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العبين مغاربة كبار خلت 
5منهم الئحة الركراكي كيف ا�ستفادت الحكومة 

من الت�سخم وكيف اأدت 
�سريبته االأ�سر والمقاوالت 
عماد عادل 

بينما يشتد حبل األزمة التضخمية حول رقاب المستهلكين 
المغاربة، ويكاد يخنق غالبية األسر، بعدما انهارت قدرتها الشرائية 
وتدهورت أحوالها المعيشية، بسبب فورة األسعار، انتعشت في 
المقابل مداخيل الحكومة من أمول الضرائب والرسوم المفروضة 
األخيرة  األشهر  وتضاعف حجمها خالل  واألجور،  السلع  على 
محققا عائدات قياسية لم تكن متاحة لوال هذه الظرفية االقتصادية 
االستثنائية التي تمر منها البالد. حيث يتضح من خالل البيانات 
الرسمية أن وقع أزمة التضخم لم يكن أشد على الحكومة بقدر ما 

كان كارثيا على األسر والمقاوالت.
وقد كشفت مديرية الخزينة العامة،  في بيانات أصدرتها أول 
أمس االثنين، أن مداخيلها العادية تحسنت خالل أكتوبر الماضي 
بنسبة 15.1 في المئة، حيث ناهزت   243 مليار درهم، عوض 
211 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، 

بفارق 32 مليار درهم.
الضريبية  المداخيل  أن  العامة،  الخزينة  مديرية  وأوضحت 

 19.5 بمعدل  تحسنا  عرفت 
في  استقرت  بعدما  المائة  في 
بدل  درهم  مليار   217 ح��دود  
181 مليار درهم المسجلة خالل 
نفس الفترة من العام الماضي، 
في المقابل عرفت المداخيل غير 
اكتوبر  متم  عند  الضريبية 
ناقص  بمعدل  تراجعا  األخير 
 26 تتعد  لم  إذ  المائة  12 في 
مليار   29 مقابل  دره��م  مليار 
 7 ناقص  أي  ع��ام،  قبل  دره��م 
مليار درهم وذلك على الرغم من 
التحسن الملحوظ في المداخيل 
التي حصلتها الخزينة العامة 
أرب��اح  جني  ب��رس��م  للمملكة 
المساهمات ومداخيل االحتكار 
 9.2 بدل  دره��م  مليار   11.7(

مليار درهم قبل عام( ..
في المقابل سجلت مداخيل 
ارتفاعا  المباشرة،  الضرائب 
في   25.2 ب��م��ع��دل  ملحوظا 
المائة، بينما تحسنت مداخيل 
الضرائب غير المباشرة بمعدل 
وبفضل  ال��م��ائ��ة،  ف��ي   14.6
الخارجية،  المبادالت  انتعاش 
الجمركية  المداخيل  تحسنت 
بمعدل  نموا  لتسجل  بدورها 

22 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة 
ع��ل��ى ال��دخ��ل خ���الل األش��ه��ر 
العشرة األولى من العام الجاري 
بمعدل 6.7 في المائة لتستقر 
درهم  مليار   40.2 ح��دود  في 
عوض 37.6 مليار درهم خالل 
نفس التاريخ من العام الماضي.
على  الضريبة  مداخيل  أما 
إلى حدود  الشركات، فسجلت 
قفزة   2022 اك��ت��وب��ر  نهاية 
كبرى ب 43.7 في المئة، حيث 
استقرت عند 50.6 مليار درهم، 
بدل 35.2 مليار درهم المسجلة 
السنة  من  ذاتها  الفترة  خالل 

المنصرمة..
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.
وفي هذا الصدد، تؤكد بيانات الخزينة العامة، أن المبالغ التي 
حصلتها مديرية الضرائب كرسم داخلي مفروض على استهالك 
المواد الطاقية )تشكل المحروقات عمودها الفقري( بلغت إلى حدود 
30 أكتوبر 2022 نحو 13.3 مليار. من جهة أخرى ساهمت فورة 
األسعار التي شهدتها المواد البترولية في رفع مداخيل الخزينة 
من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المواد 
الطاقية بمعدل 91.3 % أي بزيادة إضافية تفوق 5 ماليير درهم، 
من  الخزينة  التي حصلتها  الصافية  المبالغ  أن  يعني  ما  وهو 
ضرائب ورسوم على المحروقات )TVA االستيراد زائد الحقوق 
الجمركية زائد الرسم على االستهالك( بلغت بالضبط 69.96 مليار 
درهم مقابل 57 مليار درهم في أكتوبر 2021، أي بفارق يناهز 
12.9 مليار درهم بين الفترتين وبمعدل نمو يفوق 22.6 في المائة. 
ويظهر من خالل البيانات التي كشفت عنها مديرية الخزينة 
العامة، أن الحكومة لن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بميزانية 
االستثمار التي طالما روجت لها عند تقديم قانون المالية لسنة 
2022، والذي ينص على تخصيص 95 مليار درهم كاعتمادات 
مرصودة حصريا لالستثمار، في حين أن المبلغ الذي تم إنفاقه 
، ونحن على مقربة من نهاية السنة المالية، لم يتعد 59 مليار 
درهم )أي 62 في المائة كنسبة إنجاز( وهو ما يدفع إلى التساؤل 
حول مصير 36 مليار درهم المتبقية من مخصصات االستثمار  
ومدى قدرة الحكومة على تدبرها وإنفاقها في آخر شهرين من 

العام الجاري.                      
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أحمد المديني

للرِّفعة  أطلق عليها لقب »صاحبة الجاللة« 
الرأي  وصنع  التأطير  على  والقدرة  والمكانة 
س نبض الواقع فضال عن المهمة  العام وتحسُّ
اإلعالمية للبحث عن الخبر في مصادره األصلية 
ونقله وإحاطة العموم به بما يقتضي من دقة 
ونزاهة ومسؤولية ويفيد في اإلخبار والتنوير. 
القلم  هي لسان أحزاٍب وهيئاٍت وكتاٍب، وهي 
الّنحرير للصحفيين الذين اتخذوا من هذا الحقل 
مهنة وقبل ذلك مضمارا لممارسة وعيهم وتبليغ 
رسالة هادفة، فهكذا هي الصحافة في أصلها 
حين وحيثما وجدت: خبر وقضية، لطبقة وفئة 
اجتماعية وسياسية ومصلحة اقتصادية، وهذا 
به  للتذكير  الحاجة  كانت  وإن  المسلمات،  من 
هذا  مّس  الذي  والتعدد  للتنوع  نظرا  مطلوبة 

الميدان والثورة التكنولوجية التي أطلقت كثيرا 
من العفاريت بألسنة فصيحة وصاخبة وهجينة، 
وكله بخطاب اإلعالم وزعم خدمة الجمهور وتلبية 

حاجات مفترضة، في عالم نصف افتراضي. 
الصحافة خبر ورسالة وقضية ومغامرة غير 
الحروب  في  يخوضها  لمن  العواقب  محمودة 
ويتنقل بين القارات، ويتسلل وراء الكواليس 
ما  ويأتيك  مباشرة  وال��ص��ورة  الخبر  لينقل 
العربية  والصحافة  اليقين.  بالمعلومة  أمكن 
ومنها المغربية ولدت في خضم إعادة تأسيس 
للمجتمعات العربية بغية انتزاع امتياز المعلومة 
والقرار والمعرفة من سلطة عليا وإنزالها من 
عليائها إلى شارع بدأ يظهر مع مدينة حديثة 
في  فئات تتصارع  المختلفة وظهور  بعالئقها 
ما بينها وراء دفة السلطة أو المتالكها، ما لم 
دام  ما  أبدا وتطّلب تضحياٍت  يكن هينا يوما 
وفي  مصالح،  وتضارب  بصراع  يتعلق  األمر 
بلدان عاشت تحت نير االستعمار، ثم انتقاالت 
االستقالل ظهرت فيها الحرية متعثرة ونسبية 
ومعّرضة للتكميم إن لم نقل الخنق، بدت المهمة 

أشّد ما يكون عسرا.
ناحية  من  حافٌل  تاريٌخ  المغربية  للصحافة 
أسرتها  ومكابدة  والتضييق  للمنع  تعّرضها 
المرحلة  خ��الل  الخنق  وط��رق  أل���وان  لعديد 
االستعمارية حين كان الرقيب يمارس سلطات 
إليها  يعودوا  أن  الحاضر  ألبناء  يمكن  مطلقة 
األول��ى  صفحاتها  بصدور  يسمح  ك��ان  حين 
نصف بيضاء، أما ما منع فبال عّد. لقد كانت 
صحافة وطنية، أي موجودًة ومسّيرًة وموجهًة 

من أجل الدفاع عن القضية المغربية، وآقالمها 
وطنيون، أي مناضلون متفانون لهذا المصير، 
وما ملكوا أبدا أحقية الراتب وال امتياز وضع 
كانت  هكذا  معركة،  في  جنود  فهم  الصحفي 
جريدة« العلم« مثال يومئذ. ولم يتغير المرمى 
وال االتجاه كثيرا بعد إعالن استقالل البالد، بل 
تعّمق وحدد له أهدافا أقوى بين يمين ويسار، 
رأس  معارضة  وأخرى  ومحافظة  حاكمة  قوة 
جدول أعمالها التحرير على المستويات كافة، 
وأنا هنا أخفف من صواعق مصطلحات ِسّجِل 
المرحلة وقاذفاته في جبهات فتحت بال هوادة. 
االتحاد  لسان  التحرير«  جريدة«  أن  عجب  ال 
الوطني للقوات الشعبية تصدرت هذا الموقع 
والمواقف، وكان صحفيوها مناضلين أفذاذا � في 
قلبهم الراحل عبد الرحمن اليوسفي � وقائمة من 
األسماء صمدت في الطريق وواصلت الرسالة، 
وأخرى اختارت طريقا ليس لنا. المهم هم من 
ودوره��ا  الصحافة  برسالة  وآمنوا  واصلوا، 
في التوعية وكانوا جنودا في معركة التغيير 
أسس  على  جديد  مجتمع  وإنشاء  والتجديد 
منهم  وكثير  والعدالة،  والديموقراطية  الحرية 
ظلوا يتنقلون من مكتب التحرير إلى الزنزانة 
ذهابا وإيابا ببطولة وصبر عظيمين، رحمكما 
وعبد  القرشاوي  مصطفى  العزيزان  أيها  هلل 
هلل بوهالل، نحن الذين نكتب هذه الكلمات في 
القراء  مع  لكم  مدينون  االشتراكي«  االتحاد   «
يواصل هذا المنبر العتيد ما فني رعيلكم من 

أجله وسيبقى.
بقية ص: 2

حين توؤرِّخ ال�سحافةُ لنف�سها وت�سع ال�سحفي في الميزان

ال ين�سى التكبير وهو يقطع 
روؤو�س االأبرياء!

السجل االجتماعي املوحد..
نظام يروم ت�سجيل وا�ستهداف االأ�سر الراغبة 

في اال�ستفادة من الدعم االجتماعي

عبد السالم المساوي 

  هناك من يتحدث عن التعددية اإليديولوجية والسياسية 
دون أن يقبل بكل ما يترتب على موقفه منها في مختلف 
المجاالت العملية، مع أن الموقف اإليجابي العام منها 

يقتضي موقفا مماثال له على المستوى التطبيقي.
  وهكذا فعندما تكون المسألة مرتبطة بالمستوى النظري 
تجده سباقا إلى القبول المبدئي بكل األفكار واآلراء، بما 
في ذلك تلك التي تعلن مناهضتها لقيم المجتمع واألمة 
األساسية، باسم حرية الرأي أو االعتقاد أو التعبير أو 
غيرها من القواعد المرجعية التي يتم استحضارها في 
هذه الحالة، والتي يتم الذهاب في تأويلها مذاهب لم يكن 
ليخطر على بال من وضعوا أسسها أنها ستكون رافعة 

لمثل هذه المواقف في يوم من األيام .
   لكن ما أن يتم الخروج من المستوى النظري المحض، 
حيث الخطاب مرسل، وغير مقيد، في األغلب األعم، إلى 
المستوى العملي الذي يعتبر المحك الفعلي لما يتم اإلعالن 
المرء  يجد  التعددية، حتى  من  الموقف  عنه بخصوص 
نفسه أمام مشهد آخر تمامًا، قد يصل في مستوى حدته 
إلى درجة التناقض الجذري مع الخلفية النظرية التي قيل 
إنها هي الداعمة األساسية لموقف البعض من التعددية.

بقية ص: 2

مجل�س �سمال اأوروبا يرف�س 
باأغلبية وا�سعة م�سروع 

تو�سية ب�ساأن منتجات 
ال�سحراء المغربية

واسعة  بأغلبية  أوروب��ا  شمال  مجلس  رفض 
مسودة توصية تهدف إلى فرض قيود وتدابير على 
استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

وهكذا، صوت المجلس، وهو الهيئة الرسمية 
للتعاون البرلماني الرسمي بين الدول االسكندنافية، 
قضية  أن  اعتبر  ال��ذي  الرئاسة،  تقرير  لصالح 
الصحراء ال تقع ضمن صالحيات المجلس. ولم 
ترفض الرئاسة تبني المشروع فحسب، بل رفضت 

حتى مناقشته خالل المجلس.
هذا،  التوصية  لمشروع  الذريع  الفشل  ويؤكد 
الذي قدمه بعض أعضاء تحالف اليسار األخضر 
االسكندنافي، الذين سعوا للتالعب بالمجلس، مرة 
أخرى، أن مناورات المدافعين عن االنفصاليين لم 

يعد لها أي صدى لدى الدول االسكندنافية.

جاللة الملك يعين الحبيب المالكي رئي�سا للمجل�س االأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
استقبل جاللة الملك، أول أمس بالقصر الملكي بالرباط، 
الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس األعلى للتربية 

والتكوين والبحث العلمي.
وذكر بالغ للديوان الملكي أنه خالل هذا االستقبال، زود 
جاللة الملك، الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهاته السامية 
قصد التفعيل األمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه 
المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء اآلراء 

حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم 
التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم 
السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري 

لمستقبل المغرب.
على  الملكي،  الديوان  بالغ  يضيف  جاللته،  أكد  كما 
ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، 
إلصالح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات 

الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه 
الرئيسية في ما يخص االرتقاء بجودة التعليم في جميع 
المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا 
المجال، وإتقان اللغات األجنبية، وتشجيع البحث العلمي، 
بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل 
اندماج األجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية 

التي تعرفها البالد.

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة:

عبد النور الح�سناوي: اإدماج القطاع غير المهيكل في ال�سناعات الغذائية
حنان فطرا�س: اإنقاذ �سركات النقل ال�سياحي من االإفال�س
محمد البوعمري: التاأخر في تحديد الثمن المرجعي للحبوب املبالغ التي 

حصلتها اخلزينة 
من ضرائب ورسوم 
على احملروقات 
ناهزت 70 مليار 
درهم

املغاربة أدوا 40 
مليار درهم من 
ضريبة الدخل 
و50 مليار درهم 
من ضريبة 
الشركات

من أصل 95 
مليار درهم التي 
وعدت احلكومة 
بتخصيصها 
لالستثمار لم 
تنجز سوى 59 
مليارا
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راكعا على حافة فوهة بركانية عميقة في إحدى 
الفضاء  رائد  يستخدم  اإلسبانية،  الكناري  جزر 
صخور  من  عينة  ألخذ  إزميال  غيرست  ألكسندر 
بالستيك  كيس  داخل  بعناية  ويضعها  بركانية 
أبيض ويقول "تشعر كأنك على سطح القمر".لكن 
رائد الفضاء األملاني هذا البالغ 46 عاما والعضو 
في وكالة الفضاء األوروبية، ما زال على األرض، 
وتحديدا في حديقة لوس فولكانيس الطبيعية في 
قبالة  اإلسبانية  الكناري  جزر  إحدى  النزاروتي، 

الساحل الشمالي الغربي إلفريقيا.
والفوه  السوداء  البركانية  الحمم  بحقول 
جيولوجيا  تتشابه  البركانية،  والتدفقات 
القمر واملريخ،  النزاروتي بشكل كبير مع طبيعة 
لدرجة أن وكالة الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء 
هذه  إلى  فضاء  رواد  أرسلتا  )ناسا(  األميركية 

الجزيرة لتدريبهم.
"هذا  برس  فرانس  لوكالة  الفضاء  رائد  وقال 
التي  تلك  كبير  حد  إلى  تشبه  حمم  فيه  املكان 

نجدها على سطح القمر".
تدريب  "ساحة  كانت  الجزيرة  أن  وأضاف 

فريدة من نوعها".
محطة  في  مهمتني  أكمل  الذي  وغيرست 
عشرة  حوالى  من  واحد  هو  الدولية،  الفضاء 
رواد فضاء شاركوا في دورة "بانجيا" التدريبية 
خالل  النزاروتي  في  األوروبية  الفضاء  لوكالة 

العقد املاضي.
باسم  تيمنا  سميت  التي  "بانجيا"  وتسعى 
الفضاء  رواد  منح  إلى  القديمة،  العمالقة  القارة 
وكذلك مهندسي الفضاء والجيولوجيني املهارات 
أخرى. كواكب  إلى  بعثات  في  للذهاب  الالزمة 

الصخور  عينات  تحديد  طريقة  املتدربون  يتعلم 
وجمعها وإجراء تحليل حمض نووي في املوقع 
للكائنات الدقيقة وإبالغ مركز التحكم في املهمة 
للدورة  التقني  املدير  إليه.وقال  توصلوا  بما 
يوضعون  "هنا،  ساورو  فرانشيسكو  التدريبية 
وهو  التضاريس،  استكشاف  لتجربة  امليدان  في 
أمر سيتعني عليهم القيام به على سطح القمر".

وقال غيرست إن دورة بانجيا التي أكملها لتوه، 
مكان  في  للعمل  الفضاء  رواد  إعداد  في  تساعد 
مشكلة،  واجهتنا  "إذا  بمفردهم.وأوضح  بعيد 

دورته  بأنفسنا".وأكمل غيرست  أن نحلها  علينا 
مع ستيفاني ويلسون، إحدى أبرز رواد الفضاء 
في ناسا. كالهما مرشحان محتمالن ملهمات ناسا 
"أرتيميس"  برنامج  القمر.ويهدف  إلى  املأهولة 
التابع لوكالة "ناسا" إلى إعادة رواد الفضاء إلى 
سطح القمر في وقت مبكر من العام 2025، رغم 
أن العديد من الخبراء يعتقدون أن اإلطار الزمني 
القمر خالل  رائد فضاء على   12 قد يطول.وسار 
ي  عام  بني  "أبولو"  مهمات  ضمن  بعثات  ست 
1969 و1972. وتعتبر العودة إلى القمر ضرورة 
قبل رحلة محتملة إلى املريخ.باإلضافة إلى ذلك، 
واألوروبية  األميركية  الفضاء  وكالتا  تستخدم 
جغرافية النزاروتي الختبار مركبات املريخ التي 
للسفر على  بعد واملصممة  فيها عن  التحكم  يتم 
سطح الكوكب األحمر.وتعود جغرافية النزاروتي 
 1730 عام  بدأ  بركاني  ثوران  إلى  الفريدة 
رماد  إطالق  إلى  أدى  ما  سنوات،  ست  واستمر 
وحمم بركانية على مساحات شاسعة من األرض.

من  تعتبر  التي  البركانية  الكارثة  هذه  ودمرت 
200 كيلومتر مربع  أكثر من  التاريخ،  األكبر في 
التي  الجزيرة  مسافة  ربع  نحو  التضاريس،  من 
يعيش فيها حاليا حوالى 156 ألف شخص.ورغم 
استخدامها  يمكن  أخرى  بركانية  مناطق  وجود 
النزاروتي  تتمتع  الفضاء،  رواد  لتدريب  أيضا 
النباتي  الغطاء  من  القليل  على  احتوائها  بميزة 

بسبب مناخها الشبيه بالصحراء.
وقالت مديرة مشروع بانجيا لوريدانا بيسوني 
في  البركانية  الصخور  من  كثيرة  أنواع  "هناك 
أشجار". هناك  ليس  مكشوفة.  وهي  النزاروتي. 

وتقدم جزر الكناري مساهمة كبيرة في استكشاف 
الفضاء بطريقة أخرى أيضا. فجزيرة الس باملاس 
في  البصرية  التلسكوبات  أكبر  ألحد  موطن  هي 

العالم.
كاناري  غرايت  "ذي  يمكن  قمة،  على  واقعا 
اكتشاف بعض أكثر األجسام خفوتا  تليسكوب" 

وأبعدها في الكون.
واختيرت الس باملاس موقعا للتلسكوب بسبب 
الضوئي  والتلوث  الغيوم  من  الخالية  سمائها 

املنخفض نسبيا.

وغير  مشلول  رجل  نجح   
طباعة  أو  الكالم  على  قادر 
بأكثر  التعبير  في  األحرف، 
جهاز  بفضل  كلمة  ألف  من 
يترجم  عصبي  تعويض 
إلى  الدماغية  موجاته 
عبارات فعلية، على ما أعلن 

باحثون أميركيون
من  ميتزغر  شون  وقال 
سان  في  كاليفورنيا  جامعة 
املعد  وهو  فرانسيسكو، 
نشرت  التي  للدراسة  األول 
مجلة  الثالثاء  نتائجها 
إن  كوميونيكيشن"  "نيتشر 
جملة املريض املفضلة كانت 

"ال شيء مستحيل".
هذه  فريق  أثبت  وقد 
العام  األميركية  الجامعة 
املاضي أن واجهة تربط بني 
الدماغ والكمبيوتر بإمكانها 
املحكية  باللغة  التعبير 

بخمسني كلمة متداولة كان الرجل يحاول النطق بها.
على  قادرة  الواجهة  أن  أثبتت  فقد  الجديدة  الدراسة  أما 
تفكيك 26 حرفا من األبجدية اللفظية العاملية التي يستخدمها 

الرجل لنطق الكلمات بصمت.
وشرح ميتزغر لوكالة فرانس برس هذه اآللية موضحا أنه 
 Charlie+ هر" باإلنكليزية(، كان يلفظ"( +cat+ لقول كلمة"
Alpha - Tango -+" )وهي الكلمات املستخدمة للداللة إلى 

األحرف الثالثة التي تتكون منها هذه الكلمة(.
لغوية  بيانية  نماذج  يضع  نظاما  الواجهة  تستخدم  ثم 
في الوقت الفعلي لتحديد الكلمات أو األخطاء املكتشفة في 

تسلسل الحروف املنطوقة.
وبذلك تمكن الباحثون من فك شفرة أكثر من 1150 كلمة، 
ما يمثل "أكثر من %85 من محتوى الجمل املعتادة في اللغة 

اإلنكليزية".
وأظهرت عملية محاكاة أن مجموعة املفردات هذه يمكن أن 
تتوسع لتصل إلى أكثر من 9000 كلمة، "أي عدد الكلمات التي 

يستخدمها معظم الناس على مدار عام"، بحسب ميتزغر.
في  حرفا   29 حوالي  شفرة  فك  الواجهة  واستطاعت 
الدقيقة، بمعدل خطأ يبلغ %6، أي ما يقرب من سبع كلمات 
في الدقيقة.ويرى ميتزغر أن هذه السرعة قد تكون أعلى في 
كلمة   50 فهم  في  الواجهة  قدرات  بني  الجمع  مع  املستقبل، 
متداولة، مع فهم األبجدية اللفظية للكلمات األقل استخداما .
"برافو1"،   BRAVO1 التجربة  في  املشارك  سمي  وقد 
Brain-Computer Inter-( الواجهة اسم  إلى   استنادا 

.)face Restoration of Arm and Voice trial
سن  في  لهجوم  ض  تعر  قد  كان  الثالثيني  املريض  هذا 
أنارثريا،  يسمى  الكالم  في  باضطراب  له  تسبب  العشرين 
يجعل النطق عند الشخص املصاب غير مفهوم، فيما وظائفه 

اإلدراكية تبقى طبيعية.

ضوئي  قلم  باستخدام  اآلخرين  مع  عادة  يتواصل  وهو 
إلى  رأسه  بتوجيه  له  يسمح  ما  بيسبول،  بقبعة  متصل 

الحروف على الشاشة.
وزرع الباحثون قطبا كهربائيا عالي الكثافة في دماغه في 
عام 2019، فوق القشرة الحركية املسؤولة عن الكالم. وهم 
عندما  هناك  املتولدة  الكهربائية  النبضات  مذاك  يرصدون 

يحاول املريض التحدث.
حقا  "استمتع   BRAVO1 املريض  إن  ميتزغر  وقال 
بالتجربة ألنها مك نته من التواصل معنا بسرعة وسهولة".

من  الطلب  خالل  من  عنه"،  الكثير  تعلمت  "لقد  وأضاف 
املريض النطق بما يفكر فيه.

على سبيل املثال، "لم يعجبه إطالقا الطعام في املكان الذي 
كان يعيش فيه".

ستانفورد  جامعة  من  باحثون  أجراها  دراسة  وأظهرت 
تفك  أن  يمكن  والكمبيوتر  الدماغ  واجهة  أن  املاضي  العام 
تشفير 18 كلمة في الدقيقة عندما يتخيل املشارك كتابة جمل.

لكن بحسب ميتزغر، فإن الحل األمثل يتمثل في االستعانة 
الصوتية  واألبجدية  الحروف  رصد  بني  تجمع  بواجهة 

والكالمية.
وال تزال التجربة التي يتعني تأكيد نتائجها مع مشاركني 
يفقدون  الذين  املرضى  آالف  متناول  بعيدة جدا عن  آخرين، 
قدرتهم على الكالم بسبب السكتات الدماغية أو الحوادث أو 

األمراض كل عام.
نيوكاسل  جامعة  في  األعصاب  تقويم  أستاذ  وأشاد 

البريطانية باتريك ديغينار "بالنتائج الرائعة للغاية".
"يقوم على تدخالت  الجراحات  النوع من  ونظرا ألن هذا 
هذا  مثل  أن  إلى  ديغينار  أشار  عالية"،  مخاطر  وله  قوية 
قليل جدا  إال على عدد  لن يكون صالحا لالستخدام  الجهاز 

من املرضى في املستقبل القريب.

المالك الجديد لتويتر   يقدم ر�ؤيته 
للم�ضتقبل: كائنات ف�ضائية �اأنفاق 

��ضفر بال�ضواريخ 

التقليدي  اإلندونيسي  باتيك  قميص  ومرتديا  الظالم  في  جالسا    
كائنات  تشمل  للمستقبل  رؤية  ماسك  إيلون  قدم  بالشموع،  ومحاطا 

فضائية وأنفاقا عميقة ورحالت سياحية... بالصواريخ.
وظهر امللياردير واملالك الجديد لتويتر كأنه بال جسد في رابط فيديو 
االثنني ليخاطب رجال أعمال في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. 

لم يظهر منه إال وجهه ويديه على خلفية سوداء.
»كان  بالقول  باكري  أنينديا  اإلندونيسي  األعمال  رجل  إلى  وتوجه 
لهذا  املكاملة.  هذه  من  دقائق  ثالث  قبل  لدينا  مقطوعا  الكهربائي  التيار 

السبب أنا في الظالم«.
وعندما سئل ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة اإلندونيسية قال 
مازحا إن "عبء العمل قد ازداد كثيرا في الفترة األخيرة" بعد استحواذه 

منصة تويتر االجتماعية.
ولم يكن لديه شيء آخر ليقوله عن عملية االستحواذ التي أثارت جدال 
الحسابات  على  رسوم  وفرض  املوظفني  آالف  تسريح  تضمنت  والتي 
املوثقة. لكنه أعرب عن دعمه زيادة مدة مقاطع الفيديو على تويتر وزيادة 

اإليرادات من منشورات صانعي املحتوى.
مواضيع  لتتناول  املحادثة  تحولت  جانبا،  تويتر  قضية  وضع  ومع 
أكثر تعقيدا، مثل حفر أنفاق عميقة تحت األرض ملكافحة مشكلة زحمة 
السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف الحياة 

خارج األرض في الفضاء.
وقال »قد نجد حضارات غريبة أو نكتشف حضارات كانت موجودة 

قبل ماليني السنني«.
سيكون  ة  املجر  واستكشاف  هناك  إلى  الذهاب  أن  »أعتقد  وأضاف 

ممتعا للغاية«…
عن  الكهربائية،  السيارات  لتصنيع  "تسال"  شركة  رئيس  تحدث  ثم 
فوائد األنفاق تحت األرض مقارنة بالسيارات الطائرة ملكافحة االختناقات 
املرورية، قائال إن السيارات "ستسقط على رؤوسكم" وستكون سي ئة من 

حيث الخصوصية.
وتابع ماسك "السيارات الكهربائية واألنفاق هي بالتأكيد الحل ألسوأ 
النزول  يمكنكم  ألنه  مدينة،  أي  في  تحدث  قد  التي  املرورية  االزدحامات 

بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهي االزدحام".
وبصرف النظر عن نظرته "املتفائلة" حول مستقبل إندونيسيا كدولة 
نامية، ركزت املداخلة في معظمها على نظرته الغريبة والجريئة ملستقبل 

األرض.
موقعا إلطالق  إندونيسيا  استخدام  إلى  ماسك  إيلون  ودعت جاكرتا 

صاروخ "سبايس إكس" مشيرة إلى فوائد موقع قرب خط االستواء.
لكن ماسك قال إنه يرغب في إنشاء منصات إطالق صواريخ في كل 
أنحاء العالم تسمح للناس بالسفر "إلى الجانب اآلخر من العالم" بسرعة 

تبلغ 20 مرة سرعة الصوت.
وأوضح "أعتقد أن هذا سيفتح العالم فعال إذا كان بإمكانكم السفر إلى 

أي مكان في أقل من ساعة".
ولكن رغم كل أحالمه الجريئة حول املستقبل، فإن ماسك، أغنى أثرياء 
العالم، لم يتمك ن من منع نفسه من املزاح حول أنه هو أيضا تحت رحمة 

تقلبات الطاقة على األرض.
"أنظر فقط إلى هذا الفيديو واألمر غريب جدا. أجلس هنا في  وقال 

الظالم محاطا بالشموع. هذا أطرف شيء".

جهاز تعوي�ض ع�ضبي يعيد لرجل 
م�ضلول القدرة على التعبير 

عمليات زرع خاليا من البنكريا�ض 
قد »تغير حياة« مر�ضى ال�ضكري

انتظاره  طال   عالج 
املصابني  املرضى  من 
النوع  من  بالسكري 
سنوات  فبعد  األول... 
أظهرت  التجارب،  من 
عمليات زرع ملا ي عرف 
البنكرياس،  بجزيرات 
بها  مسموحا  بات 
السلطات  من  أخيرا 
العالم،  في  الصحية 
"تغيير  على  قدرة 

حياة" املرضى.
ال تخفي فاليري رودريغيز رضاها عن النتائج "الثورية" لهذا العالج. فقد كانت هذه 
املدربة املصرفية السابقة في 24 أكتوبر من طالئع املرضى في فرنسا الذين خضعوا 
في املركز االستشفائي اإلقليمي في ستراسبورغ )شرق(، لعملية زرع من هذا النوع في 
)باستثناء مشروع تجريبي أشرفت عليه هيئة التأمني  إطار الرعاية الطبية السائدة 

الصحي(.
قبل العملية، جربت رودريغيز كل العالجات املقترحة لضبط مستوى السكر في الدم، 
من دون نجاح يذكر. وتوضح هذه األربعينية النشيطة لوكالة فرانس برس »كنت أعيش 

باستمرار مع سيف مسلط فوق رأسي«.
وتضيف »ثمة الخوف من الدخول في غيبوبة بسبب انخفاض مستوى السكر في 
الدم: على سبيل املثال، حصل أن اضطررت لتناول كميات كبيرة من السكر خالل القيادة 

على الطريق السريع«.
العاملي  اليوم  عشية  وتوضح  العملية.  منذ  الحياة"  إلى  "عادت  إنها  تقول  لكنها 
للسكري في 14  نوفمبر »لم أعد أشهد على مثل هذه التقلبات في مستوى السكر في 
التقنية  التعب الجسدي تراجعت بشدة«، و»أشعر بأني محظوظة. هذه  الدم، حاالت 

مذهلة«.
بجزيرات  يعرف  ملا  البنكرياس  في  زرع  عملية  إجراء  على  "التقنية"  هذه  وتقوم 
إثر سحبها من  البنكرياس مسؤولة عن فرز اإلنسولني،  النغرهانس، وهي خاليا من 

شخص واهب غير مصاب بالسكري وفي حالة موت سريري.
أن  إلى  ذلك  مع  تشير  آثار جانبية سلبية،  بأي  رودريغيز  فاليري  تشعر  لم  وفيما 
هذا التدخل الجراحي، على غرار سائر عمليات الزرع، يتطلب اتباع عالج يستمر مدى 
الحياة لتجنب رفض الجسم لألعضاء أو الخاليا املزروعة. وفي حالة رودريغيز، عليها 
الحاالت  مواجهة  "في  وتقول  املساء".  في  وستة  الصباح  في  عقاقير  "سبعة  تناول 
فطور  تناول  حتما  أفضل  اإلعياء،  أو  الدم  في  السكر  مستوى  النخفاض  املتكررة 

العقاقير".
حصلت أولى التجارب السريرية على هذا العالج سنة 1999 في كندا، ثم في أوروبا، 
واستمرت لنحو عقدين. وعام 2020، في فرنسا، أعطت الهيئة الصحية العليا موافقتها 

على اعتماد هذه املمارسة مع بعض املرضى الذين يظهرون "عدم استقرار مزمنا".
وكان املركز االستشفائي -اإلقليمي بمدينة ليل شمال فرنسا، في ديسمبر 2021، أول 
مؤسسة فرنسية تجري عملية زرع من هذا النوع في إطار عملياتها الروتينية، قبل أن 

يحذو حذوها املستشفى في ستراسبورغ.
وتستذكر فاليري رودريغيز "األمر كان محط اهتمام كبير، كان هناك 15 شخصا في 

غرفة العمليات، كان الجميع يريد متابعة ما يحصل".
وتقر أستاذة علم السكري في مستشفى ستراسبورغ لورانس كيسلر، العضو في 
"خطوة  للمرضى  تشكل  الجديدة  التقنية  هذه  بأن  للسكري،  الفرنكوفونية  الجمعية 
كبيرة إلى األمام. ولنا نحن األطباء، هذا تتويج بحث سريري عالي املستوى للغاية، 

ومتعدد االختصاصات، هذا اعتراف قوي جدا ".
جزيرات  بشأن  ماجستير  شهادة  لنيل   1988 عام  درست  التي  الطبيبة  وتروي 
الدراسات لدى  العلمية، متابعة  "على مستوى املسيرة  أنه  الجرذان،  البنكرياس لدى 
الحيوانات ثم عند البشر، قبل االنتقال إلى اعتماد )التجربة( كجزء من الرعاية الطبية 

الروتينية، أمر يثير الرضا بدرجة كبيرة".
ويوصى بهذا العالج سنويا لبضع مئات من املرضى، بحسب لورنس كيسلر، أي 
نسبة تكاد ال تذكر من أصل 370 ألف مريض سكري من النوع األول بحسب االتحاد 

الفرنسي ملرضى السكري.
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قطر تتحدى العالم وتراهن على تقدمي نسخة جد مميزة من بطولة كأس العالم. وإلجناح رهانها،وضعت قطر ميزانية 
مالية كبيرة جدا، كما استعانت  بالعديد من الكفاءات واخلبرات من مختلف التخصصات ومن مختلف بلدان العالم.

يف هذا اإلطار،يحتل املغرب موقعا هاما على مستوى ترتيب الدول التي استعانت بها قطر يف التحضير ويف تنظيم املونديال 
القادم،واستجاب املغرب للنداء وقدم بالفعل دعما كبيرا تنوع شكال ومضمونا،حيث يحضر بخمسة العبني فاعلني نالوا 
رسميتهم بعيدا عن الئحة الناخب الوطني وليد الركراكي.

العبين مغاربة كبار في مونديال قطر 
خلت منهم قائمة وليد الركراكي

عزيز بلبودالي

5
 األمن املغربي شريك 

أساسي  يف حماية 
املونديال:

اتفاقا  وقطر  املغرب  من  كل  وقع 
املغربي  األمن  تكليف  بمقتضاه  يتم 
مونديال  في جهود حماية  باملساهمة 
رسميا  سينطلق  والذي  بقطر،   2022
االتفاق  وهو  القادم،  نونبر   20 يوم 
الذي وقعه عن الجانب القطري العميد 
وحدة  رئيس  املهندي  خليل  إبراهيم 
بلجنة  واالتصال  القانونية  الشؤون 
كأس  بطولة  وسالمة  أمن  عمليات 
الجانب  وعن   ،2022 قطر  العالم  
بالدوحة محمد  اململكة  املغربي سفير 

ستري.
سبورتس”  إن  “بي  قناة  وكانت 
توقيعه،  تم  الذي  االتفاق  أن  قالت 
إلى  يهدف   2022 أكتوبر   2 األحد 
املغرب  بني  األمني  التعاون  تعزيز 
الرامية  الخطط  كافة  وتنفيذ  وقطر، 
لضمان األمن خالل فترة كأس العالم، 
التي تستمر 28 يوما، فضال عن الرفع 
من مستويات األجهزة األمنّية املعنّية 
سالمة  وضمان  املونديال  بتأمني 

املشجعني.
وكان وفد أمني مغربي برئاسة املدير 
التراب  ومراقبة  الوطني  لألمن  العام 
الوطني عبد اللطيف حموشي، قد زار 
ووقف  املاضي،  ماي  نهاية شهر  قطر 
املستضيفة  القطرية  املالعب  على 
زار  قطريا  وفدا  أن  كما  للمونديال، 
السوبر  كأس  نهائي  وحضر  املغرب، 
اإلفريقي بني الوداد الرياضي ونهضة 
بركان، في ملعب مجمع األمير موالي 

عبد هلل بالرباط.

في 19 دجنبر 2021، أعلن االتحاد الدولي لكرة تعاقده مع املغربي 
الفني  اإلبداع  عن  مسؤوال  إليه،  لينضم  الشهيرريدوان   املوسيقي 

واألمور الترفيهية “مونديال قطر 2022”في
بعد ذلك، قدم الفنان املغربي األغنية الرسمية لكأس العالم 2022 في 

قطر، »هيا هيا.. نحن أفضل معا«.
كما سهر ريدوان على إنتاج األغنية الرسمية الثانية لنهائيات كأس 
غشت   20 السبت  يوم  “فيفا،  الدولي  االتحاد  أطلقها  والتي  العالم، 

2022، تحت عنوان »أرحب«
وتجلت أبرز ملسة فنية مغربية في الترويج لنهائيات كأس العالم، 
في مشاركة الفنانتني املغربيتني منال بنشليخة ونورة فتحي في أغنية 
بعنوان نور السماء    Light The Sky إلى جانب اإلماراتية بلقيس 

فتحي والعراقية رحمة رياض، ودائما من إنتاج املغربي ريدوان.

الجمهور  ينتقل  أن  املتوقع  من 
املغربي باآلالف، إلى دولة قطر، لدعم 
في  مبارياتها  في  الوطنية  النخبة 
كرواتيا،  منتخبات  أمام  املونديال 
في  الحال  كان  كما  كندا،  بلجيكا، 
مونديال روسيا 2018 حيث بصمت 
حضور  على  املغربية  الجماهير 
املنابر  كبريات  كل  عنه  كتبت  بارز 

اإلعالمية العاملية.
حضور  أهمية  في  منها  ووعيا 
ومساهمة  بقطر،  املغربي  الجمهور 
من  كبيرة  بأعداد  تنقله  تسهيل  في 
هذه  على  دفء جماهيري  أجل خلق 
تحتضنها  التي  العاملية  التظاهرة 
قطر، وضعت الجامعة امللكية املغربية 

لكرة القدم، بشراكة مع الخطوط امللكية املغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
والرياضة، مجموعة من التسهيالت أمام الجماهير املغربية للسفر إلى قطر.

وأكيد، سيشكل الحضور الجماهيري املغربي إضافة متميزة على أجواء مونديال قطر 
وسيساهم بدون شك في إنجاح هذا امللتقى العاملي .

 الفنان املغربي ريدوان وأغاني املونديال:

 أحمد آيت سيدي عبد القادر،مغربي يعتني مبجسم كأس العالم

يوسف املربوح مغربي يساهم يف إنشاء أول فندق عائم يف العالم

 اجلمهور املغربي:

ميالنو  مدينة  في  يعيش  مغربي  القادر،  عبد  سيدي  آيت  أحمد 
إيطالية،متخصصة في صناعة مجسمات  يعمل في شركة   اإليطالية، 
كؤوس وميداليات أكبر التظاهرات الرياضية العاملية، على غرار مجسم 
كأس العالم )املونديال(، وكأس دوري أبطال أوروبا، كأس يوروبا ليغ، 
“غلوب  وجوائز  العربي،  الخليج  وكأس  األوروبي،  السوبر  وكأس 

سوكر دبي.” 
القادر، وهو من مواليد  أن يكون أحمد آيت سيدي عبد  القدر  شاء 
1964، بضواحي مدينة ورزازات، حسب ما نشرته تقارير إعالمية،من 
في  العالم  لكأس  األصلي  املجسم  إعداد  في  الكواليس  جنود  أهم 
وإعادة  تزيينه  على  شخصيا،  يسهر،  أنه  إذ  األخيرة،  الـ5  الدورات 
ترميمه بسبب تضرره من العوامل الجوية كل 4 سنوات، وإعادة طالئه 
في  الباكالوريا  على  الحاصل  الشرقي،  الجنوب  إبن  املربوح،  يوسف 
شعبة تقنيات الكهرباء بالثانوية التقنية بالرشيدية، بصم على حضور 

قوي بعد تكليفه، إلى جانب طاقم من جنسيات أخرى، بمهمة إنجاز التصميم الكهربائي لهذه الباخرة بسان 
نازير على مشارف مدينة نانت الفرنسية، والتي استأثرت باهتمام العالم.

على  حاصل  عمره،  من  سنة   29 بعد  يتجاوز  لم  املربوح،  يوسف 
باملدرسة  الكهرباء  هندسة  تخصص  التكنولوجي  الجامعي  الدبلوم 
جامعة  في  واملاستر  اإلجازة  ثم  البيضاء،  بالدار  للتكنولوجيا  العليا 
نانت في نفس التخصص، وهي شواهد أهلته ليكون مهندسا للكهرباء 
في منشآت تصنيع البواخر والسفن السياحية في سان نازير بفرنسا.
أول  بإنشاء  املكلف  الطاقم  إلى  املربوح،  يوسف  انضم  بمؤهالته، 

فندق عائم في العالم يحمل إسم »أم أس سي وورلد أوروبا«.
إنجاز  بمهمة  كلف  باملغرب،  الشرقي  الجنوب  إبن  املربوح،  يوسف 
مدينة  مشارف  على  نازير  بسان  الباخرة  لهذه  الكهربائي  التصميم 

نانت الفرنسية.
نال ثقة الشركة التي عهد إليها بناء الفندق العائم وأضحى واحدا 
من املشاركني في إنشاء هذه الباخرة املصنفة 5 نجوم، والتي تحتوي 
سباحة،  برك  و6  شخص،   6000 من  ألكثر  تتسع  غرفة،   2633 على 

ومحالت للتسوق، و13 مطعما، وهي خدمات ستقدمها الباخرة لزوار قطر في املونديال.

القندق العائم 
بمساهمة 
إبداعية 
مغربية

 أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الهندسة 
المغربية تظل رائدة الدراسات التي تشكل موضوع 
الوطنية،  األفضلية  بند  مع  دول��ي،  ع��روض  طلب 
المهيكلة  الدراسات  إطار  في  المكتب  أطلقه  الذي 
الحديدية  السكك  شبكة  لتطوير  واالستشرافية 

الوطنية مستقبال.
وأبرز المكتب، يوم األحد في بيان توضيحي إثر 
»تداول بعض وسائل اإلعالم ألخبار أدت إلى حدوث 
لبس كبير، ولمعلومات مغلوطة تماما حول تطور 
مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية«، 
Egis-« أن طلب العروض هذا، الذي فازت به شركة
Rail Maroc / France«، شمل خدمات المراقبة 
المشروع  بملخص  الخاصة  للدراسات  الخارجية 
التفصيلي  األول��ي  والمشروع   ،  )APS( األول��ي 
ومشروع )APD- PRO( البنية التحتية، والهندسة 
المدنية، والمنشآت الفنية، وأشغال الحفر الالزمة 
القنيطرة ومراكش  بين  السككية  القدرة  للرفع من 

وعلى مستوى محور الدار البيضاء.
وأوضح المصدر ذاته أن طلب العروض سالف 
الذكر شمل المراقبة الخارجية للدراسات الخاصة 

بكل من مقاطع القنيطرة - عين السبع ، وعين السبع 
- النواصر ، والنواصر - مراكش ، والتي تم منحها 
بداية هذا العام لمكاتب مغربية ضمن مجموعات مع 
 Novec / : مكاتب فرنسية و/أو كورية )مجموعات
 Ingerop, Setec Maroc /Setec Ferroviaire/

Setec International / Setec TPI, et CID/
 Dohwa Engineering CO, LTD / Korea
National Railway(. وأضاف أن طلب العروض 
تحليل  يهم  الخارجية  بالمراقبة  الخاص  ه��ذا 
مواصفات مشروع القنيطرة - مراكش، والتحقق من 

المتطلبات األساسية للمشروع )الوظائف ، السالمة 
التشغيلية ، الصيانة ، االستدامة ، تكلفة االستثمار ، 
..(، فضال عن التحقق من البرامج الوظيفية لمحطات 
السكك الحديدية والمنشآت الطرفية ، بما في ذلك 

اإلكراهات ذات الصلة باالستغالل.
إلى  الحديدية  للسكك  الوطني  المكتب  وأش��ار 
أن»المكانة المتميزة للخبرة الوطنية ال تحتاج إلى 
إثبات، من أجل مواكبة استمرارية وتفعيل المسيرة 
التنموية الكبرى للمملكة، تحت القيادة المتبصرة 
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس« . وأكد المكتب 
أنه »من منطلق المكتسبات التي تحققت في أول 
مشروع مغربي فائق السرعة، والذي شهد إنجازه 
نسبة اندماج محلي كبيرة، تظل الهندسة المغربية 
رائدة الدراسات التي تشكل موضوع طلب العروض 
هذا«، مسجال أن مكاتب الدراسات األجنبية لديها 
، سيقومون  مغاربة  مهندسين  تضم  محلية  فروع 
 ، المستقلة  والتقنية  الخارجية  المراقبة  بإنجاز 
لمساعدة المديرية التي تنفذ المشروع داخل المكتب 
الوطني للسكك الحديدية وتسهر على تنفيذه في 

أفضل الظروف.

أحمد بيضي
والميادين،  األطياف  مختلف  من  فردا   20 بمشاركة 
والمهنية  والجمعوية  واإلعالمية  منها  االقتصادية 
والحرفية والتعليمية والشبابية، انطلقت قافلة من مدينة 
خنيفرة نحو إقليمي السمارة والعيون باألقاليم الجنوبية 
الصحراوية للمملكة المغربية، تحت يافطة »منظمة جمع 
هذه  وعرفت  العالم«،  عبر  الملكيين  الصحراويين  شمل 
القافلة استقباالت حارة على طول الطريق الممتدة على 
مسافة 1400 كيلومتر، وأحرها االستقبال الذي حظيت به 
بمدخل مدينة السمارة من جانب فاعلين محليين من أبناء 
الصحراء المغربية، وبينهم من تربطهم عالقة عمومة مع 
بعض المشاركين في القافلة، في إشارة واضحة للدم الواحد 

الذي يجري في عروق المغاربة من طنجة إلى الكويرة.
يحلو  كما  العالمة«،  »السمارة  أو  السمارة،  وبقلب 
حضرية  جماعة  م��ن  والمتكونة  تسميتها،  ألهاليها 
واحدة، وخمس جماعات قروية، سجل المشاركون حجم 
الموروث التاريخي واألركيولوجي، وكذا المؤهالت الثقافية 
والطبيعية واالقتصادية بهذه المدينة العريقة، والتجربة 
والمشاريع  والمبادرات  األرقام  ترجمتها  التي  التنموية 
والبنيات  واالجتماعية  االقتصادية  والبرامج  المهيكلة، 
التحتية، وكان ألعضاء القافلة لقاًء رسمي مع عامل إقليم 
السمارة الذي استقبلهم استقباال حارا دام أزيد من ساعتين، 
وكان مرفوقا برئيسي المجلسين االقليمي والبلدي، والكاتب 
القافلة  وفد  قيام  قبل  المنتخبين،  وبعض  للعمالة  العام 

بتسليم هدايا رمزية من الصناعة الزيانية. 
وعلى خلفية ما تكتسيه مدينة السمارة من مكانة بارزة 
في تاريخ المغرب، باعتبارها نقطة استراتيجية، وجسرا 
موالي  السلطان  اتخذها  والتي  والجنوب،  الشمال  بين 
لمواجهة  خلفية  وقاعدة  للجهاد،  معقال  األول  الحسن 
المعتدين على المناطق الجنوبية، وبعده السلطان موالي 
عبد العزيز الذي ساهم في جعلها مركزا لإلشعاع الديني، 
أعضاء  فيه  تقدم  المثمر،  النقاش  من  بجو  اللقاء  تميز 
القافلة بكلماتهم، دون أن يفوت عامل اإلقليم استعراض 
ما تم وسيتم إنجازه من مشاريع تنموية، بينما أبرز كل 
األصول  عمق  واإلقليمي  البلدي  المجلسين  رئيسي  من 
التاريخية التي تميز مدينة السمارة، وارتباط شيوخها 
بباقي الشيوخ واألولياء المنتشرين عبر المناطق الداخلية 

للمملكة. 
السم  المحتملة  األص���ول  القافلة  أع��ض��اء  وس��ج��ل 
على طول  »السمار«  »السمارة«، ومن ذلك تواجد نبات 
وادي سلوان، إلى جانب تسميات أخرى مثل »الصمارة« 
الباسلة  المقاومة  تاريخ  سجلوا  بينما  و«السميراء«، 
القبائل،  هذه  أهالي  وأصل  »الرقيبات«،  قبائل:  بزعامة 
وكيف ينحدرون من الشيخ أحمد الركيبي الذي عاش في 
منطقة الساقية الحمراء  في القرن السادس عشر، فضال 
عن صحة ما يؤكد أن جدهم أحمد الركيبي ينتسب إلى عبد 
السالم بن مشيش أو لقبائل صنهاجة األمازيغية، في حين 
تمت اإلشارة إلى ما عرفته المنطقة من نزاعات ومعارك، 
ومن هجومات متوحشة لم تثنيهم عن تعلقهم بمغربيتهم.
وبينما تزامنت زيارة »القافلة الخنيفرية« مع معرض 
للصناعة التقليدية، المنظم في إطار احتفاالت الذكرى 47 
للمسيرة الخضراء، حرص المشاركون فيها على حضور 
االفتتاح الرسمي لهذا المعرض بساحة المسجد الكبير، في 
حضور عامل اإلقليم وعدة مسؤولين سياسيين وعسكريين 
ومنتخبين، تحت شعار »الصناعة التقليدية موروث أصيل 
في خدمة التنمية«،  وذلك بمشاركة 45 عارضا من جمعيات 
وتعاونيات تنتمي لجهات العيون الساقية الحمراء وكلميم 
واد نون وأكادير إداوتنان، قاموا فيها بعرض عدة منتجات 
وصناعات وفنون وابداعات تقليدية، فيما عرفت المناسبة 
التقنية على عدد كبير من  المعدات  توزيع مجموعة من 

الصناع والحرفيين.
وقبل توديع أعضاء وفد القافلة لمدينة السمارة، تمت 
دعوتهم لحفل عشاء أقيم تحت خيمة صحراوية أصيلة، 
نصبت على تراب النفوذ المجالي ألمكالة، وقد تم إعدادها 

لتكون مثاليًة تحت سماء ليلية صافية، وأمام نار موقدة 
على طريقة تقاليد عيش األجداد، وذلك في حضور عامل 
محلية،  وفعاليات  ومدنية،  عسكرية  اإلقليم وشخصيات 
إلى جانب مشاركين في قافلة طبية متعددة التخصصات 
ونزالء سجنها  للساكنة  خدماتها  لتقديم  بالمدينة  حلت 
المحلي، حيث عاش الجميع لحظة ممتعة تميزت بحفل 
غنائي حساني جميل، وبكلمة عاملية أشارت لظاهرة نيازك 
المنطقة، ولطابع بريدي تم إصداره بمناسبة ذكرى المسيرة 

وبمشروع طريق نحو موريتانيا. 
ومن خالل اللقاءات والمبادالت الفكرية، لم يفت بعض 
لعقد  مالئمة  صيغ  في  التفكير  اقتراح  القافلة  أعضاء 
اتفاقيات شراكة مع جمعيات محلية، وفي تعزيز النسخة 
المقبلة من القافلة بمستثمرين ورجال أعمال وفاعلين في 
مجال السياحة، وأمام الصيت الذي أحدثته القافلة، بادرت 
اإلذاعة األمازيغية الجهوية إلى ربط االتصال بإعالميين 
مشاركين في القافلة لوضع الرأي العام في أهداف وبرنامج 
هذه القافلة، ليتم توديع السمارة في اليوم الموالي بحفل 
رمزي جمع فرعي منظمة جمع شمل الصحراويين، لخنيفرة 
والسمارة، جرى خالله تبادل الهدايا والشكر على غرار 
باقي المحطات التي ضمنتها القافلة في برنامجها المسطر. 
ومن السمارة إلى العيون، كبرى حواضر مدن الصحراء 
المغربية، والتي عرفت تطورا بشريا وعمرانيا وتنمويا 
كبيرا منذ تحريرها من االستعمار اإلسباني سنة 1975، 
ثكنة  مجرد  من  انتقلت  حين  الخضراء،  المسيرة  تاريخ 
إلى   ،1928 عام  اإلسباني  المستعمر  أسسها  عسكرية 
فيها  اطلع  حيث  المغربية،  الصحراء  في  مدينة  أكبر 
وفد القافلة على ما عرفته من تطور متسارع ومن جهود 
ومؤهالت سياحية،  مفتوحة  وأوراش  كبيرة  استثمارية 
ورياضية  اجتماعية  ومرافق  حديثة  وبنايات  وش��وارع 
شوارع  ومن  كبرى،  وفنادق  للتسوق  وثقافية، وأماكن 
وأسواق معروفة بحركيتها التي ال تتوقف إال في ساعات 

متأخرة من الليل.
هنا بمدينة العيون، وجد أعضاء »قافلة خنيفرة« عدة 
استقباالت حارة من لدن المجتمع المدني وأبناء العمومة، 
وعدة لقاءات وحوارات، فيما حرصوا على مشاركة أبناء 
المدينة احتفاالت المملكة بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء، 
من خالل حضورهم جميعا بساحة المشور التي شهدت 

من  غنائية  بفرق  تميزت  مسبوقة،  غير  احتفالية  أجواء 
الفن المحلي األصيل، وأهازيج وزغاريد، وغطاء باألعالم 
الجهة  ووالي  اإلقليم  عامل  حضور  وسجلت  المغربية، 
وشخصيات عسكرية ومدنية، ورؤساء المصالح الخارجية، 
إلى جانب القناصلة الممثلين للبلدان العربية واإلفريقية 

واألجنبية التي فتحت قنصلياتها بمدينة العيون.
بتظاهرة  السنة  هذه  المسيرة«  »احتفاالت  وتميزت 
والعشرين،  الثانية  دورته  في  العيون،  ماراطون  نصف 
المنظمة من طرف جمعية شباب الساقية الحمراء أللعاب 
القوى، تحت رعاية جاللة الملك محمد السادس، وبدعم من 
والية جهة العيون – الساقية الحمراء والمجلس الجهوي 
والمجلس اإلقليمي للعيون وجماعتي العيون والمرسى 
ووكالة الجنوب وفوسبوكراع، وعدد من الشركاء والداعمين، 
وجرى الماراطون بمشاركة حوالي 8000 عداءة وعداء من 
مختلف األعمار واألجناس، من إثيوبيا وكينيا وإريتيريا 
وفرنسا وإسبانيا والسنغال وجزر القمر والغابون وساحل 
العاج وأوغندا والبحرين وجنوب إفريقيا، إلى جانب أبرز 

العدائين المغاربة.
المغربي،  العداء  الرياضية بفوز  التظاهرة  واختتمت 
محمد لبيباط، بعد تمكنه من قطع مسافة السباق في ظرف 
1 س  و2 د، متبوعا بالعداء البحريني شيروبن ابراهام في 
المرتبة الثانية فيما حل الكيني كيموتاي ويسلي كيبكموا 
التي تمكنت فيها  اإلناث  فئة  الثالثة، مقابل  المرتبة  في 
العداءة الكينية، جبكوجيباسكاليا، من الفوز بعدما قطعت 
متبوعة  ث،  و59  د  و10  1س  ظرف  في  السباق  مسافة 
بمواطنتها لونغاريغالدايزشيروب في المرتبة الثانية، بينما 
الثالثة،  المرتبة  العداءة المغربية رقية الموهين  احتلت 
به  معترف  العيون  ماراطون  أن نصف  إلى  اإلش��ارة  مع 
من الجمعية الدولية للماراطون والسباقات على الطريق 

المعترف بها لدى االتحاد الدولي أللعاب القوى.
المؤتمرات«  »قصر  القافلة  وفد  حضر  ذلك  وخ��الل 
عبد  المغربي  والفنان  الموسيقار  حظي  حيث  بالعيون 
الوهاب الدكالي، في ذات اليوم، بتكريم خاص من طرف 
على  بكلمة  تقدمه  وبعد  الحمراء،  الساقية  العيون  جهة 
هامش المناسبة، قدم كشكوال من أغانيه الخالدة وألحانه 
العريقة التي تفاعل معها الحضور الوازن بشكل راق، وفي 
جو متشبع بالوطنية، ذلك قبل تسليمه هدايا جميلة من 

إبداع الصناعة المحلية، لينتقل بالجميع إلى حفل توقيع 
سيرته الذاتية: »شيء من حياتي«، كما تم تكريم فعاليات 
ساهمت في تنمية وازدهار األقاليم الجنوبية، بينهم محمد 
اإلمام ماء العينين بوصفه رجل أعمال ساهم في الحركة 

االقتصادية بالجنوب .
وبالنظر للدور الذي لعبته الزوايا الصوفية في بناء 
تاريخ المغرب وتحديد المالمح العامة لألقاليم الصحراوية، 
استجاب أعضاء القافلة لدعوة زيارة زاوية الولي الصالح 
الشيخ سيدي أحمد العروسي، على بعد 30 كلم من مدينة 
السمارة، والواقعة على مشارف وادي الساقية الحمراء، 
وذلك لكون شيخها من شيوخ عصره في العالم الصوفي، 
ومن األولياء الصالحين في القرن العاشر الهجري، وقد 
تزامن حضور أعضاء القافلة مع الحفل الديني الذي أقامه 
وبعده  ملكية،  لهبة  زاويتهم  تلقي  بمناسبة  العروسيون 
انتقل الجميع لزيارة خاصة لضريح الشيخ سيدي أحمد 
العروسي حيث تابع الجميع شروحات حول سيرة وكرامات 

الشيخ الولي ومن معه من المدفونين بالضريح. 
ووقف وفد القافلة على بعض أسماء ومواقع الزوايا 
التي ذاع صيتها، وال تقل عن زاوية الشيخ سيدي أحمد 
لعروسي، زاوية أوالد تيدرارين، زاوية الشيخ سيد أحمد 
موسى، زاوية الشيخ ماء العينين، زاوية الشيخ سيد أحمد 
الركيبي وغيرها، كما التقوا بعدد من المنحدرين من  قبيلة 
أوالدتيدرارين الذين تحدثوا عن جدهم واألب الكبير لهذه 
القبيلة حنين بن سرحان بن عبد الوليد بن الحسن بن 
محمد بن كلي بن أبي دجانة األنصاري الخزرجي، وجده 
كان من ضمن الفاتحين الذين قدموا مع عقبة بن نافع في 
حملته األولى سنة 662 ميالدية، وقد عرفت القبيلة في 
كتب التاريخ بأسماء متعددة منها أبناء اعز وهو ابويعزى 

بن إبراهيم بن حنين أو موالي بوعزى المغربي.
من اللحظات المؤثرة التي سجلتها القافلة، حدثت بعد 
تمكن أحد أعضاء القافلة من التعرف على قبر والده، بفضل 
أحد المسنين من أبناء الصحراء، والذي توفي خالل أوائل 
الثمانينيات، حيث لم يتخلف كافة أعضاء القافلة عن مرافقة 
قبل  ذلك  ومهيب،  دامع  في خشوع  القبر  لزيارة  زميلهم 
اختتام برنامج القافلة، وبداية عودتها لقلعتها الحمراء 
باألطلس المتوسط، وفي طريق عودتها تم استقبالها في 
ضيافة مقر جمعية القاضي عياض بتزنيت من طرف جمعية 
بيت األنصار اوالد تيدرارين للتنمية والتواصل، وتم تتويج 
االستقبال بقراءات قرآنية ومأدبة عشاء ونقاشات، ثم بتبادل 

عدد من الهدايا وتسليم شهادات تقديرية.
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من خالل اللقاءات والمبادالت 
الفكرية، لم يفت بعض أعضاء 

القافلة اقتراح التفكير في 
صيغ مالئمة لعقد اتفاقيات 
شراكة مع جمعيات محلية، 
وفي تعزيز النسخة المقبلة 

من القافلة بمستثمرين 
ورجال أعمال وفاعلين في 

مجال السياحة،

 أعضاء القافلة

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

صدق اهلل العظيم
الحاجة وحيد مريم في ذمة اهلل

بقلوب يعصرها الحزن واأللم، فقدت عائلة وحيد، 
المشمولة برحمة اهلل، بإذنه تعالى، وحيد مريم إثر 
مرض ألم بها لم ينفع معه عالج، وذلك يوم السبت 
2022 في الساعة الحادية عشرة ليال  12 نونبر 

بالدار البيضاء.
المرحومة ترك رحيلها ألمًا وحزنًا بليغين في 
نفوس أبنائها وسائر جيرانها، نظرًا لطيبوبتها،  
وقد شيع جثمانها الطاهر إلى مثواه األخير، ظهر 

يوم األحد 13 نونبر 2022 بمقبرة الغفران، فصبرًا جمياًل لعائلتها الكبيرة 
والصغيرة. 

وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم عائلة فاضل، فارس رشيح، وحيد وأسمر 
وجميع األصهار، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أبنائها: عبد العالي، 
سمحمد، خالد، يوسف، أمال، سعاد وسهام وكذا إخوانها: عالل، مليكة وحفيظة، 
الطاهرة وأن يبوئها مقام صدق عند مليك  أن يرحم روحها   سائلين اهلل 
مقتدر في أعلى عليين، وأن يسكنها فردوس الجنة مع الذين أنعم عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم 

ذويها الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.  

قافلة من خنيفرة نحو ال�سمارة والعيون ل�سلة الرحم وا�ستنطاق 
التاريخ والتفاعل مع الفعاليات المحلية

المكتب الوطني لل�سكك الحديدية يو�سح: هذا ما فاز به 
الفرن�سيون من �سفقة الـ»تيجيفي« بين القنيطرة ومراك�ش.. 

حين توؤرِّخ ال�سحافةُ لنف�سها 
وت�سع ال�سحفي في الميزان

 أحمد المديني
تابع ص 1

العربية  للصحافة  التليد واألصيل  الماضي  استرجاع  ما قصدي 
يكاد يصبح شمسا غاربة، وإنما هو حديث ذو شجون  والمغربية، 
إلى  اآلن  باعتباره يتحول  إليه ووجدتني أسبح في موجه  انجذبت 
ضرب من اليوتوبيا، وهي ضرب من النوستالجيا، ال شك غزت نفس 
صديقنا وصديق المغرب اإلعالمي الموريتاني البارز عبد اهلل ولد 
محمدي، أصدر أخيرا كتابا شّيقًا، طريفًا في نوعه، وفريدًا في تناوله، 
محكيِّه،  سرده،  بطريقة  مشوقًا  بوقائعه،  مفيدًا  أسلوبه،  في  سلسًا 
غزارِة معلوماته، وخصوصا بالشخصيات، باألعالم، بالصحفيين الذين 
انتقاهم من سجل كبير احتك به طيلة مسيرة صحفية عنده بدأت منذ 
منتصف السبعينيات وتتواصل مرورًا بكبريات الصحف والمجالت 
العواصم  بين  جال  الذي  وهو  األنباء،  ووكاالت  التلفزية  والقنوات 
العربية والدولية وغامر في مراكز االقتتال وقابل رؤساء الدول له مع 
بعضهم صداقات شخصية. وفي الخالصة امتلك إلى جانب الخبرة 
واالحترام لصاحبة الجاللة الصحافة رصيدا ثمينا من التجارب تصلح 
ثماُرها دروسا ونبراسا لصحفيي اليوم وسياسييهم أيضا ومن يسير 

على هذا الطريق بثقة وجد.
إنهم« شهود زمن« عنوان كتاب ولد محمدي)المركز الثقافي للكتاب، 
الدار البيضاء، 2022( صحفيون من زمرة صداقاته وعالقاته أو تقاطع 
معهم في الدروب المتشابكة لمهنة األهوال والمفاجآت، بين أجانب 
وعرب، وأغلبهم كّرس حياته للسلطة الرابعة ليجعلها األولى، يتقدمهم 
بحكم  رجل ال يتكرر«   « بجدارة اإلنجليزي روبرت فيسك، عنده أنه 
مهنيته العالية وعمله في منابر دولية، التايمز، الغارديان واألندبندنت، 
صحفيًا مراسال من عواصم العالم وحيث جبهات المعارك ) اجتياح 
العراق للكويت، الحرب في يوغسالفيا، رصد نظام القاعدة، لقاء بن 
الدن( حامال تحت إبطه ديوان حكام ووقائع النصف الثاني من القرن 
العشرين إلى رحيله عام 2022. عثمان العمير، من جعل صحيفة الشرق 
األوسط في فترة ذهبية مركز الصحافة العربية وغّير الصورة النمطية 
عن المثقف السعودي، وغامر تأسيس أول مشروع إعالمي إلكتروني 
عربي)إيالف(.  الفرنسي دومنيك دردا من ذَرع إفريقيا طوال وعرضا 
وصّور الحروب في ثالث قارات.  اللبنانيان سامي كليب صحفي راسخ 
مراسال في باريس أوال لصحيفة السفير، ثم بإذاعة فرنسا الدولية 
ومعد برامج رحلية لقناة الجزيرة، وعبد الرحمان بدر خان أحد أقطاب 
الصحافة اللبنانية، الحياة بنى فيها مجدا، ثم النهار العربي ما زال 

من كتابها البارزين.
يتحدث ولد محمدي عن عالقاته في عالم الصحافة بذاكرة خصبة 
جمعت المعلومات عبر سنوات وخاضت غمار أسفار تنقلت فيها بين 
قارات وأحداث جسام منذ بدأ العمل منذ الثمانينيات في جريدة » 
الشعب« اليومية الموريتانية الوحيدة ليحلق بعدها بأجنحة الشرق 
األوسط في اآلفاق، فيتعرف على العجم والعرب، واآلسيويين يخص 
بالذكر منهم الياباني ساداموري دايجي من صحيفة آساهي، ثاني 
9 ماليين  أكثر الصحف انتشارا في اليابان بعد جريدة يوميوري) 
نسخة بين الطبعتين الصباحية والمسائية( ب300 مكتب في الداخل 
وثالثين في الخارج، تعرف عليه ولد محمدي في موريتانيا لّما حّل بها 
يقتفي أثر أتباع بن الدن وأصداءه. وهاكم سيدي األمين رائد الصحافة 
العربية في السينغال، اإلفريقي العربي الذي درس في األزهر وُقم معا 
تلفزية  وقناة  وإذاعات  أنباء  دكار صحفا عربية ووكالة  في  وأسس 
وتصدى لحكام ووحده يلخص تجربة إفريقية في الميدان. وبالطبع، 
لم ينس ولد محمدي أصدقاءه المغاربة منهم الراحل محمد األشهب 
صاحب مسيرة غنية ذات منعرجات في الصحافة المغربية، ومحمد 
بوخزار سقط صريعها أوال في جريدة العلم بجوار الراحلين المساري 
واليزناسني، وأخيرا حاتم البطيوي السهم المشدود منذ بداياته إلى 
قوس )الشرق األوسط( وفيها يبلو البالء الحسن بين الرباط ولندن.
هي تجربة عمر غنية ومهنية وإنسانية سجلها ولد محمدي وكأنه 
يكتب سيرته الذاتية عبر اآلخرين، ولذلك فهي تقتدى، وعلى أهل هذه 
المهنة الشاقة أن يتعلموا منها خلق الوفاء واالعتراف بدل التنابز 
باأللقاب والتباغض ألن الصحافة وهي إعالم يبنى على أخالق ومبادئ.

ال ين�سى التكبير وهو يقطع 
روؤو�ش االأبرياء  !

  عبد السالم المساوي 
تابع ص 1

  هذا يسري على فئة من دعاة احترام التعددية الفكرية والسياسية 
المقرونة بمعاداة أي شكل من أشكال التنظيم السياسي الحزبي، كما 
ما الحاجة إلى األحزاب السياسية؟ فها   : لو أن لسان حالهم يقول 
التواصل  ووسائل  اإللكترونية  ومواقعنا  جرائدنا  في  نتحدث  نحن 
االجتماعي ونحن نجسد التعددية المنشودة، بشكل حصري. فلماذا 
هذا التشويش علينا؟ فقد ماتت األحزاب أو ينبغي عليها أن تموت، 

تلقائيا أو أننا سنتكفل بها.
وللتذكير فإن هذه الفئة ال تتوقف عن الهتاف: عاشت الحرية عاشت 
التعددية؟ تماماً كما نرى أن تنظيم داعش اإلرهابي ال ينسى التكبير وهو 
يقطع رؤوس األبرياء، مع فارق كبير، بالطبع، هو أن فئتنا«اإلعالمية« 
تلك تعوزها سيوف داعش فتوسلت سيوفا أخرى ال يسمح المجال 

بذكرها خاصة أنها معروفة لدى الجميع تقريبا.
   يوجد في مجاالت الفكر والسياسة ما يمكن اعتباره عدمية في 
مجاله، وخاصة داخل الحقل السياسي. وتقوم هذه العدمية على ما 
يمكن النظر إليه بأنه غياب الجدوى وانعدام المعنى لكل عمل سياسي 
والعدمية  بوصلتها.  لها  وتحدد  المجتمعات  تؤطر  عليا  قيم  أي  أو 
السياسية في بعدها هذا شكل من أشكال الفوضوية التي ترفض كل 
مؤسسة تساهم في تأطير المجتمعات على أي مستوى من المستويات، 

وأساسا مؤسسة الدولة بمختلف أجهزتها. 
غير أن المالحظ اليوم أن هذا البعد الفكري والنظري أصبح غائبا 
تماما ليفسح المجال أمام نوع من العدمية الجاهلة، كما يتبين من 
عن  انعزالهم  لتبرير  الكثيرون  يرددها  التي  الشعارات  بعض  خالل 

الحياة السياسية. 
وهنا تكمن الطامة الكبرى. ذلك أن هذه العدمية الجاهلة تمنع حتى 
إمكانية مقارعتها على المستوى الفكري والسياسي ألنها عدمية دون 

أفق تماما.

 تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية الضامنة 
الستمرار الحياة البشرية وكافة األنشطة االجتماعية 
واالقتصادية، خاصة الفالحية التي تتميز بها مدينة 

تارودانت.
بها  استفردت  التي  الطبيعية  الخصائص  ومن 
المدينة، تعدد "السواقي المائية" منذ غابر العهود، 
بتنوعها  فريدة  وعرصات  حدائق  بخلق  سمح  ما 
البيولوجي، وغنى المجال الطبيعي الذي ساهمت 

فيه وفرة المياه السطحية.
نشيطة  نقل  كأنظمة  المائية"  "السواقي  وتعد 
تاريخية  معلمة  أرضية،  تحت  أروق��ة  عبر  للمياه 
حيث  ايكولوجي،  وتراث  واجتماعية  واقتصادية 
بدون  السنة  مدار  على  ينساب  المياه  كان جريان 
انقطاع في سواقي بطول امتدادها، وعرض مجراها، 

وعمق مسارها، وحجم صبيبها.

فقد وردت أسماء تلك السواقي في محررات عقود 
عدلية، منها ساقية "تماللت" في ظهير واحد لمحمد 
الشيخ السعدي ومحررين وشهادة عدلية سنة 965 
في شهادة حبسية سنة  "ترغونت"  ثم ساقية  ه�، 
983 ه� ومحرر نوبة مائية سنة 1007ه�، على أن 
أقدم وأعظم مجرى مائي بتارودانت يرجع تاريخه 
)470 سنة(، وهي  قرون وسبعة عقود  أربعة  إلى 

ساقية "تافالكت".
وفي هذا السياق، قال محمد سرتي، أستاذ باحث، 
في تصريح لوكالة المغرب لألنباء، إن من أهم معالم 
التي  تافالكت"  "ساقية  بتارودانت  المائي  التراث 
وادي  من  تؤخذ  المدينة،  سواقي  أكبر  من  تعتبر 
سوس شرق تارودانت عند نقطة تعلو مستوى البحر 

ب� 259 مترا، ويبلغ طولها حوالي 20 كيلومترا.
تخترق  "تافالكت"  ساقية  أن  سرتي،  وأض��اف، 

سور المدينة من الجهة الشمالية بباب الخميس، 
واد  بمحاذاة  وتسير  بنونة،  أوالد  إلى جهة  وتمر 
الكاللشة، حيث  بمنطقة  الطالعة  دوار  إلى  الواعر 
المدينة وتخترق  تتدفق بقوة وتشق سائر حقول 
السواقي األخرى وتصب فيها عند الحاجة، مبرزا 
أن هذه المعاني هي التي تؤديها كلمة )تافالكت( 
في األمازيغية، ويمكن أيضا أن تكون أخذت اسمها 
وهو  )الفالكي(  من أحد األشخاص، فقد ورد اسم 
قائدا  وكان  )العلج(  ب�  أحيانا  له  يشار  أندلسي 
لجيش المرابطين الذي تصدى وقتا طويال لهجمات 
الموحدين على تارودانت ومنطقة سوس وساهم في 

سد الثغور وبناء سلسلة من الحصون.
"ساقية  أيضا  هناك  بأن  ذاته،  المتحدث  وتابع 
تؤخذ من نهر سوس جنوب أوالد عرفة  تاماللت" 
عند نقطة يبلغ ارتفاعها 250 مترا فوق سطح البحر، 

وتمتد موازية لساقية "تافالكت" إلى أن تدخل إلى 
المدينة عند باب القصبة، حيث تخترق المدينة من 
وسطها إلى أن تخرج من غربها شمال باب تارغونت، 

ثم تستمر إلى جنوب دوار الطالعة بالكاللشا.
وتعتبر الساقيات، تراثا إنسانيا حضاريا ينم عن 
عبقرية اإلنسان الواحي، خاصة على مدى قدرته على 
الجافة، فهي وسيلة  البيئة  التكيف مع خصائص 
وتقنية لنقل المياه عبر قناة باطنية، تساهم بشكل 
كبير في التقليص من تبخر الماء من خالل نقله دون 

استخدام طاقة ملوثة.
ورصيدا  مائيا  تراثا  السواقي،  ه��ذه  وتبقى 
مما  وسياسي،  بل  وروحيا  واقتصاديا  اجتماعيا 
يعطي لها راهنية كبيرة في معرفة الدور الذي لعبته 
في استقرار القبائل والمجموعات البشرية على مر 

التاريخ المغربي العريق. 

ال�سواقي المائية بتارودانت.. اأنظمة نقل ن�سيطة للمياه عبر التاريخ
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مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

الحسناوي  النور  عبد  النائب  وجه 
الصناعة  وزير  إلى  آنيا  شفويا  سؤاال 
والتجارة حول إدماج القطاع غير املهيكل 

املختص في الصناعات الغذائية.
ذات  في  االشتراكي  النائب  وأوضح 
الواسع  االنتشار  ظل  في  أنه  السؤال، 
للقطاع غير املهيكل السيما في الصناعات 
الغذائية التي تفتقد ألدنى شروط السالمة 
الصحية، حيث يكثر اإلنتاج بشكل كبير 
من  وغيرها  والبيوت  املباني  أسطح  في 
األماكن البعيدة عن أعني الرقابة، وهو ما 
املواطنات  وصحة  سالمة  شك  بال  يهدد 
التدخل  اليوم  لزاما  أصبح  واملواطنني، 
إدماج  عبر  القائم  املشكل  لحل  العاجل 
مباشر  بشكل  يرتبط  الذي  القطاع  هذا 

بصحة املغاربة.
النائب  ساءل  األساس  هذا  وعلى 
التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  الحسناوي، 
غير  القطاع  إلدماج  الوزارة  ستتخذها 
املهيكل املختص في الصناعات الغذائية.
حنان  النائبة  تقدمت  جانبها  ومن 
وزيرة  إلى  آني  شفوي  بسؤال  فطراس 
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
إنقاذ  حول  والتضامني  االجتماعي 

شركات النقل السياحي من اإلفالس.
أن  السؤال،  ذات  في  وأوضحت 
السياحي،  النقل  شركات  من  مجموعة 

املحاكم  أمام  للمثول  استدعاءات  تلقت 
الجائحة،  لفترة  الديون  أقساط  بسبب 
رفعتها  التي  القضائية  الدعوات  بعد 
يهددها  الذي  األمر  البنكية،  املؤسسات 

باإلفالس.
النائبة االشتراكية، أن هذه  وأضافت 
الشركات راهنت في الفترة األخيرة السيما 
فترة رأس السنة، على استعادة النشاط 
في  استثمرت  أن  بعد  لعافيته  السياحي 
تجديد أسطولها وإصالحه، لتتفاجأ مرة 
أخرى بقرار اإلغالق من وإلى املغرب مع 
منع احتفاالت رأس السنة، مما أدى إلى 
وبالتالي  الصفر  لنقطة  النشاط  عودة 

صعوبة تسديد ما بذمتها من ديون.

إليها  وصلت  التي  للحالة  ونظرا 
النائبة  ساءلت  السياحي،  النقل  شركات 
االشتراكية، الوزيرة، عن اإلجراءات التي 
الشركات  هذه  إلنقاذ  الوزارة  ستتخذها 
اجتماع  مخرجات  وعن  اإلفالس،  من 
للبنوك  املهنية  املجموعة  مع  الوزارة 
وباقي  املالية  ووزارة  املغرب  وبنك 

الفاعلني حول املوضوع.
االشتراكي  النائب  وجه  جهته  ومن 
إلى  آنيا  البوعمري سؤاال شفويا  محمد 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات حول التأخر في 

تحديد الثمن املرجعي للحبوب.
ذات  في  البوعمري  النائب  وأكد 

هذه  خالل  سجلت  البالد  أن  السؤال، 
السنة تراجعا كبيرا في نسبة التساقطات 
املطرية، وما يعني ذلك من انخفاض في 
في   70 قرابة  بلغ  الذي  الحبوب  منتوج 
الثمن  تحديد  في  التأخر  أن  غير  املائة، 
هذا  وضع  غاية  إلى  للحبوب  املرجعي 
السؤال، سيؤثر بشكل سلبي على ضمان 

االكتفاء الذاتي من البذور للسنة املقبلة.
النائب  ساءل  األساس  هذا  وعلى 
التي  األسباب   عن  الوزير،  االشتراكي، 
الثمن  تحديد  في  التأخر  وراء  تقف 
املرجعي للحبوب؟ وعن  اإلجراءات التي 
البذور للسنة  الوزارة لضمان  ستتخذها 

الفالحية املقبلة.

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

عبد النور احل�صناوي: اإدماج القطاع غري املهيكل املخت�ص يف ال�صناعات الغذائية
حنان فطرا�ص: اإنقاذ �صركات النقل ال�صياحي من الإفال�ص
حممد البوعمري: التاأخر يف حتديد الثمن املرجعي للحبوب

لجهة  والكفاءات  املهن  مدينة  فتحت 
العيون - الساقية الحمراء أبوابها، مؤخرا، 
املوسم  برسم  الجهة  متدربي  الستقبال 
مع  تزامنا  وذلك   ،2023/2022 التكويني 
تخليد الذكرى السابعة واألربعني للمسيرة 

الخضراء.
املهني  التكوين  ملكتب  بالغ  وحسب 
هذه  استقبلت  فقد  الشغل،  وإنعاش 
املكتب  التزام  تجسد  التي  املؤسسة، 
القيمة  وخلق  الجهة  تنمية  في  باملساهمة 
والتي  الجنوبية،  األقاليم  مستوى  على 
 2000 إلى  االستيعابية  طاقتها  تصل 
خالل  متدربا   1250 بيداغوجي،  مقعد 
األولى  السنة  في  منهم   630 املوسم،  هذا 
في  متدربا  و620  األساسي،  التكوين  من 

التكوين التأهيلي.
الثالثة  وتوفر املؤسسة الجديدة، وهي 
من نوعها على املستوى الوطني التي ترى 
النور خالل هذا املوسم التكويني بعد جهة 

تم  والتي  الشرق،  وجهة  ماسة   - سوس 
 06 العيون على مساحة  بمدينة  تشييدها 
 46 في  متنوعا  تكوينيا  عرضا  هكتارات، 
70 في املائة منها جديدة،  شعبة تكوينية 
وذلك بهدف االستجابة للحاجيات املتنامية 
للمهنيني من الكفاءات املرتبطة بالقطاعات 
األكثر طلبا في سوق الشغل على املستوى 

الجهوي.
وتضم مدينة املهن والكفاءات، باإلضافة 
 06 املتدربني،  ودار  املشتركة  البنيات  إلى 
مع  الصحة  »قطب  تشمل  مهنية  أقطاب 
النقل  و«قطب  بيداغوجية«،  عالج  وحدة 
لوجستيكية  منصة  مع  واللوجستيك 
و«قطب الصيد البحري  وحلبات للسياقة« 
الصيد«،  منتوجات  لتثمني  سلسلة  مع 
مقاولة  مع  والتجارة  التسيير  و«قطب 
التقليدية«،  الصناعة  افتراضية«، و«قطب 

و«قطب الرقمية«.
املهني  للتكوين  الوطني  للمكتب  ووفقا 
وإنعاش الشغل، فإن املتدربني بمدينة املهن 

والكفاءات لجهة العيون - الساقية الحمراء 
محينة  تكوينية  برامج  من  سيستفيدون 
البيداغوجي  النموذج  وفق  تطويرها  تم 
تنمية  ضمان  أجل  من  للمكتب  الجديد 
وضع  مع  والذاتية،  املهنية  الكفاءات 

املتدرب في صلب املقاربة التعليمية.
الجديد،  البيداغوجي  النموذج  أن  كما 
أساسية،  دعامات   10 على  يعتمد  الذي 
سيعزز استعمال طرق بيداغوجية تفاعلية، 
للطاقات  محررة  ديداكتيكية  وتقنيات 
الذكاء  وتشج  املتدربني  استقاللية  تقوي 

الجماعي.
بمحتويات  النموذج  هذا  ويتميز 
ح  املر  التعلم  اعتماد  عن  فضال  محينة، 
التعلم  بني  يمزج  الذي   »Ludique«
 »Learning by doing« باملمارسة 
اعتماد  إلى  باإلضافة  الرقمية،  واألدوات 
بني  يزاوج  الذي  املختلط  التكوين  نمط 

التكوين الحضوري وعن بعد.
البيداغوجي  النموذج  هذا  ويتطلب 
امليسر  بدور  االضطالع  املكون  من  الجديد 
على  واملحفز  واملرافق   »facilitateur«

العمل الجماعي.
للبرامج،  جديدة  هندسة  على  ويعتمد 
التخصصات  تعدد  تشجيع  على  تقوم 
برامج  وتطوير  مشتركة،  جذوع  خلق  عبر 
على  أوال  ترتكز  مقاربة  وفق  للتكوين 
االستئناس  ثم   ،»ancrage« الترسيخ 

باملهنة، ثم التخصص.
املسارات  بتقوية  أيضا  األمر  ويتعلق 
التكوينية، عبر اعتماد مستوى التأهيل في 
لجميع  بالنسبة  أسدس  وإضافة  سنتني، 

شعب التسيير والتجارة.
القطاعية  املمرات  تعزيز  تم  كما 
من  املتدربني  تمكني  بهدف  والبيقطاعية 
آفاقا  ومنحهم  كفاءاتهم  من  للرفع  فرص 

أوسع.
الجديد  البيداغوجي  النموذج  ويحث 
الكفاءات  تقوية  على  أيضا،  للمكتب، 
والوقت  االهتمام  إيالء  خالل  من  الذاتية، 
الالزمني لتطوير الكفاءات اللغوية والرقمية 

واملقاوالتية والسلوكية.
في  للنجاح  البالغة  ألهميتها  ونظرا 
النموذج  خصص  فقد  املهني،  الوسط 
البيداغوجي الجديد نسبة 30 في املائة من 
البرنامج التكويني لتقوية الكفاءات الذاتية 
للمتدربني، وذلك من أجل تعزيز اندماجهم 

في سوق الشغل وتطوير مسارهم املهني.
التقنية،  التأهيالت  إلى  وباإلضافة 
والرقمية  اللغوية  الكفاءات  تطوير  سيتم 

واملقاوالتية والسلوكية للمتدربني.
املهن  مدينة  فإن  ذاته،  املصدر  وحسب 
للعمل  فضاء  على  تحتوي  والكفاءات 
رقمي  ومصنع  للتطوير  ومختبر  املشترك 
وحاضنة تشجع على التفاعل بني املتدربني 
أجل  من  مبدعة  أفكار  تطوير  على  وتحفز 
باإلضافة  الواقع.  أرض  على  تجسيدها 
إلى مركز للتوجيه املهني من أجل مواكبة 
بمرحلة  بدءا  املراحل  جميع  في  املتدربني 
تدريب،  عن  البحث  ثم  الشعبة  اختيار 

ووصوال إلى املواكبة في االندماج املهني.
الجديدة  التكوينية  املؤسسة  كما تضم 
عدة فضاءات معيشية من أجل تأمني راحة 
والعيش  التالحم  قيم  وتعزيز  املتدربني 
تتوفر  للمتدربني  دار  غرار  على  املشترك، 
على داخلية ومطعم بطاقة استيعابية تبلغ 
300 متدرب، إضافة إلى مقصف ومجموعة 

من فضاءات اللقاءات ومالعب رياضية.
لتزويد  مستمرة  األشغال  أن  يذكر 
بمدينتني  للمملكة  الجنوبية  األقاليم 
بكل من جهتي  والكفاءات  للمهن  جديدتني 

الداخلة - وادي الذهب وكلميم - واد نون.

انطالق التكوين مبدينة املهن والكفاءات جلهة العيون - ال�صاقية احلمراء

ال�صلفادور جتدد دعمها ل�صيادة املغرب
 على اأقاليمه اجلنوبية

أكد نائب رئيس جمهورية السلفادور، فليكس أولوا، االثنني بالرباط، أن بالده دعمت على 
الدوام سيادة املغرب على أقاليمه الجنوبية، مجددا دعم السلفادور للوحدة الترابية للمغرب 

وملخطط الحكم الذاتي باعتباره "الحل األوحد" لهذا النزاع اإلقليمي.
وأبرز أولوا، خالل ندوة صحافية عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا املوقف "تم التعبير عنه بوضوح 
سنة 2019"، بمناسبة الزيارة التي قامت بها وزيرة العالقات الدولية لجمهورية السلفادور، 

ألكسندرا هيل تينوكو، إلى اململكة.
وكانت املسؤولة السلفادورية قد جددت حينها التأكيد على دعم بالدها ملغربية الصحراء 
لهذا النزاع  وملبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها اململكة، واصفة إياها بـ "الحل األوحد" 

اإلقليمي.
"الجمهورية  بـ  لبالدها لالعتراف  النهائي"  "السحب  ألكسندرا هيل تينوكو  أكدت  كما 
الصحراوية الوهمية"، مشددة على أن هذا القرار، املتخذ من قبل الرئيس نجيب أبو كيلة، 
يشكل تجسيدا إلرادة جمهورية السلفادور االنفتاح على العالم العربي، وال سيما على املغرب.

وأبرز البيان املشترك الذي صدر، سنة 2019، عقب زيارة العمل التي قامت بها رئيسة 
الديبلوماسية السلفادورية، أن جمهورية السلفادور تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل 
للمملكة  الترابية  الوحدة  احترام  إطار  في  وجدي،  وعملي  واقعي  لحل  الوحيد  "األساس 

املغربية والسيادة الوطنية على أقاليمه الجنوبية".
وأضاف البيان أن حكومة السلفادور "تدعم الجهود الجادة وذات املصداقية" التي يبذلها 
املغرب إليجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع اإلقليمي، يقوم على التوافق".

بالده  عزم  عن  السلفادور  جمهورية  رئيس  نائب  أعرب  بوريطة،  بناصر  لقائه  وخالل 
املتحدة وعلى  األمم  املغربية، داخل  التأكيد على دعمها، بخصوص ملف الصحراء  تجديد 

املستوى الثنائي.
وأشار إلى أن "هذه الدينامية مكنتنا من فتح سفارتني ببلدينا"، مذكرا، في هذا الصدد، 
بالزيارة التي قامت بها ألكسندرا هيل تينوكو إلى اململكة في أكتوبر املاضي، حيث جرى 
خاللها افتتاح سفارة جمهورية السلفادور بالرباط، والتي تعد األولى من نوعها في إفريقيا.

إطالق  من  مكن  البلدين  بني  الروابط  تعزيز  إن  أولوا  فليكس  قال  ذاته،  السياق  وفي 
سبيل  على  مستشهدا،  الثنائي،  التعاون  عالقات  تعزيز  إلى  الهادفة  املبادرات  من  سلسلة 
املثال، بتوقيع اتفاقية توأمة بني العاصمتني الرباط وسان سلفادور، وكذا تبادل الزيارات 

بني الوفود البرملانية والتجارية للبلدين.
التي قدمتها لبالده بهدف  املالية والتقنية  للمملكة على املساعدة  كما أعرب عن شكره 
إطالق جملة من املشاريع في قطاعي الفالحة والثروة الحيوانية، باإلضافة إلى التكنولوجيات 

الجديدة.
توطيد  بهدف  جديدة  طريق  خارطة  وضع  ضرورة  على  السلفادوري  املسؤول  وشدد 
"التي  بالده  استعداد  عن  معربا  البلدين،  جهات  في  املشترك  والتعاون  الثنائية  العالقات 
ستبقى دائما إلى جانب املغرب"، لدعم انضمام اململكة إلى منظومة اندماج أمريكا الوسطى 

والدفاع عن مصالحها.
مباحثات  خاللها  يجري  املغرب،  إلى  بزيارة  يقوم  الذي  السلفادور،  رئيس  نائب  وأكد 

مع عدد من املسؤولني املغاربة، أن بالده تدرك أهمية اململكة باعتبارها بوابة نحو إفريقيا.

مقررتان اأمميتان ت�صائالن اجلزائر ب�صاأن 
اعتقال النا�صط احلقوقي زكي حنا�ص

الولر،  ماري  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  بوضعية  الخاصة  األممية  املقررة  راسلت 
ونظيرتها املقررة املكلفة بالنهوض وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في مكافحة 
اإلرهاب، فيونواال ني أواليني، الجزائر بخصوص اعتقال واحتجاز الناشط الحقوقي زكي 

حناش.
يوثق  والذي  اإلنسان،  املدافع عن حقوق  زكي حناش  اعتقال  تم  بأنه  املقررتان  وذكرت 
حاالت املعتقلني السياسيني بالجزائر، يوم 18 فبراير املاضي من طرف عناصر أمنية بالزي 

املدني من داخل بيته.
وعددت املراسلة جملة من الخروقات التي شابت التعامل مع الناشط الحقوقي، حيث تم 
استجوابه في غياب محاميه، بشأن نشاطه الحقوقي ومنشوراته عبر االنترنيت وعالقاته 
مع مدافعني آخرين عن حقوق اإلنسان. كما تم استجوابه بخصوص مناقشاته مع املقررة 

الخاصة حول وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وتم تقديم زكي حناش أمام املحكمة بتهمة اإلشادة باإلرهاب وبتلقي أموال من مؤسسة 
داخل أو خارج البالد للقيام أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها املس بسالمة الدولة، 
وباملس بالوحدة الترابية للجزائر وبتوزيع منشورات من شأنها اإلضرار باملصلحة الوطنية 
وترويج معلومات زائفة تمس باألمن وبالنظام العام، وهي كلها مخالفات تؤطرها بنود في 

القانون الجنائي.
وجاء في املراسلة أن القاضي أمر باالعتقال االحتياطي للمعني باألمر حيث أودع سجن 
الحراش في زنزانة رفقة 46 سجينا آخر. وأشارت إلى أن املعتقل بدأ إضرابا عن الطعام في 
7 مارس 2022 وواصله إلى 30 منه، حيث تم تمتيعه بالسراح املؤقت، غير أن القضية تظل 

قائمة أمام املحكمة وقد يحكم على الناشط بعقوبة تصل إلى 35 سنة سجنا.
حناش  زكي  واحتجاز  اعتقال  تجاه  العميق  قلقهما  عن  األمميتان  املقررتان  وعبرت 
واالتهامات املوجهة له، التي تبدو »مرتبطة مباشرة بعمله كمدافع عن حقوق اإلنسان« كما 
أعربتا في ذات السياق عن القلق بخصوص استخدام بعض بنود القانون الجنائي املتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب.
بخصوص   2021 دجنبر  في  الحكومة  إلى  املوجهة  بالرسالة  الصدد  هذا  في  وذكرتا 
تعريف األعمال اإلرهابية والدالالت الفضفاضة لعدد من مواد القانون الجنائي التي تمس 
بمبدأ األمن القانوني، وحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وتفرض عقوبات على أفعال 

ال يفترض أن تنظمها تشريعات مكافحة اإلرهاب.
الدول  من  يطلب   22/6 اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  أن  إلى  الجزائر  املراسلة  ونبهت 
الحرص على أن تكون التدابير املتخذة ملكافحة اإلرهاب منسجمة مع التزاماتها بمقتضى 
القانون الدولي وال تمس بعمل وسالمة األفراد واملجموعات وهيئات املجتمع املنخرطة في 

النهوض والدفاع عن حقوق اإلنسان.
وطالبت املقررتان من الحكومة الجزائرية توضيحات في غضون 60 يوما حول مالبسات 
اعتقال زكي حناش واملستندات التي بررت االعتقال، وعن مدى استفادة املعني من املساعدة 
القضائية وعن بواعث االتهامات املوجهة إليه بخصوص اإلشادة باإلرهاب ومدى انسجام 

جهود الجزائر في مكافحة اإلرهاب مع القرارات األممية.

بأغلبية  أوروبا  شمال  مجلس  رفض 
واسعة مسودة توصية تهدف إلى فرض 
املنتجات  استيراد  على  وتدابير  قيود 

القادمة من الصحراء املغربية.
الهيئة  وهو  املجلس،  صوت  وهكذا، 
الرسمي  البرملاني  للتعاون  الرسمية 
تقرير  لصالح  االسكندنافية،  الدول  بني 
الرئاسة، الذي اعتبر أن قضية الصحراء 
ولم  املجلس.  صالحيات  ضمن  تقع  ال 

فحسب،  املشروع  تبني  الرئاسة  ترفض 
بل رفضت حتى مناقشته خالل املجلس.

ملشروع  الذريع  الفشل  ويؤكد 
التوصية هذا، الذي قدمه بعض أعضاء 
االسكندنافي،  األخضر  اليسار  تحالف 
مرة  باملجلس،  للتالعب  سعوا  الذين 
عن  املدافعني  مناورات  أن  أخرى، 
لدى  صدى  أي  لها  يعد  لم  االنفصاليني 

الدول االسكندنافية.

الضوء  التصويت  نتيجة  تسلط  كما 
للسفارات  االستباقية  املقاربة  على 
والتي  االسكندنافية  الدول  في  املغربية 
نجحت في دحر مناورات أعداء القضية 

الوطنية.
وعقد مجلس شمال أوروبا دورته ال 
74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما 
شعار  تحت  نونبر،  و3  أكتوبر   31 بني 
في  أوروبا  شمال  دول  ودور  "مستقبل 

بشكل  الدورة  هذه  وركزت  العالم". 
أساسي على الحرب في أوكرانيا وكذلك 

أزمتي الطاقة واملناخ.
يذكر أن املجلس الذي تم إحداثه عام 
للمؤسسات  تعاون  منتدى  هو   ،1952
االسكندنافية  الدول  في  البرملانية 
وفنلندا  الدنمارك  من  عضوا   87 يضم 
وآيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو 

وغرينالند وأوالند.

جمل�ص �صمال اأوروبا يرف�ص 
باأغلبية وا�صعة م�صروع تو�صية 
ب�صاأن منتجات ال�صحراء املغربية
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يملك ياسين بونو رصيدا ُمشرفا في كرة 
القدم األوروبية، فقد برز الحارس المغربي مع 
فريق إشبيلية في السنوات الماضية، وتوج به 
بلقب الدوري األوروبي لعام 2020 كما حقق 
لقب زامورا كأقل حارس استقباال لألهداف 
في الدوري اإلسباني لموسم 2021 – 2022، 
ويسعى إلضافة إنجاز جديد ُيخلد له مع 
منتخب المغرب في نهائيات قطر.

 وقام حارس الوداد السابق بتمثيل 
المنتخب المغربي منذ عام 2013، وشارك 
معه في نهائيات كأس العالم 2018 في 
روسيا. وفي كأس األمم األفريقية 2019 
كان الخيار األول للمدرب الفرنسي هيرفي 
رونار لحراسة عرين أسود األطلس ونجح في 
الحفاظ على الشباك نظيفة في مباراتي 
نامبيا وكوت ديفوار للتأهل إلى دور ثمن 
النهائي، وكذلك كان الخيار األول منذ وقتها 
في كتيبة المدرب وحيد خليلوزيتش، قبل أن 
يرحل األخير عن المغرب ويحل محله المدرب 
وليد الركراكي.

ياسين بونو كان ضيفا على موقع الفيفا، 
وخصه بحوار تطرق فيه للحديث عن آماله 
مع المغرب في كأس العالم، وما يتوقعه 
من المجموعة الحالية من الالعبين الذين 
يملكهم أسود األطلس.

o  لقد شاركت في كل مباريات التصفيات، 
واستقبلت ثالثة أهداف فقط، ما الذي يمكن أن 

تقوله عن هذا؟
الجانب  على  جيًدا  ُمجهز  كان  الفريق    n
الدفاعي، وكنا منظمين وهذا ساعدنا في استقبال 
القليل من األهداف. وهذا يلعب دوًرا هاًما في 

قدرة أي فريق بالفوز بأي مباراة.
o  في المباراة الحاسمة أمام الكونغو فاز 
المغرب بأربعة أهداف مقابل هدف، كيف كانت 

األجواء في ملعب محمد الخامس؟ 

n  كانت األجواء جيدة والجماهير ساعدت 
الفريق داخل الميدان، شعر الالعبين بمسؤولية 
مضاعفة لجعل هذه الجماهير سعيدة، والحمد 
هلل نجحنا في التأهل.. لم تكن المباراة سهلة 
ألن الكونغو كانت جيدة في الهجمات المرتدة 
وجيدين دفاعًيا، ولكن هدف أوناحي األول ساعدنا 
على لعب المباراة بأريحية وأن نصنع المساحات 
بسهولة، وهذا ما ساعدنا في تحقيق انتصار 

مدهش. 
o هل ُيمكن وصف شعورك بعد إطالق صافرة 

النهاية؟
n  سيكون من الصعب وصف هذا الشعور، 
ألن كل العب يحلم دائًما باللعب في كأس العالم، 
وقد كانت لدّي إصابة في بداية المباراة ولذلك 
لم أعش اللحظة نفسها، ولكن عندما علمت بأننا 
حققنا الصعود فقد كان شعوري عظيًما، ألن ذلك 
كان الهدف الذي كّنا نعمل عليه لفترة طويلة وكّنا 

نشعر بسعادة كبيرة.
o ترعرعت في الدار البيضاء، وبدأت مسيرتك 
متعلًقا  مازلت  أنك  ترى  هل  ال��وداد،  فريق  مع 

بالوداد؟ 
هناك  أجد  ما  ودائًما  هناك  نشأت  لقد    n
رابًطا بيني وبينهم، سواء مع جماهير الوداد 
أو مع مدينة الدار البيضاء بشكٍل عام وأشعر 
باالنتماء لهم.. بالنسبة لي كان فخًرا أنني بدأت 
مسيرتي في في العاصمة االقتصادية، وأنا حالًيا 

في أوروبا.
خليلوزيتش  السابق  المدرب  بدأ  لقد     o
تدريب المنتخب المغربي في 2019 فما الذي 

ترى أنه جلبه للفريق؟ 
n  إنه مدرب جاد، وهو ُمباشر وواضح فيما 
يريده مّنا على مستوى مبادئ اللعب ولقد عمل 

الالعبين على فهمها بالتدريج. 
  o  أيوب الكعبي كان الهداف في مرحلة 

التصفيات، هل يمكنك أن تخبرنا عنه أكثر؟ 
n  أيوب الكعبي مهاجم كبير، ويملك جودة 
مرحلة  وف��ي  المساحات  استخدام  في  مهمة 

الحيازة.. ُيمكنه أن يستحوذ على الكرة بشكٍل 
جيد وأن يزعج المدافعين كما أنه حاسم أمام 

المرمى. 
o  لعبت دوًرا مهًما في فوز إشبيلية ببطولة 
الدوري األوروبي في عام 2020، ماذا تعني تلك 

الخطوة في مسيرتك؟ 
كان  لي،  بالنسبة  لحظة خالدة  ستبقى    n
إنجاًزا استثنائًيا واآلن أنا أحاول الحفاظ على 
المناسب  واألداء  المستمر  بالعمل  مستواي 

لتحقيق أشياء أخرى مثل هذه في المستقبل.
o كيف ترى مجموعة المغرب في كأس العالم.. 

بوجود بلجيكا وكندا و كرواتيا؟ 
قوي،  فريق  كبار وهو  تملك العبين  بلجيكا 
وقد وصلوا سابقًا إلى نصف نهائي كأس العالم 
والجميع يعرف قوتهم، وكرواتيا هي وصيف 
النسخة األخيرة.. أما كندا فهو منتخب طموح 
ولذلك  أيًضا  الكبار  الالعبين  بعض  ويملك 

سيكونون منافسين صعباب لنا.
o  باعتقادك إلى أين سيصل منتخب المغرب 

في نهائيات كأس العالم؟ 
تجربتنا  من  التعلم  علينا  أن  أعتقد    n
دور  تجاوز  هدفنا  سيكون   ،2018 روسيا  في 
المجموعات، وعلينا أن نكون جاهزين بالكامل 

للعب هذه المباريات ألجل التأهل.
o  من تختار من الالعبين المتواجدين في 
عليهم،  اإلعالم  يركز  ال  الذين  المغرب  منتخب 

ولكنك ترى بأن لديهم مستقباًل كبيًرا؟ 
n  نايف أكرد وسفيان أمرابط، كالهما يملك 
ُتمكنهما من أن يصبحوا العبين  جودة كبيرة 
حتى  للوقت  يحتاجان  فقط  ولكنهما  مذهلين، 

يتمكنا من الوصول إلى المستوى األعلى.

o ما هو المنتخب الذي تتمنى مواجهته في 
كأس العالم في قطر؟ 

n  األرجنتين. أملك الكثير من األصدقاء في 
إذا  جيًدا  لقاء  وسيكون  األرجنتيني  المنتخب 

حدث. 

الحارس الدولي،ياسين بونو، في حوار مع موقع الفيفا:

املنتخب املغربي تعلم الدر�س من مونديال رو�سيا واأمتنى مواجهة الأرجنتني

بونو حامي العرين المغربي

المشاركة في  الثالث  المغربية  الفريق  تنتظر 
االستحقاقات القارية، الوداد والرجاء في دوري 
األبطال، والجيش الملكي في كأس الكونفدرالية، 
خصومها في المرحلة المقبلة من التنافس، حيث 
تحتضن القاهرة يومه األربعاء مراسيم سحب قرعة 

دور المجموعات.
الموسم  لقب  حامل  الرياضي،  ال��وداد  ويأمل 

الماضي بعد التغلب على األهلي بهدفين دون رد، 
التوالي،  الثاني على  أن يحافظ على لقبه للعام 
 2020 نسختي  في  المصري،  الفريق  فعل  كما 
من  العديد  مواجهة  في  سيكون  لكنه  و2021، 
األندية المميزة، في مقدمتها األهلي، صاحب الرقم 
القياسي في التتويجات، وبطل الدوري المصري 

مرتين متتاليتين، الزمالك، بجانب غريمه الرجاء 
والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.
البطولة  هذه  من  المجموعات  دور  أن  ال شك 
الكبار، كما  بالمفاجآت وخروج  دائًما ما يمتلئ 
حدث للزمالك مثاًل في آخر عامين، رغم أنه قبلها 

كان في النهائي وخسره أمام األهلي. 
وستنطلق القرعة في تمام الثانية ظهًرا بتوقيت 

مصر، الواحدة ظهًرا بتوقيت المغرب. 
وتم تصنيف الفرق وفقا لنتائجها في البطوالت 
األفريقية خالل المواسم الخمس السابقة، وسيتم 
توزيعها على المستويات األربعة في قرعة دور 

المجموعات.
ال��وداد  المصري،  األهلي  األول:  التصنيف 
البيضاوي، الترجي التونسي والرجاء البيضاوي. 
صنداونز الجنوب إفريقي،  التصنيف الثاني: 
الزمالك المصري، بترو أتلتيكو األنغولي، حوريا 

الغيني.
شباب  التنزاني،  سيمبا  الثالث:  التصنيف 
الجزائري،  القبائل  شبيبة  الجزائري،  بلوزداد 

الهالل السوداني.
القطن الكاميروني، المريخ  التصنيف الرابع: 
السوداني، فايبرز األوغندي، فيتا كلوب الكونغولي 

أو رايل كلوب البوركينابي.
الجيش  وضع  تم  الكاف  كأس  مسابقة  وفي 
الممثل  وسيكون  الثاني،  المستوى  في  الملكي 
الوحيد لكرة القدم المغربية، بعد الخروج المبكر 
لحامل اللقب، نهضة بركان، على يد اتحاد المنستير 

التونسي.

الأندية المغربية تنتظر اليوم خ�سومها قاريا

استدعي مدافع نادي موناكو، أكسل ديزازي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال قطر، بدال من قلب 
دفاع باريس سان جيرمان، بريسنيل كيمبيمبي، حسب ما أفاد االتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم االثنين.
وكشف بيان االتحاد قبيل التجمع األول للمنتخب الفرنسي في كليرفونتين قبل أسبوع من انطالق 
مونديال قطر أن »كيمبيمبي لعب خمس عشرة دقيقة مع ناديه يوم األحد، وهي المرة األولى منذ نهاية 
قد تعافى بشكل كاف من إصابة في وتر العرقوب،  أكتوبر«، مضيفا أنه »ال يعتبر نفسه )كيمبيمبي( 

ليحتفظ بمكانه في خط دفاع الزرق«.
واتخذ قرار استبعاد كيمبيمبي واستدعاء ديزازي صبيحة االثنين قبيل انطالق االستعدادات النهائية 

للمنتخب الفرنسي بعد نقاش بين المدرب ديدييه ديشان والطاقم الطبي.
وجاء استدعاء ديزازي بعد ساعات قليلة من تسببه في إصابة نجم نادي مارسيليا، الدولي المغربي 

أمين حارث خالل مباراة فريقيهما يوم األحد في الدوري الفرنسي.
وأصيب حارث في الدقيقة 58 خالل تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، 
قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله إلى غرف المالبس على الحمالة، تاركا مكانه لديميتري 

باييت الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.
المشاركة مع  اإلصابة ستحرم حارث من  تلك  أن  االثنين،  اليوم  بيان رسمي،  في  مارسيليا  وأعلن 

المنتخب المغربي في مونديال قطر.
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في  االثنين،  أمس  أول  اليد،  لكرة  النسوي  الوطني  المنتخب  انهزم 
27 مقابل  بنتيجة  الكونغولي  أمام نظيره  دكار  بالقرب من  ديامنياديو 
38 في مباراته الرابعة واألخيرة، في دور المجموعات من النسخة 25 

لكأس األمم األفريقية سيدات.
وعند نهاية الجولة األولى من المباراة كانت النتيجة لصالح المنتخب 
الكونغولي بحصة 17 مقابل 15، قبل أن يتمكن هذا األخير من توسيع 

الفارق خالل الشوط الثاني وإنهاء المباراة بفوز ب )38 – 27(.
وتعد هذه الهزيمة هي الرابعة للمنتخب المغربي في هذه البطولة، 
التي تجرى بقاعة الرياضات دكار أرينا بديامنياديو إلى غاية 19 نونبر 
الجاري، وذلك بعد خسارته أمام تونس )25 – 35( وغينيا )20 – 28( 

ومصر )20 – 28(.
الثالثة التي أقيمت يوم االثنين، سحقت  وفي مباراة عن المجموعة 
كوت ديفوار مدغشقر بنتيجة 40 – 14 في ثالث هزيمة للفريق الملغاشي 

خالل هذه البطولة.
وفي المجموعة األولى، انتصرت الجزائر على الرأس األخضر بنتيجة 

 .30 – 36
وبحسب نظام البطولة بتأهل الفريقان األول والثاني عن كل مجموعة 
من المجموعات الثالث إلى جانب فريقين احتال أحسن ترتيب، إلى الدور 

الربع النهائي من البطولة.
ويشارك في هذه البطولة اإلفريقية 13 بلدا، سيتأهل األربعة األوائل 
في البطولة لكأس العالم المقبلة المرتقبة في 2023 بالدنمارك والسويد 

والنرويج. 

المنتخب الوطني 
ي�سنع الأ�سفار ببطولة 
اإفريقيا لكرة اليد للإناث

اأ�ساب اأمين حارث فنال مكافاأة
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إيتو،  الكاميرونية، صامويل  القدم  ذهب أسطورة كرة 
بعيدا في توقعاته ألداء منتخب بالده في مونديال قطر، 
مؤكدا أن منتخب »األسود غير المروضة« سيصبح أول 

منتخب إفريقي يحصد لقب المونديال.
وأضاف رئيس االتحاد الكاميروني لكرة القدم، في حوار 
»Qatar2022.qa«، أنه ما من شيء سيعادل  مع موقع 
فرحته بمشاهدة منتخب بالده وهو يرفع كأس العالم في 
ملعب لوسيل يوم 18 دجنبر )موعد نهائي مونديال قطر( 
وقال: »يومها سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز باأللقاب 
حلم ألي العب. وبصفتي رئيسا لالتحاد الكاميروني لكرة 
القدم، ستغمرني سعادة ال توصف بتتويج منتخب بالدي 

ببطولة كأس العالم«.
ولم تقتصر توقعات إيتو المتفائلة على منتخب الكاميرون 
الخمسة  اإلفريقية  المنتخبات  جميع  وشملت  بل  فقط، 
الكاميرون،  )المغرب،  القطري  المونديال  في  المشاركة 
تونس، السنغال، غانا(، حيث توقع تأهل المغرب للنهائي 
لمواجهة الكاميرون، ووصول جميع المنتخبات اإلفريقية 
الخمسة إلى دور الستة عشر، وتصدر الكاميرون والمغرب 

والسنغال لمجموعاتها في البطولة.
»المنتخبات   :»2022 »قطر  مونديال  سفير  وتابع 

كأس  في  جيدة  نتائج  ألداء  يؤهلها  ما  تمتلك  اإلفريقية 
لدينا خالل  ما  أفضل  نقدم  لم  اآلن  حتى  ولكننا  العالم، 
مشاركاتنا في المونديال. لقد تعلمنا من البطوالت السابقة، 
وخبراتنا تزداد مع كل مشاركة، وأعتقد أن األداء المشرف 

لم يعد يكفي. نحن اآلن جاهزون للتتويج«.
نسخ  أربع  في  شارك  الذي  الكاميروني،  النجم  ورسم 
الكاميروني  المنتخبين  العالم، خريطة وصول  من كأس 
تتخطى  أن  متوقعا  النهائية،  المباراة  إلى  والمغربي 
تطيح  وأن  النهائي  رب��ع  في  بلجيكا  عقبة  الكاميرون 
نصف  في  اإلفريقية،  األمم  كأس  لقب  حاملة  بالسنغال، 
النهائي، على أن يمر المغرب عبر إسبانيا في دور الستة 
عشر، ويضع حدا لمغامرة البرتغال في ربع النهائي، قبل 
أن يقضي على آمال منتخب فرنسا، حامل لقب المونديال، 
المرتقب  النهائي  إلى  النهائي، ليصعد  الدور نصف  في 

لمواجهة نظيره الكاميروني في نهائي إفريقي خالص.
وحول توقعاته لمنتخب الدولة المستضيفة، قال إيتو، 
الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل العب في إفريقيا 
برقم قياسي أربع مرات، إن المنتخب القطري سيتجاوز 
دور المجموعات، وسيحقق مفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب 

اإلنجليزي في دور الستة عشر، وبلوغ دور الثمانية.

أمس  أول  مساء  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  أجرى 
االثنين، حصته التدريبية األولى بقطر، تحسبا لمشاركته 
 في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم 20 نونبر الجاري.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بالغ نشرته 
على موقعها الرسمي أن هذه الحصة التدريبية، التي أقيمت 
على أرضية ملعب عبد اهلل بن خليفة بالعاصمة القطرية 
الدوحة، عرفت مشاركة غالبية الالعبين المنادى عليهم، في 
 انتظار التحاق باقي العناصر بحكم التزامهم في فرقهم.

المنتخب  الركراكي مدرب  وليد  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
الوطني ركز خالل الحصة التدريبية األولى على إزالة العياء .

وفي سياق متصل، يسود الترقب في أوساط المنتخب 
الوطني بشأن بديل الالعب أمين حاريث، الذي تأكد غيابه عن 
المونديال بشكل رسمي،بعدما أعلن نادي أولمبيك مرسيليا، أن 

العبه الدولي المغربي أمين حارث، الذي أصيب خالل المباراة 
التي جمعت فريقه ب� »أ إس موناكو«، يوم األحد، يعاني من 
"»التواء في الرباط الصليبي« على مستوى ركبته اليسرى.
وأوضح النادي في بالغ بهذا الخصوص أن »الفحوصات 
إلصابته«. المالئمة  الرعاية  منح  قصد  جارية   الطبية 
وبحسب النادي، فإن الالعب، الذي تم استدعاؤه لخوض 
منافسات مونديال قطر رفقة المنتخب المغربي، »سيتبع 
غيابه.  مدة  ذكر  دون  من  مناسبا«،  عالجيا   بروتوكوال 
محموال  خ��رج  ق��د  المغربي  الميدان  وس��ط  الع��ب  وك��ان 
 ع��ل��ى م��ح��ف��ة خ����الل ال���م���ب���اراة ض���د ف��ري��ق م��ون��اك��و.
وتحدث مدربه إيغور تيودور عن »إصابة بليغة« قبل أسبوع 

من انطالق منافسات كأس العالم.
ومن جانب آخر، حرصت الجامعة الملكية المغربية على 
توجيه الدعوة لحاريث ووالده قد مرافقة المنتخب الوطني 
إلى قطر، بغية الرفع من معنوياته، وتخفيف آثار الحزن 

الذي اعتراه عقب هذه الحادثة.
وفي إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم بقطر، 

ستخوض العناصر الوطنية يوم 17 نونبر الجاري باإلمارات 
جورجيا. منتخب  أم��ام  ودي��ة  مباراة  المتحدة،   العربية 
مساء  الثامنة  الساعة  من  بداية  المباراة  هذه  وستجرى 
بالتوقيت المحلي )الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي(.

إلى  الوطني  المنتخب  بعثة  تتوجه  أن  المنتظر  ومن 
العودة  تتم  أن  على  األرب��ع��اء،  مساء  العربية  اإلم���ارات 
ال��ودي��ة. المواجهة  ه��ذه  نهاية  بعد  مباشرة  قطر   إل��ى 
يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، قد وضعت 
جانب  إلى  السادسة  المجموعة  في  الوطني  المنتخب 

منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.
المونديال  في  الوطنية حضورها  المجموعة  وستدشن 
بمواجهة كرواتيا يوم األربعاء 23 من الشهر الجاري، بداية 
تواجه  أن  قبل  البيت،  بملعب  صباحا  عشر  الحادية  من 
تختم  أن  على  نونبر،   29 األحد  يوم  البلجيكي  المنتخب 
التزاماتها بمرحلة المجموعات بلقاء كندا في الفاتح من 

الشهر المقبل. 

منتخب الفتيان يحجز 
مقعده ببطولة أمم إفريقيا

حجز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ألقل 
من 17 سنة تذكرته إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 
لهذه الفئة بعد فوزه، يوم االثنين على مصر بهدفين 
مقابل هدف واحد، بملعب الرويبة لحساب اليوم الثالث 
واألخير من دوري اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، 

المنظم بالجزائر.
وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في الدقيقة 
النير، الذي سجل  السابعة عن طريق الالعب أيمن 

الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط األول )1+45(.
وبهذه النتيجة احتل المنتخب المغربي المرتبة 
األولى في هذه البطولة المؤهلة لكأس إفريقيا لألمم 

2023 برصيد 9 نقاط.
وقد حقق المنتخب انتصارات ثالث على حساب 
تونس )2 – 0( وليبيا )1 – 0( ثم مصر )2 – 1( .

وواجهت تونس في المباراة األخرى، ليبيا التي 
 5 ملعب  أرضية  على   )2  –  3( ب�  عليها  انتصرت 

يوليوز 1962 بالجزائر.
ثامن  المغربي  الوطني  المنتخب  يصبح  وبهذا 
بعد كل من الجزائر،  فريق يتأهل إلى »كان2023-« 
الصومال  بوركينافاسو،  مالي،  نيجيريا،  السنغال، 

وجنوب السودان.

الجيش الملكي يسقط 
المغرب التطواني ويلتحق 

بالوداد في الريادة

فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على المغرب 
التطواني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما 
عصر أول أمس االثنين على أرضية ملعب سانية الرمل 
البطولة  من  الثامنة  الدورة  مؤجل  برسم  بتطوان، 

الوطنية االحترافية.
في  لالشيء  بهدف  الملكي  الجيش  فريق  وتقدم 
الدقيقة 43 من الشوط األول عن طريق حمزة إغامان، 
2 عن طريق   +  90 الدقيقة  قبل أن يعزز تفوقه في 

ديني بورغيس من ضربة جزاء. 
وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق الجيش الملكي 
إلى المركز األول إلى جانب الوداد الرياضي برصيد 
18 نقطة، فيما ظل نادي المغرب التطواني في المركز 

12 برصيد 8 نقاط.
ويدفع الفريق التطواني غاليا ثمن أزمته المادية 
الخانقة، وأخطاء المكتب المسير، حيث عجز عن تأهيل 
العبيه الجدد، بفعل كثرة النزاعات المرفوعة ضده من 

العبيه وأطره السابقين.
وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق الجيش الملكي 
نادي الوداد الرياضي، فيما يواجه المغرب التطواني 

بميدانه حسنية أكادير.

المنتخب النسوي 
ينهزم وديا أمام إيرلندا

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، بنتيجة 
التي  الودية  المباراة  أربعة أهداف دون مقابل، في 
جمعته مساء االثنين 14 نونبر 2022 بمنتخب إيرلندا.
ماربيا،  بمدينة  أقيمت  التي  المباراة  وتدخل 
بإسبانيا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة 
القدم النسوية، لنهائيات كأس العالم التي ستجرى 

مناصفة ما بين أستراليا ونيوزيالندا.
لقاء ودي  في  تعادل  قد  النسوي  المنتخب  وكان 
مع المنتخب اإليرلندي بهدفين لمثلهما، مساء يوم 

الجمعة بمدينة ماربيا. 
وسجل الهدف األول للمنتخب الوطني الالعبة سلمى 
أنيسة  الالعبة  بينما وقعت   ،29 الدقيقة  أماني في 

بلقاسمي الهدف الثاني في الدقيقة 56.
في هاتين  الوطني غابت عنه  المنتخب  أن  يذكر 
المبارتين نجمات الجيش الملكي، بسبب التزامهن 
بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي المسابقة التي 
ظفرن بلقبها مساء األحد، عقب الفوز في لقاء النهائي 

على صن داونز الجنوب إفريقي برباعية نظيفة.
يشار إلى أن قرعة كأس العالم قد وضعت المنتخب 
الوطني لكرة القدم النسوية في المجموعة الثامنة إلى 
جانب منتخبات ألمانيا، كولومبيا وكوريا الجنوبية.

االتحاد االشتراكي

 من الحصة التدريبية األوىل للفريق الوطني

عزيز بلبودالي
الجيش  لنادي  ينتمي  مالكم  التحق 
الملكي للمالكمة إلى بالمالكمين األربعة، 
الذين اختفوا في رحلة المنتخب الوطني 
من فنلندا، حيث كانت المشاركة في دوري 
دولي هناك وفرنسا كمحطة وقوف خالل 

العودة إلى المغرب.

أمس  أول  بفرنسا  الوقوف  محطة  في 
االثنين، انسل المالكم العسكري واختفى 
عن األنظار في الوقت الذي استأنف فيه 
إلى  العودة  رحلة  المغربية  البعثة  أفراد 

المغرب.
المالكم  م��ن  قريبة  م��ص��ادر  وت��وض��ح 
فنلندا  إلى  السفر  قبل  عاش  أنه  الهارب 
مورس  ما  بسبب  مشحونة  نفسية  حالة 
عليه من ضغط كبير إلرغامه على تغيير 

وزنه الذي اعتاده وفاز به ببطولة المغرب 
كلغ   67 ل�  وخفضه  كلغ(،   75  ( األخيرة 
للمشاركة في دوري فنلدا، إلى جانب ما 
من  المغاربة  المالكمين  مثل  يعانيه  كان 

سوء الحالة االجتماعية.
وبهروب المالكم العسكري، يصل عدد 
» الحاركين » المشاركين في دوري فنلندا 
إلى خمسة مالكمين، منهم مالكمة تنحدر 

من مدينة فاس.

المالكمين  حريك«   « موضوع  ويطرح 
كل  تتكرر كل سنة وخالل  التي  المغاربة 
الخارج،  إل��ى  الوطني  للمنتخب  رحلة 
الوزارة  التساؤالت حول صمت  كثير من 
الوصية واللجنة الوطنية األولمبية وجامعة 
المالكمة ، كما يفتح النقاش حول فاعلية 
ونجاعة نظام المالكمة االحترافية خاصة 
في وجود مؤسسة يقال أنها تشرف على 

المالكمة االحترافية في المغرب.

حالة حريك خامسة في المنتخب الوطني للمالكمة

الـريـــاضي
a13.301 االربعاء 16 نونبر 2022 املوافق 21 ربيع الثاني 1444العدد
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 من لقاء سابق بني املنتخب الوطني والكامريون

المنتخب 
الوطني 
ينخرط 

في اأجواء 
التح�ضير 

لمونديال قطر نظاما  الموحد  االجتماعي  السجل  يعتبر 
واس��ت��ه��داف  لتسجيل  وطنيا  معلوماتيا 
األسر الراغبة في االستفادة من برامج الدعم 

االجتماعي.
ويعد التسجيل في السجل االجتماعي الموحد 
مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة واألجانب 
المقيمين في المغرب، وإلزاميا لألسر الراغبة 

في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي.
في  األس��رة  أف��راد  يعد تسجيل جميع  كما 
السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل 
مع  الموحد،  االجتماعي  السجل  في  األس��رة 
اإلشارة إلى أن تسجيل األسرة في هذا السجل 
ال يمنح الحق في االستفادة من برامج الدعم 
االجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب 

االستفادة.
ويمكن ألي فرد من األفراد الراشدين باألسرة 
التسجيل في السجل االجتماعي الموحد عن 
بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز 
خدمات المواطنين التابع له محل إقامة األسرة.
بتعبئة  المصرح  يقوم  التسجيل،  وإلتمام 
استمارة بالمعطيات الشخصية ألفراد األسرة 
والمعطيات االجتماعية واالقتصادية لألسرة 
والكهرباء،  الماء  مصاريف  المسكن،  )نوع 
ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف...(.
من  المعنية  الهيئات  لدى  التحقق  وبعد 
المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة وإشعارها بذلك 
في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

يذكر أن التعريف المستخدم لألسرة هو ذاك 
المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط 
أي أن األسرة هي مجموعة من األشخاص، سواء 
كانت تربطهم عالقة قرابة أم ال، يقطنون في 
مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات 
كما  المشتركة.  حاجياتهم  لتلبية  الضرورية 
يقطن  الذي  الشخص  األسرة  في حكم  يدخل 

وحده.
وبخصوص نظام االستهداف، يضع السجل 
االجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم 
االجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا الستهداف 
المندوبية  مع  بالتعاون  تطويره  تم  األس��ر، 
السامية للتخطيط  ويرتكز هذا النظام على 
يعكس  رقميا  مؤشرا  مسجلة  أسرة  كل  منح 
وضعها االجتماعي واالقتصادي وفقا لصيغة 
حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية 
للتخطيط باالرتكاز على الدراسات االستقصائية 

المتعلقة بنفقات األسر.
من  لالستفادة  تؤهل  عتبة  احتساب  ويتم 
االجتماعي على حدة وفقا  للدعم  برنامج  كل 
ألهداف البرنامج والتمويالت المتاحة له، بحيث 
أن جميع األسر التي يقل مؤشرها عن العتبة 
تعتبر مؤهلة لالستفادة من البرنامج المعني.
وباإلضافة إلى األهلية المحددة عن طريق 
نظام االستهداف الخاص بالسجل االجتماعي 
الموحد، يجب على األسرة استيفاء الشروط 
الخاصة بنظام الدعم المعني )األطفال في سن 

التمدرس، النساء األرامل وحاالت اإلعاقة(.
االجتماعي  السجل  بوابة  أن  إل��ى  يشار 
الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، 
مجموعة من الخدمات األخرى لتتبع مسطرة 
واالقتصادي،  االجتماعي  المؤشر  التسجيل، 
تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.

من هي األسر المؤهلة 
لالستفادة ؟

نظاما  الموحد  االجتماعي  السجل  ويقدم 
جديدا الستهداف األسر، تم تطويره بالتعاون 

مع المندوبية السامية للتخطيط. 
ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة 
االجتماعي  وضعها  يعكس  رقميا  مؤشرا 
واالقتصادي، وتحديد عتبة األهلية لكل برنامج 

من برامج الدعم االجتماعي.
االجتماعي  السجل  في  مسجلة  أسرة  فكل 
اجتماعي  م��ؤش��ر  على  ستحصل  الموحد 
واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها 
على  باالرتكاز  للتخطيط  السامية  المندوبية 
الدراسات االستقصائية المتعلقة بنفقات األسر.
وسيتم احتساب عتبة تؤهل األسر لالستفادة 
حدة  على  االجتماعي  للدعم  برنامج  كل  من 
المتاحة  والتمويالت  البرنامج  ألهداف  وفقا 
مؤشرها  يقل  التي  األسر  جميع  وتعتبر  له. 
عن هاته العتبة مؤهلة لالستفادة من البرنامج 

المعني.
يتم  ع��ددي��ة  قيمة  األهلية  عتبة  وتعتبر 
وفقا  اجتماعي  دع��م  برنامج  لكل  تحديدها 
ألهدافه والتمويالت المتاحة له. وتكون األسرة 
مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها االجتماعي 
للبرنامج  األحقية  عتبة  من  أقل  واالقتصادي 
المحددة  األهلية  إلى  المعني. وباإلضافة 
عن طريق نظام االستهداف الخاص بالسجل 
االجتماعي الموحد، يجب على األسرة استيفاء 

الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني )األطفال 
وحاالت  األرام��ل  النساء  التمدرس،  سن  في 

اإلعاقة(.
االجتماعي  المؤشر  حساب  صيغة  وتأخذ 
واالقتصادي لألسرة في االعتبار ثالثة عناصر 
وهي الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 
األسرة،  إقامة  وجهة  لألسرة،  واالقتصادية 

ووسط إقامة األسرة )حضري أو قروي(.
مؤشرات  عدة  األس��رة  خصائص  وتشمل 
الديموغرافية  والمعطيات  تكوينها،  وه��ي 
ونوع  العمل،  ووضعية  األس���رة،  أف��راد  عن 
المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة 
)الغاز والماء والكهرباء، ...(، والممتلكات غير 
المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها 

قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
من  األس���رة  بمواصفات  التصريح  ويتم 
بالسجل  التسجيل  عملية  عند  المصرح  قبل 
االجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا 
بفضل تشبيك نظام معلومات السجل االجتماعي 
)وكاالت  األخرى  الهيئات  أنظمة  مع  الموحد 
شركات  والكهرباء،  الماء  توزيع  وشركات 
االتصاالت، الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، 

المحافظة العقارية...(.
ويتم إشعار المصرح بالمؤشر االجتماعي 
واالقتصادي عن طريق البريد أو من خالل رسالة 
نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من 

تاريخ التسجيل.
السجل  ف��ي  مسجلة  أس���رة  لكل  ويمكن 
االجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط 
ال  أجل  داخل  الوكالة  لها من طرف  الممنوح 
يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح 

بهذا التنقيط. 
يقول الخبراء

االقتصادية  المحللة  فالسي،  بثينة  وقالت 
والخبيرة في مجال الحماية االجتماعية، إن 
تفعيل آلية تحديد واستهداف المستفيدين من 
برامج الدعم االجتماعي يعد خطوة هامة في 

عملية تعميم الحماية االجتماعية.
مجال  ف��ي  المستشارة  ف��ال��س��ي،  وق��ال��ت 
اإلستراتيجيات والسياسات االجتماعية، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن هذه 
الدعم  لبرامج  تسمح  تقنية  أداة  تمثل  اآللية 
االجتماعي باستهداف أفضل لألسر المستفيدة، 
وهو ال يتعلق ببرنامج دعم اجتماعي جديد". 

إلى  الخبيرة  وأش���ات 
ترتكز على  اآللية  أن هذه 
للسكان  الوطني  السجل 
ن��ظ��ام  وه����و   ،)RNP(
والتحقق  الهوية  لتحديد 
يوفر  ال��م��ع��ل��وم��ات،  م��ن 
ا،  فريد  ا  رقمي  ا  معرف 
السجل  على  يرتكز  كما 
االج���ت���م���اع���ي ال��م��وح��د 
)RSU(، وهو نظام وطني 
باستهداف  سيسمح  ثان 
أفضل لألسر، التي ترغب 
برامج  من  االستفادة  في 

الدعم االجتماعي.
وأوضحت فالسي أن عملية التسجيل تتم 
بالملحقة  الكائن  المواطنين  خدمات  بمركز 
إقامة  محل  لها  التابع  القيادة(  )أو  اإلداري��ة 

الشخص.
المدني  الرقمي  المعرف  أن  إلى  وأش��ارت 
أرق��ام،   )10( عشر  من  يتكون  واالجتماعي 
بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد 
في السجل االجتماعي الموحد، الذي سيصير 
من  المستعملة  الوحيدة  اآللية  اعتماده  عند 
طرف برامج الدعم االجتماعي لتحديد أهلية 

األسر لالستفادة.
هذا  على  الحصول  إن  الخبيرة  وق��ال��ت 
المعرف سيتيح ، في مرحلة ثانية ، التسجيل 
في السجل االجتماعي الموحد، الذي سيمكن 
من تقييم مستوى معيشة األسر المسجلة بناء 
واالقتصادية  االجتماعية  الخصائص  على 
السجل  في  مسجلة  أسرة  كل  الموضوعية. 
اجتماعيا  مؤشرا  تتلقى  الموحد  االجتماعي 
واقتصاديا تستخدمه برامج الدعم االجتماعي 

لتحديد األهلية.
وي��س��ت��ع��م��ل ال��م��ع��رف ال��رق��م��ي ال��م��دن��ي 
واالجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل االلتقائية 
بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج 

الدعم االجتماعي.
على  للسكان  الوطني  السجل  تنزيل  ويتم 
مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة 
الرباط وإقليم القنيطرة ، ويشرع اآلن في تعميم 
السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط 
-سال القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة 
تدريجيا  يعمم  أن  على  مكناس  فاس  وجهة 
ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة 

وقد تم حتى اآلن تسجيل أكثر من 400 ألف 
شخص. 

 ومن جهته،  أكد الخبير االقتصادي خالد 
بنعلي، أن اآللية المتبعة في استهداف الفئات 
المستحقة للدعم االجتماعي أثبتت نجاعتها 

في تجارب عدد من البلدان.
وأوضح بنعلي أن هذه اآللية، مكنت ساكنة 
واجتماعية  صحية  تغطية  نسب  لديها  دول 
منخفضة، من االستفادة من تغطية اجتماعية 
معقولة وفي ظرف وجيز، مبرزا أهمية إيجاد 
السلطات  تمكن  اجتماعي  استهداف  سبل 
العمومية من تحديد األسر المستحقة للدعم.

وأكد أن المنظومة ستكون لها نتائج إيجابية 
على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومن 
على  اجتماعية  عدالة  إرس��اء  تفعيلها  شأن 
المعنية،  للفئات  الدقيق  االستهداف  مستوى 
مشددا على ضرورة انخراط المواطنين بجد في 
هذا المسار والتحلي بروح المواطنة من أجل 
تحقيق الغاية األسمى من منظومة استهداف 
المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي.وخلص 
المتحدث إلى أن إرساء هذه المنظومة يمثل 
ورش  تنزيل  في  وأساسية  ايجابية  محطة 
انطالقته  أعطى  ال��ذي  االجتماعية  الحماية 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
وتتكون منظومة استهداف المستفيدين من 
الوطني  الدعم االجتماعي من السجل  برامج 

للسكان والسجل االجتماعي الموحد .
نظاما  للسكان  الوطني  السجل  ويعتبر 
المغاربة  المواطنين  لتسجيل  معلوماتيا 
واألجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات 
العمرية ويمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا 
يسمى "المعرف الرقمي المدني واالجتماعي ".
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تفعيل آلية تحديد 
واستهداف المستفيدين 

من برامج الدعم االجتماعي 
يعد خطوة هامة في 

عملية تعميم الحماية 
االجتماعية.

نظام يروم ت�سجيل وا�ستهداف الأ�سر الراغبة 
في ال�ستفادة من الدعم الجتماعي

السجل االجتماعي الموحد.. 
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مع عودة بايدن للتفاو�ض مع �شي... المواقف 
الأمريكية تزداد قتامة تجاه الزعيم ال�شيني

وكاالت

خالل أحد اجتماعاته في العام 2011 مع نائب 
الرئيس الصيني وقتها شي جينبينغ، رحب جو 
بايدن الذي كان يشغل املنصب نفسه في الواليات 
العالقات  تسلكه  كانت  الذي  باالتجاه  املتحدة، 
تغير  الحني،  ذلك  منذ  لكن  وبكني.  واشنطن  بني 

الوضع.
قال بايدن لرجال األعمال الذين أتوا للقاء نائبي 
فنادق  أحد  في  والصيني  األميركي  الرئيسني 
بكني آنذاك إن "مسار العالقة إيجابي" معربا عن 

"تفاؤله الكبير بشأن الثالثني عاما املقبلة".
ذلك  من  بقليل  عقد  من  أكثر  وبعد  اآلن،  لكن 
اللقاء، يستعد شي وبايدن اللذان أصبحا رئيسني، 
لالجتماع مجددا، في إطار عالقات غير إيجابية، 
وفيما ال يبدي أي مسؤول سياسي أميركي تفاؤال 
بشأن شي، أقوى زعيم للصني منذ عقود والذي 

أمن فترة والية ثالثة تاريخية للتو.
قمة  هامش  على  محادثات  وشي  بايدن  وعقد 
يتصاعد  وقت  في  بالي  في  العشرين  مجموعة 
في  الصني  أصبحت  فقد  األميركي.  القلق  فيه 
عهد شي، على حد تعبير وزير الخارجية أنتوني 
و"أكثر عدوانية  "أكثر قمعا في الداخل"  بلينكن 
بغزو  الصني  تهديد  استحالة  مع  الخارج"  في 

تايوان أكثر جدية.
بني  حضوري  اجتماع  أول  هذا  وسيكون 
مع  محادثات  منذ  والصيني  األميركي  الرئيسني 
الذي  شي  مع   2019 العام  في  ترامب  دونالد 

استأنف الرحالت الخارجية أخيرا بعد الوباء.
لكن بايدن وشي يعرفان بعضهما بعضا. وقد 
الفيديو خمس مرات  تحدثا عبر الهاتف أو عبر 
منذ دخول الرئيس الديموقراطي البيت األبيض 

في العام 2021.

إال أن عالقتهما أعمق بكثير.
بايدن  سافر  للرئيس،  نائبا  شي  كان  عندما 
2011 ودعا نظيره الحقا للقيام  إلى الصني عام 

بجولة في الواليات املتحدة.
وقال بايدن إنه كنائب للرئيس أمضى 67 ساعة 
مع شي، كجزء من جهد إدارة باراك أوباما آنذاك 

لفهم الزعيم الصيني الصاعد، أو التودد إليه.
والخبراء  املسؤولون  يقدر  الحني،  ذلك  ومنذ 
األميركيون أن شي الذي يبلغ 69 عاما ال يرغب 
اللجنة  أن  إلى  نظرا  اعتداال،  أكثر  يكون  أن  في 
الصيني  الشيوعي  للحزب  الجديدة  املركزية 

مؤلفة من متشددين.
الشؤون  في  املتخصصة  صن،  يون  وقالت 
واشنطن  في  ستيمسون  مركز  في  الصينية 
"كنا نعلم أن شي جينبينغ سيبقى في منصبه. 
من  مندهشني  زالوا  ما  الناس  أن  أعتقد  لكنني 
أن شي جينبينغ لم يترك مكانا لبعض خصومه 

السياسيني".
وأوضحت أنه مع انتهاء مؤتمر الحزب، أصبح 
لدى شي اآلن مساحة ومرونة أكبر للتركيز على 

مساعيه الدولية من أجل تقوية نفوذ الصني.
املنافس  بايدن وترامب الصني  واعتبر كل من 
فيما هاجم  لكن  املتحدة.  للواليات  األكبر  الدولي 

إلى  التجارة  من  شيء  كل  في  الصني  ترامب 
مجاالت  بشأن  املحادثات  بايدن  دعم  كوفيد19-، 

التعاون الضيقة.
وقال بايدن للصحافيني األربعاء إنه سيتحدث 
لكل بلد على  إلى شي بشأن "الخطوط الحمراء" 

أمل تجنب صراع.
تايوان،  للصني،  الحمر  الخطوط  بني  ومن 
الديموقراطية املتمتعة بالحكم الذاتي والتي تقول 
بكني إنها جزء منها، حيث أجرت بكني تدريبات 
ع دت تجربة لهجوم احتجاجا على زيارة رئيسة 

مجلس النواب نانسي بيلوسي في غشت.
الواليات  إن  مناسبات  ثالث  في  بايدن  وقال 
املتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا هاجمتها 
الصني، في ما بدا أن البيت األبيض بدأ يتراجع 
التي  االستراتيجي"  "الغموض  استراتيجية  عن 

يتمسك بها منذ فترة طويلة.
في السر، رحب بعض حلفاء الواليات املتحدة 
في  خصوصا  بكني،  تجاه  تشددا  األكثر  بالنهج 
انتقلت  الجنوبي حيث  ما يتعل ق ببحر الصني 
واشنطن من الحياد إلى الدفاع عن مطالبات دول 

جنوب شرق آسيا العديدة.
من  واشنطن  في  مقيم  كبير  دبلوماسي  وقال 
بلد آسيوي حليف للواليات املتحدة "هناك شعور 
منتشر على نطاق واسع بأن الواليات املتحدة قد 

فهمت أخيرا طبيعة التهديد".
مع  األولى  الخطوات  واشنطن  اتخذت  كما 
املمكن تصورها  لم يكن من  حلفائها بشأن فكرة 
اقتصاديا  اعتمادا  أقل  تصبح  بأن  السابق،  في 

على الصني.
األول  الرئيس  نائب  غودمان،  مات  وقال 
اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  في  لالقتصاد 
والدولية "ما تقوم به الواليات املتحدة لالبتعاد 
التكنولوجيا،  مجال  في  األقل  على  الصني(  )عن 
الخاصة بالدول  قد يؤدي إلى تغيير الحسابات" 

اآلسيوية األخرى.
مع  التعاون  في  أمله  عن  بايدن  أعرب  كذلك، 
الصني، أكبر مصدر النبعاث ثاني أكسيد الكربون، 
مسؤولون  قال  فيما  املناخ،  تغير  قضية  بشأن 
السبت إن بايدن سيضغط على شي بشأن كوريا 
الشمالية، الحليف الصيني الذي أطلق وابال من 

الصواريخ في األسابيع األخيرة.
لكن يون تشك في التزام الصني، قائلة إن شي 

يرى أن التعاون جزءا من صفقة.
وأوضحت "مع كون املنافسة النقطة الرئيسية 
فلم  الصني،  تجاه  املتحدة  الواليات  لسياسة 

تتعاون الصني؟".

أول قمة أمريكية - صينية
منذ سنوات 

جينبينغ  وشي  بايدن  جو  الرئيسان  أعرب  و 
عن أملهما االثنني في أن تتمكن الواليات املتحدة 
وتجنب  املتزايدة  الخالفات  إدارة  من  والصني 
النزاع بينهما، وذلك خالل أول لقاء بينهما منذ 

أكثر من ثالث سنوات.
بلديهما  علمي  أمام  وبايدن  شي  وتصافح 
السياحية  بالي  ثنائية في جزيرة  قبل محادثات 
وذلك  العشرين،  مجموعة  قمة  قبل  اإلندونيسية 
وقضايا  تايوان  بشأن  التوتر  من  أشهر  بعد 

أخرى.
"تتشاركان  وواشنطن  بكني  إن  بايدن،  وقال 
على  قادرتان  أنهما  للعالم  لإلظهار  املسؤولية" 
"إدارة خالفاتنا، ومنع املنافسة من التحول إلى 

نزاع".
منذ  للصني  زعيم  أقوى  شي،  قال  جهته،  من 
عقود والذي حصل أخيرا على والية ثالثة، لبايدن 
وأضاف  طرق".  مفترق  إلى  "وصل  العالم  إن 

والواليات  الصني  تعالج  أن  ع  يتوق  "العالم  أن 
املتحدة بشكل صحيح العالقة" بينهما.

ولكن رغم التصريحات العلنية املتفائلة، تبقى 
بشكل  بالشكوك  مشوبة  ين  البلد  بني  العالقات 
تكون  أن  املتحدة  الواليات  تخشى  إذ  متزايد، 
الصني قد صع دت جدولها الزمني للسيطرة على 

تايوان.
وقال مسؤول في البيت األبيض قبل االجتماع، 
في  أمان"  "حواجز  وضع  في  يأمل  بايدن  إن 
العالقة مع الصني وتقييم كيفية تجن ب "الخطوط 
في  اقتصادين  أكبر  تدفع  أن  يمكن  التي  الحمر" 

العالم إلى النزاع.
بني  القضايا حساسية  أكثر  من  تايوان  وتعد 
الذاتي  الحكم  ذات  الديموقراطية  فهذه  البلدين، 
زت  وعز  أراضيها.  من  جزءا  الصني  تعتبرها 
الواليات املتحدة دعمها لها، بينما كث فت الصني 
زيارة  وبعد  الجزيرة.  على  بالسيطرة  تهديداتها 
لتايبيه  بيلوسي  نانسي  النواب  مجلس  رئيسة 
في غشت، ردت الصني بإجراء مناورات عسكرية 

غير مسبوقة.
وعشية املحادثات مع شي، التقى بايدن برئيس 
كوريا  ورئيس  كيشيدا  فوميو  الياباني  الوزراء 
الجنوبية يون سوك يول على هامش قمة جنوب 
الزعماء  وجه  حيث  كمبوديا،  في  آسيا  شرق 
في  الثالثة دعوة مشتركة لـ"السالم واالستقرار" 

مضيق تايوان.
إلى  الصني  بايدن  يدفع  أن  املتوقع  من  كذلك، 
كبح جماح حليفتها كوريا الشمالية بعد سلسلة 
أثارت  التي  الصاروخية  التجارب  من  قياسية 
مخاوف من أن تجري بيونغ يانغ قريبا تجربتها 

النووية السابعة.
بداية  منذ  له  خارجية  زيارة  بثاني  يقوم شي 
جائحة كوفيد19-، حيث سيلتقي بعدد من القادة 

الرئيسيني.

الثالثاء  محادثات  يجري  أن  املقرر  من  وكان 
ألبانيزي،  أنتوني  األسترالي  الوزراء  رئيس  مع 
العام  منذ  البلدين  قادة  لقاء رسمي بني  أول  في 

.2017
الصيني  للرئيس  حضورية  قمة  آخر  وكانت 
 2019 العام  في  حصلت  قد  أميركي  رئيس  مع 
مع دونالد ترامب، الذي حد د، كما بايدن، الصني 
على أنها مصدر قلق دولي كبير واملنافس الوحيد 
املسرح  على  املتحدة  الواليات  ق  لتفو  املحتمل 

العاملي.
بايدن  بني  األول  يعد  االجتماع  هذا  أن  ورغم 
وشي منذ وصول األخير إلى البيت األبيض، إال 

أن تاريخا غير عادي يجمع بني الرئيسني.
ساعة   67 أمضى  بايدن،  لتقديرات  فوفقا 
بما  للرئيس،  نائبا  كان  شخصيا مع شي عندما 
 2011 العام  إلى الصني في  في ذلك خالل رحلة 
الصيني  للقائد  أفضل  فهم  إلى  تهدف  كانت 
العام  في  اجتماع  إلى  إضافة  آنذاك،  املنتظر 

2017 في األيام األخيرة من إدارة باراك أوباما.
ومنذ وصول بايدن إلى البيت األبيض، أجرى 
مع شي خمس محادثات عبر الفيديو، لكن ه قال 

له اإلثنني إن "ال بديل" عن املحادثات املباشرة.
أن  إال  شي،  مع  محادثات  في  انخراطه  رغم 
التعامل مباشرة  أوكرانيا  بايدن رفض منذ غزو 
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني، الذي يغيب 

عن قمة بالي.
وأشار الكرملني إلى مشاكل تتعل ق بالجدول 
دا بدال  القمة، موف  الزمني حالت دون حضوره 
عنه وزير الخارجية سيرغي الفروف الذي وصل 

مساء األحد.
ونفى الفروف البالغ من العمر 72 عاما التقارير 
عن أنه نقل إلى املستشفى في بالي. وقال لوكالة 
إنه كان في الفندق يستعد للقمة. غير أن  "تاس" 
مسؤوال في وزارة الصحة اإلندونيسية صرح بأن 
طبية  لفحوصات  خضع  الروسي  الدبلوماسي 

موجزة األحد واإلثنني.
وأثار وجود الفروف في بالي تساؤالت بشأن 
والبيان  العشرين  ملجموعة  الجماعية  الصورة 
املشترك، حيث من املؤكد أن روسيا سترفض أي 

دعوات صريحة إلنهاء غزوها ألوكرانيا.
قمة  د  تصع  أن  في  الغربيون  القادة  ويأمل 
من  روسيا  على  الضغوط  العشرين  مجموعة 
أجل تمديد االتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب 
عندما  األسود،  البحر  عبر  األوكرانية  واألسمدة 

تنتهي االتفاقية الحالية في نوفمبر.
ورغم الخطاب الصيني الداعم لروسيا، إال أن 
بكني لم تزو د موسكو باألسلحة في إطار الحرب 
على أوكرانيا، في الوقت الذي باتت فيه روسيا 
مضطر ة لالعتماد على إيران وكوريا الشمالية، 

وفقا ملسؤولني أميركيني.
وقال مسؤول أميركي قبل ساعات من املحادثات 
"أعتقد أن هناك بال شك بعض  بني شي وبايدن 
االنزعاج في بكني بشأن ما شهدناه في ما يتعل 
ق بالخطاب املتهور والنشاط من جانب روسيا".

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وسيلقي 
زيلينسكي - الذي دعي من قبل إندونيسيا - كلمة 
أمام القمة عن طريق الفيديو، غداة زيارته مدينة 
القوات  من  استعيدت  التي  الرئيسية  خيرسون 

الروسية.

الكلمات   المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 



CMJN

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمةاالستئناف بآسفي
املحكمةاالبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 2022/6254/1711
إعالن عن سمسرة عمومية

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  بآسفي 
 2023/01/10 يوم  ستجرى 
انطالقا  رقم5  البيوعات  بقاعة 
بعد  الواحدة  الساعة  من 

الزوال لبيع مايلي:
عن  هوعبارة  العقارالذي 
مترا   78 مساحته  منزل 
طابق سفلي  من  يتكون  مربعا 
غرفتني،  كراج،  على  يشتمل 
مطبخ ومرحاض وطابق علوي 
صالون  غرفتني،  على  يشتمل 
بيت  به  سطح  ومن  وحمام، 
املسجد  بحي  الكائن  صابون 
سيدي واصل زنقة القايد الرقم 

86 اسفي
االفتتاحي  الثمن 

600.000,00درهما
بوركانة  ميلود  لفائدةالسيد 

ومن معه
مذلحريشي  عنه:  ينوب 
عبدالحق املحامي بهيئة اسفي

ضد: السيدة شادية بوركانة
لالداء  بضامن  ويطالب 
العلني  املزاد  عندإرساء 
املزاد  عليه  الراسي  وسيؤدي 
الثمن ناجزا مع زيادة 3 لفائدة 

الخزينة العامة.
يجب  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بمكتب التنفيذ املدني 
على  واالطالع  املحكمة  بهذه 

ملف التنفيذ.
ع.س.ن/4168/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
2022/127

لفائدة: بشرى لحاليسي 
عنوانها املجموعة 38 للمخزن 

املتنقل الناظور 
ينوب عنها األستاذ سعيد 

سليماني املحامي بهيئة وجدة
ضد: فاطمة ملكي ومن معها 
عنوانهم حي الجوهرة الزنقة 

ب1 رقم 22 وجدة
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2023/01/18 األربعاء  يوم 
على الساعة 11 صباحا بقاعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
امللك  املحفظ  للعقار  ميسور 
مزواري«  »فيضة  املسمى 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بدوار  الكائن   146244/02
الخلوفيني جماعة قنفودة وهو 
عبارة عن قطعة أرضية فالحية 
 93 هكتار   3 مساحتها  تبلغ 
على  تشتمل  سنتيار  و46  آر 
مائي  الزيتون، حوض  أشجار 
كهربائي  بمحرك  مجهز  وبئر 
وتشتمل  الشمسية  وبالطاقة 
قديمة  بناية  على  أيضا 
للحارس وإسطبالن للماشية.  

االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)مليون  1.575.000,00درهم 
وسبعون  وخمسة  وخمسمائة 

ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 
العامة. وللمزيد من املعلومات 
أو االطالع على كناش الشروط 
عروض  تقديم  أو  والتحمالت 
الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 
حيث  املدني-  التنفيذ  ?مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/4281/ا.د

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

 عمالة إقليم قلعة السراغنة
املجلس اإلقليمي

املديرية العامة للمصالح
قسم التنمية والتجهيزات

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

بعروض اثمان
رقم: 2022/15/م.ا

فـي يوم 2022/12/15 الساعة 
سيتـم  صباحا  عشرة  الحادية 
االقليمي  املجلس  بمكاتب 
)قاعة  السراغنة  قلعة   لعمالة 
األظرفة  فتـح  االجتماعات( 
العروض  بطلب  املتعلقة 
تزويد  ألجل:  أثمـان  بعروض 
الصلح  باملاء  بنصايو   دوار 
الترابية  الجماعة  للشرب 
قلعة  الشرقية.اقليم  زمران 

السراغنة.
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
10.000.00درهم  مبلغ:  في 

)عشرة آالف درهما(.
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
495.444.00درهم )أربع مائة 
وأربع  الفا  وتسعون  وخمسة 
مائة  وأربعة وأربعون درهما(.

طلب  ملف  سحب  يمكن 

الصفقات  بمصلحة  العروض 
لقلعة  اإلقليمي  املجلس  من 
ذلك  ويمكنك  السراغنة، 
بوابة  من  الكترونيا  تحميلها 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

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

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظفرتهم  إماإرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 
لقلعة  االقليمي  باملجلس 

السراغنة
مقابل  أطرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، بمكتب الضبط املجلس 

اإلقليمي بالعمالة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند  بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد   واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
موافق 4 شتنبر 2014 املتعلق 
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4284/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع.س.ن /4280/إد

ع.س.ن /4283/إد

ع.س.ن /4284/إد
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االشتراكي

اختار الفنان التشكيلي  عبد الخالق 
بلفقيه   موضوع  » السالم – 

ال��ذي  لمعرضه   شلوم »،   - ازول 
الجاري   نونبر   15 الثالثاء  يوم  انطلق 
بالرباط  الخامس  محمد  مسرح  ببهو 
ويستمر الى غاية 22 منه، تأكيدا الهوية 
المغربية، األمازيغية - العبرية - العربية 

و الحسانية .
كان مولد الفنان   عبد الخالق بلفقيه   
سيدي  في  االستقالل  فجر   1956 سنة 
قاسم ،  مولد   الجياللي الغرباوي،  أول 
فنان تجريدي في العالم العربي. ولد يوم 
26 أبريل ، يوم ميالد الفنان الفرنسي - 
 Eugène Delacroix  اوجين دوالكروى
، أول فنان زار المغرب سنة 1832 ورسم 

المغرب و المغاربة .
بهذين   - بلفقيه  الخالق  عبد   -  تأثر 
االسمين، وبحث في مسار حياتهما الفنية. 
1972  زاوج بين فن األل��وان و  منذ 
المسرح  األشكال والوقوف على خشبة 
لألطفال  كتب   ، الشعر وشخصه  كتب   ،
الفن  بأن  منه  إيمانا  وأغان،  مسرحيات 
شامل وكل ال يتجزأ، وقضى سنتين في 
مركز المعمورة الى جانب الفنان المرحوم 

- فريد بن مبارك .
 1977 سنة  أكادير  مدينة  في  استقر 

المعارض طيلة  من  العديد  نظم  ، حيث 
في  كبير  12 سنة، وهناك ساهم بشكل 
المسرحية   األع��م��ال  من  العديد  ميالد 
بها  وأس��س  والغنائية،  والتلفزيونية 

جمعية الفنون التشكيلية للجنوب .
فرنسا   في  األكاديمي  تكوينه  تلقى 
Institut Marly- بمعهد مارلي لوروا

 Via بيربينيان  ج��ام��ع��ة  و   le-Roi

من  سنوات  ث��الث  قضى   .  Domitia
الترحال والبحث في بلدان شرق آسيا: 
أندونيسيا - سنغافورة - سلطنة بروناي 

، ثم موسكو . 
منذ 1999 استقر في جنوب فرنسا، 
حيث كان ميالد المدارس الفنية المعاصرة 
التكعيبي   ،  Fauvisme الوحشية   :
السريالية.  منها  وقريبا   ،  Cubisme
له  معرض  أول  ك��ان    Surréalisme
بحضور مجموعة ناس الغيوان كضيوف 
شرف، حيث أقاموا سهرة  فنية كبرى من 
تقديم عبد الخالق بلفقيه . وتوالت هناك 
المعارض و المشاركات في المهرجانات 

الفنية و الملتقيات الثقافية . 
في زمن كورونا، زمن الحجر والخوف ، 
استقر في مرسمه بالمغرب واشتغل على 
موضوع » الخوف على ضياع السلم و 

السالم .« 
سنة 2020 احتضنته مؤسسة الحسن 
 - برواق  المهاجرين،  المغاربة  الثاني 

ضفاف -  اگدال بالرباط . 
المسرح  إدارة  من  كريمة  بمبادرة  و 
الوطني محمد الخامس بالرباط ، يعود  
اليوم الفنان - عبد الخالق بلفقيه - لمدينة 
 - الناس بسالم   ليعانق  الرباط  األنوار 

أزول - شلوم . 

الشاب  التشكيلي  الفنان  يعرض 
الخميس  منذ   ع��دي،  نايت  سفيان 
10نونبر والى غاية 2 دجنبر،  أعماله 
التابع  ال��ع��رض  ب���رواق  التشكيلية، 
للنهوض  ال��س��ادس  محمد  لمؤسسة 
باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 

بالرباط تحت اسم »تعابير ».
لوحة   30 حوالي  المعرض  يضم 
تشكيلية مصنفة ضمن جنس لوحات 
البورتريه، منها المرسومة على القماش، 
وأخرى معدة على الورق المقوى، مع 
الزيتية،  الصباغة  من  كل  استعمال 
والصباغة المختلطة، والصباغة بألوان 

األكريليك. 
وفي تصريح   لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، قال سفيان نايت عدي إن أعماله 
تتميز ب�«التلقائية والتمرد«، حيث يطلق 
العنان لمخيلته اإلبداعية، وطريقة قراءته 
لمختلف ضغوط الحياة اليومية التي 
يتعرض لها اإلنسان، وهو ما يحاول أن 
يعكسه من خالل هذه اللوحات الفنية.
أن  الشاب  التشكيلي  الفنان  وأوضح 

له  ف��ردي  معرض  أول  يعتبر  »تعابير« 
بعد تخرجه من المعهد الوطني للفنون 
الجميلة بتطوان سنة 2021، مضيفا أن 
وحيد  كموضوع  تتخذ  الحالية  أعماله 

»التعابير المختلفة لجسد اإلنسان«، إال 
أنه يطمح في المستقبل أن يطور مشواره 
الفني بولوج أنواع أخرى من الفنون مثل 

النحت.
وذكر أن نايت عدي يعكس في أعماله 

»التلقائية وعنفوان الشباب«، ويستعمل 
ألوان وتعابير تتميز ب�«الحزن«، »ويمكن 
أن نعزو ذلك إلى الفترة التي أعدت فيها 
اللوحات، والتي تزامنت مع فترة الحجر 

الصحي بسبب جائحة كورونا«. 

» �ل�شالم –  �أزول – �شلوم »معر�ض  لعبد خلالق بلفقيه:  

�ل�شالم كاأ�شلوب للحو�ر �حل�شاري �لإن�شاين
»تعابري« �لفنان �لت�شكيلي

 �شفيان نايت عدي

�لأمل 
و�لأمل

مريم كرودي

أن تمسك القلم بين يديك؛
أن تنهمر كبركان ثائر فوق سطح الورقة... وتثور على الصمت الذي يطبق على أنفاسك...؛ 

أن تطلق سراح كلمات مكبلة... وتسمح لها بالتحرر من القيود...؛
أن تعبر إلى ضفة البوح... وتسافر عبر عوالم الذات...؛

أو أن تكتب،
فأنت تمنح لحياتك حياة أخرى... أنت تضخ فيها، دون أن تدري، دماء جديدة نقية...، 

وتسمو، دون شك، بروحك وتحلق حيث العالم الذي تحلم به!

الكتابة شقيقة األلم!
الفقد والخيبة،  قبور  أن تنبش في  الروح،  الملح فوق جروح  أن تصب  الكتابة، هي 

الخذالن واألحزان... 
هي لحظة إدراك لحجم األوجاع وقساوة األوضاع...

وتصوير واضح المعالم لحياة تنبثق من رحم المعاناة الفردية أو الجماعية...
هي »تضامن تاريخي« كما مثله الفيلسوف الفرنسي روالن بارت، ولعله تضامن ُيَخلد 

مع اإلنسانية واألوطان.
الكتابة باختصار ،اندفاع مدروس ومتعمد لألصوات المدوية بداخلنا، لمجموع األفكار 
ثمة صوتا  ألن  »أكتب  بقولها:  بالث  سيلفيا  األمريكية  الكاتبة  تصفها  كما  والمشاعر، 

بداخلي ال يهدأ«.
كتبها  التي  الشعرية  األبيات  اإلطار، هذه  في هذا  اللحظة  ما أستحضره  أروع  ومن 

الشاعر العراقي المدهش أحمد مطر: 

»أنا ال أكتُب األشعاَر فاألشعاُر َتكُتُبني،
ُأريُد الَصمَت َكي أحيا، 

ولكّن الذي ألقاُه ُينِطُقني،
وال ألقى ِسوى ُحزٍن، َعلى ُحزٍن، َعلى ُحزن«.

ولعلها تعبير واضح على مدى قدرة األحزان على إيقاظ األصوات فينا، وإخراجها للوجود.

الكتابة شقيقة األمل!
التوغل في الروح وسبر أغوارها... 

التوحد مع المعاناة الجماعية ولفت االنتباه إليها...
هي محاوالت حثيثة لزرع األمل، وللتشبث به... هي سعي جلي لرص حجر التفاؤل 

وإلنارة السبيل.
فنحن نكتب لنزيح عن الكون غبار الخيبة، نكتب لنقهر اليأس ونقتل الوجع...

جمالها،  ليبرز  نكتب  ألحانها...  على  الحياة  ونراقص  السالم  ترانيم  لنعزف  نكتب 
وتسطع ألوانها...

نحن نكتب وال نتوقف، لُتفتح نوافذنا على غد جميل تسدل فيه الشمس، دون قيد أو 
شرط، خيوطها.

يقول الكاتب اإلماراتي سلطان العميمي:
أتنّفس  كي  أجبتهم:  تكتب؟  لماذا  سألوني  عندما  لذلك  الحياة،  أوكسجين  »الكتابة 

وأعيش، وأمد غيري بالفرصة نفسها.
أقول هذا دون أن أفصل الكتابة عن القراءة، فالكتابة بحاجة إلى وقود مستمر، وأحد 
المصادر التي تمد الكاتب بالطاقة المتجددة هو القراءة، وكلما قرأَت أكثر، كتبَت أكثر، 

لتشكل كتاباتك وقودًا لكتابات غيرك«.
ويقول أيضا وهو يصف الكتابة بالجسر نحو الحياة الجميلة الهادئة: »بكلماتك يمكنك 
أن تبني جسورًا تعبر بها نحو اآلخر إلنقاذه، أو يعبر اآلخر من خاللها نحوك ونحو 

العالم ليعيش بشكل أجمل«.

الكتابة،
عزف للحن األمل واأللم! موسيقى صاخبة تريح الروح، ونوتات هادئة تعج بالفوضى...

الكتابة رقص على الوجع بأقدام تعشق المضي نحو الحياة.

شاعرة وإعالمية

أسامة الزكاري

األندلس.. بالد اإلسالم في قلب 
أوربا، ونبع الحضارة التي أرخت 
بظاللها الوارفة على كل الغرب 
اإلسالمي الوسيط. األندلس.. سكينة 
الروح، والجنة المفقودة، وأثر العابرين 
الخالدين. تحضر األندلس في المخيال 
الجماعي للعرب وللمسلمين باعتبارها 
نقطة التالقي الحضاري الواسع بين 
العوالم المتوسطية المتداخلة، 
بدياناتها السماوية الثالث، وبحضاراتها 
العريقة، وبتالقحاتها الرومانية 
واإلغريقية والفنيقية والفرعونية 
واإليبيرية واإلسالمية. وعلى الرغم من 
مرور أكثر من خمسمائة سنة على 
سقوط إمارة غرناطة كآخر معاقل 
المسلمين ببالد األندلس سنة 1492م 
في سياق تداعيات »حروب االسترداد« 
التي أطرتها »وصية الملكة إيسابيال« 
الشهيرة، فإن الحديث عن ذاكرتنا 
األندلسية وعن هويتنا األندلسية 
وعن عمقنا األندلسي ظل يكتسي 
كل عناصر التجدد واالستمرارية 
والراهنية، خاصة عندما تتداخل 
إكراهات الواقع المحلي المتنافر بين 
الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر 
األبيض المتوسط، مع ضغط التاريخ، 
بأحقاده وبتساكن مكوناته، بنكساته 
وبتوهجه، بحميمياته وبعناصر تنافره 
وتباعده، بمآسي ماضيه القاتم 
وبانتظارات غده الموعود.

لقد قيل الشيء الكثير عن »أندلس   
لألديب  األث��ي��ر  التعبير  حسب  األعماق« 
معاهد  وانتشرت  الصباغ،  محمد  المغربي 
الدراسات  في  متخصصة  جامعية  وأقسام 
النشر  سوق  تلقي  مجال  وعرف  األندلسية، 
بالمغرب  سواء  الغزيرة  اإلص��دارات  توالي 
الموضوع استنفد  أن  بإسبانيا. واتضح  أم 
ظل  ذلك-  مع   - لكنه  ومواضيعه،  قضاياه 
يثير أسئلة حقيقية حول آفاقه المجالية، ذلك 
المجال  أساسي-  بشكل   - شمل  البحث  أن 
األندلسي اإلسباني بشبه الجزيرة اإليبيرية، 
القسم  جزئيات  عن  كبير-  بشكل   - وتغافل 

في   - ب��ه  ونقصد  األن��دل��س،  لبالد  الغربي 
ب«البرتغال  المعروف  الجزء  المقام-  هذا 
االستغراب  عناصر  من  لعل  األندلسية«. 
كم هائل  تدفق  الحالية،  بالوضعية  المرتبط 
والمونوغرافية  القطاعية  المعطيات  من 
»إسبانيا  م��راك��ز  ح���ول  وال��ب��ي��وغ��راف��ي��ة 
وبتجمعاتها  وبقراها  بمدنها  األندلسية«، 
البشرية وبخصائصها اإلثنوغرافية والثقافية 
والدينية والروحية. فمن القرى المتناثرة في 
فضاء الجنوب اإلسباني، إلى مراكزه الحضرية 
الكبرى مثل إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية 
وقادس، استطاع البحث العلمي تحقيق تراكم 
غزير، تحولت معه قضايا الوجود اإلسالمي 
متجدد  موضوع  إل��ى  اإلسبانية  باألندلس 
مراكزه  وله  باحثوه  وله  رواده  له  بامتياز، 
أقطار  كل  من  متخصصوه  وله  منابره  وله 
أن  نجزم  ونكاد  الواسع.  اإلسالمي  العالم 
وخاصة   - العربي  العلمي  البحث  حققه  ما 
الخصوص  بهذا  اإلفريقي-  الشمال  ببلدان 
للمقارنة وال للحصر،  يظل أمرا غير قابل ال 
كتعبير عن استمرار حضور ذاتنا األندلسية 
قوية داخل نسق هويتنا المركبة، بأصولها 
والحضارية  اإلثنية  وبروافدها  اإلسالمية 
المتداخلة. وفي المقابل، تظل معرفتنا بواقع 
عن  بعيدا  الظل،  في  األندلسية«  »البرتغال 
اإلعالمي  االستثمار  األكاديمي وعن  التداول 
خلق  الذي  األمر  التواصلي،  االهتمام  وعن 
ثغرات منهجية بترت جزءًا كبيرا من معالم 

ذاتنا األندلسية األصيلة.
في سياق االهتمام بإعادة تحقيق   
المصالحة الضرورية مع هذه الذات األندلسية 
»البرتغال  كتاب  ص��دور  يندرج  األصيلة، 
األندلسية اإلسالمية- من الفتح اإلسالمي إلى 
السقوط«، لألستاذين محمد القاضي ومحمد 
العمارتي، سنة 2021، في ما مجموعه 509 
ويعكس  الكبير.  الحجم  ذات  الصفحات  من 
صدور هذا العمل، تزايد الوعي بضرورة العودة 
بالشق  اإلسالمي  الوجود  صفحات  لتقليب 
-حاليا-  المنتمي  األندلس  بالد  من  الغربي 
لدولة البرتغال، ليس بهدف االستجابة لنهم 
النوسطالجيات الحالمة، ولكن -أساسا- بهدف 

سد الثغرات المنهجية التي طالت الدراسات 
األندلسية العربية المعاصرة بخصوص وقائع 
الحضور اإلسالمي بشبه الجزيرة اإليبيرية 
الثمانية لهذا الحضور.  القرون  على امتداد 
ولعل هذا ما حدده معالمه مؤلفا الكتاب في 
بالد  »كانت  قاال:  عندما  التقديمية،  كلمتهما 
األندلس في عهد السيادة اإلسالمية على شبه 
الجزية اإليبيرية تضم ما يعرف اليوم بإسبانيا 
اإلسبانية  الجهة  حظيت  وق��د  والبرتغال. 
باهتمام كبير بحكم جغرافيتها وتاريخها... 
والدارسين  الباحثين  المؤرخين  وبعناية 
وبمختلف  متعددة  وبلغات  وغ��رب��ا،  شرقا 
متنوعة  وب���رؤى  العلمية،  التخصصات 
وتصورات علمية ومنهجية غنية، منها المادي 
)العمران والمباني والمآثر(، ومنها الرمزي 
غير المادي المتمثل في شتى معالم اإلبداع 
الفكري والعلمي والثقافي والفني والجمالي... 
فأضحت هذه الجهة بفضل ذلك جلية واضحة 
من  الكبير  االهتمام  فنالت  للعيان...  وبارزة 
انشغاالت البحث العلمي الحديث والمعاصر... 
في حين ظلت الجهة البرتغالية مهمشة وبعيدة 
إلى حد بعيد عن عناية العلماء والمؤرخين 
المهتمين بفترتها العربية اإلسالمية، ولم تحظ 
عندهم بما حظيت به أختها اإلسبانية، رغم 
فلم  والحضاري،  والثقافي  التاريخي  غناها 
يلتفت إليها الباحثون والمؤرخون والدارسون، 
ولم يأبهوا بالروائع اإلسالمية األخرى القابعة 
أن  يذكرون  وال  ترابها،  وعلى  أراضيها،  في 
هي  حاضنة  كانت  إسبانيا  مثل  البرتغال 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  آلثار  األخ��رى 

في األندلس الكبير...« )ص. 3(.
التشخيص  ه��ذا  أس��اس  وعلى   
العربية  األندلسية  الدراسات  لواقع  الدقيق 
الراهنة، سعى األستاذان القاضي والعمارتي 
المكونات  البحث حول  العودة لتشريح  إلى 
الحضاري  المشترك  لعناصر  التاريخية 
والعلمي والثقافي بين العالم العربي واإلسالمي 
من جهة، وبين البرتغال األندلسية من جهة 
ثانية. وكانت النتيجة، تقديم نبش هائل وغير 
مسبوق حول معالم الحضور العربي اإلسالمي 
باألندلس البرتغالية، في مستوييه المتداخلين، 

بين  المتبادل  الحضاري  التالقح  مستوى 
الضفتين، ثم مستوى التدافع السياسي الذي 
فرضته قرون طويلة من الصراع بين الهويات 
والتطلعات والمواقف. وفي جميع الحاالت، 
ظل واقع التقارب يغطي على حاالت التباعد، 
وظل القبول المتبادل عنوانا لمظاهر التعايش 
واللغات  واألعراق  الديانات  بين  الحضاري 
انتقال  عملية  سهل  الذي  األمر  والثقافات، 
تيارات التأثير والتأثر المتبادلة في اتجاهيها 
المتقابلين، العربي اإلسالمي والبرتغالي. نجد 
هذا التفاعل قائما في مختلف شواهد الزمن 
الراهن، مثل المخلفات العمرانية، واللهجات 
المحلية، والمحكيات الشفاهية، وتمثالت كل 
اإلبداعية،  والمصنفات  اآلخ��ر،  تجاه  طرف 
مستوياتها  ف��ي  الجماعية  الحياة  ونظم 
المرتبطة  واإلثنوغرافية  السوسيولوجية 
بنظم التفكير الجماعي وأشكال تدبير جزئيات 
الواقع اليومي،... ولعل هذا ما يجعلنا نعتقد 
في مخيالنا  أن حضور »المكون البرتغالي« 
بلدان  وببعض  بالمغرب  الجماعي، وخاصة 
الخليج العربي، يظل أكثر قوة وأكثر انسجاما 
مع نسق الهوية المحلية المركبة، إذا قارناه 
بأشكال حضور »المكون اإلسباني« داخل نفس 

المخيال الجماعي. 
القاضي  انتهى نبش األستاذين  لقد       
الخالصات  من  جملة  تأكيد  إلى  والعمارتي 
المرجعية المؤطرة للبحث، وعلى رأسها قوة 
حضور التراث الرمزي الذي ال يزال قائما إلى 
اليوم، إلى جانب قوة الشواهد المادية، وعمق 
الروابط التاريخية، األمر الذي نجد تفاصيل 
غزيرة حول مجمل جوانبه المرتبطة بالمسار 
الزمني والتاريخي لمنطقة الغرب اإلسالمي 
واالجتماعية  السياسية  أحداثها  خالل  من 
على  المباشرة  بآثارها  والدينية  والثقافية 
إيقاع حياة سكان المنطقة وعلى معالم تكون 
هويتهم الجماعية المركبة. وقد عزز المؤلفان 
نبشهما، بتقديم تفاصيل وافية حول سير أعالم 
الغرب األندلسي من رجاالت الفكر والسياسة 
بتجميع  االهتمام  على  التركيز  مع  واآلداب، 
الوقائع المرتبطة بالمسار العمراني للمنطقة 
من خالل تراثها الطوبونيمي الصانع لمعالم 
كبرى،  مراكز  خلفته  الذي  الحضاري  التفرد 
مثل مدينة شلب، ومدينة أشبونة أو لشبونة، 
ومدينة شنترين،  أو سنترا،  ومدينة شنترة 
فارو،  ومدينة  باجة،  ومدينة  يابرة،  ومدينة 
ومدينة بطليوس أو بداخوس، ومدينة فاطمة ..
وفي كل هذه المحطات، جاء الكتاب غزيرا في 
معطياته التوثيقية المستقاة من بيبليوغرافيا 
العربية  المصادر  أمهات  بين  جمعت  ثرية 
القطاعية  الدراسات  وبين  أوال،  اإلسالمية 
ثانيا،  الراهن  العربي  بالعالم  المتخصصة 
وبين أمهات المصادر اإلسطوغرافية اإليبيرية 
بدولتي إسبانيا والبرتغال ثالثا، ثم برصيد 
بقضايا  المهتم  المعاصر  األورب��ي  البحث 
الوجود العربي اإلسالمي باألندلس الغربية 
رابعا. وبذلك، استطاع الكتاب اكتساب عناصر 
المجالية  اإلشكاالت  مقاربة  إلع��ادة  السبق 
الكبرى بالنسبة اللتباسات الحضور العربي 
اإلسالمي ببالد األندلس، بشطريها المتكاملين، 
الشطر اإلسباني الشرقي، والشطر البرتغالي 

الغربي.

هذه �لأندل�ض �لإ�شبانية 
فماذ� نعرف عن �لأندل�ض �لربتغالية؟

بجرة قلم

تشكيل
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم االولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين
جهة سوس ماسة  

املديرية االقليمية بتارودانت
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 INV/61/2022 :رقم

على   2022/12/08 في 
صباحا   العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
االقليمية  باملديرية 
الجهوية  لألكاديمية 
سوس  والتكوين  للتربية 
،طريق  بتارودانت  ماسة 
ص.ب  املحايطة  مراكش 
األظرفة  فتح  تارودانت   04
العروض  بطلب  املتعلقة 
املفتوح INV/61/2022  من 
أجل: اقتناء األثاث التعليمي 
لفائدة قاعات التعليم األولي 
االقليمية  للمديرية  التابعة 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
والتكوين جهة سوس ماسة  

بتارودانت
طلب  ملفات  سحب  يمكن   
مصلحة  من  العروض 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
للمديرية االقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 

بتارودانت،  ماسة  سوس 
املحايطة  مراكش  طريق 
ص.ب 04 تارودانت، ويمكن 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانة املؤقتة محددة كما 
يلي: 5000.00درهم )خمسة 

أالف درهم(.
االجمالية   الكلفة  تقدير 
قبل  من  املحدد  لألعمال  
هي  املشروع  صاحب 
562.830.00درهم  كالتالي: 
وستون  واثنان  )خمسمائة 
وتالثون   وثمانمائة  الف 
مع  سنتيم  وصفر  درهما 

احتساب الرسوم (
محتوى  يكون  أن  يجب   
ملفات  وإيداع  وإرسال 
مطابقا  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31 من املرسوم رقم -2-12

بالصفقات  املتعلق   349
العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
إما إيداع أ ظرفتهم مقابل   -
الشؤون  بمصلحة  وصل 
للمديرية  واملالية  اإلدارية 
لألكاديمية  االقليمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت،  ماسة  سوس 

املحايطة  مراكش  طريق 
ص.ب 04 تارودانت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
بطريقة  إرسالها،  -إما 
البوابة  عبر  إلكترونية 
املغربية للصفقات العمومية.

مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
أو  الوصفية  الوثائق  إن 
التي  املوجزة   البيانات 
نظام  من   13 املادة  توجبها 
تودع  أن  يجب  االستشارة 
اإلدارية  الشؤون  بمصلحة 
االقليمية  للمديرية  واملالية 
الجهوية  لألكاديمية 
سوس  والتكوين  للتربية 
طريق  بتارودانت،  ماسة 
 04 املحايطة ص.ب  مراكش 
أقصاه  أجل  في  تارودانت، 
الساعة  على   2022/12/07
بعد  والنصف  الرابعة 

الزوال.
إن الوثائق اإلثباتية الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4273/ا.د

*************

الــمملكـة الـمــــغربية
وزارة الـداخـــلية

جهة  بني مالل خنيفرة
اقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعــــــــــالن عن طلب عروض

رقم: 2022/07
في يـوم  الثالثاء 13 دجنبر 
الثانية  الساعة   2022 على 
بمكتب  سيتم  زواال  عشرة 
الجماعة  رئيس  السيد 
فتح  وكيل  لبني  الترابية 
بطلب  املتعلقــــــة  األظرفة 
مرفق  كراء  ألجل  عروض  
برسم  وكيل  لبني  املجزرة 

سنة 2023. 
*  حدد الثمن التقديري  للكراء 

في مبلغ: 23.000.00درهم
*الضمانة املؤقتة محددة في: 

2000.00درهم 
كناش  سحب  ويمكن 
التحمالت و نظام االستشارة 
الجبايات  مصلحة  من 
أو  الجماعة  لهذه  التابعة 
بوابة  من  الكترونيا  نقلهما 

صفقات الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

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

األظرفة
بطريقة  ارسالها  إما   *
بوابة  في  الكترونية 

الصفقات العمومية للدولة.
التي  االبتدائية  الوثائق  أن 
تلك  هي  بها  اإلدالء  يجب 
27 و29  املادتني  املقررة في 
349-12- رقم  املرسوم  من 
جمادى   8 في  الصادر   2
األولى  1434 هـ املوافق 20 
مارس 2013 بتحديد شروط 
وإشكال إبرام صفقات الدولة 
املقتضيات  بعض  وكذا 
املتعلقة بمراقبتها وتدبيرها 

وهي كما يلي :
-امللف اإلداري ويتضمن:

* تصريح بالشرف.
* نسخة من كناش التحمالت 

موقع عليها.
* نسخة من نظام االستشارة 

موقع عليها.
الصندوق  من  شهادة   *
للضمان االجتماعي  الوطني 
تثبت أن املتعهد في وضعية   

قانونية منذ اقل من سنة.

* شهادة من القابض تبني أن 
جبائية  وضعية  في  املتعهد 

قانونية منذ اقل من سنة.
وصل بالضمان املؤقت أو   *
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية.
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.
السجل  في  القيد  شهادة   *

التجاري.
- امللف التقني ويتضمن:

الوسائل  تبني  مذكرة   -
والتقنية  البشرية 

للمتنافسني.
 -امللف املالي ويتضمن:

مبلغ  فيه  يبني  التزام  *عقد 
للكراء  املقترح  العرض 

باالرقام و الحروف.
املعلومات  من  وللمزيد   -
االتصال بمصلحة الجبايات 

التابعة لهذه الجماعة.
ع.س.ن/4276/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الـداخــلية

إقليـم تــازة
جمـاعــة واد امليل

إعــالن عن طـلــب العــروض 
مفتوح

رقم: و.ا/2022/05
دجنبر   16 الجمعة  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022

صباحا،   )11( عشرة  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
إقليم  امليل  واد  لجماعة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  تازة، 
املفتوح  العروض  بطلب 
ألجل:مراقبة  أثمان  بعروض 
و تتبع أشغال تهيئة املدخل 

الشمالي ملدينة واد امليل.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب الصفقات 
ويمكن  املذكورة،  للجماعة 
من  إلكترونيا  نقله  كذلـك 

بوابة الصفقـات العمومية:
www.marchespublics.

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

)5000,00درهم(.
مع  األعمال  تقدير  كلفة 
احتساب الرسوم محددة من 
في  املشروع  صاحب  طرف 
مبلغ: مائة وخمسة وتسعون 
وأربعون  وثمانمائة  ألف 
درهما  )195.840,00درهم( 

و 00 سنتيما.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية، 
كما وقع تغييره وتتميمه.

ويمكن للمتنافسني: 
على  أظرفتهم  إيداع   إما   -
وصل،  مقابل  ورقي،  حامل 

بمكتب الضبط للجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى مقر الجماعة.

بطريقة  إرسالها  إما   -
صاحب  إلى  إلكترونية 

املشروع.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 17 من نظام 

االستشارة.
املتنافسني  على  يتوجب 
اإلدالء  باملغرب  املقيمني 
من  عليها  مصادق  بنسخة 
شهادة االعتماد في املجاالت 

D4, D5, D20 :التالية
غير  املقاوالت  على  يتعني 
اإلدالء  املغرب  في  املقيمة 
هو  كما  التقني  بامللف 
املادة  في  عليه  منصوص 
نظام  من   17-I-I-B2

االستشارة.  
ع.س.ن/4278/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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 :مراكش
سعيد منتسب

ي��س��ت��رع��ي ان��ت��ب��اه��ن��ا، في 
لمريم  القفطان"»  "أزرق  فيلم  
األولى،  الوهلة  منذ  التوزاني، 
ناظم  كإطار  «الحياكة»  مفهوم 
وت��ح��ّوالت  الحكاية،  لتسلسل 
المفهوم  ه��ذا  وي��زداد  العصر، 
أن  إل��ى  ننتهي  حين  ارت��ك��ازا 
المخرجة تحيك أمامنا، وبمهارة 
شديدة وتمهل مفرط، «قفطانا» 
في  القفطان  فليس  الحب.  من 
الحكاية إال ذلك الشعور األصيل 
الذي ال يفنى  أمام الزمن. مفهوم 
عابر للموت، وللجسد، وللعالقات 
المقولبة التي تؤطرها «األنماط 
العليا» و»الخصائص األساسية» 

لتفكيرنا الجسدي في الحب. 
حليم  ق��ص��ة  يحكي  الفيلم 
)لبنى  ومينة  بكري(  )صالح 
يديران  زوج��ان  وهما  أزابال(، 
متجرا لحياكة القفطان المغربي 
في مدينة سال، ثم يلتحق بهما 
يوسف )أيوب المسيوي(، الشاب 
بالحياكة  والشغوف  المتفاني 
الذي يبحث بدأب عن تعلم أسرار 

المهنة، وعن اإلتقان.
نتابع، خالل هذا الفيلم، تنامي 
محكيات صغرى داخل الحكاية 
اإلطار. فمثلما يحاك القفطان من 
عناصر مختلفة، تنمو الحكاية من 
)محكي  خالل محكيات مختلفة 
القفطان؛  محكي  ومينة؛  حليم 
فعلى  ويوسف(.   حليم  محكي 
أرواح  أعماق  في  نغوص  مهل، 
الشخصيات الثالث. فنحن أمام 
هشاشتها  تعيش  شخصيات 
في سياق قمعي مغلق ومقولب. 
بما  ق��وي��ة  ذل��ك  م��ع  أن��ه��ا  غير 
فمينة  )الحب(.  داخلها  تحمله 
رغم مرضها وتآكلها التدريجي، 
امرأة صلبة )تعاملها مع ابتزاز 
الزبائن؛ وقوفها في وجه الشرطة؛ 

مثلية  م��ع  ال��ص��ام��ت  تعاملها 
زوجها حليم(، بدت لنا، في كل 
مراحل الفيلم، غير قابلة للتدمير 
)االستمتاع بالموسيقى؛ الرقص؛ 
األكل الشهي )الرفيسة(؛ االلتذاذ 
مما  )الماندرين(..(،  باليوسفي 
مساراتها  في  الحكاية،  يجعل 
نحو  عكسيا  تتطور  الثالثة، 
االنفراج العابر للموت. لم ينتصر 
المرض، ولم تنتصر الغيرة، ولم 
في  ال��غ��ارق  المجتمع  ينتصر 
الكالم والدخان والكرة )مجتمع 
القفطان،  انتصر  بل  المقهى(. 
وانتصر الحّمام )فضاء الطهارة 

واالسترخاء(.
لقد قدمت لنا مريم التوزاني 
للحب،  عميقة  ظلية  ص���ورة 
وش���ع���ورا رف��ي��ع��ا وم��رت��ج��ف��ا 
صامتا  وإحساسا  باالختالف، 
باأللم، وإصرارا، بغض النظر عن 
العقبات، على بذل كل شيء من 
أجل تكريس الحب. فليس هناك 
التحفة  القفطان  يستحق  شيء 
مينة،  تجسده  ال��ذي  الحب  إال 
ضعفه،  لحظات  أشد  في  حتى 
البديل  الحب  يتهم  وهو  حتى 
بالسرقة )سرقة الثوب الوردي(. 
ألم تخاطب مينة حليما في واحدة 
«ما  الفيلم:  لحظات  أق��وى  من 
تخافش من الحب !». إنه الحب 
ويحرض  ويتفهم،  يحرر،  الذي 
الزرقة في كل  االرتماء في  على 
الظروف. إنه نبل المشاعر حين 
يواجه نفسه في دموع اآلخر، وفي 
آالمه، وفي وجوه الحب األخرى. 

أليست للحب وجوه كثيرة؟
لقد منحت مينة، المرأة التي 
بدل  القفطان  جسدها  استحق 
االستمتاع  فرصة  لحليم  الكفن، 
بالحب )يا اهلل سيرو للحمام، أنا 
خليوني بوحدي(. قالتها بصرامة 
العاشقة لتحرر حبيبها من أثقاله 
تقوية  وتيرة  ولتسرع  الدفينة، 
العالقة بين حليم ويوسف. وبهذا 
الرغبات  إط��الق  ف��إن  المعنى، 
المكبوتة من معاقلها هو ضمير  

الفيلم، مثلما أن حياكة القفطان 
، على وجه الخصوص،  األزرق 
هي عمق الحبكة وهدية الحكاية. 
فالتمهل واإلتقان والتطريز والبرم 
والحياكة واللمس والتكرار هي 
عليها  ترتكز  ال��ت��ي  العناصر 
الحبكة، أما «االنتهاء من صنع 
القفطان» فهو الهدية التي تقود 
بين  العاطفة  ذروة  إلى  الفيلم 
امرأة قوية وعاشقة وبين زوجها 
حليم ، الرجل المثلي الممزق بين 
حب جسدي قاهر وحب  حبين: 
ماض  بين  عميق،  اجتماعي 
مستبد.  حاضر  وبين  مستمر، 
شخصيتان  قدمتا صورة مؤثرة 
وساحرة  جعلت الحب  يتحدث 
اإليحاء،  من  بالكثير  نفسه  عن 
المكاشفة  من  بالكثير  وأيضا 
رغم  ينتمي،  ح��ب  الصريحة. 
القوالب االجتماعية الجاهزة، إلى  
حياة هادئة ومتواضعة، في حي 
شعبي بمدينة سال . حياة تتكون 
من متع صغيرة، لكنها تستند إلى 

ثراء إنساني رفيع.
التوزاني  مريم  نجحت  لقد 
في حياكة فيلم مثل ما يقتضيه 
تشوبها  ال  عناية  من  القفطان 
لتصوير  دق��ي��ق  عمل  ش��ائ��ب��ة. 
للدكان  الضيقة  ال��م��س��اح��ات 
المدينة  أزق��ة  وأيضا  والشقة، 
 ( الحميمة  وفضاءاتها  القديمة 
أكثر  وعمل  الحمام(.  المقهى/ 
دقة لتصوير األجساد والوجوه 
بحساسية  والعيون  واألي��ادي 
كبيرة ال يمكن إغفالها، مما أضفى 
على الفيلم  كثافة وحميمية في 
التبادل الشعوري بين  نوع من 
الشخصيات وللمتلقي. نتعاطف 
في  ونتوغل  الشخصيات،  مع 
ورغباتها  النفسية  أغ��واره��ا 
وإحباطاتها ومخاوفها، وأيضا 
على  الكبير  اإلص���رار  ذل��ك  في 
نوعا  الموت  أليس  المواجهة. 
من المواجهة؟ أليس الموت نوعا 
من التحرر ؟ أليس الموت بداية 

أخرى لشيء مختلف؟

لعبة  هي  األلوان  أن  صحيح 
الفيلم بشكل أساسي، وأن األلوان 
على  تطغى  والصفراء  البنية 
غيرها من األلوان، بينما تحضر 
األلوان الزاهية في ورشة العمل، 
رائًعا  مرئًيا  تبايًنا  يخلق  مما 
يتناسب مع المزاج العام للفيلم. 
الفيلم  غاية  هو  األزرق  أن  غير 
الوردي  يحضر  فيما  وامتداده، 
وتحضر،  تغيب  دفينة  كرغبة 
تكشف  التي  نفسها  بالدرجة 
نفسها.  عن  الشخصيات  فيها 
إنها لون منسي أو مسروق، أو 

مغلف بالصمت.
قدمت التوزاني عمال إبداعيا 
أيضا  لكنها  الحب،  شجاعا عن 
ق��دم��ت ف��رص��ة ل��ل��ن��ق��اش ح��ول 
حب  للحب.  العميق  المعنى 
الرومي».  الدين  جالل  «موالنا 
الحب  التبريزي.  شمس  ح��ب 
حضور  رغ��م  للجنس،  العابر 
الحب  مهيمنة.  كثيمة  المثلية 
الذي ال يلغي اآلخر، بل يواكبه 
الرجال»  «سيد  حب  ويسانده. 
الذي  الحب  النساء».  و»سيدة 
الجنسية  القوالب  عن  يرتفع 

الجاهزة وغير الممنوعة. 
باإلضافة إلى ذلك، قدمت لنا 
مريم التوزاني قصة مؤثرة عن 
القفطان/ المشاعر  التي تتعرض 
ل��الن��ق��راض. وه��ي رس��ال��ة غير 
معنى  من  التحول  عن  متوقعة 
إلى  البرشمان  من  معنى.  إلى 
الماكينة، في عصر يتسارع فيه 
كل شيء.  من االنغالق والخوف 
ثم  وال��ت��ح��رر،  المكاشفة  إل��ى 
م��ن ج��دي��د، وبخفة  االن��خ��راط 
ملحوظة، في العالم )المقهى(. 

من  الكثير  سيثير  الفيلم 
للميثاق  لخرقه  نظرا  النقاش 
المثلية  ح����ول  االج��ت��م��اع��ي 
الجنسية، وحول المعنى المتعدد 
للحب. لكنه سيثير النقاش أيضا 
حول إبداعيته واختياراته الفنية، 
وزمنه وإيقاعه، ومحافل التلقي 

التي يستهدفها.

لالتصال  العليا  الهيأة  رئيسة  وقعت 
السمعي البصري،  لطيفة أخرباش، ورئيس 
المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري،  
باباكار دياني، يوم الجمعة 11 نونبر 2022 
بدكار، اتفاقية شراكة بين الهيأتين النظيرتين. 
قائم  شراكة  إط��ار  االتفاقية  هذه  تحدد 
متعدد  وتشاور  ثنائي  تبادل  دينامية  على 
خبرة  »تقوية  بهدف  متواصلين  األط��راف 
مستقل  لتقنين  خدمة  الهيأتين  ونجاعة 
لعب  وكذا  اإلعالم  لوسائل  مصداقية  وذي 
دور هام في ترسيخ المشروع الديموقراطي 

في البلدين«. 
تنص االتفاقية على إعمال أجندة مشتركة 
وكذا  خبرة  ومهام  مستمر  تكوين  لدورات 
في  التجارب  وتبادل  المشتركة  للدراسات 
مجال تعزيز أدوات وإجراءات التقنين، خاصة 
فيما يتعلق بتتبع البرامج السمعية البصرية.

التوقيع، أكدت  أخرباش أن  خالل حفل 
معطى  يؤكد  االتفاقية  هذه  على  »التوقيع 
أساسيا يتمثل في تالقي الرؤى بين الهيأة 
مبادئ  ح��ول  الوطني  والمجلس  العليا 
هذه  ل��إع��الم.  المستقل  التقنين  وغ��اي��ة 
والموجهة  الجدية  المستنيرة،  الممارسة 
اإلفريقية  ومجتمعاتنا  مواطنينا  لصالح 
بتضافر  أكثر  تطويرها  إلى  نطمح  والتي 
خبراتنا، قائمة على ضمان حرية االتصال 
في  اإلعالم  دور  تقوية  البصري،  السمعي 
تنمية الثقافة والممارسة الديموقراطيتين، 
تعزيز مبادئ الحقوق اإلنسانية في ومن خالل 
اإلعالم وحماية الجمهور من األخبار الزائفة 

وخطابات الكراهية والظالمية«.  
من جهته، اعتبر باباكار دياني أن التوقيع 
في  سيسهم  الجديدة  االتفاقية  هذه  على 
تعميق روابط التعاون بين الهيأتين وتقوية 

خبراتهما في مجال مالءمة التقنين مع الواقع 
الرقمي الجديد لإعالم. 

الموقعة  إلى أن االتفاقية  تجدر اإلشارة 
بين الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 
والمجلس الوطني لتقنين السمعي البصري 
تنص أيضا على تقوية آليات التشاور بين 
لهيئات  الدولية  الشبكات  داخل  الهيأتين 
تقنين اإلعالم، السيما شبكة الهيئات اإلفريقية 
لتقنين االتصال التي ترأسها حاليا الهيأة 
العليا المغربية والشبكة الفرنكفونية لهيئات 
تقنين اإلعالم التي يتولى المجلس الوطني 

السينغالي نيابة رئاستها.
وفد  ضم  أخ��رب��اش،  لطيفة  على  ع��الوة 
برودي، عضو  فاطمة  أيضا   العليا  الهيأة 
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، 
الشؤون  الدين، منسق وحدة  طالل صالح 

اإلفريقية والدولية بالهيأة العليا،
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توقيع اتفاقية �صراكة بين الهياأة العليا لالت�صال 
ال�صمعي الب�صري ونظيرها المجل�س الوطني لتقنين 

ال�صمعي الب�صري بال�صنغال
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فيلم »اأزرق القفطان« لمريم التوزاني
حياكة المعنى المتعدد للحب!

انعقاد  المؤتمر 38 لصحفيي الضفتين  بتطوان

 بشراكة  مع جامعة عبدالمالك السعدي 

  الدبلوما�صية الموازية كدعامة للتقارب بين المغرب واإ�صبانيا 
مو�صوع  الدورة  الحالية

مكتب تطوان :
عبد المالك الحطري 

تستضيف الجمعية المغربية للصحافة ،فعاليات المؤتمر 38 
بسبب  سنتين،  دام  توقف  بعد  يعود  الذي  الضفتين،  لصحفيي 
ظروف جائحة كورونا، وتنعقد فعالياته على مستوى مدن تطوان، 
المضيق، والرباط، من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة، تهدف 
لتكريس شعار المؤتمر الذي يرمي لدعم الديبلوماسية الموازية 
من خالل المجتمع المدني، وخاصة الجانب اإلعالمي منه، كما أنه 
يأتي في ظرف جد حساس من عودة العالقات الجيدة بني المغرب 

والجارة الشمالية إسبانيا.
"الدبلوماسية الموازية كدعامة للتقارب بين المغرب وإسبانيا"، 
هو شعار المؤتمر 38 الذي سينعقد  في الفترة بين 17 و 20 نونبر 
2022، ويستضيف مجموعة من الصحفيين اإلسبان من منطقة 
مغربية  مدن  من  لصحفيين  إضافة  ومدريد،  أليكانطي  األندلس، 
مختلفة، وبمشاركة فاعلين وباحثين في مجال اإلعالم والتواصل. ما 
يميز هاته الدورة، أنها تنعقد بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، 
الجمعية،  به  تقوم  الذي  التوثيقي  العلمي  العمل  تطوير  بهدف 
وتكريس عمل أكاديمي جاد في مجال المواضيع التي يتم طرحها 
وتوثيقها. كما يتضمن برنامجها أيضا زيارة للبرلمان المغربي.

مؤتمر صحفيي ضفتي البحر األبيض المتوسط، تظاهرة إعالمية، 
علمية، تثقيفية تفاعلية بين صحفيين وباحثين أكاديميين بالمغرب 
ونظرائهم بإسبانيا، يسعى من خالل األنشطة التي يقترحها إلى 
تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات االهتمام المشترك، 
ومد جسور التواصل البناء وإشاعة ثقافة الحوار بين العاملين 
في القطاع الصحفي واألكاديمي بمختلف تفرعاته سواء في مجال 
الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية، وحتى البحث العلمي. كما 
أنه مناسبة لتقريب الصحفيين واألكاديميين اإلسبان من القضايا 
الوطنية وتعريفهم ببعض خصوصيات المجتمع والمواطن المغربي، 
دعما للعالقات بين البلدين، والتعاون في مجال إشعاع روح التآخي 
والتقارب بين الشعبين، وهو مؤتمر ابتدأ منذ العام 1999 ،وينظم 

تناوبا بين المغرب واسبانيا.

الجهة المنظمة، الجمعية المغربية للصحافة، تأسست منذ العام 
2000 هدفها األساسي، خلق أنشطة تفاعلية إعالمية وأكاديمية، 
بمؤسسات  إعالميين  ملحقين  صحفيين،  عضويتها  في  وتضم 
مختلفة، أكاديميين وباحثين في مجال اإلعالم والعالقات المغربية 

اإلسبانية.
السعدي  المالك  عبد  جامعة  بمقر  تنعقد  االفتتاحية،  الجلسة 
مساء يوم  17 نونبر 2022  في الساعة الخامسة والنصف، يشارك 
فيها متدخلون من جهات حكومية، رؤساء مجالس ترابية، رئيس 

الجامعة، ومسؤولون في قطاعات مختلفة..
لإشارة ،فإن مؤتمر صحفيي الضفتين كان قد توقف لمدة سنتين 
مدينة  استضافتها  التي   37 دورة  بعد   ، كورونا  جائحة  بسبب 

ألمونيكار و التي تمحورت حول المرأة و اإلعالم .

الجهة المنظمة، الجمعية المغربية للصحافة، تأسست منذ العام 

ت:زليخة
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الــمملكـة الـمــــغربية
وزارة الـداخـــلية

والية جهة  بني مالل 
خنيفرة

اقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعالن عن طلب عروض 

رقم: 2022/06
في يـــوم الثالثاء 13 دجنبر 
2022 على الساعة العاشرة 
صباحا سيتم بمكتب السيد 
الترابية  الجماعة  رئيس 
األظرفة  فتح  وكيل  لبني 
عروض  بطلب  املتعلقة 
السوق  مرافق  كراء  ألجل 
األسبوعي لبني وكيل برسم 
األمر  ويتعلق   2023 سنة 

باملرافق التالية:
1 - رحبة دخول املاشية                     
الخيام  وقوف  واجبات   -  2

داخل السوق
3 - ميزان الخضر 

4 - فندق البهائم
الحبوب  كيل  رحبة   -  5

والقطنيات
6 - رحبة بيع الجلود

الدرجات  محطة وقوف   -  7
النارية والعادية والسيارات 

بالسوق األسبوعي
8 - رحبة تسجيل البهائم

التقديري  التمن  حدد    *
مبلغ:  في  للكراء 
)مائة  145.000.00درهم  
الف  واربعون  وخمسة 

درهم(
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
)اربعة  4500.00درهم  في: 

االف وخمسمائة درهم(
كناش  سحب  ويمكن 
التحمالت ونظام االستشارة 
الجبايات  مصلحة  من 
او  الجماعة  لهذه  التابعة 
نقلهما  الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
 ويمكن للمتنافسني:

إما ايداع اظرفتهم مقابل   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

طريق  عن  ارسالها  إما   *
بافادة  املضمون  البريد 
املصلحة  الى  باالستالم 

املذكورة.

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

فتح األظرفة.
بطريقة  ارسالها  إما   *
بوابة  في  الكترونية 
الصفقات العمومية للدولة.

اإلبتدائية  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  يجب  التي 
املادتني  في  املقررة  تلك 
رقم  املرسوم  من  و29   27
 8 في  الصادر   349-12-2
هـ   1434 االولى   جمادى 
 2013 مارس   20 املوافق 
وأشكال  شروط  بتحديد 
وكذا  الدولة  صفقات  ابرام 
املتعلقة  املقتضيات  بعض 
وهي  وتدبيرها  بمراقبتها 

كما يلي :
- امللف اإلداري ويتضمن:

* تصريح بالشرف.
* نسخة من كناش التحمالت 

موقع عليها .
نظام  من  نسخة   *  

االستشارة موقع عليها .
*شهادة من القابض تبني ان 
املتعهد في وضعية جبائية 

قا نونية منذ اقل من سنة.
* وصل بالضمان املؤقت او 
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية .
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.
السجل  في  القيد  شهادة   *

التجاري.
اقل  مند  مسلمة  شهادة    *
من سنة من طرف الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي 
في  املتنافس  ان  تتبت 
هده  ازاء  قانونية  وضعية 

املؤسسة.
-امللف التقني ويتضمن:

الوسائل  تبني  مذكرة   -
والتقنية  البشرية 

للمتنافسني.
-امللف املالي :ويتضمن  

مبلغ  فيه  يبني  التزام  عقد 
للكراء  املقترح  العرض 

باالرقام و الحروف.
املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بمصلحة الجبايات 

التابعة لهذه الجماعة.
ع.س.ن/4275/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 4رقم 
2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب املنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/11/15

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة  الـمـغـربـيـة
وزارة الـــداخـلـيـة

عـمالـة إقـلـيـم تـاوريـرت
دائــرة الـعـيــون
قـيـادة مـسـتـكمر

جـمـاعـة تـنـشـرفـي  
إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح 
رقم: 2022/04

 08 الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2022 دجنبر  
العاشرة صباحا سيتم بمقر 
تنشرفي  الترابية  الجماعة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
عروض أثمان مفتوح  ألجل 
والكيل  الوزن  حق  إيجار 
جماعة  الخميس،  بسوق 
مستكمار،  قيادة  تنشرفي، 
عمالة  العيون،   دائرة 

تاوريرت.
طلب  ملف  سحب  ويمكن 
العروض من مكتب املمتلكات 

الجماعية لتنشرفي.
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 
درهم  خمسمائة  في 

)500٫00درهم(.
االيجار  ثمن  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:   في  املشروع 
وثالثمائة  آالف  أربعة 
درهما  وعشرون  وخمسة 
أدنى  كحد  )4325.75درهم( 

لإليجار.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
املمتلكات  مكتب  لدى  وصل 

الجماعية.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   *
طلبات  لجنة  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح االظرفة.
من  املشاركة  ملف  يتكون  و 

الوثائق التالية:
1 - امللف اإلداري: 
- تصريح بالشرف.

أقل  منذ  مسلمة  شهادة   -
اإلدارة  طرف  من  سنة  من 
فرض  محل  في  املختصة 
بان  تثبت  الضريبة  
وضعية  في  يوجد  املتنافس 

جبائية قانونية 
من  اإلعفاء  تثبت  شهادة  أو 

أداء الضرائب.
نظير من كناش التحمالت   -
موقع عليه من طرف املتنافس 

مصحح اإلمضاء.
أداء  وصل  من  نسخة   -
لدى  املؤقتة  الضمانة 
صندوق القابض املحلي كما 
هو مبني في املادة السابعة.

إضافة إلى الوثائق السالفة 
الذكر يتعني على األشخاص 

املعنوية اإلدالء بما يلي:
تبني  التي  الوثائق   -
للوكيل  املخولة  الصالحيات 
بان يتصرف باسم املتنافس.
والئحة  األساسي  القانون   -
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املسيرين.
2 - امللف املالي: 

- تعهد موقع من قبل املتنافس 
طيه  املرفق  النموذج  وفق 
اسمه  خاصة  فيه  يوضح 
الشخصي والعائلي وصفته 

ومحل سكناه ومهنته 
املزمع  النشاط  نوع  وبيان 
موضوع  وتعيني  به  القيام 
املتنافس  كان  .إذا  اإليجار 

اإلسم  يذكر  معنويا  شخصا 
القانوني  وشكله  التجاري 
مقره  وعنوان  ورأسماله 

االجتماعي.
يبني  املالي  العرض  بيان   -
اإليجار  سومة  مبلغ  فيه 
باألرقام  املقترح  السنوي 

والحروف .
ع.س.ن/4263/ا.د

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

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب 

قطاع الكهرباء
إعالن عن طلب عروض
 SC 4 119 599  رقم

الوطني  املكتب  يعلن   /1
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع   - للشرب 
رقم   عروض  طلب  عن 
بتموين   SC4 119 599
للمحمدية  الحرارية  املحطة 
ب 000 190  طن  10% +/- 
يسلم  الحجري  الفحم  من 

بميناء الدارالبيضاء.
املتبارين  بإمكان   /2
معلومات  أخذ  املقبولني 
إضافية واالطالع على امللف 
العروض من  الخاص بطلب 
والصفقات   التموين  مديرية 

بالعنوان 
الوطني  املكتب  التالي: 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
 ,65 للشرب قـطـاع الكهرباء 
زنقة عثمان بن عفان 20000 
صندوق  البيضاء  الدار 
الدار   13498 البريد 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

)212-5(22 84 66 66
الفاكس:

)212-5(22 32 47 43
العروض  طلب  يتضمن   3-
املحطة  تموين  الحالي 
بالفحم  للمحمدية  الحرارية 

الحجري.
هذا  على  االطالع  يمكن   /4
القانون على شبكة األنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:

 www.one.ma rubrique
fournisseurs

املغربية  البوابة  وكذا 
للصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma/pmmp

يسلم ملف االستشارة مجانا
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
املتعاهدين،  أحد  إلى 
على  بناء  البريد،  بواسطة 
وعلى  املتعاهد  كتابي  طلب 
غير  املكتب  فإن  نفقته، 
مسؤول عن أي مشكل مرتبط 

بعدم التوصل بامللف.
5/ يجب أن توضع العروض 
 24 الخميس  يـوم  قبل 
السـاعـة  قبل  نونبر2022 
كـآخر  صـبــاحـا  العاشرة 
املغربية  البوابة  في  أجــل 

للصفقات العمومية.
آن  في  العروض  ستفتح   /6
 24 الخميس  يـوم  واحد 
مـن  ابتداء   2022 نونبر 

الـسـاعـة العاشرة صباحا. 
ع.س.ن/4264/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة التربية 

الوطنية والتعليم االولي 
والرياضة

االكاديمية الهوية للتربية 
والتكوين لجهة 

مراكش - اسفي
املديرية اإلقليمية ألسفي
إعالن عـن طـلـب عروض 

أثمـان مفتوح
 SE/2022/14 :رقم

دجنبر2022   08 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
املديرية  بمقر  صباحا سيتم 
التربية  لوزارة  اإلقليمية 
االولي  الوطنية والتعليم 
فتح  بأسفي،  والرياضة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
مفتوح  أثمان  عروض 
الكهرباء  لوازم  شراء  ألجل 
مؤسسات  لفائدة  والعقاقير 
الثانوي  االبتدائي،  التعليم 
التأهيلي  الثانوي  اإلعدادي، 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

باسفي )حصة وحيدة(.  
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من وحدة الصفقات 
بمصلحة  واملشتريات 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
اإلقليمية  املديرية  بمقر 
تحميله  يمكن  كما  بأسفي، 
الصفقات  موقع  من  انطالقا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.m
- مبلغ الضمانة املؤقتة محدد 
3000.00درهم  كالتالي: 

)ثالث االف درهم(.
كلفة تقدير األعمال محددة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
568.00 227درهم  في: 
على  الضريبة  باحتساب 
)مائتان  املضافة  القيمة 
ألفًا  وعشرون   وسبعة 

وثمانية  مائة  ووخمس 
باحتساب  درهما  وستون  
القيمة  على  الضريبة 

املضافة(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم    إيداع    *
الشؤون  بمصلحة  وصل 
وحدة  واملالية  اإلدارية 
املديرية  بمقر  املشتريات 

اإلقليمية بأسفي.
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
بالطريقة  ايداعها  إما   *
ألحكام  طبقا  االلكترونية 
قرار وزير االقتصاد واملالية 
املؤرخ   1982-21 رقم 
 1443 األولى  جمادى   9
املتعلق  )14ديسمبر2021( 
بإلغاء الطابع املادي لتمرير 

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

االستشارة.

العينات  إيداع  يتعني 
طلبات  إطار  في  املطلوبة 
العروض)املادة 15 من نظام 
بمصلحة  االستشارة(   
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
الكائنة  الصفقات  ،مكتب 
بزنقة دمشق املدينة الجديدة 
أقصاه   أجل  داخل  آسفي 
على  دجنبر2022   07 يوم 
زواال  عشرة  الثانية  الساعة 

كآخر أجل إليداع العينات.
ع.س.ن/4266/ا.د

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

عمالة اقليم افران
جماعة  بن صميم

إعـالن عن طـلـب عـروض 
مـفـتــوح

رقـم: 
11/ج.ت.ب.ص/2022.ع

 2022/12/12 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
علنية  جلسة  في  سيتم   ،
الجماعة،  رئيس  بمكتب 
فتح  األظرفة املتعلقـة بطلب 
العـروض  بعـروض مفتوحة 
تزويد  أشغال:  ألجـــل  أثمان 
مركز  للشرب  الصالح  باملاء 

الزاوية بنب صميم.
طـلب  ملـف  سحب  يمكـن 
التقنية  باملصلحة  العـروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة  
بوابة  الكترونيا من  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-  حدد مبلغ الضمان املؤقت 

هم  ر 1د 0 . 0 0 0 . 0 0  : في
)عشرة ألف درهم(

كلفة تقدير األعمال محددة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
مبلغ: 274128,00درهم  في 
وسبعون  واربعة  )مائتان 
ألف ومائة وثمانية وعشرون 

درهم (.
من  كل  يكـون  أن  يجب 
وإيداع  وتقـديـم  محتــوى 
مطابق  املتنـافسيـن  مـلفــات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقـم  املـرسوم   من  و31 
في  الصادر   349.12.2
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم،  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستـالم إلى املكتب 

املذكور.
إيداعها، مقابل وصل،  إما   -
بجماعة  التقنية  باملصلحة 

بن صميم.  
- اما  املشاركة اليكترونيا عن 
االليكتروني   املوقع   طريق  
ببوابة  الصفقات  العمومية. 
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الـمثبتـة  الـوثــائـق  إن 
هـي  بهـا  اإلدالء  الــواجـب 
عليها  املنصوص  تـلـك 
نظام  من   8 الـمــادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4269/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الــمملكـة الـمــــغربية
وزارة الـداخـــلية

والية جهة  بني مالل 
خنيفرة

اقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعالن عن طلب عروض 

رقم: 2022/06
في يـــوم الثالثاء 13 دجنبر 
2022 على الساعة العاشرة 
صباحا سيتم بمكتب السيد 
الترابية  الجماعة  رئيس 
األظرفة  فتح  وكيل  لبني 
عروض  بطلب  املتعلقة 
السوق  مرافق  كراء  ألجل 
األسبوعي لبني وكيل برسم 
األمر  ويتعلق   2023 سنة 

باملرافق التالية:
1 - رحبة دخول املاشية                     
الخيام  وقوف  واجبات   -  2

داخل السوق
3 - ميزان الخضر 

4 - فندق البهائم
الحبوب  كيل  رحبة   -  5

والقطنيات
6 - رحبة بيع الجلود

الدرجات  محطة وقوف   -  7
النارية والعادية والسيارات 

بالسوق األسبوعي
8 - رحبة تسجيل البهائم

التقديري  التمن  حدد    *
مبلغ:  في  للكراء 
)مائة  145.000.00درهم  
الف  واربعون  وخمسة 

درهم(
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
)اربعة  4500.00درهم  في: 

االف وخمسمائة درهم(
كناش  سحب  ويمكن 
التحمالت ونظام االستشارة 
الجبايات  مصلحة  من 
او  الجماعة  لهذه  التابعة 
نقلهما  الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
 ويمكن للمتنافسني:

إما ايداع اظرفتهم مقابل   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

طريق  عن  ارسالها  إما   *
بافادة  املضمون  البريد 
املصلحة  الى  باالستالم 

املذكورة.

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

فتح األظرفة.
بطريقة  ارسالها  إما   *
بوابة  في  الكترونية 
الصفقات العمومية للدولة.

اإلبتدائية  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  يجب  التي 
املادتني  في  املقررة  تلك 
رقم  املرسوم  من  و29   27
 8 في  الصادر   349-12-2
هـ   1434 االولى   جمادى 
 2013 مارس   20 املوافق 
وأشكال  شروط  بتحديد 
وكذا  الدولة  صفقات  ابرام 
املتعلقة  املقتضيات  بعض 
وهي  وتدبيرها  بمراقبتها 

كما يلي :
- امللف اإلداري ويتضمن:

* تصريح بالشرف.
* نسخة من كناش التحمالت 

موقع عليها .
نظام  من  نسخة   *  

االستشارة موقع عليها .
*شهادة من القابض تبني ان 
املتعهد في وضعية جبائية 

قا نونية منذ اقل من سنة.
* وصل بالضمان املؤقت او 
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية .
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.
السجل  في  القيد  شهادة   *

التجاري.
اقل  مند  مسلمة  شهادة    *
من سنة من طرف الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي 
في  املتنافس  ان  تتبت 
هده  ازاء  قانونية  وضعية 

املؤسسة.
-امللف التقني ويتضمن:

الوسائل  تبني  مذكرة   -
والتقنية  البشرية 

للمتنافسني.
-امللف املالي :ويتضمن  

مبلغ  فيه  يبني  التزام  عقد 
للكراء  املقترح  العرض 

باالرقام و الحروف.
املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بمصلحة الجبايات 

التابعة لهذه الجماعة.
ع.س.ن/4275/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 4رقم 
2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب املنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/11/15

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة  الـمـغـربـيـة
وزارة الـــداخـلـيـة

عـمالـة إقـلـيـم تـاوريـرت
دائــرة الـعـيــون
قـيـادة مـسـتـكمر

جـمـاعـة تـنـشـرفـي  
إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح 
رقم: 2022/04

 08 الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2022 دجنبر  
العاشرة صباحا سيتم بمقر 
تنشرفي  الترابية  الجماعة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
عروض أثمان مفتوح  ألجل 
والكيل  الوزن  حق  إيجار 
جماعة  الخميس،  بسوق 
مستكمار،  قيادة  تنشرفي، 
عمالة  العيون،   دائرة 

تاوريرت.
طلب  ملف  سحب  ويمكن 
العروض من مكتب املمتلكات 

الجماعية لتنشرفي.
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 
درهم  خمسمائة  في 

)500٫00درهم(.
االيجار  ثمن  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:   في  املشروع 
وثالثمائة  آالف  أربعة 
درهما  وعشرون  وخمسة 
أدنى  كحد  )4325.75درهم( 

لإليجار.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
املمتلكات  مكتب  لدى  وصل 

الجماعية.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   *
طلبات  لجنة  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح االظرفة.
من  املشاركة  ملف  يتكون  و 

الوثائق التالية:
1 - امللف اإلداري: 
- تصريح بالشرف.

أقل  منذ  مسلمة  شهادة   -
اإلدارة  طرف  من  سنة  من 
فرض  محل  في  املختصة 
بان  تثبت  الضريبة  
وضعية  في  يوجد  املتنافس 

جبائية قانونية 
من  اإلعفاء  تثبت  شهادة  أو 

أداء الضرائب.
نظير من كناش التحمالت   -
موقع عليه من طرف املتنافس 

مصحح اإلمضاء.
أداء  وصل  من  نسخة   -
لدى  املؤقتة  الضمانة 
صندوق القابض املحلي كما 
هو مبني في املادة السابعة.

إضافة إلى الوثائق السالفة 
الذكر يتعني على األشخاص 

املعنوية اإلدالء بما يلي:
تبني  التي  الوثائق   -
للوكيل  املخولة  الصالحيات 
بان يتصرف باسم املتنافس.
والئحة  األساسي  القانون   -
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املسيرين.
2 - امللف املالي: 

- تعهد موقع من قبل املتنافس 
طيه  املرفق  النموذج  وفق 
اسمه  خاصة  فيه  يوضح 
الشخصي والعائلي وصفته 

ومحل سكناه ومهنته 
املزمع  النشاط  نوع  وبيان 
موضوع  وتعيني  به  القيام 
املتنافس  كان  .إذا  اإليجار 

اإلسم  يذكر  معنويا  شخصا 
القانوني  وشكله  التجاري 
مقره  وعنوان  ورأسماله 

االجتماعي.
يبني  املالي  العرض  بيان   -
اإليجار  سومة  مبلغ  فيه 
باألرقام  املقترح  السنوي 

والحروف .
ع.س.ن/4263/ا.د

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

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب 

قطاع الكهرباء
إعالن عن طلب عروض
 SC 4 119 599  رقم

الوطني  املكتب  يعلن   /1
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع   - للشرب 
رقم   عروض  طلب  عن 
بتموين   SC4 119 599
للمحمدية  الحرارية  املحطة 
ب 000 190  طن  10% +/- 
يسلم  الحجري  الفحم  من 

بميناء الدارالبيضاء.
املتبارين  بإمكان   /2
معلومات  أخذ  املقبولني 
إضافية واالطالع على امللف 
العروض من  الخاص بطلب 
والصفقات   التموين  مديرية 

بالعنوان 
الوطني  املكتب  التالي: 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
 ,65 للشرب قـطـاع الكهرباء 
زنقة عثمان بن عفان 20000 
صندوق  البيضاء  الدار 
الدار   13498 البريد 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

)212-5(22 84 66 66
الفاكس:

)212-5(22 32 47 43
العروض  طلب  يتضمن   3-
املحطة  تموين  الحالي 
بالفحم  للمحمدية  الحرارية 

الحجري.
هذا  على  االطالع  يمكن   /4
القانون على شبكة األنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:

 www.one.ma rubrique
fournisseurs

املغربية  البوابة  وكذا 
للصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma/pmmp

يسلم ملف االستشارة مجانا
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
املتعاهدين،  أحد  إلى 
على  بناء  البريد،  بواسطة 
وعلى  املتعاهد  كتابي  طلب 
غير  املكتب  فإن  نفقته، 
مسؤول عن أي مشكل مرتبط 

بعدم التوصل بامللف.
5/ يجب أن توضع العروض 
 24 الخميس  يـوم  قبل 
السـاعـة  قبل  نونبر2022 
كـآخر  صـبــاحـا  العاشرة 
املغربية  البوابة  في  أجــل 

للصفقات العمومية.
آن  في  العروض  ستفتح   /6
 24 الخميس  يـوم  واحد 
مـن  ابتداء   2022 نونبر 

الـسـاعـة العاشرة صباحا. 
ع.س.ن/4264/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة التربية 

الوطنية والتعليم االولي 
والرياضة

االكاديمية الهوية للتربية 
والتكوين لجهة 

مراكش - اسفي
املديرية اإلقليمية ألسفي
إعالن عـن طـلـب عروض 

أثمـان مفتوح
 SE/2022/14 :رقم

دجنبر2022   08 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
املديرية  بمقر  صباحا سيتم 
التربية  لوزارة  اإلقليمية 
االولي  الوطنية والتعليم 
فتح  بأسفي،  والرياضة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
مفتوح  أثمان  عروض 
الكهرباء  لوازم  شراء  ألجل 
مؤسسات  لفائدة  والعقاقير 
الثانوي  االبتدائي،  التعليم 
التأهيلي  الثانوي  اإلعدادي، 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

باسفي )حصة وحيدة(.  
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من وحدة الصفقات 
بمصلحة  واملشتريات 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
اإلقليمية  املديرية  بمقر 
تحميله  يمكن  كما  بأسفي، 
الصفقات  موقع  من  انطالقا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.m
- مبلغ الضمانة املؤقتة محدد 
3000.00درهم  كالتالي: 

)ثالث االف درهم(.
كلفة تقدير األعمال محددة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
568.00 227درهم  في: 
على  الضريبة  باحتساب 
)مائتان  املضافة  القيمة 
ألفًا  وعشرون   وسبعة 

وثمانية  مائة  ووخمس 
باحتساب  درهما  وستون  
القيمة  على  الضريبة 

املضافة(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم    إيداع    *
الشؤون  بمصلحة  وصل 
وحدة  واملالية  اإلدارية 
املديرية  بمقر  املشتريات 

اإلقليمية بأسفي.
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
بالطريقة  ايداعها  إما   *
ألحكام  طبقا  االلكترونية 
قرار وزير االقتصاد واملالية 
املؤرخ   1982-21 رقم 
 1443 األولى  جمادى   9
املتعلق  )14ديسمبر2021( 
بإلغاء الطابع املادي لتمرير 

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

االستشارة.

العينات  إيداع  يتعني 
طلبات  إطار  في  املطلوبة 
العروض)املادة 15 من نظام 
بمصلحة  االستشارة(   
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
الكائنة  الصفقات  ،مكتب 
بزنقة دمشق املدينة الجديدة 
أقصاه   أجل  داخل  آسفي 
على  دجنبر2022   07 يوم 
زواال  عشرة  الثانية  الساعة 

كآخر أجل إليداع العينات.
ع.س.ن/4266/ا.د

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

عمالة اقليم افران
جماعة  بن صميم

إعـالن عن طـلـب عـروض 
مـفـتــوح

رقـم: 
11/ج.ت.ب.ص/2022.ع

 2022/12/12 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
علنية  جلسة  في  سيتم   ،
الجماعة،  رئيس  بمكتب 
فتح  األظرفة املتعلقـة بطلب 
العـروض  بعـروض مفتوحة 
تزويد  أشغال:  ألجـــل  أثمان 
مركز  للشرب  الصالح  باملاء 

الزاوية بنب صميم.
طـلب  ملـف  سحب  يمكـن 
التقنية  باملصلحة  العـروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة  
بوابة  الكترونيا من  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-  حدد مبلغ الضمان املؤقت 

هم  ر 1د 0 . 0 0 0 . 0 0  : في
)عشرة ألف درهم(

كلفة تقدير األعمال محددة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
مبلغ: 274128,00درهم  في 
وسبعون  واربعة  )مائتان 
ألف ومائة وثمانية وعشرون 

درهم (.
من  كل  يكـون  أن  يجب 
وإيداع  وتقـديـم  محتــوى 
مطابق  املتنـافسيـن  مـلفــات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقـم  املـرسوم   من  و31 
في  الصادر   349.12.2
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم،  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستـالم إلى املكتب 

املذكور.
إيداعها، مقابل وصل،  إما   -
بجماعة  التقنية  باملصلحة 

بن صميم.  
- اما  املشاركة اليكترونيا عن 
االليكتروني   املوقع   طريق  
ببوابة  الصفقات  العمومية. 
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الـمثبتـة  الـوثــائـق  إن 
هـي  بهـا  اإلدالء  الــواجـب 
عليها  املنصوص  تـلـك 
نظام  من   8 الـمــادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4269/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 16 نونبر 2022 املوافق 21 ربيع الثاني 1444 العدد 13.301
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم االولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين
جهة سوس ماسة  

املديرية االقليمية بتارودانت
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 INV/61/2022 :رقم

على   2022/12/08 في 
صباحا   العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
االقليمية  باملديرية 
الجهوية  لألكاديمية 
سوس  والتكوين  للتربية 
،طريق  بتارودانت  ماسة 
ص.ب  املحايطة  مراكش 
األظرفة  فتح  تارودانت   04
العروض  بطلب  املتعلقة 
املفتوح INV/61/2022  من 
أجل: اقتناء األثاث التعليمي 
لفائدة قاعات التعليم األولي 
االقليمية  للمديرية  التابعة 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
والتكوين جهة سوس ماسة  

بتارودانت
طلب  ملفات  سحب  يمكن   
مصلحة  من  العروض 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
للمديرية االقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 

بتارودانت،  ماسة  سوس 
املحايطة  مراكش  طريق 
ص.ب 04 تارودانت، ويمكن 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانة املؤقتة محددة كما 
يلي: 5000.00درهم )خمسة 

أالف درهم(.
االجمالية   الكلفة  تقدير 
قبل  من  املحدد  لألعمال  
هي  املشروع  صاحب 
562.830.00درهم  كالتالي: 
وستون  واثنان  )خمسمائة 
وتالثون   وثمانمائة  الف 
مع  سنتيم  وصفر  درهما 

احتساب الرسوم (
محتوى  يكون  أن  يجب   
ملفات  وإيداع  وإرسال 
مطابقا  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31 من املرسوم رقم -2-12

بالصفقات  املتعلق   349
العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
إما إيداع أ ظرفتهم مقابل   -
الشؤون  بمصلحة  وصل 
للمديرية  واملالية  اإلدارية 
لألكاديمية  االقليمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت،  ماسة  سوس 

املحايطة  مراكش  طريق 
ص.ب 04 تارودانت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
بطريقة  إرسالها،  -إما 
البوابة  عبر  إلكترونية 
املغربية للصفقات العمومية.

مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
أو  الوصفية  الوثائق  إن 
التي  املوجزة   البيانات 
نظام  من   13 املادة  توجبها 
تودع  أن  يجب  االستشارة 
اإلدارية  الشؤون  بمصلحة 
االقليمية  للمديرية  واملالية 
الجهوية  لألكاديمية 
سوس  والتكوين  للتربية 
طريق  بتارودانت،  ماسة 
 04 املحايطة ص.ب  مراكش 
أقصاه  أجل  في  تارودانت، 
الساعة  على   2022/12/07
بعد  والنصف  الرابعة 

الزوال.
إن الوثائق اإلثباتية الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4273/ا.د

*************

الــمملكـة الـمــــغربية
وزارة الـداخـــلية

جهة  بني مالل خنيفرة
اقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعــــــــــالن عن طلب عروض

رقم: 2022/07
في يـوم  الثالثاء 13 دجنبر 
الثانية  الساعة   2022 على 
بمكتب  سيتم  زواال  عشرة 
الجماعة  رئيس  السيد 
فتح  وكيل  لبني  الترابية 
بطلب  املتعلقــــــة  األظرفة 
مرفق  كراء  ألجل  عروض  
برسم  وكيل  لبني  املجزرة 

سنة 2023. 
*  حدد الثمن التقديري  للكراء 

في مبلغ: 23.000.00درهم
*الضمانة املؤقتة محددة في: 

2000.00درهم 
كناش  سحب  ويمكن 
التحمالت و نظام االستشارة 
الجبايات  مصلحة  من 
أو  الجماعة  لهذه  التابعة 
بوابة  من  الكترونيا  نقلهما 

صفقات الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

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

األظرفة
بطريقة  ارسالها  إما   *
بوابة  في  الكترونية 

الصفقات العمومية للدولة.
التي  االبتدائية  الوثائق  أن 
تلك  هي  بها  اإلدالء  يجب 
27 و29  املادتني  املقررة في 
349-12- رقم  املرسوم  من 
جمادى   8 في  الصادر   2
األولى  1434 هـ املوافق 20 
مارس 2013 بتحديد شروط 
وإشكال إبرام صفقات الدولة 
املقتضيات  بعض  وكذا 
املتعلقة بمراقبتها وتدبيرها 

وهي كما يلي :
-امللف اإلداري ويتضمن:

* تصريح بالشرف.
* نسخة من كناش التحمالت 

موقع عليها.
* نسخة من نظام االستشارة 

موقع عليها.
الصندوق  من  شهادة   *
للضمان االجتماعي  الوطني 
تثبت أن املتعهد في وضعية   

قانونية منذ اقل من سنة.

* شهادة من القابض تبني أن 
جبائية  وضعية  في  املتعهد 

قانونية منذ اقل من سنة.
وصل بالضمان املؤقت أو   *
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية.
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.
السجل  في  القيد  شهادة   *

التجاري.
- امللف التقني ويتضمن:

الوسائل  تبني  مذكرة   -
والتقنية  البشرية 

للمتنافسني.
 -امللف املالي ويتضمن:

مبلغ  فيه  يبني  التزام  *عقد 
للكراء  املقترح  العرض 

باالرقام و الحروف.
املعلومات  من  وللمزيد   -
االتصال بمصلحة الجبايات 

التابعة لهذه الجماعة.
ع.س.ن/4276/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الـداخــلية

إقليـم تــازة
جمـاعــة واد امليل

إعــالن عن طـلــب العــروض 
مفتوح

رقم: و.ا/2022/05
دجنبر   16 الجمعة  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022

صباحا،   )11( عشرة  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
إقليم  امليل  واد  لجماعة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  تازة، 
املفتوح  العروض  بطلب 
ألجل:مراقبة  أثمان  بعروض 
و تتبع أشغال تهيئة املدخل 

الشمالي ملدينة واد امليل.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب الصفقات 
ويمكن  املذكورة،  للجماعة 
من  إلكترونيا  نقله  كذلـك 

بوابة الصفقـات العمومية:
www.marchespublics.

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

)5000,00درهم(.
مع  األعمال  تقدير  كلفة 
احتساب الرسوم محددة من 
في  املشروع  صاحب  طرف 
مبلغ: مائة وخمسة وتسعون 
وأربعون  وثمانمائة  ألف 
درهما  )195.840,00درهم( 

و 00 سنتيما.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية، 
كما وقع تغييره وتتميمه.

ويمكن للمتنافسني: 
على  أظرفتهم  إيداع   إما   -
وصل،  مقابل  ورقي،  حامل 

بمكتب الضبط للجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى مقر الجماعة.

بطريقة  إرسالها  إما   -
صاحب  إلى  إلكترونية 

املشروع.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 17 من نظام 

االستشارة.
املتنافسني  على  يتوجب 
اإلدالء  باملغرب  املقيمني 
من  عليها  مصادق  بنسخة 
شهادة االعتماد في املجاالت 

D4, D5, D20 :التالية
غير  املقاوالت  على  يتعني 
اإلدالء  املغرب  في  املقيمة 
هو  كما  التقني  بامللف 
املادة  في  عليه  منصوص 
نظام  من   17-I-I-B2

االستشارة.  
ع.س.ن/4278/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 16 نونبر 2022 املوافق 21 ربيع الثاني 1444 العدد 13.301

61/2022/INV

61/2022/INV

ع.س.ن /4274/إد

ع.س.ن /4279/إد

ع.س.ن /4268/إد

07

 :مراكش
سعيد منتسب

ي��س��ت��رع��ي ان��ت��ب��اه��ن��ا، في 
لمريم  القفطان"»  "أزرق  فيلم  
األولى،  الوهلة  منذ  التوزاني، 
ناظم  كإطار  «الحياكة»  مفهوم 
وت��ح��ّوالت  الحكاية،  لتسلسل 
المفهوم  ه��ذا  وي��زداد  العصر، 
أن  إل��ى  ننتهي  حين  ارت��ك��ازا 
المخرجة تحيك أمامنا، وبمهارة 
شديدة وتمهل مفرط، «قفطانا» 
في  القفطان  فليس  الحب.  من 
الحكاية إال ذلك الشعور األصيل 
الذي ال يفنى  أمام الزمن. مفهوم 
عابر للموت، وللجسد، وللعالقات 
المقولبة التي تؤطرها «األنماط 
العليا» و»الخصائص األساسية» 

لتفكيرنا الجسدي في الحب. 
حليم  ق��ص��ة  يحكي  الفيلم 
)لبنى  ومينة  بكري(  )صالح 
يديران  زوج��ان  وهما  أزابال(، 
متجرا لحياكة القفطان المغربي 
في مدينة سال، ثم يلتحق بهما 
يوسف )أيوب المسيوي(، الشاب 
بالحياكة  والشغوف  المتفاني 
الذي يبحث بدأب عن تعلم أسرار 

المهنة، وعن اإلتقان.
نتابع، خالل هذا الفيلم، تنامي 
محكيات صغرى داخل الحكاية 
اإلطار. فمثلما يحاك القفطان من 
عناصر مختلفة، تنمو الحكاية من 
)محكي  خالل محكيات مختلفة 
القفطان؛  محكي  ومينة؛  حليم 
فعلى  ويوسف(.   حليم  محكي 
أرواح  أعماق  في  نغوص  مهل، 
الشخصيات الثالث. فنحن أمام 
هشاشتها  تعيش  شخصيات 
في سياق قمعي مغلق ومقولب. 
بما  ق��وي��ة  ذل��ك  م��ع  أن��ه��ا  غير 
فمينة  )الحب(.  داخلها  تحمله 
رغم مرضها وتآكلها التدريجي، 
امرأة صلبة )تعاملها مع ابتزاز 
الزبائن؛ وقوفها في وجه الشرطة؛ 

مثلية  م��ع  ال��ص��ام��ت  تعاملها 
زوجها حليم(، بدت لنا، في كل 
مراحل الفيلم، غير قابلة للتدمير 
)االستمتاع بالموسيقى؛ الرقص؛ 
األكل الشهي )الرفيسة(؛ االلتذاذ 
مما  )الماندرين(..(،  باليوسفي 
مساراتها  في  الحكاية،  يجعل 
نحو  عكسيا  تتطور  الثالثة، 
االنفراج العابر للموت. لم ينتصر 
المرض، ولم تنتصر الغيرة، ولم 
في  ال��غ��ارق  المجتمع  ينتصر 
الكالم والدخان والكرة )مجتمع 
القفطان،  انتصر  بل  المقهى(. 
وانتصر الحّمام )فضاء الطهارة 

واالسترخاء(.
لقد قدمت لنا مريم التوزاني 
للحب،  عميقة  ظلية  ص���ورة 
وش���ع���ورا رف��ي��ع��ا وم��رت��ج��ف��ا 
صامتا  وإحساسا  باالختالف، 
باأللم، وإصرارا، بغض النظر عن 
العقبات، على بذل كل شيء من 
أجل تكريس الحب. فليس هناك 
التحفة  القفطان  يستحق  شيء 
مينة،  تجسده  ال��ذي  الحب  إال 
ضعفه،  لحظات  أشد  في  حتى 
البديل  الحب  يتهم  وهو  حتى 
بالسرقة )سرقة الثوب الوردي(. 
ألم تخاطب مينة حليما في واحدة 
«ما  الفيلم:  لحظات  أق��وى  من 
تخافش من الحب !». إنه الحب 
ويحرض  ويتفهم،  يحرر،  الذي 
الزرقة في كل  االرتماء في  على 
الظروف. إنه نبل المشاعر حين 
يواجه نفسه في دموع اآلخر، وفي 
آالمه، وفي وجوه الحب األخرى. 

أليست للحب وجوه كثيرة؟
لقد منحت مينة، المرأة التي 
بدل  القفطان  جسدها  استحق 
االستمتاع  فرصة  لحليم  الكفن، 
بالحب )يا اهلل سيرو للحمام، أنا 
خليوني بوحدي(. قالتها بصرامة 
العاشقة لتحرر حبيبها من أثقاله 
تقوية  وتيرة  ولتسرع  الدفينة، 
العالقة بين حليم ويوسف. وبهذا 
الرغبات  إط��الق  ف��إن  المعنى، 
المكبوتة من معاقلها هو ضمير  

الفيلم، مثلما أن حياكة القفطان 
، على وجه الخصوص،  األزرق 
هي عمق الحبكة وهدية الحكاية. 
فالتمهل واإلتقان والتطريز والبرم 
والحياكة واللمس والتكرار هي 
عليها  ترتكز  ال��ت��ي  العناصر 
الحبكة، أما «االنتهاء من صنع 
القفطان» فهو الهدية التي تقود 
بين  العاطفة  ذروة  إلى  الفيلم 
امرأة قوية وعاشقة وبين زوجها 
حليم ، الرجل المثلي الممزق بين 
حب جسدي قاهر وحب  حبين: 
ماض  بين  عميق،  اجتماعي 
مستبد.  حاضر  وبين  مستمر، 
شخصيتان  قدمتا صورة مؤثرة 
وساحرة  جعلت الحب  يتحدث 
اإليحاء،  من  بالكثير  نفسه  عن 
المكاشفة  من  بالكثير  وأيضا 
رغم  ينتمي،  ح��ب  الصريحة. 
القوالب االجتماعية الجاهزة، إلى  
حياة هادئة ومتواضعة، في حي 
شعبي بمدينة سال . حياة تتكون 
من متع صغيرة، لكنها تستند إلى 

ثراء إنساني رفيع.
التوزاني  مريم  نجحت  لقد 
في حياكة فيلم مثل ما يقتضيه 
تشوبها  ال  عناية  من  القفطان 
لتصوير  دق��ي��ق  عمل  ش��ائ��ب��ة. 
للدكان  الضيقة  ال��م��س��اح��ات 
المدينة  أزق��ة  وأيضا  والشقة، 
 ( الحميمة  وفضاءاتها  القديمة 
أكثر  وعمل  الحمام(.  المقهى/ 
دقة لتصوير األجساد والوجوه 
بحساسية  والعيون  واألي��ادي 
كبيرة ال يمكن إغفالها، مما أضفى 
على الفيلم  كثافة وحميمية في 
التبادل الشعوري بين  نوع من 
الشخصيات وللمتلقي. نتعاطف 
في  ونتوغل  الشخصيات،  مع 
ورغباتها  النفسية  أغ��واره��ا 
وإحباطاتها ومخاوفها، وأيضا 
على  الكبير  اإلص���رار  ذل��ك  في 
نوعا  الموت  أليس  المواجهة. 
من المواجهة؟ أليس الموت نوعا 
من التحرر ؟ أليس الموت بداية 

أخرى لشيء مختلف؟

لعبة  هي  األلوان  أن  صحيح 
الفيلم بشكل أساسي، وأن األلوان 
على  تطغى  والصفراء  البنية 
غيرها من األلوان، بينما تحضر 
األلوان الزاهية في ورشة العمل، 
رائًعا  مرئًيا  تبايًنا  يخلق  مما 
يتناسب مع المزاج العام للفيلم. 
الفيلم  غاية  هو  األزرق  أن  غير 
الوردي  يحضر  فيما  وامتداده، 
وتحضر،  تغيب  دفينة  كرغبة 
تكشف  التي  نفسها  بالدرجة 
نفسها.  عن  الشخصيات  فيها 
إنها لون منسي أو مسروق، أو 

مغلف بالصمت.
قدمت التوزاني عمال إبداعيا 
أيضا  لكنها  الحب،  شجاعا عن 
ق��دم��ت ف��رص��ة ل��ل��ن��ق��اش ح��ول 
حب  للحب.  العميق  المعنى 
الرومي».  الدين  جالل  «موالنا 
الحب  التبريزي.  شمس  ح��ب 
حضور  رغ��م  للجنس،  العابر 
الحب  مهيمنة.  كثيمة  المثلية 
الذي ال يلغي اآلخر، بل يواكبه 
الرجال»  «سيد  حب  ويسانده. 
الذي  الحب  النساء».  و»سيدة 
الجنسية  القوالب  عن  يرتفع 

الجاهزة وغير الممنوعة. 
باإلضافة إلى ذلك، قدمت لنا 
مريم التوزاني قصة مؤثرة عن 
القفطان/ المشاعر  التي تتعرض 
ل��الن��ق��راض. وه��ي رس��ال��ة غير 
معنى  من  التحول  عن  متوقعة 
إلى  البرشمان  من  معنى.  إلى 
الماكينة، في عصر يتسارع فيه 
كل شيء.  من االنغالق والخوف 
ثم  وال��ت��ح��رر،  المكاشفة  إل��ى 
م��ن ج��دي��د، وبخفة  االن��خ��راط 
ملحوظة، في العالم )المقهى(. 

من  الكثير  سيثير  الفيلم 
للميثاق  لخرقه  نظرا  النقاش 
المثلية  ح����ول  االج��ت��م��اع��ي 
الجنسية، وحول المعنى المتعدد 
للحب. لكنه سيثير النقاش أيضا 
حول إبداعيته واختياراته الفنية، 
وزمنه وإيقاعه، ومحافل التلقي 

التي يستهدفها.

لالتصال  العليا  الهيأة  رئيسة  وقعت 
السمعي البصري،  لطيفة أخرباش، ورئيس 
المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري،  
باباكار دياني، يوم الجمعة 11 نونبر 2022 
بدكار، اتفاقية شراكة بين الهيأتين النظيرتين. 
قائم  شراكة  إط��ار  االتفاقية  هذه  تحدد 
متعدد  وتشاور  ثنائي  تبادل  دينامية  على 
خبرة  »تقوية  بهدف  متواصلين  األط��راف 
مستقل  لتقنين  خدمة  الهيأتين  ونجاعة 
لعب  وكذا  اإلعالم  لوسائل  مصداقية  وذي 
دور هام في ترسيخ المشروع الديموقراطي 

في البلدين«. 
تنص االتفاقية على إعمال أجندة مشتركة 
وكذا  خبرة  ومهام  مستمر  تكوين  لدورات 
في  التجارب  وتبادل  المشتركة  للدراسات 
مجال تعزيز أدوات وإجراءات التقنين، خاصة 
فيما يتعلق بتتبع البرامج السمعية البصرية.

التوقيع، أكدت  أخرباش أن  خالل حفل 
معطى  يؤكد  االتفاقية  هذه  على  »التوقيع 
أساسيا يتمثل في تالقي الرؤى بين الهيأة 
مبادئ  ح��ول  الوطني  والمجلس  العليا 
هذه  ل��إع��الم.  المستقل  التقنين  وغ��اي��ة 
والموجهة  الجدية  المستنيرة،  الممارسة 
اإلفريقية  ومجتمعاتنا  مواطنينا  لصالح 
بتضافر  أكثر  تطويرها  إلى  نطمح  والتي 
خبراتنا، قائمة على ضمان حرية االتصال 
في  اإلعالم  دور  تقوية  البصري،  السمعي 
تنمية الثقافة والممارسة الديموقراطيتين، 
تعزيز مبادئ الحقوق اإلنسانية في ومن خالل 
اإلعالم وحماية الجمهور من األخبار الزائفة 

وخطابات الكراهية والظالمية«.  
من جهته، اعتبر باباكار دياني أن التوقيع 
في  سيسهم  الجديدة  االتفاقية  هذه  على 
تعميق روابط التعاون بين الهيأتين وتقوية 

خبراتهما في مجال مالءمة التقنين مع الواقع 
الرقمي الجديد لإعالم. 

الموقعة  إلى أن االتفاقية  تجدر اإلشارة 
بين الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 
والمجلس الوطني لتقنين السمعي البصري 
تنص أيضا على تقوية آليات التشاور بين 
لهيئات  الدولية  الشبكات  داخل  الهيأتين 
تقنين اإلعالم، السيما شبكة الهيئات اإلفريقية 
لتقنين االتصال التي ترأسها حاليا الهيأة 
العليا المغربية والشبكة الفرنكفونية لهيئات 
تقنين اإلعالم التي يتولى المجلس الوطني 

السينغالي نيابة رئاستها.
وفد  ضم  أخ��رب��اش،  لطيفة  على  ع��الوة 
برودي، عضو  فاطمة  أيضا   العليا  الهيأة 
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، 
الشؤون  الدين، منسق وحدة  طالل صالح 

اإلفريقية والدولية بالهيأة العليا،
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توقيع اتفاقية �صراكة بين الهياأة العليا لالت�صال 
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فيلم »اأزرق القفطان« لمريم التوزاني
حياكة المعنى المتعدد للحب!

انعقاد  المؤتمر 38 لصحفيي الضفتين  بتطوان

 بشراكة  مع جامعة عبدالمالك السعدي 

  الدبلوما�صية الموازية كدعامة للتقارب بين المغرب واإ�صبانيا 
مو�صوع  الدورة  الحالية

مكتب تطوان :
عبد المالك الحطري 

تستضيف الجمعية المغربية للصحافة ،فعاليات المؤتمر 38 
بسبب  سنتين،  دام  توقف  بعد  يعود  الذي  الضفتين،  لصحفيي 
ظروف جائحة كورونا، وتنعقد فعالياته على مستوى مدن تطوان، 
المضيق، والرباط، من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة، تهدف 
لتكريس شعار المؤتمر الذي يرمي لدعم الديبلوماسية الموازية 
من خالل المجتمع المدني، وخاصة الجانب اإلعالمي منه، كما أنه 
يأتي في ظرف جد حساس من عودة العالقات الجيدة بني المغرب 

والجارة الشمالية إسبانيا.
"الدبلوماسية الموازية كدعامة للتقارب بين المغرب وإسبانيا"، 
هو شعار المؤتمر 38 الذي سينعقد  في الفترة بين 17 و 20 نونبر 
2022، ويستضيف مجموعة من الصحفيين اإلسبان من منطقة 
مغربية  مدن  من  لصحفيين  إضافة  ومدريد،  أليكانطي  األندلس، 
مختلفة، وبمشاركة فاعلين وباحثين في مجال اإلعالم والتواصل. ما 
يميز هاته الدورة، أنها تنعقد بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، 
الجمعية،  به  تقوم  الذي  التوثيقي  العلمي  العمل  تطوير  بهدف 
وتكريس عمل أكاديمي جاد في مجال المواضيع التي يتم طرحها 
وتوثيقها. كما يتضمن برنامجها أيضا زيارة للبرلمان المغربي.

مؤتمر صحفيي ضفتي البحر األبيض المتوسط، تظاهرة إعالمية، 
علمية، تثقيفية تفاعلية بين صحفيين وباحثين أكاديميين بالمغرب 
ونظرائهم بإسبانيا، يسعى من خالل األنشطة التي يقترحها إلى 
تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات االهتمام المشترك، 
ومد جسور التواصل البناء وإشاعة ثقافة الحوار بين العاملين 
في القطاع الصحفي واألكاديمي بمختلف تفرعاته سواء في مجال 
الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية، وحتى البحث العلمي. كما 
أنه مناسبة لتقريب الصحفيين واألكاديميين اإلسبان من القضايا 
الوطنية وتعريفهم ببعض خصوصيات المجتمع والمواطن المغربي، 
دعما للعالقات بين البلدين، والتعاون في مجال إشعاع روح التآخي 
والتقارب بين الشعبين، وهو مؤتمر ابتدأ منذ العام 1999 ،وينظم 

تناوبا بين المغرب واسبانيا.

الجهة المنظمة، الجمعية المغربية للصحافة، تأسست منذ العام 
2000 هدفها األساسي، خلق أنشطة تفاعلية إعالمية وأكاديمية، 
بمؤسسات  إعالميين  ملحقين  صحفيين،  عضويتها  في  وتضم 
مختلفة، أكاديميين وباحثين في مجال اإلعالم والعالقات المغربية 

اإلسبانية.
السعدي  المالك  عبد  جامعة  بمقر  تنعقد  االفتتاحية،  الجلسة 
مساء يوم  17 نونبر 2022  في الساعة الخامسة والنصف، يشارك 
فيها متدخلون من جهات حكومية، رؤساء مجالس ترابية، رئيس 

الجامعة، ومسؤولون في قطاعات مختلفة..
لإشارة ،فإن مؤتمر صحفيي الضفتين كان قد توقف لمدة سنتين 
مدينة  استضافتها  التي   37 دورة  بعد   ، كورونا  جائحة  بسبب 

ألمونيكار و التي تمحورت حول المرأة و اإلعالم .

ت:زليخة
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمةاالستئناف بآسفي
املحكمةاالبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 2022/6254/1711
إعالن عن سمسرة عمومية

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  بآسفي 
 2023/01/10 يوم  ستجرى 
انطالقا  رقم5  البيوعات  بقاعة 
بعد  الواحدة  الساعة  من 

الزوال لبيع مايلي:
عن  هوعبارة  العقارالذي 
مترا   78 مساحته  منزل 
طابق سفلي  من  يتكون  مربعا 
غرفتني،  كراج،  على  يشتمل 
مطبخ ومرحاض وطابق علوي 
صالون  غرفتني،  على  يشتمل 
بيت  به  سطح  ومن  وحمام، 
املسجد  بحي  الكائن  صابون 
سيدي واصل زنقة القايد الرقم 

86 اسفي
االفتتاحي  الثمن 

600.000,00درهما
بوركانة  ميلود  لفائدةالسيد 

ومن معه
مذلحريشي  عنه:  ينوب 
عبدالحق املحامي بهيئة اسفي

ضد: السيدة شادية بوركانة
لالداء  بضامن  ويطالب 
العلني  املزاد  عندإرساء 
املزاد  عليه  الراسي  وسيؤدي 
الثمن ناجزا مع زيادة 3 لفائدة 

الخزينة العامة.
يجب  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بمكتب التنفيذ املدني 
على  واالطالع  املحكمة  بهذه 

ملف التنفيذ.
ع.س.ن/4168/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
2022/127

لفائدة: بشرى لحاليسي 
عنوانها املجموعة 38 للمخزن 

املتنقل الناظور 
ينوب عنها األستاذ سعيد 

سليماني املحامي بهيئة وجدة
ضد: فاطمة ملكي ومن معها 
عنوانهم حي الجوهرة الزنقة 

ب1 رقم 22 وجدة
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2023/01/18 األربعاء  يوم 
على الساعة 11 صباحا بقاعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
امللك  املحفظ  للعقار  ميسور 
مزواري«  »فيضة  املسمى 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بدوار  الكائن   146244/02
الخلوفيني جماعة قنفودة وهو 
عبارة عن قطعة أرضية فالحية 
 93 هكتار   3 مساحتها  تبلغ 
على  تشتمل  سنتيار  و46  آر 
مائي  الزيتون، حوض  أشجار 
كهربائي  بمحرك  مجهز  وبئر 
وتشتمل  الشمسية  وبالطاقة 
قديمة  بناية  على  أيضا 
للحارس وإسطبالن للماشية.  

االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)مليون  1.575.000,00درهم 
وسبعون  وخمسة  وخمسمائة 

ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 
العامة. وللمزيد من املعلومات 
أو االطالع على كناش الشروط 
عروض  تقديم  أو  والتحمالت 
الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 
حيث  املدني-  التنفيذ  ?مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة الجمهور.
ع.س.ن/4281/ا.د

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

 عمالة إقليم قلعة السراغنة
املجلس اإلقليمي

املديرية العامة للمصالح
قسم التنمية والتجهيزات

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

بعروض اثمان
رقم: 2022/15/م.ا

فـي يوم 2022/12/15 الساعة 
سيتـم  صباحا  عشرة  الحادية 
االقليمي  املجلس  بمكاتب 
)قاعة  السراغنة  قلعة   لعمالة 
األظرفة  فتـح  االجتماعات( 
العروض  بطلب  املتعلقة 
تزويد  ألجل:  أثمـان  بعروض 
الصلح  باملاء  بنصايو   دوار 
الترابية  الجماعة  للشرب 
قلعة  الشرقية.اقليم  زمران 

السراغنة.
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
10.000.00درهم  مبلغ:  في 

)عشرة آالف درهما(.
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
495.444.00درهم )أربع مائة 
وأربع  الفا  وتسعون  وخمسة 
مائة  وأربعة وأربعون درهما(.

طلب  ملف  سحب  يمكن 

الصفقات  بمصلحة  العروض 
لقلعة  اإلقليمي  املجلس  من 
ذلك  ويمكنك  السراغنة، 
بوابة  من  الكترونيا  تحميلها 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

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

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظفرتهم  إماإرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 
لقلعة  االقليمي  باملجلس 

السراغنة
مقابل  أطرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، بمكتب الضبط املجلس 

اإلقليمي بالعمالة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند  بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد   واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
موافق 4 شتنبر 2014 املتعلق 
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4284/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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االشتراكي

اختار الفنان التشكيلي  عبد الخالق 
بلفقيه   موضوع  » السالم – 

ال��ذي  لمعرضه   شلوم »،   - ازول 
الجاري   نونبر   15 الثالثاء  يوم  انطلق 
بالرباط  الخامس  محمد  مسرح  ببهو 
ويستمر الى غاية 22 منه، تأكيدا الهوية 
المغربية، األمازيغية - العبرية - العربية 

و الحسانية .
كان مولد الفنان   عبد الخالق بلفقيه   
سيدي  في  االستقالل  فجر   1956 سنة 
قاسم ،  مولد   الجياللي الغرباوي،  أول 
فنان تجريدي في العالم العربي. ولد يوم 
26 أبريل ، يوم ميالد الفنان الفرنسي - 
 Eugène Delacroix  اوجين دوالكروى
، أول فنان زار المغرب سنة 1832 ورسم 

المغرب و المغاربة .
بهذين   - بلفقيه  الخالق  عبد   -  تأثر 
االسمين، وبحث في مسار حياتهما الفنية. 

1972  زاوج بين فن األل��وان و  منذ 
المسرح  األشكال والوقوف على خشبة 
لألطفال  كتب   ، الشعر وشخصه  كتب   ،
الفن  بأن  منه  إيمانا  وأغان،  مسرحيات 
شامل وكل ال يتجزأ، وقضى سنتين في 
مركز المعمورة الى جانب الفنان المرحوم 

- فريد بن مبارك .
 1977 سنة  أكادير  مدينة  في  استقر 

المعارض طيلة  من  العديد  نظم  ، حيث 
في  كبير  12 سنة، وهناك ساهم بشكل 
المسرحية   األع��م��ال  من  العديد  ميالد 
بها  وأس��س  والغنائية،  والتلفزيونية 

جمعية الفنون التشكيلية للجنوب .
فرنسا   في  األكاديمي  تكوينه  تلقى 
Institut Marly- بمعهد مارلي لوروا

 Via بيربينيان  ج��ام��ع��ة  و   le-Roi

من  سنوات  ث��الث  قضى   .  Domitia
الترحال والبحث في بلدان شرق آسيا: 
أندونيسيا - سنغافورة - سلطنة بروناي 

، ثم موسكو . 
منذ 1999 استقر في جنوب فرنسا، 
حيث كان ميالد المدارس الفنية المعاصرة 
التكعيبي   ،  Fauvisme الوحشية   :
السريالية.  منها  وقريبا   ،  Cubisme
له  معرض  أول  ك��ان    Surréalisme
بحضور مجموعة ناس الغيوان كضيوف 
شرف، حيث أقاموا سهرة  فنية كبرى من 
تقديم عبد الخالق بلفقيه . وتوالت هناك 
المعارض و المشاركات في المهرجانات 

الفنية و الملتقيات الثقافية . 
في زمن كورونا، زمن الحجر والخوف ، 
استقر في مرسمه بالمغرب واشتغل على 
موضوع » الخوف على ضياع السلم و 

السالم .« 
سنة 2020 احتضنته مؤسسة الحسن 
 - برواق  المهاجرين،  المغاربة  الثاني 

ضفاف -  اگدال بالرباط . 
المسرح  إدارة  من  كريمة  بمبادرة  و 
الوطني محمد الخامس بالرباط ، يعود  
اليوم الفنان - عبد الخالق بلفقيه - لمدينة 
 - الناس بسالم   ليعانق  الرباط  األنوار 

أزول - شلوم . 

الشاب  التشكيلي  الفنان  يعرض 
الخميس  منذ   ع��دي،  نايت  سفيان 
10نونبر والى غاية 2 دجنبر،  أعماله 
التابع  ال��ع��رض  ب���رواق  التشكيلية، 
للنهوض  ال��س��ادس  محمد  لمؤسسة 
باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 

بالرباط تحت اسم »تعابير ».
لوحة   30 حوالي  المعرض  يضم 
تشكيلية مصنفة ضمن جنس لوحات 
البورتريه، منها المرسومة على القماش، 
وأخرى معدة على الورق المقوى، مع 
الزيتية،  الصباغة  من  كل  استعمال 
والصباغة المختلطة، والصباغة بألوان 

األكريليك. 
وفي تصريح   لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، قال سفيان نايت عدي إن أعماله 
تتميز ب�«التلقائية والتمرد«، حيث يطلق 
العنان لمخيلته اإلبداعية، وطريقة قراءته 
لمختلف ضغوط الحياة اليومية التي 
يتعرض لها اإلنسان، وهو ما يحاول أن 
يعكسه من خالل هذه اللوحات الفنية.

أن  الشاب  التشكيلي  الفنان  وأوضح 
له  ف��ردي  معرض  أول  يعتبر  »تعابير« 
بعد تخرجه من المعهد الوطني للفنون 
الجميلة بتطوان سنة 2021، مضيفا أن 
وحيد  كموضوع  تتخذ  الحالية  أعماله 

»التعابير المختلفة لجسد اإلنسان«، إال 
أنه يطمح في المستقبل أن يطور مشواره 
الفني بولوج أنواع أخرى من الفنون مثل 

النحت.
وذكر أن نايت عدي يعكس في أعماله 

»التلقائية وعنفوان الشباب«، ويستعمل 
ألوان وتعابير تتميز ب�«الحزن«، »ويمكن 
أن نعزو ذلك إلى الفترة التي أعدت فيها 
اللوحات، والتي تزامنت مع فترة الحجر 

الصحي بسبب جائحة كورونا«. 

» �ل�شالم –  �أزول – �شلوم »معر�ض  لعبد خلالق بلفقيه:  

�ل�شالم كاأ�شلوب للحو�ر �حل�شاري �لإن�شاين
»تعابري« �لفنان �لت�شكيلي

 �شفيان نايت عدي

�لأمل 
و�لأمل

مريم كرودي

أن تمسك القلم بين يديك؛
أن تنهمر كبركان ثائر فوق سطح الورقة... وتثور على الصمت الذي يطبق على أنفاسك...؛ 

أن تطلق سراح كلمات مكبلة... وتسمح لها بالتحرر من القيود...؛
أن تعبر إلى ضفة البوح... وتسافر عبر عوالم الذات...؛

أو أن تكتب،
فأنت تمنح لحياتك حياة أخرى... أنت تضخ فيها، دون أن تدري، دماء جديدة نقية...، 

وتسمو، دون شك، بروحك وتحلق حيث العالم الذي تحلم به!

الكتابة شقيقة األلم!
الفقد والخيبة،  قبور  أن تنبش في  الروح،  الملح فوق جروح  أن تصب  الكتابة، هي 

الخذالن واألحزان... 
هي لحظة إدراك لحجم األوجاع وقساوة األوضاع...

وتصوير واضح المعالم لحياة تنبثق من رحم المعاناة الفردية أو الجماعية...
هي »تضامن تاريخي« كما مثله الفيلسوف الفرنسي روالن بارت، ولعله تضامن ُيَخلد 

مع اإلنسانية واألوطان.
الكتابة باختصار ،اندفاع مدروس ومتعمد لألصوات المدوية بداخلنا، لمجموع األفكار 
ثمة صوتا  ألن  »أكتب  بقولها:  بالث  سيلفيا  األمريكية  الكاتبة  تصفها  كما  والمشاعر، 

بداخلي ال يهدأ«.
كتبها  التي  الشعرية  األبيات  اإلطار، هذه  في هذا  اللحظة  ما أستحضره  أروع  ومن 

الشاعر العراقي المدهش أحمد مطر: 

»أنا ال أكتُب األشعاَر فاألشعاُر َتكُتُبني،
ُأريُد الَصمَت َكي أحيا، 

ولكّن الذي ألقاُه ُينِطُقني،
وال ألقى ِسوى ُحزٍن، َعلى ُحزٍن، َعلى ُحزن«.

ولعلها تعبير واضح على مدى قدرة األحزان على إيقاظ األصوات فينا، وإخراجها للوجود.

الكتابة شقيقة األمل!
التوغل في الروح وسبر أغوارها... 

التوحد مع المعاناة الجماعية ولفت االنتباه إليها...
هي محاوالت حثيثة لزرع األمل، وللتشبث به... هي سعي جلي لرص حجر التفاؤل 

وإلنارة السبيل.
فنحن نكتب لنزيح عن الكون غبار الخيبة، نكتب لنقهر اليأس ونقتل الوجع...

جمالها،  ليبرز  نكتب  ألحانها...  على  الحياة  ونراقص  السالم  ترانيم  لنعزف  نكتب 
وتسطع ألوانها...

نحن نكتب وال نتوقف، لُتفتح نوافذنا على غد جميل تسدل فيه الشمس، دون قيد أو 
شرط، خيوطها.

يقول الكاتب اإلماراتي سلطان العميمي:
أتنّفس  كي  أجبتهم:  تكتب؟  لماذا  سألوني  عندما  لذلك  الحياة،  أوكسجين  »الكتابة 

وأعيش، وأمد غيري بالفرصة نفسها.
أقول هذا دون أن أفصل الكتابة عن القراءة، فالكتابة بحاجة إلى وقود مستمر، وأحد 
المصادر التي تمد الكاتب بالطاقة المتجددة هو القراءة، وكلما قرأَت أكثر، كتبَت أكثر، 

لتشكل كتاباتك وقودًا لكتابات غيرك«.
ويقول أيضا وهو يصف الكتابة بالجسر نحو الحياة الجميلة الهادئة: »بكلماتك يمكنك 
أن تبني جسورًا تعبر بها نحو اآلخر إلنقاذه، أو يعبر اآلخر من خاللها نحوك ونحو 

العالم ليعيش بشكل أجمل«.

الكتابة،
عزف للحن األمل واأللم! موسيقى صاخبة تريح الروح، ونوتات هادئة تعج بالفوضى...

الكتابة رقص على الوجع بأقدام تعشق المضي نحو الحياة.

شاعرة وإعالمية

أسامة الزكاري

األندلس.. بالد اإلسالم في قلب 
أوربا، ونبع الحضارة التي أرخت 
بظاللها الوارفة على كل الغرب 
اإلسالمي الوسيط. األندلس.. سكينة 
الروح، والجنة المفقودة، وأثر العابرين 
الخالدين. تحضر األندلس في المخيال 
الجماعي للعرب وللمسلمين باعتبارها 
نقطة التالقي الحضاري الواسع بين 
العوالم المتوسطية المتداخلة، 
بدياناتها السماوية الثالث، وبحضاراتها 
العريقة، وبتالقحاتها الرومانية 
واإلغريقية والفنيقية والفرعونية 
واإليبيرية واإلسالمية. وعلى الرغم من 
مرور أكثر من خمسمائة سنة على 
سقوط إمارة غرناطة كآخر معاقل 
المسلمين ببالد األندلس سنة 1492م 
في سياق تداعيات »حروب االسترداد« 
التي أطرتها »وصية الملكة إيسابيال« 
الشهيرة، فإن الحديث عن ذاكرتنا 
األندلسية وعن هويتنا األندلسية 
وعن عمقنا األندلسي ظل يكتسي 
كل عناصر التجدد واالستمرارية 
والراهنية، خاصة عندما تتداخل 
إكراهات الواقع المحلي المتنافر بين 
الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر 
األبيض المتوسط، مع ضغط التاريخ، 
بأحقاده وبتساكن مكوناته، بنكساته 
وبتوهجه، بحميمياته وبعناصر تنافره 
وتباعده، بمآسي ماضيه القاتم 
وبانتظارات غده الموعود.

لقد قيل الشيء الكثير عن »أندلس   
لألديب  األث��ي��ر  التعبير  حسب  األعماق« 
معاهد  وانتشرت  الصباغ،  محمد  المغربي 
الدراسات  في  متخصصة  جامعية  وأقسام 
النشر  سوق  تلقي  مجال  وعرف  األندلسية، 
بالمغرب  سواء  الغزيرة  اإلص��دارات  توالي 
الموضوع استنفد  أن  بإسبانيا. واتضح  أم 
ظل  ذلك-  مع   - لكنه  ومواضيعه،  قضاياه 
يثير أسئلة حقيقية حول آفاقه المجالية، ذلك 
المجال  أساسي-  بشكل   - شمل  البحث  أن 
األندلسي اإلسباني بشبه الجزيرة اإليبيرية، 
القسم  جزئيات  عن  كبير-  بشكل   - وتغافل 

في   - ب��ه  ونقصد  األن��دل��س،  لبالد  الغربي 
ب«البرتغال  المعروف  الجزء  المقام-  هذا 
االستغراب  عناصر  من  لعل  األندلسية«. 
كم هائل  تدفق  الحالية،  بالوضعية  المرتبط 
والمونوغرافية  القطاعية  المعطيات  من 
»إسبانيا  م��راك��ز  ح���ول  وال��ب��ي��وغ��راف��ي��ة 
وبتجمعاتها  وبقراها  بمدنها  األندلسية«، 
البشرية وبخصائصها اإلثنوغرافية والثقافية 
والدينية والروحية. فمن القرى المتناثرة في 
فضاء الجنوب اإلسباني، إلى مراكزه الحضرية 
الكبرى مثل إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية 
وقادس، استطاع البحث العلمي تحقيق تراكم 
غزير، تحولت معه قضايا الوجود اإلسالمي 
متجدد  موضوع  إل��ى  اإلسبانية  باألندلس 
مراكزه  وله  باحثوه  وله  رواده  له  بامتياز، 
أقطار  كل  من  متخصصوه  وله  منابره  وله 
أن  نجزم  ونكاد  الواسع.  اإلسالمي  العالم 
وخاصة   - العربي  العلمي  البحث  حققه  ما 
الخصوص  بهذا  اإلفريقي-  الشمال  ببلدان 
للمقارنة وال للحصر،  يظل أمرا غير قابل ال 
كتعبير عن استمرار حضور ذاتنا األندلسية 
قوية داخل نسق هويتنا المركبة، بأصولها 
والحضارية  اإلثنية  وبروافدها  اإلسالمية 
المتداخلة. وفي المقابل، تظل معرفتنا بواقع 
عن  بعيدا  الظل،  في  األندلسية«  »البرتغال 
اإلعالمي  االستثمار  األكاديمي وعن  التداول 
خلق  الذي  األمر  التواصلي،  االهتمام  وعن 
ثغرات منهجية بترت جزءًا كبيرا من معالم 

ذاتنا األندلسية األصيلة.
في سياق االهتمام بإعادة تحقيق   
المصالحة الضرورية مع هذه الذات األندلسية 
»البرتغال  كتاب  ص��دور  يندرج  األصيلة، 
األندلسية اإلسالمية- من الفتح اإلسالمي إلى 
السقوط«، لألستاذين محمد القاضي ومحمد 
العمارتي، سنة 2021، في ما مجموعه 509 
ويعكس  الكبير.  الحجم  ذات  الصفحات  من 
صدور هذا العمل، تزايد الوعي بضرورة العودة 
بالشق  اإلسالمي  الوجود  صفحات  لتقليب 
-حاليا-  المنتمي  األندلس  بالد  من  الغربي 
لدولة البرتغال، ليس بهدف االستجابة لنهم 
النوسطالجيات الحالمة، ولكن -أساسا- بهدف 

سد الثغرات المنهجية التي طالت الدراسات 
األندلسية العربية المعاصرة بخصوص وقائع 
الحضور اإلسالمي بشبه الجزيرة اإليبيرية 
الثمانية لهذا الحضور.  القرون  على امتداد 
ولعل هذا ما حدده معالمه مؤلفا الكتاب في 
بالد  »كانت  قاال:  عندما  التقديمية،  كلمتهما 
األندلس في عهد السيادة اإلسالمية على شبه 
الجزية اإليبيرية تضم ما يعرف اليوم بإسبانيا 
اإلسبانية  الجهة  حظيت  وق��د  والبرتغال. 
باهتمام كبير بحكم جغرافيتها وتاريخها... 
والدارسين  الباحثين  المؤرخين  وبعناية 
وبمختلف  متعددة  وبلغات  وغ��رب��ا،  شرقا 
متنوعة  وب���رؤى  العلمية،  التخصصات 
وتصورات علمية ومنهجية غنية، منها المادي 
)العمران والمباني والمآثر(، ومنها الرمزي 
غير المادي المتمثل في شتى معالم اإلبداع 
الفكري والعلمي والثقافي والفني والجمالي... 
فأضحت هذه الجهة بفضل ذلك جلية واضحة 
من  الكبير  االهتمام  فنالت  للعيان...  وبارزة 
انشغاالت البحث العلمي الحديث والمعاصر... 
في حين ظلت الجهة البرتغالية مهمشة وبعيدة 
إلى حد بعيد عن عناية العلماء والمؤرخين 
المهتمين بفترتها العربية اإلسالمية، ولم تحظ 
عندهم بما حظيت به أختها اإلسبانية، رغم 
فلم  والحضاري،  والثقافي  التاريخي  غناها 
يلتفت إليها الباحثون والمؤرخون والدارسون، 
ولم يأبهوا بالروائع اإلسالمية األخرى القابعة 
أن  يذكرون  وال  ترابها،  وعلى  أراضيها،  في 
هي  حاضنة  كانت  إسبانيا  مثل  البرتغال 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  آلثار  األخ��رى 

في األندلس الكبير...« )ص. 3(.
التشخيص  ه��ذا  أس��اس  وعلى   
العربية  األندلسية  الدراسات  لواقع  الدقيق 
الراهنة، سعى األستاذان القاضي والعمارتي 
المكونات  البحث حول  العودة لتشريح  إلى 
الحضاري  المشترك  لعناصر  التاريخية 
والعلمي والثقافي بين العالم العربي واإلسالمي 
من جهة، وبين البرتغال األندلسية من جهة 
ثانية. وكانت النتيجة، تقديم نبش هائل وغير 
مسبوق حول معالم الحضور العربي اإلسالمي 
باألندلس البرتغالية، في مستوييه المتداخلين، 

بين  المتبادل  الحضاري  التالقح  مستوى 
الضفتين، ثم مستوى التدافع السياسي الذي 
فرضته قرون طويلة من الصراع بين الهويات 
والتطلعات والمواقف. وفي جميع الحاالت، 
ظل واقع التقارب يغطي على حاالت التباعد، 
وظل القبول المتبادل عنوانا لمظاهر التعايش 
واللغات  واألعراق  الديانات  بين  الحضاري 
انتقال  عملية  سهل  الذي  األمر  والثقافات، 
تيارات التأثير والتأثر المتبادلة في اتجاهيها 
المتقابلين، العربي اإلسالمي والبرتغالي. نجد 
هذا التفاعل قائما في مختلف شواهد الزمن 
الراهن، مثل المخلفات العمرانية، واللهجات 
المحلية، والمحكيات الشفاهية، وتمثالت كل 
اإلبداعية،  والمصنفات  اآلخ��ر،  تجاه  طرف 
مستوياتها  ف��ي  الجماعية  الحياة  ونظم 
المرتبطة  واإلثنوغرافية  السوسيولوجية 
بنظم التفكير الجماعي وأشكال تدبير جزئيات 
الواقع اليومي،... ولعل هذا ما يجعلنا نعتقد 
في مخيالنا  أن حضور »المكون البرتغالي« 
بلدان  وببعض  بالمغرب  الجماعي، وخاصة 
الخليج العربي، يظل أكثر قوة وأكثر انسجاما 
مع نسق الهوية المحلية المركبة، إذا قارناه 
بأشكال حضور »المكون اإلسباني« داخل نفس 

المخيال الجماعي. 
القاضي  انتهى نبش األستاذين  لقد       
الخالصات  من  جملة  تأكيد  إلى  والعمارتي 
المرجعية المؤطرة للبحث، وعلى رأسها قوة 
حضور التراث الرمزي الذي ال يزال قائما إلى 
اليوم، إلى جانب قوة الشواهد المادية، وعمق 
الروابط التاريخية، األمر الذي نجد تفاصيل 
غزيرة حول مجمل جوانبه المرتبطة بالمسار 
الزمني والتاريخي لمنطقة الغرب اإلسالمي 
واالجتماعية  السياسية  أحداثها  خالل  من 
على  المباشرة  بآثارها  والدينية  والثقافية 
إيقاع حياة سكان المنطقة وعلى معالم تكون 
هويتهم الجماعية المركبة. وقد عزز المؤلفان 
نبشهما، بتقديم تفاصيل وافية حول سير أعالم 
الغرب األندلسي من رجاالت الفكر والسياسة 
بتجميع  االهتمام  على  التركيز  مع  واآلداب، 
الوقائع المرتبطة بالمسار العمراني للمنطقة 
من خالل تراثها الطوبونيمي الصانع لمعالم 
كبرى،  مراكز  خلفته  الذي  الحضاري  التفرد 
مثل مدينة شلب، ومدينة أشبونة أو لشبونة، 
ومدينة شنترين،  أو سنترا،  ومدينة شنترة 
فارو،  ومدينة  باجة،  ومدينة  يابرة،  ومدينة 
ومدينة بطليوس أو بداخوس، ومدينة فاطمة ..

وفي كل هذه المحطات، جاء الكتاب غزيرا في 
معطياته التوثيقية المستقاة من بيبليوغرافيا 
العربية  المصادر  أمهات  بين  جمعت  ثرية 
القطاعية  الدراسات  وبين  أوال،  اإلسالمية 
ثانيا،  الراهن  العربي  بالعالم  المتخصصة 
وبين أمهات المصادر اإلسطوغرافية اإليبيرية 
بدولتي إسبانيا والبرتغال ثالثا، ثم برصيد 
بقضايا  المهتم  المعاصر  األورب��ي  البحث 
الوجود العربي اإلسالمي باألندلس الغربية 
رابعا. وبذلك، استطاع الكتاب اكتساب عناصر 
المجالية  اإلشكاالت  مقاربة  إلع��ادة  السبق 
الكبرى بالنسبة اللتباسات الحضور العربي 
اإلسالمي ببالد األندلس، بشطريها المتكاملين، 
الشطر اإلسباني الشرقي، والشطر البرتغالي 

الغربي.

هذه �لأندل�ض �لإ�شبانية 
فماذ� نعرف عن �لأندل�ض �لربتغالية؟

بجرة قلم

تشكيل
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مع عودة بايدن للتفاو�ض مع �شي... المواقف 
الأمريكية تزداد قتامة تجاه الزعيم ال�شيني

وكاالت

خالل أحد اجتماعاته في العام 2011 مع نائب 
الرئيس الصيني وقتها شي جينبينغ، رحب جو 
بايدن الذي كان يشغل املنصب نفسه في الواليات 
العالقات  تسلكه  كانت  الذي  باالتجاه  املتحدة، 
تغير  الحني،  ذلك  منذ  لكن  وبكني.  واشنطن  بني 

الوضع.
قال بايدن لرجال األعمال الذين أتوا للقاء نائبي 
فنادق  أحد  في  والصيني  األميركي  الرئيسني 
بكني آنذاك إن "مسار العالقة إيجابي" معربا عن 

"تفاؤله الكبير بشأن الثالثني عاما املقبلة".
ذلك  من  بقليل  عقد  من  أكثر  وبعد  اآلن،  لكن 
اللقاء، يستعد شي وبايدن اللذان أصبحا رئيسني، 
لالجتماع مجددا، في إطار عالقات غير إيجابية، 
وفيما ال يبدي أي مسؤول سياسي أميركي تفاؤال 
بشأن شي، أقوى زعيم للصني منذ عقود والذي 

أمن فترة والية ثالثة تاريخية للتو.
قمة  هامش  على  محادثات  وشي  بايدن  وعقد 
يتصاعد  وقت  في  بالي  في  العشرين  مجموعة 
في  الصني  أصبحت  فقد  األميركي.  القلق  فيه 
عهد شي، على حد تعبير وزير الخارجية أنتوني 
و"أكثر عدوانية  "أكثر قمعا في الداخل"  بلينكن 
بغزو  الصني  تهديد  استحالة  مع  الخارج"  في 

تايوان أكثر جدية.
بني  حضوري  اجتماع  أول  هذا  وسيكون 
مع  محادثات  منذ  والصيني  األميركي  الرئيسني 
الذي  شي  مع   2019 العام  في  ترامب  دونالد 

استأنف الرحالت الخارجية أخيرا بعد الوباء.
لكن بايدن وشي يعرفان بعضهما بعضا. وقد 
الفيديو خمس مرات  تحدثا عبر الهاتف أو عبر 
منذ دخول الرئيس الديموقراطي البيت األبيض 

في العام 2021.

إال أن عالقتهما أعمق بكثير.
بايدن  سافر  للرئيس،  نائبا  شي  كان  عندما 
2011 ودعا نظيره الحقا للقيام  إلى الصني عام 

بجولة في الواليات املتحدة.
وقال بايدن إنه كنائب للرئيس أمضى 67 ساعة 
مع شي، كجزء من جهد إدارة باراك أوباما آنذاك 

لفهم الزعيم الصيني الصاعد، أو التودد إليه.
والخبراء  املسؤولون  يقدر  الحني،  ذلك  ومنذ 
األميركيون أن شي الذي يبلغ 69 عاما ال يرغب 
اللجنة  أن  إلى  نظرا  اعتداال،  أكثر  يكون  أن  في 
الصيني  الشيوعي  للحزب  الجديدة  املركزية 

مؤلفة من متشددين.
الشؤون  في  املتخصصة  صن،  يون  وقالت 
واشنطن  في  ستيمسون  مركز  في  الصينية 
"كنا نعلم أن شي جينبينغ سيبقى في منصبه. 
من  مندهشني  زالوا  ما  الناس  أن  أعتقد  لكنني 
أن شي جينبينغ لم يترك مكانا لبعض خصومه 

السياسيني".
وأوضحت أنه مع انتهاء مؤتمر الحزب، أصبح 
لدى شي اآلن مساحة ومرونة أكبر للتركيز على 

مساعيه الدولية من أجل تقوية نفوذ الصني.
املنافس  بايدن وترامب الصني  واعتبر كل من 
فيما هاجم  لكن  املتحدة.  للواليات  األكبر  الدولي 

إلى  التجارة  من  شيء  كل  في  الصني  ترامب 
مجاالت  بشأن  املحادثات  بايدن  دعم  كوفيد19-، 

التعاون الضيقة.
وقال بايدن للصحافيني األربعاء إنه سيتحدث 
لكل بلد على  إلى شي بشأن "الخطوط الحمراء" 

أمل تجنب صراع.
تايوان،  للصني،  الحمر  الخطوط  بني  ومن 
الديموقراطية املتمتعة بالحكم الذاتي والتي تقول 
بكني إنها جزء منها، حيث أجرت بكني تدريبات 
ع دت تجربة لهجوم احتجاجا على زيارة رئيسة 

مجلس النواب نانسي بيلوسي في غشت.
الواليات  إن  مناسبات  ثالث  في  بايدن  وقال 
املتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا هاجمتها 
الصني، في ما بدا أن البيت األبيض بدأ يتراجع 
التي  االستراتيجي"  "الغموض  استراتيجية  عن 

يتمسك بها منذ فترة طويلة.
في السر، رحب بعض حلفاء الواليات املتحدة 
في  خصوصا  بكني،  تجاه  تشددا  األكثر  بالنهج 
انتقلت  الجنوبي حيث  ما يتعل ق ببحر الصني 
واشنطن من الحياد إلى الدفاع عن مطالبات دول 

جنوب شرق آسيا العديدة.
من  واشنطن  في  مقيم  كبير  دبلوماسي  وقال 
بلد آسيوي حليف للواليات املتحدة "هناك شعور 
منتشر على نطاق واسع بأن الواليات املتحدة قد 

فهمت أخيرا طبيعة التهديد".
مع  األولى  الخطوات  واشنطن  اتخذت  كما 
املمكن تصورها  لم يكن من  حلفائها بشأن فكرة 
اقتصاديا  اعتمادا  أقل  تصبح  بأن  السابق،  في 

على الصني.
األول  الرئيس  نائب  غودمان،  مات  وقال 
اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  في  لالقتصاد 
والدولية "ما تقوم به الواليات املتحدة لالبتعاد 
التكنولوجيا،  مجال  في  األقل  على  الصني(  )عن 
الخاصة بالدول  قد يؤدي إلى تغيير الحسابات" 

اآلسيوية األخرى.
مع  التعاون  في  أمله  عن  بايدن  أعرب  كذلك، 
الصني، أكبر مصدر النبعاث ثاني أكسيد الكربون، 
مسؤولون  قال  فيما  املناخ،  تغير  قضية  بشأن 
السبت إن بايدن سيضغط على شي بشأن كوريا 
الشمالية، الحليف الصيني الذي أطلق وابال من 

الصواريخ في األسابيع األخيرة.
لكن يون تشك في التزام الصني، قائلة إن شي 

يرى أن التعاون جزءا من صفقة.
وأوضحت "مع كون املنافسة النقطة الرئيسية 
فلم  الصني،  تجاه  املتحدة  الواليات  لسياسة 

تتعاون الصني؟".

أول قمة أمريكية - صينية
منذ سنوات 

جينبينغ  وشي  بايدن  جو  الرئيسان  أعرب  و 
عن أملهما االثنني في أن تتمكن الواليات املتحدة 
وتجنب  املتزايدة  الخالفات  إدارة  من  والصني 
النزاع بينهما، وذلك خالل أول لقاء بينهما منذ 

أكثر من ثالث سنوات.
بلديهما  علمي  أمام  وبايدن  شي  وتصافح 
السياحية  بالي  ثنائية في جزيرة  قبل محادثات 
وذلك  العشرين،  مجموعة  قمة  قبل  اإلندونيسية 
وقضايا  تايوان  بشأن  التوتر  من  أشهر  بعد 

أخرى.
"تتشاركان  وواشنطن  بكني  إن  بايدن،  وقال 
على  قادرتان  أنهما  للعالم  لإلظهار  املسؤولية" 
"إدارة خالفاتنا، ومنع املنافسة من التحول إلى 

نزاع".
منذ  للصني  زعيم  أقوى  شي،  قال  جهته،  من 
عقود والذي حصل أخيرا على والية ثالثة، لبايدن 
وأضاف  طرق".  مفترق  إلى  "وصل  العالم  إن 

والواليات  الصني  تعالج  أن  ع  يتوق  "العالم  أن 
املتحدة بشكل صحيح العالقة" بينهما.

ولكن رغم التصريحات العلنية املتفائلة، تبقى 
بشكل  بالشكوك  مشوبة  ين  البلد  بني  العالقات 
تكون  أن  املتحدة  الواليات  تخشى  إذ  متزايد، 
الصني قد صع دت جدولها الزمني للسيطرة على 

تايوان.
وقال مسؤول في البيت األبيض قبل االجتماع، 
في  أمان"  "حواجز  وضع  في  يأمل  بايدن  إن 
العالقة مع الصني وتقييم كيفية تجن ب "الخطوط 
في  اقتصادين  أكبر  تدفع  أن  يمكن  التي  الحمر" 

العالم إلى النزاع.
بني  القضايا حساسية  أكثر  من  تايوان  وتعد 
الذاتي  الحكم  ذات  الديموقراطية  فهذه  البلدين، 
زت  وعز  أراضيها.  من  جزءا  الصني  تعتبرها 
الواليات املتحدة دعمها لها، بينما كث فت الصني 
زيارة  وبعد  الجزيرة.  على  بالسيطرة  تهديداتها 
لتايبيه  بيلوسي  نانسي  النواب  مجلس  رئيسة 
في غشت، ردت الصني بإجراء مناورات عسكرية 

غير مسبوقة.
وعشية املحادثات مع شي، التقى بايدن برئيس 
كوريا  ورئيس  كيشيدا  فوميو  الياباني  الوزراء 
الجنوبية يون سوك يول على هامش قمة جنوب 
الزعماء  وجه  حيث  كمبوديا،  في  آسيا  شرق 
في  الثالثة دعوة مشتركة لـ"السالم واالستقرار" 

مضيق تايوان.
إلى  الصني  بايدن  يدفع  أن  املتوقع  من  كذلك، 
كبح جماح حليفتها كوريا الشمالية بعد سلسلة 
أثارت  التي  الصاروخية  التجارب  من  قياسية 
مخاوف من أن تجري بيونغ يانغ قريبا تجربتها 

النووية السابعة.
بداية  منذ  له  خارجية  زيارة  بثاني  يقوم شي 
جائحة كوفيد19-، حيث سيلتقي بعدد من القادة 

الرئيسيني.

الثالثاء  محادثات  يجري  أن  املقرر  من  وكان 
ألبانيزي،  أنتوني  األسترالي  الوزراء  رئيس  مع 
العام  منذ  البلدين  قادة  لقاء رسمي بني  أول  في 

.2017
الصيني  للرئيس  حضورية  قمة  آخر  وكانت 
 2019 العام  في  حصلت  قد  أميركي  رئيس  مع 
مع دونالد ترامب، الذي حد د، كما بايدن، الصني 
على أنها مصدر قلق دولي كبير واملنافس الوحيد 
املسرح  على  املتحدة  الواليات  ق  لتفو  املحتمل 

العاملي.
بايدن  بني  األول  يعد  االجتماع  هذا  أن  ورغم 
وشي منذ وصول األخير إلى البيت األبيض، إال 

أن تاريخا غير عادي يجمع بني الرئيسني.
ساعة   67 أمضى  بايدن،  لتقديرات  فوفقا 
بما  للرئيس،  نائبا  كان  شخصيا مع شي عندما 
 2011 العام  إلى الصني في  في ذلك خالل رحلة 
الصيني  للقائد  أفضل  فهم  إلى  تهدف  كانت 
العام  في  اجتماع  إلى  إضافة  آنذاك،  املنتظر 

2017 في األيام األخيرة من إدارة باراك أوباما.
ومنذ وصول بايدن إلى البيت األبيض، أجرى 
مع شي خمس محادثات عبر الفيديو، لكن ه قال 

له اإلثنني إن "ال بديل" عن املحادثات املباشرة.
أن  إال  شي،  مع  محادثات  في  انخراطه  رغم 
التعامل مباشرة  أوكرانيا  بايدن رفض منذ غزو 
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني، الذي يغيب 

عن قمة بالي.
وأشار الكرملني إلى مشاكل تتعل ق بالجدول 
دا بدال  القمة، موف  الزمني حالت دون حضوره 
عنه وزير الخارجية سيرغي الفروف الذي وصل 

مساء األحد.
ونفى الفروف البالغ من العمر 72 عاما التقارير 
عن أنه نقل إلى املستشفى في بالي. وقال لوكالة 
إنه كان في الفندق يستعد للقمة. غير أن  "تاس" 
مسؤوال في وزارة الصحة اإلندونيسية صرح بأن 
طبية  لفحوصات  خضع  الروسي  الدبلوماسي 

موجزة األحد واإلثنني.
وأثار وجود الفروف في بالي تساؤالت بشأن 
والبيان  العشرين  ملجموعة  الجماعية  الصورة 
املشترك، حيث من املؤكد أن روسيا سترفض أي 

دعوات صريحة إلنهاء غزوها ألوكرانيا.
قمة  د  تصع  أن  في  الغربيون  القادة  ويأمل 
من  روسيا  على  الضغوط  العشرين  مجموعة 
أجل تمديد االتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب 
عندما  األسود،  البحر  عبر  األوكرانية  واألسمدة 

تنتهي االتفاقية الحالية في نوفمبر.
ورغم الخطاب الصيني الداعم لروسيا، إال أن 
بكني لم تزو د موسكو باألسلحة في إطار الحرب 
على أوكرانيا، في الوقت الذي باتت فيه روسيا 
مضطر ة لالعتماد على إيران وكوريا الشمالية، 

وفقا ملسؤولني أميركيني.
وقال مسؤول أميركي قبل ساعات من املحادثات 
"أعتقد أن هناك بال شك بعض  بني شي وبايدن 
االنزعاج في بكني بشأن ما شهدناه في ما يتعل 
ق بالخطاب املتهور والنشاط من جانب روسيا".

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وسيلقي 
زيلينسكي - الذي دعي من قبل إندونيسيا - كلمة 
أمام القمة عن طريق الفيديو، غداة زيارته مدينة 
القوات  من  استعيدت  التي  الرئيسية  خيرسون 

الروسية.
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Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

األربعاء 16 نونبر 2022 املوافق 21 ربيع الثاني 1444 العدد 13.301

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 



CMJN

إيتو،  الكاميرونية، صامويل  القدم  ذهب أسطورة كرة 
بعيدا في توقعاته ألداء منتخب بالده في مونديال قطر، 
مؤكدا أن منتخب »األسود غير المروضة« سيصبح أول 

منتخب إفريقي يحصد لقب المونديال.
وأضاف رئيس االتحاد الكاميروني لكرة القدم، في حوار 
»Qatar2022.qa«، أنه ما من شيء سيعادل  مع موقع 
فرحته بمشاهدة منتخب بالده وهو يرفع كأس العالم في 
ملعب لوسيل يوم 18 دجنبر )موعد نهائي مونديال قطر( 
وقال: »يومها سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز باأللقاب 
حلم ألي العب. وبصفتي رئيسا لالتحاد الكاميروني لكرة 
القدم، ستغمرني سعادة ال توصف بتتويج منتخب بالدي 

ببطولة كأس العالم«.
ولم تقتصر توقعات إيتو المتفائلة على منتخب الكاميرون 
الخمسة  اإلفريقية  المنتخبات  جميع  وشملت  بل  فقط، 
الكاميرون،  )المغرب،  القطري  المونديال  في  المشاركة 
تونس، السنغال، غانا(، حيث توقع تأهل المغرب للنهائي 
لمواجهة الكاميرون، ووصول جميع المنتخبات اإلفريقية 
الخمسة إلى دور الستة عشر، وتصدر الكاميرون والمغرب 

والسنغال لمجموعاتها في البطولة.
»المنتخبات   :»2022 »قطر  مونديال  سفير  وتابع 

كأس  في  جيدة  نتائج  ألداء  يؤهلها  ما  تمتلك  اإلفريقية 
لدينا خالل  ما  أفضل  نقدم  لم  اآلن  حتى  ولكننا  العالم، 
مشاركاتنا في المونديال. لقد تعلمنا من البطوالت السابقة، 
وخبراتنا تزداد مع كل مشاركة، وأعتقد أن األداء المشرف 

لم يعد يكفي. نحن اآلن جاهزون للتتويج«.
نسخ  أربع  في  شارك  الذي  الكاميروني،  النجم  ورسم 
الكاميروني  المنتخبين  العالم، خريطة وصول  من كأس 
تتخطى  أن  متوقعا  النهائية،  المباراة  إلى  والمغربي 
تطيح  وأن  النهائي  رب��ع  في  بلجيكا  عقبة  الكاميرون 
نصف  في  اإلفريقية،  األمم  كأس  لقب  حاملة  بالسنغال، 
النهائي، على أن يمر المغرب عبر إسبانيا في دور الستة 
عشر، ويضع حدا لمغامرة البرتغال في ربع النهائي، قبل 
أن يقضي على آمال منتخب فرنسا، حامل لقب المونديال، 
المرتقب  النهائي  إلى  النهائي، ليصعد  الدور نصف  في 

لمواجهة نظيره الكاميروني في نهائي إفريقي خالص.
وحول توقعاته لمنتخب الدولة المستضيفة، قال إيتو، 
الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل العب في إفريقيا 
برقم قياسي أربع مرات، إن المنتخب القطري سيتجاوز 
دور المجموعات، وسيحقق مفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب 

اإلنجليزي في دور الستة عشر، وبلوغ دور الثمانية.

أمس  أول  مساء  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  أجرى 
االثنين، حصته التدريبية األولى بقطر، تحسبا لمشاركته 
 في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم 20 نونبر الجاري.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بالغ نشرته 
على موقعها الرسمي أن هذه الحصة التدريبية، التي أقيمت 
على أرضية ملعب عبد اهلل بن خليفة بالعاصمة القطرية 
الدوحة، عرفت مشاركة غالبية الالعبين المنادى عليهم، في 
 انتظار التحاق باقي العناصر بحكم التزامهم في فرقهم.
المنتخب  الركراكي مدرب  وليد  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
الوطني ركز خالل الحصة التدريبية األولى على إزالة العياء .
وفي سياق متصل، يسود الترقب في أوساط المنتخب 
الوطني بشأن بديل الالعب أمين حاريث، الذي تأكد غيابه عن 
المونديال بشكل رسمي،بعدما أعلن نادي أولمبيك مرسيليا، أن 

العبه الدولي المغربي أمين حارث، الذي أصيب خالل المباراة 
التي جمعت فريقه ب� »أ إس موناكو«، يوم األحد، يعاني من 
"»التواء في الرباط الصليبي« على مستوى ركبته اليسرى.
وأوضح النادي في بالغ بهذا الخصوص أن »الفحوصات 
إلصابته«. المالئمة  الرعاية  منح  قصد  جارية   الطبية 

وبحسب النادي، فإن الالعب، الذي تم استدعاؤه لخوض 
منافسات مونديال قطر رفقة المنتخب المغربي، »سيتبع 
غيابه.  مدة  ذكر  دون  من  مناسبا«،  عالجيا   بروتوكوال 
محموال  خ��رج  ق��د  المغربي  الميدان  وس��ط  الع��ب  وك��ان 
 ع��ل��ى م��ح��ف��ة خ����الل ال���م���ب���اراة ض���د ف��ري��ق م��ون��اك��و.

وتحدث مدربه إيغور تيودور عن »إصابة بليغة« قبل أسبوع 
من انطالق منافسات كأس العالم.

ومن جانب آخر، حرصت الجامعة الملكية المغربية على 
توجيه الدعوة لحاريث ووالده قد مرافقة المنتخب الوطني 
إلى قطر، بغية الرفع من معنوياته، وتخفيف آثار الحزن 

الذي اعتراه عقب هذه الحادثة.
وفي إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم بقطر، 

ستخوض العناصر الوطنية يوم 17 نونبر الجاري باإلمارات 
جورجيا. منتخب  أم��ام  ودي��ة  مباراة  المتحدة،   العربية 
مساء  الثامنة  الساعة  من  بداية  المباراة  هذه  وستجرى 
بالتوقيت المحلي )الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي(.
إلى  الوطني  المنتخب  بعثة  تتوجه  أن  المنتظر  ومن 
العودة  تتم  أن  على  األرب��ع��اء،  مساء  العربية  اإلم���ارات 
ال��ودي��ة. المواجهة  ه��ذه  نهاية  بعد  مباشرة  قطر   إل��ى 
يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، قد وضعت 
جانب  إلى  السادسة  المجموعة  في  الوطني  المنتخب 

منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.
المونديال  في  الوطنية حضورها  المجموعة  وستدشن 
بمواجهة كرواتيا يوم األربعاء 23 من الشهر الجاري، بداية 
تواجه  أن  قبل  البيت،  بملعب  صباحا  عشر  الحادية  من 
تختم  أن  على  نونبر،   29 األحد  يوم  البلجيكي  المنتخب 
التزاماتها بمرحلة المجموعات بلقاء كندا في الفاتح من 

الشهر المقبل. 

منتخب الفتيان يحجز 
مقعده ببطولة أمم إفريقيا

حجز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ألقل 
من 17 سنة تذكرته إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 
لهذه الفئة بعد فوزه، يوم االثنين على مصر بهدفين 
مقابل هدف واحد، بملعب الرويبة لحساب اليوم الثالث 
واألخير من دوري اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، 

المنظم بالجزائر.
وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في الدقيقة 
النير، الذي سجل  السابعة عن طريق الالعب أيمن 

الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط األول )1+45(.
وبهذه النتيجة احتل المنتخب المغربي المرتبة 
األولى في هذه البطولة المؤهلة لكأس إفريقيا لألمم 

2023 برصيد 9 نقاط.
وقد حقق المنتخب انتصارات ثالث على حساب 
تونس )2 – 0( وليبيا )1 – 0( ثم مصر )2 – 1( .

وواجهت تونس في المباراة األخرى، ليبيا التي 
 5 ملعب  أرضية  على   )2  –  3( ب�  عليها  انتصرت 

يوليوز 1962 بالجزائر.
ثامن  المغربي  الوطني  المنتخب  يصبح  وبهذا 
بعد كل من الجزائر،  فريق يتأهل إلى »كان2023-« 
الصومال  بوركينافاسو،  مالي،  نيجيريا،  السنغال، 

وجنوب السودان.

الجيش الملكي يسقط 
المغرب التطواني ويلتحق 

بالوداد في الريادة

فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على المغرب 
التطواني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما 
عصر أول أمس االثنين على أرضية ملعب سانية الرمل 
البطولة  من  الثامنة  الدورة  مؤجل  برسم  بتطوان، 

الوطنية االحترافية.
في  لالشيء  بهدف  الملكي  الجيش  فريق  وتقدم 
الدقيقة 43 من الشوط األول عن طريق حمزة إغامان، 
2 عن طريق   +  90 الدقيقة  قبل أن يعزز تفوقه في 

ديني بورغيس من ضربة جزاء. 
وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق الجيش الملكي 
إلى المركز األول إلى جانب الوداد الرياضي برصيد 
18 نقطة، فيما ظل نادي المغرب التطواني في المركز 

12 برصيد 8 نقاط.
ويدفع الفريق التطواني غاليا ثمن أزمته المادية 
الخانقة، وأخطاء المكتب المسير، حيث عجز عن تأهيل 
العبيه الجدد، بفعل كثرة النزاعات المرفوعة ضده من 

العبيه وأطره السابقين.
وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق الجيش الملكي 
نادي الوداد الرياضي، فيما يواجه المغرب التطواني 

بميدانه حسنية أكادير.

المنتخب النسوي 
ينهزم وديا أمام إيرلندا

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، بنتيجة 
التي  الودية  المباراة  أربعة أهداف دون مقابل، في 
جمعته مساء االثنين 14 نونبر 2022 بمنتخب إيرلندا.

ماربيا،  بمدينة  أقيمت  التي  المباراة  وتدخل 
بإسبانيا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة 
القدم النسوية، لنهائيات كأس العالم التي ستجرى 

مناصفة ما بين أستراليا ونيوزيالندا.
لقاء ودي  في  تعادل  قد  النسوي  المنتخب  وكان 
مع المنتخب اإليرلندي بهدفين لمثلهما، مساء يوم 

الجمعة بمدينة ماربيا. 
وسجل الهدف األول للمنتخب الوطني الالعبة سلمى 
أنيسة  الالعبة  بينما وقعت   ،29 الدقيقة  أماني في 

بلقاسمي الهدف الثاني في الدقيقة 56.
في هاتين  الوطني غابت عنه  المنتخب  أن  يذكر 
المبارتين نجمات الجيش الملكي، بسبب التزامهن 
بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي المسابقة التي 
ظفرن بلقبها مساء األحد، عقب الفوز في لقاء النهائي 

على صن داونز الجنوب إفريقي برباعية نظيفة.
يشار إلى أن قرعة كأس العالم قد وضعت المنتخب 
الوطني لكرة القدم النسوية في المجموعة الثامنة إلى 
جانب منتخبات ألمانيا، كولومبيا وكوريا الجنوبية.

االتحاد االشتراكي

 من الحصة التدريبية األوىل للفريق الوطني

عزيز بلبودالي
الجيش  لنادي  ينتمي  مالكم  التحق 
الملكي للمالكمة إلى بالمالكمين األربعة، 
الذين اختفوا في رحلة المنتخب الوطني 
من فنلندا، حيث كانت المشاركة في دوري 
دولي هناك وفرنسا كمحطة وقوف خالل 

العودة إلى المغرب.

أمس  أول  بفرنسا  الوقوف  محطة  في 
االثنين، انسل المالكم العسكري واختفى 
عن األنظار في الوقت الذي استأنف فيه 
إلى  العودة  رحلة  المغربية  البعثة  أفراد 

المغرب.
المالكم  م��ن  قريبة  م��ص��ادر  وت��وض��ح 
فنلندا  إلى  السفر  قبل  عاش  أنه  الهارب 
مورس  ما  بسبب  مشحونة  نفسية  حالة 
عليه من ضغط كبير إلرغامه على تغيير 

وزنه الذي اعتاده وفاز به ببطولة المغرب 
كلغ   67 ل�  وخفضه  كلغ(،   75  ( األخيرة 
للمشاركة في دوري فنلدا، إلى جانب ما 
من  المغاربة  المالكمين  مثل  يعانيه  كان 

سوء الحالة االجتماعية.
وبهروب المالكم العسكري، يصل عدد 
» الحاركين » المشاركين في دوري فنلندا 
إلى خمسة مالكمين، منهم مالكمة تنحدر 

من مدينة فاس.

المالكمين  حريك«   « موضوع  ويطرح 
كل  تتكرر كل سنة وخالل  التي  المغاربة 
الخارج،  إل��ى  الوطني  للمنتخب  رحلة 
الوزارة  التساؤالت حول صمت  كثير من 
الوصية واللجنة الوطنية األولمبية وجامعة 
المالكمة ، كما يفتح النقاش حول فاعلية 
ونجاعة نظام المالكمة االحترافية خاصة 
في وجود مؤسسة يقال أنها تشرف على 

المالكمة االحترافية في المغرب.

حالة حريك خامسة في المنتخب الوطني للمالكمة

الـريـــاضي
a13.301 االربعاء 16 نونبر 2022 املوافق 21 ربيع الثاني 1444العدد
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 من لقاء سابق بني املنتخب الوطني والكامريون

المنتخب 
الوطني 
ينخرط 

في اأجواء 
التح�ضير 

لمونديال قطر نظاما  الموحد  االجتماعي  السجل  يعتبر 
واس��ت��ه��داف  لتسجيل  وطنيا  معلوماتيا 
األسر الراغبة في االستفادة من برامج الدعم 

االجتماعي.
ويعد التسجيل في السجل االجتماعي الموحد 
مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة واألجانب 
المقيمين في المغرب، وإلزاميا لألسر الراغبة 

في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي.
في  األس��رة  أف��راد  يعد تسجيل جميع  كما 
السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل 
مع  الموحد،  االجتماعي  السجل  في  األس��رة 
اإلشارة إلى أن تسجيل األسرة في هذا السجل 
ال يمنح الحق في االستفادة من برامج الدعم 
االجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب 

االستفادة.
ويمكن ألي فرد من األفراد الراشدين باألسرة 
التسجيل في السجل االجتماعي الموحد عن 
بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز 
خدمات المواطنين التابع له محل إقامة األسرة.
بتعبئة  المصرح  يقوم  التسجيل،  وإلتمام 
استمارة بالمعطيات الشخصية ألفراد األسرة 
والمعطيات االجتماعية واالقتصادية لألسرة 
والكهرباء،  الماء  مصاريف  المسكن،  )نوع 
ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف...(.
من  المعنية  الهيئات  لدى  التحقق  وبعد 
المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة وإشعارها بذلك 
في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
يذكر أن التعريف المستخدم لألسرة هو ذاك 
المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط 
أي أن األسرة هي مجموعة من األشخاص، سواء 
كانت تربطهم عالقة قرابة أم ال، يقطنون في 
مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات 
كما  المشتركة.  حاجياتهم  لتلبية  الضرورية 
يقطن  الذي  الشخص  األسرة  في حكم  يدخل 

وحده.
وبخصوص نظام االستهداف، يضع السجل 
االجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم 
االجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا الستهداف 
المندوبية  مع  بالتعاون  تطويره  تم  األس��ر، 
السامية للتخطيط  ويرتكز هذا النظام على 
يعكس  رقميا  مؤشرا  مسجلة  أسرة  كل  منح 
وضعها االجتماعي واالقتصادي وفقا لصيغة 
حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية 
للتخطيط باالرتكاز على الدراسات االستقصائية 

المتعلقة بنفقات األسر.
من  لالستفادة  تؤهل  عتبة  احتساب  ويتم 
االجتماعي على حدة وفقا  للدعم  برنامج  كل 
ألهداف البرنامج والتمويالت المتاحة له، بحيث 
أن جميع األسر التي يقل مؤشرها عن العتبة 
تعتبر مؤهلة لالستفادة من البرنامج المعني.
وباإلضافة إلى األهلية المحددة عن طريق 
نظام االستهداف الخاص بالسجل االجتماعي 
الموحد، يجب على األسرة استيفاء الشروط 
الخاصة بنظام الدعم المعني )األطفال في سن 

التمدرس، النساء األرامل وحاالت اإلعاقة(.
االجتماعي  السجل  بوابة  أن  إل��ى  يشار 
الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، 
مجموعة من الخدمات األخرى لتتبع مسطرة 
واالقتصادي،  االجتماعي  المؤشر  التسجيل، 
تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.

من هي األسر المؤهلة 
لالستفادة ؟

نظاما  الموحد  االجتماعي  السجل  ويقدم 
جديدا الستهداف األسر، تم تطويره بالتعاون 

مع المندوبية السامية للتخطيط. 
ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة 
االجتماعي  وضعها  يعكس  رقميا  مؤشرا 
واالقتصادي، وتحديد عتبة األهلية لكل برنامج 

من برامج الدعم االجتماعي.
االجتماعي  السجل  في  مسجلة  أسرة  فكل 
اجتماعي  م��ؤش��ر  على  ستحصل  الموحد 
واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها 
على  باالرتكاز  للتخطيط  السامية  المندوبية 
الدراسات االستقصائية المتعلقة بنفقات األسر.
وسيتم احتساب عتبة تؤهل األسر لالستفادة 
حدة  على  االجتماعي  للدعم  برنامج  كل  من 
المتاحة  والتمويالت  البرنامج  ألهداف  وفقا 
مؤشرها  يقل  التي  األسر  جميع  وتعتبر  له. 
عن هاته العتبة مؤهلة لالستفادة من البرنامج 

المعني.
يتم  ع��ددي��ة  قيمة  األهلية  عتبة  وتعتبر 
وفقا  اجتماعي  دع��م  برنامج  لكل  تحديدها 
ألهدافه والتمويالت المتاحة له. وتكون األسرة 
مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها االجتماعي 
للبرنامج  األحقية  عتبة  من  أقل  واالقتصادي 
المحددة  األهلية  إلى  المعني. وباإلضافة 
عن طريق نظام االستهداف الخاص بالسجل 
االجتماعي الموحد، يجب على األسرة استيفاء 

الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني )األطفال 
وحاالت  األرام��ل  النساء  التمدرس،  سن  في 

اإلعاقة(.
االجتماعي  المؤشر  حساب  صيغة  وتأخذ 
واالقتصادي لألسرة في االعتبار ثالثة عناصر 
وهي الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 
األسرة،  إقامة  وجهة  لألسرة،  واالقتصادية 

ووسط إقامة األسرة )حضري أو قروي(.
مؤشرات  عدة  األس��رة  خصائص  وتشمل 
الديموغرافية  والمعطيات  تكوينها،  وه��ي 
ونوع  العمل،  ووضعية  األس���رة،  أف��راد  عن 
المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة 
)الغاز والماء والكهرباء، ...(، والممتلكات غير 
المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها 

قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
من  األس���رة  بمواصفات  التصريح  ويتم 
بالسجل  التسجيل  عملية  عند  المصرح  قبل 
االجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا 
بفضل تشبيك نظام معلومات السجل االجتماعي 
)وكاالت  األخرى  الهيئات  أنظمة  مع  الموحد 
شركات  والكهرباء،  الماء  توزيع  وشركات 
االتصاالت، الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، 

المحافظة العقارية...(.
ويتم إشعار المصرح بالمؤشر االجتماعي 
واالقتصادي عن طريق البريد أو من خالل رسالة 
نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من 

تاريخ التسجيل.
السجل  ف��ي  مسجلة  أس���رة  لكل  ويمكن 
االجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط 
ال  أجل  داخل  الوكالة  لها من طرف  الممنوح 
يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح 

بهذا التنقيط. 
يقول الخبراء

االقتصادية  المحللة  فالسي،  بثينة  وقالت 
والخبيرة في مجال الحماية االجتماعية، إن 
تفعيل آلية تحديد واستهداف المستفيدين من 
برامج الدعم االجتماعي يعد خطوة هامة في 

عملية تعميم الحماية االجتماعية.
مجال  ف��ي  المستشارة  ف��ال��س��ي،  وق��ال��ت 
اإلستراتيجيات والسياسات االجتماعية، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن هذه 
الدعم  لبرامج  تسمح  تقنية  أداة  تمثل  اآللية 
االجتماعي باستهداف أفضل لألسر المستفيدة، 
وهو ال يتعلق ببرنامج دعم اجتماعي جديد". 

إلى  الخبيرة  وأش���ات 
ترتكز على  اآللية  أن هذه 
للسكان  الوطني  السجل 
ن��ظ��ام  وه����و   ،)RNP(
والتحقق  الهوية  لتحديد 
يوفر  ال��م��ع��ل��وم��ات،  م��ن 
ا،  فريد  ا  رقمي  ا  معرف 
السجل  على  يرتكز  كما 
االج���ت���م���اع���ي ال��م��وح��د 
)RSU(، وهو نظام وطني 
باستهداف  سيسمح  ثان 
أفضل لألسر، التي ترغب 
برامج  من  االستفادة  في 

الدعم االجتماعي.
وأوضحت فالسي أن عملية التسجيل تتم 
بالملحقة  الكائن  المواطنين  خدمات  بمركز 
إقامة  محل  لها  التابع  القيادة(  )أو  اإلداري��ة 

الشخص.
المدني  الرقمي  المعرف  أن  إلى  وأش��ارت 
أرق��ام،   )10( عشر  من  يتكون  واالجتماعي 
بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد 
في السجل االجتماعي الموحد، الذي سيصير 
من  المستعملة  الوحيدة  اآللية  اعتماده  عند 
طرف برامج الدعم االجتماعي لتحديد أهلية 

األسر لالستفادة.
هذا  على  الحصول  إن  الخبيرة  وق��ال��ت 
المعرف سيتيح ، في مرحلة ثانية ، التسجيل 
في السجل االجتماعي الموحد، الذي سيمكن 
من تقييم مستوى معيشة األسر المسجلة بناء 
واالقتصادية  االجتماعية  الخصائص  على 
السجل  في  مسجلة  أسرة  كل  الموضوعية. 
اجتماعيا  مؤشرا  تتلقى  الموحد  االجتماعي 
واقتصاديا تستخدمه برامج الدعم االجتماعي 

لتحديد األهلية.
وي��س��ت��ع��م��ل ال��م��ع��رف ال��رق��م��ي ال��م��دن��ي 
واالجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل االلتقائية 
بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج 

الدعم االجتماعي.
على  للسكان  الوطني  السجل  تنزيل  ويتم 
مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة 
الرباط وإقليم القنيطرة ، ويشرع اآلن في تعميم 
السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط 
-سال القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة 
تدريجيا  يعمم  أن  على  مكناس  فاس  وجهة 
ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة 

وقد تم حتى اآلن تسجيل أكثر من 400 ألف 
شخص. 

 ومن جهته،  أكد الخبير االقتصادي خالد 
بنعلي، أن اآللية المتبعة في استهداف الفئات 
المستحقة للدعم االجتماعي أثبتت نجاعتها 

في تجارب عدد من البلدان.
وأوضح بنعلي أن هذه اآللية، مكنت ساكنة 
واجتماعية  صحية  تغطية  نسب  لديها  دول 
منخفضة، من االستفادة من تغطية اجتماعية 
معقولة وفي ظرف وجيز، مبرزا أهمية إيجاد 
السلطات  تمكن  اجتماعي  استهداف  سبل 
العمومية من تحديد األسر المستحقة للدعم.

وأكد أن المنظومة ستكون لها نتائج إيجابية 
على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومن 
على  اجتماعية  عدالة  إرس��اء  تفعيلها  شأن 
المعنية،  للفئات  الدقيق  االستهداف  مستوى 
مشددا على ضرورة انخراط المواطنين بجد في 
هذا المسار والتحلي بروح المواطنة من أجل 
تحقيق الغاية األسمى من منظومة استهداف 
المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي.وخلص 
المتحدث إلى أن إرساء هذه المنظومة يمثل 
ورش  تنزيل  في  وأساسية  ايجابية  محطة 
انطالقته  أعطى  ال��ذي  االجتماعية  الحماية 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
وتتكون منظومة استهداف المستفيدين من 
الوطني  الدعم االجتماعي من السجل  برامج 

للسكان والسجل االجتماعي الموحد .
نظاما  للسكان  الوطني  السجل  ويعتبر 
المغاربة  المواطنين  لتسجيل  معلوماتيا 
واألجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات 
العمرية ويمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا 
يسمى "المعرف الرقمي المدني واالجتماعي ".
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تفعيل آلية تحديد 
واستهداف المستفيدين 

من برامج الدعم االجتماعي 
يعد خطوة هامة في 

عملية تعميم الحماية 
االجتماعية.

نظام يروم ت�سجيل وا�ستهداف الأ�سر الراغبة 
في ال�ستفادة من الدعم الجتماعي

السجل االجتماعي الموحد.. 
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مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

الحسناوي  النور  عبد  النائب  وجه 
الصناعة  وزير  إلى  آنيا  شفويا  سؤاال 
والتجارة حول إدماج القطاع غير املهيكل 

املختص في الصناعات الغذائية.
ذات  في  االشتراكي  النائب  وأوضح 
الواسع  االنتشار  ظل  في  أنه  السؤال، 
للقطاع غير املهيكل السيما في الصناعات 
الغذائية التي تفتقد ألدنى شروط السالمة 
الصحية، حيث يكثر اإلنتاج بشكل كبير 
من  وغيرها  والبيوت  املباني  أسطح  في 
األماكن البعيدة عن أعني الرقابة، وهو ما 
املواطنات  وصحة  سالمة  شك  بال  يهدد 
التدخل  اليوم  لزاما  أصبح  واملواطنني، 
إدماج  عبر  القائم  املشكل  لحل  العاجل 
مباشر  بشكل  يرتبط  الذي  القطاع  هذا 

بصحة املغاربة.
النائب  ساءل  األساس  هذا  وعلى 
التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  الحسناوي، 
غير  القطاع  إلدماج  الوزارة  ستتخذها 
املهيكل املختص في الصناعات الغذائية.

حنان  النائبة  تقدمت  جانبها  ومن 
وزيرة  إلى  آني  شفوي  بسؤال  فطراس 
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
إنقاذ  حول  والتضامني  االجتماعي 

شركات النقل السياحي من اإلفالس.
أن  السؤال،  ذات  في  وأوضحت 
السياحي،  النقل  شركات  من  مجموعة 

املحاكم  أمام  للمثول  استدعاءات  تلقت 
الجائحة،  لفترة  الديون  أقساط  بسبب 
رفعتها  التي  القضائية  الدعوات  بعد 
يهددها  الذي  األمر  البنكية،  املؤسسات 

باإلفالس.
النائبة االشتراكية، أن هذه  وأضافت 
الشركات راهنت في الفترة األخيرة السيما 
فترة رأس السنة، على استعادة النشاط 
في  استثمرت  أن  بعد  لعافيته  السياحي 
تجديد أسطولها وإصالحه، لتتفاجأ مرة 
أخرى بقرار اإلغالق من وإلى املغرب مع 
منع احتفاالت رأس السنة، مما أدى إلى 
وبالتالي  الصفر  لنقطة  النشاط  عودة 

صعوبة تسديد ما بذمتها من ديون.

إليها  وصلت  التي  للحالة  ونظرا 
النائبة  ساءلت  السياحي،  النقل  شركات 
االشتراكية، الوزيرة، عن اإلجراءات التي 
الشركات  هذه  إلنقاذ  الوزارة  ستتخذها 
اجتماع  مخرجات  وعن  اإلفالس،  من 
للبنوك  املهنية  املجموعة  مع  الوزارة 
وباقي  املالية  ووزارة  املغرب  وبنك 

الفاعلني حول املوضوع.
االشتراكي  النائب  وجه  جهته  ومن 
إلى  آنيا  البوعمري سؤاال شفويا  محمد 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات حول التأخر في 

تحديد الثمن املرجعي للحبوب.
ذات  في  البوعمري  النائب  وأكد 

هذه  خالل  سجلت  البالد  أن  السؤال، 
السنة تراجعا كبيرا في نسبة التساقطات 
املطرية، وما يعني ذلك من انخفاض في 
في   70 قرابة  بلغ  الذي  الحبوب  منتوج 
الثمن  تحديد  في  التأخر  أن  غير  املائة، 
هذا  وضع  غاية  إلى  للحبوب  املرجعي 
السؤال، سيؤثر بشكل سلبي على ضمان 

االكتفاء الذاتي من البذور للسنة املقبلة.
النائب  ساءل  األساس  هذا  وعلى 
التي  األسباب   عن  الوزير،  االشتراكي، 
الثمن  تحديد  في  التأخر  وراء  تقف 
املرجعي للحبوب؟ وعن  اإلجراءات التي 
البذور للسنة  الوزارة لضمان  ستتخذها 

الفالحية املقبلة.

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

عبد النور احل�صناوي: اإدماج القطاع غري املهيكل املخت�ص يف ال�صناعات الغذائية
حنان فطرا�ص: اإنقاذ �صركات النقل ال�صياحي من الإفال�ص
حممد البوعمري: التاأخر يف حتديد الثمن املرجعي للحبوب

لجهة  والكفاءات  املهن  مدينة  فتحت 
العيون - الساقية الحمراء أبوابها، مؤخرا، 
املوسم  برسم  الجهة  متدربي  الستقبال 
مع  تزامنا  وذلك   ،2023/2022 التكويني 
تخليد الذكرى السابعة واألربعني للمسيرة 

الخضراء.
املهني  التكوين  ملكتب  بالغ  وحسب 
هذه  استقبلت  فقد  الشغل،  وإنعاش 
املكتب  التزام  تجسد  التي  املؤسسة، 
القيمة  وخلق  الجهة  تنمية  في  باملساهمة 
والتي  الجنوبية،  األقاليم  مستوى  على 
 2000 إلى  االستيعابية  طاقتها  تصل 
خالل  متدربا   1250 بيداغوجي،  مقعد 
األولى  السنة  في  منهم   630 املوسم،  هذا 
في  متدربا  و620  األساسي،  التكوين  من 

التكوين التأهيلي.
الثالثة  وتوفر املؤسسة الجديدة، وهي 
من نوعها على املستوى الوطني التي ترى 
النور خالل هذا املوسم التكويني بعد جهة 

تم  والتي  الشرق،  وجهة  ماسة   - سوس 
 06 العيون على مساحة  بمدينة  تشييدها 
 46 في  متنوعا  تكوينيا  عرضا  هكتارات، 
70 في املائة منها جديدة،  شعبة تكوينية 
وذلك بهدف االستجابة للحاجيات املتنامية 
للمهنيني من الكفاءات املرتبطة بالقطاعات 
األكثر طلبا في سوق الشغل على املستوى 

الجهوي.
وتضم مدينة املهن والكفاءات، باإلضافة 
 06 املتدربني،  ودار  املشتركة  البنيات  إلى 
مع  الصحة  »قطب  تشمل  مهنية  أقطاب 
النقل  و«قطب  بيداغوجية«،  عالج  وحدة 
لوجستيكية  منصة  مع  واللوجستيك 
و«قطب الصيد البحري  وحلبات للسياقة« 
الصيد«،  منتوجات  لتثمني  سلسلة  مع 
مقاولة  مع  والتجارة  التسيير  و«قطب 
التقليدية«،  الصناعة  افتراضية«، و«قطب 

و«قطب الرقمية«.
املهني  للتكوين  الوطني  للمكتب  ووفقا 
وإنعاش الشغل، فإن املتدربني بمدينة املهن 

والكفاءات لجهة العيون - الساقية الحمراء 
محينة  تكوينية  برامج  من  سيستفيدون 
البيداغوجي  النموذج  وفق  تطويرها  تم 
تنمية  ضمان  أجل  من  للمكتب  الجديد 
وضع  مع  والذاتية،  املهنية  الكفاءات 

املتدرب في صلب املقاربة التعليمية.
الجديد،  البيداغوجي  النموذج  أن  كما 
أساسية،  دعامات   10 على  يعتمد  الذي 
سيعزز استعمال طرق بيداغوجية تفاعلية، 
للطاقات  محررة  ديداكتيكية  وتقنيات 
الذكاء  وتشج  املتدربني  استقاللية  تقوي 

الجماعي.
بمحتويات  النموذج  هذا  ويتميز 
ح  املر  التعلم  اعتماد  عن  فضال  محينة، 
التعلم  بني  يمزج  الذي   »Ludique«
 »Learning by doing« باملمارسة 
اعتماد  إلى  باإلضافة  الرقمية،  واألدوات 
بني  يزاوج  الذي  املختلط  التكوين  نمط 

التكوين الحضوري وعن بعد.
البيداغوجي  النموذج  هذا  ويتطلب 
امليسر  بدور  االضطالع  املكون  من  الجديد 
على  واملحفز  واملرافق   »facilitateur«

العمل الجماعي.
للبرامج،  جديدة  هندسة  على  ويعتمد 
التخصصات  تعدد  تشجيع  على  تقوم 
برامج  وتطوير  مشتركة،  جذوع  خلق  عبر 
على  أوال  ترتكز  مقاربة  وفق  للتكوين 
االستئناس  ثم   ،»ancrage« الترسيخ 

باملهنة، ثم التخصص.
املسارات  بتقوية  أيضا  األمر  ويتعلق 
التكوينية، عبر اعتماد مستوى التأهيل في 
لجميع  بالنسبة  أسدس  وإضافة  سنتني، 

شعب التسيير والتجارة.
القطاعية  املمرات  تعزيز  تم  كما 
من  املتدربني  تمكني  بهدف  والبيقطاعية 
آفاقا  ومنحهم  كفاءاتهم  من  للرفع  فرص 

أوسع.
الجديد  البيداغوجي  النموذج  ويحث 
الكفاءات  تقوية  على  أيضا،  للمكتب، 
والوقت  االهتمام  إيالء  خالل  من  الذاتية، 
الالزمني لتطوير الكفاءات اللغوية والرقمية 

واملقاوالتية والسلوكية.
في  للنجاح  البالغة  ألهميتها  ونظرا 
النموذج  خصص  فقد  املهني،  الوسط 
البيداغوجي الجديد نسبة 30 في املائة من 
البرنامج التكويني لتقوية الكفاءات الذاتية 
للمتدربني، وذلك من أجل تعزيز اندماجهم 

في سوق الشغل وتطوير مسارهم املهني.
التقنية،  التأهيالت  إلى  وباإلضافة 
والرقمية  اللغوية  الكفاءات  تطوير  سيتم 

واملقاوالتية والسلوكية للمتدربني.
املهن  مدينة  فإن  ذاته،  املصدر  وحسب 
للعمل  فضاء  على  تحتوي  والكفاءات 
رقمي  ومصنع  للتطوير  ومختبر  املشترك 
وحاضنة تشجع على التفاعل بني املتدربني 
أجل  من  مبدعة  أفكار  تطوير  على  وتحفز 
باإلضافة  الواقع.  أرض  على  تجسيدها 
إلى مركز للتوجيه املهني من أجل مواكبة 
بمرحلة  بدءا  املراحل  جميع  في  املتدربني 
تدريب،  عن  البحث  ثم  الشعبة  اختيار 

ووصوال إلى املواكبة في االندماج املهني.
الجديدة  التكوينية  املؤسسة  كما تضم 
عدة فضاءات معيشية من أجل تأمني راحة 
والعيش  التالحم  قيم  وتعزيز  املتدربني 
تتوفر  للمتدربني  دار  غرار  على  املشترك، 
على داخلية ومطعم بطاقة استيعابية تبلغ 
300 متدرب، إضافة إلى مقصف ومجموعة 

من فضاءات اللقاءات ومالعب رياضية.
لتزويد  مستمرة  األشغال  أن  يذكر 
بمدينتني  للمملكة  الجنوبية  األقاليم 
بكل من جهتي  والكفاءات  للمهن  جديدتني 

الداخلة - وادي الذهب وكلميم - واد نون.

انطالق التكوين مبدينة املهن والكفاءات جلهة العيون - ال�صاقية احلمراء

ال�صلفادور جتدد دعمها ل�صيادة املغرب
 على اأقاليمه اجلنوبية

أكد نائب رئيس جمهورية السلفادور، فليكس أولوا، االثنني بالرباط، أن بالده دعمت على 
الدوام سيادة املغرب على أقاليمه الجنوبية، مجددا دعم السلفادور للوحدة الترابية للمغرب 

وملخطط الحكم الذاتي باعتباره "الحل األوحد" لهذا النزاع اإلقليمي.
وأبرز أولوا، خالل ندوة صحافية عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا املوقف "تم التعبير عنه بوضوح 
سنة 2019"، بمناسبة الزيارة التي قامت بها وزيرة العالقات الدولية لجمهورية السلفادور، 

ألكسندرا هيل تينوكو، إلى اململكة.
وكانت املسؤولة السلفادورية قد جددت حينها التأكيد على دعم بالدها ملغربية الصحراء 
لهذا النزاع  وملبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها اململكة، واصفة إياها بـ "الحل األوحد" 

اإلقليمي.
"الجمهورية  بـ  لبالدها لالعتراف  النهائي"  "السحب  ألكسندرا هيل تينوكو  أكدت  كما 
الصحراوية الوهمية"، مشددة على أن هذا القرار، املتخذ من قبل الرئيس نجيب أبو كيلة، 
يشكل تجسيدا إلرادة جمهورية السلفادور االنفتاح على العالم العربي، وال سيما على املغرب.
وأبرز البيان املشترك الذي صدر، سنة 2019، عقب زيارة العمل التي قامت بها رئيسة 
الديبلوماسية السلفادورية، أن جمهورية السلفادور تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل 
للمملكة  الترابية  الوحدة  احترام  إطار  في  وجدي،  وعملي  واقعي  لحل  الوحيد  "األساس 

املغربية والسيادة الوطنية على أقاليمه الجنوبية".
وأضاف البيان أن حكومة السلفادور "تدعم الجهود الجادة وذات املصداقية" التي يبذلها 
املغرب إليجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع اإلقليمي، يقوم على التوافق".

بالده  عزم  عن  السلفادور  جمهورية  رئيس  نائب  أعرب  بوريطة،  بناصر  لقائه  وخالل 
املتحدة وعلى  األمم  املغربية، داخل  التأكيد على دعمها، بخصوص ملف الصحراء  تجديد 

املستوى الثنائي.
وأشار إلى أن "هذه الدينامية مكنتنا من فتح سفارتني ببلدينا"، مذكرا، في هذا الصدد، 
بالزيارة التي قامت بها ألكسندرا هيل تينوكو إلى اململكة في أكتوبر املاضي، حيث جرى 
خاللها افتتاح سفارة جمهورية السلفادور بالرباط، والتي تعد األولى من نوعها في إفريقيا.
إطالق  من  مكن  البلدين  بني  الروابط  تعزيز  إن  أولوا  فليكس  قال  ذاته،  السياق  وفي 
سبيل  على  مستشهدا،  الثنائي،  التعاون  عالقات  تعزيز  إلى  الهادفة  املبادرات  من  سلسلة 
املثال، بتوقيع اتفاقية توأمة بني العاصمتني الرباط وسان سلفادور، وكذا تبادل الزيارات 

بني الوفود البرملانية والتجارية للبلدين.
التي قدمتها لبالده بهدف  املالية والتقنية  للمملكة على املساعدة  كما أعرب عن شكره 
إطالق جملة من املشاريع في قطاعي الفالحة والثروة الحيوانية، باإلضافة إلى التكنولوجيات 

الجديدة.
توطيد  بهدف  جديدة  طريق  خارطة  وضع  ضرورة  على  السلفادوري  املسؤول  وشدد 
"التي  بالده  استعداد  عن  معربا  البلدين،  جهات  في  املشترك  والتعاون  الثنائية  العالقات 
ستبقى دائما إلى جانب املغرب"، لدعم انضمام اململكة إلى منظومة اندماج أمريكا الوسطى 

والدفاع عن مصالحها.
مباحثات  خاللها  يجري  املغرب،  إلى  بزيارة  يقوم  الذي  السلفادور،  رئيس  نائب  وأكد 

مع عدد من املسؤولني املغاربة، أن بالده تدرك أهمية اململكة باعتبارها بوابة نحو إفريقيا.

مقررتان اأمميتان ت�صائالن اجلزائر ب�صاأن 
اعتقال النا�صط احلقوقي زكي حنا�ص

الولر،  ماري  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  بوضعية  الخاصة  األممية  املقررة  راسلت 
ونظيرتها املقررة املكلفة بالنهوض وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في مكافحة 
اإلرهاب، فيونواال ني أواليني، الجزائر بخصوص اعتقال واحتجاز الناشط الحقوقي زكي 

حناش.
يوثق  والذي  اإلنسان،  املدافع عن حقوق  زكي حناش  اعتقال  تم  بأنه  املقررتان  وذكرت 
حاالت املعتقلني السياسيني بالجزائر، يوم 18 فبراير املاضي من طرف عناصر أمنية بالزي 

املدني من داخل بيته.
وعددت املراسلة جملة من الخروقات التي شابت التعامل مع الناشط الحقوقي، حيث تم 
استجوابه في غياب محاميه، بشأن نشاطه الحقوقي ومنشوراته عبر االنترنيت وعالقاته 
مع مدافعني آخرين عن حقوق اإلنسان. كما تم استجوابه بخصوص مناقشاته مع املقررة 

الخاصة حول وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وتم تقديم زكي حناش أمام املحكمة بتهمة اإلشادة باإلرهاب وبتلقي أموال من مؤسسة 
داخل أو خارج البالد للقيام أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها املس بسالمة الدولة، 
وباملس بالوحدة الترابية للجزائر وبتوزيع منشورات من شأنها اإلضرار باملصلحة الوطنية 
وترويج معلومات زائفة تمس باألمن وبالنظام العام، وهي كلها مخالفات تؤطرها بنود في 

القانون الجنائي.
وجاء في املراسلة أن القاضي أمر باالعتقال االحتياطي للمعني باألمر حيث أودع سجن 
الحراش في زنزانة رفقة 46 سجينا آخر. وأشارت إلى أن املعتقل بدأ إضرابا عن الطعام في 
7 مارس 2022 وواصله إلى 30 منه، حيث تم تمتيعه بالسراح املؤقت، غير أن القضية تظل 

قائمة أمام املحكمة وقد يحكم على الناشط بعقوبة تصل إلى 35 سنة سجنا.
حناش  زكي  واحتجاز  اعتقال  تجاه  العميق  قلقهما  عن  األمميتان  املقررتان  وعبرت 
واالتهامات املوجهة له، التي تبدو »مرتبطة مباشرة بعمله كمدافع عن حقوق اإلنسان« كما 
أعربتا في ذات السياق عن القلق بخصوص استخدام بعض بنود القانون الجنائي املتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب.
بخصوص   2021 دجنبر  في  الحكومة  إلى  املوجهة  بالرسالة  الصدد  هذا  في  وذكرتا 
تعريف األعمال اإلرهابية والدالالت الفضفاضة لعدد من مواد القانون الجنائي التي تمس 
بمبدأ األمن القانوني، وحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وتفرض عقوبات على أفعال 

ال يفترض أن تنظمها تشريعات مكافحة اإلرهاب.
الدول  من  يطلب   22/6 اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  أن  إلى  الجزائر  املراسلة  ونبهت 
الحرص على أن تكون التدابير املتخذة ملكافحة اإلرهاب منسجمة مع التزاماتها بمقتضى 
القانون الدولي وال تمس بعمل وسالمة األفراد واملجموعات وهيئات املجتمع املنخرطة في 

النهوض والدفاع عن حقوق اإلنسان.
وطالبت املقررتان من الحكومة الجزائرية توضيحات في غضون 60 يوما حول مالبسات 
اعتقال زكي حناش واملستندات التي بررت االعتقال، وعن مدى استفادة املعني من املساعدة 
القضائية وعن بواعث االتهامات املوجهة إليه بخصوص اإلشادة باإلرهاب ومدى انسجام 

جهود الجزائر في مكافحة اإلرهاب مع القرارات األممية.

بأغلبية  أوروبا  شمال  مجلس  رفض 
واسعة مسودة توصية تهدف إلى فرض 
املنتجات  استيراد  على  وتدابير  قيود 

القادمة من الصحراء املغربية.
الهيئة  وهو  املجلس،  صوت  وهكذا، 
الرسمي  البرملاني  للتعاون  الرسمية 
تقرير  لصالح  االسكندنافية،  الدول  بني 
الرئاسة، الذي اعتبر أن قضية الصحراء 
ولم  املجلس.  صالحيات  ضمن  تقع  ال 

فحسب،  املشروع  تبني  الرئاسة  ترفض 
بل رفضت حتى مناقشته خالل املجلس.

ملشروع  الذريع  الفشل  ويؤكد 
التوصية هذا، الذي قدمه بعض أعضاء 
االسكندنافي،  األخضر  اليسار  تحالف 
مرة  باملجلس،  للتالعب  سعوا  الذين 
عن  املدافعني  مناورات  أن  أخرى، 
لدى  صدى  أي  لها  يعد  لم  االنفصاليني 

الدول االسكندنافية.

الضوء  التصويت  نتيجة  تسلط  كما 
للسفارات  االستباقية  املقاربة  على 
والتي  االسكندنافية  الدول  في  املغربية 
نجحت في دحر مناورات أعداء القضية 

الوطنية.
وعقد مجلس شمال أوروبا دورته ال 
74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما 
شعار  تحت  نونبر،  و3  أكتوبر   31 بني 
في  أوروبا  شمال  دول  ودور  "مستقبل 

بشكل  الدورة  هذه  وركزت  العالم". 
أساسي على الحرب في أوكرانيا وكذلك 

أزمتي الطاقة واملناخ.
يذكر أن املجلس الذي تم إحداثه عام 
للمؤسسات  تعاون  منتدى  هو   ،1952
االسكندنافية  الدول  في  البرملانية 
وفنلندا  الدنمارك  من  عضوا   87 يضم 
وآيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو 

وغرينالند وأوالند.

جمل�ص �صمال اأوروبا يرف�ص 
باأغلبية وا�صعة م�صروع تو�صية 
ب�صاأن منتجات ال�صحراء املغربية
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يملك ياسين بونو رصيدا ُمشرفا في كرة 
القدم األوروبية، فقد برز الحارس المغربي مع 
فريق إشبيلية في السنوات الماضية، وتوج به 
بلقب الدوري األوروبي لعام 2020 كما حقق 
لقب زامورا كأقل حارس استقباال لألهداف 
في الدوري اإلسباني لموسم 2021 – 2022، 
ويسعى إلضافة إنجاز جديد ُيخلد له مع 
منتخب المغرب في نهائيات قطر.
 وقام حارس الوداد السابق بتمثيل 
المنتخب المغربي منذ عام 2013، وشارك 
معه في نهائيات كأس العالم 2018 في 
روسيا. وفي كأس األمم األفريقية 2019 
كان الخيار األول للمدرب الفرنسي هيرفي 
رونار لحراسة عرين أسود األطلس ونجح في 
الحفاظ على الشباك نظيفة في مباراتي 
نامبيا وكوت ديفوار للتأهل إلى دور ثمن 
النهائي، وكذلك كان الخيار األول منذ وقتها 
في كتيبة المدرب وحيد خليلوزيتش، قبل أن 
يرحل األخير عن المغرب ويحل محله المدرب 
وليد الركراكي.
ياسين بونو كان ضيفا على موقع الفيفا، 
وخصه بحوار تطرق فيه للحديث عن آماله 
مع المغرب في كأس العالم، وما يتوقعه 
من المجموعة الحالية من الالعبين الذين 
يملكهم أسود األطلس.

o  لقد شاركت في كل مباريات التصفيات، 
واستقبلت ثالثة أهداف فقط، ما الذي يمكن أن 

تقوله عن هذا؟
الجانب  على  جيًدا  ُمجهز  كان  الفريق    n
الدفاعي، وكنا منظمين وهذا ساعدنا في استقبال 
القليل من األهداف. وهذا يلعب دوًرا هاًما في 

قدرة أي فريق بالفوز بأي مباراة.
o  في المباراة الحاسمة أمام الكونغو فاز 
المغرب بأربعة أهداف مقابل هدف، كيف كانت 

األجواء في ملعب محمد الخامس؟ 

n  كانت األجواء جيدة والجماهير ساعدت 
الفريق داخل الميدان، شعر الالعبين بمسؤولية 
مضاعفة لجعل هذه الجماهير سعيدة، والحمد 
هلل نجحنا في التأهل.. لم تكن المباراة سهلة 
ألن الكونغو كانت جيدة في الهجمات المرتدة 
وجيدين دفاعًيا، ولكن هدف أوناحي األول ساعدنا 
على لعب المباراة بأريحية وأن نصنع المساحات 
بسهولة، وهذا ما ساعدنا في تحقيق انتصار 

مدهش. 
o هل ُيمكن وصف شعورك بعد إطالق صافرة 

النهاية؟
n  سيكون من الصعب وصف هذا الشعور، 
ألن كل العب يحلم دائًما باللعب في كأس العالم، 
وقد كانت لدّي إصابة في بداية المباراة ولذلك 
لم أعش اللحظة نفسها، ولكن عندما علمت بأننا 
حققنا الصعود فقد كان شعوري عظيًما، ألن ذلك 
كان الهدف الذي كّنا نعمل عليه لفترة طويلة وكّنا 

نشعر بسعادة كبيرة.
o ترعرعت في الدار البيضاء، وبدأت مسيرتك 
متعلًقا  مازلت  أنك  ترى  هل  ال��وداد،  فريق  مع 

بالوداد؟ 
هناك  أجد  ما  ودائًما  هناك  نشأت  لقد    n
رابًطا بيني وبينهم، سواء مع جماهير الوداد 
أو مع مدينة الدار البيضاء بشكٍل عام وأشعر 
باالنتماء لهم.. بالنسبة لي كان فخًرا أنني بدأت 
مسيرتي في في العاصمة االقتصادية، وأنا حالًيا 

في أوروبا.
خليلوزيتش  السابق  المدرب  بدأ  لقد     o
تدريب المنتخب المغربي في 2019 فما الذي 

ترى أنه جلبه للفريق؟ 
n  إنه مدرب جاد، وهو ُمباشر وواضح فيما 
يريده مّنا على مستوى مبادئ اللعب ولقد عمل 

الالعبين على فهمها بالتدريج. 
  o  أيوب الكعبي كان الهداف في مرحلة 

التصفيات، هل يمكنك أن تخبرنا عنه أكثر؟ 
n  أيوب الكعبي مهاجم كبير، ويملك جودة 
مرحلة  وف��ي  المساحات  استخدام  في  مهمة 

الحيازة.. ُيمكنه أن يستحوذ على الكرة بشكٍل 
جيد وأن يزعج المدافعين كما أنه حاسم أمام 

المرمى. 
o  لعبت دوًرا مهًما في فوز إشبيلية ببطولة 
الدوري األوروبي في عام 2020، ماذا تعني تلك 

الخطوة في مسيرتك؟ 
كان  لي،  بالنسبة  لحظة خالدة  ستبقى    n
إنجاًزا استثنائًيا واآلن أنا أحاول الحفاظ على 
المناسب  واألداء  المستمر  بالعمل  مستواي 

لتحقيق أشياء أخرى مثل هذه في المستقبل.
o كيف ترى مجموعة المغرب في كأس العالم.. 

بوجود بلجيكا وكندا و كرواتيا؟ 
قوي،  فريق  كبار وهو  تملك العبين  بلجيكا 
وقد وصلوا سابقًا إلى نصف نهائي كأس العالم 
والجميع يعرف قوتهم، وكرواتيا هي وصيف 
النسخة األخيرة.. أما كندا فهو منتخب طموح 
ولذلك  أيًضا  الكبار  الالعبين  بعض  ويملك 

سيكونون منافسين صعباب لنا.
o  باعتقادك إلى أين سيصل منتخب المغرب 

في نهائيات كأس العالم؟ 
تجربتنا  من  التعلم  علينا  أن  أعتقد    n
دور  تجاوز  هدفنا  سيكون   ،2018 روسيا  في 
المجموعات، وعلينا أن نكون جاهزين بالكامل 

للعب هذه المباريات ألجل التأهل.
o  من تختار من الالعبين المتواجدين في 
عليهم،  اإلعالم  يركز  ال  الذين  المغرب  منتخب 

ولكنك ترى بأن لديهم مستقباًل كبيًرا؟ 
n  نايف أكرد وسفيان أمرابط، كالهما يملك 
ُتمكنهما من أن يصبحوا العبين  جودة كبيرة 
حتى  للوقت  يحتاجان  فقط  ولكنهما  مذهلين، 

يتمكنا من الوصول إلى المستوى األعلى.

o ما هو المنتخب الذي تتمنى مواجهته في 
كأس العالم في قطر؟ 

n  األرجنتين. أملك الكثير من األصدقاء في 
إذا  جيًدا  لقاء  وسيكون  األرجنتيني  المنتخب 

حدث. 

الحارس الدولي،ياسين بونو، في حوار مع موقع الفيفا:

املنتخب املغربي تعلم الدر�س من مونديال رو�سيا واأمتنى مواجهة الأرجنتني

بونو حامي العرين المغربي

المشاركة في  الثالث  المغربية  الفريق  تنتظر 
االستحقاقات القارية، الوداد والرجاء في دوري 
األبطال، والجيش الملكي في كأس الكونفدرالية، 
خصومها في المرحلة المقبلة من التنافس، حيث 
تحتضن القاهرة يومه األربعاء مراسيم سحب قرعة 

دور المجموعات.
الموسم  لقب  حامل  الرياضي،  ال��وداد  ويأمل 

الماضي بعد التغلب على األهلي بهدفين دون رد، 
التوالي،  الثاني على  أن يحافظ على لقبه للعام 
 2020 نسختي  في  المصري،  الفريق  فعل  كما 
من  العديد  مواجهة  في  سيكون  لكنه  و2021، 
األندية المميزة، في مقدمتها األهلي، صاحب الرقم 
القياسي في التتويجات، وبطل الدوري المصري 

مرتين متتاليتين، الزمالك، بجانب غريمه الرجاء 
والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.
البطولة  هذه  من  المجموعات  دور  أن  ال شك 
الكبار، كما  بالمفاجآت وخروج  دائًما ما يمتلئ 
حدث للزمالك مثاًل في آخر عامين، رغم أنه قبلها 

كان في النهائي وخسره أمام األهلي. 
وستنطلق القرعة في تمام الثانية ظهًرا بتوقيت 

مصر، الواحدة ظهًرا بتوقيت المغرب. 
وتم تصنيف الفرق وفقا لنتائجها في البطوالت 
األفريقية خالل المواسم الخمس السابقة، وسيتم 
توزيعها على المستويات األربعة في قرعة دور 

المجموعات.
ال��وداد  المصري،  األهلي  األول:  التصنيف 
البيضاوي، الترجي التونسي والرجاء البيضاوي. 
صنداونز الجنوب إفريقي،  التصنيف الثاني: 
الزمالك المصري، بترو أتلتيكو األنغولي، حوريا 

الغيني.
شباب  التنزاني،  سيمبا  الثالث:  التصنيف 
الجزائري،  القبائل  شبيبة  الجزائري،  بلوزداد 

الهالل السوداني.
القطن الكاميروني، المريخ  التصنيف الرابع: 
السوداني، فايبرز األوغندي، فيتا كلوب الكونغولي 

أو رايل كلوب البوركينابي.
الجيش  وضع  تم  الكاف  كأس  مسابقة  وفي 
الممثل  وسيكون  الثاني،  المستوى  في  الملكي 
الوحيد لكرة القدم المغربية، بعد الخروج المبكر 
لحامل اللقب، نهضة بركان، على يد اتحاد المنستير 

التونسي.

الأندية المغربية تنتظر اليوم خ�سومها قاريا

استدعي مدافع نادي موناكو، أكسل ديزازي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال قطر، بدال من قلب 
دفاع باريس سان جيرمان، بريسنيل كيمبيمبي، حسب ما أفاد االتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم االثنين.
وكشف بيان االتحاد قبيل التجمع األول للمنتخب الفرنسي في كليرفونتين قبل أسبوع من انطالق 
مونديال قطر أن »كيمبيمبي لعب خمس عشرة دقيقة مع ناديه يوم األحد، وهي المرة األولى منذ نهاية 
قد تعافى بشكل كاف من إصابة في وتر العرقوب،  أكتوبر«، مضيفا أنه »ال يعتبر نفسه )كيمبيمبي( 

ليحتفظ بمكانه في خط دفاع الزرق«.
واتخذ قرار استبعاد كيمبيمبي واستدعاء ديزازي صبيحة االثنين قبيل انطالق االستعدادات النهائية 

للمنتخب الفرنسي بعد نقاش بين المدرب ديدييه ديشان والطاقم الطبي.
وجاء استدعاء ديزازي بعد ساعات قليلة من تسببه في إصابة نجم نادي مارسيليا، الدولي المغربي 

أمين حارث خالل مباراة فريقيهما يوم األحد في الدوري الفرنسي.
وأصيب حارث في الدقيقة 58 خالل تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، 
قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله إلى غرف المالبس على الحمالة، تاركا مكانه لديميتري 

باييت الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.
المشاركة مع  اإلصابة ستحرم حارث من  تلك  أن  االثنين،  اليوم  بيان رسمي،  في  مارسيليا  وأعلن 

المنتخب المغربي في مونديال قطر.

ع.س.4285 ا.د ع.س.4286 ا.د

الوداد والرجاء يخططان لبلوغ أعلى المراتب قاريا

في  االثنين،  أمس  أول  اليد،  لكرة  النسوي  الوطني  المنتخب  انهزم 
27 مقابل  بنتيجة  الكونغولي  أمام نظيره  دكار  بالقرب من  ديامنياديو 
38 في مباراته الرابعة واألخيرة، في دور المجموعات من النسخة 25 

لكأس األمم األفريقية سيدات.
وعند نهاية الجولة األولى من المباراة كانت النتيجة لصالح المنتخب 
الكونغولي بحصة 17 مقابل 15، قبل أن يتمكن هذا األخير من توسيع 

الفارق خالل الشوط الثاني وإنهاء المباراة بفوز ب )38 – 27(.
وتعد هذه الهزيمة هي الرابعة للمنتخب المغربي في هذه البطولة، 
التي تجرى بقاعة الرياضات دكار أرينا بديامنياديو إلى غاية 19 نونبر 
الجاري، وذلك بعد خسارته أمام تونس )25 – 35( وغينيا )20 – 28( 

ومصر )20 – 28(.
الثالثة التي أقيمت يوم االثنين، سحقت  وفي مباراة عن المجموعة 
كوت ديفوار مدغشقر بنتيجة 40 – 14 في ثالث هزيمة للفريق الملغاشي 

خالل هذه البطولة.
وفي المجموعة األولى، انتصرت الجزائر على الرأس األخضر بنتيجة 

 .30 – 36
وبحسب نظام البطولة بتأهل الفريقان األول والثاني عن كل مجموعة 
من المجموعات الثالث إلى جانب فريقين احتال أحسن ترتيب، إلى الدور 

الربع النهائي من البطولة.
ويشارك في هذه البطولة اإلفريقية 13 بلدا، سيتأهل األربعة األوائل 
في البطولة لكأس العالم المقبلة المرتقبة في 2023 بالدنمارك والسويد 

والنرويج. 

المنتخب الوطني 
ي�سنع الأ�سفار ببطولة 
اإفريقيا لكرة اليد للإناث

اأ�ساب اأمين حارث فنال مكافاأة

الوداد والرجاء يخططان لبلوغ أعلى المراتب قاريا
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قطر تتحدى العالم وتراهن على تقدمي نسخة جد مميزة من بطولة كأس العالم. وإلجناح رهانها،وضعت قطر ميزانية 
مالية كبيرة جدا، كما استعانت  بالعديد من الكفاءات واخلبرات من مختلف التخصصات ومن مختلف بلدان العالم.

يف هذا اإلطار،يحتل املغرب موقعا هاما على مستوى ترتيب الدول التي استعانت بها قطر يف التحضير ويف تنظيم املونديال 
القادم،واستجاب املغرب للنداء وقدم بالفعل دعما كبيرا تنوع شكال ومضمونا،حيث يحضر بخمسة العبني فاعلني نالوا 
رسميتهم بعيدا عن الئحة الناخب الوطني وليد الركراكي.

العبين مغاربة كبار في مونديال قطر 
خلت منهم قائمة وليد الركراكي

عزيز بلبودالي

5
 األمن املغربي شريك 

أساسي  يف حماية 
املونديال:

اتفاقا  وقطر  املغرب  من  كل  وقع 
املغربي  األمن  تكليف  بمقتضاه  يتم 
مونديال  في جهود حماية  باملساهمة 
رسميا  سينطلق  والذي  بقطر،   2022
االتفاق  وهو  القادم،  نونبر   20 يوم 
الذي وقعه عن الجانب القطري العميد 
وحدة  رئيس  املهندي  خليل  إبراهيم 
بلجنة  واالتصال  القانونية  الشؤون 
كأس  بطولة  وسالمة  أمن  عمليات 
الجانب  وعن   ،2022 قطر  العالم  
بالدوحة محمد  اململكة  املغربي سفير 

ستري.
سبورتس”  إن  “بي  قناة  وكانت 
توقيعه،  تم  الذي  االتفاق  أن  قالت 
إلى  يهدف   2022 أكتوبر   2 األحد 
املغرب  بني  األمني  التعاون  تعزيز 
الرامية  الخطط  كافة  وتنفيذ  وقطر، 
لضمان األمن خالل فترة كأس العالم، 
التي تستمر 28 يوما، فضال عن الرفع 
من مستويات األجهزة األمنّية املعنّية 
سالمة  وضمان  املونديال  بتأمني 

املشجعني.
وكان وفد أمني مغربي برئاسة املدير 
التراب  ومراقبة  الوطني  لألمن  العام 
الوطني عبد اللطيف حموشي، قد زار 
ووقف  املاضي،  ماي  نهاية شهر  قطر 
املستضيفة  القطرية  املالعب  على 
زار  قطريا  وفدا  أن  كما  للمونديال، 
السوبر  كأس  نهائي  وحضر  املغرب، 
اإلفريقي بني الوداد الرياضي ونهضة 
بركان، في ملعب مجمع األمير موالي 

عبد هلل بالرباط.

في 19 دجنبر 2021، أعلن االتحاد الدولي لكرة تعاقده مع املغربي 
الفني  اإلبداع  عن  مسؤوال  إليه،  لينضم  الشهيرريدوان   املوسيقي 

واألمور الترفيهية “مونديال قطر 2022”في
بعد ذلك، قدم الفنان املغربي األغنية الرسمية لكأس العالم 2022 في 

قطر، »هيا هيا.. نحن أفضل معا«.
كما سهر ريدوان على إنتاج األغنية الرسمية الثانية لنهائيات كأس 
غشت   20 السبت  يوم  “فيفا،  الدولي  االتحاد  أطلقها  والتي  العالم، 

2022، تحت عنوان »أرحب«
وتجلت أبرز ملسة فنية مغربية في الترويج لنهائيات كأس العالم، 
في مشاركة الفنانتني املغربيتني منال بنشليخة ونورة فتحي في أغنية 
بعنوان نور السماء    Light The Sky إلى جانب اإلماراتية بلقيس 

فتحي والعراقية رحمة رياض، ودائما من إنتاج املغربي ريدوان.

الجمهور  ينتقل  أن  املتوقع  من 
املغربي باآلالف، إلى دولة قطر، لدعم 
في  مبارياتها  في  الوطنية  النخبة 
كرواتيا،  منتخبات  أمام  املونديال 
في  الحال  كان  كما  كندا،  بلجيكا، 
مونديال روسيا 2018 حيث بصمت 
حضور  على  املغربية  الجماهير 
املنابر  كبريات  كل  عنه  كتبت  بارز 

اإلعالمية العاملية.
حضور  أهمية  في  منها  ووعيا 
ومساهمة  بقطر،  املغربي  الجمهور 
من  كبيرة  بأعداد  تنقله  تسهيل  في 
هذه  على  دفء جماهيري  أجل خلق 
تحتضنها  التي  العاملية  التظاهرة 
قطر، وضعت الجامعة امللكية املغربية 

لكرة القدم، بشراكة مع الخطوط امللكية املغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
والرياضة، مجموعة من التسهيالت أمام الجماهير املغربية للسفر إلى قطر.

وأكيد، سيشكل الحضور الجماهيري املغربي إضافة متميزة على أجواء مونديال قطر 
وسيساهم بدون شك في إنجاح هذا امللتقى العاملي .

 الفنان املغربي ريدوان وأغاني املونديال:

 أحمد آيت سيدي عبد القادر،مغربي يعتني مبجسم كأس العالم

يوسف املربوح مغربي يساهم يف إنشاء أول فندق عائم يف العالم

 اجلمهور املغربي:

ميالنو  مدينة  في  يعيش  مغربي  القادر،  عبد  سيدي  آيت  أحمد 
إيطالية،متخصصة في صناعة مجسمات  يعمل في شركة   اإليطالية، 
كؤوس وميداليات أكبر التظاهرات الرياضية العاملية، على غرار مجسم 
كأس العالم )املونديال(، وكأس دوري أبطال أوروبا، كأس يوروبا ليغ، 
“غلوب  وجوائز  العربي،  الخليج  وكأس  األوروبي،  السوبر  وكأس 

سوكر دبي.” 
القادر، وهو من مواليد  أن يكون أحمد آيت سيدي عبد  القدر  شاء 
1964، بضواحي مدينة ورزازات، حسب ما نشرته تقارير إعالمية،من 
في  العالم  لكأس  األصلي  املجسم  إعداد  في  الكواليس  جنود  أهم 
وإعادة  تزيينه  على  شخصيا،  يسهر،  أنه  إذ  األخيرة،  الـ5  الدورات 
ترميمه بسبب تضرره من العوامل الجوية كل 4 سنوات، وإعادة طالئه 
في  الباكالوريا  على  الحاصل  الشرقي،  الجنوب  إبن  املربوح،  يوسف 
شعبة تقنيات الكهرباء بالثانوية التقنية بالرشيدية، بصم على حضور 

قوي بعد تكليفه، إلى جانب طاقم من جنسيات أخرى، بمهمة إنجاز التصميم الكهربائي لهذه الباخرة بسان 
نازير على مشارف مدينة نانت الفرنسية، والتي استأثرت باهتمام العالم.

على  حاصل  عمره،  من  سنة   29 بعد  يتجاوز  لم  املربوح،  يوسف 
باملدرسة  الكهرباء  هندسة  تخصص  التكنولوجي  الجامعي  الدبلوم 
جامعة  في  واملاستر  اإلجازة  ثم  البيضاء،  بالدار  للتكنولوجيا  العليا 
نانت في نفس التخصص، وهي شواهد أهلته ليكون مهندسا للكهرباء 
في منشآت تصنيع البواخر والسفن السياحية في سان نازير بفرنسا.
أول  بإنشاء  املكلف  الطاقم  إلى  املربوح،  يوسف  انضم  بمؤهالته، 

فندق عائم في العالم يحمل إسم »أم أس سي وورلد أوروبا«.
إنجاز  بمهمة  كلف  باملغرب،  الشرقي  الجنوب  إبن  املربوح،  يوسف 
مدينة  مشارف  على  نازير  بسان  الباخرة  لهذه  الكهربائي  التصميم 

نانت الفرنسية.
نال ثقة الشركة التي عهد إليها بناء الفندق العائم وأضحى واحدا 
من املشاركني في إنشاء هذه الباخرة املصنفة 5 نجوم، والتي تحتوي 
سباحة،  برك  و6  شخص،   6000 من  ألكثر  تتسع  غرفة،   2633 على 

ومحالت للتسوق، و13 مطعما، وهي خدمات ستقدمها الباخرة لزوار قطر في املونديال.

القندق العائم 
بمساهمة 
إبداعية 
مغربية

 أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الهندسة 
المغربية تظل رائدة الدراسات التي تشكل موضوع 
الوطنية،  األفضلية  بند  مع  دول��ي،  ع��روض  طلب 
المهيكلة  الدراسات  إطار  في  المكتب  أطلقه  الذي 
الحديدية  السكك  شبكة  لتطوير  واالستشرافية 

الوطنية مستقبال.
وأبرز المكتب، يوم األحد في بيان توضيحي إثر 
»تداول بعض وسائل اإلعالم ألخبار أدت إلى حدوث 
لبس كبير، ولمعلومات مغلوطة تماما حول تطور 
مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية«، 
Egis-« أن طلب العروض هذا، الذي فازت به شركة
Rail Maroc / France«، شمل خدمات المراقبة 
المشروع  بملخص  الخاصة  للدراسات  الخارجية 
التفصيلي  األول��ي  والمشروع   ،  )APS( األول��ي 
ومشروع )APD- PRO( البنية التحتية، والهندسة 
المدنية، والمنشآت الفنية، وأشغال الحفر الالزمة 
القنيطرة ومراكش  بين  السككية  القدرة  للرفع من 

وعلى مستوى محور الدار البيضاء.
وأوضح المصدر ذاته أن طلب العروض سالف 
الذكر شمل المراقبة الخارجية للدراسات الخاصة 

بكل من مقاطع القنيطرة - عين السبع ، وعين السبع 
- النواصر ، والنواصر - مراكش ، والتي تم منحها 
بداية هذا العام لمكاتب مغربية ضمن مجموعات مع 
 Novec / : مكاتب فرنسية و/أو كورية )مجموعات
 Ingerop, Setec Maroc /Setec Ferroviaire/

Setec International / Setec TPI, et CID/
 Dohwa Engineering CO, LTD / Korea
National Railway(. وأضاف أن طلب العروض 
تحليل  يهم  الخارجية  بالمراقبة  الخاص  ه��ذا 
مواصفات مشروع القنيطرة - مراكش، والتحقق من 

المتطلبات األساسية للمشروع )الوظائف ، السالمة 
التشغيلية ، الصيانة ، االستدامة ، تكلفة االستثمار ، 
..(، فضال عن التحقق من البرامج الوظيفية لمحطات 
السكك الحديدية والمنشآت الطرفية ، بما في ذلك 

اإلكراهات ذات الصلة باالستغالل.
إلى  الحديدية  للسكك  الوطني  المكتب  وأش��ار 
أن»المكانة المتميزة للخبرة الوطنية ال تحتاج إلى 
إثبات، من أجل مواكبة استمرارية وتفعيل المسيرة 
التنموية الكبرى للمملكة، تحت القيادة المتبصرة 
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس« . وأكد المكتب 
أنه »من منطلق المكتسبات التي تحققت في أول 
مشروع مغربي فائق السرعة، والذي شهد إنجازه 
نسبة اندماج محلي كبيرة، تظل الهندسة المغربية 
رائدة الدراسات التي تشكل موضوع طلب العروض 
هذا«، مسجال أن مكاتب الدراسات األجنبية لديها 
، سيقومون  مغاربة  مهندسين  تضم  محلية  فروع 
 ، المستقلة  والتقنية  الخارجية  المراقبة  بإنجاز 
لمساعدة المديرية التي تنفذ المشروع داخل المكتب 
الوطني للسكك الحديدية وتسهر على تنفيذه في 

أفضل الظروف.

أحمد بيضي
والميادين،  األطياف  مختلف  من  فردا   20 بمشاركة 
والمهنية  والجمعوية  واإلعالمية  منها  االقتصادية 
والحرفية والتعليمية والشبابية، انطلقت قافلة من مدينة 
خنيفرة نحو إقليمي السمارة والعيون باألقاليم الجنوبية 
الصحراوية للمملكة المغربية، تحت يافطة »منظمة جمع 
هذه  وعرفت  العالم«،  عبر  الملكيين  الصحراويين  شمل 
القافلة استقباالت حارة على طول الطريق الممتدة على 
مسافة 1400 كيلومتر، وأحرها االستقبال الذي حظيت به 
بمدخل مدينة السمارة من جانب فاعلين محليين من أبناء 
الصحراء المغربية، وبينهم من تربطهم عالقة عمومة مع 
بعض المشاركين في القافلة، في إشارة واضحة للدم الواحد 

الذي يجري في عروق المغاربة من طنجة إلى الكويرة.
يحلو  كما  العالمة«،  »السمارة  أو  السمارة،  وبقلب 
حضرية  جماعة  م��ن  والمتكونة  تسميتها،  ألهاليها 
واحدة، وخمس جماعات قروية، سجل المشاركون حجم 
الموروث التاريخي واألركيولوجي، وكذا المؤهالت الثقافية 
والطبيعية واالقتصادية بهذه المدينة العريقة، والتجربة 
والمشاريع  والمبادرات  األرقام  ترجمتها  التي  التنموية 
والبنيات  واالجتماعية  االقتصادية  والبرامج  المهيكلة، 
التحتية، وكان ألعضاء القافلة لقاًء رسمي مع عامل إقليم 
السمارة الذي استقبلهم استقباال حارا دام أزيد من ساعتين، 
وكان مرفوقا برئيسي المجلسين االقليمي والبلدي، والكاتب 
القافلة  وفد  قيام  قبل  المنتخبين،  وبعض  للعمالة  العام 

بتسليم هدايا رمزية من الصناعة الزيانية. 
وعلى خلفية ما تكتسيه مدينة السمارة من مكانة بارزة 
في تاريخ المغرب، باعتبارها نقطة استراتيجية، وجسرا 
موالي  السلطان  اتخذها  والتي  والجنوب،  الشمال  بين 
لمواجهة  خلفية  وقاعدة  للجهاد،  معقال  األول  الحسن 
المعتدين على المناطق الجنوبية، وبعده السلطان موالي 
عبد العزيز الذي ساهم في جعلها مركزا لإلشعاع الديني، 
أعضاء  فيه  تقدم  المثمر،  النقاش  من  بجو  اللقاء  تميز 
القافلة بكلماتهم، دون أن يفوت عامل اإلقليم استعراض 
ما تم وسيتم إنجازه من مشاريع تنموية، بينما أبرز كل 
األصول  عمق  واإلقليمي  البلدي  المجلسين  رئيسي  من 
التاريخية التي تميز مدينة السمارة، وارتباط شيوخها 
بباقي الشيوخ واألولياء المنتشرين عبر المناطق الداخلية 

للمملكة. 
السم  المحتملة  األص���ول  القافلة  أع��ض��اء  وس��ج��ل 
على طول  »السمار«  »السمارة«، ومن ذلك تواجد نبات 
وادي سلوان، إلى جانب تسميات أخرى مثل »الصمارة« 
الباسلة  المقاومة  تاريخ  سجلوا  بينما  و«السميراء«، 
القبائل،  هذه  أهالي  وأصل  »الرقيبات«،  قبائل:  بزعامة 
وكيف ينحدرون من الشيخ أحمد الركيبي الذي عاش في 
منطقة الساقية الحمراء  في القرن السادس عشر، فضال 
عن صحة ما يؤكد أن جدهم أحمد الركيبي ينتسب إلى عبد 
السالم بن مشيش أو لقبائل صنهاجة األمازيغية، في حين 
تمت اإلشارة إلى ما عرفته المنطقة من نزاعات ومعارك، 
ومن هجومات متوحشة لم تثنيهم عن تعلقهم بمغربيتهم.

وبينما تزامنت زيارة »القافلة الخنيفرية« مع معرض 
للصناعة التقليدية، المنظم في إطار احتفاالت الذكرى 47 
للمسيرة الخضراء، حرص المشاركون فيها على حضور 
االفتتاح الرسمي لهذا المعرض بساحة المسجد الكبير، في 
حضور عامل اإلقليم وعدة مسؤولين سياسيين وعسكريين 
ومنتخبين، تحت شعار »الصناعة التقليدية موروث أصيل 
في خدمة التنمية«،  وذلك بمشاركة 45 عارضا من جمعيات 
وتعاونيات تنتمي لجهات العيون الساقية الحمراء وكلميم 
واد نون وأكادير إداوتنان، قاموا فيها بعرض عدة منتجات 
وصناعات وفنون وابداعات تقليدية، فيما عرفت المناسبة 
التقنية على عدد كبير من  المعدات  توزيع مجموعة من 

الصناع والحرفيين.
وقبل توديع أعضاء وفد القافلة لمدينة السمارة، تمت 
دعوتهم لحفل عشاء أقيم تحت خيمة صحراوية أصيلة، 
نصبت على تراب النفوذ المجالي ألمكالة، وقد تم إعدادها 

لتكون مثاليًة تحت سماء ليلية صافية، وأمام نار موقدة 
على طريقة تقاليد عيش األجداد، وذلك في حضور عامل 
محلية،  وفعاليات  ومدنية،  عسكرية  اإلقليم وشخصيات 
إلى جانب مشاركين في قافلة طبية متعددة التخصصات 
ونزالء سجنها  للساكنة  خدماتها  لتقديم  بالمدينة  حلت 
المحلي، حيث عاش الجميع لحظة ممتعة تميزت بحفل 
غنائي حساني جميل، وبكلمة عاملية أشارت لظاهرة نيازك 
المنطقة، ولطابع بريدي تم إصداره بمناسبة ذكرى المسيرة 

وبمشروع طريق نحو موريتانيا. 
ومن خالل اللقاءات والمبادالت الفكرية، لم يفت بعض 
لعقد  مالئمة  صيغ  في  التفكير  اقتراح  القافلة  أعضاء 
اتفاقيات شراكة مع جمعيات محلية، وفي تعزيز النسخة 
المقبلة من القافلة بمستثمرين ورجال أعمال وفاعلين في 
مجال السياحة، وأمام الصيت الذي أحدثته القافلة، بادرت 
اإلذاعة األمازيغية الجهوية إلى ربط االتصال بإعالميين 
مشاركين في القافلة لوضع الرأي العام في أهداف وبرنامج 
هذه القافلة، ليتم توديع السمارة في اليوم الموالي بحفل 
رمزي جمع فرعي منظمة جمع شمل الصحراويين، لخنيفرة 
والسمارة، جرى خالله تبادل الهدايا والشكر على غرار 
باقي المحطات التي ضمنتها القافلة في برنامجها المسطر. 
ومن السمارة إلى العيون، كبرى حواضر مدن الصحراء 
المغربية، والتي عرفت تطورا بشريا وعمرانيا وتنمويا 
كبيرا منذ تحريرها من االستعمار اإلسباني سنة 1975، 
ثكنة  مجرد  من  انتقلت  حين  الخضراء،  المسيرة  تاريخ 
إلى   ،1928 عام  اإلسباني  المستعمر  أسسها  عسكرية 
فيها  اطلع  حيث  المغربية،  الصحراء  في  مدينة  أكبر 
وفد القافلة على ما عرفته من تطور متسارع ومن جهود 
ومؤهالت سياحية،  مفتوحة  وأوراش  كبيرة  استثمارية 
ورياضية  اجتماعية  ومرافق  حديثة  وبنايات  وش��وارع 
شوارع  ومن  كبرى،  وفنادق  للتسوق  وثقافية، وأماكن 
وأسواق معروفة بحركيتها التي ال تتوقف إال في ساعات 

متأخرة من الليل.
هنا بمدينة العيون، وجد أعضاء »قافلة خنيفرة« عدة 
استقباالت حارة من لدن المجتمع المدني وأبناء العمومة، 
وعدة لقاءات وحوارات، فيما حرصوا على مشاركة أبناء 
المدينة احتفاالت المملكة بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء، 
من خالل حضورهم جميعا بساحة المشور التي شهدت 

من  غنائية  بفرق  تميزت  مسبوقة،  غير  احتفالية  أجواء 
الفن المحلي األصيل، وأهازيج وزغاريد، وغطاء باألعالم 
الجهة  ووالي  اإلقليم  عامل  حضور  وسجلت  المغربية، 
وشخصيات عسكرية ومدنية، ورؤساء المصالح الخارجية، 
إلى جانب القناصلة الممثلين للبلدان العربية واإلفريقية 

واألجنبية التي فتحت قنصلياتها بمدينة العيون.
بتظاهرة  السنة  هذه  المسيرة«  »احتفاالت  وتميزت 
والعشرين،  الثانية  دورته  في  العيون،  ماراطون  نصف 
المنظمة من طرف جمعية شباب الساقية الحمراء أللعاب 
القوى، تحت رعاية جاللة الملك محمد السادس، وبدعم من 
والية جهة العيون – الساقية الحمراء والمجلس الجهوي 
والمجلس اإلقليمي للعيون وجماعتي العيون والمرسى 
ووكالة الجنوب وفوسبوكراع، وعدد من الشركاء والداعمين، 
وجرى الماراطون بمشاركة حوالي 8000 عداءة وعداء من 
مختلف األعمار واألجناس، من إثيوبيا وكينيا وإريتيريا 
وفرنسا وإسبانيا والسنغال وجزر القمر والغابون وساحل 
العاج وأوغندا والبحرين وجنوب إفريقيا، إلى جانب أبرز 

العدائين المغاربة.
المغربي،  العداء  الرياضية بفوز  التظاهرة  واختتمت 
محمد لبيباط، بعد تمكنه من قطع مسافة السباق في ظرف 
1 س  و2 د، متبوعا بالعداء البحريني شيروبن ابراهام في 
المرتبة الثانية فيما حل الكيني كيموتاي ويسلي كيبكموا 
التي تمكنت فيها  اإلناث  فئة  الثالثة، مقابل  المرتبة  في 
العداءة الكينية، جبكوجيباسكاليا، من الفوز بعدما قطعت 
متبوعة  ث،  و59  د  و10  1س  ظرف  في  السباق  مسافة 
بمواطنتها لونغاريغالدايزشيروب في المرتبة الثانية، بينما 
الثالثة،  المرتبة  العداءة المغربية رقية الموهين  احتلت 
به  معترف  العيون  ماراطون  أن نصف  إلى  اإلش��ارة  مع 
من الجمعية الدولية للماراطون والسباقات على الطريق 

المعترف بها لدى االتحاد الدولي أللعاب القوى.
المؤتمرات«  »قصر  القافلة  وفد  حضر  ذلك  وخ��الل 
عبد  المغربي  والفنان  الموسيقار  حظي  حيث  بالعيون 
الوهاب الدكالي، في ذات اليوم، بتكريم خاص من طرف 
على  بكلمة  تقدمه  وبعد  الحمراء،  الساقية  العيون  جهة 
هامش المناسبة، قدم كشكوال من أغانيه الخالدة وألحانه 
العريقة التي تفاعل معها الحضور الوازن بشكل راق، وفي 
جو متشبع بالوطنية، ذلك قبل تسليمه هدايا جميلة من 

إبداع الصناعة المحلية، لينتقل بالجميع إلى حفل توقيع 
سيرته الذاتية: »شيء من حياتي«، كما تم تكريم فعاليات 
ساهمت في تنمية وازدهار األقاليم الجنوبية، بينهم محمد 
اإلمام ماء العينين بوصفه رجل أعمال ساهم في الحركة 

االقتصادية بالجنوب .
وبالنظر للدور الذي لعبته الزوايا الصوفية في بناء 
تاريخ المغرب وتحديد المالمح العامة لألقاليم الصحراوية، 
استجاب أعضاء القافلة لدعوة زيارة زاوية الولي الصالح 
الشيخ سيدي أحمد العروسي، على بعد 30 كلم من مدينة 
السمارة، والواقعة على مشارف وادي الساقية الحمراء، 
وذلك لكون شيخها من شيوخ عصره في العالم الصوفي، 
ومن األولياء الصالحين في القرن العاشر الهجري، وقد 
تزامن حضور أعضاء القافلة مع الحفل الديني الذي أقامه 
وبعده  ملكية،  لهبة  زاويتهم  تلقي  بمناسبة  العروسيون 
انتقل الجميع لزيارة خاصة لضريح الشيخ سيدي أحمد 
العروسي حيث تابع الجميع شروحات حول سيرة وكرامات 

الشيخ الولي ومن معه من المدفونين بالضريح. 
ووقف وفد القافلة على بعض أسماء ومواقع الزوايا 
التي ذاع صيتها، وال تقل عن زاوية الشيخ سيدي أحمد 
لعروسي، زاوية أوالد تيدرارين، زاوية الشيخ سيد أحمد 
موسى، زاوية الشيخ ماء العينين، زاوية الشيخ سيد أحمد 
الركيبي وغيرها، كما التقوا بعدد من المنحدرين من  قبيلة 
أوالدتيدرارين الذين تحدثوا عن جدهم واألب الكبير لهذه 
القبيلة حنين بن سرحان بن عبد الوليد بن الحسن بن 
محمد بن كلي بن أبي دجانة األنصاري الخزرجي، وجده 
كان من ضمن الفاتحين الذين قدموا مع عقبة بن نافع في 
حملته األولى سنة 662 ميالدية، وقد عرفت القبيلة في 
كتب التاريخ بأسماء متعددة منها أبناء اعز وهو ابويعزى 

بن إبراهيم بن حنين أو موالي بوعزى المغربي.
من اللحظات المؤثرة التي سجلتها القافلة، حدثت بعد 
تمكن أحد أعضاء القافلة من التعرف على قبر والده، بفضل 
أحد المسنين من أبناء الصحراء، والذي توفي خالل أوائل 
الثمانينيات، حيث لم يتخلف كافة أعضاء القافلة عن مرافقة 
قبل  ذلك  ومهيب،  دامع  في خشوع  القبر  لزيارة  زميلهم 
اختتام برنامج القافلة، وبداية عودتها لقلعتها الحمراء 
باألطلس المتوسط، وفي طريق عودتها تم استقبالها في 
ضيافة مقر جمعية القاضي عياض بتزنيت من طرف جمعية 
بيت األنصار اوالد تيدرارين للتنمية والتواصل، وتم تتويج 
االستقبال بقراءات قرآنية ومأدبة عشاء ونقاشات، ثم بتبادل 

عدد من الهدايا وتسليم شهادات تقديرية.

في الواجهة02
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من خالل اللقاءات والمبادالت 
الفكرية، لم يفت بعض أعضاء 

القافلة اقتراح التفكير في 
صيغ مالئمة لعقد اتفاقيات 
شراكة مع جمعيات محلية، 
وفي تعزيز النسخة المقبلة 

من القافلة بمستثمرين 
ورجال أعمال وفاعلين في 

مجال السياحة،

 أعضاء القافلة

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

صدق اهلل العظيم
الحاجة وحيد مريم في ذمة اهلل

بقلوب يعصرها الحزن واأللم، فقدت عائلة وحيد، 
المشمولة برحمة اهلل، بإذنه تعالى، وحيد مريم إثر 
مرض ألم بها لم ينفع معه عالج، وذلك يوم السبت 
2022 في الساعة الحادية عشرة ليال  12 نونبر 

بالدار البيضاء.
المرحومة ترك رحيلها ألمًا وحزنًا بليغين في 
نفوس أبنائها وسائر جيرانها، نظرًا لطيبوبتها،  
وقد شيع جثمانها الطاهر إلى مثواه األخير، ظهر 

يوم األحد 13 نونبر 2022 بمقبرة الغفران، فصبرًا جمياًل لعائلتها الكبيرة 
والصغيرة. 

وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم عائلة فاضل، فارس رشيح، وحيد وأسمر 
وجميع األصهار، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أبنائها: عبد العالي، 
سمحمد، خالد، يوسف، أمال، سعاد وسهام وكذا إخوانها: عالل، مليكة وحفيظة، 
الطاهرة وأن يبوئها مقام صدق عند مليك  أن يرحم روحها   سائلين اهلل 
مقتدر في أعلى عليين، وأن يسكنها فردوس الجنة مع الذين أنعم عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم 

ذويها الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.  

قافلة من خنيفرة نحو ال�سمارة والعيون ل�سلة الرحم وا�ستنطاق 
التاريخ والتفاعل مع الفعاليات المحلية

المكتب الوطني لل�سكك الحديدية يو�سح: هذا ما فاز به 
الفرن�سيون من �سفقة الـ»تيجيفي« بين القنيطرة ومراك�ش.. 

حين توؤرِّخ ال�سحافةُ لنف�سها 
وت�سع ال�سحفي في الميزان

 أحمد المديني
تابع ص 1

العربية  للصحافة  التليد واألصيل  الماضي  استرجاع  ما قصدي 
يكاد يصبح شمسا غاربة، وإنما هو حديث ذو شجون  والمغربية، 
إلى  اآلن  باعتباره يتحول  إليه ووجدتني أسبح في موجه  انجذبت 
ضرب من اليوتوبيا، وهي ضرب من النوستالجيا، ال شك غزت نفس 
صديقنا وصديق المغرب اإلعالمي الموريتاني البارز عبد اهلل ولد 
محمدي، أصدر أخيرا كتابا شّيقًا، طريفًا في نوعه، وفريدًا في تناوله، 
محكيِّه،  سرده،  بطريقة  مشوقًا  بوقائعه،  مفيدًا  أسلوبه،  في  سلسًا 
غزارِة معلوماته، وخصوصا بالشخصيات، باألعالم، بالصحفيين الذين 
انتقاهم من سجل كبير احتك به طيلة مسيرة صحفية عنده بدأت منذ 
منتصف السبعينيات وتتواصل مرورًا بكبريات الصحف والمجالت 
العواصم  بين  جال  الذي  وهو  األنباء،  ووكاالت  التلفزية  والقنوات 
العربية والدولية وغامر في مراكز االقتتال وقابل رؤساء الدول له مع 
بعضهم صداقات شخصية. وفي الخالصة امتلك إلى جانب الخبرة 
واالحترام لصاحبة الجاللة الصحافة رصيدا ثمينا من التجارب تصلح 
ثماُرها دروسا ونبراسا لصحفيي اليوم وسياسييهم أيضا ومن يسير 

على هذا الطريق بثقة وجد.
إنهم« شهود زمن« عنوان كتاب ولد محمدي)المركز الثقافي للكتاب، 
الدار البيضاء، 2022( صحفيون من زمرة صداقاته وعالقاته أو تقاطع 
معهم في الدروب المتشابكة لمهنة األهوال والمفاجآت، بين أجانب 
وعرب، وأغلبهم كّرس حياته للسلطة الرابعة ليجعلها األولى، يتقدمهم 
بحكم  رجل ال يتكرر«   « بجدارة اإلنجليزي روبرت فيسك، عنده أنه 
مهنيته العالية وعمله في منابر دولية، التايمز، الغارديان واألندبندنت، 
صحفيًا مراسال من عواصم العالم وحيث جبهات المعارك ) اجتياح 
العراق للكويت، الحرب في يوغسالفيا، رصد نظام القاعدة، لقاء بن 
الدن( حامال تحت إبطه ديوان حكام ووقائع النصف الثاني من القرن 
العشرين إلى رحيله عام 2022. عثمان العمير، من جعل صحيفة الشرق 
األوسط في فترة ذهبية مركز الصحافة العربية وغّير الصورة النمطية 
عن المثقف السعودي، وغامر تأسيس أول مشروع إعالمي إلكتروني 
عربي)إيالف(.  الفرنسي دومنيك دردا من ذَرع إفريقيا طوال وعرضا 
وصّور الحروب في ثالث قارات.  اللبنانيان سامي كليب صحفي راسخ 
مراسال في باريس أوال لصحيفة السفير، ثم بإذاعة فرنسا الدولية 
ومعد برامج رحلية لقناة الجزيرة، وعبد الرحمان بدر خان أحد أقطاب 
الصحافة اللبنانية، الحياة بنى فيها مجدا، ثم النهار العربي ما زال 

من كتابها البارزين.
يتحدث ولد محمدي عن عالقاته في عالم الصحافة بذاكرة خصبة 
جمعت المعلومات عبر سنوات وخاضت غمار أسفار تنقلت فيها بين 
قارات وأحداث جسام منذ بدأ العمل منذ الثمانينيات في جريدة » 
الشعب« اليومية الموريتانية الوحيدة ليحلق بعدها بأجنحة الشرق 
األوسط في اآلفاق، فيتعرف على العجم والعرب، واآلسيويين يخص 
بالذكر منهم الياباني ساداموري دايجي من صحيفة آساهي، ثاني 
9 ماليين  أكثر الصحف انتشارا في اليابان بعد جريدة يوميوري) 
نسخة بين الطبعتين الصباحية والمسائية( ب300 مكتب في الداخل 
وثالثين في الخارج، تعرف عليه ولد محمدي في موريتانيا لّما حّل بها 
يقتفي أثر أتباع بن الدن وأصداءه. وهاكم سيدي األمين رائد الصحافة 
العربية في السينغال، اإلفريقي العربي الذي درس في األزهر وُقم معا 
تلفزية  وقناة  وإذاعات  أنباء  دكار صحفا عربية ووكالة  في  وأسس 
وتصدى لحكام ووحده يلخص تجربة إفريقية في الميدان. وبالطبع، 
لم ينس ولد محمدي أصدقاءه المغاربة منهم الراحل محمد األشهب 
صاحب مسيرة غنية ذات منعرجات في الصحافة المغربية، ومحمد 
بوخزار سقط صريعها أوال في جريدة العلم بجوار الراحلين المساري 
واليزناسني، وأخيرا حاتم البطيوي السهم المشدود منذ بداياته إلى 
قوس )الشرق األوسط( وفيها يبلو البالء الحسن بين الرباط ولندن.
هي تجربة عمر غنية ومهنية وإنسانية سجلها ولد محمدي وكأنه 
يكتب سيرته الذاتية عبر اآلخرين، ولذلك فهي تقتدى، وعلى أهل هذه 
المهنة الشاقة أن يتعلموا منها خلق الوفاء واالعتراف بدل التنابز 
باأللقاب والتباغض ألن الصحافة وهي إعالم يبنى على أخالق ومبادئ.

ال ين�سى التكبير وهو يقطع 
روؤو�ش االأبرياء  !

  عبد السالم المساوي 
تابع ص 1

  هذا يسري على فئة من دعاة احترام التعددية الفكرية والسياسية 
المقرونة بمعاداة أي شكل من أشكال التنظيم السياسي الحزبي، كما 
ما الحاجة إلى األحزاب السياسية؟ فها   : لو أن لسان حالهم يقول 
التواصل  ووسائل  اإللكترونية  ومواقعنا  جرائدنا  في  نتحدث  نحن 
االجتماعي ونحن نجسد التعددية المنشودة، بشكل حصري. فلماذا 
هذا التشويش علينا؟ فقد ماتت األحزاب أو ينبغي عليها أن تموت، 

تلقائيا أو أننا سنتكفل بها.
وللتذكير فإن هذه الفئة ال تتوقف عن الهتاف: عاشت الحرية عاشت 
التعددية؟ تماماً كما نرى أن تنظيم داعش اإلرهابي ال ينسى التكبير وهو 
يقطع رؤوس األبرياء، مع فارق كبير، بالطبع، هو أن فئتنا«اإلعالمية« 
تلك تعوزها سيوف داعش فتوسلت سيوفا أخرى ال يسمح المجال 

بذكرها خاصة أنها معروفة لدى الجميع تقريبا.
   يوجد في مجاالت الفكر والسياسة ما يمكن اعتباره عدمية في 
مجاله، وخاصة داخل الحقل السياسي. وتقوم هذه العدمية على ما 
يمكن النظر إليه بأنه غياب الجدوى وانعدام المعنى لكل عمل سياسي 
والعدمية  بوصلتها.  لها  وتحدد  المجتمعات  تؤطر  عليا  قيم  أي  أو 
السياسية في بعدها هذا شكل من أشكال الفوضوية التي ترفض كل 
مؤسسة تساهم في تأطير المجتمعات على أي مستوى من المستويات، 

وأساسا مؤسسة الدولة بمختلف أجهزتها. 
غير أن المالحظ اليوم أن هذا البعد الفكري والنظري أصبح غائبا 
تماما ليفسح المجال أمام نوع من العدمية الجاهلة، كما يتبين من 
عن  انعزالهم  لتبرير  الكثيرون  يرددها  التي  الشعارات  بعض  خالل 

الحياة السياسية. 
وهنا تكمن الطامة الكبرى. ذلك أن هذه العدمية الجاهلة تمنع حتى 
إمكانية مقارعتها على المستوى الفكري والسياسي ألنها عدمية دون 

أفق تماما.

 تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية الضامنة 
الستمرار الحياة البشرية وكافة األنشطة االجتماعية 
واالقتصادية، خاصة الفالحية التي تتميز بها مدينة 

تارودانت.
بها  استفردت  التي  الطبيعية  الخصائص  ومن 
المدينة، تعدد "السواقي المائية" منذ غابر العهود، 
بتنوعها  فريدة  وعرصات  حدائق  بخلق  سمح  ما 
البيولوجي، وغنى المجال الطبيعي الذي ساهمت 

فيه وفرة المياه السطحية.
نشيطة  نقل  كأنظمة  المائية"  "السواقي  وتعد 
تاريخية  معلمة  أرضية،  تحت  أروق��ة  عبر  للمياه 
حيث  ايكولوجي،  وتراث  واجتماعية  واقتصادية 
بدون  السنة  مدار  على  ينساب  المياه  كان جريان 
انقطاع في سواقي بطول امتدادها، وعرض مجراها، 

وعمق مسارها، وحجم صبيبها.

فقد وردت أسماء تلك السواقي في محررات عقود 
عدلية، منها ساقية "تماللت" في ظهير واحد لمحمد 
الشيخ السعدي ومحررين وشهادة عدلية سنة 965 
في شهادة حبسية سنة  "ترغونت"  ثم ساقية  ه�، 
983 ه� ومحرر نوبة مائية سنة 1007ه�، على أن 
أقدم وأعظم مجرى مائي بتارودانت يرجع تاريخه 
)470 سنة(، وهي  قرون وسبعة عقود  أربعة  إلى 

ساقية "تافالكت".
وفي هذا السياق، قال محمد سرتي، أستاذ باحث، 
في تصريح لوكالة المغرب لألنباء، إن من أهم معالم 
التي  تافالكت"  "ساقية  بتارودانت  المائي  التراث 
وادي  من  تؤخذ  المدينة،  سواقي  أكبر  من  تعتبر 
سوس شرق تارودانت عند نقطة تعلو مستوى البحر 

ب� 259 مترا، ويبلغ طولها حوالي 20 كيلومترا.
تخترق  "تافالكت"  ساقية  أن  سرتي،  وأض��اف، 

سور المدينة من الجهة الشمالية بباب الخميس، 
واد  بمحاذاة  وتسير  بنونة،  أوالد  إلى جهة  وتمر 
الكاللشة، حيث  بمنطقة  الطالعة  دوار  إلى  الواعر 
المدينة وتخترق  تتدفق بقوة وتشق سائر حقول 
السواقي األخرى وتصب فيها عند الحاجة، مبرزا 
أن هذه المعاني هي التي تؤديها كلمة )تافالكت( 
في األمازيغية، ويمكن أيضا أن تكون أخذت اسمها 
وهو  )الفالكي(  من أحد األشخاص، فقد ورد اسم 
قائدا  وكان  )العلج(  ب�  أحيانا  له  يشار  أندلسي 
لجيش المرابطين الذي تصدى وقتا طويال لهجمات 
الموحدين على تارودانت ومنطقة سوس وساهم في 

سد الثغور وبناء سلسلة من الحصون.
"ساقية  أيضا  هناك  بأن  ذاته،  المتحدث  وتابع 
تؤخذ من نهر سوس جنوب أوالد عرفة  تاماللت" 
عند نقطة يبلغ ارتفاعها 250 مترا فوق سطح البحر، 

وتمتد موازية لساقية "تافالكت" إلى أن تدخل إلى 
المدينة عند باب القصبة، حيث تخترق المدينة من 
وسطها إلى أن تخرج من غربها شمال باب تارغونت، 

ثم تستمر إلى جنوب دوار الطالعة بالكاللشا.
وتعتبر الساقيات، تراثا إنسانيا حضاريا ينم عن 
عبقرية اإلنسان الواحي، خاصة على مدى قدرته على 
الجافة، فهي وسيلة  البيئة  التكيف مع خصائص 
وتقنية لنقل المياه عبر قناة باطنية، تساهم بشكل 
كبير في التقليص من تبخر الماء من خالل نقله دون 

استخدام طاقة ملوثة.
ورصيدا  مائيا  تراثا  السواقي،  ه��ذه  وتبقى 
مما  وسياسي،  بل  وروحيا  واقتصاديا  اجتماعيا 
يعطي لها راهنية كبيرة في معرفة الدور الذي لعبته 
في استقرار القبائل والمجموعات البشرية على مر 

التاريخ المغربي العريق. 

ال�سواقي المائية بتارودانت.. اأنظمة نقل ن�سيطة للمياه عبر التاريخ
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العبين مغاربة كبار خلت 
5منهم الئحة الركراكي كيف ا�ستفادت الحكومة 

من الت�سخم وكيف اأدت 
�سريبته االأ�سر والمقاوالت 
عماد عادل 

بينما يشتد حبل األزمة التضخمية حول رقاب المستهلكين 
المغاربة، ويكاد يخنق غالبية األسر، بعدما انهارت قدرتها الشرائية 
وتدهورت أحوالها المعيشية، بسبب فورة األسعار، انتعشت في 
المقابل مداخيل الحكومة من أمول الضرائب والرسوم المفروضة 
األخيرة  األشهر  وتضاعف حجمها خالل  واألجور،  السلع  على 
محققا عائدات قياسية لم تكن متاحة لوال هذه الظرفية االقتصادية 
االستثنائية التي تمر منها البالد. حيث يتضح من خالل البيانات 
الرسمية أن وقع أزمة التضخم لم يكن أشد على الحكومة بقدر ما 

كان كارثيا على األسر والمقاوالت.
وقد كشفت مديرية الخزينة العامة،  في بيانات أصدرتها أول 
أمس االثنين، أن مداخيلها العادية تحسنت خالل أكتوبر الماضي 
بنسبة 15.1 في المئة، حيث ناهزت   243 مليار درهم، عوض 
211 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، 

بفارق 32 مليار درهم.
الضريبية  المداخيل  أن  العامة،  الخزينة  مديرية  وأوضحت 

 19.5 بمعدل  تحسنا  عرفت 
في  استقرت  بعدما  المائة  في 
بدل  درهم  مليار   217 ح��دود  
181 مليار درهم المسجلة خالل 
نفس الفترة من العام الماضي، 
في المقابل عرفت المداخيل غير 
اكتوبر  متم  عند  الضريبية 
ناقص  بمعدل  تراجعا  األخير 
 26 تتعد  لم  إذ  المائة  12 في 
مليار   29 مقابل  دره��م  مليار 
 7 ناقص  أي  ع��ام،  قبل  دره��م 
مليار درهم وذلك على الرغم من 
التحسن الملحوظ في المداخيل 
التي حصلتها الخزينة العامة 
أرب��اح  جني  ب��رس��م  للمملكة 
المساهمات ومداخيل االحتكار 
 9.2 بدل  دره��م  مليار   11.7(

مليار درهم قبل عام( ..
في المقابل سجلت مداخيل 
ارتفاعا  المباشرة،  الضرائب 
في   25.2 ب��م��ع��دل  ملحوظا 
المائة، بينما تحسنت مداخيل 
الضرائب غير المباشرة بمعدل 
وبفضل  ال��م��ائ��ة،  ف��ي   14.6
الخارجية،  المبادالت  انتعاش 
الجمركية  المداخيل  تحسنت 
بمعدل  نموا  لتسجل  بدورها 

22 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة 
ع��ل��ى ال��دخ��ل خ���الل األش��ه��ر 
العشرة األولى من العام الجاري 
بمعدل 6.7 في المائة لتستقر 
درهم  مليار   40.2 ح��دود  في 
عوض 37.6 مليار درهم خالل 
نفس التاريخ من العام الماضي.
على  الضريبة  مداخيل  أما 
إلى حدود  الشركات، فسجلت 
قفزة   2022 اك��ت��وب��ر  نهاية 
كبرى ب 43.7 في المئة، حيث 
استقرت عند 50.6 مليار درهم، 
بدل 35.2 مليار درهم المسجلة 
السنة  من  ذاتها  الفترة  خالل 

المنصرمة..
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.
وفي هذا الصدد، تؤكد بيانات الخزينة العامة، أن المبالغ التي 
حصلتها مديرية الضرائب كرسم داخلي مفروض على استهالك 
المواد الطاقية )تشكل المحروقات عمودها الفقري( بلغت إلى حدود 
30 أكتوبر 2022 نحو 13.3 مليار. من جهة أخرى ساهمت فورة 
األسعار التي شهدتها المواد البترولية في رفع مداخيل الخزينة 
من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المواد 
الطاقية بمعدل 91.3 % أي بزيادة إضافية تفوق 5 ماليير درهم، 
من  الخزينة  التي حصلتها  الصافية  المبالغ  أن  يعني  ما  وهو 
ضرائب ورسوم على المحروقات )TVA االستيراد زائد الحقوق 
الجمركية زائد الرسم على االستهالك( بلغت بالضبط 69.96 مليار 
درهم مقابل 57 مليار درهم في أكتوبر 2021، أي بفارق يناهز 
12.9 مليار درهم بين الفترتين وبمعدل نمو يفوق 22.6 في المائة. 
ويظهر من خالل البيانات التي كشفت عنها مديرية الخزينة 
العامة، أن الحكومة لن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بميزانية 
االستثمار التي طالما روجت لها عند تقديم قانون المالية لسنة 
2022، والذي ينص على تخصيص 95 مليار درهم كاعتمادات 
مرصودة حصريا لالستثمار، في حين أن المبلغ الذي تم إنفاقه 
، ونحن على مقربة من نهاية السنة المالية، لم يتعد 59 مليار 
درهم )أي 62 في المائة كنسبة إنجاز( وهو ما يدفع إلى التساؤل 
حول مصير 36 مليار درهم المتبقية من مخصصات االستثمار  
ومدى قدرة الحكومة على تدبرها وإنفاقها في آخر شهرين من 

العام الجاري.                      
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أحمد المديني

للرِّفعة  أطلق عليها لقب »صاحبة الجاللة« 
الرأي  وصنع  التأطير  على  والقدرة  والمكانة 
س نبض الواقع فضال عن المهمة  العام وتحسُّ
اإلعالمية للبحث عن الخبر في مصادره األصلية 
ونقله وإحاطة العموم به بما يقتضي من دقة 
ونزاهة ومسؤولية ويفيد في اإلخبار والتنوير. 
القلم  هي لسان أحزاٍب وهيئاٍت وكتاٍب، وهي 
الّنحرير للصحفيين الذين اتخذوا من هذا الحقل 
مهنة وقبل ذلك مضمارا لممارسة وعيهم وتبليغ 
رسالة هادفة، فهكذا هي الصحافة في أصلها 
حين وحيثما وجدت: خبر وقضية، لطبقة وفئة 
اجتماعية وسياسية ومصلحة اقتصادية، وهذا 
به  للتذكير  الحاجة  كانت  وإن  المسلمات،  من 
هذا  مّس  الذي  والتعدد  للتنوع  نظرا  مطلوبة 

الميدان والثورة التكنولوجية التي أطلقت كثيرا 
من العفاريت بألسنة فصيحة وصاخبة وهجينة، 
وكله بخطاب اإلعالم وزعم خدمة الجمهور وتلبية 

حاجات مفترضة، في عالم نصف افتراضي. 
الصحافة خبر ورسالة وقضية ومغامرة غير 
الحروب  في  يخوضها  لمن  العواقب  محمودة 
ويتنقل بين القارات، ويتسلل وراء الكواليس 
ما  ويأتيك  مباشرة  وال��ص��ورة  الخبر  لينقل 
العربية  والصحافة  اليقين.  بالمعلومة  أمكن 
ومنها المغربية ولدت في خضم إعادة تأسيس 
للمجتمعات العربية بغية انتزاع امتياز المعلومة 
والقرار والمعرفة من سلطة عليا وإنزالها من 
عليائها إلى شارع بدأ يظهر مع مدينة حديثة 
في  فئات تتصارع  المختلفة وظهور  بعالئقها 
ما بينها وراء دفة السلطة أو المتالكها، ما لم 
دام  ما  أبدا وتطّلب تضحياٍت  يكن هينا يوما 
وفي  مصالح،  وتضارب  بصراع  يتعلق  األمر 
بلدان عاشت تحت نير االستعمار، ثم انتقاالت 
االستقالل ظهرت فيها الحرية متعثرة ونسبية 
ومعّرضة للتكميم إن لم نقل الخنق، بدت المهمة 

أشّد ما يكون عسرا.
ناحية  من  حافٌل  تاريٌخ  المغربية  للصحافة 
أسرتها  ومكابدة  والتضييق  للمنع  تعّرضها 
المرحلة  خ��الل  الخنق  وط��رق  أل���وان  لعديد 
االستعمارية حين كان الرقيب يمارس سلطات 
إليها  يعودوا  أن  الحاضر  ألبناء  يمكن  مطلقة 
األول��ى  صفحاتها  بصدور  يسمح  ك��ان  حين 
نصف بيضاء، أما ما منع فبال عّد. لقد كانت 
صحافة وطنية، أي موجودًة ومسّيرًة وموجهًة 

من أجل الدفاع عن القضية المغربية، وآقالمها 
وطنيون، أي مناضلون متفانون لهذا المصير، 
وما ملكوا أبدا أحقية الراتب وال امتياز وضع 
كانت  هكذا  معركة،  في  جنود  فهم  الصحفي 
جريدة« العلم« مثال يومئذ. ولم يتغير المرمى 
وال االتجاه كثيرا بعد إعالن استقالل البالد، بل 
تعّمق وحدد له أهدافا أقوى بين يمين ويسار، 
رأس  معارضة  وأخرى  ومحافظة  حاكمة  قوة 
جدول أعمالها التحرير على المستويات كافة، 
وأنا هنا أخفف من صواعق مصطلحات ِسّجِل 
المرحلة وقاذفاته في جبهات فتحت بال هوادة. 
االتحاد  لسان  التحرير«  جريدة«  أن  عجب  ال 
الوطني للقوات الشعبية تصدرت هذا الموقع 
والمواقف، وكان صحفيوها مناضلين أفذاذا � في 
قلبهم الراحل عبد الرحمن اليوسفي � وقائمة من 
األسماء صمدت في الطريق وواصلت الرسالة، 
وأخرى اختارت طريقا ليس لنا. المهم هم من 
ودوره��ا  الصحافة  برسالة  وآمنوا  واصلوا، 
في التوعية وكانوا جنودا في معركة التغيير 
أسس  على  جديد  مجتمع  وإنشاء  والتجديد 
منهم  وكثير  والعدالة،  والديموقراطية  الحرية 
ظلوا يتنقلون من مكتب التحرير إلى الزنزانة 
ذهابا وإيابا ببطولة وصبر عظيمين، رحمكما 
وعبد  القرشاوي  مصطفى  العزيزان  أيها  هلل 
هلل بوهالل، نحن الذين نكتب هذه الكلمات في 
القراء  مع  لكم  مدينون  االشتراكي«  االتحاد   «
يواصل هذا المنبر العتيد ما فني رعيلكم من 

أجله وسيبقى.
بقية ص: 2

حين توؤرِّخ ال�سحافةُ لنف�سها وت�سع ال�سحفي في الميزان

ال ين�سى التكبير وهو يقطع 
روؤو�س االأبرياء!

السجل االجتماعي املوحد..
نظام يروم ت�سجيل وا�ستهداف االأ�سر الراغبة 

في اال�ستفادة من الدعم االجتماعي

عبد السالم المساوي 

  هناك من يتحدث عن التعددية اإليديولوجية والسياسية 
دون أن يقبل بكل ما يترتب على موقفه منها في مختلف 
المجاالت العملية، مع أن الموقف اإليجابي العام منها 

يقتضي موقفا مماثال له على المستوى التطبيقي.
  وهكذا فعندما تكون المسألة مرتبطة بالمستوى النظري 
تجده سباقا إلى القبول المبدئي بكل األفكار واآلراء، بما 
في ذلك تلك التي تعلن مناهضتها لقيم المجتمع واألمة 
األساسية، باسم حرية الرأي أو االعتقاد أو التعبير أو 
غيرها من القواعد المرجعية التي يتم استحضارها في 
هذه الحالة، والتي يتم الذهاب في تأويلها مذاهب لم يكن 
ليخطر على بال من وضعوا أسسها أنها ستكون رافعة 

لمثل هذه المواقف في يوم من األيام .
   لكن ما أن يتم الخروج من المستوى النظري المحض، 
حيث الخطاب مرسل، وغير مقيد، في األغلب األعم، إلى 
المستوى العملي الذي يعتبر المحك الفعلي لما يتم اإلعالن 
المرء  يجد  التعددية، حتى  من  الموقف  عنه بخصوص 
نفسه أمام مشهد آخر تمامًا، قد يصل في مستوى حدته 
إلى درجة التناقض الجذري مع الخلفية النظرية التي قيل 
إنها هي الداعمة األساسية لموقف البعض من التعددية.

بقية ص: 2

مجل�س �سمال اأوروبا يرف�س 
باأغلبية وا�سعة م�سروع 

تو�سية ب�ساأن منتجات 
ال�سحراء المغربية

واسعة  بأغلبية  أوروب��ا  شمال  مجلس  رفض 
مسودة توصية تهدف إلى فرض قيود وتدابير على 
استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

وهكذا، صوت المجلس، وهو الهيئة الرسمية 
للتعاون البرلماني الرسمي بين الدول االسكندنافية، 
قضية  أن  اعتبر  ال��ذي  الرئاسة،  تقرير  لصالح 
الصحراء ال تقع ضمن صالحيات المجلس. ولم 
ترفض الرئاسة تبني المشروع فحسب، بل رفضت 

حتى مناقشته خالل المجلس.
هذا،  التوصية  لمشروع  الذريع  الفشل  ويؤكد 
الذي قدمه بعض أعضاء تحالف اليسار األخضر 
االسكندنافي، الذين سعوا للتالعب بالمجلس، مرة 
أخرى، أن مناورات المدافعين عن االنفصاليين لم 

يعد لها أي صدى لدى الدول االسكندنافية.

جاللة الملك يعين الحبيب المالكي رئي�سا للمجل�س االأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
استقبل جاللة الملك، أول أمس بالقصر الملكي بالرباط، 
الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس األعلى للتربية 

والتكوين والبحث العلمي.
وذكر بالغ للديوان الملكي أنه خالل هذا االستقبال، زود 
جاللة الملك، الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهاته السامية 
قصد التفعيل األمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه 
المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء اآلراء 

حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم 
التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم 
السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري 

لمستقبل المغرب.
على  الملكي،  الديوان  بالغ  يضيف  جاللته،  أكد  كما 
ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، 
إلصالح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات 

الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه 
الرئيسية في ما يخص االرتقاء بجودة التعليم في جميع 
المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا 
المجال، وإتقان اللغات األجنبية، وتشجيع البحث العلمي، 
بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل 
اندماج األجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية 

التي تعرفها البالد.

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة:

عبد النور الح�سناوي: اإدماج القطاع غير المهيكل في ال�سناعات الغذائية
حنان فطرا�س: اإنقاذ �سركات النقل ال�سياحي من االإفال�س
محمد البوعمري: التاأخر في تحديد الثمن المرجعي للحبوب املبالغ التي 

حصلتها اخلزينة 
من ضرائب ورسوم 
على احملروقات 
ناهزت 70 مليار 
درهم

املغاربة أدوا 40 
مليار درهم من 
ضريبة الدخل 
و50 مليار درهم 
من ضريبة 
الشركات

من أصل 95 
مليار درهم التي 
وعدت احلكومة 
بتخصيصها 
لالستثمار لم 
تنجز سوى 59 
مليارا
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راكعا على حافة فوهة بركانية عميقة في إحدى 
الفضاء  رائد  يستخدم  اإلسبانية،  الكناري  جزر 
صخور  من  عينة  ألخذ  إزميال  غيرست  ألكسندر 
بالستيك  كيس  داخل  بعناية  ويضعها  بركانية 
أبيض ويقول "تشعر كأنك على سطح القمر".لكن 
رائد الفضاء األملاني هذا البالغ 46 عاما والعضو 
في وكالة الفضاء األوروبية، ما زال على األرض، 
وتحديدا في حديقة لوس فولكانيس الطبيعية في 
قبالة  اإلسبانية  الكناري  جزر  إحدى  النزاروتي، 

الساحل الشمالي الغربي إلفريقيا.
والفوه  السوداء  البركانية  الحمم  بحقول 
جيولوجيا  تتشابه  البركانية،  والتدفقات 
القمر واملريخ،  النزاروتي بشكل كبير مع طبيعة 
لدرجة أن وكالة الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء 
هذه  إلى  فضاء  رواد  أرسلتا  )ناسا(  األميركية 

الجزيرة لتدريبهم.
"هذا  برس  فرانس  لوكالة  الفضاء  رائد  وقال 
التي  تلك  كبير  حد  إلى  تشبه  حمم  فيه  املكان 

نجدها على سطح القمر".
تدريب  "ساحة  كانت  الجزيرة  أن  وأضاف 

فريدة من نوعها".
محطة  في  مهمتني  أكمل  الذي  وغيرست 
عشرة  حوالى  من  واحد  هو  الدولية،  الفضاء 
رواد فضاء شاركوا في دورة "بانجيا" التدريبية 
خالل  النزاروتي  في  األوروبية  الفضاء  لوكالة 

العقد املاضي.
باسم  تيمنا  سميت  التي  "بانجيا"  وتسعى 
الفضاء  رواد  منح  إلى  القديمة،  العمالقة  القارة 
وكذلك مهندسي الفضاء والجيولوجيني املهارات 
أخرى. كواكب  إلى  بعثات  في  للذهاب  الالزمة 
الصخور  عينات  تحديد  طريقة  املتدربون  يتعلم 
وجمعها وإجراء تحليل حمض نووي في املوقع 
للكائنات الدقيقة وإبالغ مركز التحكم في املهمة 
للدورة  التقني  املدير  إليه.وقال  توصلوا  بما 
يوضعون  "هنا،  ساورو  فرانشيسكو  التدريبية 
وهو  التضاريس،  استكشاف  لتجربة  امليدان  في 
أمر سيتعني عليهم القيام به على سطح القمر".
وقال غيرست إن دورة بانجيا التي أكملها لتوه، 
مكان  في  للعمل  الفضاء  رواد  إعداد  في  تساعد 
مشكلة،  واجهتنا  "إذا  بمفردهم.وأوضح  بعيد 

دورته  بأنفسنا".وأكمل غيرست  أن نحلها  علينا 
مع ستيفاني ويلسون، إحدى أبرز رواد الفضاء 
في ناسا. كالهما مرشحان محتمالن ملهمات ناسا 
"أرتيميس"  برنامج  القمر.ويهدف  إلى  املأهولة 
التابع لوكالة "ناسا" إلى إعادة رواد الفضاء إلى 
سطح القمر في وقت مبكر من العام 2025، رغم 
أن العديد من الخبراء يعتقدون أن اإلطار الزمني 
القمر خالل  رائد فضاء على   12 قد يطول.وسار 
ي  عام  بني  "أبولو"  مهمات  ضمن  بعثات  ست 
1969 و1972. وتعتبر العودة إلى القمر ضرورة 
قبل رحلة محتملة إلى املريخ.باإلضافة إلى ذلك، 
واألوروبية  األميركية  الفضاء  وكالتا  تستخدم 
جغرافية النزاروتي الختبار مركبات املريخ التي 
للسفر على  بعد واملصممة  فيها عن  التحكم  يتم 
سطح الكوكب األحمر.وتعود جغرافية النزاروتي 
 1730 عام  بدأ  بركاني  ثوران  إلى  الفريدة 
رماد  إطالق  إلى  أدى  ما  سنوات،  ست  واستمر 
وحمم بركانية على مساحات شاسعة من األرض.
من  تعتبر  التي  البركانية  الكارثة  هذه  ودمرت 
200 كيلومتر مربع  أكثر من  التاريخ،  األكبر في 
التي  الجزيرة  مسافة  ربع  نحو  التضاريس،  من 
يعيش فيها حاليا حوالى 156 ألف شخص.ورغم 
استخدامها  يمكن  أخرى  بركانية  مناطق  وجود 
النزاروتي  تتمتع  الفضاء،  رواد  لتدريب  أيضا 
النباتي  الغطاء  من  القليل  على  احتوائها  بميزة 

بسبب مناخها الشبيه بالصحراء.
وقالت مديرة مشروع بانجيا لوريدانا بيسوني 
في  البركانية  الصخور  من  كثيرة  أنواع  "هناك 
أشجار". هناك  ليس  مكشوفة.  وهي  النزاروتي. 
وتقدم جزر الكناري مساهمة كبيرة في استكشاف 
الفضاء بطريقة أخرى أيضا. فجزيرة الس باملاس 
في  البصرية  التلسكوبات  أكبر  ألحد  موطن  هي 

العالم.
كاناري  غرايت  "ذي  يمكن  قمة،  على  واقعا 
اكتشاف بعض أكثر األجسام خفوتا  تليسكوب" 

وأبعدها في الكون.
واختيرت الس باملاس موقعا للتلسكوب بسبب 
الضوئي  والتلوث  الغيوم  من  الخالية  سمائها 

املنخفض نسبيا.

وغير  مشلول  رجل  نجح   
طباعة  أو  الكالم  على  قادر 
بأكثر  التعبير  في  األحرف، 
جهاز  بفضل  كلمة  ألف  من 
يترجم  عصبي  تعويض 
إلى  الدماغية  موجاته 
عبارات فعلية، على ما أعلن 

باحثون أميركيون
من  ميتزغر  شون  وقال 
سان  في  كاليفورنيا  جامعة 
املعد  وهو  فرانسيسكو، 
نشرت  التي  للدراسة  األول 
مجلة  الثالثاء  نتائجها 
إن  كوميونيكيشن"  "نيتشر 
جملة املريض املفضلة كانت 

"ال شيء مستحيل".
هذه  فريق  أثبت  وقد 
العام  األميركية  الجامعة 
املاضي أن واجهة تربط بني 
الدماغ والكمبيوتر بإمكانها 
املحكية  باللغة  التعبير 

بخمسني كلمة متداولة كان الرجل يحاول النطق بها.
على  قادرة  الواجهة  أن  أثبتت  فقد  الجديدة  الدراسة  أما 
تفكيك 26 حرفا من األبجدية اللفظية العاملية التي يستخدمها 

الرجل لنطق الكلمات بصمت.
وشرح ميتزغر لوكالة فرانس برس هذه اآللية موضحا أنه 
 Charlie+ هر" باإلنكليزية(، كان يلفظ"( +cat+ لقول كلمة"
Alpha - Tango -+" )وهي الكلمات املستخدمة للداللة إلى 

األحرف الثالثة التي تتكون منها هذه الكلمة(.
لغوية  بيانية  نماذج  يضع  نظاما  الواجهة  تستخدم  ثم 
في الوقت الفعلي لتحديد الكلمات أو األخطاء املكتشفة في 

تسلسل الحروف املنطوقة.
وبذلك تمكن الباحثون من فك شفرة أكثر من 1150 كلمة، 
ما يمثل "أكثر من %85 من محتوى الجمل املعتادة في اللغة 

اإلنكليزية".
وأظهرت عملية محاكاة أن مجموعة املفردات هذه يمكن أن 
تتوسع لتصل إلى أكثر من 9000 كلمة، "أي عدد الكلمات التي 

يستخدمها معظم الناس على مدار عام"، بحسب ميتزغر.
في  حرفا   29 حوالي  شفرة  فك  الواجهة  واستطاعت 
الدقيقة، بمعدل خطأ يبلغ %6، أي ما يقرب من سبع كلمات 
في الدقيقة.ويرى ميتزغر أن هذه السرعة قد تكون أعلى في 
كلمة   50 فهم  في  الواجهة  قدرات  بني  الجمع  مع  املستقبل، 
متداولة، مع فهم األبجدية اللفظية للكلمات األقل استخداما .

"برافو1"،   BRAVO1 التجربة  في  املشارك  سمي  وقد 
Brain-Computer Inter-( الواجهة اسم  إلى   استنادا 

.)face Restoration of Arm and Voice trial
سن  في  لهجوم  ض  تعر  قد  كان  الثالثيني  املريض  هذا 
أنارثريا،  يسمى  الكالم  في  باضطراب  له  تسبب  العشرين 
يجعل النطق عند الشخص املصاب غير مفهوم، فيما وظائفه 

اإلدراكية تبقى طبيعية.

ضوئي  قلم  باستخدام  اآلخرين  مع  عادة  يتواصل  وهو 
إلى  رأسه  بتوجيه  له  يسمح  ما  بيسبول،  بقبعة  متصل 

الحروف على الشاشة.
وزرع الباحثون قطبا كهربائيا عالي الكثافة في دماغه في 
عام 2019، فوق القشرة الحركية املسؤولة عن الكالم. وهم 
عندما  هناك  املتولدة  الكهربائية  النبضات  مذاك  يرصدون 

يحاول املريض التحدث.
حقا  "استمتع   BRAVO1 املريض  إن  ميتزغر  وقال 
بالتجربة ألنها مك نته من التواصل معنا بسرعة وسهولة".

من  الطلب  خالل  من  عنه"،  الكثير  تعلمت  "لقد  وأضاف 
املريض النطق بما يفكر فيه.

على سبيل املثال، "لم يعجبه إطالقا الطعام في املكان الذي 
كان يعيش فيه".

ستانفورد  جامعة  من  باحثون  أجراها  دراسة  وأظهرت 
تفك  أن  يمكن  والكمبيوتر  الدماغ  واجهة  أن  املاضي  العام 
تشفير 18 كلمة في الدقيقة عندما يتخيل املشارك كتابة جمل.
لكن بحسب ميتزغر، فإن الحل األمثل يتمثل في االستعانة 
الصوتية  واألبجدية  الحروف  رصد  بني  تجمع  بواجهة 

والكالمية.
وال تزال التجربة التي يتعني تأكيد نتائجها مع مشاركني 
يفقدون  الذين  املرضى  آالف  متناول  بعيدة جدا عن  آخرين، 
قدرتهم على الكالم بسبب السكتات الدماغية أو الحوادث أو 

األمراض كل عام.
نيوكاسل  جامعة  في  األعصاب  تقويم  أستاذ  وأشاد 

البريطانية باتريك ديغينار "بالنتائج الرائعة للغاية".
"يقوم على تدخالت  الجراحات  النوع من  ونظرا ألن هذا 
هذا  مثل  أن  إلى  ديغينار  أشار  عالية"،  مخاطر  وله  قوية 
قليل جدا  إال على عدد  لن يكون صالحا لالستخدام  الجهاز 

من املرضى في املستقبل القريب.

المالك الجديد لتويتر   يقدم ر�ؤيته 
للم�ضتقبل: كائنات ف�ضائية �اأنفاق 

��ضفر بال�ضواريخ 

التقليدي  اإلندونيسي  باتيك  قميص  ومرتديا  الظالم  في  جالسا    
كائنات  تشمل  للمستقبل  رؤية  ماسك  إيلون  قدم  بالشموع،  ومحاطا 

فضائية وأنفاقا عميقة ورحالت سياحية... بالصواريخ.
وظهر امللياردير واملالك الجديد لتويتر كأنه بال جسد في رابط فيديو 
االثنني ليخاطب رجال أعمال في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. 

لم يظهر منه إال وجهه ويديه على خلفية سوداء.
»كان  بالقول  باكري  أنينديا  اإلندونيسي  األعمال  رجل  إلى  وتوجه 
لهذا  املكاملة.  هذه  من  دقائق  ثالث  قبل  لدينا  مقطوعا  الكهربائي  التيار 

السبب أنا في الظالم«.
وعندما سئل ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة اإلندونيسية قال 
مازحا إن "عبء العمل قد ازداد كثيرا في الفترة األخيرة" بعد استحواذه 

منصة تويتر االجتماعية.
ولم يكن لديه شيء آخر ليقوله عن عملية االستحواذ التي أثارت جدال 
الحسابات  على  رسوم  وفرض  املوظفني  آالف  تسريح  تضمنت  والتي 
املوثقة. لكنه أعرب عن دعمه زيادة مدة مقاطع الفيديو على تويتر وزيادة 

اإليرادات من منشورات صانعي املحتوى.
مواضيع  لتتناول  املحادثة  تحولت  جانبا،  تويتر  قضية  وضع  ومع 
أكثر تعقيدا، مثل حفر أنفاق عميقة تحت األرض ملكافحة مشكلة زحمة 
السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف الحياة 

خارج األرض في الفضاء.
وقال »قد نجد حضارات غريبة أو نكتشف حضارات كانت موجودة 

قبل ماليني السنني«.
سيكون  ة  املجر  واستكشاف  هناك  إلى  الذهاب  أن  »أعتقد  وأضاف 

ممتعا للغاية«…
عن  الكهربائية،  السيارات  لتصنيع  "تسال"  شركة  رئيس  تحدث  ثم 
فوائد األنفاق تحت األرض مقارنة بالسيارات الطائرة ملكافحة االختناقات 
املرورية، قائال إن السيارات "ستسقط على رؤوسكم" وستكون سي ئة من 

حيث الخصوصية.
وتابع ماسك "السيارات الكهربائية واألنفاق هي بالتأكيد الحل ألسوأ 
النزول  يمكنكم  ألنه  مدينة،  أي  في  تحدث  قد  التي  املرورية  االزدحامات 

بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهي االزدحام".
وبصرف النظر عن نظرته "املتفائلة" حول مستقبل إندونيسيا كدولة 
نامية، ركزت املداخلة في معظمها على نظرته الغريبة والجريئة ملستقبل 

األرض.
موقعا إلطالق  إندونيسيا  استخدام  إلى  ماسك  إيلون  ودعت جاكرتا 

صاروخ "سبايس إكس" مشيرة إلى فوائد موقع قرب خط االستواء.
لكن ماسك قال إنه يرغب في إنشاء منصات إطالق صواريخ في كل 
أنحاء العالم تسمح للناس بالسفر "إلى الجانب اآلخر من العالم" بسرعة 

تبلغ 20 مرة سرعة الصوت.
وأوضح "أعتقد أن هذا سيفتح العالم فعال إذا كان بإمكانكم السفر إلى 

أي مكان في أقل من ساعة".
ولكن رغم كل أحالمه الجريئة حول املستقبل، فإن ماسك، أغنى أثرياء 
العالم، لم يتمك ن من منع نفسه من املزاح حول أنه هو أيضا تحت رحمة 

تقلبات الطاقة على األرض.
"أنظر فقط إلى هذا الفيديو واألمر غريب جدا. أجلس هنا في  وقال 

الظالم محاطا بالشموع. هذا أطرف شيء".

جهاز تعوي�ض ع�ضبي يعيد لرجل 
م�ضلول القدرة على التعبير 

عمليات زرع خاليا من البنكريا�ض 
قد »تغير حياة« مر�ضى ال�ضكري

انتظاره  طال   عالج 
املصابني  املرضى  من 
النوع  من  بالسكري 
سنوات  فبعد  األول... 
أظهرت  التجارب،  من 
عمليات زرع ملا ي عرف 
البنكرياس،  بجزيرات 
بها  مسموحا  بات 
السلطات  من  أخيرا 
العالم،  في  الصحية 
"تغيير  على  قدرة 

حياة" املرضى.
ال تخفي فاليري رودريغيز رضاها عن النتائج "الثورية" لهذا العالج. فقد كانت هذه 
املدربة املصرفية السابقة في 24 أكتوبر من طالئع املرضى في فرنسا الذين خضعوا 
في املركز االستشفائي اإلقليمي في ستراسبورغ )شرق(، لعملية زرع من هذا النوع في 
)باستثناء مشروع تجريبي أشرفت عليه هيئة التأمني  إطار الرعاية الطبية السائدة 

الصحي(.
قبل العملية، جربت رودريغيز كل العالجات املقترحة لضبط مستوى السكر في الدم، 
من دون نجاح يذكر. وتوضح هذه األربعينية النشيطة لوكالة فرانس برس »كنت أعيش 

باستمرار مع سيف مسلط فوق رأسي«.
وتضيف »ثمة الخوف من الدخول في غيبوبة بسبب انخفاض مستوى السكر في 
الدم: على سبيل املثال، حصل أن اضطررت لتناول كميات كبيرة من السكر خالل القيادة 

على الطريق السريع«.
العاملي  اليوم  عشية  وتوضح  العملية.  منذ  الحياة"  إلى  "عادت  إنها  تقول  لكنها 
للسكري في 14  نوفمبر »لم أعد أشهد على مثل هذه التقلبات في مستوى السكر في 
التقنية  التعب الجسدي تراجعت بشدة«، و»أشعر بأني محظوظة. هذه  الدم، حاالت 

مذهلة«.
بجزيرات  يعرف  ملا  البنكرياس  في  زرع  عملية  إجراء  على  "التقنية"  هذه  وتقوم 
إثر سحبها من  البنكرياس مسؤولة عن فرز اإلنسولني،  النغرهانس، وهي خاليا من 

شخص واهب غير مصاب بالسكري وفي حالة موت سريري.
أن  إلى  ذلك  مع  تشير  آثار جانبية سلبية،  بأي  رودريغيز  فاليري  تشعر  لم  وفيما 
هذا التدخل الجراحي، على غرار سائر عمليات الزرع، يتطلب اتباع عالج يستمر مدى 
الحياة لتجنب رفض الجسم لألعضاء أو الخاليا املزروعة. وفي حالة رودريغيز، عليها 
الحاالت  مواجهة  "في  وتقول  املساء".  في  وستة  الصباح  في  عقاقير  "سبعة  تناول 
فطور  تناول  حتما  أفضل  اإلعياء،  أو  الدم  في  السكر  مستوى  النخفاض  املتكررة 

العقاقير".
حصلت أولى التجارب السريرية على هذا العالج سنة 1999 في كندا، ثم في أوروبا، 
واستمرت لنحو عقدين. وعام 2020، في فرنسا، أعطت الهيئة الصحية العليا موافقتها 

على اعتماد هذه املمارسة مع بعض املرضى الذين يظهرون "عدم استقرار مزمنا".
وكان املركز االستشفائي -اإلقليمي بمدينة ليل شمال فرنسا، في ديسمبر 2021، أول 
مؤسسة فرنسية تجري عملية زرع من هذا النوع في إطار عملياتها الروتينية، قبل أن 

يحذو حذوها املستشفى في ستراسبورغ.
وتستذكر فاليري رودريغيز "األمر كان محط اهتمام كبير، كان هناك 15 شخصا في 

غرفة العمليات، كان الجميع يريد متابعة ما يحصل".
وتقر أستاذة علم السكري في مستشفى ستراسبورغ لورانس كيسلر، العضو في 
"خطوة  للمرضى  تشكل  الجديدة  التقنية  هذه  بأن  للسكري،  الفرنكوفونية  الجمعية 
كبيرة إلى األمام. ولنا نحن األطباء، هذا تتويج بحث سريري عالي املستوى للغاية، 

ومتعدد االختصاصات، هذا اعتراف قوي جدا ".
جزيرات  بشأن  ماجستير  شهادة  لنيل   1988 عام  درست  التي  الطبيبة  وتروي 
الدراسات لدى  العلمية، متابعة  "على مستوى املسيرة  أنه  الجرذان،  البنكرياس لدى 
الحيوانات ثم عند البشر، قبل االنتقال إلى اعتماد )التجربة( كجزء من الرعاية الطبية 

الروتينية، أمر يثير الرضا بدرجة كبيرة".
ويوصى بهذا العالج سنويا لبضع مئات من املرضى، بحسب لورنس كيسلر، أي 
نسبة تكاد ال تذكر من أصل 370 ألف مريض سكري من النوع األول بحسب االتحاد 

الفرنسي ملرضى السكري.


