يترأسه إدريس لشكر الكاتب األول للحزب

افتتاح الموؤتمر الوطني التا�شع لل�شبيبة االتحادية يومه الثالثاء ببوزنيقة
يفتتح يومه الثالثاء ،األستاذ إدريس لشكر ،الكاتب األول
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،المؤتمر الوطني التاسع
للشبيبة االتحادية ،بحضور ضيوف الشبيبة االتحادية من
العديد من الدول والمنظمات الشبابية من بينها :الشباب

االشتراكي األوروب���ي ،رئيس االت��ح��اد العالمي للشباب
االشتراكي ،شبكة المينا ال تينا ،حركة فتح الفلسطينية،
فريديريش إيبرث.
كما ستقام ندوة دولية حول قضية الصحراء المغربية

بحضور الوفود األجنبية.
واختار المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية الذي
سيمتد طيلة أيام  29 - 28 - 27شتنبر  2022ببوزنيقة،
شعار :كرامة ،حرية ومساواة.
عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة
االتحاد
االشتراكي
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مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري
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www.alittihad.info
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الثمن:
 4دراهم

الكاتب االأول اإدري�س ل�شكر يزور جر�شيف
والدريو�س لدعم مر�شحي االتحاد اال�شتراكي

نقابة المحامين ترف�س م�شمون م�شودة مهنة
المحاماة التي اأعدتها وزارة العدل

شدد المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب ،على رفضه
المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون
المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل.
وأكد المكتب التنفيذي ،في بالغ له ،أن مسودة المشروع ال تراعي
ضرورة اإلشراك التام للمحاميات والمحامين ،من خالل هيئاتهم
وإطاراتهم المهنية الوطنية ،وال تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية
المؤطرة لمهنة المحاماة ،وال تستحضر مقترحات المحامين المعبر
عنها من خالل مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية ،ودونما
استحضار ألعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي
تتجاوز الخصوصيات المحلية ،معبرا عن رفضه المبدئي والمطلق
للمنهجية األحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع
قانون المهنة الجديد ،ودونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية
والفعلية ،والقائمة على اإلصغاء والتشاور مع هيئات المحامين،
وكذا جميع اإلطارات المهنية للمحامين ،وفي التفاف صارخ على
المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين.
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المغرب ي�شارك في اأعمال ندوة االإنتربول
الـ  23لتدريب اأفراد ال�شرطة بالريا�س

انطلقت أمس االثنين ،أعمال ندوة اإلنتربول ال�  23لتدريب أفراد
الشرطة ،التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول)
وتستضيفها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بمدينة الرياض؛
تحت عنوان «تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة»
بمشاركة  450خبيرا ومختصا أمنيا وقانونيا من مختلف دول
العالم ،من بينها المغرب.
ويشارك من المغرب في هذه الندوة يونس نفيد أستاذ قسم القانون
الجنائي بكلية العدالة الجنائية (جامعة نايف العربية للعلوم األمنية)
ومحمد علي حيداس من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
وقال حيداس ،في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء ،إن الندوة
ستناقش على مدى ثالثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد
جائحة كورونا ،واستعراض الصعوبات وقصص النجاح ،وأفضل
الممارسات خالل الجائحة ،وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع
حاالت الطوارئ المستقبلية ،ومواكبة التطورات العالمية في مجال
التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.

اعتقال مالك عدة مالهي ب�شبهة التورط
في ال�شرقة المو�شوفة
04

الحكومة اأكبر م�شتفيد من الو�شع ومجل�س المناف�شة مازال يتفرج

03

النفط يف العالم يهبط دون  77دوالرا للبرميل وشركات احملروقات يف املغرب «خارج التغطية»

عائ�شة ال�شنا« ....اأ�شهد اأال اأما اإال اأنت»

عبد السالم المساوي
لقد حدث ما كان حتما سيحدث ...وما كان مأموال
أن يتأخر حدوثه...حدث اليوم ،أن جسد األم عائشة
الشنا ،أفرغ آخر ما استطاع من نفس ،ليسلم أنفاس
المرأة العزيزة لفضاءات التاريخ الرحبة والعطرة بأريج
انبعاث النيات المخصبة لمشاتل ،تولد الشمس في
مستقبل التاريخ....
أعلم أنك قد اختفيت لكنك لم تموتي...
األطفال يبكون ...
الوطن يبكي ...
الرضع يبكون..
األمهات العازبات يتيمات
المغربيات والمغاربة يبكون عزيزتهم ...يبكون
حبيبتهم ...يبكون أمهم ...يبكون عائشة الشنا...
كانت كريمة وماتت كريمة...

كانت مغربية ...أصيلة متأصلة..
السالم عليك يوم ولدت ...والسالم عليك يوم رحلت
...والسالم عليك يوم تبعثين امرأة عظيمة...
وماتت عائشة الشنا ...وتيتمت األمهات العازبات...
وتيتم األطفال والرضع ....
دائما.
دوما وستظلين معنا
ً
كنت معنا ً
لن نتركك تغادرين ،فأنت في بؤرة وجودنا... .فأنت
أمنا ...
ال أريد أن أتذكر،
ألنني ال أريد أن أنسى
وال أريد أن أنسى
ألن الوجود أبقى
حتى في الغياب.
عائشة صنو وجود متعدد
وجود في األعماق
وجود في األماكن
وجود في الساحات
الضيقة والفسيحة
عائشة المبادرات التي كثي ًرا ما أثارت حمق تجار
الدين
هي وحدها تملك كيمياء الربط بين واقع النساء
كما تراه
كما تتمناه
كما تعمل من أجله
بكل قواها
وبين تلك المبادرات

الكثيرة في لحظات
حساسة من نضالنا
المشترك
لن أقول وداعً ا عايشة
ألنك ال تودعين
دوما
أنت ترحبين ً
أنت ال تودعين أبدًا
أنت باقية هنا عايشة
أنت في بؤرة وجودنا
جميعً ا
في قلب كل امرأة
في قلب كل طفل ورضيع
وفي قلب كل المنبوذات والمعذبات
أنت باقية عايشة
عظيمة
كما كنت عظيمة
أسطورة كما كنت
أما كما كنت
ضميرا كما كنت
ولم تبرحي
أنت هنا
وانت اليوم لم تفعلي إال أن حلقت إلى مثواك في
البراري المزهرة لذاكرة الوطن ،وهي التي تصون  ،برفق
وفرح ،حيوات أمثالك من مولدات التدفق في المجرى
العظيم لألمل في أوصال وطن يقاوم االرتداد ويراوغ
المطبات ...ويمضي بهدوء وثبات وبعزم نحو االمتالء

بالكرامة لمواطنيه...
عائشة الشنا ممتدة في المشترك المديد والعميق
بيننا...
عائشة الشنا..سيحفظ لك الوطن أنك كنت من أبنائه
األوفياء له ،وقد بذلت من أجل تقدمه الكثير من الجهد
بكفاءة إنسانية ...لذلك لن تذهبي بعيدا تحت التراب،
ألنك ستذهبين بعيدا فوق التراب ...
عائشة الشنا...ذكراك ستزهر وتولد أبدا نفحات األمل
في التقدم نحو حلمك بالوطن الزاخر بالكرامة لمواطنيه
ومواطناته...
بوفاة الحاجة عائشة الشنا يفقد الحقل الجمعوي
والحقوقي والمغرب أحد أوجهه النسائية البارزة .حيث
تعتبر من الرعيل األول من النساء الناشطات في المجال
االجتماعي وحقوق النساء والطفولة ،والتي جعلت من
قضية األمهات العازبات ،قضية ترافعت عليها بقوة ،مما
مكن من إخراج معاناة هذه الفئة من العتبات المظلمة
إلى دائرة النور ،وتقديم كل أوجه الدعم لهن وألطفالهن.
يسميها أصدقاؤها والمقربون منها ب»الحاجة
العزيزة» ،وهو اللقب الذي صارت تنادى به منذ أن أدت
مناسك الحج ،في الوقت الذي كان ينعتها دعاة الكراهية
والحقد بالملحدة ،ويتهمونها عن باطل بنشر الدعارة
والكفر ،ولكن عائشة الشنا ،رئيسة جمعية التضامن
النسوي ال تغالط نفسها ،وتعلق ذات ال  81ربيعا ،عن
إيمانها الداخلي الشخصي بقولها« :أنا مسلمة قلبا
وعالمية عقال».

�شوتوا على
مر�شحي االتحاد
الوردة»
«رمز
ً

بقية ص3 :
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أكد مصدر أمني أن المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بوالية
أمن مراكش تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني ،مساء يوم الجمعة  23شتنبر الجاري ،من توقيف
ثالثة أشخاص ،وهم على التوالي مالك عدة مالهي ليلية وحارس
ومستخدم ،وذلك لالشتباه في تورطهم في السرقة الموصوفة وإلحاق
خسائر مادية بممتلكات الغير والتحريض على ارتكاب جنايات ضد
األشخاص واألموال.
وأوضح المصدر أن المعلومات األولية للبحث تفيد أن المشتبه
به الرئيسي ،الذي يملك ويسير مالهي ليلية بمدينة مراكش ،قام
بتحريض عدد من مستخدميه الرتكاب أفعال إجرامية في حق مسير
ملهى ليلي منافس بسبب خالفات بينهما حول استقطاب الزبائن،
وهو التحريض الذي تم تنفيذه ماديا باستعمال أسلحة بيضاء
ومركبات ذات محرك ،ونتج عنه خسائر مادية وسرقة مبلغ مالي
من عائدات الملهى المستهدف.
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يواجه اليوم الباراغواي بإشبيلية

الفريق الوطني يراهن على
تعزيز هام�س التفاوؤل في ثاني
اختباراته رفقة الركراكي

11

02

في الواجهة
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المغرب ي�س�رك في اأعم�ل ندوة االإنتربول
الـ  23لتدريب اأفراد ال�سرطة ب�لري��ض
انطلقت أم��س االثنين ،أعمال ندوة
اإلنتربول ال�  23لتدريب أفراد الشرطة،
التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية (اإلنتربول) وتستضيفها جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية بمدينة الرياض
؛ تحت عنوان «تدريب أجهزة إنفاذ القانون
في عالم ما بعد الجائحة» بمشاركة 450
خبير ا ومختصا أمنيا وقانونيا من مختلف
دول العالم ،من بينها المغرب.
ويشارك من المغرب في هذه الندوة
يونس نفيد أستاذ قسم القانون الجنائي
بكلية العدالة الجنائية (جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية) ومحمد علي حيداس
من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
وقال حيداس ،في تصريح لوكالة المغرب
العربي لألنباء ،إن الندوة ستناقش على
مدى ثالثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ
القانون بعد جائحة كورونا ،واستعراض
الصعوبات وقصص النجاح ،وأفضل
الممارسات خالل الجائحة ،وكذلك أهمية
القدرة على التكيف مع حاالت الطوارئ
المستقبلية ،ومواكبة التطورات العالمية في
مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه
وتحدياته.
وأضاف أن الندوة تتضمن عددا من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية،
والتكيف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون ،والتحديات
السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر اإلنترنت.
ويتضمن برنامج أعمال الندوة في يومها األول عرض استراتيجية
اإلنتربول لبناء القدرات والتدريب  ،2025 – 2022والوقوف على التجارب
الدولية في كيفية االستجابة لسيناريوهات الطوارئ وبناء آليات مرنة
للتكيف مع حاالت الطوارئ المستقبلية ،باإلضافة إلى استعراض جهود
اعضاء شبكة أكاديمية اإلنتربول العالمية في بناء وتطوير القدرات األمنية.
فيما تتناول الندوة في يومها الثاني مناقشة تقنيات التدريب بين
الحاضر والمستقبل ،وكذلك استعراض التحول الرقمي للتدريب في
منظمة اإلنتربول ،باإلضافة إلى مناقشة آليات تحقيق االستدامة في
مجال التدريب الشرطي ،والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية

م�سوؤول بلجيكي..
مخطط الحكم الذاتي حل
ي�سير في االتج�ه ال�سحيح
أكد الوزير  -رئيس جهة بروكسيل العاصمة،
رودي فيرفورت ،أن مخطط الحكم الذاتي ،الذي تقدم
به المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء
المغربية« ،حل يسير في االتجاه الصحيح» ،معربا
عن دعمه ل� «أي مبادرة تقدم حال مستداما لهذا
النزاع».
وقال فيرفورت ،في حديث ل� ( ،)M24القناة
اإلخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي لألنباء،
على هامش زيارته إلى المغرب« ،إنها مبادرة تسير
بكل تأكيد في االتجاه الصحيح ،وأنا شخصيا أؤيد
أي مبادرة تقدم حال مستداما لنزاع عمر طويال».
وأشار في هذا الصدد إلى أن مخطط الحكم
الذاتي «يرتبط بمشروع الجهوية الكبير بالمغرب،
ويستجيب لالنتظارات المحلية».
وشدد على الدعم الواسع للمجتمع الدولي
لمخطط الحكم الذاتي ،الذي وصفه مجلس األمن
الدولي ،بشكل منتظم في جميع قراراته ،ب� «الجدي
وذي المصداقية».
وتميزت زيارة فيرفورت إلى المغرب على رأس
وفد من جهة بروكسيل بتوقيع ثالث اتفاقيات
تعاون بين مجلس جهة الرباط-سال-القنيطرة
وجهة بروكسيل العاصمة ،تهدف إلى النهوض
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والصحية
والعلمية ،والبيئية.

واألدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية حول بناء القدرات
السيبرانية في المنطقة العربية .وتختتم الندوة يومها الثالث بمراجعة
أعمالها ومخرجاتها ووضع مجموعة من التوصيات التي تساعد أجهزة
إنفاذ القانون على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب وبناء
القدرات الشرطية.
يشار إلى أن هذه الندوة التي تعقد مرة كل سنتين موجهة إلى الموظفين
التنفيذيين في األجهزة الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية ببناء مهارات
وقدرات أفراد الشرطة.
وتأتي استضافتها في مقر جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ضمن
إطار الشراكة االستراتيجية بين الجامعة ومنظمة اإلنتربول لإلسهام
في مكافحة الجريمة وتحقيق األمن الدولي ،من خالل تنفيذ مجموعة من
البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.

نق�بة المح�مين ترف�ض م�سمون م�سودة مهنة المح�م�ة التي
اأعدته� وزارة العدل وتهدد بمق�ومة الهجم�ت على المهنة
جالل كندالي
شدد المكتب التتفيذي لنقابة المحامين
بالمغرب ،على رفضه المطلق لمضمون
مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل
القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد
من طرف وزارة العدل.
وأكد المكتب التنفيذي ،في بالغ
له ،أن مسودة المشروع ال تراعي ضرورة
اإلشراك التام للمحاميات والمحامين،
من خالل هيئاتهم وإطاراتهم المهنية
الوطنية ،وال تتمثل في مقتضياتها
ال��م��ب��ادئ ال��دول��ي��ة ال��م��ؤط��رة لمهنة
المحاماة ،وال تستحضر مقترحات المحامين المعبر
عنها من خ��الل مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم
الوطنية ،ودونما استحضار ألعراف وتقاليد ومبادئ
مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات
المحلية ،معبرا عن رفضه المبدئي والمطلق للمنهجية
األحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة
مشروع قانون المهنة الجديد ،ودونما اعتبار للمقاربة
التشاركية الحقيقية والفعلية ،والقائمة على اإلصغاء
والتشاور مع هيئات المحامين ،وكذا جميع اإلطارات
المهنية للمحامين ،وفي التفاف صارخ على المطالب
المشروعة للمحاميات والمحامين.
ونبه المحامون إلى النتائج الكارثية التي ستنتج
عن االستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي
تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب ،داعين إلى تجميع كل
الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة لالنتفاض ضد
هذه األوضاع الهجينة ،وضد كل الهجمات الشرسة التي
تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع وخنق ممتهنيها
على كل المستويات.
واستنكرت النقابة ما أقدمت عليه وزارة العدل من
تنظيم االمتحان الخاص بمنح شهادة األهلية لمزاولة
مهنة المحاماة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات

المراسل النقابي

في بيان له (تتوفر الجريدة على نسخة منه)
فضح التنسيق الثالثي النقابي اإلقليمي بالمحمدية
المتكون من النقابة الوطنية للتعليم العضو في
الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة
للتعليم المنضوي تحت لواء االتحاد العام للشغالين
بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه
الديمقراطي ،ما تعرفه المديرية اإلقليمية لقطاع
التعليم بالمحمدية من فضائح واختالالت تستوجب
إيفاد لجان مركزية وجهوية قصد إيقافها ...
وحسب البيان الصادر ،يوم  22شتنبر ،2022
أشار التنسيق النقابي الثالثي إلى استمرار العبث
والمزاجية في تدبير الشأن التعليمي باإلقليم،
واستمرار أجواء االحتقان والتوتر بسبب سوء
التدبير.
وأضاف البيان أنه رغم تنبيه التنسيق النقابي
الثالثي المديرية اإلقليمية ومطالبتها بالتدخل
العاجل والفوري من أجل إعادة األمور إلى نصابها
( مراسالت وبيانات) إال أن هاته األخيرة ،وكما كان
متوقعا ،حافظت على نهجها وأسلوبها المتعنت
في تدبير القطاع باإلقليم.
وبناء عليه فإن التنسيق النقابي الثالثي يسجل
عدة خروقات وتجاوزات مست بشكل مباشر وغير

مباشر رجال ونساء التعليم وأثرت سلبا على السير
العادي للموسم الدراسي ،حيث سجلت بالنسبة
للموسم الدراسي  2022-2021تعيين أطر الدعم
اإلداري واالجتماعي بالمديرية اإلقليمية رغم حاجة
المؤسسات التعليمية إلى خدماتها والتي كانت
تعرف خصاصا مهوال بالنسبة لهاته األطر (11
إطارا) باإلضافة إلى تعيينات وتكليفات مشبوهة
خارج إطار عمل اللجنة اإلقليمية المشتركة التي
عملت على تسوية ما مجموعه  51ملفا في حين
انتهى الموسم الدراسي بتدبير وحدة الموارد
البشرية ألكثر من  200ملف بشكل انفرادي ومشبوه،
وكذلك تعيين أستاذة خارج الضوابط المعمول بها
(المذكرات المنظمة للحركات االنتقالية) من مؤسسة
عمر بن الخطاب إلى مدرسة المنظر الجميل .
وفضح البيان إسناد تكليفين متزامنين في
مؤسستين مختلفتين ألساتذة فائضين في خرق
سافر للقوانين المعمول بها ،وكذلك تعيين المكلف
بالموارد البشرية ألطر الدعم اإلداري واالجتماعي
بنفس المصلحة مستندا إلى مقابلة شفهية ضاربا
عرض الحائط مبدأ االستحقاق ( ترتيب الخريجين
حسب نقط االستحقاق).
وبالنسبة للموسم الدراسي  ،2023-2022أشار
التنسيق النقابي الثالثي ،حسب البيان ،إلى انفراد
المديرية اإلقليمية بتعيين خريجي مسلك اإلدارة

اعتقال مالك عدة مالهي ب�سبهة التورط في ال�سرقة
المو�سوفة واإلح�ق خ�س�ئر م�دية بممتلك�ت الغير

أكد مصدر أمني أن المصلحة الوالئية
للشرطة القضائية بوالية أمن مراكش تمكنت
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني ،مساء يوم الجمعة  23شتنبر
الجاري ،من توقيف ثالثة أشخاص ،وهم
على التوالي مالك عدة مالهي ليلية وحارس
ومستخدم ،وذلك لالشتباه في تورطهم في
السرقة الموصوفة وإلحاق خسائر مادية
بممتلكات الغير والتحريض على ارتكاب
جنايات ضد األشخاص واألموال.
وأوضح المصدر أن المعلومات األولية
للبحث تفيد أن المشتبه به الرئيسي ،الذي
يملك ويسير مالهي ليلية بمدينة مراكش،
قام بتحريض عدد من مستخدميه الرتكاب
أفعال إجرامية في حق مسير ملهى ليلي
منافس بسبب خ��الف��ات بينهما حول
استقطاب الزبائن ،وهو التحريض الذي
تم تنفيذه ماديا باستعمال أسلحة بيضاء
ومركبات ذات محرك ،ونتج عنه خسائر
مادية وسرقة مبلغ مالي من عائدات الملهى
المستهدف.

www.alittihad.press.ma

شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر
في اإلطار القانوني المنظم لولوج المهنة ،وممارستها،
مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة اللتزامها
الدولي بتوفير تكوين وتدريب مالئمين للمحامين ،فضال
عن القيام باإلصالحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان
الشروط المطلوبة ألداء رسالة الدفاع .مستهجنة في
الوقت نفسه ،اعتماد منهجية األسئلة ذات األجوبة
المتعددة في إجراء االمتحان الكتابي لألهلية المهنية
والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة
من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات
والمحامين على امتالك ناصية المنهجيات التحليلية
والتركيبية وبناء التصورات الكبرى الستبدالها بمهنة
وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية ال تتجاوز
وضع عالمة أمام أحد األجوبة المختزلة المعروضة لسؤال
جزئي وفقير معرفيا.
وعبرت النقابة عن االستعداد التام للنضال بكل
الوسائل المتاحة وااللتزام بالعمل على تسطير برنامج
نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة
المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة
مع كل الطاقات واإلطارات المهنية الغيورة ،مع اإلعالن عن
االلتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل
الفوري واآلني مع كل مستجدات الساحة المهنية .

التن�سيق النق�بي الثالثي يف�سح اختالالت تدبير ال�س�أن
التعليمي ب�لمديرية االإقليمية لقط�ع التعليم ب�لمحمدية

األمن يتوصل لفك لغز اقتحام ملثمين لملهى ليلي بمراكش

مكتب مراكش :عبد
الصمد الكباص

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak
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وأض���اف المصدر أن مصالح األم��ن
أوقفت المحرض الرئيسي واثنين من
مستخدميه ممن شاركوا في ارتكاب هذه
األفعال اإلجرامية ،والذين تم إيداعهم
تدابير الحراسة النظرية على خلفية
البحث القضائي الذي أمرت به النيابة
العامة بمحكمة االستئناف بمراكش ،وذلك
لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد
منهم في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية،
وكذا تشخيص وتوقيف جميع المساهمين
والمشاركين في هذه القضية.
وكان ملهى ليلي بالحي الشتوي بالمدينة
الحمراء قد تعرض يوم الجمعة الماضي
لهجوم باألسلحة البيضاء من قبل مجموعة
من األشخاص الملثمين ،الذين وصلوا إليه
بطريقة استعراضية على متن عدد من
الدراجات النارية ،حيث ألحقوا خسائر
مادية بالمحل ،بتعمد تخريب محتوياته
والسطو على صندوق العائدات الذي
يحتوي على مبلغ مهم ،وهو ما أحدث
استنفارا أمنيا ،حيث التحق بموقعه كبار
المسؤولين األمنيين وعلى رأسهم والي
أم��ن م��راك��ش ورئ��ي��س مصلحة الشرطة
القضائية وعدد كبير من عناصر الشرطة،
وذلك للوقوف على الدوافع المحركة لعملية

السطو التي تعرض لها ،صباح الجمعة
 23شتنبر الجاري ،الملهى الليلي بالحي
الشتوي .
وأكدت التطورات أن عناصر من الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية التحقت بفرق
التحقيق العاملة على فك لغز هذه العملية
المثيرة ،التي كانت دوافعها غامضة ،رغم
أن فرضية تصفية حسابات بين متنافسين
في نفس القطاع كانت مرجحة.
وتمكنت مصالح األم��ن بفضل تدقيق
المعلومات المتعلقة بهذه العملية اإلجرامية
واستغالل المعطيات التي وثقتها كاميرات
المراقبة ،من تحديد هوية عدد من المشاركين
في هذا الهجوم ،وإيقاف تسعة منهم.
واستنادا إل��ى المعلومات المتوفرة
عن الواقعة ،فقد خلف اقتحام مجموعة
ملثمة تضم ع��ددا كبيرا من األشخاص
مدججين بالسكاكين والسيوف ،الملهى
الليلي المذكور بعد الوصول إليه بطريقة
استعراضية على متن دراجات نارية ،رعبا
كبيرا في صفوف زبناء المحل ،والسيما
بعد تعاملهم العنيف مع حراس الملهى
مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ،وكذا
تعمد تخريب أثاثه ،قبل السطو على صندوق
المداخيل الذي كان يحتوي على مبلغ مهم.

التربوية وكذا األساتذة المفروض عليهم التعاقد في
غياب تام للنقابات التعليمية ،وغياب الشفافية في
تدبير هاته العملية( عدم اإلعالن عن جميع المناصب
الشاغرة  -إح��داث مناصب على المقاس خدمة
وإرضاء لجهات ما (مدرسة الخنساء نموذجا) وسوء
توزيع األطر اإلدارية على المؤسسات التعليمية رغم
الخصاص ،الذي تعرفه بعضها ( الثانوية التقنية
مركز األقسام التحضيرية  0حارس عام في مقابل
 3حراس عامين بكل من الثانوية التأهيلية الجوالن
وعين حرودة) ،وكذا عدم إشهار لوائح األساتذة
الفائضين مرفوقة بنقط استحقاقهم ال بالمديرية
اإلقليمية وال بالمؤسسات التعليمية األمر الذي أثار
جملة من الشكوك والشبهات وتضارب المعطيات
بخصوص البنيات التربوية بين ما قدمه أطر
اإلدارة التربوية لمصلحة التخطيط وما اعتمده
المكلف بالموارد البشرية  -تناقض منطوق مذكرة
تدبير الفائض والخصاص التي اعتمدتها المديرية
اإلقليمية مع المرجعين القانونيين الذين استندت
إليهما :المذكرة اإلطار  15-56والمراسلة الوزارية
رقم  15-352حيث اعتمدت مرحلة وحيدة عوض
ثالث مراحل المنصوص عليها في المرجعين
السالفي الذكر.)...
وأفاد البيان إقدام المدير اإلقليمي على تدبير
عملية الفائض والخصاص في غياب ثالث نقابات

األكثر تمثيلية في خرق سافر للمذكرة الوزارية
 ،17-103التي تنص على أن تتم العملية في إطار
اللجنة اإلقليمية المشتركة التي تضم إلى جانب
اإلدارة النقابات التعليمية األكثر تمثيلية  ،وخرقه
منطوق المرسوم  69.22.2بتغيير وتتميم المرسوم
 854.02.2بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي
وزارة التربية الوطنية والمتعلق بتعيين الموظفين
خارج أسالكهم األصلية ،كما أكد أن هناك انتهاكات
وخروقات خطيرة شابت عملية تدبير الفائض
والخصاص االنفرادي عكستها عشرات الطعون
المتقاطرة على المديرية اإلقليمية.
ه��ذا الوضع الكارثي ال��ذي تعيشه المديرية
اإلقليمية بالمحمدية ( حسب البيان ) انعكس بشكل
سلبي على الدخول المدرسي الحالي ،وخلق جوا
من االحتقان والتوتر وأثبت بالملموس تواطؤ
المدير اإلقليمي مع المكلف بالموارد البشرية
وتوفير الحماية له في كل ما يقترفه من خروقات
وتجاوزات في حق رجال ونساء التعليم.
وبناء على ما ذكر ،قرر التنسيق النقابي الثالثي
رفض مخرجات عملية تدبير الفائض والخصاص
وإنصاف الضحايا مع إصراره على ضرورة إيفاد
لجنة أكاديمية بشكل عاجل للوقوف على االختالالت
والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين على هذا الوضع
الكارثي.

يتسبب في  11مليون وفاة عبر العالم في السنة

جمعية فرن�سية تطلق حملة للتح�سي�ض بمر�ض
ت�سمم الدم في المغرب
وحيد مبارك

أطلقت الجمعية الفرنسية
لتسمم ال��دم منتصف الشهر
الجاري حملة في المغرب من أجل
التوعية بهذا المرض بمناسبة
تخليد يومه العالمي ،مبرزة أن
هذا الداء الذي يحمل تسميات
متعددة كما هو الحال بالنسبة
ل� «تعفن الدم» أو «داء االنتان»،
يتسبب في  11مليون وفاة عبر
العالم في السنة ،أي ما يمثل
حالة وفاة واحدة كل  2.8ثانية.
وأوض��ح��ت الجمعية التي
تضم في عضويتها عائالت لمرضى ومهنيين في
الصحة أن مرض تسمم الدم ينجم عن استجابة
مناعية مفرطة لعدوى خطيرة ،إذ يقوم الجهاز
المناعي ،في األحوال العادية ،بمقاومة العدوى
واألم��راض ،إال أنه أحيانا وألسباب تظل غير
معروفة ،يهاجم أعضاء وأنسجة الجسم ،وهو
ما يجعل من هذه العدوى ،بشكل عام ،تكون سببا
قويا وراء استشفاء المرضى وحدوث الوفيات.
وأوض��ح��ت جميلة حجال ،مؤسسة الجمعية
وعضو الخبراء الدوليين في مجال تسمم الدم،
أن ضعف المعرفة وعدم كفاية تعبئة الفاعلين

المعنيين ،يؤثر صحيا ،طبيا وسوسيواقتصاديا
على المريض وعلى محيطه ،مبرزة أن تسمم الدم
تتمخض عنه العديد من األمراض الخطيرة التي
تؤثر على أمد حياة المرضى وعلى نفقات األنظمة
الصحية ،دون احتساب عدد الوفيات التي يمكن
تفادي وقوعها .وشددت المتحدثة على أن الوعي
والتحسيس بالمرض يعتبرا من التحديات التي ال
يمكن تجاهلها في مسار مكافحة هذه اآلفة الصحية
غير المعروفة ،داعية السلطات الصحية المغربية،
خاصة في ظل ورش اإلصالح الشامل للمنظومة
الصحية لوضع استراتيجيات تسمح بتأمين
الوقاية من المرض وتشخيصه والتكفل السريع

والمالئم به.
وت��ش��ي��ر األرق����ام المرتبطة
بمرض تسمم الدم إلى أنه يكون
سببا في وف��اة واح��دة من بين
خمس وفيات ،كما أنه يصيب 40
في المئة من األطفال دون سن
الخامسة ،ويشير الخبراء إلى
أن هناك بعض األع��راض التي
قد تكون مؤشرا على اإلصابة
بالداء ،كما هو الحال بالنسبة
لظهور بقع جلدية أو تغير في
لون الجلد إضافة إلى صعوبة
شديدة في التنفس وارتجاف
شديد أو آالم في العضالت مع
ارتفاع حرارة الجسم ،فضال عن
اإلحساس بثقل في النطق أو تشوش ذهني وغيرها
من العالمات السريرية األخرى.
وأكدت الجمعية أن الحملة التي تطلقها في
المغرب سترتكز على إنتاج سلسلة من الفيديوهات
التربوية باللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية،
من إنجاز أطباء من تخصصات مختلفة ،ينخرطون
في عملية التكفل الطبي متعدد التخصصات
بمرضى الداء ،على مستوى اإلنعاش والتخدير،
واألمراض التعفنية ،وأمراض الجهاز العصبي
وطب األطفال وتخصصات أخرى.

03

أخبار

الثالثاء  27شتنبر  2022املوافق  30صفر  1444العدد 13.259

jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.facebook.com/alittihad_alichtiraki

www.twitter.com/alittihad_alichtirak

www.alittihad.info

الحكومة أكبر مستفيد من الوضع ،ومجلس المنافسة مازال يتفرج

النفط يف العامل يهبط دون  77دولرا للربميل و�سركات املحروقات يف املغرب «خارج التغطية»
عماد عادل

على الرغم من التراجع المستمر
ألسعار النفط في السوق الدولي،
وهبوطها عن المستوى الذي كانت
عليه قبل ان��دالع الحرب الروسية
األوك��ران��ي��ة ،ف��إن أس��ع��ار ال��وق��ود
ب��ال��م��غ��رب م��ازال��ت تنهك ال��ق��درة
الشرائية للمواطنين ،حيث تأبى
شركات توزيع المحروقات التي
تحتكر السوق الوطني منذ ،2016
خفض أسعارها تحت عتبة  15درهما
للتر الواحد من الغازوال و 13درهما
للبنزين .وقد أجج هذا الوضع غير
الطبيعي موجة غضب عارمة في
صفوف المواطنين الذين اكتوت
جيوبهم بلهيب األسعار.
وبينما تواصل شركات المحروقات
في المغرب اإلبقاء على أسعارها التي
حطمت أرقاما قياسية ،تشهد األسواق
الدولية منذ عدة أسابيع تراجعا حادا
حيث انهارت أسعار النفط خالل
تعامالت أمس االثنين ليتراجع سعر
العقود اآلجلة لخام برنت القياسي
تسليم شهر نونبر -بنسبة ،0.48%ً
مسجال  85.74دوال ًرا للبرميل .وفي
نفس االتجاه انخفض سعر العقود
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
تسليم نونبر بنسبة  ،0.42%إلى 78.41دوالرا للبرميل ،وفق البيانات
التي سجلتها جريدتنا في منتصف
يومه االثنين.

وتراجعت أسعار النفط الخام،
خ��الل تعامالت اليوم اإلثنين 26
شتنبر ( ،)2022لليوم الثاني بفعل
مخاوف من تراجع الطلب على الوقود.
يأتي ذلك وسط توقعات بركود عالمي
ناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة في
أنحاء العالم وفي ظل ارتفاع الدوالر
ال��ذي يحد من ق��درة المستهلكين
بعمالت غير الدوالر على شراء الخام.

في المقابل فإن منحنيات أسعار
المحروقات في المغرب ال تعرف
منذ عدة أشهر إال منحنى واحدا في
اتجاه تصاعدي حيث انتقل سعر
الغازوال منذ نهاية العام الماضي
من  10دراهم إلى  15درهما حاليا
فيما قفز سعر البنزين من  11درهما
إلى قرابة  14درهما في الوقت الحالي،
وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط

منجي زنيبر ،المدير بالنيابة للوكالة المغربية لألمن والسالمة في المجالين النووي واإلشعاعي

 pعلى ضوء التحديات النووية التي تواجه العالم ،إلى أي مدى ينخرط املغرب في إزالة
األسلحة النووية؟
 nانخرط املغرب دوما في مكافحة االنتشار والتحكم في األسلحة ،ويشاطر املجتمع
الدولي انشغاالته في ما يتعلق بتطوير األسلحة النووية وانتشارها ،والتي تشكل تهديدا
للسلم واألمن الدوليني.
واململكة املغربية ،دولة طرف في جميع االتفاقيات الدولية املتعلقة بنزع السالح النووي
وعدم انتشاره ،وملتزمة بشكل راسخ باإلزالة الكاملة لألسلحة النووية التي تظل أسلحة
دمار شامل.
ويظهر ذلك من خالل انضمام املغرب إلى جميع املعاهدات املتعددة األطراف التي تشكل
النظام املتعدد األطراف لعدم االنتشار ونزع السالح.
 pفي ما تتمثل تجربة املغرب في االستخدام اآلمن للتقنيات النووية في املجال الطبي ؟
 nفي املغرب ،يمثل القطاع الطبي حوالي  80في املائة من مجمل املمارسات واألنشطة
التي تتعلق باإلشعاعات املؤينة .ويضم هذا القطاع  26قسما للطب النووي ،و 41مركزا
للعالج اإلشعاعي ،وأكثر من  5500منشأة تشخيصية لألشعة ،تشمل استخدام العديد من
مصادر اإلشعاع املؤين ألغراض التشخيص أو العالج.
ونظرا للتقدم التكنولوجي وتزايد عدد التطبيقات الطبية التي تنطوي على مصادر
اإلشعاع املؤين على الصعيد الوطني ،فقد أدخل القانون  142.12تعديالت هامة بخصوص
السالمة واألمن اإلشعاعيني ،وخاصة ما يتعلق بالحماية اإلشعاعية للمريض ،كما خصص
جزءا كبيرا من مقتضياته لالستخدامات الطبية ملصادر اإلشعاع املؤين.
ومن أجل ضمان احترام املتطلبات التنظيمية املتعلقة بحماية العاملني واملرضى
والعموم في القطاع الطبي ،تعمل وكالة «أمنسور» باعتبارها سلطة تنظيمية على املستوى
الوطني ،على القيام بمهامها التنظيمية وفق مقاربة متدرجة تتناسب مع الرهانات التي
تطرحها املرافق واألنشطة املشتملة على مصادر اإلشعاع املؤين ،من خالل عمليات البحث
والتقييم والترخيص والتفتيش وفرض العقوبة.
وتتعزز هذه العمليات بمبادرات تقديم اإلطار التشريعي والتنظيمي وتوعية األطراف
املعنية في ما يتعلق بالسالمة ،مما يمكن وكالة «أمسنور» بالتالي من االضطالع بجميع
مهامها التنظيمية.
 pما هي محاور التعاون بني الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالني النووي
واإلشعاعي «أمسنور» والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وخاصة في خدمة إفريقيا ؟
 nطبقا للتوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تعزيز العالقات بني بلدان الجنوب،
حرصت وكالة «أمنسور» دوما على توطيد عالقاتها مع بلدان الجنوب وإعطائها مكانة
األولوية والسيما بلدان القارة اإلفريقية .وهكذا فإن الوكالة تعمل باستمرار على تعزيز
مكانتها في إفريقيا من خالل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثالثي (وكالة أمنسور-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -املنظمات اإلفريقية) من خالل التواجد في الشبكات اإلقليمية
وتبادل خبرتها في مجال السالمة واألمن في هذا املجال مع الهيئات اإلفريقية املعنية.
ويتمثل الهدف النهائي في تعزيز حماية اإلنسان واملجتمع والبيئة من املخاطر املرتبطة
باإلشعاع املؤين من أجل ضمان االستخدام اآلمن للتطبيقات املتعددة في مجاالت الصحة
والصناعة والزراعة والبحث في القارة اإلفريقية.
ووعيا منها بالحاجة إلى املوارد الالزمة لسد الخصاص في ما يتعلق بالعاملني املؤهلني
في ميدان السالمة واألمن النوويني واإلشعاعيني في البلدان اإلفريقية ،تولي وكالة «أمنسور»
اهتماما خاصا بتطوير العالقات الثنائية مع الهيئات الشقيقة في البلدان املتقدمة وكذا في
البلدان النامية ،للتعرف على تجاربها واالستفادة منها ،ونقل املعارف واملساهمة من جهتها
في نشر املعارف في إفريقيا.
وبفضل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،تمكنت وكالة «أمنسور» من تطوير
خبرات في مجال السالمة واألمن النوويني واإلشعاعيني وتبادل خبراتها ،وال سيما من خالل
تنظيم عدد من الورشات التدريبية واستضافة متدربني وإنجاز مهام للخبرة ،واحتضان
اجتماعات والقيام بمهام استشارية لفائدة الهيئات اإلفريقية املماثلة بالخصوص .وفي
املستقبل ،تظل وكالة «أمنسور» ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون الثالثي مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وإفريقيا.

على بعد أيام قليلة من خرجة
وزارة الصحة والحماية االجتماعية
التي أكدت من خاللها اتخاذ تدابير
جديدة لتأمني املخزون االستراتيجي
من األدوية وتفادي انقطاعها ،اختفى
دواء «ليفوتيروكس» مرة أخرى من
الصيدليات ،وهو الذي يعتبر دواء
حيويا ومهما بالنسبة ملن يعانون
من الغدة الدرقية ،سواء تعلق األمر
بإفراط أو بقصور وخمول في أداء
وظيفتها.
ووجد عدد كبير من املرضى أنفسهم
يطرقون أبواب الصيدليات في مختلف
األحياء بل حتى في مدن أخرى ،بحثا
عن الدواء خالل األيام الثالثة األخيرة،
بعدما صدموا بكون الدواء اختفى
مرة أخرى بدون أي إشعار ،مما جعل
الكثيرين يستحضرون أزمة سابقة
تسبب فيها انقطاع نفس الدواء،
والتي امتدت ملدة ليست باله ّينة ،قبل
أن تعلن الوزارة عن توفيره في مراكز
الصحة ووضعه رهن إشارة املرضى،

وهو اإلعالن الذي لم ينه األزمة ألن
الكثيرين تعذر عليهم الحصول عليه!
محنة املرضى مع «ليفوتيروكس»

تتكرر فصولها ومشاهدها املؤملة مرة
أخرى ،وتنذر بأزمة صحية جديدة،
خاصة وأن هذا الدواء ال يتوفر على

أي جنيس يقوم مقامه ،يمكن أن
يعوضه ويضمن إعادة التوازن إلى
أجسام املرضى ،التي يختل أداؤها في
غياب الدواء ،فتترتب عن ذلك العديد
من التبعات السلبية ،العضوية منها
والنفسية على حد سواء.
ودعا عدد من املرضى الوزارة
الوصية إلى وضع ح ّد لالرتجالية التي
يعرفها تدبير دواء «ليفوتيروكس»،
مشددين على ضرورة استحضار
وضعيتهم الصحية ،وعدم التهاون
في قيام كل متدخل بمسؤوليته،
سواء تعلق األمر بمديرية األدوية
أو املختبرات أو أي طرف آخر.
باملقابل أوضح فاعلون صحيون في
تصريحاتهم للجريدة على أن القانون
ينص على توفير مخزون من أي
دواء ملدة ثالثة أشهر ،وهو ما ال يتم
احترامه في كثير من الحاالت وتؤكده
االنقطاعات املتكررة التي تعرفها
العديد من األدوية ،في الوقت الذي
أعلنت فيه الوزارة عن سعيها لتوفير
مخزون سنة ،األمر الذي يطرح تفعيله
وتحقيقه أكثر من عالمة استفهام.

كوتونو :هيئة املوثقني املغاربة تعزز اأوا�سر التعاون مع هيئات التوثيق الإفريقية
يشارك وفد من املجلس الوطني
لهيئة املوثقني باملغرب بقيادة رئيس
الهيئة هشام صابري ،في أشغال
الجمعية العامة للجنة الشؤون
اإلفريقية لالتحاد الدولي للموثقني،
وكذلك في الدورة ال  15للجامعة
اإلفريقية لهيئات التوثيق التي
تجري أعمالها في الفترة من 27
إلى  30شتنبر في كوتونو ببنني،
والتي ستشكل مناسبة لتعزيز

(تا
بع

والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحيد مبارك

ص

احتفل العالم ،أمس االثنين ،باليوم الدولي
لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية ،الذي يصادف يوم
 26شتنبر من كل سنة ،وهو مناسبة تدعو فيها
الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول األعضاء
والمجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية
واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم إلى مزيد
من التوعية بالخطر الذي تشكله األسلحة النووية
على البشرية وبضرورة إزالتها بالكامل.
المدير بالنيابة للوكالة المغربية لألمن
والسالمة في المجالين النووي واإلشعاعي
«أمسنور» ،منجي زنيبر ،يجيب عن ثالثة أسئلة
حول انخراط المغرب في اإلزالة الكاملة لألسلحة
النووية ،وتجربته في االستخدام اآلمن للتقنيات
النووية في المجال الطبي ،إلى جانب تسليط
الضوء على محاور التعاون بين وكالة «أمنسور»

«ليفوتريوك�س» يت�سبب يف اأزمة جديدة ملر�سى الغدة الدرقية
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هدفنا �سمان ال�ستخدام الآمن للتطبيقات املتعددة
يف جمالت ال�سحة وال�سناعة والزراعة والبحث

على المستوى العالمي ،في مناسبات
كثيرة ،إال أن أسعار المحروقات
مازالت مشتعلة في المغرب ،وهو
ما يجعل الرأي العام يتساءل حول
األسباب التي تجعل األسعار في
محطات الوقود بالمغرب ال تتأثر
بمنحنيات األسعار الدولية بشكل
مباشر.
ويذكر أن األسعار المعتمدة في

محطات الوقود بالمغرب ال تعكس
ب��ال��ض��رورة تقلبات األس��ع��ار في
األسواق الدولية ،نظرا لمجموعة من
العوامل أولها أن هناك فرقا كبيرا بين
سعر النفط الخام في السوق الدولي
وسعر المواد النفطية المكررة والتي
تكون في الغالب أغلى من سعر الخام،
ذلك ألن أسعار التكرير ارتفعت كثيرا
خالل الشهور األخيرة حيث انتقلت

من  4دوالرات للبرميل إلى ما يزيد عن
 25دوالرا للبرميل ،وقد استفحلت هذه
الزيادة بفعل الحرب الدائرة رحاها في
أوكرانيا وما خلفته من ارتفاع الطلب
على تخزين المواد النفطية المكررة،
والتي أصبحت تخضع للمضاربة.
وبينما أنهكت الزيادات المتوالية
ألسعار المحروقات القدرة الشرائية
للمغاربة ،تواصل الحكومة جني
مبالغ ضخمة تدخل الخزينة على شكل
ضرائب ورسوم تكاد تشكل نصف
ثمن الغازوال والبنزين اللذين حطمت
أسعارهما كل التوقعات.
فقد أكدت آخر البيانات الرسمية
ال��ص��ادرة عن الخزينة العامة ،أن
المبالغ ال��ت��ي حصلتها مديرية
الضرائب كرسم داخلي مفروض
على استهالك المواد الطاقية (تشكل
المحروقات عمودها الفقري) بلغت
إلى حدود  30غشت  2022نحو 10.8
ماليير درهم .من جهة أخرى ساهمت
فورة األسعار التي شهدتها المواد
البترولية في رفع مداخيل الخزينة
من الضريبة على القيمة المضافة
المفروضة على واردات ال��م��واد
الطاقية بمعدل  % 98.4أي بزيادة
إضافية تناهز  4.3مليار درهم ،وهو
ما جعل مداخيل  TVAالواردات تقفز
خالل الشهر الماضي إلى  36.5درهم
بدل  27.3مليار درهم التي سجلتها
هذه الضريبة خالل نفس الفترة من
العام الفارط.

عبد السالم المساوي
ال تدري عائشة الشنا كيف سيكون رد
فعلها إذا حملت إحدى بناتها بدون زواج،
ولكنها مؤمنة حتى النخاع بأنها تناضل
ضد الحيف ،وبالخصوص تجاه األطفال،
وهو ما سطر عنوانا عريضة ملسيرة نضال
عاشتها الشنا على امتداد ربع قرن.
بدأت عائشة الشنا مسارها الجمعوي
ذات يوم عندما كانت في أحد املراكز
الخاصة باألطفال املتخلى عنهم ،وشهدت
لحظة تخلي أم عن رضيعها.
صرخة الرضيع ستربط اسم عائشة
الشنا بحماية األطفال املتخلى عنهم ،لتعمل
في ما بعد على التكفل بحماية أمهاتهم على
اعتبار أنهن غالبا ما يكن ضحايا ،وهو شيء
يرفضه املجتمع.
ولدت عائشة الشنا بالدار البيضاء سنة
 ،1941وفي سن مبكرة ،انشغلت بالدفاع
عن الفئات املهمشة في املجتمع ،حيث بدأت

أواصر التعاون مع هيئات التوثيق
اإلفريقية.
وبحسب بيان للمجلس الوطني
لهيئة املوثقني باملغرب فإن هذا
اللقاء اإلفريقي ،سيكون بناء على
التجربة التي تمت مراكمتها طيلة
الدورات السابقة ،وبفضل تعاون
مختلف املوثقني ،لحظة إلثراء
التبادل وتقاسم املمارسات املتميزة
والقوانني والتشريعات.

وسيعرف اللقاء تنظيم ورشات
عمل تدريبية ملدة أربعة أيام لتمكني
مختلف املوثقني املشاركني من تعزيز
معارفهم وتطويرها.
كما سيشهد تنظيم ورشات
مناقشات وجلسات عمل تركز على
موضوعات من بينها «ممارسة
الوساطة من قبل املوثقني» ،وتقنيات
«إبرام عقود االستثمار».
وضمن برنامج هذا الحدث أيضا،

تنظيم معرض حول موضوع «فن
التوثيق» وزيارات سياحية للسماح
للمشاركني باكتشاف جوانب معينة
من ثقافة وتاريخ بنني.
يذكر أن الدورة ال  14للجامعة
اإلفريقية لهيئات التوثيق أقيمت
في مدينة عنابة بالجزائر في الفترة
من  25فبراير إلى  3مارس 2019
تحت شعار «دور املوثقني في تعزيز
االستثمار واالنتعاش االقتصادي».

عائ�سة ال�سنا « ....اأ�سهد األ اأما اإل اأنت»
العمل الجمعوي سنة  1972في االتحاد
الوطني للنساء املغربيات ،لتؤسس سنة
 1985جمعية التضامن النسائي.
وفي حي النخيل بالدار البيضاء حيث
يقع مقر الجمعية ،توفر عائشة الشنا
لنزيالتها التعليم املجاني ،وتعمل على
إعادة إدماجهن في املجتمع ،كما تعمل على
مساعدتهن على ولوج سوق الشغل ،وهي
بذلك ال تسعى إلى زيادة نسبة "األمهات
العازبات" بقدر ما تعمل على حمايتهن من
االنحراف والتوجه إلى الدعارة.
في سنة  ،1995ستحصل الجمعية على
جائزة حقوق اإلنسان بباريس ،وفي سنة
 ،2005ستحصل عائشة الشنا على جائزة
"إليزابيث نوركال" التي ينظمها النادي
العاملي للنساء بفرانكفورت.
ولتحسيس الرأي العام بأهمية العمل
الجمعوي ،لخصت عائشة الشنا تجربتها
الطويلة في كتاب اختارات له كعنوان:
"ميزيريا" كتعبير عن املعاناة التي تعيشها
الفئات املنبوذة في املجتمع.

جاوزت الشنا  80عاما ،وبقيت تدافع
عن قضيتها بنفس الحماس الذي بدأته
وهي ابنة  16سنة .غزا املرض جسدها في
لحظات انشغال بعالم الطفولة واألمهات...
كانت تسعى إلى أن تجمع شمل أسر،
وانشغلت بذلك ضمن مسيرة طويلة لم ينل
منها مكر املرض الذي غزا فجأة حياة امرأة
من زمن النضال وبقيت تواجهه بابتسامة
تشق الصخر.
سألتها وهي ممددة على فراش املرض
عن وضعها وماذا قال الطبيب ،..فردت
بجواب أعمق من سؤالي "أتمنى أن أكمل
مسيرتي وأنا مطمئنة على بناتنا".
"العزيزة" امرأة ال تعوض…رحلت في
زمن يعمه الفراغ…رحمة اهلل عليك ..رحمة
اهلل عليك…رحمة اهلل عليك ...
توفيت اليوم املرأة التي حضن صدرها
كل طفل أو طفلة تخ ّلى عنهما والداهما
وسلماهما لقسوة األيام..
توفيت املرأة التي سهرت وناضلت
ّ
وسخرت حياتها لتجعل األطفال املتخ ّلى

عنهم يحسون بدفء وحنان األم والعائلة..
توفيت املرأة التي استطاعت أن تدفع
البالد إلى تغيير كل القوانني الجارحة لتتيح
لهذه العينة من األطفال فرص االندماج في
مجتمع لم يكن يرحم..
توفيت اليوم املرأة التي حاربت
املتأسلمني ممن يج ّرمون املرأة العازبة
والذين ال رحمة لهم ُتجاه أم تكفلت بتربية
رضيعها ورفضت وضعه أمام أبواب دور
األيتام...
توفيت اليوم صديقة وأخت عاشرتها
طوال  26سنة دون انقطاع ،وكانت وظلت
كما عرفتها امرأة شامخة سيدة الحنان
والعطف والرعاية والتضامن...
توفيت اليوم املرأة التي كانت ترثي
ألحوالنا ،فكيف يمكن أن نرثيها هي التي
شكلت على الدوام صورتنا وهشاشتنا
وقوتنا والجناح األمني لكل مهيضة
الجناح...
وداعا امي عايشة وسالما لك وعليك
مطلع كل فجر...
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�شوتوا على مر�شحي االحتاد «رمز الوردة» يف االنتخابات
اجلزئية يف كل من عني ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش
جر�شيف ال�شموخ ...عطاء ال ين�شب
الكاتب االأول للحزب ،يلتقي �شاكنة
بين اأودية المقاومة والكرامة
جر�شيف لدعم مر�شح الوردة باالإقليم
سعيد الخطابي (*)

في جو من الحماس ،استقبلت
مدينة جرسيف ،األحد ،إدريس
لشكر ،الكاتب األول لحزب االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية ،في
إطار الحملة االنتخابية لوكيل
الئحة الحزب ،سعيد بعزيز،
استعدادا لالنتخابات الجزئية
بهذه الدائرة.
وس��اه��م ال��ك��ات��ب األول في
ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي
يخوضها وكيل الالئحة سعيد
بعزيز ،دعما لمرشح الحزب
بدائرة جرسيف ،حيث عرفت
التفاعل مع الساكنة عن قرب
بكل مسؤولية وتفاؤل.
والقت هذه الزيارة ،احتضانا
جماهيريا وشعبيا ،وتجاوبا
إي��ج��اب��ي��ا ك��ب��ي��را م��ع الحملة
النظيفة التي ينهجها حزب
االتحاد االشتراكي بجرسيف.
ورح��ب��ت الساكنة بالكاتب
األول لحزب االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية ،إدريس لشكر،
وعبرت عن انخراطها والتزامها
بكل مسؤولية مع مرشح الحزب.
وتفاعل الكاتب األول للحزب
مع الساكنة بكل مسؤولية وإرادة
قوية ،معبرا عن ثقته الكاملة في
الساكنة لدعم مرشحي االتحاد
االشتراكي.
وأكد لشكر أن حزب االتحاد
االش��ت��راك��ي ي��راه��ن بإقليم
جرسيف على سعيد بعزيز،
وكيل الالئحة ،وذلك من أجل
ترافع حقيقي وصادق عن قضايا
اإلقليم بالبرلمان.

ليس لنبضك الدائم الذي يقاوم كل الالمباالة من يصنع
وج��ودك ،وال أرضك الفيحاء الخصبة التي تخضر سندسا
وبساتين بين مياه ملوية الدافقة وصنوها المدلل مللو ،فالتاريخ
والمقاومة مجد عناقيد من اإلباء والبطولة ألهلك الذين صنعوا
مجد أرضك ورسموا مالحم وبطوالت في المقاومة عربا وأمازيغ.
أهاليك في آيت وريان وتادارت وصاكا وكل أرض النجد وهوارة
آيت رحو فرسان الجود والمقاومة وعزة النفس...ها أنت يا
جرسيف األبية مرة أخرى ستدشنين انطالقة جديدة في مسارك
نحو المستقبل ،وبخطوات ثابتة وواعدة نحو تصحيح كل
الرسوم البالية ،ستعانقين مرة أخرى موعدا مع التغيير والتجديد مع نضج الفكرة باستعادة المبادرة .
ستسيرين يا جرسيف في موكب األبطال ،موكب من استرخصوا أنفسهم فداء للوطن من أجل الحرية
واالستقالل ،جرسيف النجد والمجد ،جرسيف الشهيد عالل بن عبد اهلل ،رحمه اهلل ،من صنع ألجيال
مغربنا تاريخا زاخرا اسمه اإلخالص وفداء الوطن ...ألجلك يا حارسة بوابة الشرق نقرؤك السالم
ونبعث لك باقات الورد وكل نسائم الخزامى وإكليل الجبل ،من أجلك سنلتف على بهجة الوادي حيث
ستينع وتتزين بكل الورد من جديد ،ففيك سيطيب المقام مع رجالك وشيبك وشبابك الذين سيقولون
كلمتهم األخيرة ويأذنون بوعد الحق بحبهم وإخالصهم لتربتك الزكية ولكل رباك وسهوبك ونجودك،
رجالك ونساؤك كانت كلمتهم عصية عن االستسالم ،بقوة وشموخ وحراسة جبل بويبالن ،الذي يقف
شامخا شاهدا على ثباتك ،ضد كل أشكال التحريف والتمييع وتهريب إرادة المواطنين ،موعدك يا
جرسيف مع ابنك البار سعيد بعزيز المناضل الشهم ،الذي نهل من تربية أبنائك المخلصين الحسنة،
وأصولك العريقة ،مكارم األخالق وقوة الصبر واإلنصات لنبض ومطالب مواطنيك والنضال المستمر
بال كلل وال ضعف ،وبالحاح متين من أجل انتزاع حقك في التنمية ومن أجل أن تتبخر وتنمحي كل
الصور النمطية...لن تكوني أبدا الهامش ،أنت من تستحقين األفضل والمقام المتقدم  ...ال تسويف
بعد اآلن ...أنت القلب التنموي المتجدد للشرق القادم.
سعيد بعزيز العزيز ،الذي سيقود المعركة من أجلك فارسا على صهوة الحقيقة ،وشعاره الذي
يخرس به كل الخصوم ،أن لجرسيف رب يحميها وأبناء وطنيون مخلصون يعانقونها ويقودون
مسيرة التغيير من أجل نهضة وتنمية مستدامة في هذا اإلقليم ،سيقود معركة النبل في إطار
االنتخابات الجزئية ليوم  29شتنبر  ،2022سيقودها مشرئبا إلى أن يحظى إقليم جرسيف بمكانة
مشرفة ومتميزة في الجهة وسيترافع كما عهدناه من أجل إعطاء مواطنيها وشبابها ما يستحقونه
في إطار اإلنصاف وإعادة االعتبار لهم ،هذا اإلقليم الفتي الذي يعاني مشاكل عدة من الهجرة داخليا
ونحو الخارج ،شبح البطالة وقلة فرص الشغل ،ومشاكل بنيوية أخرى تعيق الحياة الكريمة بشكل أو
بآخر يحتاج إلى تدخالت في إطار تضامن حكومي ،لرفع كل النمطية والتهميش عنه ،تحديات كبرى
في الطريق ..والمسار طويل وبكل أمل وطموح سنستشرف المستقبل ونغني أنشودة المطر ،أبناء
االتحاد سيقولون كلمتهم وكل مواطنينا وأهل العزم في كل ربوعك ،وكل مناضلينا ،قيادة وشبيبة،
سيحملون الورد ومشعل األمل  .نعم لتكون جرسيف عجلة اقتصادية وقطب الرحى لنهضة تنموية
واعدة بالجهة  ،األنظار ستتجه مرة أخرى نحو الشرق قبلة االتحاد ،ستشرق شمس جديدة ،يوم 29
شتنبر ،لن تكون وحيدا األخ سعيد بعزيز ،فكل أهلك أهلنا وحب هذا الوطن المجيد واإلخالص له
يجمعنا ..حتما سنتجاوز كل المتاريس وسننتصر ونحطم كل القيود الرجعية.

(*)المنسق اإلقليمي لحزب االتحاد االشتراكي بالحسيمة

عين الشق  -الدارالبيضاء

اإدري�ش ل�شكر ي�شتقبل م�شوؤولي
الحزب بالناظور ويدعم مر�شح
الدريو�ش

دواوير ب�شيدي م�شعود مازالت تعي�ش
و�شط م�شتنقعات المياه العادمة
محمد تامر

اجتمع بمارتشيكا بالناظور األستاذ إدريس لشكر ،الكاتب األول لالتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية ،باألخ يونس أوشن ،مرشح الوردة بالدريوش،
واألخ سليمان أزغاغ عمدة الناظور ،واألخ عزيز مكنيف مستشار برلماني
ورؤساء الجماعات باقليم الناظور ،وتطرق اللقاء لسبل دعم حزب
القوات الشعبية في هذا االستحقاق االنتخابي ،الذي سيجري يوم
الخميس  29شتنبر . 2022

في حملة انتخابية تتواصل في جو من المسؤولية السياسية

ّ
االتحاديون يتوافدون على عين ال�شق لدعم مر�شحي الحزب في االنتخابات الت�شريعية الجزئية

وحيد مبارك
تتواصل الحملة االنتخابية التي تخص
االنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة عين الشق
بالدارالبيضاء في جو من المسؤولية السياسية
وبمنتهى الحماس وااللتزام ،بمشاركة مجموعة
من المناضلين االتحاديين من مختلف األعمار،
من المنطقة ومن خارجها ،إذ وعلى امتداد األيام
األخيرة ّ
حل اتحاديون من القيادة الحزبية على
مستوى المكتب السياسي إلى جانب مسؤولين
ومناضلين م��ن مختلف ف��روع الدارالبيضاء
ون��واح��ي��ه��ا ل��دع��م مرشحي ال��ح��زب ،يمثلون
التنظيمات الحزبية والشبيبية والنساء ،فضال
عن المتعاطفين مع الحزب.
حملة بمضمون أخالقي وسياسي في منطقة
كانت اتحادية بامتياز قبل أن تعبث بها أيادي
التشويه التي سعت لإلساءة إلى الديمقراطية هنا
وفي مناطق أخرى ،وفي هذا الصدد تتذكر أجيال
كثيرة رأت النور في هذه الرقعة الترابية وش ّبت
فيها ،ما الذي قدّمه ممثلو الحزب في المنطقة
لكل من عين الشق وسيدي معروف ،وع��وض أن يساهم
التدافع السياسي بين مختلف المكونات الحزبية في تحقيق
التنمية في مختلف مستوياتها وأبعادها الشمولية في هذه
الدائرة التشريعية ،رأى فيها البعض فرصة لتحقيق المزيد
من الطموحات الشخصية ولتنمية الذات بعيدا عن هاجس
المصلحة العامة ،وهو ما تؤكده وبكل وضوح جغرافية المنطقة
وبنياتها التحتية ،التي تعرف التباين وتكرس الفوارق الصارخة
وتزيد من حجم اتساع هوّ ة التنمية.
حملة انتخابية تقوم على التواصل المباشر وعلى إبالغ
الخطاب االتحادي ألكبر عدد من الناخبين ،إذ حرص األخ
محمد شوقي ومعه األخ بدر أبوشيخي وكل المساهمين في

هذا االستحقاق االنتخابي الذي يهدف إلى ر ّد االعتبار إلى عين
الشق ،على أن يتم إبداع كل الصيغ التواصلية التي يتيحها
القانون لبسط تفاصيل برنامج االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية ،والغايات من هذا الترشيح ،ولتوضيح األعطاب التي
تعرفها المنطقة على مختلف ا ًألصعدة ،والبياضات التي سادتها،
ذات الترددات المحلية والجهوية والوطنية كذلك ،في غياب
من يمكنه أن يشكل قيمة مضافة لعين الشق ويرافع ألجلها
وألجل ساكنتها.
لقاءات ،جلسات واجتماعات ،وخرجات حمل خاللها مناضلو
الحزب الورود ،وعملوا على توزيعها على الساكنة ،في خطوة
تترجم قيمة ومكانة المنطقة ومواطنيها في أعين االتحاد
االشتراكي ،الذي حرص دوما على تقديم خيرة أطره وكفاءاته

للدفاع عن الناخبين وأسرهم ،بعيدا عن كل أشكال االستمالة
وشراء الذمم ،ولعل أكبر مثال على ذلك أداء منتخبي الحزب
بمقاطعة عين الشق ،األخت ليلى بوهو واألخ بدر أبوشيخي،
يتجسد في حرصهما على أن يكونا صوتا لسكان
وهو ما
ّ
المنطقة وآلية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم رغم كل العراقيل
التي يتم وضعها في طريقهما.
أداء اتحادي نبيل ،ظل ميزة اتصف بها كل المنتخبين
الذين ترشحوا بإسم الحزب ومثلوه في مختلف االستحقاقات،
وتتجسد اليوم مرة أخرى في شخص األخ محمد شوقي ،الذي
راكم التجارب والخبرات طيلة مساره النضالي ،حزبيا ونقابيا
وإعالميا ،وفي تدبير الشأن العام ،مما يجعل منه رجل المرحلة
بامتياز ،القادر على تمثيل عين الشق نيابيا أحسن تمثيل.

من قلب مدينة الدارالبيضاء ،العاصمة
االقتصادية للمملكة ،ومن منطقة أضحت
وجهة مفضلة للمستثمرين والمنعشين
العقاريين وكبريات الشركات هي منطقة
سيدي مسعود بتراب عمالة مقاطعة عين
الشق ،تتعالى أصوات استغاثة الساكنة،
مطالبة بإنقاذها من خطر بيئي ،بعد أن
طالها اإلهمال والتناسي ،فأصبحت تعيش
أوضاعا جد صعبة أقل ما يمكن أن يقال
عنها إنها غير إنسانية.
فسكان الدوار المتواجد بالقرب من
مسجد فاطمة التهامي من جهة ،والثانوية
اإلعدادية فاطمة التهامي من جهة أخرى،
وبالمحاذاة مع الطريق  3020المؤدية
إلى المدينة الخضراء ببوسكورة ،باتت
حياتهم دون طعم ،بعد سيطرة الروائح
النتنة المنبعثة من مستنقعات احتلت
عدة نقط وزوايا من هذا ال��دوار ،وذلك
نتيجة عدم ربطه بشبكة الواد الحار التي
توجد على مرمى حجر ،رغم أنه يضم أكثر
من  45أسرة ،حتى بلغت مجاري هذه
المياه الطريق الرابطة بين سيدي مسعود
والمدينة الخضراء ،حيث أصبحت من
رواف��د هذه المياه الملوثة وتمر على
مقربة من المنازل المتواجدة أبوابها على
الطريق ناهيك عن خطورتها على صحة
الساكنة ،خاصة األطفال وكبار السن.
ولخطورة الوضع انتقلت الجريدة إلى عين
المكان لترصد هذه المعاناة وأسبابها ،والحقيقة
أنها أوضاع تخدش كرامة اإلنسان ،فرغم توفر
المنازل على الماء الصالح للشرب والكهرباء عن
طريق شركة «ليديك» ،إال أنها محرومة من الربط
بشبكة الواد الحار ،وفي هذا الصدد ،أكدت مجموعة
من ساكنة هذا ال��دوار أنها راسلت عامل عمالة
مقاطعة عين الشق ،فاستجاب لطلبها ،حين عين
لجنة ثانية لعين المكان والتي أعدت ملفا تقنيا
كما أن شركة «ليديك» أبدت موافقتها حسب نفس
المصادر ،إال أن مجلس مقاطعة عين الشق السابق،
والتي كان يسيرها حزب المصباح ،جمد هذا الملف،
وبالتالي ترك دار لقمان على حالها لتزداد معاناة
الساكنة ألعوام وسنين أخرى ،وتساءل السكان عن
األسباب والدوافع التي جعلت المجلس السابق
لمقاطعة عين الشق يولي ظهره لهم ،ويمتنع عن
اتخاذ اإلجراءات والمساطر الجاري بها العمل لربط

هذا الدوار بشبكة الواد الحار؟
هذه المعاناة ال تعيشها ساكنة هذا الدوار فقط،
بل يوجد دوار آخر هو دوار اوالد بن عبو على
مقربة من األول ،لكنه أكثر كثافة سكانية حيث
يضم ما يفوق  350أس��رة ،لكن رغم ذلك مازال
يعتمد على الحفر عوض قنوات الصرف مما يزيد
من معاناة هذه األسر وأطفالها ومسنيها .بعض
ساكنة هذا الدوار أكد أنه من العار أن تظل مثل
هذه البؤر السوداء في منطقة تعرف يوما بعد يوم
تقدما عمرانيا ومشاريع اقتصادية مهمة أنجزت
وثائقها قبل وقتها المحدد ،في حين ال ينظر إلينا
بفس العين وبنفس اإلرادة .
الساكنة المتضررة تناشد عامل عمالة مقاطعة
عين الشق للتدخل من جديد وإخراج الملف من
رفوف النسيان والتعجيل بسلك المساطر اإلدارية،
حتى تنعم هذه الساكنة بما تنعم به باقي ساكنة
مقاطعة عين الشق.

االشتراكي
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تقريع التقنية ..حماولة للقب�ض على تالبيب الع�صر اجلديد

مصطفى نفيسي
إن كل اعتقاد بأن التقنية محايدة،
لن يكون سوى قول ممجوج وبدون
قيمة .فالتقنية منحازة دوما .التقنية
وجدت للتأثير وترك األثر .هذا ما
أقره على األقل هربرت ماركيوز الذي
انتقد الموقف القائل بحيادها.
فصحيح أن اآللة الحاسبة مثال قد
تستعمل بنفس الطريقة ،ولنفس
الغرض في المجتمع الرأسمالي،
مثلما ف��ي المجتمع االشتراكي
أيضا .والسيكلوترون ،وهي أداة
لكسر نواة الذرة ،تستعمل في زمن
السلم و أيضا في زمن الحرب،
لكن هذا ال يمنع من القول من أن
تطور التقنية قد خلق أشكاال جديدة
لالستعباد والغطرس ًة .وهو هنا،
أي ماركيوز ،سيستشهد بمقولة
تاريخية للفيلسوف الشهير كارل
ماركس":الطاحونة الهوائية تفرز
مجتمعا إقطاعيا ،والطاحونة
البخارية تفرز مجتمعا رأسماليا
مصنعا" .وهذا يعني أن التقنية
ل��م تكن محايدة أب���دا .فالنظام
اإلقطاعي شهد استعبادا لألقنان،
والنظام الرأسمالي خلق عبيدا
ج����ددا ال ي��م��ل��ك��ون س����وى ق��وة
سواعدهم .وهم يبيعون جهدهم
وعرقهم مقابل الخبز واالقتيات ،مما
يحولهم إلى كائنات ال تختلف عن
كل الكائنات األخرى التي تتغذى،
تنمو ،وتندثر،أي تموت .وهي هنا
تتساوى مع النباتات التي تسقط
عليها أيضا األفعال السالفة الذكر.

لذلك فكل المقوالت التي ذهبت
إلى أن التقنية ستحرر اإلنسان،
أصبحت مجرد أضغاث أحالم.
لقد وجدت التقنية كدليل على
عجز اإلنسان ،وذلك بعد أن استنتج
في لحظة عجز وبؤس بأن الطبيعة
أصبحت تماطل تطلعاته وتتراجع
عن إرضاء أنانيته وصلفه .هكذا
ف��إن��ه ق��د ان��ق��ذف إل��ى لجة بحر
التقنية .ان��ق��ذف ب��دون أم��ل في
العودة إلى الوراء .انقذف وهو ال
يدرك أن ال مجال للنجاة من براثن
العدو الذي سيضعه في فمه كلقمة
سائغة .انقذف إلى غياهب التقنية
غير مأمونة الجانب.
وإذا ك���ان ج��ان ج��اك روس��و
سيعتبر ب��أن اإلن��س��ان لجأ إلى
التقنية حينما لم تعد الطبيعة تقدم
له ما يصبو إليه ،وخاصة بعد أن
تكاثر العنصر البشري ،وهو ما أقره
أيضا في ما بعد ميشيل فوكو.
وهذا ما سيجعلنا نستنتج بأنها
أنقذت ماء وجه اإلنسانية مانحة
إياها فرصة أن تتبوأ مكانة القوي،
وتجعل عودها يشتد أكثر ،فهي
من جهة أخرى خلقت هشاشة في
الوجود اإلنساني ليس لها مثيل.
كما أنها خلقت هوة واسعة بين
الدول الغنية والدول الفقيرة على
حد تعبير إريك فروم .فإذا كانت
هناك دول قد تقدمت ،فهناك دول
أخرى قد تأخرت بشكل الفت .كما
أننا ككائنات إنسانية تحولنا
إل���ى م��ج��رد م��س��ام��ي��ر ف��ي اآلل��ة
البيروقراطية .والكالم هنا مازال
إلري���ك ف���روم ،وال���ذي اعتبر بأن
العصر اآلل��ي قد ح��ول الكائنات
اإلنسانية إلى عبيد لآلالت ،مثلما
لم يف بوعوده المتمثلة في خلق
الرفاهية  .فكل الرهانات التي
وضعت عليه لم تتحقق .كما أن
تحقيق المزيد م��ن الحاجات ال
يحقق السعادة أبدا ،بل ال يشبع
حتى تلك الحاجات نفسها ،بل يغذي
فقط إحساسا عمالقا بالمرارة .كما
يغذي شعورا باإلحباط ،وهو شعور
ال يتوقف عن النمو .ونحن نالحظ
جيوش االكتئاب تحاصر اإلنسان

المعاصر من كل جهة وصوب.
وإذا كان إريك فروم قد اعتبر بأن
التقنية هي مجرد آلة بيروقراطية
أخرى ،فإن المفكر الفرنسي ميشيل
سير سيعتبر بأن هذه التقنية هي
سلطة ُك ِ ّليانية ،أي أنها انقلبت
إلى ديكتاتور جديد ومعاصر دمر
الطبيعة َّ
وهشم طموحات اإلنسانية،
وهو ما يؤسس للعنف الموضوعي
للعلم كاستراتيجية مهددة على حد
تعبيره.
حولت التقنية الطبيعة
لقد َّ
إلى مجموعة من العظام المقعقعة
مثلما قال المفكر اإلنجليزي برتراند
راسل .هذا يعني أنها فقدت بريقها
وعنفوانها .لقد أصبحت مثل المرآة
المهشمة ،ال تكاد تصلح لشيء.
أما اإلنسان الذي اعتقد بأنه قد
تخلص من الخوف ،فقد عاد إليه.
وكان هذا الخوف هاته المرة مؤلما
إلى حد المرض .هذا يعني أن هذا
الخوف أصبح حالة مرضية .كما أن
اإلنسان الذي اعتقد بأنه قد تخلص
من العبودية ،بحيث أصبح سيدا
على الطبيعة ،هاهو يعاني من نير
عبودية جديدة أكثر غطرسة ،بحيث
تحول إلى مجرد حشرة صغيرة
مرتعبة وبائسة في قعر الكون .لقد
سيطر خوف معاصر اآلن .خوف
يتجول في كل مكان .خوف شبيه
بكائن أسطوري جبار ال يختلف عن
خميرات وقنطورات سقراط .إنه
خوف على الطبيعة التي لم تعد
بخير .خوف على هاته الفضاءات
التي أصبحت تضيق بوجودنا.
فاألرض تعبت فعال .لقد تعبت من
وطأة مرتاديها الذين حولوها إلى
سرير متهالك مخلع األضالع ُّ
يئن
مع كل خطوة تخطوها اإلنسانية.
فاألرض قد شاخت فعال ،وأمراضها
تكاثرت وسقطاتها تعددت ،بحيث
تحولت إلى مجرد طفل يحبو وسط
غابة كبيرة.
إن الخوف على الطبيعة الذي
تسببت فيه التقنية ليس خوفا
محليا فحسب ،لذلك فهو يختلف
عن كل أشكال الخوف القديمة ذات
الطابع المحلي.

لقد أصبح خوف اإلنسان كونيا
على حد تعبير المفكر ميشيل سير.
فقديما ك��ان يخاف اإلن��س��ان من
ظواهر طبيعية كالبراكين والزالزل،
أو حتى الجفاف مثال  .وهي ظواهر
محلية تتم في مكان ما ،بالشكل
الذي ال يضمن أنها ستتم في كل
بقاع األرض ،أما ثقب األوزون فهو
خطر يتربص باإلنسانية جمعاء في
كل مكان.
إن التقنية المعاصرة وهي
تتغلغل في كيان الوجود اإلنساني
لم تترك لنا حتى فرصة أن نطرح
ال��س��ؤال التاريخي ال��ذي أصبح
مبتذال اآلن :هل يمكن لنا أن نتخلى
عن التقنية؟ هل ستستقيم حيواتنا
بدونها؟
لقد أجاب جلبير هوتوا على هذا
السؤال بشكل ما .فقد اعتبر بأن
التقنية تنمو بشكل ذات��ي خارح
توقعات اإلنسانية .إنها تكبر مثل
فيروس لعين ال يمكن أن نشبهه
إال بهذا الكوفيد المختال .لذلك
فالكائنات اإلنسانية ليست سوى
منفذ لهذا األمر التقني الضروري،
ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ي��ره .ك��م��ا أن كل
اعتقاد ب��أن التقنية هي وسائل
موضوعة لخدمة اإلنسانية هو
مجرد قول واهم وأسطوري مثلما
يزعم جلبير هوتوا .هذا يعني أن
التقنية انتصرت اتتصارا مدويا
على اإلنسان .لقد خلخلت اعتقاداته
وحطمت سكينته.
ألم يكن هوتوا متشائما كثيرا؟
أال يتماهى قوله هذا مع ما قاله
أحد المتشائمين الكبار عبر تاريخ
اإلنسانية ،وهو آرثر شوبنهاور،
وال���ذى سيختصر اإلحساسات
التي تنتاب اإلنسان طيلة حياته
إلى إحساسين إثنين هما :األلم
والملل؟ هل فعال اإلنسان أصبح
م��ج��رد م��س��م��ار ف��ي ه��ات��ه اآلل��ة
البيروقراطية الضخمة؟ كيف
يمكن لإلنسان أن يتحول إلى مجرد
منفذ ألوامر التقنية؟ وهل يمكن
أن نعيش اآلن بدون هواتف ذكية
مثال؟ أال نكون عرضة للوثة جنون
وقلق كلما أصاب هواتفنا عطب

ما ،أو أصبحت بعيدة عن متناول
اليد ،أو فقط حينما تختفي داخل
ثنايا كنبة مثلما يذوب فص ملح
ف��ي ك��أس م��اء؟ أل��م تسمح هاته
الهواتف بفتح ف��ض��اءات أرحب
للتواصل أمام الكائنات اإلنسانية
؟هل ال يزال للصداقة معنى الفضيلة
مثلما ادع��ى أرسطو؟ ألم تسمح
أيضا بمنح اإلنسان قنوات جديدة
للتثقيف والتعلم؟
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تقديم كتاب « منعرجات من ذاكرة �صحافي»
للكاتب ال�صحافي نور اليقين بن�صليمان
تعزيزا ل��ل��دور التأطيري ال��ذي
تلعبه النقابة الوطنية للصحافة
المغربية ومساهمتها في تقديم
ال���وج���ه األك���ادي���م���ي ل��ألس��ات��ذة
الصحافيين ،خاصة منهم الذين
يؤلفون كتبا في مجاالت اإلعالم
واألدب والفكر ،تنظم النقابة
الوطنية للصحافة المغربية
ل��ق��اءات لتقديم كتب بمعدل
كتاب في الشهر بداية من شتنبر
 2022للكاتب الصحافي
ن���ور ال��ي��ق��ي��ن بنسليمان
وم��وض��وع ال��ل��ق��اء تقديم
كتابه »:منعرجات م��ن ذاك��رة
صحافي في الطفولة والصحافة والسياسة «
سيقوم بتقديم الكتاب األستاذ عبد العزيز اجهبلي ،عضو المكتب
التنفيذي للنقابة ويسير اللقاء األستاذ محمد الطالبي نائب رئيس
النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،وذلك يوم األربعاء  28شتنبر
 2022في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالمقر المركزي للنقابة
الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.

«�صفوة المجتبي من الأدب المغربي»
لالأكاديمي الأردني اإبراهيم خليل
عن دار الخليج للطباعة والنشر،
صدر لألكاديمي األردن��ي إبراهيم
خليل كتاب جديد بعنوان «صفوة
المجتبي من األدب المغربي» في
 176ص من القطع المتوسط ،
تتقاسمها ثالثة أبواب :األول عن
ال��دراس��ات المغربية في األدب
ون��ق��ده .وف��ي ه��ذا القسم يقرأ
المؤلف ما كتبه الروائي أحمد
المديني ع��ن ال��س��رد العربي
الحديث وما فيه من اختالف،
وع��ن ال��رواي��ة الجديدة التي
ترتبط باسم رائدها آالن روب
غرييه .ويتناول في فصل آخر ما
كتبه بعض الدارسين في الكتاب التذكاري عن القاص
المغربي الراحل محمد زفزاف ،ثم يتناول جماليات القصة القصيرة في
كتاب أسهم فيه عشرة نقاد تدارسوا تجارب القاصة والروائية الزهرة
رميج .وفي فصل آخر يقف المؤلف بنا إزاء آثار محمد عزيزلحبابي في
اللغة واألدب والفكر ،إذ المعروف أن لحبابي صنف كتابا الفتا للنظر
تأمالت في اللغة واللغو « .وله مجموعة قصصية بعنوان
بعنوان «
ٌ
« العض على الحديد « وروايتان األولى « جيل الظمأ « والثانية
«إكسير الحياة»وديوان بعنوان « بؤس وضياء «.
أما محمد مفتاح ،فقد تناول المؤلف موقفه من البيان العربي،
مسلطا الضوء على رؤيته الجديدة للتراث البالغي.
وفي الباب الثاني ،الذي وسمه المؤلف بعنوان « في السرد القصصي
والروائي» نقرأ دراسات في مجموعات قصصة لكل من :محمد زفزاف)
األقوى( وأحمد المديني)طرز الغرزة( وإدريس الخوري)البدايات( و
الزهرة رميج )صخرة سيزيف ،ونجمة الصباح( و دراسات نقدية
لروايات ألحمد المديني)ظل الغريب( و )بالد نون( و « أيام باردة «
للراحل محمد غرناط.
وو َسمه
السيرة،
على
المؤلف
قصره
فقد
واألخير،
أما الباب الثالث
َ
محكي الذات والمكان « .وهو أطول فصول الكتاب)143-
بعنوان «
ُّ
 .(163وفيه قراءة لثالث سير ألحمد المديني ،أوالها «نصيبي من
الشرق» ،والثانية «نصيبي من باريس» ،والثالثة «فِ تَنُ
عربي
كاتب
ّ
ٍ
في باريس».
دراسات عن القصة المغربية القصيرة،
وقد سبق للمؤلف أن نشر
ٍ
وعن روايات لمحمد زفزاف ،وعبد الكريم غالب ،وعن سيرته الموسومة
بسفر التكوين ،والتكملة الموسومة بالشيخوخة الظالمة .وكتب عن
محمد غرناط ،وأحمد المديني ،ومبارك ربيع ،وعبد هلل العروي.

يحيى اليحياوي يكتب عن «الدولة/المن�صة»
ك�صكل من اأ�صكال تنظيم الدولة

كتاب «المباس» للكاتب رونو فيني

فخاخ المجتمع الرقمي

عبده حقي
عاما  ،غزت الرقمية
في غضون عشرين ً
حياتنا وممارساتنا اليومية  ،إلى درجة أنه لم
يعد بإمكاننا االستغناء عن الهاتف المحمول
أو التابليت والحاسوب ،على سبيل المثال
لقراءة المجالت والجرائد التي نفضلها
عبر اإلنترنت .وبالتالي ،فإن هذا المجتمع
التكنولوجي الجديد باتت تحكمه خوارزميات
يمكنها توقع سلوكاتنا والتأثير فيها  .ومن
دون أن ندرك ذلك ،فإننا نقع كل يوم بل كل
لحظة فريسة آللة قد تنتهك حرية إراداتنا .
ال��ك��ات��ب رون���و فيني ي��ق��دم ف��ي كتابه
األخير بعنوان «المباس « وهو دراسة في
التناقضات األساسية للرأسمالية الحديثة
وطرق التغلب عليها  ،يقدم بعض األساليب
المعتمدة من قبل عمالقة اإلنترنت لتشجيعنا

على الشراء واالستهالك .
إن ج��ي��ل ال���ي���وم  ،ال��م��ع��روف ب��اس��م
« ال��م��واط��ن��ون الرقميون» أو» الجيل
اإللكتروني» الذي أطلق عليه ميشيل سير
لقب «األصبع الصغير» ألن أصابعهم دائمة
الحركة باستمرار على هواتفهم الذكية ،قد
وُ ل��دوا بهاتف ذكي أو جهاز لوحي رقمي
في يد وشاشات أم��ام العين  .إنه عصر
في طور التحور وطفرة مدفوعة باالنتقاء
االصطناعي وعصر امتزجت فيه التقنيات
الرقمية والبشرية في فضاء من التعايش.
كل شخص أصبح غارقا في تدفق الواقع
الرقمي وغير مبال باآلخرين ،مما يفسر
ع��دم اهتمامه بشؤونه المجتمعية .إنه
راض كل
يعيش في الوقت الحالي وهو
ٍ
الرضا البيئي بااللتزامات المجزأة لنظرية
الجنس أوالحيوانات ،باختصار إنه تفتيت
للحس المدني الجماعي .

إن ديكتاتورية الفراغ هذه تكتفي بإمدادنا
السريع بالمنتوجات غير األساسية .لقد
أصبح رم��ز ه��ذه األوق��ات النرجسية هو
«سيلفي»  .مثل النرجس األسطوري المفتون
بصورته والذي يعلم العالم بأسره في الوقت
الحقيقي بما يفعله.
إن إمكانات المهرجانات والمعارض
الرقمية االستهالكية هي مفتاح النظام
الرأسمالي التكنولوجي ال��ذي ما يهمه
أساسا هو أن يكتشف تلقائ ًيا اإلمكانات
واألذواق والرغبات أفضل بكثير منا  .لقد
صارت تقنيات التنميط تخبرنا بما يجب
علينا القيام به  .مثال في المجال العسكري
واألمني هو اإلعدام بواسطة طائرات مسيرة
أو االعتقاالت االستباقية لمقاتلين محتملين
أو إرهابيين .في المجال التجاري لم يعد
األمر يتعلق بتلبية الطلب بقدر ما يتعلق
بتوقع ما يرغب المستهلك في شرائه  .لقد

أصبح من النادر بشكل متزايد أن يتعرض
الفرد ألشياء لم تكن مخصصة له لتجربة
مساحة عامة مشتركة.
لم يعد يتم تحديد المواطنين وف ًقا للفئات
التي تم اختبارها اجتماع ًيا والتي يمكنهم
من خاللها التعرف على أنفسهم  ،والتي
من خاللها أيضا يمكنهم تأكيد المصالح
الجماعية ؛ أنها باتت تستند إلى ملفات
تعريف االستهالك فقط .
لم يتبق لنا ما يمكن أن نقوله ألن كل شيء
قد «سبق قوله» .إن البيانات تتحدث عن
نفسها .ما يهم منصات التجارة اإللكترونية
على سبيل المثال هو تجاوز العمليات
التي نبني من خاللها ونراجع خياراتنا
االستهالكية لندخل مباشرة في دوافعنا
القادمة وبالتالي إحداث تحولنا إلى عملية
الشراء  ،إذا أمكن عن طريق تقليص حرية
إرادتنا.

عن منشورات “سبينال” بباريس،
صدر للدكتور يحيى اليحياوي كتاب
جديد باللغة الفرنسية تحت عنوان:
«الدولة/المنصة :اإلبداع الهدام
ومآل الخدمة العمومية الرقمية».
يقع الكتاب في  278صفحة،
م��وزع��ا ع��ل��ى أرب��ع��ة فصول
مركزية ،أفردها الكاتب لما
“الدولة/المنصة،
يسميه
في عالقتها باإلبداع وبمآل
المرفق العمومي في ظل
تطور الشبكات الرقمية» .
ت���ط���رق ال���ك���ات���ب ف��ي
الرقمية
الفصل األول ل�”الرقمنة والتحوالت
للدولة” ،وخصص الفصل الثاني ل�”االنتقال الرقمي و منطق
المنصة” ،وتناول في الفصل الثالث “الدولة/المنصة كشكل من أشكال
تنظيم الدولة” ،وتحدث في الفصل الرابع عن “إستونيا :نموذج
الدولة/المنصة».
وعلى ظهر الغالف ،نقرأ للمؤلف أن “الدولة/المنصة ليست بالضرورة
مقاولة ناشئة ،إنها دولة قائمة على شاكلتها فقط ،وهي تكثيف إنتاج
الخدمات العمومية الرقمية ،مرتكزة على نماذج جديدة تتغيا في
أهدافها التحول الرقمي ،لذلك ال يجب أن تأخذ شكل بنية مركزة،
هرمية وتراتبية ،إذ يجب أن تنصهر في تصور يتطلع إلقامة إدارة
مهمات أفقية ،منظمة شبكيا ،تشاركية ،ببنيات مخففة ،مرنة ،تراهن
على القرب وعلى القدرة العملياتية».

االنطالقة التجارية للفيلم

فيلم «اأم� عن ح�لة الطق�ض» لـ�أحمد حداد يعر�ض في دور العر�ض ال�سورية
ينطلق فيلم أما عن حالة الطقس للمخرج أحمد حداد في دور العرض السورية،
وهو العرض األول للفيلم الذي يحكي قصة بطل مهزوم يدور في فلك ماضيه
وال يستطيع الخروج من منطقة اآلمان الخاصة به ،حتى تأتي من تقتحم حياته
وتجعله يكتشف نفسه من جديد.
وتدور أحداث الفيلم حول حسين شوقي الذي يدور في فلك طليقته منى ،وال
يستطيع تجاوز تجربته السابقة حتى تقتحم حياته سعاد ،الفتاة المفعمة بالشباب
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والحيوية وتجبره على ترك عزلته واكتشاف الحياة ويقرران أن يصنعا فيلم ًا
وثائقي ًا عن المرأة ومن خالله يتعرفان سوي ًا على حكايات  3نساء بمشكالت
مختلفة.
أما عن حالة الطقس تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد ،ويشاركه البطولة
كاريمان حجازي ،حنان يوسف ،حسن الجريتلي ،داليا رمزي وضيوف الشرف ريهام
عبد الغفور وثراء ُجبيل ،وتوزيعه في العالم العربي شركة .MAD Solutions

أحمد حداد هو ممثل ،مخرج ،سينارست وشاعر ولد في القاهرة سنة ،1984
عرفه الجمهور ألول مرة كممثل في دور طارق في فيلم أوقات فراغ ،بدأ أحمد
مشواره كمخرج في  2008بفيلم كل البنات بتحب الشوكوالتة بطولة النجمة
أنوشكا ،وشارك عام  2013في مسلسل موجة حارة ،ومنذ هذا الحين أخرج 7
أفالم قصيرة منها ريموت كونترول 1984 ،وسبرتاية ،ويعد فيلمه أما عن حالة
الطقس أول أفالمه الروائية الطويلة.
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الهي�أة العلي� لالت�س�ل ال�سمعي الب�سري تتولى رئ��سة �سبكة
الهيئ�ت الإفريقية لتقنين الت�س�ل

تولت الهيأة العليا لالتصال السمعي
البصري رسميا ،يوم الجمعة  23شتنبر
 ،2022رئ��اس��ة شبكة الهيئات اإلفريقية
لتقنين االتصال للفترة  ،2024/2022وذلك
بعد انتخابها شهر دجنبر  2018نائبة رئيس
هذه الشبكة القارية التي تضم  36عضوا.
جرى حفل تبادل الرئاسة بين جوزيف
شيبونكينغ ،رئيس المجلس الوطني لالتصال
الكاميروني والرئيس السابق لشبكة الهيئات
اإلفريقية لتقنين االتصال ،و لطيفة أخرباش،
رئيسة الهيأة العليا ،بحضور رؤساء وفود
هيئات التقنين الثمانية عشر المشاركة في
المؤتمر العاشر لهيئات تقنين االتصال
بإفريقيا المنعقد بمراكش من  21إلى 23
شتنبر .2022
خالل هذا المؤتمر التنظيمي الهام الذي
يشكل انطالقة جديدة ألنشطة الشبكة اإلفريقية
بعد توقفها االضطراري جراء جائحة كوفيد
 ،19تم انتخاب روني بورجوان رئيس الهيأة

ملكة جم�ل العرب
تف�جئ مغ�ربة اأوكراني�

العليا لالتصال السمعي البصري لكوت ديفوار
نائبا لرئيسة الشبكة للفترة .2024/2022
ف��ض��ال ع��ن ال��م��ش��ارك��ة ال��ق��وي��ة لهيئات
تقنين االتصال الممثلة لدول إفريقية ناطقة
باإلنجليزية والبرتغالية والفرنسية والعربية،
شهد مؤتمر مراكش أيضا انضمام عضو جديد
للشبكة اإلفريقية ،يتعلق األمر باللجنة المستقلة
لإلعالم لسيراليون التي حضرت المؤتمر ممثلة
بوفد يتقدمه رئيسها فيكتور ماساكوا.
تشكل شبكة الهيئات اإلفريقية لتقنين
االتصال إطارا مرجعيا للتعاون متعدد األطراف
بين هيئات تقنين اإلعالم بالقارة اإلفريقية ،كما
تساهم في توطيد السلطة المهنية والتقنية
والمؤسسية لهيئاتها األعضاء الست والثالثين.
ومن أهم أهدافها تقوية إسهام هيئات تقنين
اإلعالم في ترسيخ مشهد سمعي بصري إفريقي
تعددي ،معزز لتنوع المجتمعات اإلفريقية
وملتزم بمبادئ الحقوق اإلنسية وحامل للقيم
الديموقراطية واإلنسانية.

حين يتحدثون بلسان صادق وعفوي فتكشف تصريحاتهم عن فوراق اجتماعية متعددة

الأطف�ل يك�سفون اأعط�ب بع�ض الأ�سئلة في «دني�هم» على اإذاعة محمد ال�س�د�ض
وحيد مبارك
تواصل إذاعة محمد السادس حضورها بشكل قوي في المشهد اإلذاعي
من خالل شبكة غنية بالبرامج المتميزة ،التي تخاطب مختلف الفئات
والشرائح االجتماعية ،وتالمس مختلف قضاياهم والمواضيع التي تهمهم.
ويعتبر «دنيا األطفال» أحد البرامج الصباحية التي تحظى باالهتمام،
ألن هذه الفقرة يتم بثها في وقت يكون فيه أغلب األطفال متوجهين صوب
مؤسساتهم التعليمية ،األمر الذي يش ّد اهتمام من يتواجدون على متن
وسائل للمواصالت تتوفر على مذياع ،للمشاركة أو لالستماع لمختلف
المداخالت ،التي تم ّكن األطفال من التعبير بكل حرية وطالقة والتواصل
بعيدا عن أي مركب نقص ،بشأن المواضيع المطروحة واألسئلة التي
توجهها مقدمة البرنامج ،والتي تكون عفوية األجوبة وصدقها في كثير
من الحاالت درسا بليغا ،ليس فقط على مستوى التواصل وإنما حتى
على صعيد القيم.
حلقة يوم الجمعة األخير ،التي هي امتداد لحلقات تم تخصيصها للدخول
المدرسي ،عرفت طرح نفس األسئلة بعد الترحيب وكلمة تقديمية عن أجواء
العطلة والسفر ولقاء األهل واألحباب ،والتي تمحورت حول العودة إلى
المدرسة وكيف تعامل الطفل/التلميذ مع األمر ،ومن اقتنى لوازمه المدرسية،
وأيها التي ّ
يفضلها بشكل أكبر ،وهل ساهم في اختيارها ،سواء تعلق األمر
بالدفاتر أو المقلمة أو المحفظة وغيرها .أسئلة قد تبدو عادية عند طرحها،
لتحفيز الطفل أو الطفلة على المشاركة والتواصل بكل أريحية والسفر معه

يفكرر ويكف يتفاعل مع محيطه،
للحظات إلى عالمه الخاص لمعرفة كيف يف ّك
لكنها إذا كانت طبيعية عند البعض فإنها بالنسبة للبعض اآلخر قد ال تكون
كذلك ،وهو ما أكدته هذه الحلقة التي جاءت بأجوبة عفوية لكنها تحيل
على وضع معين علينا جميعا أن نستحضره حين نتحدث إلى األطفال ،في
مختلف المناسبات ،وعلى رأسها داخل األقسام والمؤسسات التعليمية.
لم تكن أجوية الجمعة على غرار الردود التي تابعها المستمعون في

حلقات سابقة ،فقد أكد متدخالن اثنان ،وهما يجيبان بكل عفوية وتلقائية
عن األسئلة ،أنهما لم يقتنيا محفظة جديدة ،وأنهما استعمال تلك التي درسا
بها خالل الموسم الفارط ،بل اجتهدا في تقديم مبررات لذلك مع الدعوة
لكي يحافظ األطفال على محافظهم وعلى ما يتوفرون عليه ،وهو ما يجب
االنتباه إليه بشدة ،فليس كل طفل قد سافر خالل فصل الصيف ،وليس
كل تلميذ قضى عطلة بالشكل الذي يتصوره الجميع ،وليس كل طفل قد
يكون ارتدى مالبس جديدة أو استطاع والداه أن يوفرا له حقيبة جديدة
أو مقررات من المكتبة في أبهى ح ّلة وغيرها من التفاصيل ،بالنظر لتدني
القدرة الشرائية وللوضعية االجتماعية الهشة التي تعاني منها بعض
األسر ،بما فيها تلك التي قد تمنح الهاتف البنها لالتصال ببرنامج يتابعه
بشغف ويريد أن ُيسمع صوته على أثيره هو اآلخر.
لقد كانت كلمات حلقة الجمعة بسيطة وتلقائية ،لكنها كشفت من حيث لم
يكن يتوقع الكثير من المستمعين ،وربما حتى معدي البرنامج والمشرفين
عليه ،عن واقع ليس باله ّين داخل األسرة المغربية ،فاألسئلة البسيطة قد
تأتي بأجوبة ثقيلة ،وهو ما يتطلب اختيارها بمنتهى الدقة ،خاصة حين
نتحدث إلى طفل من األطفال ،وهنا يكفي أن نستحضر مثاال آخر في هذا
الباب ،عانت منه أجيال كثيرة ،وهو المتعلق بتحديد مهنة األب ،حيث وجد
الكثير من األطفال أنفسهم عرضة للتنمر والسخرية ،فقط ألنهم أجابوا
عن سؤال معلم أو معلمة ،أستاذ أو أستاذة ،بخصوص مهنة آبائهم ،التي
بقدر ما هي شريفة وتستحق التنويه واالفتخار فقد جلبت لهم التعاسة
في لحظات معينة ،ألسباب مختلفة تتعلق بالتربية أوال وأخيرا؟

عن �سب�بن� المعطوب ب�لميدي�
عزيز باكوش
سلسبيل حينجي
نشرت ملكة جمال العرب و اإلعالمية المغربية بقناة «إم
بي سي» صوفيا السعيدي فيديو عبر حسابها الرسمي
على موقع التواصل اإلجتماعي «انستغرام» تعرض فيه
مساعدتها للمغاربة الذين ال يزالون بأوكرانيا.
ووجهت مقدمة برنامج «إم بي سي تراندينغ» رسالة
موجهة لمغاربة أوكرانيا عبر ستوري مصرحة »:هذا
مساج ألي مغربي متواجد حاليا بأوكرانيا و محتاج
مساعدة مادية لكي يشتري التذكرة يتواصل معايا
مباشرة»
و قد تداولت رسالة صوفيا السعيدي عبر عدد من
الصفحات الخاصة بأخبار الفن عبر تطبيق األنستغرام
وسط اختالف أراء المتابعين بين مشيد بالخطوة التي
أقدمت عليها السعيدي و بين منتقد لعدم تحدثها باللهجة
المغربية خاصة أن رسالتها موجهة ألبناء بلدها المغرب.
ويذكر أن صوفيا السعيدي ازدادت عام  1984بمدينة
الدار البيضاء من أب مغربي و أم فرنسية ،و انطلقت
مسيرتها الفنية كعارضة أزياء قبل أن تحرز لقب ملكة
جمال العرب لعام  2019و تجدد لقبها عام 2021/2020
لتخوض مؤخرا تجربة تقديم البرامج التلفزية من خالل
المشاركة في تقديم برنامج «إم بي سي تراندينغ».

صحافية متدربة

تناولنا أكثر من مرة  ،عجز المدرسة العربية
المعاصرة  ،وفشل ترسانتها التربوية فشال ذريعا
في إع��داد جيل عربي متشبع بالروح والهوية
الوطنية ،مفعم بالحداثة العاقلة المتزنة ،ومتملك
آلليات الوعي السوي الفاعل والمتفاعل ،ومتمكن
من رؤية للعالم ،منفتحة ومتفتحة،تؤهله لخوض
غمار معارك أخالقية بأسلحة ما فوق الحزام  ،وفق
منهجيات محكمة ،و مفاتيح غير صدئة للدخول في
عولمة ممتدة وأشد قسوة على العابثين.
عولمة دائمة الفوران،باتت اليوم لها أكثر من
نصيب ليس في تشكيل وصياغة مصير العالم
فحسب  ،بل والمساهمة الجديرة في تدبير مشاكله
المتنامية ومعالجة أعطابه المتسارعة.
ولما كان دليلنا في ذلك  ،ما نلحظه اليوم
من حضور شبابي منفعل وال متفاعل لهذا الجيل
داخل منظومة التواصل االجتماعي .فألن منسوب
خوفنا على سمو األخالق ،ومثالية السلوك وانحدار
القيم ارتفع  ،حيث أصبحت الممارسات الشبابية
المعطوبة اليوم على المنصات تشكل المنافس
الشرس للتربية التقليدية ،وأحد أقوى التحديات
التي تواجه األسر و الشارع العربي  ،يتعلق األمر
بحضور شبابي أقل ما يقال عنه ،باهت ،متهور،
وعديم الخبرة  ،وفاقد للبوصلة التربوية واألخالقية
 .بعيدا كل البعد عن ما يمكن أن نسميه الدعابة
البارعة ،أو السخرية الالذعة لقضايا ومشاكل

المجتمع.
لن نقدم دليال على ه��ذا االن��ح��دار األخالقي
المريع  ،يكفي ما تعرضه المواقع االجتماعية
،وم���ا ن��ش��اه��ده على المنصات والحسابات
الشخصية صورة وصوتا من جنوح الشباب ،
وابتذال المسلكيات،وتهور المواقف وعدم تماسك
الهويات،وإبراز الحاالت المزرية والسيئة  ،ليس
بغرض تخليص المجتمع مما يحيط به من شرور
وأوضاع اجتماعية سيئة ،وإنما لتكريسها والتشفي
والنكاية بها.
ولعل التنافس األنثوي الشرس في إب��راز
ال��م��ؤخ��رات ،وتصدير القبل ال��م��وردة ف��ي كل
االتجاهات ،هي ما يتصدر المنصات ويحظى
بارقام قياسية في المشاهدات.
ومن شبه المؤكد أن المطلوب ليس قمع وإسكات
وقتل األصوات الشابة ،وتكبيل حرياتها  ،وإنما
هديها وترشيد ممارساتها الجانحة بالتربية والعلم
.على ان تلعب المدرسة العربية هذا الدور الحضاري
بكل نضج ومسؤولية.
بكل األسف ،فإن هذه الذهنية العربية التي
واكبت وتواكب التطور الجنوني للميديا ،أثرت
،وتأثرت أكثر ،لها اليوم نزوع مطلق نحو االستالبية
الجماعية ،ولم تعد تقتصر على المواقف المرحلية
العابرة.
إن أول ما يفكر فيه الشباب اليوم في عالم
الميديا ،ألول مرة  ،هو الظهور بمظهر القوة ،
في المالمح ومظاهر الزينة ،مع إبراز حماسي
لطبقات الكبت ،وإعالن التمرد على األصول كعنوان

لالستقالل في اتخاذ القرار ،وتأكيد الذات  ،ما
يؤكد أن ثمة طبقات متكلسة من الحرمان الشامل
داخل البيت والمدرسة ،وتعرشات طفيلية ألعشاب
هالمية أغلقت كافة منافذ األمل  ،في تواز مع أجراف
سحيقة من القمع الرسمي للدولة  .ليظل الشارع
المنفذ الوحيد والمتفرد إلى عالم الصياعة وإفراغ
المكبوتات ،وتعميم التهور والثورة على كافة أشكال
التقليدانية بأسلحة وعتاد عاشوراء.
ليظل السؤال المقرف والموجع في آن  ،هو
كيف نجعل من الشباب العربي جيال غير مشتت؟
وكيف تبني السياسات العربية جيال له هوية
،وترسخ فيه رغبة عارمة للمحافظة والدفاع عنها
،ليس هذا فحسب ،بل وإعالنها شعارا رسميا في
الحياة  .جيل موحد التربية سلوكيا  ،محصن
ضد التفاهة معرفيا  ،محمي من موجات الرداءة
 ،ممنهح المواقف حيال األزمات  ،موحد الرؤية
اتجاه الذات والمجتمع والعالم  .أي نعم  ،مجرد

صيحة في واد ونفخة في رماد.
لن نتحدث كثيرا عن التأثير البالغ األهمية
لمنصات المواقع على األنترنيت وخطورة ولوج
الفئة الشابة إلى وسائط التواصل االجتماعي
دون سالح التربية على األخالق  .فخطورة ذلك
بات جليا للعيان  ،والحياة الشابة كما أرادتها
الميديا لن تستقيم خارج تدخل وسائط التواصل
االجتماعي ،تربية تعليما وتوجيها  .تقدم ما
ال يمكن تصوره من المعلومات واألفكار الغريبة
المثيرة والمغرية ،يهيمن فيها المثير والمهيج
أكثر من الناجع والمفيد  ،ويسيطر الباهت والفاتر
أكثر من الناضج والمسؤول  .وإلى متى غياب قدرة
العرب على اإلمساك الميديا العربية والتحكم
في تدبيرها ؟ وأي نهج نسلك النظام العربي في
أفق تكوين وتربية وتثقيف أجيال جديدة قادرة
على االنخراط بشكل إيجابي وفعال في عصرنا
الرقمي المريب ؟ يتبع
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مبدينة تيزنيت

تكوين حول «تقنيات تطبيق
قواعد الحكامة الترابية»

البريد اإللكتروني :

ittihadsociete@gmail.com

موقع التواصل االجتماعي https://www.facebook.com/societe.ittihad :

بلفاع  -إقليم اشتوكة أيت باها

نقابات تعليمية تطالب بحماية الأطر الإدارية
والتربوية من «ال�سطط في ا�ستغالل ال�سلطة»
عبداللطيف الكامل

احتضنت مدينة تيزنيت ،األربعاء  21شتنبر ،2022انطالقة
برنامج تكوين منتخبات ومنتخبي الجماعات بجهة سوس ماسة
في نسخته الثانية ،من خالل اجتماع رسمي عقده مجلس الجهة
وترأسه نائب الرئيس حسن مرزوكي بمعية الكاتب العام إلقليم
تيزنيت وممثلي املجلس اإلقليمي ومجلس جماعة مدينة تيزنيت.
وأجمعت كلمات املتدخلني في اللقاء على «أهمية التكوين املستمر
ألعضاء الجماعات الترابية لرفع قدراتهم التدبيرية وتحفيزهم على
اإلجتهاد في تدبير الشأن املحلي والتفاعل مع مطالب الساكنة
املحلية واإلستجابة النتظاراتها املختلفة» .وبهذا الخصوص أكد
نائب رئيس مجلس الجهة حسن مرزوكي (عن اإلتحاد اإلشتراكي)
«أن اختيار النساء املنتخبات العطاء انطالقة هذه املرحلة ينم عن
قناعة مجلس الجهة بالدوراملحوري الذي تلعبه املنتخبات في تدبير
الشأن املحلي» ،مضيفا «أن تكريمهن واالحتفاء بهن يشكل اعترافا
وتطوره ،ومساهماتها في
بحق املرأة وجهودها في بناء املجتمع
ّ
جميع املجاالت ،وخاصة منتخبات الجماعات الترابية اللواتي
حظني بثقة الساكنة» ،مشددا على «أهمية التكوين املستمر في
تعزيز قدرات الفاعلني الترابيني املحليني،وتنمية آفاقهم ومهاراتهم
املعرفية والتقنية،من أجل بلوغ أهداف التنمية الترابية بأعلى
كفاءة ممكنة ،وإرساء أصول الحكامة الجيدة وضمان االنسجام
مع التوجهات االستراتيجية» ،الفتا إلى أن «البرنامج التكويني
غني بورشاته وندواته» ،مذكرا «بدورة تكوينية خاصة باملنتخبات
على صعيد الجهة ،نظمت بمناسبة  8مارس ،2022حيث همت
املحطة األولى تكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية لعمالتي
أ َكاديرإداوتنان وانزكان أيت ملول،وإقليمي اشتوكة أيت باها
وتارودانت،خالل الفترة املمتدة بني  08مارس و 21يونيو.»2022
في السياق ذاته «تم الحرص على تكريس دور النساء املنتخبات
وصقل تجاربهن ودعم خبراتهن وتعزيز التراكمات واملكتسبات
الهامة التي تم تحقيقها في مختلف املجاالت  ،والسيما في مجال
تدبيرالشأن املحلي ،وضمن هذا التوجه يأتي اختيار موضوع
«تقنيات تطبيق قواعد الحكامة الترابية» ،يتابع نائب رئيس
مجلس الجهة ،مشيرا إلى»أن املشرع أولى للتكوين املستمرأهمية
بالغة ،حيث صنفه ضمن االختصاصات الذاتية للجهة ،بمقتضى
نص املادة  82من القانون التنظيمي  111.14املتعلق بالجهات،
ولتفعيل ذلك صدرمرسوم بتاريخ  29يونيو ،2016يحدد كيفيات
تنظيم دورات التكوين املستمر ،ومدتها وشروط االستفادة منها،
ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها».

ع .الكامل

مكنا�س ..حملة نظافة
بمنتزه غابة ال�سباب

خلفت مراسلة وجهها قائد منطقة بلفاع بإقليم
اشتوكة أيت باها يوم  15شتنبر ،2022إلى مدير
مجموعة مدارس تقصبيت بالنفوذ الترابي لجماعة
بلفاع ،ردود فعل غاضبة ومستنكرة من لدن نقابات
تعليمية وجمعية مديري املؤسسات التعليمية
باألسالك الثالثة باإلقليم ،وذلك احتجاجا على ما
وصفته بـ “تدخل قائد املنطقة في الشأن التربوي
وبنوع من التحكم ،حني وجه أمرا سلطويا بالتنفيذ
إلى مدير مدرسة بخصوص» عملية تسجيل أطفال
بالتعليم األولي».
هذا ونتج عن هذا «الفعل غير املسبوق» ،حسب
مصادر تربوية» استنكارا كبيرا من لدن األطر اإلدارية
والتربوية وممثليهم من النقابات والجمعيات» ،وفي
هذا الصدد أصدرت ثالث نقابات تعليمية بإقليم
اشتوكة أيت باها ،بيانا انتقدت فيه ما وصفته ب
«التصرفات الالمسؤولة من مسؤول اإلدارة الترابية»،

رافضة ما نعتته بـ «التسلط على السيد املدير» ،وكذا
«االتهامات الباطلة واملبنية على الوشايات الكاذبة
دون التحقق من مدى مصداقيتها».
البيان ذاته  -توصلنا بنسخة منه  -شجب «التدخل

استعرضت يف لقاء تواصلي بفاس

�سبل اإعادة الثقة لـ «ال�سيك» كو�سيلة لالأداء وحماية
م�سالح كافة المتعاملين بها
تمحور لقاء تواصلي نظم بفاس ،يوم الجمعة
املنصرم ،حول التعريف بخدمة «فحص الشيكات غير
الصحيحة» ،بحضور مهنيني من تجار وصناعيني
وحرفيني وفاعلني في املجال االقتصادي .اللقاء
املنظم بشراكة مع بنك املغرب وشركة «شيك أنفو»-
« ،CHEKINFOيأتي في إطار افتتاح سلسلة
اللقاءات التواصلية لغرفة التجارة والصناعة
والخدمات جهة فاس مكناس بعد العطلة الصيفية،
ويروم املساهمة في إغناء النقاش حول موضوع خدمة
فحص الشيكات للمتعاملني بها من شركات ومقاوالت،
ومهنيني وتجار أو مقاولني ذاتيني «حسب املنظمني،
حيث شكل «مناسبة للوقوف على عدد من اإلشكاالت
املرتبطة بمركزية الشيك في مختلف املعامالت املالية،
ألجل تقديم إضاءات حولها ،وكذا وشرح استخدام
«خدمة فحص الشيكات غير الصحيحة» باعتبارها
خدمة جديدة لبنك املغرب تم فيها التفويض لشركة
«شيك أنفو» بتسيير مصلحة مركز الشيكات غير
الصحيحة».
«وتندرج الخدمة الجديدة التي أطلقت منذ حوالي
 18شهرا ،في إطار املبادرات التي يتخذها البنك
املركزي لتعزيز صحة الشيك ،وإعادة املصداقية له

كوسيلة للتعامل ،وبالتالي املساهمة في تحسني مناخ
األعمال «يستشف من تدخل عبد الحميد املعزوزي ،عن
بنك املغرب ،الفتا إلى أن «خدمة فحص الشيكات غير
الصحيحة» ،تندرج في إطار الخدمات التي يسهر بنك
املغرب على تقديمها ،وهي تنضاف إلى الخدمة التي
أطلقها سنة  ،2008وهو ما مكن املغرب من التقدم في
التصنيف العاملي» ،مضيفا «أن هذه الخدمة الجديدة
تتيح مزايا عديدة  ،من بينها تقديم إمكانية التأكد من
الشيكات على أساس معلومات فورية ،وهي تأتي بعد
بذل مجهود تقني كبير لتطويرها».
«إن اللقاء يهدف إلى تقديم الخدمة ملنتسبي الغرفة
والفاعلني االقتصاديني ،إلعادة الثقة في الشيك كأداة من
أدوات األداء ،وتمكني الفاعلني االقتصاديني من خدمة
التأكد من صحة الشيكات التي تقدم لهم» يصرح لـ
«و.م.ع» ،النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات فاس  -مكناس ،املهدي العراقي الحسيني،
«مشيرا إلى «إلى وجود توجه مع بنك املغرب ،يروم
تنظيم لقاءات تواصلية مقبلة في الخدمات الجديدة
ذات القيمة املضافة العالية ،والتي سيقدمها بنك
املغرب في هذا املجال «لتحسني مناخ األعمال ،وزرع
نوع من الطمأنينة» سواء عند املرتفقني أو لدى

جبوري حسن

التجار والخدماتيني والصناعيني .بدوره ،أوضح مدير
املبيعات والتطوير ب «شيك أنفو» ،رضوان حنون ،أن
«خدمة فحص الشيكات غير الصحيحة» تهدف إلى
حماية التجار والشركات واملقاولني الذاتيني وأصحاب
األنشطة املهنية والتجارية والحرفية والصناعية من
مخاطر عدم األداء على الشيك» ،معتبرا «اللقاء محطة

هامة من أجل تقديم الخدمة للمرتفقني والتفاعل مع
أسئلتهم واستفساراتهم ،للوصول إلى مرحلة املناعة
الجماعية في ما يخص استعمال الشيك كوسيلة
لألداء ،من أجل رد االعتبار إليها ،وتعزيز الثقة فيها،
وحماية مصالح املرتفقني في إطار شفافية أكبر».

لتجاوز معيقات اندماج الفئة االجتماعية املعنية يف النسيج االقتصادي

�سرورة تطوير بنية موحدة للغة الإ�سارة واإعداد
قامو�س ممعير كدليل تربوي لالأطر التربوية
إعداد  :محمد أبو سعيد

نظمت جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض بمكناس  ،بمناسبة
اليوم العاملي للنظافة ،الذي يوافق  17شتنبر من كل سنة  ،يوم
األحد  18/09/2022حملة نظافة بالفضاء البيئي والرياضي ملنتزه
غابة الشباب  ،وذلك بمشاركة مجموعة من الفعاليات الشبابية
والنسائية ،وكذا أساتذة جمعية علوم الحياة واألرض ،وعضو
االئتالف املغربي من اجل املناخ والتنمية املستدامة وعدد من من
اطر املياه والغابات .وقد لقيت املبادرة استحسانا من طرف رواد
فضاء غابة الشباب والعديد من املواطنني الذين يجدون في الفضاء
البيئي للغابة متنفسا طبيعيا للعديد من سكان أحياء املدينة.
وقد تمكن املشاركون واملشاركات من جمع أكثر من  30كيسا
كبيرا من مختلف النفايات التي كانت تشوه فضاء الغابة وتؤثر
سلبا على املجال البيئي بها.
وتخللت الحملة فقرات تحسيسية على املستوى البيئي من خالل
عرض العديد من اللوحات البيئية التي طالت مجال الحفاظ على
املوارد املائية وصيانتها من الهدر ،باإلضافة إلى تدوير النفايات
البالستيكية والحفاظ على املجاالت الغابوية من الحرائق.
في نهاية الحملة تم توزيع العديد من الشواهد التقديرية على
املشاركني واملشاركات وعلى الفعاليات الجمعوية واإلعالمية
والتعليمية والرياضية والنسائية  ،التي ساهمت في إنجاح هذه
املبادرة البيئية ذات االنعكاس اإليجابي على محيط الفضاء البيئي
والرياضي بغابة الشباب.

السافر للقائد وأعوانه في مهام السيد مدير املؤسسة»،
مذكرا» بأن جميع العمليات التربوية التدبيرية داخل
املؤسسات التعليمية تخضع للمقررات والقوانني
واملذكرات التنظيمية التي تصدرها الوزارة الوصية،

وأن للقطاع مديرية إقليمية لها من اإلمكانيات
التدبيرية ما يسمح لها بمعالجة مشاكل القطاع دون
حاجة إلى أي تدخل من أي قطاع آخر».
ومن جهة أخرى أشارت النقابات التعليمية الثالث
التابعة لكل من (الفيدرالية الديمقراطية للشغل
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية
للتعليم) إلى «أن استفادة جميع األطفال املستوفني
للشروط تصطدم بمشكل ضعف البنية املادية والبشرية
املخصصة للتعليم األولي باملؤسسات التعليمية»؛
محملة «الجهات املسؤولة عواقب التدبير االرتجالي
لقطاع التعليم األولي النظامي» ،داعية ،في ختام
البيان ،إلى «الكف عن التدخل في الشأن التربوي»
باملنطقة ،علما بأن هناك «مديرية وأكاديمية تسيره،
وإذا كانت للمسؤول الترابي من مالحظات واقتراحات
فعليه أن يوجهها إلى املديرية اإلقليمية ملباشرة حل
املشاكل التي قد تعرفها بعض املؤسسات التعليمية،
ال أن يصدر أمره إلى مدير املدرسة ،طالبا منه التنفيذ
وكأنه عون سلطة تابع له»؟

يحتفل العالم في  23شتنبر من كل سنة باليوم العاملي للغة اإلشارة ،والذي تم
اعتماده وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ودخل حيز التنفيذ فعليا في عام
 ،2018ليبدأ االحتفال به كجزء من األسبوع العاملي للصم .وقد اختار االتحاد العاملي
للصم هذه السنة شعار «لغات اإلشارة توحدنا» للتحسيس بأهمية لغة اإلشارة بالنسبة
لهذه الفئة و لتعزيز فرص اندماجها في الحياة االقتصادية واالجتماعية.
وفي املغرب ،فإن االحتفال باليوم العاملي للغة اإلشارة يشكل فرصة للوقوف على
الجهود املبذولة للنهوض بهذه اآللية التواصلية وتوسيع انتشارها في مختلف مناحي
الحياة ،خاصة وأن عدد األشخاص الصم بلغ  63ألفا و 400شخص ،أي ما يمثل  4في
املائة من مجموع األشخاص في وضعية إعاقة  ،حسب بحث وطني أنجز من طرف وزارة
التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة في .2014
وتجيز لغات اإلشارة ،على غرار كل اللغات ،حرية التعبير وتبادل األفكار ،كما أن
تمكني األشخاص الصم من الحصول على تعليم في سن مبكر سيساعدهم في االندماج
املبكر أيضا .كما ترتبط هذه اللغة ارتباطا وثيقا بالهوية اللغوية ملجتمع الصم ،كعنصر
أساسي لدعم حقوق اإلنسان لهذه الفئة ،وحماية تنوعهم الثقافي.
وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير للنهوض بلغة اإلشارة وتطوير التكوين فيها على
املستوى الوطني لتيسير وصول األشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات
العمومية ،وذلك انسجاما مع مبادئ ومقتضيات االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وخاصة ما تنص عليه املادتان  21و  ، 24اللتان تحثان على
اتخاذ الدول األطراف التدابير املناسبة لتيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية
اللغوية لفئة األشخاص الصم و تمكني األشخاص في وضعية إعاقة من الحصول
على تعليم مالئم لالحتياجات الفردية .كما عرفت لغة اإلشارة تطورا ملحوظا في
املغرب خاصة في املؤسسات التعليمية الخاصة بفئة الصم ،والذي تعتبر مؤسسة لال
أسماء لألطفال والشباب الصم مرجعا رائدا في هذا املجال .وفي إطار حق الجميع في
الحصول على املعلومة ،تم اعتماد لغة اإلشارة لترجمة جلسات البرملان منذ سنة .2014
غير ان إشكالية لغة اإلشارة في املغرب تكمن في اختالفها باختالف جهات املغرب ،وهو
ما يظهر باألساس في الكلمات املؤشرة والتي تحمل في رموزها املحيط االجتماعي
والثقافي الذي يتواجد به الشخص األصم.لذلك ،يبقى الرهان األكبر بالنسبة للنهوض
بلغة اإلشارة يكمن في ضرورة تطوير بنية موحدة ومعيرة لهذه اللغة ،ووضع برامج
تكوينية في مجال التواصل بلغة اإلشارة وإعداد قاموس إشاري ممعير كدليل تربوي
لألطر التربوية.وفي هذا الصدد ،أكد الخبير في لغة اإلشارة واملترجم املعتمد لجلسات
البرملان ،مصطفى الكتاني ،أنه «ال توجد لغة إشارة موحدة» ،مضيفا أن «هذه اللغة
طبيعية وفي اآلن ذاته مكتسبة بالنسبة للمترجمني ،وهي منتشرة بنسبة  100في املائة
في املغرب ألنها اللغة التي يتواصل بها الصم فيما بينهم».
وشدد هذا الخبير ،في تصريح لـ «و.م.ع» ،على ضرورة إحياء مشروع «معيرة لغة
اإلشارة» ،الذي يرمي إلى تجميع التجارب الدولية وتعبئة الخبرات العلمية في مجال
اللغة ،مبرزا «أهمية معيرة لغة اإلشارة وتطوير وسائل تفاعلية وبرامج تكوينية لنشر،
وتعميم لغة إشارة مغربية ،فضال عن إدماج األشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية
في املجاالت االجتماعية والتعليمية واملهنية».

 08إعالنات
اململكة املغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بفاس
املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد تفويت
أصل تجاري
ملف عدد2022/31 :
حساب عدد3036 :
بمقتضى عقد رسمي حررته
األستاذة منال كراعي،
املوثقة بوجدة ،بتاريخ
 ،2022/08/29مسجل بوجدة
بتاريخ  ،2022/09/05فوتت
السيدة :حورية فحشوش:
الساكنة بوجدة ،حي محمد
بلخضر زنقة رسالن رقم .24
للسيد :وهبي زرزور :الساكن
بوجدة ،زنقة لفقيه النكادي
رقم  ،13بصفته وكيال عن
السيد عبد الكريم رانتاتوبا
Abdelkarim
(ZE-
RZOUR RANTATU .)PAجميع األصل التجاري
املعد الستغالل مقهى ،الكائن
بوجدة ،طريق طايرت تجزئة
العلج رقم  ،2املقيد بالسجل
التجاري تحت عدد 85240
تحليلي ،بثمن إجمالي قدره
مائتان وخمسون ألف درهم
(250000.00درهم).
تقبل التعرضات أمام املحكمة
التجارية بوجدة داخل أجل
أقصاه خمسة عشر يوما
املوالية للنشرة الثانية-
تطبيقا للمادة  84من مدونة
التجارة.
ع.س.ن/3251/ا.د
*************
اململكة املغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
التجارية بفاس
املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي
ملف القيم رقم2022/127 :
ملف التبليغ2022/733 :
تاريخ تعليق اإلعالن:
2022/09/20
تبليغ حكم غيابي بقيم في
إطار الفصل  441من ق.م.م
بناء على الدعوى املرفوعة من

طرف حورية الزيتي عنوانها
بحي اوالد بوطيب سكتور س
رقم  252الناظور.
ضد :رضوان مرزوقي عنوانه
شارع بئر انزران رقم 57
مركز بني تجيب.
يعلن القيم القضائي لدى
املحكمة التجارية بوجدة
أنه صدر حكم عن هذه
املحكمة عدد 2022/634
2022/06/16
بتاريخ
في امللف التجاري رقم
 1211/8207/2021قضى
بما يلي:
حكمت املحكمة بجلستها
العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم
في الشكل :بقبول الدعوى
في املوضوع :بإفراغ املدعى
عليه من املحل الكائن بشارع
انزران رقم  57بني تجيت.
وبهذا صدر الحكم في اليوم
والشهر والسنة أعاله.
وبناء على تبليغ الحكم للقيم
بتاريخ2022/08/11 :
إن القيم يعلن أن أجل الطعن
ال يسري إال بعد تعليق
اإلعالن باللوحة املعدة لذلك
 30يوما وإشهاره.
ع.س.ن/3252/ا.د
*************
اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم األولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة الدار
البيضاء  -سطات
املديرية االقليمية بالجديدة
إعــالن عـن طـلـب عـروض
مــفـتـوح
رقم09J/EXP/2022 :
في يوم األربعاء  19أكتوبر
 2022على الساعة العاشرة
بقاعة
صباحا ،سيتم
اإلجتماعات بمقر املديرية
اإلقليمية لوزارة التربية
الوطنية والتكوين املهني
بالجديدة والتعليم األولي
والرياضة ،الكائنة بزنقة ابن
تومرت  -البالطو -الجديدة،
فتح األظرفة املتعلقة بطلب
عروض مفتوح من أجل:
اإلطعام الجماعي لفائدة

الثالثاء  27شتنبر  2022املوافق  30صفر  1444العدد 13.259
jaridati1@gmail.com
تالميذ الداخليات ،املطاعم
التابعة
الطالبة
ودور
للمديرية اإلقليمية بالجديدة
(في حصتني منفردتني).
 الحصة األولى :الجديدةوموالي عبد هلل
 الحصة الثانية :أوالد غانم،سيدي عابد وأوالد عيسى
يـمـكــن ســحــب مــلــفات
طـلــبات العــروض من
مصلحة الشؤون االدارية
واملالية  -مكتب الصفقات
بمقر املديرية االقليمية
بالجديدة ،الكائن بشارع ابن
تومرت ،بالطو بالجديدة.
كما يمكن كذلك تحميلها
الكترونيا من بوابة الصفقات
العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
صاحب املشروع :املديرية
االقليمية للجديدة التابعة
لألكاديمية الجهوية للتربية
الدار
لجهة
والتكوين
البيضاء  -سطات.
الضمانات املؤقتة محددة
حسب االتي:
الحصة األولى:
(أربع
34000.00درهم
وثالثون ألف درهم)
الثانية:
الحصة
(ست
36000.00درهم
وثالثون ألف درهم)
الكلفة التقديرية مع احتساب
الرسوم للخدمات محددة
من طرف صاحب املشروع
محددة حسب اآلتي:
الحصة األولى:
الدنيا1912308.75 :درهم
(مليون وتسع مائة واثنا
عشرة ألف وثالث مائة وثمان
دراهم وخمس وسبعون
سنتيما) مع احتساب الرسوم
القصوى:
2877930.00درهم (مليونني
وثمان مائة وسبع وسبعون
ألف وتسع مائة وثالثون
درهما) مع احتساب الرسوم
الحصة الثانية:
الدنيا2012340.00 :درهم
(مليونني واثنا عشر ألف
وثالثة مائة وأربعون درهما)

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

مع احتساب الرسوم
القصوى:
3031132.50درهم (ثالث
ماليني وواحد وثالثون
ألف ومائة واثنان وثالثون
درهما وخمسون سنتيما) مع
احتساب الرسوم
يـجب أن يكون كل مـن
مـحتـوى وشكل تـقـديـم
وإيداع مـلـفات املـتنافسـني
ملـقــتضـيــات
مـطـابـقـة
املـواد  27و 29و 31مـن
املـرسـوم رقـم 349-12-2
الصادر في 8جمادى االول
ى 20 (1434مارس )2013
املتعلق بالصفقات العمومية.
يـمكن للمتنــافسـيــن:
 إمــا إيــداع أظرفتهم،مـقــابـل وصـل ،بمصلحة
الشؤون االدارية واملالية
مكتب الصفقات بمقر املديرية
االقليمية بالجديدة ،الكائن
بشارع ابن تومرت ،بالطو
بالجديدة الى غاية يوم
األربعاء  19أكتوبر 2022
قبل الساعة العاشرة صباحا.
 أو إيداعها بطريقة الكترونيةطبقا ملقتضيات قرار وزير
االقتصاد واملالية رقم 14-20
الصادر في  08ذي القعدة
0 4 (1 4 3 5شتنبر )2 0 1 4
املتعلق بتجريد مساطر
إبرام الصفقات العمومية من
الصفة املادية.
 إمـا إرســالهـا عـن طـريـقالــبـريـد املـضـمـون بـإفــادة
بـاالسـتالم إلى عنوان
املديرية االقليمية بالجديدة.
 إمـا تـسـليـمـهـا مـبـاشـرةلـرئيــس لجنة فتح األظـرفـة
عـند بــداية الجـلسـة وقبل
فـتــح األظـرفـة.
إن الـوثـائـق املـثـبـتـة
الـواجـب اإلدالء بها هـي تلك
املنصوص عليها فـي املادة
 08من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3253/ا.د
*************
اململكة املغربية
وزارة العدل
بسطات االستئناف محكمة
املحكمة االبتدائية بسطات

اعالن عن بيع اصل تجاري
ملف تنفيذي عدد:
 2020/6304/370ا.خ
لفائدة :عبد االله بن االمام
ومن معه
ضد :شركة PRTC
في شخص ممثلها القانوني
يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
ببرشيد ان بيعا قضائيا
سيقع بمقر هذه املحكمة
2022/10/03
بتاريخ:
ابتداء من الساعة  11صباحا
بقاعة البيوعات رقم  2لالصل
التجاري رقم  423الكائن
بالبقعة رقم  20املنطقة
الصناعية بمدينة برشيد على
مقربة من الطريق الوطنية
الرابطة بني برشيد وسطات.
بجميع عناصره املعنوية
واملادية وحدة صناعية
وقوالب وتجهيزات مكتبية
وسيارة نفعية من نوع kIA
ترقيمها/56أ.23215/
ينطلق املزاد العلني لبيع
االصل التجاري اعاله ابتداء
من ثمن افتتاحي قدره
 1.700.000,00درهم
وكل من رسا عليه املزاد
سيؤدي الثمن نقدا او
بواسطة ضامن لالداء مع
زيادة  %10لفائدة ا لخزينة
العامة.
وعلى من أراد الزيادة في
االيضاح او االطالع على دفتر
التحمالت او تقديم عروض
االتصال بقسم التنفيذ املدني
بهذه املحكمة حيث يوجد
ملف اإلجراءات.
ع.س.ن /3247/إ.د
*************
الـمـمــــــلـكــــة

www.alittihad.info

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

الـمــــغـربـيـــــة
وزارة الداخــلـــيــة
والية جهة الدار البيضاء-
سطات
عمالة إقليم سطـات
باشـــــويــة ابــن احـمـد
جمـــــــــاعة ابـــن احمد
قسـم ش.ق.ا.م
مصـلحة م.م.ب.م
شسـاعة املداخيل
إعالن عـن طلــب عــروض
أثمــان مفـتــوح -
(جلسة عموميــة)
N° 02/2020 DAJAF
فـــي يــوم الخميس 20
أكتوبر  ،2022على الساعـة
العاشـرة صباحـا ،سيتـم في
قاعة االجتماعات بمقر جماعة
ابـن أحمد فتـح االظرفــة
املتعلقـة بطلــب عــروض
أثمــان مفتوحــة لكراء
مرافق السوق االسبوعي
لجماعة ابن أحمد (سوق
البهائم  -واجبات الدخول
والوقوف بالسوق والوزن
العمومي  -واجبات دخول
البهائم الى الفندق ومحطة
وقوف السيارات) بالسوق
األسبوعي لجماعة ابن احمد
برسم السنة املالية ،2023
للفترة املمتدة من فاتح ينار
 2023إلى غاية  31دجنبر
.2023
يمكن سـحب ملف طلب
شساعة
من
العروض
املداخيل الـتـابعة لجماعة
ابن احمد ويمكن كذلك نقله
من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.
gov.ma
ويحدد مبلغ الضمان املؤقت،
فهو كما يلي:

Al Ittihad Al Ichtiraki

 - 1الحصة األولي :واجبات
الدخول إلى سوق البهائم:
20.000٫00درهم.
 - 2الحصة الثانية:
الدخول-الوقوف
واجبات
بالسوق والوزن العمومي:
20.000٫00درهم.
 - 3الحصة الثالثة :واجبات
دخول البهائم إلى الفندق
ومحطة وقوف السيارات:
10.000,00درهم.
يجب أن يكون كل من محتوى
وتقديم ملفات املتنافسني
مطابقيـن ملقتضيات املرسوم
رقم  2.12.349الصادر في
 08جمادى  1434املوافق
ل  20مارس  2013املتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكـن للمتنـافسيـن:
 إما إيداع أطرفتهم بشساعةاملداخيل التابعة لجماعة ابن
احمد مقابل وصـــل.
 إما إرسالها عن طريقالبريد املضمون إلى السيد
رئيس املجلس الجماعي البن
أحمد.
 وإمـا تسليمهـا مباشرةلرئيس لجنـة طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل فتح
االظرفـــــة.
إن الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك املقرر
في املواد  26 ،25و 27مـن
املرسوم السالف الذكر وهي
كما يلي:
 - 1امللف اإلداري الذي
يتضمن الوثائق التاليـــــة:
 التصريح بالشرف نسخة من نظام االستشارةمصادق عليها.
 طلب الكراء يتم فيه اإلشارةإلى الحصة املزمع كراءها،

ع.س.ن /3246/إد

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma
البريد االلكترونيJaridati1@gmail.com :
جريدة يومية
الثمن :أربعة دراهم
AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO
عمر بن جلون
مدير النشر والتحرير
1936
عبد احلميد جماهري
1975 -12- 18
شهيد صحافة
االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير

 سعيد منتسب عبد النبياملوساوي
 محمد رامي جالل كندالي لحسن العسبي محمد دهنون العربي رياض إدريس البعقيلي حميد بنواحمان جمال امللحاني -عماد عادل

 حفيظة الفارسي خديجة مشتري سهام القرشاوي إبراهيم العماري عبد العزيزبلبودالي
 عبد الصمدالكباص
 عزيز الساطوري محمد الطالبي املصطفىاإلدريسي

ويجب أن يبيــن هذا الطلب
بكيفية مدققــة اإلسم الكامل
لطالب الكراء ومحـل السكــن
ورقـم الحساب البريــدي
أو البنكــي وكل املعلومات
اإلضافية.
 مذكرة تتضمن الوسائلالبشرية والتقنية التي ينوي
املرشح تخصيصها لتسيير
املرفق.
 صورة شمسية لبطاقةالتعريف الوطنيــة.
 شهادة تتثبت أنه فيوضعيـة جبائيـة قانونية
مسلمة منذ أقـل من سنة.
 شهادة مسلمة من طرفصندوق الضمان االجتماعي
منذ أقل من سنة.
 نسخة من دفتر التحمالتوالشروط الخاصة بكراء
مرافق السوق األسبوعي
مصادق على توقيعها من
طرف املشارك.
 شهادة اإلقامة بالنسبةلألشخاص الذاتيني أو
القانون األساسي ومحضر
آخر جمع عام لألشخاص
املعنويني.
 وصل أو شهادة الضماناملؤقت.
 )2امللف املالـي الذي يتضمن
الوثائق التاليـة:
 عقد إلزام يتم فيها توضيحاملقترح
العرض
مبلغ
بالحروف وباألرقام للحصة
املراد كراءها.
 شيك مصادق عليـه يتضمنمبلغ كراء الستة األشهر
األخيرة من مدة الكراء على
األقل كتسبيق بمثابة ضمانة
لحقوق الجماعة.
ع.س.ن /3254/إ.د

ع.س.ن /3245/إد

التحرير  -االدارة  -املالية  -التوزيع -
االشتراكات  -االشهار
 33زنقة األمير عبد القادر  -الدار البيضاء -
الهاتف0522.61.94.00 :خطوط مشتركة
فاكس التحرير0522.62.28.10 :
الترقيم الدولي0581030 :
رقم االيداع القانوني 14 - 83

الطبع :مطبعة دار النشر املغربية  5 - 13زنقة الجندي
توفيق عبد القادر  -الدار البيضاء الهاتف0522.62.15.02 :
 nقسم االشهار 44شارع الجيش امللكي الطابق
الثالث الدار البيضاء
الهاتف 0522.31.00.62 :الفاكس0522.31.28.10 :
 nقسم االشهار 33زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف 0522.61.94.00 :الفاكس0522.61.15.80 :
Jaridatipub@yahoo.fr

Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب طنجة 70 :شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12
الهاتف 0539.94.31.11الفاكس0539.94.31.07 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب مكناس 1 :شارع موريطانيا
مركز التجاري سيليكت رقم 6
الهاتف 0535.52.08.86 :الفاكس0535.40.23.59 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب فاس 79 :شارع املوحدين الطابق الثالث
الهاتف05.35.65.26.55 :
Jaridati1@Gmail.com

املكاتب اجلهوية
 nمكتب الرباط 10:زنقة زحلةالهاتف:
 - 0537.72.24.91الفاكس0537.70.46.19 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 4رقم
 2تطوان
الهاتفJaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :
 nمكتب مراكش :عمارة جزود  -شارع يعقوب املنصور
جليز  -مراكش
الهاتف0524.44.88.66 :الفاكس0524.44.88.66 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب اسفي 8 :ساحة محمد الخامس اقامة اطلس
رقم اللجنة الثنائية
الهاتف 0524.62.33.60 :الفاكس0524.62.33.60 :
للصحافة املكتوبة
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب وجدة :اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع ع.ح.ي 05 - 022
الزرقطوني
الهاتف0536690903 :الفاكس0536710765 :

طبع من عدد أمس
2022/09/26

12.470

توزيع:
سبريس

 09إعالنات
اململكة املغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع قضائي
باملزاد العلني
ملف تنفيذي عدد:
2022/1742
لفائدة :حمزة رزوق ينوب
عنه األستاذ عبد العزيز
زروقي املحامي بوجدة
ضد :بوجمعة رحماني،
عنوانه زنقة ارشميد رقم 4
وجدة
ينوب عنه األستاذ سهيد
بن يوسف املحامي بوجدة
ليكن في علم العموم أنه
سيقع يوم  12أكتوبر 2022
على الساعة الثانية زواال
البيع باملزاد العلني ألكبر
وآخر مزايد ميسور للعقار
اآلتي بيانه :العقار موضوع
الرسم العقاري عدد:
 5716/40امللك املسمى
«تبارة »16البالغ مساحته
 117متر مربع تتربع عليه
بناية سكنية تتألف من
طابق سفلي وطابق علوي
يوجد العقار بتجزئة كيس
بأحفير.
حدد ثمن انطالق عملية بيع
العقار السالف الذكر في
مبلغ800.000 :درهم ،مع

زيادة  % 3لفائدة خزينة
الدولة.
يشترط ضمان األداء
وللمزيد من املعلومات
واالطالع على كناش
الشروط والتحمالت يجب
االتصال بمكتب التنفيذات
القضائية حيث يوجد امللف
رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/3250/ا.د
*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء -
سطات
وزارة الداخلية
عمالة إقليم سطات
باشوية ابن احمد
جماعة ابن احمد
إعالن عن طلـب عـروض
مفتـوح
03/BAH/2022
رقمBAH/03/2022 :
في يوم 2022/10/25
على الساعة الحادية عشر
صباحا سيتم في قاعة
االجتماعات بجماعة ابن
احمد فتح االظرفة املتعلقة
بطلب عروض مفتوح
بعروض األثمان ألجل:
أشغال إعادة تأهيل وتهيئة
املجزرة الجماعية بجماعة
ابن احمد ،إقليم سطات.
يمكن سحب ملف طلب

الثالثاء  27شتنبر  2022املوافق  30صفر  1444العدد 13.259
jaridati1@gmail.com

العروض من مصلحة باالستالم إلى السيد رئيس
الجماعية املجلس الجماعي البن
األشغال
والصفقات بجماعة ابن احمد.
احمد ،ويمكن أيضا نقله  -إما إيداع اظرفتهم بطريقة
الكترونيا من بوابة صفقات الكترونية
يوم
الورش
معاينة
الدولة:
 2022/10/13 www.marchespublics.على الساعة
 11صباحا
gov.ma
املثبـتة
الوثـائق
حدد مبلغ الضمان املؤقت إن
في 1 0 . 0 0 0 ٫ 0 0 :د ر هم الواجـب اإلدالء بها هي تلـك
املنصوص عليها في املادة
(عشرة أالف درهم)
كلفة تقدير األعمال محددة  10من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3255/ا.د
في مبلغ423720,00 :درهم
وثالثة
مائة
(أربعة
*************
وعشرون ألف وسبعة مائة
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
وعشرون درهم.
عمالة انزكان ايت ملول
يجب أن يكون كل من محتوى
وتقديم ملفات املتنافسني جماعة الدشيرة الجهادية
مديرية املصالح
مطابقني ملقتضيات املواد
 29 ،27و  31من املرسوم
قسم التجهيز
رقم 349-12-2 :املتعلق
مصلحة الصفقات
إعــــالن عــن طلــــب
بالصفقات العمومية.
عـــــروض أثمان
ويمكن للمتنافسني:
 إما تسليمها مباشرةرقــم2022/13 :
لرئيس مكتب طلب العروض
(مخصص للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة
عند بداية الجلسة وقبل
الوطنية ،للتعاونيات
فتح األظرفة.
أو إتحاد التعاونيات،
 إما إيداع أطرفتهم مقابلوللمقاولني الذاتيني)
وصل ،بمصلحة األشغال
والصفقات في يوم  20أكتوبر 2022
الجماعية
على الساعة العاشرة
بجماعة ابن احمد.
 إما إرسالها عن طريق صباحا سيتم في قاعةالبريد املضمون بإفادة االجتماعات رقم 108

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

بالقصر الجماعي للدشيرة
الجهادية ،فتح األظرفة
املتعلقــة بطلب عــــروض
أثمـــان:
 عرض أثمان رقم: :2022/13املتعلق بشراء
مواد البناء للمقابر لجماعة
الدشيرة الجهادية عمالة
انزكان أيت ملول (مخصص
الصغرى
للمقاوالت
الوطنية،
واملتوسطة
للتعاونيات أو إتحاد
وللمقاولني
التعاونيات،
الذاتيني)
يمكن سحب ملفات العروض
من مصلحة الصفقات
الكائن بالقصر الجماعي
للدشيرة الجهادية ،ويمكن
كذلك نقله إلكترونيا من
بوابة صفقات الدولة من
العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.
gov.ma
الضمانة املؤقتة لعرض
أثمان رقم 2022/13 :محددة
في مبلغ (1500.00درهم)
ألف وخمسمائة درهم مع
احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال موضوع
طلب عرض أثمان رقم
 2022/13محددة في مبلغ
(81.600.00درهم) واحد
وثمانون ألف وستمائة
درهم مع احتساب الرسوم.
يجب أن يكون محتوى
وتقديم ملفات املتنافسني
طبقا ملقتضيات الفصلني
 29.27و 31من املرسوم
رقم  2-12-349الصادر
في  8جمادى 1434
(20مارس )2013بتحديد
شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة و كذا بعض
القواعد املتعلقة بتدبيرها.
ملفات
تقديم
يجب
املتنافسني طبقا للمادة 11
من نظام االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:
* إما إيداع أظرفتهم مقــابل
وصل من مكتب الضبــط
بالجماعة .
* إما إرسالها عن طريق
البريد املضمون بإفادة
باالستالم إلى املكتب
املذكور أعاله.
* إما تسليمها مبــاشرة
طلب
مكتب
لــرئيس

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

العروض عند بـداية الجلسة
وقبل فتح األظرفة.
* إما إرسال عروضهم
بطريقة إلكترونية.
الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك املقررة
في املادة  09من نظام
االستشارة.
ع.س.ن/3256/ا.د
*************
اململكة املغربية
Royaume du Maroc
وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات
Ministère de
l?Agriculture, de
la Pêche Maritime,
du Développement
Rural et des Eaux et
Forêts
قطاع املياه والغابات
Département des
Eaux et Forêts
La Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de Rhamna
إعالن عن طلب عروض
مفتوح
رقم:
/2202/10م.ا.م.غ.م.ت/ر
في يوم  20من شهر أكتوبر
 2022على الساعة الحادية
عشرة صباحا سيـتم بمقر
املديرية اإلقليمية للمياه
والغابات و محاربة التصحر
للرحامنة  -بابن جرير حي
الرياض  ،2فتح األظرفة
املتعلقة بطلب عروض أثمان
ألجل :اشغال بناء صهريج
للمياه في اطار تهيئة الغابة
الشبه الحضرية باحة
املشرع الجماعة الترابية
سيدي عبد هلل قيادة اوالد
تميم دائرة الرحامنة عمالة
الرحامنة.
مبلغ الضمان املؤقت
بالدرهم 5000درهم (خمسة
االف درهم).
تقدير كلفة األعمال محددة
من طرف صاحب املشروع
231.903,00درهم (مائتان
وواحد وثالثون ألف
وتسعمائة وثالث دراهم)
يمكن سحب ملف طلب

العروض بمقر املديرية
اإلقليمية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر للرحامنة
 بابن جرير حي الرياض 2تحميله إلكترونيا من بوابة
الصفقات العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
يجب أن يكون كل من
محتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابق
ملقتضيات املواد  27و
 29و  31من املرسوم رقم
 2.12.349الصادر في
 8جمادى األولى 1434
(20مارس )2013املتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:
 إما إرسال أظرفتهم عنطريق البريد املضمون
بإفادة باالستالم إلى املكتب
املذكور،
 إما إيداعها ،مقابل وصل،بمقر املديرية اإلقليمية
للمياه والغابات ومحاربة
التصحر للرحامنة  -بابن
جرير حي الرياض .2
 إما تسليمها مباشرةلرئيس لجنة طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل
فتح األظرفة.
 أو إلكترونيا عبر البوابةااللكترونية:
www.marchespublics.
gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك
املنصوص عليها في املادة
 8من نظام االستشارة.
* ملحوظة :يتعني على
املتنافسني غير املقيمني
باملغرب االدالء بامللف
التقني كما هو مذكور في
نظام االستشارة.
ع.س.ن/3257/ا.د
*************
اململكة املغربية
جامعة شعيب الدكالي
كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية
بالجديدة
اعالن عن طلب عروض
مفتوح
رقم2022/FSJESJ/01 :
01FSJESJ//2022
في يوم الخميس 20
أكتوبر 2022على الساعة
الحادية عشرة صباحا,

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info

سيتم في مقر كلية العلوم
واالقتصادية
القانونية
بالجديدة
واالجتماعية
فتح األظرفة ،املتعلقة
بطلب العروض ,بعروض
اثمان ألجل تدبير مقصف
كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية
بالجديدة.
يمكن سحب ملف طلب
العروض بمصلحة الشؤون
االقتصادية بالكلية الكائنة
بالطريق الوطنية ,رقم
( 1طريق ازمور) كلم 6
الحوزية-الجديدة.
كما يمكن سحبه من موقع
الصفقات العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
* الضمان املوقت محدد في
مبلغ  :خمسة االف درهم
(5000.00درهم)
* وقد حدد الثمن التقديري
الذي وضعه صاحب
املبلغ
في
املشروع
التالي :سبعون الف درهم
(70000.00درهم)
يجب ان يكون كل من
محتوى وتقديم ملفات
مطابقني
املتنافسني
ملقتضيات املادتني  27و29
من القانون السالف الذكر,
ويمكن للمتنافسني:
 اما إيداع اظرفتهم مقابلوصل بمكتب مصلحة
االقتصادية
الشؤون
بالكلية.
 اما ارسالها عن طريقالبريد املضمون بإفادة
باالستالم الى مصلحة
الشؤون االقتصادية.
 إما إرسالها إلكترونيا عبرالبوابة املغربية للصفقات
العمومية.
 اما تسليمها مباشرةلرئيس مكتب طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل
فتح االظرفة.
ستتم زيارة املواقع يوم
الثالثاء  11أكتوبر 2022
على الساعة العاشرة
صباحا.
ان الوثائق املثبتة الواجب
االدالء بها هي تلك املقررة
في املادة  5من نظام
االستشارة.
ع.س.ن/3259/ا.د

ع.س.ن /3258/إد

ع.س.ن /3249/إد

ع.س.ن /195/إت
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سودوكو
سهلة

سودوكو
متوسطة

سودوكو
صعبة

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

أبو سلمى

حل سودوكو سهلة

حل سودوكو متوسطة

حل سودوكو صعبة
أوقات الصالة حسب توقيت الدار البيضاء

حل المسهمة

األيام

ربيع األول

شتنبر

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

اإلثنين

29

26

05:53

13:27

16:47

19:26

20:39

الثالثاء

01

27

05:54

13:26

16:46

19:24

20:38

األربعاء

02

28

05:55

13:26

16:45

19:23

20:36

الخميس

03

29

05:56

13:26

16:44

19:22

20:35

الجمعة

04

30

05:57

13:26

16:43

19:20

20:34

السبت

05

01

05:57

13:25

16:42

19:19

20:32

األحد

06

02

05:58

13:25

16:41

19:18

20:31

حل الشبكة المزدوجة

جامعة الرياضة للجميع تعقد جمعها العام في دجنبر وتفتتح الموسم في أكتوبر
شكلت انطالقة الموسم الرياضي – 2023
 ،2022وانعقاد الجمع العام العادي وإحداث عصب
جهوية محور االجتماع الذي عقده المكتب المديري
للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع ،يوم
السبت  24شتنبر بمقر الجامعة بالرباط.
فقد تقرر خالل هذا االجتماع ،برئاسة نزهة
بدوان ،رئيسة الجامعة ،إعطاء انطالقة الموسم
الرياضي الجديد ( )2022 – 2023يوم االثنين
 10أكتوبر المقبل.
وبهذه المناسبة استعرض المكتب المديري
البرنامج الرياضي والتنشيطي الحافل ،الذي

أع��دت��ه الجامعة ،وم��ن أه��م م��ح��اوره القوافل
الرياضية ،التي تجوب مختلف جهات المملكة،
بهدف إشاعة ثقافة ممارسة الرياضة ونشر فكر
الحفاظ على الصحة وخلق دينامية رياضية
بمختلف ربوع المملكة ،علما بأن هذه القوافل
يستفيد منها آالف المواطنين م��ن مختلف
الشرائح االجتماعية والفئات العمرية ،السيما
النساء والشباب.
كما يشمل برنامج الجامعة أياما رياضية،
تتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة
وندوات تحسيسية ،فضال عن الرياضات واأللعاب

التقليدية ،حركية منها وذهنية ،باعتبارها تراثا ال
ماديا وموروثا ثقافيا ،تحرص الجامعة أشد ما
يكون الحرص على إحيائه وتثمينه ،والذي ما يزال
يحظى بشعبية واسعة في بعض مناطق المملكة.
وتستهدف األي���ام الرياضية بالخصوص
ساكنة المناطق النائية وكذا األحياء الشعبية
المهمشة ،والتي يوكل تنظيم البعض منها
إلى الجمعيات النشيطة ،المنضوية تحت لواء
الجامعة.
وفي سياق متصل ،ق��رر المكتب المديري
للجامعة إح��داث ثالث عصب جهوية قبل متم

السنة الجارية بكل م��ن جهتي ال��رب��اط سال
القنيطرة ودرعة تافياللت ،باإلضافة إلى عصبة
الصحراء ،التي ستضم جهات كلميم واد نون
والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب،
مشددا على أهمية األدوار المنوطة بالعصب في
تنفيذ اإلستراتيجية العامة للجامعة بغية توسيع
قاعدة الممارسة الرياضية والنشاط البدني لتشمل
كافة أطياف المجتمع.
كما تقرر خالل االجتماع عقد الجمع العام
العادي للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع
في شهر دجنبر المقبل.

نزهة بيدوان ،رئيسة جامعة الرياضة للجميع

الـريـــاضي

a
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يواجه اليوم
الباراغواي
بإشبيلية

مباراة المغرب والباراغواي
تحت مراقبة أمنية مشددة
من المنتظر أن تدور المباراة الودية ،التي ستجمع
المنتخب الوطني المغربي بمنتخب الباراغواي ،مساء يومه
الثالثاء بإشبيلية االسبانية ،تحت مراقبة أمنية مشددة،
عقب األحداث التي رافقت مباراة النخبة الوطنية بمدينة
برشلونة ،ضد منتخب الشيلي ،حيث سجل انفالت على
مستوى مداخل الملعب ،كما اقتحم العشرات من المشجعين
أرضية الميدان عقب نهاية المواجهة ،بانتصار رفاق العميد
رومان سايس بهدفين دون مقابل.
وأثارت هذه األحداث استياء فريق إسبانيول برشلونة،
مالك الملعب الذي احتضن المواجهة ،حيث وصفها بغير
المقبولة .وحسب تقارير إعالمية فإن السلطات األمنية
االسبانية تلقت تقارير مفصلة في هذا الشأن ،ما جعلها
ترفع درجة التأهب ،وتعزز تواجد العناصر األمنية بمحيط
ملعب بينيتو فيامارين ،التابع لنادي بيتيس ،الذي سيحتضن
المواجهة يومه الثالثاء ،بداية من الثامنة ليال بالتوقيت
المغربي (التاسعة ليال بالتوقيت االسباني).

المنتخب األولمبي ينهزم
من جديد أمام السنغال

الفريق الوطني يراهن على تعزيز هام�ش التفا�ؤل في ثاني اختباراته رفقة الركراكي
حاريث مرشح للدخول أساسيا يف مواجهة الباراغواي

إبراهيم العماري
يواجه المنتخب الوطني المغربي ،مساء يومه الثالثاء بإشبيلية االسبانية،
منتخب الباراغواي ،على أرضية ملعب بينيتو فيامارين ،التابع لنادي بيتيس،
في ثاني مبارياته تحت قيادة الناخب الوطني الجديد وليد الركراكي.
وستحاول النخبة الوطنية في هذه المواجهة الودية تأكيد المستوى
الجيد الذي ظهرت به يوم الجمعة الماضي أمام منتخب الشيلي ،حيث أرسل
الالعبون كثيرا من إشارات االطمئنان ،وأظهروا حماسا كبيرا في االرتقاء
بالمستوى العام ،إلى الدرجة التي تنتظرها الجماهير المغربية.
وحملت بداية النخبة الوطنية ،تحت قيادة الركراكي ،مؤشرات إيجابية،
حيث ظهرت بصمته واضحة على األداء العام للعناصر الوطنية ،والسيما
من الناحية النفسية ،رغم قصر فترة تحمله مسؤولية اإلشراف على الفريق
الوطني ،خلفا للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش ،الذي فشل في حشد
اإلجماع حوله ،رغم أنه قاد الفريق الوطني إلى التأهل إلى نهائيات كأس
العالم بقطر  ،2022حيث دخل في خالفات حادة مع بعض الالعبين ،والسيما
المزراوي وحاريث وزياش ،الذي اعتزل اللعب الدولي بسببه ،قبل أن يتراجع
عن قراره برحيل المدرب البوسني.

وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى إشبيلية يوم السبت ،بعد رحلة
طويلة ،قادته إلى مطار طنجة ،ومنه إلى المدينة األندلسية ،بسبب رفض
هيئة الطيران االسباني منح الترخيص للطائرة المغربية بعبور األجواء
الداخلية االسبانية .وأجرى مساء األحد حصة تدريبية ،بملعب لويس ديل
سول بمركز تداريب نادي بتيس بمدينة إشبيلية ،ركز فيها وليد الركراكي
على الجانب التقني والبدني.
وخاضت المجموعة الوطنية أمس االثنين حصتها التدريبية األخيرة،
تحضيرا لهذه المواجهة ،والتي حرص فيها الناخب الوطني على إنهاء
الرتوشات التقنية والتكتيكية على المجموعة التي سيدخل بها مواجهة اليوم،
حيث يرجح أن يمنح الفرصة بعض الالعبين الذين لم يشاركوا أمام الشيلي،
بغاية توسيع قاعدة االختبار ،والوقوف على إمكانيات العبيه ،قبل الحسم
في الالئحة التي سيدخل بها االستحقاق العالمي ،بعد ستة أسابيع من اآلن.
وأشاد الركراكي بالعرض الجيد لالعبيه ،إذ قال عقب الفوز على الشيلي
«أكثر ما أعجبني في المجموعة الوطنية ،هو الروح الجماعية التي ميزتنا
وكانت سر انتصارنا .حماس الالعبين كان كبيرا من أجل الفوز».
وأضاف «لدي مجموعة أثق فيها والعبون جيدون ،فرغم ضيق الوقت إال
أنهم فهموا ما أريد .ونعمل على تطوير أدائنا».
وأردف قائال «سعداء بالفوز ،لكن مازال ينتظرنا عمل ،وتصحيح بعض
الجزئيات ،مثلما حدث في الشوط األول ،ألننا قد نعاقب على مثل تلك األخطاء

إشادة رجاوية – ودادية بأجواء الفريق الوطني
عبر بدر بانون ،وأشرف داري عن ارتياحهما لألجواء
داخل الفريق ،واالشتغال تحت إشراف الناخب الوطني
وليد الركراكي.
وقال بانون إن وليد الركراكي يعتد على إيصال أفكاره
بطريقة سهلة وبسيطة ،وهو ما خلق ارتياحا كبيرا في
أوساط المنتخب الوطني ،كما أن الالعبين تجاوبوا معه
بسرعة خالل التداريب ،األمر الذي جعله يحقق أكثر من
 80من الرهانات التي خطط لها في مواجهة الشيلي.
وأوضح الالعب السابق للرجاء الرياضي ،في تصريح
للموقع الرسمي للجامعة ،أنه رغم النجاح في تطبيق
تعليمات المدرب وليد الركراكي في المباراة األولى،
إال أن المجموعة الوطنية تحتاج إلى عمل إضافي من
أجل بلوغ درجة المثالية ،سيما وأن بعض األخطاء تم
تسجيليها ويجب االشتغال عليها في أفق الوصول إلى
المستوى الذي تطمح إليه الجماهير المغربية.
وتوقع بانون أن تدخل المجموعة الوطنية مباراة اليوم
أمام الباراغوي من أجل تأكيد المستوى الذي قدمته في
اللقاء األول أمام الشيلي ،وتكريس أدائها الجيد ،في أفق
تعزيز منسوب التفاؤل لدى الجماهير المغربية ،آمال أن
يكون رفقة زمالئه في مستوى التطلعات ،رغم قصر مدة
اشتغالهم تحت إشراف وليد الركراكي.
وب�������دوره س����ار أش�����رف داري ،الع����ب ب��ري��س��ت
ال��ف��رن��س��ي ،ع��ل��ى ن��ف��س ال��م��ن��وال ،ع��ن��دم��ا أش����ار إل���ى أن ال��ل��ع��ب أم��ام
الباراغواي سيكون فرصة مناسبة لقياس اإلمكانيات ،رغم أنها جاءت
في مرحلة انتقالية للفريق الوطني ،ال��ذي يقوده ناخب وطني جديد.

أمام كرواتيا أو بلجيكا في المونديال ،خاصة في المرتدات الهجومية».
وختم «سنستعد لودية الباراغواي من أجل تقديم مستوى أفضل».
ومن جهته ،قال العميد رومان سايس عقب مباراة الشيلي« :كان اختبارا
جيدا ومهما لنا ،لقد واجهنا خصما قويا ومنظما ،لكن منتخبنا كان أفضل على
جميع المستويات ،شيء جيد أن نفوز في مثل هذه المباريات قبل المونديال».
وأضاف «الفوز في هذه الودية لن يسقطنا في فخ الغرور وال يعني أن
العمل انتهى ،علينا أن نتجاوز األخطاء التي ارتكبناها ،كي نصبح جاهزين
للمونديال».
وتابع «سنستعد للودية الثانية أمام الباراغواي ،وسنلعب بنفس الرغبة
واألسلوب لتحقيق نتيجة إيجابية ،ومواصلة العمل في ظل ضيق الوقت».
وعموما فإن منتخب الباراغواي سيكون اختبارا مهما للعناصر الوطنية،
بالنظر إلى ما يتوفر عليه من مؤهالت تقنية وتكتيكية ،حيث سيوفر للركراكي
فرصة تأسيس ميكانيزمات لعب فعالة في مواجهة المنتخبات التي تعتمد
على المزاوجة بين اإلمكانيات التقنية والبدنية.
وه��ذه هي المرة األول��ى التي يواجه فيها المنتخب الوطني نظيره
الباراغوياني ،كما أنها المواجهة الحادية عشر أمام منتخبات أمريكا
الجنوبية ،حقق فيها الفوز مرة واحدة وتعادل واحد وكانا معا أمام منتخب
الشيلي مقابل ثمانية هزائم ،وكانت أمام األرجنتين ثالث مرات ومرتين أمام
البرازيل وواحدة أمام كل من األوروغواي وكولومبيا والبيرو.

الركرايك يحرص عىل تقريب املسافة بينه وبني الالعبني

اإلصابة تنهي مبكرا موسم
التوهامي مع بلد الوليد
تعرض الدولي المغربي ،أنور التوهامي ،العب فريق ريال
بلد الوليد اإلسباني لكرة القدم ،إلصابة خطيرة ستبعده
عن المالعب إلى نهاية الموسم الجاري.
ووفق بالغ صادر عن الفريق األندلسي ،فقد تأكدت حاجة
التوهامي إلجراء عملية جراحية في غضون األسابيع المقبلة،
بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى،
خالل المباراة الودية التي جمعت فريقه يومه الخميس
الماضي بأوساسونا.
يشار إلى أن أنور التوهامي سبق له أن حمل قميص
المنتخب المغربي بضع دقائق تحت قيادة الناخب الوطني
السابق ،البوسني وحيد خاليلوزيتش ،في مباراتي غانا
وبوركينافاسو الوديتين سنة .2019

البطولة االحترافية الثانية (الدورة الثالثة)

نهضة الزمامرة بالعالمة الكاملة وسقوط
مدو لشباب خنيفرة أمام اتحاد الخميسات
ع.بلبودالي

وتمنى الالعب السابق لفريق الوداد الرياضي ،أن يحقق رفقة وزمالئه الفوز
في مباراة اليوم بغاية رفع منسوب الثقة ،وإعادة تمتين جسر المحبة مع
المناصرين ،وبالتالي الحصول على جرعة إضافية من التفاؤل ،قصد دخول
منافسات كأس العالم بقطر بمعنويات مرتفعة.

انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم ألقل من  23سنة أمام
نظيره السنغالي بثالثة أهداف لواحد ،في المباراة الودية
التي جمعتهما ،مساء أول أمس األحد ،على أرضية المجمع
الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط .وسجل الهدف
الوحيد للمنتخب المغربي سفيان بنجديدة في الدقيقة .39
وكان المنتخب المغربي قد انهزم أمام نظيره السنغالي في
المباراة الودية األولى بأربعة أهداف لالشيء.
وكان المنتخب الوطني قد انهزم بنتيجة  4أهداف دون
مقابل الشيء أمام المنتخب السينغالي ،في المباراة الودية
األولى التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.
يذكر أن العناصر الوطنية تخوض تجمعا إعداديا مغلقا
بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة إلى غاية
يومه الثالثاء.

حقق فريق نهضة الزمامرة فوزه الثالث على التوالي في
بطولة الموسم الجديد،محافظا على صدارته للترتيب العام.
وكان فوزه الثالث على حساب ضيفه رجاء بني مالل الذي
يبدو أنه يواجه صعوبات كثيرة في بداية هذه البطولة،إذ من
أصل ثالث مباريات لم يغنم منها سوى بنقطة واحدة فقط.
الجولة الثالثة من البطولة االحترافية الثالثة أفرزت
مفاجأة كبيرة وتتعلق بسقوط شباب أطلس خنيفرة بميدانه
ونتيجة عريضة وصلت لثالثة أهداف لصفر وكانت أمام اتحاد
الخميسات الذي يبدو أنه بصم على انطالقته الحقيقية من
هذه المباراة.
وواصل فريق يوسفية برشيد تحقيق نتائجه الجيدة بفوزه
داخل ملعبه على وداد فاس بهدفين لالشيء ،مضيفا متاعب
أخرى في مسار الفريق الفاسي .وسقط في نفس هذه الدورة
فريق الجمعية السالوية بملعبه أمام وداد تمارة،في مباراة
تسيد فيها الفريق الضيف وعرف كيف يخطف نتيجة الفوز
رغم صعوبة المواجهة مع الفريق الجار.

ونجح فريق سريع واد زم في العودة بتعادل هام من أمام
مضيفه أولمبيك الدشيرة ،كما هو حال االتحاد الوجدي حين
حل ضيفا على االتفاق المراكشي،وشباب بنجرير في رحلته
إلى مدينة الرباط لمواجهة سطاد الرباطي.
وتغلب الراسينغ البيضاوي على ضيفه شباب المسيرة
بهدفين لهدف واحد في مباراة لم تكن النتيجة التي انتهت
بها عادلة بالنسبة للفريق الضيف الذي لم يكن ضعيفا وكان
بإمكانه العودة من الدارالبيضاء بالتعادل على األقل.

النتائج:

يوسفية برشيد  ....وداد فاس 0-2
جمعية سال .....وداد تمارة 2-1
االتفاق المراكشي ...االتحاد الوجدي 1-1
أولمبيك الدشيرة .....سريع وادي زم 2-2
نهضة الزمامرة ....رجاء بني مالل 0-1
الراسينغ البيضاوي ...شباب المسيرة 1-2
سطاد المغربي ....شباب بن جرير 0-0
شباب أطلس خنيفرة...التحاد الخميسات 3-0
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متحف لوكالة املخابرات الأمريكية :تذكارات من اأبرز عمليات «�سي اآي اإيه»
في أروقة املقر الرئيسي للمخابرات املركزية األميركية في
النغلي (والية فرجينيا) يكشف متحف الوكالة الذي تم تجديده،
رغم أنه ما زال مغلق ًا أمام الجمهور ،بعض التذكارات التي ُرفعت
السرية عنها في اآلونة األخيرة ،من أبرز العمليات التي قامت بها
وكالة املخابرات منذ تأسيسها قبل  75عام ًا.
ومن أهم هذه التذكارات نموذج مصغر يزيد طوله بقليل
عن  30.5سنتيمترا للمجمع الذي تم استخدامه في العاصمة
األفغانية كابول إلحاطة الرئيس جو بايدن بالتطورات قبل
الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة وأدى إلى قتل زعيم القاعدة أيمن
الظواهري قبل شهرين فقط.
وقالت جانيل نيزيس نائبة مدير املتحف« :من غير املعتاد
تمام ًا رفع السرية عن شيء ما بهذه السرعة».
وقالت نيزيس التي انضمت إلى مدير املتحف روبرت باير يوم
السبت في قيادة وسائل إعالم في جولة في املكان« :نستخدم
تذكاراتنا لرواية قصصنا .إنها طريقة لكي نكون صادقني
وشفافني حق ًا بشأن وكالة املخابرات املركزية ،وهو أمر صعب
في بعض األحيان».
وبعض هذه التذكارات متاحة للعرض على اإلنترنت وتمثل
جزء ًا من جهد أكبر لتوسيع نطاق التواصل والتجنيد من قبل
الوكالة املحاطة بالسرية واملعروفة في بعض األوساط بفضائحها
بقدر نجاحاتها في مجال املخابرات.
وغالب ًا ما يقول مسؤولو وكالة املخابرات املركزية إن نجاحات
الوكالة سرية لكن إخفاقاتها أحيانا علنية.
و ُرفعت السرية عن املئات من تذكارات املتحف التي كان بعضها
معروض ًا منذ الثمانينيات .وقالت نيزيس إن الوكالة تقوم من
وقت آلخر بإعارة بعض التذكارات للمكتبات الرئاسية واملتاحف
األخرى غير الهادفة للربح.
ومن بني املعروضات التي اطلع عليها من ُسمح لهم بالزيارة
بندقية هجومية من طراز «إيه كيه إم» كان يحملها أسامة بن
الدن في الليلة التي قتلته فيها فرق البحرية األميركية في غارة
على مجمع «أبوت آباد» في باكستان عام  2011وسترة جلدية
عثر عليها مع الرئيس العراقي السابق صدام حسني عندما تم
اعتقاله عام .2003
وتتراوح املعروضات بني سترات طيران كان يرتديها طيارو
طائرات التجسس «يو »-2و»إيه »-12في حقبة الحرب الباردة،
وسرج إطاره من الخشب ،مماثل ملا استخدمه أعضاء فريق «ألفا»
التابع لوكالة املخابرات املركزية أثناء تنقلهم في التضاريس
الجبلية بأفغانستان على ظهور الخيل بعد فترة وجيزة من
هجمات  11سبتمبر  2001على الواليات املتحدة.

عا�سفة تت�سبب باإلغاء
الإطالق املرتقب ل�ساروخ
نا�سا اجلديد اإلى القمر
أعلنت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) ،السبت ،أنّ إقالع
صاروخها العمالق الجديد إلى القمر ،في إطار املهمة
التجريبية املنتظرة «أرتيميس  ،»1لن يحصل الثالثاء كما كان
ّ
تشكل عاصفة.
مقرر ًا بسبب
ً
وتحت تهديد العاصفة االستوائية «يان» املوجودة حاليا في
جنوب جامايكا ،على وكالة ناسا التحضير إلعادة الصاروخ
إلى موقعه األساسي في مبنى التجميع.
و ُيتوقع أن تشتد حدة العاصفة في األيام املقبلة وتتجه
صعود ًا نحو خليج املكسيك مرور ًا بفلوريدا ،حيث مركز كينيدي
الفضائي الذي من املقرر أن ينطلق منه الصاروخ.
وكتبت ناسا ،في منشور على مدونة« :صباح السبت ،قررت
الفرق التخ ّلي عن االستعدادات لإلقالع الثالثاء ،للسماح لها
بتهيئة األنظمة لنقل الصاروخ ( )...إلى مبنى التجميع».
وأضافت أنّ القرار النهائي لسحب الصاروخ س ُيتخذ األحد
«للسماح بجمع مزيد من البيانات والتحليالت» ،مع اتضاح
التوقعات الجوية بدرجة أكبر .وإذا حصل ذلك ،ستبدأ العملية
«في وقت متأخر من األحد أو في وقت مبكر من صباح االثنني».
ستفوت «ناسا» نافذة اإلطالق الحالية املمتدة حتى
وبالتالي
ّ
الرابع من أكتوبر.
وإذا تقرر أخير ًا أنّ الصاروخ يمكن أن يظل على منصة
اإلطالق ،فإنّ «ناسا» لم تحدد ما إذا كان إنجاز العملية في
التاريخ االحتياطي الذي تم اإلعالن عنه سابق ًا ،أي الثاني من
أكتوبر ،ال يزال وارد ًا.
يتحمل
ويمكن لصاروخ «أس أل أس» البرتقالي واألبيض أن
ّ
على منصة اإلطالق رياح ًا تصل سرعتها إلى  137كيلومتر ًا
في الساعة.
وفي بداية سبتمبر ُ ،ألغيت عملية إطالق الصاروخ في
اللحظات األخيرة بسبب تسرب الهيدروجني السائل أثناء ملء
الخزانات بهذا الوقود .إال أنّ وكالة الفضاء األميركية أعلنت،
هذا األسبوع ،أنها اختبرت بنجاح عملية تزويد الصاروخ
الجديد بالوقود.
وتأمل املهمة غير املأهولة في اختبار صاروخ «اس ال اس»
الجديد باإلضافة إلى كبسولة «أوريون» غير املأهولة على
رأسه ،استعداد ًا لرحالت مأهولة إلى القمر مستقب ً
ال.

هل ميكننا تناول اأنواع من الأطعمة معا ؟

في بعض األنظمة الصحيةُ ،يعتقد أنّ تناول
أنواع معينة من األطعمة مع ًا ،يمكن أن يؤدي
إلى املرض وتراكم السموم ومشاكل في الجهاز
الهضمي ،على عكس التوليفات املناسبة التي
تساعد في تخفيف هذه املشكالت.
ظهرت مبادئ الجمع بني الطعام ألول مرة
في الطب الهندي القديم ،و ُأعيد إحياء مبادئ
الجمع بني الطعام في أوائل القرن العشرين
من خالل نظام  Hayالغذائي .يعتمد مفهوم
الجمع بني الطعام على فكرة أنّ بعض األطعمة
تتوافق بشكل جيد ،بينما ال تتوافق مع األطعمة
األخرى ،ومن القواعد األكثر شيوع ًا :عدم تناول

البروتني مع الدهون ،وتجنب تناول البروتينات
مع النشويات ،وكذلك األمر بالنسبة إلى تناول
النشويات واألطعمة الحمضية ،وعدم الجمع
بني أنواع مختلفة من البروتني ،وتجنب تناول
منتجات األلبان ،وخصوص ًا الحليب ،على معدة
فارغة ،و ُينصح بتناول الفواكه والخضروات
بشكل منفصل.
تستند قواعد الجمع بني الطعام إلى اعتقادين:
النشويات والبروتينات والدهون ُتهضم
بسرعات مختلفة ،لذلك فالجمع بني طعام سريع
الهضم وطعام بطيء الهضم ،يسبب ازدحام ًا في
الجهاز الهضمي ،ما يؤدي إلى آثار سلبية على

الصحة والهضم.
واألطعمة املختلفة تتطلب عمل إنزيمات
مختلفة ،وهذه اإلنزيمات تعمل بمستويات
مختلفة تبع ًا ملستويات الحموضة في األمعاء.
فإذا تط ّلب نوعان من األطعمة مستويات مختلفة
من مستويات الحموضة ،لن يتمكن الجسم من
هضمهما بشكل صحيح في الوقت نفسه.
بالنسبة إلى االعتقاد األول الذي يستند إلى
فكرة أنّ الجسم غير مجهز لهضم الوجبات
املختلطة ،فهذا االعتقاد غير صحيح .جسم
اإلنسان متطور لهضم الوجبة املختلطة واألطعمة
الكاملة في وقت واحد؛ إذ تحتوي الخضروات
والحبوب على الكربوهيدرات ،لك ّنها تحتوي
أيض ًا على عدة غرامات من البروتني ،كذلك
تعتبر اللحوم غذا ًء بروتيني ًا ،لكن حتى اللحوم
الخالية من الدهون تحتوي على بعض الدهون.
لهذا السبب ،ال داعي للقلق من أنّ الجسم يختار
بني هضم البروتني والدهون أو النشويات
والبروتينات ،أل ّنه سيهضمها مع ًا.
أما االعتقاد الثاني ،بأنّ اإلنزيمات تحتاج إلى
درجة حموضة مختلفة في الجهاز الهضمي،
فتناول األطعمة األكثر قلوية أو حمضية ال يغير
درجة الحموضة في الجهاز الهضمي بدرجة
كبيرة .فاملعدة عموم ًا شديدة الحموضة ،وعند
تناول وجبة قد تنخفض نسبة الحموضة ،لكن
ينطلق املزيد من حمض املعدة بسرعة ،حتى
تزداد نسبة الحموضة أل ّنها تساعد في بدء هضم
البروتينات وتنشط إنتاج اإلنزيمات في املعدة.

وعند وصول الطعام إلى األمعاء يكون الوسط
قلوي ًا ،وهو الوسط املناسب الذي تعمل عنده
األنزيمات بشكل أفضل.
مع ذلك ،هناك العديد من التركيبات الغذائية
التي يمكن أن تحسن أو تقلل كثير ًا من هضم
وامتصاص األطعمة األخرى ،مثل الحمضيات
والحديد .الحديد نوعان :حديد الهيم ()Heme
الذي يأتي من اللحوم ،والحديد غير الهيم الذي
يأتي من مصادر نباتية .يمتص الجسم حديد
الهيم جيد ًا ،لكن امتصاص الجسم للحديد غير
الهيم منخفض جد ًا ( 1-10في املائة فقط).
ومن أكثر الطرق فاعلية لزيادة امتصاص
الحديد ،إضافة فيتامني سي ،أي إنّ الجمع
بني األطعمة الغنية بفيتامني سي (الفواكه
الحمضية والفلفل الحلو) مع املصادر النباتية
للحديد (السبانخ والفاصوليا) يحسن امتصاص
الحديد .كذلك األمر بالنسبة إلى الجزر والدهون.
ّ
مركبات موجودة في الخضروات
الكاروتينات
ذات اللون األحمر والبرتقالي واألخضر الداكن،
مثل الجزر والطماطم والفلفل ،وهي تقلل من
خطر اإلصابة ببعض األمراض ،مثل بعض
أنواع السرطان وأمراض القلب ومشاكل الرؤية.
هذه الكاروتينات تذوب في الدهون ،لذا لكي
يمتصها الجسم جيد ًاُ ،يوصى بتناولها مع
الدهون الصحية مثل املكسرات أو زيت الزيتون.
وينطبق هذا على السبانخ ومنتجات األلبان.
تحتوي بعض األطعمة ،مثل السبانخ والشاي،
على األكساالت التي ترتبط بالكالسيوم ،وتكون
مركب ًا غير قابل للذوبان ،ما يقلل من امتصاص
الكالسيوم ويزيد من خطر اإلصابة بحصوات
الكلى .لذلك ،يوصى بعدم تناول السبانخ مع
املنتجات الغنية بالكالسيوم ،كاأللبان.

�سوي�سرا تعدم لقاحات كورونا مبئات ماليني الدولرات
كشفت وزارة الصحة السويسرية السبت
عن خطتها إلعدام  10.3ماليني جرعة
من لقاح مودرنا املضاد لفيروس كورونا بعد
انتهاء صالحيتها األسبوع املاضي.
وقالت الوزارة إنه ليس أمامها خيار
سوى إتالف الجرعات بعد انتهاء صالحيتها
األربعاء املاضي ،وفق وكالة «كيستون-إيه
تي إس» لألنباء.
ونقلت عن الوزارة أن  2.5مليون جرعة
مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش
السويسري و 7.8ماليني في مستودع
تخزين خارجي في بلجيكا ،وفق ًا ملا ذكرته
وكالة فرانس برس ،واطلعت عليه «العربية.
نت».
وأكدت الوزارة تقريرا ملوقع األخبار
السويسري «بيوباشتر» قدر قيمة الجرعات
التي ستتلف بنحو  280مليون فرنك
سويسري ( 285مليون دوالر).

وأشارت وزارة الصحة ،إلى استراتيجية
الشراء املبكرة في السباق لتطوير لقاحات
ملواجهة جائحة كوفيد.
وقد طلبت سويسرا جرعات كثيرة من
مختلف الشركات املصنعة ،وثبات فاعلية
لقاحي فايزر ومودرنا جعل فائضها من
الجرعات كبيرا.
وقدر موقع «سويس انفو» اإلخباري في
يونيو أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38
مليون جرعة من لقاحات كوفيد املختلفة
تنتهي صالحيتها قبل نهاية العام.
وقالت الوزارة إن نحو  3.5ماليني جرعة
من لقاح مودرنا الجديد واملعدّل ستكون
متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز
التالية الشهر املقبل.
ولقحت سويسرا التي سجلت 13556
وفاة بكوفيد منذ بداية الوباء ،نحو 70%
من سكانها البالغ عددهم  8.7ماليني نسمة.

