة الترابية..
وهذا لوحده مبعث فخر كبير. وتحول في طريقة التفكير والعمل في 

مجال العالقات الدولية.
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مصطفى المتوكل الساحلي 
ودول  وبشعوب  بشعوبهم،  »ماكرون«  الـ 
التالعب  بغايات  مستعمراتهم  حكم  في  كانت 
باألوطان والتحكم في الناس وممارسة االبتزاز 
الغاز  ريع  بين  المتأرجح   لــإرادات،  المعطل 
والمصالح  االستثمار  ولوبيات  والــبــتــرول 
والخفية  اليوم  الظاهرة  سياساتهم  الوسخة، 
المغاربيين  يرحلون  كانوا  هي  هي  باألمس 
واألفارقة ويحملونهم حمال لفرنسا الستغاللهم 
فبنوا   التشغيل،  غطاء  تحت  واستعبادهم 
اقتصادهم وصناعاتهم وقوتهم، وحاربوا بهم  

النازية والفاشية...
وبعد كفاح ومقاومة وجهاد استقلت األوطان 

توسيعها  تم  أخرى  دول  وصنعت  التاريخية، 
لهم   تابعة  مقاطعة  باعتبارها  وغربا  شرقا 
باقتطاع أراض من األوطان األصلية، فأصبحت 
التي يغطونها بشعارات وعالقات  سياساتهم 
المستعمرات  على  آثارها  التتجلى  حربائية 
الكبرى  الفوائد  تحققت  أن  ــى  إل السابقة، 
االنسان  وحقوق  الحرب  لمجرمي  والعظمى 
الذين هم االستعماريون الذين لم يلزموا  أنفسهم 
باحترام ما يسمونه مبادئ دولهم، فرفضوا حتى 
االعتذار عن فاشيتهم وإرهابهم وقتلهم وإعدامهم 
للمواطنين والمواطنات والزعماء الذين يرفضون 
القبول والخضوع لكل أشكال االحتالل، وتعمدهم 

سلب قدرات وثروات اآلخرين..
أبرمت  التي  االتفاقيات  وإلغاء  مراجعة  إن 
قبيل  إقرار االستقالل أو عند شرعنتهم للسرقات 
الموصوفة لثروات الشعوب أصبحت ضرورة 
ملحة، ذلك أن جرائمهم وتماديهم في االبتزاز 
والوقوف في المنطقة الرمادية البشعة، اليمكن 
االستمرار  في السكوت عنها وتجاهلها .. إنهم 
يريدون أن نبقى أتباعا لهم وخاضعين ألهوائهم 
مخططات  ذلك  في  مستعملين  وسياساتهم، 
عدائية زرعوها في إفريقيا وشمالها  ويمولون  
من يرعاها ويحركها بشكل مباشر أو خفي كلما 
أرادوا ذلك.. إنهم يظهرون بشاعتهم  االستعمارية 
نحو   حثيث  بتقدم  شعروا  كلما  والترهيبية 
التحرر  من القيود، وكل أشكال التحكم  الذي 
من قضية  باللجوء لمسميات عدة:  يمارسونه 
ومبدأ الوحدة الترابية للمغرب، إلى الرغبة في 

التفرد  بشفط ثروات المغرب، إلى ملفات حقوق 
اإلنسان التي ينتهكونها في الكثير من بلدان 
العالم، وينتصرون للظلمة واالستبداديين الذين 
يرعون مصالحهم،  مستغلين  في ذلك بعض 
أخطاء حكومات جنوب البحر األبيض المتوسط 

وبعض مواقفها  وممارساتها..
إنهم يتجاهلون أفعالهم  اإلجرامية المتعمدة 
والمخطط لها  وممارساتهم الترهيبية، متملصين 
من كل اآلليات الحقوقية في تعاملهم مع غيرهم، 
ومن ذلك منع تسليم التأشيرات لطلبة وعلماء 
وخبراء واقتصاديين وحتى المدعوين رسميا 
من مؤسسات معتمدة عندهم  لدخول أراضيهم. 
إنهم بسياساتهم االستعمارية المباشرة وغير 
المباشرة  تسببوا في تعطيل التنمية بالمغرب 
الكبير والكثير من دول العالم، ووظفوا ثرواتنا 
في تنمية وتقوية بلدانهم، وأصبح من الواجب 
والضروري اليوم إلزامهم بأن يعوضوا ويجبروا 
األضرار الجسيمة التي تسببوا فيها، بما في 
ذلك االحتكار والتحكم االقتصادي طوال العقود 

الماضية...
...فـ »الماكرون« في أية أرض كانوا، وبعض 
من يسير خلفهم  ويأتمر بأمرهم وأمر أزالمهم 
والمتشبهين بهم.. المبادئ يومنون بها صدقا  
أكانت من السماء، أو من العقالنية الرصينة، 
أو الحداثة، أو االنسانية التي الترضى وال تقبل 
لغيرها أن تستغل وتبتز كما الترضاه  لنفسها..

بقية ص: 2

الفيدرالية الديمقراطية لل�سغل ت�ستنكر اإق�ساءها من الحوار 
الجتماعي من طرف الحكومة وتهيئ  لموؤتمرها الخام�ش

املؤمتر الوطني التاسع للشبيبة االحتادية
الترابط الجدلي بين ثالوث ال�ستراكية 
الديموقراطية: كرامة، حرية وم�ساواة

150 مليون درهم لنقل النفايات 
الهامدة من �سوارع البي�ساء

صابرين المساوي
كان  االشــتــراكــي  ــحــاد  االت إن 
المستقبلي  لألفق  مالكًا  دائــمــًا 
المستقبل  يستشرف  كان  ثم  ومن 
بعد  له  األحداث، وكان  في  ويفعل 
األحداث  هذه  يستبق  يجعله  نظر 

ويقود معاركها.
وإن بناء األفق االتحادي وتجديده 
مشروط بسيادة الوعي الجماعي، 
لدى  الجماعية  اإلرادة  وبسيادة 
اإلتحاديات واإلتحاديين؛ وأن هذا 
يكون  أن  يجب  الجماعي  الوعي 
لألحداث  مستبقًا  وفاعال  سائدًا 
وليس مسايرًا لها ويكتفي بالتعليق 
عليها ؛ إن المؤتمر الوطني التاسع 
للشبيبة االتحادية الذي فتح  هذا 
لشبان  تاريخية  مناسبة  ــق  األف
وشـــابـــات االتـــحـــاد االشــتــراكــي 
للعودة من أجل بناء فكر اتحادي 
جديد ؛ بناء ثقافة اتحادية جديدة 
وتأسيس أفق إتحادي جديد مبني 

على مشروع جديد.
الوطني  المجلس  ترجم  لقد 
للشبيبة  ــر  ــي األخ االســتــثــنــائــي 

إرادة  شتنبر(    10( االتحادية  
بعزم  العمل  تروم  قوية  سياسية 
دينامية  إطـــالق  على  ومــثــابــرة 
ثقافة جديدة؛ تتجاوب ومتطلبات 
التحوالت المجتمعية العميقة التي 
تغشى بالدنا اليوم . وترجمت هذه 
المحطة الجديدة؛ محطة المصادقة 
على مشاريع أوراق المؤتمر حقيقة 
بين  البناء  االيــجــابــي،  التفاعل 
التوجه النضالي الراسخ للشبيبة 
النهوض  ومتطلبات  االتحادية، 
االجتماعي  السياسي،  بالواقع 

الوطني.
تستلهم  االتحادية  الشبيبة  إن 
روح وقيم السجل النضالي لالتحاد 
االشتراكي من جهة ،وتستشرف من 
جهة أخرى، أفق التحول السياسي 
المنشود في مغرب الديموقراطية 

والتنمية والحداثة والتقدم.
الوفية  االتحادية  الشبيبة  إن 
ألدبيات حزب االتحاد االشتراكي، 
 ، النضالي  لتاريخها  والــوفــيــة  
التقدمية،  بهويتها  المتشبعة 
المستندة إلى جذورها االجتماعية 
الشعبية، لتشكل في عالم اليوم   -
قوة سياسية، حداثية، تنخرط بوعي 
ومسؤولية في المساهمة في صنع 
مراهنتها  عبر   البالد،  مستقبل 
المتبصرة، السياسية والتنظيمية، 
على دور الشباب  ودور المرأة  ودور 
األطر الوطنية، ودور القوى المنتجة 
في البالد في استيعاب التحوالت 
واستدماج  الجارية،  اإلنتاجية 
الثورات التكنولوجية المتواصلة.
بقية ص: 2

الـ »ماكرون« يتاآمرون  ويبتزون ال�سعوب والدول 

تفاعال مع ما نشرته
» االحتاد االشتراكي« 

الوزارة الو�سية على 
الريا�سة تتحرك تجاه 

الإفراج عن المنح
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
»االتحاد  جــريــدة  نشرته  مــقــال  مــع  والــريــاضــة 
تحت  الثالثاء  أمس  ألول  عددها  في  االشتراكي« 
الوزارية،  بالمنحة  توصلها  عدم  »بسبب  عنوان: 
جامعة الجمباز تقرر إلغاء المشاركة في البطولة 
العربية«، حيث قامت بدعوة رئيس الجامعة الملكية 
المغربية للجمباز،صباح نفس اليوم الثالثاء،وعدد 
عقودا  معهم  ووقعت  أخرى،  جامعات  رؤساء  من 
األيام  الوزارية خالل  المنحة  ستمكنهم من تسلم 

القليلة المقبلة.
إلى  أشــار  قد  بالجريدة  الصادر  المقال  وكــان 
موضوع عدم توصل الجامعات بمنحة الوزارة، و 
إلى أن الجامعة الملكية المغربية للجمباز قررت عدم 
المشاركة في البطولة العربية التي تقام في الجزائر 
في الفترة من 30 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2022، وذلك 
بسبب الضائقة المالية التي تمر منها، وعدم توصلها 
بمنحة الوزارة لسنة 2022،شأنها شأن عدة جامعات 
رياضية وجدت نفسها في مواجهة ضائقة مالية أثرت 

بشكل كبير على السير العادي لشؤونها.

مالل: الخريطة ال�سحية ببالدنا تحتاج
اإلى تحيين لتخفيف العبء عن المواطنين

تنظيم التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير 
الكوارث »ماروك مانتليت 2022« بالقنيطرة

بتعليمات سامية من جاللة الملك محمد 
أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس 
الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 
 12 من  الملكية  المسلحة  القوات  تنظم 
إلى 23 شتنبر، بوحدة اإلنقاذ واإلغاثة 
والقاعدة  العسكرية  للهندسة  التابعة 
الجوية  الملكية  للقوات  الثالثة  الجوية 
المغربي-األمريكي  التمرين  بالقنيطرة، 
لتدبير الكوارث »ماروك مانتليت 2022«.
للقوات  العامة  للقيادة  بــالغ  ــاد  وأف
المسلحة الملكية بأن برنامج هذا النشاط 
األطر  لفائدة  وتكوينات  ندوات  يتضمن 
تداريب  عن  فضال  التدخل،  ووحـــدات 
العسكرية،  للسلطات  وزيارات  ميدانية، 
المواقع  لمختلف  والمغربية،  األمريكية 

وورشات التدريب.
وعلى هامش هذا التمرين، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية 
قائد المنطقة الجنوبية، أول أمس  الثالثاء، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو 

ديفيزيون مايكل تورلي، قائد الحرس الوطني لوالية يوتا...

مالل،  محمد  البرلماني  النائب  وجه 
باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
سؤاال شفويا إلى وزير الصحة والحماية 
الصحية  الخريطة  حــول  االجتماعية 

ببالدنا.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، 
أهم  تعد  لبالدنا  الصحية  الخريطة  أن 
وسيلة للتدبير األمثل لإمكانيات التقنية 
المجالية  العدالة  وتحقيق  والبشرية 

وتجويد الخدمات الصحية.
وأضاف النائب البرلماني محمد مالل، 
البشرية  الموارد  عدد  ضعف  رغم  أنه 
لكن  التقنية،  والموارد  األطباء  خاصة 
بخريطة صحية وتنظيم محكم للمتوفر 
من اإلمكانيات، يمكن تخفيف العبء عن 
الساكنة خاصة المعوزة والمهمشة منها.
واعتبر النائب االتحادي أن الخريطة الصحية الحالية في مختلف جهات وأقاليم المملكة تحتاج إلى 
تحيين يعتمد المقاربة التشاركية مع المنتخبين والمجتمع المدني قبل صياغتها والمصادقة عليها.

المغرب يدفع غاليا ثمن التفريط في �سيادته الغذائية
فرنسا تطمع يف بيع 50 مليون قنطار من القمح للمغرب

أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
المغرب يجدد اللتزام باإيجاد حل �سيا�سي نهائي يقوم 

على اأ�سا�ش الحكم الذاتي في اإطار ال�سيادة الوطنية

القمح  من  المغرب  مشتريات  ارتفعت 
مليون   25 إلى  لتصل  العام  هذا  الفرنسي 
قنطار، ويرتقب أن يتضاعف هذا الرقم خالل 
ذلك  قنطار،  50 مليون  ليناهز  القادم  العام 
ما  جاء على لسان يان ليبو، رئيس مكتب 
»إنترسيريال«  منظمة  في  المغرب  منطقة 
أن  توقع  الذي   القمح،   لخبراء  الفرنسية 
تصل واردات المغرب من القمح اللين إلى 
ما بين 4.5 وخمسة ماليين طن العام المقبل 

بسبب الجفاف.
وأضاف أن فرنسا وحدها صّدرت أكثر من 
مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا 
الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له 
بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن من 
القمح اللين. وتأتي هذه التصريحات قبيل 
االجتماع السنوي لمنظمة »إنترسيريال« مع 
البيضاء  الدار  في  المغاربة  القمح  موردي 

خالل أكتوبر المقبل.
استيراد  إلى  المغرب  حاجة  وارتفعت 
الجفاف  موجة  بسبب  العام  هذا  الحبوب 
التي ضربت البالد خالل موسمين متعاقبين، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الفاتورة 
الغذائية للمملكة التي زادت كلفتها بنسبة 53 
في المائة عند نهاية يوليوز من العام الجاري، 
ما  وحدها  والشعير  القمح  واردات  وكلفت 

02يناهز 20 مليار درهم.
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عالج ُمحتمل بعد اكت�شاف 
بروتين التهاب المفا�شل 

الروماتويدي

رئيسيا  بروتينا  أن  تثبت  جديدة  آلية  أميركيون  باحثون  اكتشف 
يتسبب في الضرر االلتهابي املرتبط بالتهاب املفاصل الروماتويدي. من 
املأمول أن يؤدي االكتشاف غير املسبوق إلى توجيه البحث نحو مسارات 
جديدة تماًما لعالج املرض الذي ينجم عن اضطراب في املناعة الذاتية 
 New Atlas والذي يصيب املاليني حول العالم، بحسب ما نشره موقع

.Cellular & Molecular Immunology نقاًل عن دورية
على  تأثيًرا  الروماتويدي  املفاصل  التهاب  اكتشافات  أكثر  أحد  كان 
مدار العقود القليلة املاضية هو العثور على السيتوكني املناعي املسمى 
في  حاسًما  دوًرا  يلعب  والذي   )TNF-alpha( ألفا  الورم  نخر  عامل 
 TNF التهاب أنسجة املفاصل. بعد هذا االكتشاف، أتاح تطوير مثبطات
لألجسام املضادة أحادية النسيلة ملرضى التهاب املفاصل الروماتويدي 

نوًعا جديًدا تماًما من األدوية لعالج حالتهم.
ولكن كما أوضح كبير باحثي الدراسة الجديدة الدكتور صالح الدين 
أحمد، فإن مثبطات عامل نخر الورم ليست فعالة في جميع املرضى. كما 
أنها ال تعد أدوية مثالية طويلة األمد بسبب مجموعة متنوعة من اآلثار 

الجانبية.
 TNF alpha أو   - ألفا  الورم  نخر  »عامل  إن  أحمد  الدكتور  قال 
باختصار - هو أحد البروتينات االلتهابية الرئيسية التي تسبب التهاب 
حالًيا«،  املتاحة  العالجات  من  العديد  وتستهدفه  الروماتويدي  املفاصل 
مشيًرا إلى أنه يمكن أن يحدث بمرور الوقت تطور ملقاومة جسم املريض 

لهذه األدوية، وبالتالي ال تصبح فعالة في العالج.
أهداف  البحث عن  بدء  في  السبب  أن هذا هو  أحمد  الدكتور  وشرح 
دوائية غير مكتشفة سابًقا في إشارات TNF alpha، لذا فإن البروتينات 

التي تتفاعل معها قد تلعب دوًرا«.
الخاليا  يسمى  البشرية  الخاليا  من  نوع  على  الجديد  البحث  ركز 
املفاصل  التهاب  حاالت  وفي  املفاصل،  تبطن  والتي  الزليلية،  الليفية 
الروماتويدي، يتم تحفيز االلتهاب في الخاليا الليفية الزليلية بواسطة 

.TNF alpha
أشارت  والذي   ،sulfatase 2 يسمى  جزيء  على  الباحثون  واستقر 
دراسات سابقة للسرطان إلى أنه يلعب دوًرا في نمو الورم، ومن املعروف 
أنه يشارك في عمليات إشارات الخاليا املناعية. لذا افترض الباحثون أن 
السلفاتاز 2 يمكن أن يلعب دوًرا في الطريقة التي يتسبب بها عامل نخر 

الورم ألفا في حدوث االلتهاب.
قام الباحثون بإزالة البروتني من الخاليا الليفية الزليلية ثم راقبوا 
ما حدث عندما تم تحفيز الخاليا باستخدام TNF alpha. بشكل مثير، 
كشفت التجارب عن انخفاض كبير في االستجابات االلتهابية في الخاليا 

عند إزالة السلفاتاز 2.
أضاف الدكتور أحمد أن »التركيز على جزيء سلفاتاز لدوره املحتمل 
في االلتهاب كان تخميًنا مستنيًرا«، وأنه بمجرد أن تم إزالته من الخاليا 
الليفية الزليلية في عينات املختبر ظهر نمًطا ثابًتا للغاية من زيادة تعبير 
يمكن  أنه  يعني  مما  املختلفة،  والعينات  األنسجة  2 في جميع  سلفاتاز 

تقليل التأثيرات االلتهابية بشكل ملحوظ.
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حلقات كوكب زحل: هل ُيحّل لغزها 
بعدما حّير العلماء طوياًل؟

بني الكواكب املوجودة  من 
الشمسية،  في مجموعتنا 
أكثرها  كونه  يبرز زحل في 
وذلك بفضل  للخيال،  تحفيزًا 
يغيب  التي  الهائلة،  حلقاته 
حّتى  الخبراء  بني  اإلجماع 

اآلن بشأن أصلها وعمرها.
أجروا  باحثون  يقول 
دراسة، نشرت نتائجها مجلة 
أمس  يوم  املرموقة  ساينس 
يحملون  إّنهم  الخميس، 
السؤال  هذا  عن  إجابة 

الصعب.
وتوصلت الدراسة في خالصاتها إلى أّنه قبل حوالي مئة مليون عام، تحّطم قمر جليدي بعد أن اقترب 

ملسافة زائدة من زحل، ثّم وضعت بقايا هذا الجرم السماوي نفسها تدريجيًا في املدار حوله.
وقال املعّد الرئيسي للدراسة جاك ويزدوم: »اكتشف غاليليو حلقات زحل قبل حوالي أربعة قرون، وهي 
من أكثر األشياء إثارة لالهتمام التي ُتمكن مالحظتها من خالل تلسكوب صغير في املجموعة الشمسية«.
األستاذ  هذا  برس  فرانس  لوكالة  قال  ما  وفق  ُمرٍض«،  أمر  لتشّكلها  معقول  تفسير  »إيجاد  أّن  كما 

املتخصص في علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وَتَشّكل كوكب زحل، سادس الكواكب بعدًا عن الشمس، قبل أربعة مليارات ونصف مليار سنة، في 

بدايات تكّون النظام الشمسي.
لكن قبل بضعة عقود، قال علماء إّن حلقات هذا الكوكب ظهرت بعد ذلك بكثير، أّي قبل حوالى 100 
عام  في  انطلق  الذي  كاسيني،  املسبار  نقلها  بفعل مالحظات  الفرضية  فقط. وتعّززت هذه  مليون سنة 

1997 وُسحب من الخدمة عام 2017.
لكن »نظرًا لعدم تمّكن أحد من تحديد مسار يفضي إلى إثبات أّن هذه الحلقات تشّكلت قبل 100 مليون 

سنة فقط، شّكك البعض بصّحة املنطق« الذي أجري بموجبه هذا التأريخ، وفق جاك ويزدوم.
وبذلك، أعّد الباحث وزمالؤه نموذجًا معقدًا ال يسمح بشرح ظهورها الحديث نسبيًا فحسب، بل أيضًا 

بفهم خاصية أخرى لهذا الكوكب هي االنحناء.
في الواقع، يميل محور دوران زحل بزاوية 26,7 درجة قياسًا للخط العمودي )ما يسمى بانحراف 
الكوكب(. مع ذلك، لكون زحل كوكبًا غازيًا عمالقًا، كان من املتوقع أن تكون عملية تراكم املادة التي أّدت 

إلى تكوينه قد تركته في مسار عمودي على مستوى مداره.
انطلق الباحثون، الذين أعّدوا نموذجًا عن الجزء الداخلي من الكوكب لحساباتهم، من اكتشاف حديث: 
الكوكب  80 قمرًا(، يتحرك تدريجيًا بعيدًا عن  الكوكب أكثر من  )يضم  أقمار زحل  تيتان، أكبر قمر من 

وبسرعة نسبيًا.
بالدوران  زحل  دوران  محور  به  يقوم  الذي  املعدل  تدريجيًا  الحركة  هذه  غّيرت  نموذجهم،  وبحسب 

الكامل حول العمودي، تمامًا مثل محور لعبة بلبل تشكل مخروطًا وهميًا أثناء دورانها.
ويرتدي هذا التفصيل أهمية، فقبل حوالى مليار سنة، كان هذا الترّدد في حالة تزامن مع ترّدد مدار 

نبتون. وتسّببت هذه اآللية القوية بانحناء زحل حّتى 36 درجة.
لكّن الباحثني وجدوا أّن هذا التزامن بني زحل ونبتون لم يعد دقيقًا اليوم. ملاذا؟ ال يمكن أن يحصل 

ذلك إاّل بفعل حدث ضخم.
ووضع الباحثون من هذا املنطلق فرضية وجود قمر ذي مدار فوضوي، اقترب تدريجيًا بشكل مفرط 

من زحل حّتى تسّببت قوى الجاذبية املتناقضة في خلعه من مكانه.
ويوضح جاك ويزدوم: »تم هدمه إلى قطع متعددة، وهذه القطع نفسها ال تزال متفرقة، وشيئًا فشيئًا، 

تشّكلت منها الحلقات«، رغم أّن غالبيتها تنزل نحو زحل.
وقّلص تأثير تيتان، الذي استمر في االبتعاد، في النهاية، ميل زحل إلى ما نراه اليوم.

من  خارجة  فراشة  بأجنحة  تشبيه  وهو  »كريساليس«،  اسم  املفقود  القمر  على  ويزدوم  جاك  أطلق 
شرنقة، كما الحال في تشّكل الحلقات.

كان أصغر قلياًل من قمر األرض، وبحجم قريب من قمر آخر لزحل  ويعتقد العلماء أّن »كريساليس« 
هو إيابيتوس.

مع ذلك، فإّن هذا األخير يتكّون بالكامل تقريبًا من املاء املثلج.
املثلج، وهذا ما  املاء  أّن الشرنقة مصنوعة أيضًا من  »لذلك من املعقول أن نفترض  ويقول ويزدوم: 

يفضي إلى تشكيل الحلقات« التي تتكّون منها بنسبة %99، وفق األستاذ الجامعي.

هل ي�شاعد خل التفاح في اإنقا�ص الوزن؟
عالجًا  التفاح  خّل  يمّثل 
استخدمه  شهيرًا،  منزليًا 
الناس منذ القدم كمادة حافظة، 
في  استخداماته  إلى  إضافة 
يحمله  ما  إلى  نظرًا  الطب، 
من فوائد صحية. كما أنه من 
استخدامًا  الخّل  أنواع  أكثر 
الذين  األشخاص  من 
صحية. هل  يتبعون حميات 
فعاًل  التفاح  خّل  يساعد 
هي  وما  الوزن؟  إنقاص  في 

فوائده الصحية؟
تحتوي كّل ملعقة كبيرة من 
الخّل على نحو ثالث سعرات 
حرارية، وهي نسبة منخفضة 
عدة  دراسات  وُتظهر  جدًا. 
من  يزيد  أن  يمكن  الخّل  أّن 
وبالتالي  باالمتالء،  الشعور 
سعرات  تناول  على  يساعد 
إلى  يؤدي  مما  أقل،  حرارية 
إلحدى  فوفقًا  الوزن.  فقدان 

غنية  وجبة  مع  الخّل  تناول  أدى  الدراسات 
ما  باالمتالء،  الشعور  زيادة  إلى  بالكربوهيدرات 
ساعد في تناول املشاركني 275-200 سعرًا حراريًا 
ملدة  استمرت  دراسة  وأظهرت  اليوم.  طوال  أقل 
يعانون  175 شخصًا  على  وأجريت  أشهر،  ثالثة 
التفاح يوميًا أدى إلى  أّن تناول خّل  من السمنة، 
ملعقة  فتناول  الوزن؛  وفقدان  البطن  دهون  تقليل 
كغ، وتناول ملعقتني   1.2 إلى خسارة  أدى  كبيرة 

كبيرتني أدى إلى خسارة 1.7 كغ.
ولخّل التفاح فوائد صحية أخرى، إذ يساعد في 
ومقاومة مرض  الدم  في  السكر  خفض مستويات 
في عالج مرض  التفاح  خّل  يساعد  كما  السكري. 
أجريت  دراسة  وجدت  فقد   ،2 النوع  من  السكري 
كبيرتني  ملعقتني  تناول  أّن  السكري  مرضى  على 
السكر  نسبة  من  قلل  النوم  قبل  التفاح  خّل  من 
%4 في صباح اليوم التالي. كما  في الدم بنسبة 
الوقاية من  يساعد الخّل األشخاص األصحاء في 
مستويات  على  الحفاظ  خالل  من  السكري  مرض 

السكر الطبيعية في الدم.
وتشير دراسة إلى أّن الخّل قد يحسن حساسية 
األنسولني بنسبة %34-19 عند تناول وجبة غنية 
نسبة  ملحوظ  بشكل  ويخفض  بالكربوهيدرات، 
 50 تناول  بعد   31.4% بنسبة  الدم  في  السكر 

غرامًا من الخبز األبيض.
ألمراض  شائعًا  عالجًا  التفاح  خّل  يمثل  كما 
إلى  ونظرًا  واألكزيما.  الجفاف  مثل  الجلد، 
خصائصه املضادة للميكروبات، يمكن لخّل التفاح 
املرتبطة  الجلدية  االلتهابات  منع  في  يساعد  أن 
أن  ويمكن  األخرى.  الجلد  وأمراض  باألكزيما 
يساعد استخدام خّل التفاح املخفف املوضعي في 

وفي  الجلد،  على  وضعه  عند  الشباب  حّب  عالج 
للبشرة  الطبيعية  الحموضة  درجة  توازن  إعادة 
ينصح  وعمومًا  الواقي.  الجلد  حاجز  وتحسني 
الخّل  عالجات  تجربة  قبل  الطبيب  باستشارة 

خاصًة على الجلد التالف.
حمض  من   %  5-6 على  التفاح  خّل  يحتوي 
األسيتيك أو الخّليك، وهو املركب النشط الرئيسي 
القوية  الحامضة  والنكهة  الرائحة  عن  واملسؤول 
التفاح  خّل  يحتوي  كما  الصحية.  والفوائد 
العضوي غير املصّفى أيضًا على مادة تسمى »األم« 
واإلنزيمات  البروتينات  من  خيوط  من  وتتكون 
األمينية  األحماض  وبعض  الصديقة،  والبكتيريا 
ومضادات األكسدة، وكمية قليلة من البوتاسيوم. 
في حني يحتوي الخّل على كميات ضئيلة جدًا من 

الفيتامينات أو املعادن.
النظام  في  التفاح  خّل  إلدخال  طريقة  أفضل 
السلطة  مثل  األطعمة،  إلى  إضافته  الغذائي 
في  تخفيفه  يمكن  كما  الصنع.  منزلي  واملايونيز 
املاء وتناوله كمشروب باستخدام القشة، إذ تتراوح 
اثنتني  إلى  صغيرة  ملعقة  من  الشائعة  الجرعات 
 15-30( اثنتني  أو  كبيرة  ملعقة  إلى  )10-5 مل( 
مل( يوميًا مضافة إلى كوب كبير من املاء. وينصح 
باستخدام خّل التفاح العضوي غير املصّفى الذي 
البدء بجرعات  األفضل  »األم«. ومن  على  يحتوي 
صغيرة، وتجنب تناول كميات كبيرة، إذ يمكن أن 
جانبية  آثارًا  الخّل  من  الكبيرة  الجرعات  تسبب 
وفقدان  األسنان  مينا  تآكل  ذلك  في  بما  ضارة، 
الدوائية  والتفاعالت  األسنان  وتسوس  املعادن 
قبل  الطبيب  باستشارة  يوصى  لذلك  املحتملة. 
بعض  استخدام  حال  في  التفاح  خّل  استهالك 

األدوية، مثل أدوية تنظيم سكر الدم.

حك في الوقت المنا�سبسحك في الوقت المنا�سبسحك في الوقت المنا�سب سالعلماء يحاولون تعليم روبوت ال�سالعلماء يحاولون تعليم روبوت ال�
املحادثات  اصطناعي لتحسني  ذكاء  نظام  العلماء  يطّور 
الضحك  كيفية  األخيرة  ولتعليم  والروبوتات،  البشر  بني 
يتولى  الذي  الفريق  وقال  املناسبة.  األوقات  في  واالبتسام 
إن  تطوير الروبوت الضاحك الذي أطلق عليه اسم »إيريكا« 
املشروع يمكن أن يحسن املحادثات العفوية بني األشخاص 

وأنظمة الذكاء االصطناعي.
كوجي  البروفيسور  للبحث،  الرئيسي  املؤلف  وقال 
املهمة  الوظائف  إحدى  أن  »نعتقد  كيوتو:  جامعة  من  إينو 
ألنظمة الذكاء االصطناعي املخصصة للمحادثات هي إظهار 
التعاطف، وارتأينا أن إحدى الطرق التي يمكن أن يتعاطف 
ما  الضحك«، وفق  البشر هي مشاركتهم  مع  الروبوت  فيها 

نقلت مجلة فرونتيرز إن روبوتيكس أند إيه آي.
االصطناعي  الذكاء  نظام  تعليم  في  وزمالؤه  إينو  شرع 
بيانات  جمعوا  املحادثة.  أثناء  الضحك  فن  بهم  الخاص 
80 حوارًا للتعارف السريع بني طالب  التدريب من أكثر من 
أربع  على  أواًل  عرض  الذي  والروبوت  الذكور  الجامعات 

ممثالت مغمورات.
للروبوت  لتعليمها  الضحك  من  أنواع   3 العلماء  حّدد 
)مثل  االجتماعي  والضحك  املنفرد،  الضحك  »إيريكا«: 
االبتسامات املهذبة أو املحرجة(، والضحك تعبيرًا عن املرح. 
استخدمت البيانات لتدريب النظام اآللي كي يستطيع اتخاذ 
نوع  بشأن  وكذلك  ال،  أو  سيضحك  كان  إذا  ما  بشأن  قرار 

الضحك.
من خالل  »إيريكا«،  لدى  الدعابة«  »روح  الفريق  واختبر 
أربعة حوارات قصيرة ملشاركتها مع شخص، ودمج  إنشاء 
املحادثة  برامج  في  الجديدة  املشترك  الضحك  خوارزمية 
خاللها  تضحك  لم  التي  السيناريوهات  قورنت  الحالية. 
»إيريكا« على اإلطالق، أو حني عبرت عن »ضحكة اجتماعية«.

وقالت البروفيسورة ساندرا واتشتر، من معهد أكسفورد 
عني  في  نضع  أن  »يجب  أكسفورد:  جامعة  في  لإلنترنت 
االعتبار أن الروبوت أو الخوارزمية لن تكون قادرة على فهم 
الشخص أبدًا. ال يعرفه، وال يفهمه، وال يفهم معنى الضحك. 
إنهم ليسوا واعني، لكنهم قد يجيدون جعل الشخص يعتقد 

أنهم يفهمون ما يجري«.


