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من ريدو�ن �إلى منال.. ب�صمة مغربية 
بارزة في �أغاني �لمونديال

 في تجسيد جديد للحضور المغربي في المحافل 
العالمية، بصم الفنانون المغاربة على حضور 
بارز في األغاني التي تواكب بطولة كأس العالم 
لكرة القدم التي تنظم دورتها لسنة 2022 في 

دولة قطر.
وسواء تعلق األمر باألغاني الرسمية للمونديال، 

تواكب  ما  عادة  التي  التحفيزية  باألغاني  أو 
مختلف دورات هذا المحفل الرياضي العالمي، 
2022 من  دورة  في  المغربي  الحضور  يبرز 
خالل مساهمة نجوم في عملية إنتاج األغاني 
إحياء  إلى  إضافة  أدائها،  في  المشاركة  أو 

سهرات فنية على هامشها.

يبدو الرئيس الفرنسي، في الشاشة الكبرى للعالم القرية، كمثل نجم 
في مختبر صناعة أسطورته الشخصية، ولهذا يعطي االنطباع بأن الكثير 

من  تحركاته هي حوارات في فيلم سينتهي قريبا . 
 شخصيا أتابع بغير قليل من الجدية ما يقوله وما يفعله وما يوحي 
به، قدر المستطاع طبعا، وذلك منذ أن فتن الرجل شباب اليسار وشباب 
في  راسخة  معادالت سياسة  إنهاء  على  بقدرته  اليمين،  الوسط وشباب 
التاريخ، وفتح أبواب مشرعة على المفاجآت ..  كان هو األمل في أن الطبقة 
التي حكمت بالده، ومن ثمة البالد التي تأثرت بها، يجب أن تساق إلى 
خارج الملعب بكل ما يليق من أناشيد ومزامير وطبول ..  حتى ال تجد نفسها 

غريبة وهي قرب المقبرة النهائية للتاريخ . 
 ومن هنا ترك الرجل االنطباع بأنه رجل قدري، هبة من نهر السماء 

الخفيضة إلى نهر السين المخترق لباريس . 
عندما انتخب للمرة الثانية وجد نفسه في فخ انتصاره األول، بحيث 
لم يجرب وقتها قدرته على ترويض الطبقة السياسية وممثليها الرسميين 

في الفرق البرلمانية . 
 ال يهمني من هذا المشهد سوى أنه بعد أن تعذر عليه النصر الكاسح 
في الداخل، بدأ في تسويق نفسه كرجل قدري في إحالل السالم في العالم، 
وهو يبحث عن دور "الوسيط الناجح" في تقليص مشاكل العالم والتخفيف 

من مخاوف األوروبيين والالتينيين ومن مخاوف البشرية...
منذ انتشرت تلك الصورة أمام بوتين الذي وضع بينه وبين ماكرون 
مساحة كييف من األمتار، ضمنت بأن مهامه في إقناع الدب الروسي المهاجم 
ضئيلة جدا في وقف الحرب، وبدا لي أن الدور الجديد على الساحة الروسية 
األوكرانية قبل االنتخابات الرئاسية وبعد االنتخابات التشريعية ليس هو 
نفسه، ففي المرة الثانية تقلص هامش المناورة لديه على الساحة الوطنية 
بلغة سيلفي بيرمان،  فعوضه ببحث محموم عن "دور الوسيط الناجح" 
السفيرة السابقة لفرنسا في الصين وبريطانيا وروسيا، الذي يبدو أنه 

استحاله واستمرأه. 
هناك جدل واسع يصاحبه مثل قرع الطبول الحربية في مساعيه للسالم، 
التي  الحقائق  أو  له  كل تصريح  تعقب  التي  السخرية  من  واضح  وذلك 

تتأكد في الميدان . 
وأكد الرئيس الفرنسي في منتدى باريس للسالم **** الجمعية الوطنية، 
مساعيه، فشل  إلى حد الساعة في أن يكون له دور في الحرب الروسية 
األوكرانية، بعد أن احتل عدوه اللدود الطيب أردوغان المساحة المخصصة 

في موسكو لمثل هاته المساعي . 
وقد يفشل المرء وينجح عدوه ال بأس، لكني، ككل متابع لم تبق له من 
فصول اإلعجاب السابقة سوى بعض الحركات المتفهمة، لم أفهم كيف حاول 
أن يقنع الرئيس الصيني العائد بقوة إلى الساحة الدولية بعد التزكية 
الواسعة داخل بالده، بأن "الضغط على روسيا هو لفائدة الصين..!"   والحال 
أن العاصمتين بيكين وموسكو تتحركان على أساس أن الغرب، والحلف 
األطلسي عموما، يعود بالعالم إلى الحرب الباردة وهو ما قررا معاكسته ! 
ولم يحاول ماكرون الدخول على الخط من باب السور الصيني العظيم إال 
بعد أن كان جو بايدن قد رتب اللقاء الثنائي بين القوتين اللتين تستقطبان 
كل تساؤالت العالم وانتظاراته !  وخالل منتدى باريس، حاول ماكرون إحياء 
الحوار، وفي الواقع وعكس ما يقول مستشاروه، ال يبدو أنه ينجح في 
اختيار مواضيع تدخالته السلمية في العالم، وكمثال على ذلك تدخله في 

التحاور المتعثر بين معسكر الرئيس 
نيكوالس مادورو وخصومه... وهو النزاع الذي يشق الدولة لشقين مما 
وضع ماكرون في حرج بالغ في قمة المناخ، عندما أثار الشعور باالستياء 
من حديث دار بينه وبين مادورو في مصر، لما وصف نظيره الفنزويلي 
ب"الرئيس"، بينما ال تعترف باريس مثل عدد كبير من الدول على رأسها 
الواليات المتحدة، نظريا، بشرعيته على رأس الدولة، ولربما اتضح بأن 
اللغة الديبلوماسية لم تسعفه في الديبلوماسية !  وهو يتناقض مع نفسه 

ويخلق استياء عن طرف أساسي في الصراع . 
أنه ملف من  إسبانيا  تعتبر  في ملف  الواقع  في  ماكرون  تدخل   وقد 
اختصاصها ووفرت له عالقات متعددة، وللنفط الياباني في أمريكا الالتينية 
تاريخ واضح كما أن الطرفين في الصراع يرتبطان بعالقات مع سياسيين 
إسبانيين من كل اآلفاق والمشارب . وهذا نزوع لدى ماكرون لن يمر بدون 

انعكاسات.
ومن المثير أيضا أن يتابع المرء منا ما تفجر من قنابل أوربية عند ماكرون: 
صراع عاصف مع ألمانيا حول الغاز والمفاعالت النووية والتسليح… 
لم تنتزع كل قنابله، وصراع مع إيطاليا حول المهاجرين وصل حدا من 
التجريح في شخصه من طرف اإليطاليين وإعالمهم.. والواضح أنه يبحث 
عن العواصم األوربية كل واحدة في مجال تخصصها لفتح باب المنافسة 
معها باسم السالم، وفي نفس الوقت، يدعو إلى إقامة "تحالفات أوربية"  

والتوجه نحو بريطانيا التي غادرت االتحاد األوربي.. !  
قصر  نظم  أكتوبر  أي��ام  أحد  في  أنه  الفرنسية  الصحافة  نقلت  لقد 
اإليليزيه لقاء للصحافيين أسهب مستشار ماكرون في بدايته في الحديث 
عن "النجاحات" التي "يحققها الواحد تلو اآلخر" ودعاهم إلى إبراز "دوره 
في السلم العالمي "، وال شك أعطى للمستشار ما يريد ألن القصة كلها أمام 
األعين المجردة هي "االنتكاسة الحادة في العالقات الرواندية الكونغولية 
أو مبادرات باريس المحدودة في الحرب بين أرمينيا وأذربيدجان على 
الرغم من محاوالت الوساطة التي ال تريدها باكو وموسكو … "، ومن المثير 
أيضا لالستفهام، لمن يهمه الرصد الديبلوماسي للرئيس الفرنسي، الربط 
بين هذا البورتريه الشخصي الذي يرسمه الرئيس لنفسه، وبين حقائق  
الساحل والصحراء  وعملية برخان، وهي العملية التي أنهاها األربعاء 
الماضي، في عملية فشل واضحة ربما سيكلف الجيش الجزائري بمتابعتها ! 

ال أنكر أنني ابتسمت عندما قرأت ما قاله الرئيس، وبدا لي أن تحويله 
األخبار الزائفة إلى عدو استراتيجي، يشبه إلى حد كبير الفيروس الذي 

أصاب العسكر الشرقي في الجوار.
وخيلت لي نفسي األمارة بالسوء أنه قد يكون أصيب بالعدوى من جراء 
القبالت االستراتيجية التي قبل بها الرئيس تبون، أحد الشهود !التاريخيين 

في الحروب المضللة التي يقودها المغاربة ضده  قاطبة!!
 ولهذا وجدت نفسي األمارة بالسوء، من المصادفات غير المفهومة وال 
السعيدة، أن يرفع إيمانويل ماكرون المعركة ضد األخبار المضللة "فايك 

نيوز" إلى مرتبة "الوظيفة االستراتيجية"، أي أنها أمر حيوي للبالد !!! 
الرئيس وبكل جدية، أعاد على مسامع الفرنسيين "لطالما أكدت فرنسا على 
مدى سنوات أنها كانت هدفا لحمالت التضليل والتالعب باآلراء عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، التي تديرها قوى أجنبية مثل روسيا أو تركيا"  !!! 

يشهدون انتشار أخبار  وحذر ماكرون "لن نكون متفرجين صبورين" 
مضللة أو سرديات معادية لفرنسا.

والواقع أن هذه المعطيات وضعتني في صورة ما يقوم به تجاه المغرب ! 
فهو توجه يبدو لنا كما لو أنه ال يبحث عن وساطة وال عن دور للسالم، 
الرؤية الواضحة.  الغاز الذي يخنق األنفاس ويقلص من فرص   بسبب 
وإذا كان الغاز هو نفسه وراء تدخله في الحرب الروسية األوكرانية وفي 
النزاع بين فرقاء الوضع الفنزويلي، فيبدو أنه في شمال إفريقيا تسربت 

مياه كثيرة في أنبوب الغاز، الذي جعله يعطل فضيلة النظر السديد ! 
يدخل  لم  الداخلية،  السياسة  به  الذي ضاقت  ماكرون،  أن  والخالصة 
السياسة الخارجية بتصور واضح المعالم  )  واهلل اعلم عاودتاني (  كما 
يجب لرجل ورث امبراطورية من العالمات  في المجال الديبلوماسي …  

وفي العالقات الدولية الودية منها وغير الودية .. 
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 من ينقذ 
�لجندي 
ماكرون 
من… 

�ل�صالم!

عبد السالم المساوي 
ونفد الصبر المغربي الجميل، وحدث ما كان ينبغي 
أن يحدث ، ما كان ينبغي حتما أن يحدث ؛ تحرير المعبر 
الحدودي _ الكركرات ...طرد األقزام واالنفصاليين والدمى 
...طرد عصابة قطاع الطرق ...فتحية للقائد األعلى للقوات 
الملكية المسلحة، رمز الوحدة والسيادة ...ملك البالد 
وأمير المؤمنين....ضامن الوحدة الترابية والوطنية....

وتحية للشجعان ...تحية للقوات المسلحة الملكية...
ان ما يجري في ساحتنا المحلية واالقليمية والدولية 
يساعدنا هنا في المغرب على وضع نقطة النهاية لملف 
ومن  الترابية،  وحدتنا  ملف  يسمى  حله،  انتظار  طال 
سبعينيات  منذ  الترابية  الوحدة  لهاته  العداء  حركوا 
القرن الماضي يعرفون ذلك جيدا، لذلك دفعوا أقزامهم 

واالنفصاليين وبقية الدمى لكي ترتكب ما ترتكبه في 
غير  الخطوات  نحو  دفعنا  ألج��ل  وغيرها  الكركرات 

المحسوبة.
هذا البلد ال يرتكب خطوات غير محسوبة.

هذا البلد دولة وهو يعرف أنه يواجه عصابة تمولها 
وتدعمها » بعض األطراف«.

هذا البلد متأكد أن تلك الصحراء جزء منه وأنه جزء 
من تلك الصحراء.

لذلك ال إشكال اطالقا . صبرنا وفق ما يسمح به الصبر 
المغربي الجميل ، وبعدها مررنا الى السرعة القصوى، 
وقررنا أن وحدتنا الترابية تستحق التضحية ألجل اليوم 
مثلما ضحينا ألجلها باألمس ومثلما سيعلن القادمون 

بعدنا أنهم سيضحون ألجلها في قادم األيام.
»مدرسة الحركة الوطنية » تركت للتاريخ واحدة من 
»ثورة  تجربة  هي  النضالية،  التجارب  واحسن  أجمل 
الملك والشعب«، الثورة التي خط بها أحرار المغرب 
الدولة  لنضال  معنى  الخامس،  محمد  الراحل  بزعامة 
والشعب ، من أجل مطلبين فقط هما الحرية واالستقالل، 
تم  الذين  المطلبان  وهما  والحداثة،  الديموقراطية  ثم 
تضمينهما في وثيقة  11يناير 1944، التي تعتبر ميثاقا 
وطنيا بين الحركة الوطنية ومحمد الخامس ، وبرنامج 
حنق  أثار  مما  محض،  مغربي  وسياسي  وطني  عمل 
االمبريالية التي كانت ممثلة في كل من فرنسا واسبانيا 
ومهد للمواجهة التي قادت إلى شن اعتقاالت وإعدامات 

ونفي في حق الوطنيين، ثم عزل الملك محمد الخامس 
عن السلطة ونفيه الى جزيرة كورسيكا ثم مدغشقر  .

ان روح ثورة الملك والشعب كانت حاضرة في المسيرة 
أطلقها  التي  الخضراء،  المسيرة  روح  .وان  الخضراء 
الراحل الحسن الثاني، بقيت مستمرة ومتواصلة الى 
اليوم ، وهذا نهج مغربي يصبو نحو الحداثة والحكامة 
والتنمية المستدامة . وبروح المسيرة الخضراء ستظل 

الصحراء مغربية بشرعيتها وبنمائها وبازدهارها.
ومتجددة،  مستمرة  ث��ورة  والشعب  الملك  ث��ورة 
والمسيرة الخضراء ليست مجرد ذكرى وطنية نحتفل 
امتداد  على  متواصل  مغربي  درس  هي  والسالم.  بها 
األزمنة واألمكنة يجدد نفسه دوما وابدأ ويمنح إمكانية 

االستفادة منه لمن كان ذا عقل سليم. 
نقولها بالصوت المغربي الواحد: الصحراء مغربية 
الحاضر  في  وكينونتنا،  هويتنا  عنوان  ...الصحراء 
والماضي والمستقبل ، باألمس واليوم وكل األيام ...لنا 
نحن هذا الوطن الواحد والوحيد ، وهاته البالد التي 
ولدتنا وصنعتنا وصنعت كل ملمح من مالمحنا ، والتي 
تجري فيها دماء أجدادنا وابائنا وأمهاتنا ، والتي تجري 

دماؤها في مسامنا وفي العروق.
نفخر بهذا األمر أيما افتخار، ونكتفي أننا ال ندين 
بالوالء اال للمغرب . وهذه لوحدها تكفينا ، اليوم ، وغدا 
في باقي األيام ، إلى أن تنتهي كل األيام ....الصحراء 

جزء منا ونحن جزء منها ...الصحراء مغربية.

في �لذكرى �لثانية لتطهير �لكركر�ت

 جاللة �لملك يعزي 
�لرئي�س �لتركي

�إدري�س ل�صكر ي�صتقبل ماركو�س �أنطونيو نونيي�س، نائب رئي�س �لحزب من �أجل �لديمقر�طية �ل�صيلي
االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  استقبل 
إدريس لشكر، مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي: 
يوسف أيدي، مشيج القرقري، فتيحة سداس، 
الفريق  ومدير  لشكر  خولة  رشيدي،  إبراهيم 
االشتراكي بمجلس المستشارين المهدي احجام، 
السيد ماركوس أنطونيو نونييس، نائب رئيس 
)حزب  الشيلي  الديمقراطية  أجل  من  الحزب 
لمجلس  سابق  ورئيس  ديمقراطي(  اشتراكي 

نواب الشيلي.
خالل هذا اللقاء تناول الجانبان سبل التعاون 

بين الحزبين ومأسسة عالقة االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية مع األحزاب االشتراكية الشيلية 
المسؤول  وعبر  عموما.   الالتينية  وبأمريكا 
الصحراء وتقديره  لمغربية  الشيلي عن دعمه 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  يلعبه  الذي  للدور 
وتطوره،  المغرب  لدمقرطة  كقاطرة  الشعبية 
ونوه نونييس بالنموذج المغربي المبني على 
الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والدولة 
االجتماعية، وبخصوص اإلعداد لمؤتمر األممية 
الشهر  هذا  نهاية  عقده  المزمع  االشتراكية 

عن  نونييس  أنطونيو  ماركوس  عبر  بمدريد، 
للتعاون  واستعداده  االتحاد،  لترشيح  دعمه 
الثنائي خالل مؤتمر األممية االشتراكية حول 
مختلف القضايا، كما اتفق الطرفان على العمل 
على عقد لقاء يجمع بين األحزاب االشتراكية 
الالتينية واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
في المستقبل القريب. وفي األخير، أكد الطرفان 
المسار  تأسيس  ف��ي  الحزبين  أهمية  على 
الديمقراطي التقدمي في العالم وأشادا بالقادة 

التاريخيين والمؤسسين للحزبين.

الشبيبة03
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اع�شاء المكتب  الوطني لل�شبيبة االتحادية المنتخبون
انتخب املجلس الوطني للشبيبة االحتادية باالقتراع السري، مكتبا 
وطنيا للمنظمة يصل عدد أعضائه  إلى 33 عضوا، 16 من اإلناث و17 
من الذكور، وبهذا تكون عملية االنتخاب قد احترمت مبدأ املناصفة 

والتمثيلية اجلهوية، التي نص عليها املقرر التنظيمي للمؤمتر الوطني 
التاسع للمنظمة يف انتخاب األجهزة الوطنية.  و بدعوة من رئاسة املؤمتر 

الوطني التاسع للشبيبة االحتادية، التأمت أول دورة للمجلس الوطني 
لهذه املنظمة، يوم السبت املاضي باملقر املركزي للحزب بالرباط، من أجل 
استكمال األجهزة املتمثلة يف انتخاب املكتب الوطني للشبيبة االحتادية.
ترأس دورة املجلس الوطني للشبيبة االحتادية التي حضرها 155 عضوا 

من املجلس، فضال عن أعضاء املجلس بجهة العيون وجهة أوروبا الذين 
تابعوا أشغال الدورة عبر تقنية التناظر عن بعد “زوووم”،  عبداهلل 

الصيباري، رئيس املؤمتر وعضو املكتب السياسي وبحضور املهدي املزواري 
عضو املكتب السياسي للحزب، فضال عن أعضاء رئاسة املؤمتر.

يف ما يلي الئحة أعضاء املكتب الوطني للشبيبة االحتادية:
آسية حدوكي-سارة اعنان- سلمى بلخير- سميحة لعصب- سناء 
البقالي- شادية اكرنان- شيماء يعيش- صابرين املوساوي- عبير 

البوجدايني- فاطمة الزهراء الواجبي- كجمولة بوسيف- ماجدة 
حسيسو-هاجر اوموسى- هدى الشعرة- هند قصيور- وئام حامض- امني 

فائق- انس الرهوني- انوار ادريسي - انور الهادي- حمزة بن طاهر- حمزة 
مطميط- رشاد امللوكي- زياد بنصلة- طارق بوبكري- طه صفي الدين- 

عبد اإلله ادراوي- عبد اإلله معتمد- فادي وكيلي عسراوي- محسن 
الغفيري- محمد أديب- هشام عالم- يونس تيفاوتي.

الفريق االشتراكي مبجلس املستشارين يتابع قضايا جودة التعليم وكتاب الضبط  

يو�صف �يذي: نطالب باإن�صاف كتاب �ل�صبط و�أ�صحاب �ل�صاللم �لدنيا
�ل�صالك �لمو�صاوي: غياب �لعد�لة �لمجالية �صبب �الكتظاظ بجهة �لعيون

يواجه اليوم منتخب 
جورجيا بالشارقة اإلماراتية
�لمنتخب �لوطني في �ختبار لقيا�س 

�لقدر�ت وتعزيز درجة �لتناغم

�لمبعوثة �لخا�صة لبايدن :  �لمغرب �صريك 
في مكافحة معاد�ة �ل�صامية

ذكرى عودة �لمغفور له محمد �لخام�س لحظة 
تاريخية كر�صت �لتحام �لعر�س و�ل�صعب

02

�لزميل �ل�صحفي ح�صن 
عمر �لعلوي في ذمة �هلل 

بالدار  الحبوس،  اب��ن  العلوي،  عمر  حسن 
البيضاء، أحد كبار الصحافيين المغاربة ، اشتغل 
بداية  في  للضبط  ككاتب  العدل  بوزارة  موظفا 
االستقالل، وسيطرد من الوظيفة العمومية بعد 
أن خاضت إضرابا وطنيا يوم 20 دجنبر1961.
وسيلتحق حسن العلوي المعروف من طرف 
قلة من أصدقائه ب� »فريموس« صحفيا بجريدة 
»التحرير« التي أسسها وأدارها المقاوم الوطني 
المناضل  بمعية  مديرا،  البصري  الفقيه  محمد 
والمقاوم عبد الرحمان اليوسفي رئيسا للتحرير.  
وبعد منع جريدة التحرير من طرف السلطات، 
سيشتغل حسن العلوي في أسبوعية »األهداف« 
التي صدرت تحت إدارة األخ أحمد الخراص، وكان 
من بين محرريها المرحوم مصطفى القرشاوي 
بإدارة  »فلسطين«  وبجريدة  احمايمو.  وأحمد 
المناضل والشاعر محمد الوديع األسفي، تحت 
سيرافق  كما  بنجلون،  عمر  الشهيد  إش��راف 
إص��دار  استئناف  بعد  بنجلون  عمر  الشهيد 
بزنقة الجندي روش، مطبعة  جريدة »المحرر« 

دار النشر المغربية.
كل  »فريموس«  أب��رز  »المحرر«  يومية  في 
مهاراته التي تعلمها خالل مشواره الصحفي، 

تحريرا وترجمة وتصميما.
تحرير  هيئة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
جريدة االتحاد االشتراكي إلى أصدقائه المقربين 

وعائلته بأحر التعازي وأصدق المواساة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

 قرروا التوقف عن العمل
يف انتظار نتائج اللجنة املشتركة 

�لمحامون ينتزعون 
مطالبهم في لقاء

مع رئي�س �لحكومة

04

حتديات ورهانات قطاع اإلعمار يف القدس
كيف ي�صاعد بيت مال �لقد�س  �لفل�صطينيين على حماية 

�أر��صيهم وممتلكاتهم وعقار�تهم و�صيانة بيوتهم
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للصاروخ  تجربة  ثالث  في   
ناسا،  من  الجديد  العمالق 
املهمة  تنطلق  أن  املقرر  من 
الثالثاء  ليل   "1 "أرتيميس 
فلوريدا،  والية  من  األربعاء 
هذه  إيجابية  توقعات  وسط 
لبرنامج  ناجح  إلطالق  املرة 

العودة األميركية إلى القمر.
"إس  قلع  ي  أن  املقرر  ومن 
صاروخ  أقوى  وهو  إس"،  إل 
صنعته وكالة الفضاء األميركية 

على اإلطالق….
سيكون  الطقس  أن  ويبدو 
أن   90% احتمال  مع  مناسبا 

يكون مستقرا .
مايك  املهمة  مدير  وقال 
اإلطالق  "عملية  إن  سارافني  
تتم  أن  ونأمل  ستحدث 
بـ"مثابرة"  مشيدا  األربعاء"، 
محاولتني  واجهت  التي  فرقه 
فاشلتني إلطالق الصاروخ خالل 
إعصارين  ثم  املنصرم  الصيف 

حاال دون إتمام املهمة.
أن  فترض  ي  األخيرة،  أبولو  مهمة  على  عاما  خمسني  وبعد 
تحط  أن  دون  من  القمر  إلى  مأهولة  غير  كبسولة  الصاروخ  يطلق 
لنقل طواقم بشرية مستقبال  آمنة  أنها  على سطحه، والتحقق من 
امرأة وأول شخص من  أول  القمر  إلى  الصاروخ نفسه  . وسينقل 

أصحاب البشرة امللونة في مهمات مستقبلية.
ومع أن عملية إطالق الصاروخ املقررة األربعاء ست جرى ليال ، 
إال أن مئة ألف شخص يتوق ع أن يتابعوها من الشواطئ املحيطة. 
اإلطالق  عملية  املنطقة ملشاهدة  إلى  الفضاء  رواد  من  عدد  وانتقل 

ومنهم الفرنسي توما بيسكيه.
وينبغي أن تبدأ بعد ظهر الثالثاء املهمة املعقدة لتزويد الصاروخ 
بالوقود من مركز كينيدي الفضائي، بعد أن تعطي الضوء األخضر 
لذلك تشارلي بالكويل تومسون، وهي أول امرأة تتولى إدارة إطالق 

أحد البرامج لدى ناسا.
وسيجري ملء الجزء الرئيسي من الصاروخ ذي اللون البرتقالي 

بما ال يقل عن 2,7 مليون لتر من األكسجني السائل والهيدروجني.
إلغاء  إلى  للهيدروجني  تسرب  أدى  املنصرم،  الصيف  وخالل 
مذاك  ناسا  لت  وعد  األخيرة.  اللحظات  في  ثانية  إقالع  محاولة 
من  التحقق  اختبارات  والقت  الخصوص  بهذا  املتعلقة  اإلجراءات 
في  لغيت بسبب عطل  فأ  إقالع،  أول عملية  أما   . فعاليتها نجاحا 

أحد أجهزة الصاروخ.
وأكد املسؤولون في ناسا مرات عدة أن هذه املشكالت عادية كون 
املركبة جديدة كليا ، مشددين على أن فرق الوكالة تتعلم كيفية فهم 

كل األعطال والتعامل معها.
وبعد املشاكل الفنية التي طالت الصاروخ، واجه األخير تهديدا 
اس"  ال  "اس  عيد  وأ  املنطقة،  ضربا  متواليني  إعصارين  نتيجة 
نهاية  في  به  الخاص  التجميع  مبنى  إلى  مترا   98 ارتفاعه  البالغ 
عملية  تأجيل  إلى  أدى  ما  األعاصير،  أحد  من  لحمايته  سبتمبر 

اإلقالع أسابيع عدة.
وبعد إعادته إلى منصة اإلطالق، واجه الصاروخ اإلعصار نيكول 
في  للتسرب  املانعة  املواد  من  رقيقة  طبقة  إتالف  في  تسبب  الذي 
جزئه العلوي، إال أن ناسا أكدت أن هذا التطور ينطوي على مخاطر 

محدودة.

وشهد إطالق برنامج ناسا تأخيرات لسنوات عدة، فأصبح نجاح 
املهمة التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدوالرات، أمرا ضروريا 

للوكالة األميركية.
عقب  العملية،  إدارة  في هيوسنت  التحكم  مركز  أطقم  وستتولى 

إطالق الصاروخ.
في  الصاروخية  املعززات  اإلقالع  من  دقيقتني  بعد  وستسقط 
الرئيسي  الجزء  ينفصل  دقائق،  ثماني  وبعد  األطلسي.  املحيط 
ستؤدي  اإلقالع،  عملية  من  الساعة  ونصف  ساعة  بعد  ثم  بدوره. 
التي  "أوريون"  كبسولة  إطالق  إلى  العلوي  للجزء  أخيرة  دفعة 

ستصل إلى محيط القمر في غضون أيام قليلة.
إلى  تقريبا وستصل  أسبوع  بعيد  مدار  في  الكبسولة  وستثبت 
64 ألف كيلومتر ما بعد القمر، أي أبعد من أي مركبة فضائية أخرى 

صالحة لنقل البشر حتى اآلن.
أثناء  للكبسولة  الحرارية  الدرع  اختبار  سيجري  النهاية،  وفي 
درجة  تتحمل  أن  ويفترض  لألرض.  الجوي  الغالف  إلى  عودتها 

حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.
فترض  ي  األربعاء،  الصاروخ  إقالع  عملية  نجحت  حال  وفي 
أن تستمر املهمة 25 يوما ونصف اليوم، على أن تهبط الكبسولة 

العائدة في املحيط الهادئ في 11 ديسمبر املقبل.
الخاص بمهمات أبولو ثم املركبات  وبعد صاروخ "ساتورن 5" 
وكالة ناسا إلى حقبة  الفضائية، ي فترض أن ينقل "اس ال اس" 
بالفضاء  الحالة  هذه  في  املرتبط  البشري  االستكشاف  من  جديدة 

السحيق.
وعام 2024، يتوقع ان تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى 
القمر من دون الهبوط عليه. أما أول هبوط ملهمة مأهولة فسيحصل 

لطاقم "أرتيميس 3" في العام 2025 على أقرب تقدير.
بهدف  بعدها،  سنويا  واحدة  مهمة  إطالق  إلى  ناسا  وتسعى 
في مدار حول القمر باإلضافة  إنشاء محطة فضائية )"غايتواي"( 

إلى قاعدة على سطحه.
وترغب الوكالة في استخدام هذه املحطة إلجراء اختبارات على 
بزات فضائية ومركبة مضغوطة ومحطة  بينها  معدات جديدة من 
طاقة كهربائية صغيرة واستخدام املاء املثلج املوجود على القمر، 

وكل ذلك بهدف ترسيخ وجود بشري دائم على سطحه.

الفئران تتفاعل 
على الإيقاعات المو�سيقية 

أن  إلى  أخيرا  نشرت  يابانية  دراسة  توصلت   
النغمات  على  يتفاعلون  الذين  الوحيدين  ليسوا  البشر 
املوسيقية، بل الفئران كذلك مع أن تمايل هذه الحيوانات 

يكون أقل وضوحا .
وأظهرت الفئران التي لم تتعرض سابقا إلى املوسيقى 
قدرة فطرية على إطالق حركات متزامنة مع أغان تشمل 
وتيرة  وهي  الدقيقة،  في  إيقاعية  دقة  و140   120 بني 
اإليقاع نفسها التي يتفاعل عليها البشر عموما ، بحسب 

باحثني من جامعة طوكيو.
في  املشارك  تاكاهاشي  هيروكازو  العالم  وأشار 
الدراسة التي نشرتها أخيرا مجلة "ساينس أدفانسس"، 
في حديث إلى وكالة فرانس برس الثالثاء إلى أن "أدمغة 
جيدة  بصورة  فيها  تستجيب  بطريقة  تشكلت  الفئران 

للموسيقى حتى لو أن أجسامها ال تتحرك كثيرا ".
بوضوح،  ظاهرة  تكون  ال  الفئران  حركات  أن  وبما 
التسارع  تقيس  أجهزة  اليابانيون  الباحثون  استخدم 
وأجهزة استشعار لقياس االهتزازات الصغيرة للفئران.

وتابع تاكاهاشي "نعتقد جميعنا أن للموسيقى قدرات 
سحرية، لكننا ال نعرف شيئا عن آلياتها"، مضيفا "لذلك 
تجذب  الصوتي  التواصل  من  أنواع  أي  معرفة  أردنا 

الدماغ من دون تأثير العواطف أو الذاكرة".
تعريضها  خالل  من  الفئران  فعل  ردود  برت  واخت 
معزوفة  ملوزار  سوناتا  مقطوعة  بينها  عدة  ملعزوفات 
بينها  البوب  نوع  من  وأغان  مختلفة،  إيقاعات  بأربعة 
لليدي غاغا و"أناذر وان بايتس ذي  "بورن ذيس واي" 

داست" لفرقة كوين و"بيت إت" ملايكل جاكسن.
دراستهم  نتائج  أن  إلى  اليابانيون  الباحثون  وأشار 
تدعم فرضية وجود "إيقاع أمثل" إلطالق حركات تزامنية 

مع اإليقاعات، مشترك لدى عدد كبير من الحيوانات.
وذكرت فرضية أخرى أن هذا اإليقاع يختلف بني أنواع 
الحيوانات استنادا إلى عوامل فسيولوجية عدة بينها 

الحجم والوزن.
وأعرب تاكاهاشي عن رغبته في أن يستكشف مستقبال 
تأثير  من  أبعد  والذهاب  الدماغ  على  األلحان  تأثيرات 
اإليقاعات. وقال "بما أن املوسيقى تؤثر على األحاسيس، 
سيكون مثيرا لالهتمام أن نرصد ذلك لدى الحيوانات".

اإطالق  الثالثة  للمرة  حتاول  نا�سا 
�ساروخها اجلديد اإىل القمر 

درا�سة حول  م�ساعر الأمومة عند 
القردة تعيد النقا�ش في �ساأن 

التجارب على الحيوانات 
أثار استنتاج توصلت إليه 
دراسة أجرتها جامعة هارفارد 
التي  األمهات  القردة  بأن 
استبعدت عن صغارها وجدت 
جدال  الدمى،  في  عزاء  أحيانا 
النقاش  إحياء  ليعيد  واسعا 
األخالقيات  شأن  في  القائم 
التي  باالختبارات  املرتبطة 

تجرى على الحيوانات.
بعنوان  مقال  يلق  ولم 

"عوامل محفزة ملشاعر األمومة" كتبته عاملة األعصاب مارغرت ليفينغستون ردود فعل 
أكاديمي أوف ساينس"  ناشونال  "بروسيدينغز أوف ذي  قوية عقب نشره في مجلة 

خالل  سبتمبر.
لكن بمجرد تناولها عبر مواقع التواصل، تلقت الدراسة وابال من االنتقادات فيما 

وقع 250 عاملا رسالة طالبوا فيها املجلة بسحب املقال.
أجرتها  سابقة  بدراسات  التذكير  الحيوانات  حقوق  عن  مدافعة  جمعيات  وأعادت 
مارغرت ليفينغستون، التي قامت بتقطيب جفون صغار قردة لفترة موقتة بهدف دراسة 

تأثير ذلك على قدرات هذه الحيوانات املعرفية.
وكتبت عاملة الرئيسيات في جامعة سانت أندروز االسكتلندية كاثرين هوبايتر »ال 
يمكننا أن نستحصل على موافقة القردة إلجراء هكذا تجارب عليها، لكن يمكننا التوقف 
في  تتسبب  ها  أن  ندرك  فيما  لها  والترويج  ونشرها  وحشية  أساليب  استخدام  عن 

معاناة كبيرة لهذه الحيوانات«.
وأضحت العاملة التي شاركت في كتابة الرسالة املوجهة إلى املجلة، في حديث إلى 

وكالة فرانس برس، أنها تنتظر ردا من املجلة قبل إدالئها بتعليقات إضافية.
أما جامعة هارفرد ومارغرت ليفينغستون فدافعتا من ناحيتهما عن الدراسة بقوة.

وذكرت كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد في بيان أن نتائج الدراسة "قد تساعد 
العلماء على فهم الرابط الذي يجمع األم بأبنائها لدى البشر"، مما يساعد على توفير 

دعم أفضل للنساء اللواتي يخضعن إلجهاض تلقائي أو م ن يلدن أجنة ميتة.
وأفادت مارغرت ليفينغستون في بيان منفصل، بانضمامها إلى "صفوف العلماء الم 
ستهد فني من معارضني الختبارات مماثلة والذين يرغبون في حظر أي دراسة تجرى 

على كل أنواع الحيوانات ومن شأنها املساهمة في إنقاذ األرواح".
وأشارت إلى أن ها لم تسع بداية لدراسة رابط األمومة الذي أتى في إطار أعمال 

بحثية أخرى.
إال أن حجة الباحثة قابلها رد من املعارضني بأن ها فصلت عمدا القردة األمهات عن 
صغارها، وأن االستنتاجات في شأن الراحة النفسية التي تشعر بها األمهات إذا است 

بدلت صغارها بدمى، لم توفر أي تقدم في املجال العلمي.
واستقطبت أعمال بحثية مماثلة ردود فعل غاضبة من جمعيات مدافعة عن حقوق 

الحيوانات بينها "بيتا" املناهضة ألي شكل من أشكال التجارب على الحيوانات.
ويشير آالن ماك إليغوت، وهو باحث في إحدى جامعات هونغ كونغ، إلى أن هذا 

الجدل أثار بصورة ملحوظة ردود فعل قوية داخل املجتمع العلمي.
وأعادت مارغرت ليفينغستون إصدار دراسة أجراها عالم النفس األميركي الشهير 
هاري هارلو، على ما يقول إليغوت لوكالة فرانس برس. وقد تكون هذه األعمال البحثية 
التي اعتبرت ثورية في منتصف القرن العشرين، ساهمت في تعزيز الحركة املدافعة عن 

القضايا املتعلقة بالحيوانات.
ورأى بعض العلماء أن هذه الحالة تمثل مشكلة أكبر في ما يتعلق باألبحاث التي 
في مجالت  للجدل  مثيرة  دراسات  نشر  استمرار  في  وتتمثل  الحيوانات  على  تجرى 

مرموقة.
كثيرة  انتقادات  والقت   2020 عام  إلى  تعود  دراسة  إلى  إليغوت  ماك  آالن  وأشار 
لتطرقها إلى فعالية بعض األفخاخ في التقاط نمور الجغور والكوغر بهدف إخضاعها 

ألبحاث علمية.
وأثارت تجارب أجريت على قردة من نوع بهي الشعر تضمنت عمليات جراحية أ 

خضعت لها الحيوانات، جدال في الفترة األخيرة.

من ريدوان اإلى منال.. ب�سمة مغربية 
بارزة في اأغاني المونديال

إعداد: عبد اللطيف أبي القاسم
العاملية،  املحافل  في  املغربي  للحضور  جديد  تجسيد  في   
التي  األغاني  في  بارز  حضور  على  املغاربة  الفنانون  بصم 
تواكب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظم دورتها لسنة 

2022 في دولة قطر.
وسواء تعلق األمر باألغاني الرسمية للمونديال، أو باألغاني 
املحفل  هذا  دورات  مختلف  تواكب  ما  عادة  التي  التحفيزية 
الرياضي العاملي، يبرز الحضور املغربي في دورة 2022 من 
خالل مساهمة نجوم في عملية إنتاج األغاني أو املشاركة في 

أدائها، إضافة إلى إحياء سهرات فنية على هامشها.
وكاتب  املوسيقي  املنتج  مساهمة  الصدد  هذا  في  وتبرز 
الكلمات العاملي املغربي، نادر الخياط امللقب ب)ريدوان(، الذي 
يشغل أيضا مهمة املدير التنفيذي للترفيه اإلبداعي في االتحاد 
املوسيقى  إطالق  الذي يشرف على  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
في  مرة  وألول  الدورة،  هذه  تضم،  التي  للمونديال  الرسمية 
واحدة  أغنية  وليس  كامال،  غنائيا  ألبوما  العالم  كأس  تاريخ 
كما كان الحال في النسخ املاضية من البطولة. 
هناك  الرسمية،  األغاني  هذه  ضمن  ومن 
التي أنتجها ريدوان، وأداها  أغنية "ارحبو" 
ومغني  أوزونا،  البورتوريكي  النجم  من  كل 
الراب الكونغولي، غيمز. وكان بيان للفيفا نقل 
هذه  إصدار  على  تعليق  في  قوله  ريدوان  عن 
نسخة  في  املشاركة  "تشرفني  إنه  األغنية 
مميزة من كأس العالم في قطر، حيث سنحتفل 

بكرة القدم واملوسيقى جنبا إلى جنب".
أصدرتها  أخرى  أغنية  على  تعليق  وفي 
"قناديل  بعنوان  الرسمية  ضمن األغاني  )فيفا( 
إلى  تدعونا  "بأغنية  يتعلق  األمر  إن  ريدوان  قال  السماء"، 
االحتفال  روح  وتحيي  متحدين،  حقا  كنا  إن  معا  الغناء 
الجماعي ببطولة كأس العالم، كما أنها رسالة محفزة لتقديم 

بطولة مختلفة بطرازها الرفيع".
املغرب  من  نجمتان  السماء"،  "قناديل  أداء  في  وشاركت 
هما النجمة املغربية الكندية نورة فتحي، واملغنية منال 
بلقيس،  اإلماراتية  املغنيتني  جانب  إلى  بنشليخة، 

والعراقية رحمة رياض.
قولها  فتحي  نورة  عن  ل)فيفا(  بيان  ونقل 
بأم  "شاهدت  الفني  العمل  هذا  على  تعليقا 

عيني في جميع أنحاء العالم أن لغة كرة القدم ال تختلف عن 
لغة املوسيقى، فلكليهما جمهور شغوف. وقد تشرفت بالتعاون 
الرسمية  األغنية  إلصدار  وموهوبات  شغوفات  سيدات  مع 
بمشاعر  تحتفي  كما  بأصولنا  تحتفي  التي  للبطولة  الرابعة 

الحماس والتشويق النطالق كأس العالم".
بدورها، قالت الفنانة منال بنشليخة، وفق البيان ذاته، إن 
"أغنية قناديل السماء تحمل رسالة ملهمة حول األمل والعمل 
تحتفي  أنها  كما  وعزمهن،  وإبداعهن  النساء  وقوة  الجماعي 
بانطالق أول نسخة من كأس العالم في منطقتنا، وسنشارك 
هذه الصفات امللهمة مع العالم بأسره من خالل هذا املهرجان 

الكروي املميز الذي ينطلق على أرض قطر".
وإلى جانب األغنيات الرسمية للمونديال، يبرز الحضور 
املغربي أيضا ضمن األغاني التي دأب الفنانون عبر العالم 
على إصدارها في مثل هذه املناسبات، تحفيزا ملنتخباتهم 
أو ترويجا لقيم التواصل والتبادل الثقافي التي تنتعش 
خلفيات  من  الجنسيات  كل  من  املشجعني  تدفق  بسبب 

ثقافية ودينية متنوعة على البلد املضيف.
الفنان املغربي  وفي نموذج على ذلك، تبرز مشاركة 
إلى جانب كل  حاتم عمور في أغنية "أرض املونديال" 
من القطري عيسى الكبيسي، والسعوديني عبد العزيز 
العليوي، وداليا مبارك، والتونسي نوردو. األغنية التي 
أطلقتها املؤسسة القطرية لإلعالم تحمل رسالة ترحيب 
بمناسبة  قطر  إلى  القادمني  العالم  بضيوف  عربية 
زهير  الشاب،  املغربي  الفنان  شارك  بدوره،  الدورة. 
رفقة  "عرب"  عنوان  يحمل  كليب  فيديو  في  بهاوي 
ونوال  شاكر  فضل  اللبناني  الفنان  من  كل  من  كل 
حمود  والكويتي  شيبه  أحمد  واملصري  الكويتية 
الخضر. وتحتفي األغنية التي كتب كلماتها الشاعر 
التميمي، بالحضارة العربية وباحتضان  عبد اهلل 
التظاهرة.  تاريخ  في  مرة  ألول  للمونديال  بلد 
واختار بهاوي تصوير الجزء الخاص به في هذا 
الفيديو كليب على رمال الصحراء املغربية مرتديا 

اللباس التقليدي الصحراوي.
وإلى جانب مشاركته في هذه األغنية، يرتقب 
هامش  على  فنيا  حفال  بهاوي  زهير  يحيي  أن 
املونديال في قطر إلى جانب العديد من النجوم 
العرب والعامليني، وذلك في إطار حدث "اريفيا 

كأس العالم".
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الكاف ي�ؤجل قرعة دوري 
الأبطال وكاأ�س الك�نفدرالية  

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف(، أول أمس الثالثاء، عن 
إفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  المجموعات  دور  قرعة  إجراء  تأجيل 
موعد الحق. إلى   ،2023  –  2022 الحالي  للموسم   والكونفدرالية 
يوم  المجموعات  دور  قرعة  مراسم  تجرى  أن  المقرر  من  وك��ان 
ظهرا. ال��واح��دة  الساعة  تمام  ف��ي  بالقاهرة  ال��ج��اري  نونبر   16"
ب��ي��ان على موقعه  ف��ي   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة  اإلف��ري��ق��ي  االت��ح��اد  وذك���ر 
فإنه  التغيير،  هذا  عن  ناتج  إزعاج  أي  عن  يعتذر  إذ  أنه  الرسمي، 
القرعة. ه��ذه  إج���راء  وتوقيت  ت��اري��خ  ع��ن  الح��ق��ا  اإلع���الن   سيتم 

يذكر أنه تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 16 فريقا 
من بينها فريقا الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي من المغرب، أما 
باقي الفرق فهي األهلي والزمالك )مصر( والترجي التونسي )تونس( 
وفيبرز )أوغندا( والمريخ والهالل )السودان( وشبيبة القبائل وشباب 
أتليتكو  وبيترو  إفريقيا(  )جنوب  داونز  وصن  )الجزائر(  بلوزداد 
والقطن )الكامرون(. وسيمبا )تنزانيا(  ")أنغوال( وحورويا )عينيا( 
الديموقراطي(  )الكونغو  كلوب  فيتا  موقف  أن  )كاف(  وذك��ر 
م��ع��ل��ق��ا. زال  م���ا  فاسو(  ب��ورك��ي��ن��ا   ( ك���ادي���وج���و   وراي������ل 

األبطال،  بدوري  المجموعات  لمرحلة  المتأهلة  الفرق  وتم تصنيف 
إلى أربعة مستويات، وهي المستوى األول ويضم األهلي والوداد 
الرياضي والرجاء البيضاوي والترجي، فيما جاءت فرق صن داونز 
الثاني. المستوى  في  أتلتيكو  وبترو  كوناكري  وحوريا  الزمالك   و 

ويضم المستوى الثالث فرق سيمبا وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل 
والهالل، أما المستوى الرابع فيجمع فرق القطن والمريخ وفايبرز 

وفيتا كلوب أو رايل كاديوجو.

االتحاد الرياضي15
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عبد المجيد النبسي
الموعد  الرياضي،  الفتح  فريق  مدرب  السالمي،  جمال  أخطأ 
والفرصة  لالنقضاض على الرتبة الثالثة بعدما اكتفى بالتعادل)0 
– 0(، أمام نهضة بركان في المباراة التي جمعتهما ليلة أول أمس 
الثالثاء، برسم مؤجل الجولة 8 من البطولة االحترافية في قسمها 

األول، وذلك بمركب األمير موالي الحسن بالرباط.
وأكدت فرق العاصمة الرباط خالل المباريات  الثماني األولى، 
ريادتها للبطولة، حيث يحتل الجيش الملكي الصف األول مناصفة 
مع الوداد، في حين يحتل اتحاد اتواركة الصف الثالث، متبوعا 

بالفتح الرياضي في الصف الرابع.
وسبق لفريق الفتح أن أهدر الكثير  من الفرص داخل ميدانه، 
وهو ما سيكون له األثر السلبي على وضعيته، إذا لم يقم طاقمه 
التقني بمراجعة بعض أوراقه الهجومية، خاصة وأنه لم يسجل 

إال 6 أهداف خالل 8 مباريات.
ويحار اإلعالمي الرياضي في قبول أو رفض بعض ما يصرح به 
بعض المدربين خالل الندوات الصحفية لتبرير  للهزيمة أو التعادل 
داخل الميدان، خاصة فيما يخص التوقف عن إجراء المباريات 
الرسمية، فتارة  يعتبرونها شيئا إيجابيا وأحيان أخرى يرونها 

سلبية.
وحسب مدرب الفتح الرياضي فإن »التوقف عن التنافس كان له 
أثره على الالعبين، خاصة وأنه دام ألكثر من شهر، أي منذ مباراتنا  
ضد فريق الرجاء، في حين لم يتوقف نهضة بركان عن التنافس«.

والغريب أن مدرب الفتح أضاف بعد ذلك«سنعمل على استغالل 
توقف البطولة لالشتغال على مجموعة من األشياء«.

 ولم يكتف السالمي بذلك، بل حمل الحكم كريم صبري جزءا 
من المسؤولية في نتيجة التعادل، رغم أن هذا األخير رفض هدفا 
لنهضة بركان بدعوى وجود حالة تسلل، حيث قال: »نعم أخطاء 
التحكيم واردة، ولكن بعض قرارات الحكم كانت ستكلفنا كثيرا، 

خاصة وأنه كان يعلن عن أخطاء ضدنا غير موجودة، ولم يتعامل 
بالصرامة المطلوبة مع مدافع نهضة بركان الذي كان سببا في عدم 
إتمام حمزة الهنوري للمباراة،كما أنه أوقف عدة هجمات لفريقي 
في الشوط األول وهنا أيضا أتساءل لماذا تم طرد مساعدي عبد 

الصادق؟ ».
وبخصوص المباراة  أوضح السالمي«افتقدنا النجاعة الهجومية، 
ولكن تبقى نتيجة التعادل منصفة، مع العلم بأن الهدف كان هو 

الفوز للتواجد ضمن الفرق األربعة األولى.«
وصرح أمين الكرمة، المدرب المؤقت لنهضة بركان أن«الفوز 
بنقطة واحدة خارج الديار هو شيء إيجابي جدا، خاصة في ظل 
مرحلة الفراغ التي يمر منها الفريق  بعد اإلقصاء من المنافسة 
اإلفريقية، والهزيمة في المباراة األخيرة من البطولة. لقد ركزت كثيرا 
في اإلعداد لهذه المباراة على  اللعب الجماعي، وترك الفرديات، وهو 

ما نجحنا فيه كثيرا، وعلينا أن نستثمر إيجابيا هذه النتيجة«.
75دقيقة األولى، كان  الرياضي، وخالل  الفتح  أن  وظهر جيدا 
يلعب  بخطوط غير منسجمة، وكانت هناك عدة أخطاء في وسط 
الميدان والدفاع، أما الهجوم فكان أمام حل واحد، وهو التسديد 
من بعيد، ولكنه فشل في ذلك أيضا، األمر الذي يفرض على المدرب 

السالمي إعادة النظر في بعض اختياراته .
الفريقين معا،  المباراة إلى ما كان منتظرا منها من  ولم ترق 
ألنها تميزت بنرفزة قوية من طرف الالعبين، وهذا يدل على أنهم 
شحنوا بشكل مبالغ فيه من طرف المدربين، ما جعل اللعب يتميز 
بالعنف، الذي تجاوز اللعب الرجولي المسموح به، إلى درجة أن 

الالعبين تكلموا برفع أيديهم أكثر من لعب الكرة.
وزاد المباراة ثقال أن الحكم صبري كان يسقط في حيل بعض 
الالعبين، خاصة وأنه كان في كل أطوار المباراة بعيدا عن الكرة، 

وهو ما يفرض عليه تطوير لياقته البدنية.
ومكنت نقطة التعادل فريق الفتح من رفع رصيده إلى 13 نقطة 
تضعه في الرتبة الرابعة، فيما  بلغ رصيد نهضة بركان  7نقط، 

يحتل بها الرتبة 13 في سلم الترتيب. 

الفتح يهدر مزيدا من النقط ويكتفي بتعادل �ضلبي اأمام نه�ضة بركان

نقطة واحدة ال تكفي الفتح ونهضة بركان     تصوير احلالفي

عقب الدورة الثامنة من البطولة الوطنية االحترافية للقسم األول لكرة 
القدم، يبدو أن فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان، الناديين الرئيسيين 
في جهة الشرق، يعانيان من صعوبة تجاوز سلسلة النتائج السلبية 

التي حققاها منذ بداية الموسم الرياضي.
االرتباط  فك  الفريقين  إدارت��ي  ق��راري  بين  فصلت  فقط  قليلة  أي��ام 
بمدربيهما، على التوالي، على أمل تحقيق نتائج تمكنهما من االرتقاء 
في سلم ترتيب البطولة والتصالح مع الجمهور الذي يتطلع إلى تحقيق 

أداء أفضل.
ومنذ فترة طويلة لم يسجل نهضة بركان، حامل لقب كأس الكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم )كاف(، والذي يحتل المركز 13 في ترتيب البطولة 

الوطنية االحترافية، مثل هذه النتائج السيئة في جميع المنافسات. 
وكان على الفريق البرتقالي، بطل السوبر اإلفريقي، أن يدافع باستماتة 
وقوة على لقبه، غير أن خروجه المبكر من الدور التمهيدي قبل بلوغ 
فريق  أمام  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  لكأس  المجموعات  دور 

المنستيري التونسي، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.
الدولي  الالعب  أصدقاء  يملك  ال  الوطنية،  البطولة  مستوى  وعلى 
البوركينابي إيسوفو دايو، سوى ست نقاط بعد خوض سبع مباريات. 
وضع غير مقبول لمناصري الفريق أجبر المكتب المديري لنادي نهضة 
بركان على فك االرتباط بالمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة بعد أربعة 

أشهر فقط من تعيينه.
وقال النادي إنه » بناء على بنود العقد االحترافي المبرم بين الطرفين، 
ووفقا لألهداف المسطرة في بداية الموسم، اتفق الطرفان على االنفصال 

بسبب توالي النتائج السلبية محليا وقاريا«.
وفي انتظار اختيار ربان جديد للفريق، أعلن مسؤولو النادي تعيين 
اإلطار الوطني أمين الكرمة على رأس اإلدارة التقنية للفريق األول بشكل 

مؤقت. 
الشيء نفسه ينطبق على نادي مولودية وجدة، الذي قرر تعيين المغربي 
عمر نجحي مدربا جديدا للفريق، خلفا لإلطار الوطني منير الجعواني.

وقال النادي، عبر صفحته على »فايسبوك«، إنه »تعاقد، بشكل رسمي، 
األول  الفريق  تدريب  على  اإلش��راف  أجل  من  نجحي  عمر  المدرب  مع 
للنادي حتى نهاية موسم 2023 – 2024«، مشيرا إلى أن هذا اإلطار 
الوطني سيرافقه محمد مديح كمساعد له، ومحمد كرام كمحلل لألداء، 

عبر تقنية الفيديو.
النتائج السلبية، وأصبح تدارك األمر ضروريا،  القرار فرضته  هذا 
لم  الذي  للفريق األخضر واألبيض،  بالنسبة  أكثر من أي وقت مضى، 
تعد أمامه خيارات أخرى سوى مضاعفة الجهود في المباريات المقبلة، 

إذا أراد الحفاظ على مكانه ضمن قسم النخبة.
ويحتل النادي الوجدي، الذي تمكن في الموسم السابق من تفادي 
البطولة  ترتيب  في  عشر  الرابع  المركز  الثاني،  القسم  إلى  الهبوط 

االحترافية، برصيد 5 نقاط فقط إلى حدود الدورة الثامنة.
لكن التساؤل المطروح هل إقالة المدربين في منتصف الموسم هو 
الحل؟ هذا ما ستجيب عنه نتائج الجوالت المقبلة، وهذا سيمكن من بث 
دينامية جديدة في صفوف الفريق، غير أن هناك دائما خطر رؤية حالة 
من عدم اليقين تخيم على الفريق، أو حتى استمراره في سلسلة النتائج 

السلبية والتغييرات المتتالية في العارضة التقنية.
وعلى أية حال، ففي عالم كرة القدم االحترافية، يتعين العمل على ضمان 
حقوق ومصالح األندية والمدربين على حد سواء، لصالح الرياضة الوطنية.

فريقا ال�ضرق يراهنان على ت�ضحيح الم�ضار بعد فترة الت�قف
بعد بداية متعثرة في الدوري االحترافي األول

مولودية وجدة في حالة ارتباك

ع.س.ن4285 ا.د ع.س.ن4286 ا.د

ب���ع���ث ج���ال���ة ال���م���ل���ك م��ح��م��د 
ومواساة  تعزية  برقية  ال��س��ادس 
رجب  تركيا،  جمهورية  رئيس  إلى 
الهجوم  إثر  وذلك  أردوغ��ان،  طيب 
اإلرهابي الذي استهدف میدان تقسیم 
وسط اسطنبول، مخلفا العديد من 

الضحايا.
ومما جاء في برقية جالة الملك 
األس��ى  ببالغ  تلقيت  فقد  »وبعد، 
اإلرهابي  الهجوم  نبأ  واالستنكار 
الدنيء الذي استهدف میدان تقسیم 
وسط اسطنبول، مخلفا العديد من 

الضحايا األبرياء«.
»وبهذه  الملك  جالة  وأض���اف 
المناسبة األليمة، أتقدم إليكم، ومن 
وإلى  المكلومة  األسر  إلى  خالكم 
الشعب التركي كافة، بتعازي الحارة، 
مشفوعة بدعواتي للعلي القدير أن 
يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن 

المصابين  على  يمن  وأن  العزاء، 
بالشفاء العاجل«.

أجدد  »وإذ  الملك  جالة  وتابع 
إدان��ت��ي ال��ش��دي��دة ل��ه��ذا االع��ت��داء 

تضامن  لفخامتكم  أؤك��د  الجبان، 
المملكة المغربية مع بلدكم الشقيق 
وشجبها المطلق لكل أشكال اإلرهاب 
الذي يستهدف أمن وحياة  المقيت 

القيم  كافة  وتنبذه  المواطنين، 
اإلنسانية الكونية«، معربا جالته عن 
أخلص مشاعر التعاطف والتضامن 

للرئيس التركي.
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Al Ittihad Al Ichtiraki

الخميس 17 نونبر 2022 املوافق 22 ربيع الثاني 1444العدد 13.302الجمعة 21 اكتوبر 2022 املوافق 24 ربيع االول 1444العدد 13.279 

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

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي  
 إلى ربك راضية مرضية،   فادخلي   في  

 عبادي   وادخلي   جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

تعزية المكتب السياسي 
في وفاة والدة األخ عبد 

الرحيم لعبايد، عضو 
المجلس الوطني للحزب 

وفاة  نبأ  تلقينا  والحزن  األسى  ببالغ 
المشمولة برحمة اهلل، بإذنه تعالى، والدة 
المجلس  لعبايد، عضو  الرحيم  األخ عبد 

الوطني للحزب.
وأمام هذا المصاب الجلل، فإن اإلخوة في 
المكتب السياسي يتقدمون بتعازيهم الحارة 
لعبايد  الرحيم  عبد  األخ  إلى  والمخلصة 
وإخوته ولجميع أفراد أسرة الفقيدة وأهلها 
وذويها، سائلين اهلل تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، 
وإنا هلل  ورضوانه.  بعفوه  عليها  وينعم 

وإنا إليه راجعون.

الفقيد يحيى البودراري 
في ذمة اهلل

إلى  انتق��ل   
اهلل  ع��ف�����������و 
األخ  ورح�مته 
يحيى  ال��ع��زي��ز 
البودراري، يوم 
 15 ال���ث���اث���اء 
ن����ونبر 2022،   
ي�����ر  د كا ب��أ

المص��اب  وبهذا   ، الثرى   ووري  حي���ث 

الج�لل نس����������أل اهلل ألخي���نا  الرح���مة 
والمغ������������فرة  وأن يسكن���ه ال����ف����ردوس 
األع���لى مع االنبياء والرس�����ل والشه�����داء 

والص���دي��قي����ن والص��الح�����ين   .
ويتقدم المكتب السياسي ولجنة تنسيق 
التع��ازي  بأحر  االتحاديون"  "المحامون 
وأص�����دق المواساة  لزوجت�����ه الف����اضلة 
ولبن��ات����ه  الصنه�اجي  سع���اد  األخ��ت  
وأسرت��ه الكريم���ة واأله�����ل والمعارف و 
العائلة االتحادي�����ة والنقابية والتقدمية 
والحقوقية وأسرة المحاماة والعدالة . إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

الحاج بوشعيب رشدي
 في ذمة اهلل

اهلل  داع���ي  لبى 
ال��م��رح��وم ال��ح��اج 
رش��دي،  بوشعيب 
 7 الماضي  االثنين 
نونبر 2022، وأمام 
هذا المصاب الجلل 
ي��ت��ق��دم األص��دق��اء 

ورجال األعمال الذين تعامل معهم لسنوات 
بالخير وحسن المعاملة وتقديم الخدمات 
وكذا أسرة وزارة النقل والجمارك واألمن 
الوطني واإلعاميين ومجموعة من األطر 
ألخته  التعازي  بأحر  البنكي  بالقطاع 
الحاجة أمينة رشدي، رئيسة مركز تسجيل 
السيارات الدارالبيضاء أنفا واإلطار بوزارة 
النقل وإلى زوجته وأبنائه وبناته واألصهار 
وكل من تعلق به، سائلين المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يكرم 
نزله ويوسع مدخله ويسكنه فسيح جناته 
والصالحين  والشهداء  الصديقين  مع 
وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر 

والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

جاللة الملك يعزي الرئي�س التركي اإثر الهجوم 
الإرهابي الذي ا�ستهدف ا�سطنبول

وفاة �سخ�س بطنجة 
كان رهن تدبير 

الحرا�سة النظرية  

بمدينة  مكادة  بني  أمن  منطقة  لدى  علم 
من  يبلغ  شخصا  أن  االثنين،  مساء  طنجة، 
تدبير  رهن  موضوعا  كان  سنة،   42 العمر 
الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، 
قد وافته المنية بعد نقله للمستشفى على متن 
سيارة اإلسعاف.وذكر باغ للمديرية العامة 
للشرطة  الرابعة  الدائرة  أن  الوطني  لألمن 
كانت قد احتفظت بالمعني باألمر تحت تدبير 
الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية 
زجرية، قبل أن يدخل مساء االثنين في غيبوبة 
استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية 
االستشفائية.وأشار  للمؤسسة  وصوله  بعد 
المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك رهن 
التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما 
فتحت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
إشراف  تحت  قضائيا  بحثا  طنجة  بمدينة 
النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع 

ظروف ومابسات هذا الحادث.

إصدار  بعد  متابعة   أول 
الرئيس قيس سعيد المرسوم 
ن��ددت  شتنبر    16 ف��ي   54
نقابة الصحافيين التونسيين 
السلطات  بمساعي  الثاثاء 
إلى "ترهيب وسائل اإلعام" 
بعد رفع وزيرة العدل دعوى 
إخباري  قضائية ضد موقع 
انتقد رئيسة الحكومة نجاء 

بودن.
اإلخ��ب��اري  الموقع  نشر 
نيوز"  "بيزنس  التونسي 
مقاال  ال��م��اض��ي  الخميس 
"نجاء  عنوانه  بالفرنسية 
بودن المرأة اللطيفة" تناول 

فيه أداءها الحكومي.
وجاء في المقال أن رئيسة 
منصبها  "تتولى  الحكومة 
منذ  القصبة  )قصر(  ف��ي 
ولم   )...(  2021 11أكتوبر 
تحقق شيئا في 13 شهرا من 

الحكم" تدهور خالها الوضع االجتماعي 
تتوقف عن  "لم  واالقتصادي مع حكومة 

تعطيل النسيج االقتصادي".
انتقدته  رئ��اس��ي  م��رس��وم  وبموجب 
ودولية  محلية  حكومية  غير  منظمات 
وزي��رة  رفعت  "قمعي"،  بأنه  ووصفته 
العدل ليلى جفال الجمعة دعوى قضائية 
ضد "بيزنس نيوز" بتهمة   "نشر أخبار 
كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف 

عمومي".
والموقع هو أول وسيلة إعام تاحق 
قضائيا منذ إصدار الرئيس قيس سعيد 
المرسوم 54 في 16 شتنبر والذي انتقده 

المجتمع المدني بشدة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن 

 50 قدرها  وغرامة  سنوات  خمس  لمدة 
بحق  ألف دينار تونسي )15500 يورو( 
شبكات  ع��م��دا  "يستخدم  شخص  أي 
أو  إلنتاج  المعلومات  وأنظمة  االتصال 
ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة 
المرسوم  كاذبة".ويستهدف  شائعات  أو 
تلك  على  م��ون  قد  ي  الذين  األش��خ��اص 
األفعال "بهدف االعتداء على اآلخرين أو 
بين  اإلضرار باألمن العام أو بث الذعر" 
تصبح  المرسوم،  وبحسب  المواطنين. 
العقوبة "مضاعفة" في حال كان الم ستهد 

ف موظفا عاما.
واس��ت��دع��ت ف��رق��ة م��ق��اوم��ة اإلج���رام 
الموقع  مدير  االثنين  تونس  بالعاصمة 

نزار بهلول واستمعت إليه.
تعلقت  األسئلة  أن  بهلول  وأض���اف 
ب��م��ح��ت��وى ال��م��ق��ال وال��م��ص��ط��ل��ح��ات 

المستخدمة، موضحا أنه ال يعرف ما إذا 
كانت القضية قد أغلقت.

رئيس  نائبة  اع��ت��ب��رت  جهتها،  م��ن 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 
أميرة محمد أنه "ال يوجد تشهير في مقال 
بيزنس نيوز واللجوء إلى القضاء يثبت 
اإلعام  وسائل  لترهيب  السلطات  إرادة 

والصحافيين إلسكاتهم".
من  ال��ن��وع  ه���ذا  "ندين  وأض���اف���ت 
يقيد  نص  بموجب  القمعية  الممارسات 

الحريات".
وتعرب عدة منظمات غير حكومية محلية 
ودولية عن أسفها "لتراجع" الحريات في 
كامل  سعيد  الرئيس  تولي  منذ  تونس 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 

يوليوز   2021.

مالحقة موقع اإخباري ق�سائيا في تون�س 
لنتقاده رئي�سة الحكومة

ذكرى عودة جاللة المغفور له محمد الخام�س 
من المنفى.. لحظة تاريخية وازنة كر�ست 

التحام العر�س وال�سعب  
احتفل الشعب المغربي، أمس األربعاء، في 
أجواء من الفخر واالعتزاز واإلكبار، بالذكرى 
ال�67 لعودة جالة المغفور له محمد الخامس 
عظيمة  مناسبة  تعتبر  والتي  المنفى،  من 
كرست  وازن��ة  تاريخية  لحظة  الستحضار 
التحام العرش والشعب من أجل نيل االستقال.
16 نونبر تمثل فرصة  ذكرى  أن  والواقع 
الحقة  الوطنية  تجليات  أبهى  عند  للتوقف 
األم��ة  ث��واب��ت  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  واالستماتة 
الذات، في  التضحية ونكران  بقيم  والتحلي 
مواجهة الوجود االستعماري المفروض منذ 
30 مارس سنة 1912، وذلك في سبيل إعاء 
كلمة الحق والذود عن حياض الوطن التزاما 

بالعهد وصدقا في الوفاء.
التاحم  على  ش��اه��دا  التاريخ  وسيظل 
يوسف  بن  محمد  السلطان  بين  النموذجي 
صوره  أروع  كانت  وال��ذي  الوفي،  وشعبه 
مساندة جالته للمطالبة باالستقال وتعاونه 
مع الحركة الوطنية، وخطابه التاريخي بطنجة، 
ما جعل قوات االحتال تتحرك ضد السلطان 
إلى  الملكية  واألس��رة  هو  نفيه  على  وتعمل 
مدغشقر  إلى  ومنها   1953 سنة  كورسيكا 

سنة 1954.
وما إن عم الخبر سائر ربوع المملكة وشاع 
في كل أرجائها حتى انتفض الشعب المغربي 
انتفاضة عارمة، وتفجر سخطه وغضبه في 
وجه االحتال األجنبي، وظهرت بوادر العمل 
المسلح والمقاومة والفداء وتشكلت الخايا 
وانطلقت  السرية  والتنظيمات  الفدائية 
االستعمار  غاة  لضرب  البطولية  العمليات 
من  واضحا  وتجلى  وأه��داف��ه.  ومصالحه 
النضال  على  وإصرارهم  المغاربة  عزم  ذلك 
المستميت من أجل عودة الشرعية وتحقيق 

االستقال.
ولم تهدأ ثائرة المقاومة والفداء إال بتحقيق 
التحرير  بطل  عودة  في  المغربية  األمة  أمل 

جالة  الوطنية  الوحدة  ورم��ز  واالستقال 
له محمد الخامس طيب اهلل ثراه،  المغفور 
حاما معه لواء الحرية واالستقال، ومعلنا 
عن االنتقال من الجهاد األصغر إلى الجهاد 
األكبر من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة 

ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.
له  للمغفور  الشرعية  العودة  شكلت  وقد 
 16 يوم  الوطن،  أرض  إلى  الخامس  محمد 
منيرا  ونبراسا  مبينا  فتحا   ،1955 نونبر 
للكفاح الوطني الذي تعددت صوره وتاحقت 
االستعماري  الوجود  مواجهة  في  أط��واره 
الوطنية  صور  أروع  شكلت  إذ   ،1912 منذ 
الصادقة، التي بذل من أجلها الملك والشعب 
سويا الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن 

وكرامته والدفاع عن ثوابته ومقدساته.
وفي ال�18 من نونبر، أعلن جالة المغفور 
له الملك محمد الخامس، وبجانبه رفيقه في 
الكفاح جالة المغفور له الحسن الثاني "انتهاء 
ربقة االحتال وبزوغ عهد الحرية واالستقال".
خاض  المنعم،  وال��ده  نهج  على  وسيرا 
الحسن  له  المغفور  جالة  الموحد  الملك 
الثاني معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم 
في عهده استرجاع سيدي إيفني سنة 1969، 
ثم استرجاع األقاليم الجنوبية للمملكة سنة 
1975 بفضل المسيرة الخضراء المظفرة، وفي 
14 غشت من سنة 1979 تم تعزيز استكمال 
الوحدة الترابية للوطن باسترجاع إقليم وادي 

الذهب.
ويتواصل اليوم، في عهد صاحب الجالة 
ورش  اهلل،  نصره  ال��س��ادس،  محمد  الملك 
عن  الدفاع  مقدمته  وف��ي  المغرب،  تحديث 
تنمية  وتحقيق  للمملكة،  الترابية  الوحدة 
لكل  واجتماعية تضمن  اقتصادية  مستدامة 
مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى 
مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري 

محور سياستها االقتصادية واالجتماعية.

تحديات ورهانات قطاع اإلعمار في القدس

 شكل موضوع » تحديات 
في  اإلعمار  قطاع  ورهانات 
القدس » محور لقاء إخباري، 
نظمته يوم االثنين بالرباط، 
وك���ال���ة ب��ي��ت م���ال ال��ق��دس 

الشريف.
الذي  اللقاء،  ه��ذا  وشهد 
جمعية  عن  ممثلون  حضره 
وشارك  المقدسية،  البستان 
بتقنية  ال���ق���دس  م���ن  ف��ي��ه 
التناظر المرئي عن بعد خبراء 
ومتخصصون، مقاربة عدد من 
القضايا التي تهم راهن قطاع 
االعمار في القدس وتحدياته.
مقاربة  مناقشة  تمت  كما 
المدينة  في  اإلع��م��ار  قطاع 

مشاريع  ف��ي  الوكالة  تجربة  وتقييم  المقدسية، 
من  بتمويل   ، الماضي  العام  أطلقتها  التي  الترميم 
جهات مغربية ، لفائدة عدد من المؤسسات المقدسية. 
وبهذه المناسبة، قال محمد سالم الشرقاوي، المدير 
المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، في 
لوكالة  التابعة  اإلخبارية  القناة   )M24( ل�  تصريح 
المغرب العربي لألنباء، إن حالة اإلعمار في القدس 
وضواحيها تشكل مقاربة لتشكيل خريطة عمل لوكالة 
الذي  القدس الشريف، وسبل دعم اإلعمار  بيت مال 

 « اإلعمار  ملف  أن  واعتبر  مهمة.  اعتمادات  يتطلب 
نستطيع  ما  بذل  في  بواجبنا  أنفسنا  نذكر  يجعلنا 
لمساعدة إخواننا الفلسطينيين على حماية أراضيهم 
بيوتهم  وصيانة   ، عقاراتهم  وحيازة   ، وممتلكاتهم 

والحفاظ عليها .. » .
وأبرز أن وكالة بيت مال القدس الشريف ، التابعة 
للجنة القدس ، برئاسة صاحب الجالة الملك محمد 
السادس ، تولي قطاع اإلعمار والترميم األهمية التي 
يستحقها، حيث قامت الوكالة باستثمارات تتوزع على 
عدة مشاريع تهم هذا القطاع. وبدوره، توقف سفير دولة 

فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، 
في تصريح مماثل، عند المعاناة 
الفلسطينيون  يعشيها  ال��ت��ي 
عمل  مثمنا  القدس،  مدينة  داخل 
الشريف  القدس  مال  بيت  وكالة 
داخل مدينة القدس، وكذا مبادرة 
ومحاولة  المغاربة  البرلمانيين 
داخل  ترميم  لعملية  مساعدتهم 
اللقاء  هذا  أن  وأض��اف  المدينة. 
يشكل صرخة ونداء لمدى الحاجة 
صمود  دع��م  في  المساهمة  إل��ى 
الفلسطينيين في القدس. من جهته، 
قال رئيس الجمعية المغربية لدعم 
اإلعمار في فلسطين، محمد جمال 
المؤسسة  ه��ذه  إن  ال��ب��وزي��دي، 
أنجزت عدة مشاريع مهمة من أجل 
دعم الفلسطينيين المرابطين في فلسطين بصفة عامة 

وبمدينة القدس الشريف على وجه الخصوص.
واعتبر أن األعمال التي تقوم بها الجمعية من شأنها 

المساهمة في دعم إعادة اإلعمار في فلسطين.
يذكر بأن هذا اللقاء توج بالتوقيع على اتفاق إطار 
جديد لتمويل مشاريع في مجال الترميم واإلعمار بين 
وكالة بيت المال القدس الشريف والجمعية المغربية 

لدعم اإلعمار في فلسطين.

كيف ي�ساعد بيت مال القد�س  الفل�سطينيين على حماية 
اأرا�سيهم وممتلكاتهم وعقاراتهم و�سيانة بيوتهم  
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اع�شاء المكتب  الوطني لل�شبيبة االتحادية المنتخبون
انتخب املجلس الوطني للشبيبة االحتادية باالقتراع السري، مكتبا 
وطنيا للمنظمة يصل عدد أعضائه  إلى 33 عضوا، 16 من اإلناث و17 
من الذكور، وبهذا تكون عملية االنتخاب قد احترمت مبدأ املناصفة 

والتمثيلية اجلهوية، التي نص عليها املقرر التنظيمي للمؤمتر الوطني 
التاسع للمنظمة يف انتخاب األجهزة الوطنية.  و بدعوة من رئاسة املؤمتر 

الوطني التاسع للشبيبة االحتادية، التأمت أول دورة للمجلس الوطني 
لهذه املنظمة، يوم السبت املاضي باملقر املركزي للحزب بالرباط، من أجل 
استكمال األجهزة املتمثلة يف انتخاب املكتب الوطني للشبيبة االحتادية.
ترأس دورة املجلس الوطني للشبيبة االحتادية التي حضرها 155 عضوا 

من املجلس، فضال عن أعضاء املجلس بجهة العيون وجهة أوروبا الذين 
تابعوا أشغال الدورة عبر تقنية التناظر عن بعد “زوووم”،  عبداهلل 

الصيباري، رئيس املؤمتر وعضو املكتب السياسي وبحضور املهدي املزواري 
عضو املكتب السياسي للحزب، فضال عن أعضاء رئاسة املؤمتر.

يف ما يلي الئحة أعضاء املكتب الوطني للشبيبة االحتادية:
آسية حدوكي-سارة اعنان- سلمى بلخير- سميحة لعصب- سناء 
البقالي- شادية اكرنان- شيماء يعيش- صابرين املوساوي- عبير 

البوجدايني- فاطمة الزهراء الواجبي- كجمولة بوسيف- ماجدة 
حسيسو-هاجر اوموسى- هدى الشعرة- هند قصيور- وئام حامض- امني 

فائق- انس الرهوني- انوار ادريسي - انور الهادي- حمزة بن طاهر- حمزة 
مطميط- رشاد امللوكي- زياد بنصلة- طارق بوبكري- طه صفي الدين- 

عبد اإلله ادراوي- عبد اإلله معتمد- فادي وكيلي عسراوي- محسن 
الغفيري- محمد أديب- هشام عالم- يونس تيفاوتي.

الوطني، سعادته  المنتخب  على  الجديد  الوافد  الخنوس،  بالل  أبدى 
كأس  لنهائيات  الوطني، تحضيرا  الفريق  معسكر  في  بتواجده  الكبيرة 
العالم، التي تنطلق يوم األحد المقبل على المالعب القطرية، وتتواصل 

إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
 وأضاف العب جنك البلجيكي، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم، أنه جد فخور بحمل القميص المغربي، وتمثيل 
أرض أجداده في العرس العالمي، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 18 سنة، 
لكنه سيعيش تجربة رائعة، داخل مجموعة منسجمة، آمال أن يبصم الفريق 

المغربي على مسار جيد في هذا االستحقاق العالمي.
وختم الخنوس بالقول إنه فخور بحمل القميص المغربي، خاصة وأن 

أجداده ينحدرون من المغرب، الذي دأب على قضاء كل عطله به.
ومن جانبه قال عبد الرزاق حمد اهلل، العائد إلى الفريق الوطني بعد 
غياب دام زهاء ثالث سنوات، إن المنتخب الوطني قادر على قلب التوقعات، 
وحجز مكان له في الدور الثاني، رغم صعوبة المجموعة، التي تضم وصيف 

بطل العالم، وصاحب الرتبة الثالثة.
وقال حمد اهلل في تصريح للقناة الرسمية للجامعة، إن كل أعضاء الفريق 
الوطني يعون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم جاهزون 

للتحدي، ويتطلعون إلى تحقيق نتيجة تلبي شغف الجماهير.
الوطنية، وهي   وأشاد حمد اهلل باألجواء السائدة داخل المجموعة 

يرى أنها نقطة إيجابية.

يقف الناخب الوطني، وليد الركراكي، مساء يومه الخميس على 
بعض التفاصيل المتعلقة بالمجموعة التي سيدخل بها غمار التنافس 
المقبل على  األحد  يوم  التي ستنطلق  العالم،  كأس  نهائيات  في 
المالعب القطرية، وتتواصل إلى غاية 18 من شهر دجنبر المقبل.  
وسيخوض الفريق الوطني، يومه الخميس، مباراة ودية بالشارقة 
باإلمارات العربية المتحدة، ستجمعه بمنتخب جورجيا، بداية من 
الزوال  بعد  )الخامسة  المحلي  بالتوقيت  مساء  الثامنة  الساعة 
بالتوقيت المغربي(، وستكون مناسبة أمام الركراكي لتوطيد التناغم 
داخل الفريق الوطني، وتعزيز منسوب االنسجام بين المجموعة، 
ورفع درجة النجاعة الهجومية، خاصة في ظل عودة الهداف عبد 
الرزاق حمد اهلل، العب االتحاد السعودي، والذي استعاد مكانته 
ضمن الفريق الوطني، بعد غياب ناهز ثالث سنوات، على خلفية 
مغادرة معسكر المنتخب الوطني صيف 2019، وهي الواقعة التي 

اعتبرها الالعب السابق ألولمبيك آسفي، نقطة سواء في مساره 
الكروي.

ومن المنتظر أن يمنح الركراكي الفرصة ألكبر عدد من الالعبين 
في لقاء اليوم، بغاية تجريب العديد من األساليب التكتيكية، التي 
يمكن أن يعتمد عليها، خاصة وأن قيمة الخصوم الذين يتواجدون 
في المجموعة السادسة، يتطلبون تنويعا في اللعب، وتجهيز الكثير 
من الخيارات التقنية والتكتيكية للتعامل مع سير المباريات ونسقها.
وسيكون العامل الزمني الخصم الكبير لوليد الركراكي في هذا 
االستحقاق العالمي، حيث لم يحظ بالوقت الكافي داخل الفريق، 
وحيد  البوسني  مكان  المنصرم  متم شهر غشت  في  أخذ  بعدما 
خاليلوزيتش، الذي فشل في الحصول على إجماع الجمهور المغربي، 
رغم أنه قاد الفريق الوطني إلى التواجد في العرس العالمي للمرة 

الثانية على التوالي، والسادسة في التاريخ.
ورغم ذلك، فإن الركراكي يتوفر على إرادة قوية، ظهرت خالل 
إشرافه في تدريب فريقي الفتح الرياضي والوداد البيضاوي، وبصم 
رفقتهما على مسار مشرف، أهله لقيادة الفريق الوطني، خاصة أنه 
يتوفر على عقلية متفتحة، ويتكلم نفس لغة الكثير من الالعبين، 
بحكم أنه بدوره قادم من المهجر، ولعب للفريق الوطني، ويدرك 

جيدا قيمة القميص الوطني.
وأجرى المنتخب الوطني، مساء الثالثاء، حصة تدريبية بمدينة 
الدوحة، هي الثالثة له بالعاصمة القطرية، وكانت على ملعب عبد 
على  الركراكي  وليد  الوطني  المدرب  فيها  وركز  خليفة،  بن  اهلل 
الوطنية حصة  العناصر  فيما خاضت  والبدني،  التقني  الجانب 
رابعة أمس األربعاء، قبل التوجه إلى اإلمارات عبر طائرة خاصة، 
يومه الخميس، ثم العودة بعدها إلى الدوحة الستكمال التحضيرات.
وتعيش المجموعة الوطنية أجواء رائعة، كما أنها لمست الدعم 
الذي  األمر  القطرية،  األراضي  أقدامها  وطئت  أن  منذ  الجماهير 

سيكون دافعا معنويا لالعبين في المونديال القطري.
قد وضعت   ،  2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  قرعة  أن  يذكر 
منتخبات  إلى جانب  السادسة  المجموعة  في  الوطني  المنتخب 
كرواتيا وبلجيكا وكندا، وسيكون أول ظهور للمجموعة الوطنية 
أمام كرواتيا، وصيف بطل النسخة الماضية، يوم األربعاء 23 من 
الهشر الجارية، بداية من الحادية  عشر بالتوقيت المغربي، فيما 
ستواجه الشياطين الحمر يوم األحد 27 نونبر الجاري في الثانية 
بعد الزوال، قبل أن تختتم مباريات الدور األول بلقاء كند يوم 1 

دجنبر، في الرابعة عصرا.

الركراكي يبرمج حصة 
تدريبية كل يوم

اكتفى الناخب الوطني وليد الركراكي بحصة تدريبية 
قبل مواجهة  الوطني،  للمنتخب  بالنسبة  يوم  كل  واحدة 
بهذه  مبارياته  أولي  في  المقبل،  األربعاء  يوم  كرواتيا 

المسابقة العالمية.
وبعد وصوله إلى الدوحة مساء األحد الماضي، خصص 
الركراكي حصة االثنين إلزالة العياء، قبل أن يخوض الحصة 
الثانية يوم الثالثاء بصفوف شبه مكتملة، في غياب أبو 
الذي  حارث  وأمين  انفرادية،  تداريب  يجري  الذي  خالل، 

سقط من الالئحة رسميا بداعي اإلصابة.
األربعاء،  أمس  ثالثة  حصة  الوطني  الفريق  وخاض 
وسيجري يومه الخميس لقاء وديا أمام جيورجيا بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، على أن يستفيد الالعبون يوم 
التحضير،  إلى أجواء  العودة  قبل  راحة،  الجمعة من  غد 
التي ستستمر بمعدل حصة كل يوم حتى الثالثاء، حيث 
ستكون الحصة األخيرة، والتي سيتم خاللها إنهاء التفاصيل 
المتعلقة بالمباراة األولى أمام كرواتيا، قبل أن يواجه منتخب 
الشياطين الحمر يوم27 من نونبر الجاري، وكندا في فاتح 

من شهر دجنبر المقبل.

إنوي يخصص مساحة خاصة 
 »Fan Zone« بالمشجعين

لمساندة المنتخب الوطني 
قال فاعل االتصاالت إنوي  إنه وضع آلية جديدة لدعم 
المنتخب الوطني ستمكن الجمهور من عيش شغفه بكرة 

القدم. 
خاصة  مساحة  إن��وي  سيخصص  المناسبة،  وبهذه 
الرياضي  المركب  بساحة   »Fan Zone« بالمشجعين 
محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث سيتمكن المشجعون 
مباشرة،  بقطر  الوطني  المنتخب  مباريات  متابعة  من 
األول.  الدور  خالل  المشاركة  الفرق  باقي  مباريات  وكذا 
وسيكون المشجعون على موعد مع العديد األنشطة التي 
من شأنها أن تجعل هذه التجربة أكثر ترفيها، منها مثال 
منطقة لأللعاب اإللكترونية ولعبة بلياردو كرة القدم وألعاب 

الواقع االفتراضي.
بالعمل  إن��وي  الشامل  الفاعل  ال��ت��زام  مع  وتماشيا 
االجتماعي، سيتم كذلك تنظيم مشاهدة مباريات المنتخب 
الوطني في مراكز حماية الطفولة، وذلك في إطار مبادرة 
»دير إيديك«. ومن المرتقب مشاركة أكثر من 80 متطوعا في 
هذه العملية، والتي تهم أربع مدن هي: فاس، الدار البيضاء، 
تارودانت والعيون. حيث سيقوم هؤالء المتطوعون بتركيب 
شاشات للعرض وعملية الربط باألنترنيت وتنظيم أنشطة 

ترفيهية لفائدة األطفال.
وبالنسبة للمشجعين الذين سيسافرون لقطر من أجل 
إنوي  عليهم  يقترح  الوطني،  المنتخب  مباريات  حضور 
عروض رومينغ )roaming( حصرية، تشمل 15 جيغا من 
30 يوما سواء  200 درهم صالحة لمدة  األنترنيت بثمن 
العرض  هذا  ويهم  المتحدة.  العربية  باإلمارات  أو  بقطر 
بدون اشتراك، إضافة  أو  باشتراك  إن��وي،  زبناء  جميع 

لزبناء win والشركات..

إبراهيم العماري

 معنويات الالعبني عالية والرهان عىل تقديم أفضل العروض بقطر

ينتظر الناخب الوطني، وليد الركراكي، 
لكرة  الدولي  االتحاد  من  األخضر  الضوء 
القدم )الفيفا( قصد اإلعالن على بديل أمين 
حاريث، الذي تأكد رسميا غيابه عن المنتخب 
الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم، 
التي تنطلق يوم األحد المقبل بدولة قطر.

الركراكي  فإن  إعالمية،  تقارير  وحسب 
يريد توجيه الدعوة على العب فريق بيرنلي 

اإلنجليزي، أنس الزروري، الذي باشر خالل 
جواز  تغيير  إج��راءات  الماضي  األسبوع 
مواصلة  عن  التراجع  فضل  بعدما  سفره، 
لعب  بعدما  البلجيكي،  القميص  ارت��داء 
لمختلف الفئات الصغرى للشياطين الحمر.
الجامعة  أن  المصادر  ذات  وأض��اف��ت 
ال����زروري،  ل��ق��رار  رض��خ��ت  البلجيكية 
بعدما  الرياضي،  له جواز سفره  وأرسلت 

باءت محاوالت مدرب المنتخب البلجيكي، 
الزروري  أنس  إلقناع  مارتينيز،  روبيرطو 
الوطني  للفريق  اللعب  قرار  عن  بالتراجع 

المغربي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الالعب 
تغيير  وثيقة  على  أي��ان  قبل  وق��ع  أن��س 
قامت  الجامعة  وأن  الرياضية،  الجنسية 
وأن  الشأن،  هذا  في  الالزمة  باإلجراءات 

القرار النهائي سيكون للفيفا.
وفي حال تأخر قرار الفيفا، فإن الناخب 
الوطني سيتوجه إلى استدعاء أحد الالعبين 
المتواجدين في الالئحة االحتياطية، والتي 
تضم باإلضافة على الحارس أنس الزنيتي، 
كال من األخوين سامي وريان مايي ومنير 
الحدادي وسفيان رحيمي وإسماعيل قندوس 

وأيوب الكعبي.

الفيفا يؤخر حسم الركراكي في بديل حارث

اإلصابة تبعد حارث عن كأس العامل

الـريـــاضي
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أشرف  المغربي  ال��دول��ي  أك��د 
األظ��ه��رة  أف��ض��ل  أح��د  حكيمي، 
ال��م��ن��ت��خ��ب  أن  أوروب��������ا،  ف���ي 
ق��ص��ارى  »سيبذل  ال���وط���ن���ي 
 2022 قطر  مونديال  في  جهده 
المغربي«. ال��ع��ل��م   ل��ت��ش��ري��ف 

وقال العب باريس سان جيرمان، 
الذي حل ضيفا أول أمس الثالثاء 
»ماركا«،  ب��إذاع��ة  برنامج  على 
المتخصصة في الخبر الرياضي، 
»نحن شباب لدينا الطموح، ونريد 
القيام بأشياء عظيمة معا وتقديم 
أفضل ما لدينا لبلدنا، ونريد أن 
 نبذل قصارى جهدنا من أجل البلد«.

السابق  مدريد  ري��ال  العب  وأك��د 
يظل  ال���ذي  األس��اس��ي  »هدفنا 
األول  ال��دور  اجتياز  هو  منطقيا 

بخطوة«،  خطوة  قدما  المضي  ثم 
بالمشاركة  س��ع��ادت��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
الثانية. ل��ل��م��رة  ال��ع��ال��م  ك���أس   ف��ي 

وقال »إنه شعور خاص دوما. هذه السنة، وبعد مشاركتي األولى في 
 روسيا، أذهب وعلى عاتقي مسؤولية تمثيل آمال العديد من الناس«.
وط���م���وح  »متعطش  أن�����ه  ال���م���غ���رب���ي  ال����دول����ي  وأك������د 
األول«. ال���م���ون���دي���ال  ت��ج��رب��ة  خ����اض  أن  ب��ع��د   ل��ل��غ��اي��ة 

وتحبنا  تدعمنا  التي  الجماهير  بضغط  »نشعر  قائال  وتابع 
لنا«. حافز  »إنه  مضيفا  عليه«،  ق���ادرون  نحن  م��ا   وت��ع��رف 
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب 
كرواتيا  منتخبات  جانب  إلى  السادسة  المجموعة  في  الوطني 

وبلجيكا وكندا.

 أشرف حكيمي: سنبذل قصارى جهدنا لتشريف المغرب بالمونديال

حكيمي يعد باملفاجأة السارة

بالل الخنوس

المنتخب 
الوطني في 

اختبار لقيا�س 
القدرات 

وتعزيز درجة 
التناغم
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مراكش: 
سعيد منتسب 

ل��ي��س��ت ح���ك���اي���ة ف��ي��ل��م 
للمخرج  ينام"  "رايسبوي 
الكندي أنتوني شيم حكاية 
عن أم كورية جنوبية تحاول 
مع  ابنها  رفقة  تتأقلم  أن 
فحسب.  ك��ن��دا  ف��ي  الحياة 
لة  ُمَعَدّ حكاية  أس��اس��ا  ب��ل 
إلى  الصعود  عن  )مقلوبة( 
المقدس.  "ناراياما"  جبل 
القمة  إل��ى  باالبن  الصعود 
لتحقيق االنعتاق من الغربة 
واالغتراب، وسفر إلى الموت 
هربا من األلم في شقه النفسي 
رحلة  والمادي.  والوجودي 
شاقة، لكنها تتجه نحو مسار 
تحسيني، السترداد األصل، 
التي  وبناء شجرة األنساب 
ضاعت في منحدرات الغربة: 
العنصرية/ الغربة/ التحرش/ 
التخلي عن  تغيير األسماء/ 
االعتداءات  الطعام/  عادات 

المتكررة/ المخدرات...(.
الرقيق  الفيلم  هذا  ينقل 
وال���م���ره���ف وال���م���أس���اوي 
حكاية مستوحاة من تجربة 
المخرج  يختصرها  خاصة 
في "سرد افتتاحي مكتوب". 
فسو يونغ، األم، طفلة متخلى 
عنها أمام معبد كوري سنة 
1960، نشأت وترعرعت في 
أصبحت  ولّما  لأليتام،  دار 
طالبا  أح��ب��ت  ش��اب��ة  ف��ت��اة 
قرويا دفعته أزمة نفسية )أو 
مرضية( إلى االنتحار، تارًكا 
ولد  الوالدة  حديث  ابًنا  لها 
خارج الزواج. لذلك، انتقلت 
إلى كندا خوفا من العار. إنها 

حكاية أم عازبة وابن مفصول 
عن جذوره، مع ما يستتبع ذلك 
من صدام مع بيئة اجتماعية 
جديدة، خاصة أن عمق الفيلم 
يفشي أمامنا فشل االنفصال 
ع���ن األص�����ل، وم��أس��اوي��ة 
فاالبن  الجذور.  عن  التخلي 
)دونغ هيون( أصبح مراهًقا 
قوًيا، بشعر أشقر مصبوغ، 
وأصدقاء.  الصقة  وعدسات 
تعيش  األم  ص���ارت  بينما 
توازنا ملحوظا على مستوى 
وأسرتها  وعملها  مشاعرها 
يأتي  ول���ن  وص��داق��ات��ه��ا. 
االنقالب إال حين طلب األستاذ 
االبن،  ومنهم  تالميذه،  من 
بناء شجرة أنساب لعائالتهم، 
مقتبسة  أمامهم  مستظهرا 
ال  كنت  "إذا  أنجيلو:  لمايا 
تعرف من أين أتيت، فأنت ال 
تعرف إلى أين أنت ذاهب". 
إذن،  ال��ج��ذور،  ع��ن  البحث 
أن  يعني  مما  إلزاميا،  صار 
األم لم تنجح، رغم محاوالتها 
الكثيرة والمتكررة،   في بناء 
جدار بينهما وبين الماضي. 
دونغ  وال��د  ح��ول  فاألسئلة 
هيون التي تتأجل باستمرار 
غير مسمى، طفت  أجل  إلى 
"الواجب  مع  السطح،  على 
المدرسي"، وأصبحت تكتسي 
أهمية بالغة. إنها قضية حياة 
االنحناء  يعد  ولم  موت.  أو 

أمام الصمت ممكنا.
تظهر  ال��ف��ي��ل��م  ه���ذا  ف��ي 
ذلك  مرئية.  غير  بأنها  األم 
في  يحصرها  التأطير  أن 
أغلب الحاالت، في الخطوط 
يعزلها  ح��ي��ث  ال��ج��ان��ب��ي��ة، 
زم����الء ال��ع��م��ل ال��ك��ن��دي��ون 
ويتجاهلونها. كما أن المنزل 

مليء بظالل صامتة إن لم نقل 
إنها  الشيء.  بعض  كئيبة 
لمسة خانقة من المخرج لنقل 
اإلحساس بأن ما من مالذ من 
بالنسبة  الخارجي  العالم 
إال  المغتربين  وابنها  لألم 
بعضهما. الضيق والتضايق 
العناصر  ه��ي  واالن���ع���زال 
حين  بالمقابل،  المهيمنة. 
كوريا  إل��ى  الحكاية  تنتقل 
)العودة إلى الجذور( تتسع 
الرؤية وتضيء الشاشة، إذ 
المضاءة  الحقول  تمنحنا 
ب��ال��ش��م��س وال��م��س��اح��ات 
ودفء  المفتوحة  الخضرء 
بصرًيا  تبايًنا  المرتفعات 
الناقد  )بمفهوم  تحسينيا 
بريمون(،  كلود  الفرنسي 
أن  ن��درك  يجعلنا  ما  وه��ذا 
االنعتاق من الحياة المقيدة 
مجموعة  من  يمر  كندا  في 
المرتبطة  ال��ط��ق��وس  م��ن 
واخضراره  األصل  بإضاءة 
ال��ط��ع��ام،  وبهجته)طقس 
ط��ق��س ال��ش��رب ال��ع��ائ��ل��ي، 
حالقة الشعر، االغتسال في  
الحمام، الصعود إلى الجبل 
إن  لألب(.  االحترام  لتقديم 
الصغيرة  التفاصيل  ه��ذه 
نسيًجا  القصة  على  تضفي 
من الحميمية والخصوصية، 
ليس أقلها أهمية الطعام على 
مستوى صراع الهويات، منذ 

بداية الفيلم حتى نهايته.
أن  ف��ي  الفيلم  نجح  لقد 
حساسية  أم��ام��ن��ا  ي��ع��رض 
الشخصيات  تجاه  كبيرة 
والمواقف التي تجد نفسها 
فيها، مما يدفعنا في الكثير 
االنحناء  إلى  المشاهد  من 
والمراقبة والتماهي وتقييم 

المشاعر التي تبنى تدريجيا.
المخرج  أن  المؤكد  فمن 
ينقل  أن  أراد  أنتوني شيم  
إل��ي��ن��ا ال��ش��ع��ور ال��خ��اص 
والمؤلم والثقيل بالوقوع بين 
الرائع  الشيء  لكن  عالمين. 
في الفيلم هو أنه ينقل إلينا 
حكاية حول "حقيقة األشياء 
وغير  صغيرة  تبدو  التي 
وكيف  البداية"،  في  مرئية 
التي  األش��ي��اء  تلك  تتراكم 
نتوهم أنه من الممكن التخلي 
الهويات  إط��ار  خ��ارج  عنها 
إلينا  المتصارعة. كما ينقل 
األم  بين  للحب  آخ��ر  معنى 
وابنها. فعلى خالف أسطورة 
فيها  التي يحمل  "ناراياما" 
ليموتوا،  األم��ه��ات  األب��ن��اء 
قمة  إل��ى  ابنها  األم  تحمل 
الجبل ليعيش، في نوع من 
ربط الفرع باألصل. بل يمكن 
اعتبار الحكاية، في مستوى 
لألسطورة  تضعيفا  أعمق، 
التي تحكى هذه المرة بتبئير 
حب األم البنها. إنه إرشاد إلى 
مخرج ما، بينما تعرف أنها 
تنحدر نحو الموت )سرطان 

البنكرياس(.
لقد نجح الفيلم في جعلنا 
نقتنع أن العودة إلى التاريخ 
الخاص أمر  ضروري ومحفز. 
كما جعلنا نفهم أن االقتالع 
ليس من صميم بناء الهوية 
التي يصنعها الشوق العميق 
ببساطة  إنه   . الجذور  إلى 
فيلم ال ينسى، وهو بالتأكيد 
الجميلة  األف���الم  تلك  أح��د 
التي تجعلك تقترب من ألمك 
التحدي  ذلك  ومن  الخاص، 
الذي يلزمنا رفعه ضد الموت 

والنسيان.

اختتمت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، يوم 
الجمعة 11 نونبر 2022، فعاليات أيامها التواصلية 
والتكوينية لفائدة طلبة المدارس والمعاهد العليا 
لالتصال السمعي البصري، المنظمة بتوجيهات 
من السيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام، 
استمرارا في تنفيذ سياسة االنفتاح على المحيط 
واالتصال  اإلعالم  ميدان  في  واألكاديمي  المهني 
بالتوجهات  لاللتزام  البصري، وترجمة  السمعي 
الوطنية حول مساهمة المؤسسات العمومية في 
تأهيل الشباب وإدماجهم في المحيط المهني، مع 

تشجيع المالءمة بين التكوين والتشغيل.
وتمحورت األنشطة االختتامية لهذه الفعاليات 
حول طبيعة األعمال والمجهودات واالستثمارات 
التي  والمستقبلية  اآلنية  والتكنولوجية  التقنية 
تباشرها الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، لمزيد 
بما  العمومية  اإلعالمية  للخدمة  التجويد  من 
التحوالت  ظل  في  الشباب،  لتطلعات  يستجيب 
الهائلة التي تشهدها أنماط استهالك المحتويات 
نموذجها  على  الضوء  سلطت  كما  السمعية؛ 
مبادئ  إعمال  القائم على  والتدبيري  االقتصادي 

الحكامة الجيدة.
وفي هذا الشأن أشرف السيد جاد بناني، مدير 
الوطنية  للشركة  التسيير  ومراقبة  االفتحاص 
كلية  طلبة  لفائدة  ورشة  على  والتلفزة  لإلذاعة 
القانون والسياسة والعلوم االجتماعية بالجامعة 
الدولية للرباط، حول مختلف مراحل إعادة الهيكلة 
المرفق  تدبير  منها  مر  التي  الحكامة  وتحسين 
اإلعالمي العمومي، ونتائج الورش المهيكل الذي 
انخرطت فيه المؤسسة في مجال مراجعة نظام 
التدبير الخاص بها بغية إرساء رؤية أكثر وضوحا 
للمساطر والمسؤوليات، واعتماد دفتر للمساطر 
يمنح  إطارا هيكليا متجانسا للعمليات ذات الطابع 

اإلداري والمالي والتقني والتقييم التتبعي.
الختامية  األنشطة  شهدت  آخ��ر  جانب  وم��ن 
استكمال تنظيم زيارات بيداغوجية إلى مختلف 
المصالح والبنيات لفائدة 60 طالبا آخرين، َمكنتهم 
من التعرف عن قرب على مختلف الجوانب التقنية 
لعمليات اإلنتاج اإلذاعي والتلفزي، السيما مجاالت 
باإلذاعة  اإلخبارية  والنشرات  البرامج  إخ��راج 
الصوت،  هندسة  من  بها  يتصل  وما  والتلفزة، 

المحتويات  وتجهيز  وإع��داد  الصورة،  والتقاط 
السمعية البصرية على حواملها التقنية قبيل بثها 
للمستمعين والمشاهدين أرضيا وفضائيا ورقميا.

كما تم إبراز مؤشرات نجاح الخدمات اإلذاعية 
والتلفزية العمومية، في تقديم خدماتها واستقطاب 
القنوات  استحواذ  ومنها  المغاربة،  المشاهدين 
الوطنية العمومية سنويا على ما ال يقل عن 60 % 
من معدل حصة المشاهدة؛ وهو رقم يبقى استثنائيا 
وقويا جدا مقارنة بأداء القنوات العمومية في باقي 
بلدان العالم، ويجسد نجاح المؤسسة في توطيد 
المكانة الريادية لقنواتها اإلذاعية والتلفزية في 
المشهد السمعي البصري الوطني، والمتمظهرة في 
االرتباط القوي للمغاربة بهذه الخدمات العمومية، 
رغم المنافسة الشديدة، التي تتميز بوجود عرض 
إعالمي واسع من 1200 قناة فضائية تستهدف 

المغرب ببثها.
التلفزية  الخدمات  استفردت  اإلطار  هذا  وفي 
أرقام  بجذب  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  للشركة 
خالل  الشهري  معدلها  تراوح  قياسية،  مشاهدة 
مليون   12.437 بين   ،)2022( الجارية  السنة 

استهالك  ضمن  م��ش��اه��دة  مليون  و16.599 
إجمالي للتلفزيون بالمغرب تراوح بين 20.587 
تميزت  بينما  مشاهدة،  مليون  و24.520  مليون 
القنوات اإلذاعية للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
باستقطابها خالل السنة ذاتها ما قدره 7.5 ماليين 
مستمع في األسبوع، وهو رقم يمثل نسبة 26.4 في 
المائة من نسبة التغطية العامة لإلذاعات بالمغرب.

وفي ما يخص الخدمات الرقمية للشركة الوطنية 
السنة  هذه  خالل  واصلت  فقد  والتلفزة  لإلذاعة 
عدد  فبلغ  المغاربة،  من  واسعة  فئات  استقطاب 
للشركة  المتدفق  الحي  البث  تطبيق  مستعلمي 
أكثر    »SNRTlive« والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
من 3 ماليين و800 ألف مستعمل، في حين شكلت 
على  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  قنوات 
شبكات التواصل االجتماعي موعد المغاربة من 
أجل مشاهدة وإعادة مشاهدة برامجهم المفضلة، 
السيما من طرف الشباب البالغة أعمارهم أقل من 

35 سنة.
وتجدر اإلشارة إلى أن أنشطة اختتام فعاليات 
أيام التواصل والتكوين للشركة الوطنية لإلذاعة 

الخميس 17  نونبر 2022 املوافق 22 ربيع الثاني  1444 العدد 13.302

اختتام اأيام ال�صركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التوا�صلية والتكوينية 
لفائدة طلبة المدار�س والمعاهد العليا للت�صال ال�صمعي الب�صري

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

فيلم »راي�صبوي ينام« للمخرج الكندي اأنتوني �صيم
ال�صعود اإلى جبل »ناراياما« �صد الموت والن�صيان!

اأ�صود الأطل�س في �صيافة 
الرابور »مراد« بالدار البي�صاء

أحيى مغني الراب المشهور على الصعيدين اإلسباني واألوروبي، »مراد« 
حفال فنيا بالقاعة المغطاة للمركب الشرفي محمد الخامس بالدار البيضاء، 

حضره اآلالف من محبي ومتتبعي هذا الفنان الشاب.
حضور كل من سليم أمالح العب وسط  وما ميز حفل الرابور »مراد« 
المنتخب الوطني وحارس األسود منير المحمدي، إذ تجمعهما صداقة 
قوية بمعتلي المنصة، فيما غاب صديق عزيز ثالث عن السهرة، الموهوب 

أشرف حكيمي.
فيما عبر  و«كوينزا«  واعتلى نفس المنصة، كل من الرابور »روبيو« 
»مراد« عن فرحته العارمة وشرفه لصعود منصة مغربية، في أول حفل له 
بالمملكة، والذي اتسم بحسن التنظيم واحترافية اللجنة المكلفة بذلك، 
ناهيك عن الحضور القزي لموقع guichet، الذي يسخر موارده لخدمة 

قطاع الثقافة بالمغرب.
يشار إلى الرابور »مراد« لم يكتسب شهرته في أوروبا وإسبانيا صدفة، 
وإنما كان صوت الشباب هناك، وعبر عن واقعه ومعاناته ومشاكله، وأبدع 
في إيصالها والنضال من أجلها، فيما يعتبر نجاح هذا الحفل نافذة، ننسى 
»البولفار«، ونطل منها على شباب مسؤول  في  البعض  أفسده  ما  بها 

وواع، ويقدر الفن.

Al Ittihad Al Ichtirakiأخبار04

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

رئيس  ايذي،  يوسف  طرح 
بمجلس  االشتراكي  الفريق 
ال��م��س��ت��ش��اري��ن، إش��ك��ال��ي��ة 
النظام األساسي لهيئة كتابة 
الضبط، مؤكدا أنه »باعتبارنا 
كفيدرالية  اجتماعيا  شريكا 
يجعل  للشغل،  ديموقراطية 
مسؤوليتنا مزدوجة في طرح 

هذا الموضوع.« 
وأوض����ح ي��وس��ف اي���ذي، 
خالل جلسة األسئلة الشفوية 
بمجلس المستشارين أول أمس 
الثالثاء، أن آخر تعديل للنظام 
األساسي لهيئات كتابة الضبط 
ذلك  وم��ن   ،2011 سنة  ك��ان 
الحين إلى اليوم، عرف جهاز 
تغيرات  الضبط  كتابة  هيئة 
كبيرة وهيكلية، باإلضافة إلى 
ما ترتب عن التنظيم القضائي 

الجديد على هذه الهيئة. 
وت���اب���ع رئ���ي���س ال��ف��ري��ق 
االش�����ت�����راك�����ي ب��م��ج��ل��س 
المستشارين، في تعقيبه على 
وزير العدل، »الجميع مطالب 
وهذه مسؤولية جماعية، ألننا 
وشركاء  للموظفين  كمثليين 

نتهم  أصبحنا  اجتماعيين 
من  ع��ددا  أن  حيث  بالكذب، 
متوافقا  كان  التي  المشاريع 
منها  العدل،  وزارة  مع  عليها 
الخاص،  الحساب  مراجعة 
ج����رى رف��ض��ه��ا م���ن ط��رف 
ذات  الحكومية  ال��ق��ط��اع��ات 

الصلة.« 
على  اي��ذي  يوسف  وش��دد 
بدراسة  مطالبة  الحكومة  أن 
لمراجعة  المادية  اإلمكانيات 
وتحسين  األس��اس��ي  النظام 
هيئة  داخل  العاملين  أوضاع 
ع��ام،  بشكل  الضبط  كتابة 
وإنصاف الساللم الدنيا، على 
اعتبار أنه القطاع الوحيد في 
بالدنا الذي اليزال يعمل بنظام 
باإلضافة  ال��خ��ام��س،  السلم 
التي  ال��ن��وع��ي��ة  ال��م��ه��ن  إل���ى 
تلقى إغراءات كبيرة في باقي 
القطاعات وهي غير موجودة 

داخل قطاع العدل. 
وأشار المستشار االتحادي 
إلى أن وضعية رؤساء كتابة 
الضبط تسائلنا جميعا حول 
يتلقونها،  التي  التعويضات 
المتاح  العمل  إمكانية  وحول 
ب�أي  ت���وازي  ال  وال��ت��ي  لهم، 
المصالح  األح���وال  من  ح��ال 
لباقي  اإلقليمية  الخارجية 

القطاعات الحكومية. 
في  اي��ذي  يوسف  وسجل 
أن  العدل،  وزير  على  تعقيبه 
المدخل السياسي واإلرادة   «
لكن  مهمة،  عنها  عبرتم  التي 
ال ب��د م��ن رص��د االع��ت��م��ادات 
لمراجعة  ال��الزم��ة  ال��م��ال��ي��ة 
النظام األساسي بشكل يضمن 
الخدمات  تقديم  الجهاز  لهذا 
المرجوة منه في تسيير ولوج 

المواطنين للعدالة.« 
واس�����ت�����غ�����رب رئ���ي���س 
بمجلس  االشتراكي  الفريق 
كيف  متسائال  المستشارين، 

في  متوالية  مشاريع  لثالثة 
عهد وزراء مختلفين، لمراجعة 
تعويضات الحساب الخاص، 
أن يتم رفضها في آخر المطاف، 
أنها غير مكلفة، حيث أن  مع 
المخصص  المالي  ال��وع��اء 
دائما  الموظفين  لتعويضات 
يعرف الفائض، وهذه األموال 
طريق  ع��ن  تحصيلها  ي��ت��م 

موظفي هيئة كتابة الضبط. 
وخلص إلى أن هناك اليوم 
أعباء جديدة يفرضها التنظيم 
أعباء  إلى  إضافة  القضائي، 
القانون  م��ش��روع  بها  ج��اء 

المالي. وسيصبح موظفو هيئة 
كتابة الضبط يقمون بتحصيل 
الضرائب ومراقبة الملزمين من 
المهنيين ومساعدي القضاء، 
وبالتالي ومن باب اإلنصاف، 
مراجعة  المرحلة  تستوجب 
في  العاملين  ألوضاع  جذرية 
المحاكم وموظفي هيئة كتابة 
الضبط، بما يضمن إنصافهم 
من  تمكينهم  يضمن  وب��م��ا 
حقوقهم العادلة والمشروعة. 
من جهته ساءل المستشار 
البرلماني السالك الموساوي، 
ب��اس��م ال��ف��ري��ق االش��ت��راك��ي 

وزير  المستشارين،  بمجلس 
والتعليم  الوطنية  التربية 
األولي والرياضة، حول تدابير 
الرقي بالمدرسة العمومية من 
خارطة  استراتيجية  خ��الل 

الطريق -2022 2026. 
وأوض��������ح ال��م��س��ت��ش��ار 
المخططات  أن  البرلماني، 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي 
كثيرة،  القطاع  ه��ذا  عرفها 
الوطني  الميثاق  م��ن  ب���دءا 
البرنامج  والتكوين،  للتربية 
االس��ت��ع��ج��ال��ي، ث��م ال��رؤي��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��إص��الح 

2015 – 2030 التي تحولت 
قانون  إلى  الكبرى  مقاصدها 
المشاورات  ثم   ،51.17 إطار 
الوطنية، والتي تمخض عنها 
مشروع خارطة الطريق الذي 
إلصالح  ال��وزارة  عنه  أعلنت 
منظومة التربية الوطنية للفترة 
الممتدة من 2022 إلى 2026، 
التنموي  النموذج  يالئم  بما 

الجديد للمملكة. 
الموساوي،  السالك  وأك��د 
خالل جلسة األسئلة الشفوية 
بمجلس المستشارين الثالثاء، 
التعليم  منظومة  إص��الح  أن 
في نظرنا كفريق اشتراكي، ال 
يكتفي بخطط واستراتيجيات 
ارتجالية  وأحيانا  متسرعة 
ظرفية  إلك��راه��ات  تستجيب 
فقط، بل يقتضي توفر اإلرادة 
بلورة  في  الكاملة  السياسية 
تجعل  ع��م��وم��ي��ة  س��ي��اس��ات 
مجاال  التعليم  منظومة  من 
لالستثمار المعرفي ويمكن من 
تعزيز مبدأ المواطنة وإرساء 
دعائم المدرسة الجديدة تربية 

وتكوينا. 
وأشار المستشار االتحادي، 
أن  ال��وزي��ر،  على  تعقيبه  في 
في  المجالية  العدالة  انعدام 
والمشاريع  ال��م��وارد  توزيع 

والمخططات والبرامج، هي في 
عدم  في  رئيسي  نظرنا سبب 
انتظارات  من  العديد  تحقيق 
أهمها  المغربي  ال��م��واط��ن 

تجويد المدرسة العمومية. 
وسجل السالك الموساوي، 
التعليمية  األس����ر  م��ع��ان��اة 
بجهة  معا  التالميذ  وأس���ر 
الحمراء،  الساقية  العيون 
من استمرار ظاهرة االكتظاظ 
بمختلف المستويات في القسم 
في  الحاد  والنقص  الواحد، 
مهول  بشكل  التربوية  األطر 
المواد  بعض  في  خصوصا 
التحتية  والبنيات  العلمية، 
مع  للمؤسسات  المهترئة 
الصحية  ال��م��راف��ق  ان��ع��دام 
والمالعب الرياضة، ومكتبات 

للمطالعة ....  
وخلص إلى أنه رغم الوعود 
ال��ك��ث��ي��رة ف���ي إص����الح ه��ذا 
ورغم  الجهة،  بهذه  الوضع 
واالستراتيجيات  المخططات 
التي عرفتها المنظومة، إال أن 
هذه اإلجراءات حتى وإن كانت 
مناسبة تبقى صعبة التنفيذ، 
ينقصها  أجرأتها  حالة  وفي 
التتبع والمراقبة استنادا إلى 
األهداف واآلجال المعلن عنها 

في هذه المخططات.

الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين يتابع قضايا جودة التعليم وكتاب الضبط  

يو�سف ايذي: نطالب باإن�ساف كتاب ال�سبط واأ�سحاب ال�سالمل الدنيا 
ال�سالك املو�ساوي: غياب العدالة املجالية �سبب االكتظاظ بجهة العيون

ليبستادت،  دي���ب���ورا  ال��س��ف��ي��رة  أب����رزت 
لرصد  األمريكي  للرئيس  الخاصة  المبعوثة 
الثالثاء  أمس  أول  السامية،  ومكافحة معاداة 
مكافحة  في  كشريك  المغرب  دور  بالرباط، 
للصحافة،  تصريح  السامية. وفي  معاداة 
الخارجية  الشؤون  وزير  مع  محادثاتها  عقب 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
ناصر بوريطة، أشادت ليبستادت بالجهود التي 
السامية  "معاداة  مكافحة  في  المغرب  يبذلها 
والكراهية واألحكام المسبقة". وبعد أن نوهت 
الدبلوماسية األمريكية باالهتمام الخاص، الذي 
هذا  أن  أك��دت  المعركة،  لهذه  المملكة  توليه 
االهتمام نابع من المكانة التي يحتلها المكون 
شاركت  المغرب. وقد  تاريخ  في  اليهودي 
ليبستادت، التي تزور المملكة حاليا،في حفل 
للواليات  العامة  القنصلية  نظمته  استقبال 
الجالية  أعضاء  بحضور  األمريكية،  المتحدة 

اليهودية المتواجدين بالمملكة.
 أشادت السفيرة ديبورا ليبستادت  بالدار 
البيضاء بالنموذج المغربي في مجال الحوار 

بين األديان.
وخالل حفل استقبال نظمته القنصلية العامة 
أعضاء  بحضور  األمريكية  المتحدة  للواليات 
الجالية اليهودية المتواجدين بالمملكة، سلطت 
ليبستادت الضوء على ريادة المغرب في مكافحة 

مظاهر معاداة السامية.

وقالت في تصريح للصحافة إن األمر يتعلق 
بفرصة "ثمينة بالنسبة لي للتفاعل مباشرة مع 
الجالية اليهودية في المغرب ، خاصة بالنظر 
إلى أهمية هذه الجالية وتاريخها". كما أشارت 
المسؤولة األمريكية إلى أن المغرب يحتل مكانة 
اليهودية،  للجالية  الطويل  التاريخ  في  مهمة 
مبرزة أنه على الرغم من أن عدد هذه الجالية 
المعابد  إال أن عدد   ، لم يعد كما كان من قبل 
الموجودة ال  اليهودية  والمقابر والمؤسسات 

يزال مثيرا لإعجاب.
وأضافت أنه منذ استئناف العالقات المغربية 
اإلسرائيلية ، توافد على المغرب عدد من اليهود 
قادمين من مختلف أرجاء المعمور فضال عن 
آخرين من أصول مغربية يعيشون بالواليات 
المتحدة، وذلك رغبة منهم في اكتشاف التطور 

الذي تشهده البالد.
ضمان  حقيقة  أن  ليبستادت  أك��دت  كما 
الدستور المغربي لحقوق جميع األديان ، بما 
في ذلك العبرية ، هو أمر خاص للغاية. وأعربت 
ليبستادت عن سعادتها بتواجدها في المغرب 
ووزير  بايدن  جو  األمريكي  للرئيس  كممثلة 
الخارجية توني بلينكين، مبرزة أن زيارتها هذه 
تشكل فرصة لمناقشة االستراتيجيات وتبادل 
والجهات  الحكوميين  المسؤولين  مع  األفكار 
الفاعلة في المجتمع المدني حول سبل المكافحة 
معا ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، 

مع العمل على االستفادة من التبادالت اإليجابية 
التي تحققت بالفعل ، واالحتفاء بالتاريخ العريق 
الذي يجمع بين المغاربة اليهود والمسلمين.

للواليات  العام  القنصل  عبر   ، جانبه  من 
المتحدة األمريكية في الدار البيضاء ، لورانس 
راندولف ، عن فخره باستقبال ليبستادت خالل 
أكثر على  التعرف  ، من أجل  للمغرب  زيارتها 
بين  ال��ح��وار  مجال  ف��ي  المغربي  ال��ن��م��وذج 
الثقافات واألديان ، باعتباره أحد األسس التي 
تقوم عليها العالقات العريقة التي تجمع بين 
المغرب والواليات المتحدة ألكثر من 250 عاما 

من التاريخ المشترك.
وقال راندولف "لقد أتيحت لنا الفرصة طوال 
اليهودية  الجاليات  أف��راد  مع  للتحدث  اليوم 
والمسيحية ، وكذلك مع المسلمين ، والحظنا 
أن أتباع الديانات التوحيدية الثالثة يجسدون 
قيم التعايش المشترك. لقد كانت فرصة سانحة 
لليبستادت للوقوف على النموذج الذي يمثله 
المغرب سواء بالنسبة لمحيطه اإلقليمي وكذا 

للعالم".
وتم تعيين ليبستادت المؤرخة واألكاديمية 
، مبعوثة خاصة برتبة سفير من قبل مجلس 
الشيوخ األمريكي في 30 مارس لقيادة الجهود 
وتعزيز السياسة الخارجية األمريكية التي تهدف 
إلى مكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء 

العالم.

العربي رياض

أعلنت الهيئات التمثيلية لقطاع النقل الطرقي أنها ستخوض 
إضرابا وطنيا يوم 21 نونبر، وجاء في بالغ أصدرته بأن قرار 
خوض اإلضراب مرده األساسي الزيادة في أسعار المحروقات، 
والتي بلغت مستويات غير مسبوقة حيث أصبح من الصعب 
على المقاوالت النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي، ومنها 
من تعرضت لإفالس وأخرى تصارع تراكم الديون، وأوضح 
مصطفى نكيمات، رئيس الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق 
والموانئ، بأن هذا اإلضراب اضطراري وبأنه مفروض على 
العاملين في القطاع وهو  يشبه توقفا عن العمل، ألن حركية 
نقل البضائع عبر الشاحنات تقلصت نتيجة األزمة االقتصادية 
األخيرة التي عرفها العالم جراء الحرب األوكرانية الروسية، 
وأيضا بسبب مخلفات جائحة كوفيد، األمر الذي تسبب في 
عجز مالي للمقاوالت النقلية المهيكلة، ينضاف إلى هذا كله 
ارتفاع أسعار المحروقات، وأبرز محدثنا بأن أزمة القطاع فيها 

ماهو ذاتي أي ما يرتبط بالمهنيين ببعضهم وفيها ماهو فوق 
طاقتهم وتتحمل مسؤوليته الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 
الطرقي عبر  النقل  أن عملية تحرير قطاع  اآلن، معتبرا  إلى 
الشاحنات لم تكن في المستوى المطلوب، ولم تضع محددات 
لولوج المهنة، حيث تم فتح الباب أمام العموم، وهو ما نحصد 
نتائجه اليوم، وإذا نزلنا إلى الميدان نجد أن عرض الشاحنات 
يفوق الطلب ومعظمها اليدخل ضمن المقاوالت المهيكلة وال 
عمال لها وليس على عاتقها مصاريف تتحملها كما هو حال 
المقاوالت المهيكلة، وهنا لم تقو الجهات المسؤولة عن حماية 
الفئة المهيكلة، وبالفعل فقد انهارت العديد منها، واآلن هناك 

احتقان وجب االنتباه إليه .
وذهب الغليمي عسيلة، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي 
النقل الطرقي، في حديثه لجريدتنا، إلى أن المهنيين وجدوا 
حوار  أي  يفتح  ولم  وجوههم  في  مقفلة  المسؤولين  أبواب 
معهم  لمناقشة مشاكلهم، وعاب على الوزارة الوصية فشلها 
وجب  الذين  بالمهنيين  الخاصة  التطبيق  تقنية  إنجاح  في 

دعمهم في مواجهة األسعار المرتفعة للمحروقات. 

االتحاد االشتراكي

ي��ن��ظ��م ال��م��ه��ن��دس��ون ال��م��س��اح��ون 
الخاص يومه  بالقطاع  الطبوغرافيون 
البرلمان  أمام  17 نونبر وقفة  الخميس 
للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون رقم 
 ،2023 سنة  بمالية  المتعلق   50.22
مشروع  تضمنه  ما  بإسقاط  والمطالبة 
على  الضرائب  إدارة  حجز  من  المالية 
دخل المهندسين المساحين الطبوغرافيين 
وباقي المنتسبين للمهن الحرة، و اقتطاع 
%20 من رقم معامالتهم من المنبع، وهو 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  يشكل حسب  م��ا 
الطبوغرافيين  المساحين  المهندسين 
أزاحت  حقيقيا حيث  تشريعيا  انقالبا 
الحكومة النظام الجبائي التصريحي الذي 
ظل سائدا بالمملكة المغربية لعدة عقود 
وإلى غاية سنة 2022، والذي يقوم على 
تحت  للمهنيين  التلقائية  التصاريح 
المراقبة البعدية إلدارة الضرائب وينتهي 
بأداء الضريبة، وأن الحكومة قامت في 
رقم  بتضريب  المذكور  القانون  مشروع 
ضدا  الصافي  الربح  عوض  المعامالت 

على كل مبادئ العدالة الجبائية. 
 ويعتبر المهندسون أن مشروع قانون 
الضرائب  إدارة  خ��ول  قد   2023 سنة 
شرع  إعمال  في  تتمثل  خطيرة  سلطات 
المهندسين،  أموال  لرؤوس  ومدها  اليد 
وليس للربح الذي حققوه، والتي تنضاف 
للسلطات الواسعة والخطيرة التي كانت 

لها بالتشريعات السابقة، منها إمكانية 
الممتلكات  على  والحجز  الحرية  سلب 
ينم عن  مما  العلني،  المزاد  في  وبيعها 
تركيز خطير وغير مسبوق للسلطات في يد 
إدارة الضرائب وسيؤدي حتما لالستبداد 
والتغول، على فئة واسعة من المواطنين 

المغاربة العزل.. 
المساحون  المهندسون  أعلن  وق��د 
رفضهم  ع��ن  بيان  ف��ي  الطبوغرافيون 
المالية لسنة  قانون  به  لما جاء  القاطع 
2023 من إج��راءات وق��رارات، وذلك لما 
على  وخيمة  تداعيات  من  لها  سيكون 
المهنة وباقي المهن الحرة، إذ ستسرع في 
تدمير النسيج االقتصادي المغربي وتعمق 
األزمة الخانقة التي تعاني منها المقاوالت 

والمكاتب الهندسية الطبوغرافية بسبب 
بسنوات  ابتدأت  المعاناة  من  سنوات 
وبقيت  الدخل  انعدم فيها  التي  كورونا 
المستخدمين  وأجور  المصاريف  فيها 
مرتفعة، وتلتها األزمة العالمية المتعلقة 
الصاروخي  واالرتفاع  أوكرانيا  بحرب 
ذلك  عن  ترتب  وما  المحروقات،  ألسعار 
من ارتفاع مهول ألسعار كل المعدات و 
الهندسي  للمنتوج  الالزمة  المصاريف 

الطبوغرافي.
الحكومة  بأن  المصدر   ذات  واعتبر 
التي  الضمانات  كل  العمق  في  تضرب 
كان يوفرها النظام التشريعي التصريحي 
وإبداء  تواجهية  من  للمهنيين  السابق 
المالحظات قبل الفرض الضريبي، وأن 

التصريح الضريبي الذي يقدمه المهني 
ُيعتبر  كان  السابقة  التشريعات  ظل  في 
إدارة  تثبت  حتى  صحيحا  تصريحا 
الضرائب بحجج وأدلة دامغة عدم صحته، 
مما يعني أن المشرع السابق قد خفف 
عبء اإلثبات على المهني و ألقى بثقله على 
اإلدارة، وهو ما يثبت أن التشريع الُمدرج 
في قانون مالية سنة 2023 هو قلب خطير 
للنظام الضريبي المغربي حيث سيصبح 
المهني  الملزم  على  ملقى  اإلثبات  عبء 
أن  عليه  يجب  من  هو  وال��ذي سيصبح 
ومعامالته  صحيحة  وثائقه  بأن  يثبت 
صحيحة وأنه لم يربح أقل من %20 من 
رقم معامالته، من أجل استرداد المبالغ 

المالية المسلوبة.

المغربية عن  للصحافة  النقابة الوطنية  أحجمت 
تنظيم أي نشاط أو احتفالية على المستويات المحلية 
أو الجهوية أو الوطنية بمناسبة تخليد اليوم الوطني 
إلى  اليوم  هذا  يفتقد  السنة  هذه  أن  مؤكدة  لإعالم 

مبررات االحتفاء به.
الجريدة  لها، توصلت  بالغ  في  النقابة  واعتبرت 
بنسخة منه، أن هذا القرار جاء استحضارا لموجبات 
قلوبنا  في  الرمزية  ومكانته   « اليوم  بهذا  االحتفال 
وطنية  كنقابة  به  نعتز  وطني  ي��وم  في  كمهنيين 
المفترض  األكثر تمثيلية، وحيث من  ومهنية تعتبر 
أن يكون محطة لتثمين المكتسبات، ولتحيين القوانين 
والمرجعيات المعيارية، ولفتح نقاش من أجل تطوير 

المهنة. 
وأضاف بالغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
أنه أمام هذا المشهد المؤسف، ما فتئت النقابة تدق 
ناقوس الخطر، وتنبه إلى أخطار هذه االنزالقات، التي 
والعاملين  العامالت  حقوق  على  عواقب  لها  ليست 
بقطاع الصحافة واإلعالم فقط، بل إن تأثيراتها السلبية 
تمس صورة المغرب، باعتبار افتقادنا إلى منصات 

إعالمية قادرة على الدفاع عن مصالح البلد.
 واعتبرت النقابة هذا الموقف صيغة احتجاجية 
حماية  في  مسؤولياته  أمام  الجميع  لوضع  إنذارية 
المهنة وتطويرها واستنكارا لكل أشكال التضييق على 
عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدرت، 

ولكل أنواع هضم الحقوق االجتماعية واالقتصادية 
لكافة العاملين والعامالت في مهن اإلعالم والصحافة.
المنظومة  وتجويد  تحيين  إلى  النقابة  دعت  كما 
من  يوسع  بما  الصحافة،  لمهنة  المنظمة  القانونية 
هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في اآلن 
نفسه مكتسبات العامالت والعاملين بالقطاع، وبما 
في  الحق  يجعل  وبما  الدخالء،  من  المهنة  يحمي 

الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا..
به  يقوم  ما  شجب  على  ش��ددت  الصحافة  نقابة 
الرسمية  اإلعالمية  المؤسسات  عن  المسؤولون 
)قنوات وإذاعات ووكالة األنباء وغيرها،( من ممارسات 
أي  من  وتحد  والصحافيين،  الصحافيات  تستهدف 
إشعاع للمنتوج اإلعالمي الرسمي، الذي أضحى عاجزا 
عن منافسة اإلعالم األجنبي حتى في تغطية النقاشات 

العمومية المحلية.
المقاوالت  بعض  تدبير  يعرفه  بما  ن��ددت   كما 
الدكتاتورية  منطق  سيادة  من  الخاصة  اإلعالمية 
ومن  والعاملين،  العامالت  على  والتعسف  والتحكم 
تحويل للدعم العمومي إلى آلية ريعية لمراكمة الربح 
غير المشروع، في ظل غياب دفاتر تحمالت واضحة، 

وآليات رقابة متواصلة.
الصحافيات  عموم  بيانها  في  النقابة   ودعت 
للمهنة  االعتبارية  القيمة  عن  للدفاع  والصحافيين 
ونبلها، واحترام أخالقياتها، والتصدي لكل مظاهر 

كل  الكرامة رافضة  من  والحط  واإلقصاء  التعسف 
االعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات 
أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف 
من  أو  القانون،  بإنفاذ  المكلفة  العمومية  القوات 
طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف 
في  كانت  سواء  أخرى  جهة  أي  من  أو  المنتخبين، 

السلطة أو في المجتمع.
للصحافة  وجهت النقابة الوطنية  األخير   وفي 
المغربية نداءها إلى الجسم الصحافي الوطني، وإلى 
عموم القوى المدنية المهتمة بحرية الصحافة والرأي 
والتعبير إلى التكتل والعمل التنسيقي للدفاع عن حق 
المغاربة في إعالم حر ومهني وتعددي وذي جودة، 

ويحترم حقوق كافة العامالت والعاملين.
للصحافة  الوطنية  النقابة  »إن  البيان   وأضاف 
اليوم  الموقف في  اتخاذ هذا  المغربية وهي تختار 
الوطني لإعالم، تجدد مد يدها للجميع من أجل انتشال 
قطاع الصحافة من الدرك الذي أوصلته له سياسات 
تخريبية وتوجهات يقودها الجشع، وتدعو إلى تدخل 
واالتصال  اإلعالم  بقضايا  المعنيين  كافة  من  عاجل 
تأهيل  قصد  بها،  العاملين  وحقوق  المهنة  لحماية 
للتنافسية  والخاصة  الرسمية  اإلعالمية  المقاوالت 
على المستويات اإلقليمية والدولية، حفظا لمصالح 
الوطن وحق المواطنين في إعالم مستنير يكون رافعة 

من روافع التنمية البشرية.«

المهندسون المساحون الطبوغرافيون يحتجون ضد قانون المالية 2023

ت�سريب رقم المعامالت عو�ض الربح ال�سافي يعد انقالبا
 ت�سريعيا �سيعجل باإفال�ض المهن الحرة

جالل كندالي 

كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن حصول التوافق بينها 
والحكومة بخصوص الملف الضريبي.

 وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بالغ لها، إن  اللقاء بين 
الطرفين، أفضى إلى استجابة الحكومة لمطالب المحامين، وإقرار تخفيض 
المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه 
مجلس النواب من 300 إلى 1000 درهم يؤدى وفق الطريقة االختيارية 
المعلن عنها، وكذلك إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات 
المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 
التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع االجتماعي 

والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
ومن بين مخرجات اللقاء، الذي تم أول أمس الثالثاء، تم االتفاق على 
تخفيض االقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة 
المائة بالنسبة  10 في  المائة بدل  الذاتيين و5 في  للمحامين  بالنسبة 
للشركات المدنية المهنية للمحامين، كما تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة 

بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي 
عناصر الملف الضريبي.

وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مخرجات الحوار مع 
رئيس الحكومة، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل 
ابتداء من يوم األربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل 

اللجنة التقنية المشتركة من خالصات ونتائج .
 وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقد  اجتماعا طارئا، 
تناول موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31، والتحضير للقاء مع رئيس 
الحكومة، وبعده عقد مكتب الجمعية بحضور جميع النقباء الممارسين 
السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب 
لدى وزيرة االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع 
المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 

.2023
المحاميات والمحامين  الجمعية مطالب  اللقاء عرض رئيس  وخالل 
والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته عبر  رئيس الحكومة عن استعداده 

للحوار البناء والمنتج، وفق بالغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب. 

المقاوالت النقلية تخو�ض اإ�سرابا وطنيا 

المبعوثة الخا�سة لبايدن  : 
 المغرب �سريك في مكافحة معاداة ال�سامية

 قرروا التوقف عن العمل في انتظار نتائج اللجنة المشتركة 

المحامون ينتزعون مطالبهم في لقاء مع رئي�ض الحكومة 

استنكارا لكل أشكال التضييق وهضم حقوق العاملين والعامالت في مهن اإلعالم والصحافة 

النقابة الوطنية لل�سحافة المغربية تحجم 
عن االحتفال باليوم الوطني لالإعالم
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�لإقبال �ل�شديد على �لغاز في �إفريقيا: بين نمو 
�لقارة وم�شالح �لدول �لغنية!

وكاالت
يعتبر ناشطون وخبراء في مؤتمر األطراف أن 
أزمة  في  الغارقة  الغربية  للقوى  الشديد  االقبال 
طاقة على الغاز، يشكل وعدا غير مناسب لتنمية 
إفريقيا مشددين على أن مستقبل القارة يجب أن 

يستند إلى الطاقة املتجددة.
أثار الغزو الروسي ألوكرانيا عاصفة في أسواق 
الطاقة دفعت دول الشمال وخصوصا أوروبا إلى 
بأي  القتصاداتها  استراتيجية  إمدادات  ضمان 

ثمن.
ويصب األوروبيون اهتمامهم على دول إفريقيا 
الحمى  هذه  من  االستفادة  بعضها  يريد  التي 

الجديدة.
الكونغو  وجمهورية  السنغال  فاكتشفت 
الديموقراطية على سبيل املثال في الفترة األخيرة 
موارد نفطية وغازية تغذي اآلمال بتحقيق ثروات 
ضخم  مشروع  تطوير  موزمبيق  وتحاول  طائلة. 

للغاز الطبيعي املسال أرجئ ألسباب أمنية.
أفريكا"،  شيفت  "باور  مدير  أدوو  محمد  قال 
وقود  محطة  إفريقيا  من  تجعل  أن  تريد  "أوروبا 
على  األمر  هذا  من  قلقه  عن  معربا  بها"  خاصة 
غرار ناشطني أفارقة عدة في مؤتمر األطراف حول 
الشيخ  شرم  منتجع  في  املنعقد  )كوب27(  املناخ 

املصري على البحر األحمر.
السير على خطى  إلى  ال نحتاج  "لكن  وأضاف 

الدول الغنية التي تسببت بالتغير املناخي".
غير  تراكر"  أكشن  "كاليمت  منظمة  ورأت 
يشكل  الغاز  إلى  العاملي  السباق  أن  الحكومية 
نص  الذي  باريس  اتفاق  ألهداف  جديا"  "تهديدا 
وإن  مئويتني  درجتني  دون  االحترار  حصر  على 
قبل  بما  مقارنة  مئوية  درجة   1,5 بحدود  أمكن 

الثورة الصناعية.
مخاطر  املختلفة  املشاريع  تطرح  إفريقيا  وفي 
على أنظمة بيئية مهمة جدا مثل حوض الكونغو.

 انتقال أخضر عادل
التخلي  ينوون  ال  األفارقة  القادة  بعض  ان  إال 
رئيس  سال  ماكي  وقال  هذا.  األموال  مصدر  عن 
الغاز  من  املحرومة  أملانيا  تهتم  التي  السنغال 
كوب27  منصة  على  من  باحتياطيها  الروسي، 
قرارات  من  بدال  عادل  أخضر  انتقال  مع  "نحن 

تلحق األذى بمسار تطورنا".
وأشار عمر فاروق ابراهيم األمني العام ملنظمة 
البلدان اإلفريقية املنتجة للنفط "لدينا 600 مليون 
شخص في إفريقيا ال تصلهم الكهرباء بتاتا وأكثر 
من 900 مليون شخص ال يحصلون على مصادر 

طاقة حديثة للتدفئة أو إعداد الطعام".
وقال املسؤول النيجيري إن ارتفاعا هامشيا في 
جدا  املحدودة  املسؤولية  ذات  إفريقيا  انبعاثات 
في االحترار املناخي، "سيسجل فرقا أساسيا في 

حياة سكان إفريقيا أو موتهم".
تشينج  أويل  "من  ماكمام  ثولي  وقالت 
انترناشونال"، "يظهر مجرى التاريخ أن استخراج 
)مصادر الطاقة األحفورية( في الدول اإلفريقية لم 

ينعكس تنمية أو تمتع الناس بالطاقة أكثر".
إيسواتيني  من  والناشطة  املحامية  وأضافت 
إن إقبال الغربيني الناجم عن الحرب في أوكرانيا 
اإلفريقية  الدول  وستبقى  املدى"  قصير  "سيكون 

التي استثمرت في قدرات جديدة مع "أصول هالكة 
وتكاليف نزع التلوث وكل الدمار الذي يرافق هذه 

الصناعة".
كليا  فاقدة  أنها  "الهالكة"  األصول  وتعني 
لقيمتها. ويرى بعض خبراء االقتصاد أن الوقود 
األحفوري يهمش سريعا لتحل مكانه مصادر طاقة 

نظيفة ما يؤدي إلى فقدانه قيمته.
االثنني  نشر  تقرير  الخطر  هذا  إلى  أشار  وقد 
صادر عن "كربون تراكر". وكتب معدو هذا التقرير 
أن أسعار الوقود األحفوري ستتراجع في النهاية 
وستتبخر االستثمارات الغربية ووجهوا دعوة إلى 

الدول اإلفريقية للتعويل على الطاقة الشمسية.
رفع  على  "ملساعدتنا  أدوو  محمد  واقترح 
تحدي فقر الطاقة الذي نعاني منه يجب علينا أن 
نستغل القدرة الهائلة للطاقة املتجددة املتاحة في 

إفريقيا".
طريق  تسلك  أن  مثال  اإلفريقية  للقارة  ويمكن 
بمرحلة  املرور"  و"عدم  الغرب  عن  مختلفا  تنمية 
مصادر الطاقة األحفورية كما حصل عندما انتقلت 
الخبير  ورأى  الجوالة.  الهواتف  إلى  مباشرة 
تصبح  أن  يمكنها  إفريقيا  إن  الكيني  والناشط 

"قائدة خضراء".
هامش التقدم املتاح هائل. فإفريقيا لم تستحوذ 
من إجمالي االستثمارات العاملية  إال على 0,6 % 
دراسة  وفق  املاضي  العام  املتجددة  الطاقة  في 
لبلومبرغ ان إي أف في حني أنها تملك قدرة واسعة 

جدا وال سيما على صعيد الطاقة الشمسية.
من  تنتقل  قد  القارة  إن  تراكر"  "كربون  وقالت 
انتاج 14 غيغاوات على صعيد الطاقة الشمسية 
إلى أكثر من 400 غيغاوات بحلول 2050 مع كلفة 

ستستمر بالتراجع.

لوبي الطاقة االحفورية 
وأتت مجموعات الضغط في قطاع النفط والغاز 
املناخ  حول  األطراف  مؤتمر  إلى  كبيرة  بأعداد 
ما يثير قلق املدافعني عن البيئة الذين  )كوب27( 

يدعون إلى "إخراج امللوثني".
وتظهر أرقام منظمة "غلوبال ويتنس" ومنظمات 
أخرى أن "636 من أعضاء مجموعات الضغط في 
مجال الطاقة األحفورية املرتبطني ببعض من أكثر 
للمشاركة  تسجلوا  تلويثا  والغاز  النفط  شركات 

في املحادثات املناخية في كوب27".
مقارنة   %  25 نسبتها  زيادة  ذلك  ويشكل 

بكوب26 في غالسغو قبل عام.
ويأتي هؤالء األشخاص مع شركات القطاع من 
"بريتش برتليوم" و"شيفرون" و"شل" وغيرها أو 
يمثلون ضمن الوفود الوطنية قطاع مصادر الطاقة 
الثورة  منذ  استخدامها  يشكل  التي  األحفورية 

الصناعية السبب الرئيسي لالحترار املناخي.
وأتى العدد األكبر من اإلمارات العربية املتحدة 
التي تستضيف مؤتمر املناخ املقبل )كوب28( في 

2023، تليها روسيا.
املناخ  مؤتمر  أن  حكومية  غير  منظمات  وتفيد 
يضم عددا من أفراد مجموعات الضغط يفوق عدد 
ممثلي أكثر عشر دول ضعفا إزاء التغير املناخي.

األشخاص  عشرات  احتجاجية  حركة  وضمت 
"اخرجوا  عليها  كتب  الفتات  رفعوا  كوب27  في 

امللوثني".
تشينج  "أويل  من  ماكاما  ثولي  وقالت 
ممثلني  تضم  ضخمة  وفود  "ثمة  انترناشونال"، 

ضمن  بعضهم  والغازية  النفطية  الصناعات  عن 
وفود وطنية. وثمة حكومات من دول الشمال تأتي 
وفود  مع  إفريقيا  في  وغازية  نفطية  لرصد فرص 

كبيرة".

كفة امليزان ضد مصلحة إفريقيا
من  فممثلة  اإلفريقية  الدول  "أما  وأضافت 
جانبها ببعض الرسميني عن كل بلد فقط. لذا كفة 

امليزان معاكسة ملصلحة إفريقيا في املحادثات".
وأكدت مجموعات ناشطني من دول الجنوب في 
بيان "ال يأتي أعضاء مجموعات ضغط حول التبغ 
إلى مؤتمر حول الصحة وال يمكن لتجار األسلحة 

أن يروجوا ملنتجاتهم في مؤتمر حول السالم!".
املصرية  الرئاسة  ممثل  املجد  أبو  وائل  وأكد 
املحدد  العدد  معرفة  الصعب  من  أن  لكوب27، 
العضاء مجموعات الضغط الذين يمثلون قطاعات 
واألسمدة  االسمنت  مثل  جدا  ملوثة  أخرى 

والصلب.
مؤتمر  هامش  على  فعاليات  أن  أضاف  لكنه 
لهؤالء  ستتيح  املفاوضات،  عن  منفصلة  املناخ 
تحسن  أن  الشركات  لهذه  يمكن  كيف  يظهروا  أن 

ممارساتها.
لوكالة  كبيرة  غربية  نفطية  شركة  وأوضحت 
إلى  مندوبني  خمسة  أرسلت  أنها  برس  فرانس 
تطوير  حول  النقاشت  في  للمشاركة  كوب27 
امليثان  انبعاثات  من  الحد  أو  املتجددة  الطاقة 

وليس للضغط.
وقال عمرو فاروق ابراهيم األمني العام ملنتجي 
أروقة  في  برس  فرانس  لوكالة  األفارقة  البترول 
لم  فلو  هنا.  وجودنا  تبرير  نحاول  "ال  املؤتمر 
قائمة  على  مدرجني  الطاولة سنكون  على  نحضر 
الطعام على أي حال. فإذا لم نحضر إلى هنا لن 
نسمع صوتنا وستتخذ قرارات مخالفة ملا نعتبره 

مصلحتنا".
ويخلو اتفاق باريس املبرم عام 2015 ويهدف 
الدرجتني  دون  املناخي  االحترار  حصر  إلى 
مئويتني وإذا أمكن بحدود 1,5 درجة، من كلمات 

"فحم" و"نفط" وغاز" و"طاقة احفورية".

قرار  في  امللوثة  الطاقة  لهذه  ذكر  أول  وأتى 
االتفاق  على  موقعة  دولة   200 حوالى  اتخذته 
الوثيقة  لهجة  أن  مع  غالسغو  في  كوب26  خالل 
النهائية خففت على هذا الصعيد بضغط من الهند 

والصني واململكة العربية السعودية.

التمويه األخضر للشركات
"خطوطا  املتحدة  األمم  في  خبراء  ووضع 
الغسل  أو  التمويه  ملكافحة  واضحة  حمراء" 
بوعود  تقوم  خاصة  أطراف  جانب  من  األخضر 

واهية عن الحياد الكربوني.
الشركات واملستثمرين واملدن  فعدد متزايد من 
الكربوني  الحياد  واملناطق تقطع وعودا بتحقيق 

بحلول نهاية القرن.
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وأشاد 
التي  هذه  الخبراء  مجموعة  بعمل  غوتيريش 
شكلها خالل مؤتمر األطراف حول املناخ السابق 
مؤكدا أن هذه الوعود املقطوعة "غالبا  )كوب26( 
ما تتخللها فجوات كبيرة إلى حد يمكن لصهريج 

ديزل أن يمر عبرها".
التمويه  حيال  بتاتا  نتساهل  أال  "يجب  وأكد 

األخضر على صعيد الحياد الكربوني".
في غضون  الثمانية عشر  الخبراء  توصل  وقد 
أشهر قليلة إلى "تعريف عاملي للحياد الكربوني" 
وطريقة لتقييم درجة صدقية األطراف األخرى من 

غير الدول التي قطعت من وعودا في هذا املجال.
االبتعاد  هو  الصدقية  لهذه  الرئيسي  والشرط 
ما  كل  سيما  وال  للبيئة"  املدمرة  "النشاطات  عن 
يمكن أن يؤدي إلى قطع أشجار الغابات والتخلي 
التدريجي عن مصادر الطاقة األحفورية املسؤولة 

عن االحترار املناخي.
وشدد التقرير على أن املدن واملناطق والهيئات 
حققت  إنها  القول  يمكنها  "ال  والشركات  املالية 
في  باالستثمار  استمرارها  مع  الكربوني  الحياد 

مصادر جديدة للطاقة األحفورية".
تحترم  أن  يجب  االلتزامات  هذه  فكل 
الهيئة  في  الخبراء  وضعها  التي  السيناريوهات 
الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ الذين يرون 

درجة  ب1,5  االحترار  حصر  هدف  لتحقيق  أنه 
الكربون  الستخدام  الكامل  الوقف  يجب  مئوية 
استخدام  فيما  الكربون  احتجاز  يرافقه  ال  الذي 
و70   60 بنسبة  ينخفض  أن  يجب  والغاز  النفط 
مقارنة   2050 العام  بحلول  التوالي  على   %

بمستويات العام 2019.
"ريكاليم  منظمة  من  بينسون  لوسي  قالت 
غير الحكومية "في حني تنفق املصارف  فايننس" 
الكربوني  الحياد  إلى  وصلت  أنها  تدعي  التي 
احفورية  طاقة  مشاريع  في  الدوالرات  مليارات 
املجموعة  هذه  تضع  أن  جدا  املشجع  من  جديدة 

النقاط على الحروف".
التعهدات  "استخدام  ان  وشدد غوتيريش على 
بتحقيق الحياد الكربوني لتغطية عمليات توسع 
مضيفا  مدان"  أمر  األحفورية  الطاقة  في  كبيرة 
"محاولة التمويه هذه قد تسقط العالم في الهاوية 

املناخية. يجب وقف هذا االحتيال السام".
املتحدة  األمم  في  املستوى  رفيع  وقال مسؤول 
طلب عدم الكشف عن اسمه "الشركات العاملة في 
قطاع الطاقة األحفورية ينبغي عليها على األرجح 
البعض  أن  إلى  مشيرا  نشاطها"  أساس  مراجعة 
الطاقة  مصادر  إلى  االنتقال  عملية  بدأت  منها 

املتجددة.
ومن بني الشروط الالزمة للتمتع بالصدقية في 
غازات  انبعاثات  خفض  الكربوني،  الحياد  مجال 
الدفيئة إلى أدنى مستوى ممكن وليس تعويضها 
مشروع  تمويل  خالل  من  كربون"  "رصيد  بشراء 

لخفض االنبعاثات مثل إعادة تشجير غابة.
وقالت كاثرين ماكينا رئيسة مجموعة الخبراء 
هذه لوكالة فرانس برس "ال يمكن ببساطة شراء 
أرصدة كربون بسعر زهيد" وتفتقر إلى "الصدقية" 

احيانا.
على  الحصول  الشخص  أراد  "إذا  وأضافت 
العالمة األفضل فال يكفي أن يحضر الصفوف. بل 
آخر  املال لشخص  دفع  يمكنه  أن يجهد وال  عليه 

ليقوم بالعمل مكانه".
يجب  املدى  الطويلة  الوعود  أن  التقرير  ورأى 
أن تترافق مع خطة دقيقة مع أهداف محددة لكل 
خمس سنوات. ويجب أن تشمل كذلك كل نشاطات 
األول(  )النطاق  مباشرة  نشاطات  من  الشركة، 
واستهالك الكهرباء )النطاق الثاني( فضال عن أي 
انبعاثات غير مباشرة قبل االنتاج وبعده وصوال 
إلى الوقود الذي يستخدمه سائقو السيارات في 

شركة نفطية )النطاق الثالث(.
تساهم  تراكر"التي  أكشن  "نيت  منصة  وتفيد 
إجمالي  من   %  90 أن  أبحاث  مراكز  عدة  فيها 
الناتج املحلي العاملي مشمول راهنا بوعود حياد 

كربوني.
على  "ليست  الوعود  هذه  من  الكثير  أن  إال 
املستوى املطلوب أو أنها ال تتضمن كل املعطيات".
وأكد غوتيريش أن الرسالة املوجهة إلى رؤساء 
مضيفا  "واضحة"  البلديات  رؤساء  أو  الشركات 
خطوطكم  وراجعوا  املعايير  هذه  "احترموا 
التوجيهية من اآلن وعلى أبعد تقدير بحلول موعد 

انعقاد كوب28" بعد سنة من اآلن.
ودعا الحكومات أيضا إلى "بناء إطار تنظيمي" 

استنادا إلى هذه التوصيات.
الدراسات  مركز  من  إيتشيسون  ويل  وقال 
حاسم  منعطف  اليوم  "اعالن  ماب"،  "إنفلونس 
تشكل  وكانت  الشركات  تمارسها  التي  للضغوط 

عائقا أمام تحرك الحكومات".
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حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 



CMJN

اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض   مفتوح
رقم: 2022/11

في يوم الثالثاء 13 دجنبر 2022  
عشر  الحادية  الساعة  على  
صباحا سيتم بقاعة االجتماعات 
فتح  املختار  سيدي  لجماعة 
األظرفة  املتعلقة بطلب العروض 
 2022/11 رقم  األثمان   املفتوح 

ألجل:
* كراء مجزرة مركز سيدي املختار

*  كراء مجزرة حي التقدم جماعة  
سيدي املختار

 31 الى   2023 يناير  فاتح  من   
دجنبر 2023 )12 شهرا (

-  يمكن سحب ملف طلب العروض 
من مصلحة الصفقات بالجماعة، 
كما   يمكن كذلك سحبه من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
 - الضمان املؤقت محدد في مبلغ  
ألف   )ستون  60000.00درهم 
للكراء  االفتتاحي  والثمن  درهم( 
محدد في مبلغ  14000.00درهم 

شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  في  ملقتضيات  مطابقني 
عدد  املرسوم  من    30/29/27
 08 في  الصادر   2.12.349
ل  املوافق   1434 األولى  جمادى 
20 مارس 2013 الخاص بتحديد 

صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
املتعلقة  املقتضيات  وكذا  الدولة 

بمراقبتها وتدبيرها
ويمـكـن للمـتنـافسـني:

- إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل 
بمصلحة الصفقات  للجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  االستـالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 
فتح األظرفة طبقا للمادة 19و30 

من املرسوم املذكور أعاله.
البوابة  اما ارسالها عن طريق   -

االلكترونية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
الواجب  االتباتية  الوثائق  إن 

في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 4 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/4307/ا.د
 *************

اململكة املغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ 
ملف التنفيذ ق.ا رقم: 

2022/6254/427
إعالن عن سمسرة عمومية 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أن  بآسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجرى  علنية  سمسرة 
البيوعات  بقاعة   2022/12/20
من  انطالقا  املحكمة  بهذه   5 رقم 
لبيع   الزوال  بعد  الثانية  الساعة 

ما يلي: 
عن  عبارة  هو  الذي  العقار 
مربعا  مترا   135 مساحته  منزل 
سكنتني،  به  سفلي  من  يتكون 
األولى تشتمل على غرفة، مطبخ 
ومرحاض. والثانية تشتمل على 
ومرحاض.  مطبخ  غرف،   03
على  يشتمل  علوي  طابق  ومن 
ومرحاض  مطبخ  غرف،   03
بالرقم  الكائن  السطح.  ومن 
موالي  درب  الريش  زنقة   60
الحسن  آسفي. الثمن االفتتاحي: 

400.000٫00درهم  
وعبد  محمد  السيدين:  لفائدة 
النائب عنهما   القسطاسي  القادر 
املحامي  املعاشي  سعيد  األستاذ 

بهيئة آسفي  
العياشي  ورثة  السادة:  ضد 

وورثة هشومة       
عند  لألداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  املزاد  إرساء 
ناجزا  الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 

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

التنفيذ .
ع.س.ن/4311/ا.د

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

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم: 
2022/6101/118

إعـــالن عن سمسرة عمومية 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أن  بآسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجرى  علنية  سمسرة 
البيوعات  بقاعة   2022/12/06
من  انطالقا  املحكمة  بهذه   5 رقم 
لبيع   الزوال  بعد  الثانية  الساعة 

ما يلي: 
ذي  العقار املسمى "بالد الدشـر" 
 23/57435 عدد  العقاري  الرسم 
 40 آر   2 هكتار   1 مساحته 
قطعة  عن  عبارة  وهو  سنتيار 
ما  على  تشتمل  فالحية  أرضية 

يلي: 
مترا   200 يتجاوز  بعمق  بئر   -

وخزان مياه
- مسكن مساحته 100 مترا مربعا 
غرف،   02 به  سفلي  من  يتكون 

صالون، مطبخ وحمام 
مترا   100 مساحته  مسكن   -
 02 به  سفلي  من  يتكون  مربعا 
ومرحاض  مطبخ  صالون،  غرف، 
 02 على  يشتمل  علوي  وطابق 
وصالون  حمام  مطبخ،  غرف، 

وسطح
مترا   150 مساحتها  اسطبل   -

مربعا بعلو 3.5 مترا 

جزولة  وجماعة  بدائرة  الكائن 
دوار الحنيشات اقليم اسفي.

االفتتاحي:  الثمن 
2.581.000,00درهما 

الهادي  ثورية  السادة:  لفائدة 
ومن معها

بنيس   ذ/رضوان  عنهم  ينوب 
املحامي بهيئة آسفي 

ضد السيدين: رشيد الهادي ومن 
معه

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

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/4312/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ باملزاد 
العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 163/2021

لفائدة: هشام بغدادي ومن معه 
عنوانهم رقم 61 حجرة النكور 
إقامة بادس الشقة1 الحسيمة 

تنوب عنهم األستاذة بهية 

بوعلي املحامية بهيئة وجدة
ضد: القائمة بغدادي ومن معها 
عنوانهم زنقة عني الصفا رقم 

46 أحفير
سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
 2022/12/07 األربعاء  يوم 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  على 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
العلني ألكبر وآخر مزايد ميسور 
للعقار املحفظ امللك املسمى "فيال 
ذو الرسم العقاري عدد  بغدادي" 
فيال  عن  عبارة  وهو   ،27356/0
على  واحدة  واجهة  لها  صغيرة 
متر   10 حوالي  عرضه  طريق 
سفلي  وطابق  قبو  من  تتكون 

وطابق أول مع السطح.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)مليون  1.470.000,00درهم 
وأربعمائة وسبعون ألف درهم(. 

ويشترط ضمان األداء مع زيادة 3 
% لفائدة الخزينة العامة.

وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط أو التحمالت 
أو تقديم عروض، يجب االتصال 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
حيث يوجد ملف  التنفيذ املدني- 
اإلجراءات رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/4313/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع.س.ن /4296/إد

ع.س.ن /4301/إد

ع.س.ن /4300/إد

ع.س.ن /4304/إد

ع.س.ن /4306/إد

ع.س.ن /4309/إد

Al Ittihad Al Ichtirakiخاص06 
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محّمد محّمد الخطابي)*(

اإلسبانية  الفالحية  الهيئات  عّبرت 
مؤخرًا عن استعدادها الستقبال ما ال 
يقل عن 15000 من العامالت المغربيات 
الموسمّيات الاّلئي يعملن في قطف أو 
جني الفراولة أو الفريز أو توت األرض 
مصادر  وأفادت  اإلسبانية،  الديار  فى 
الدفعة  بأن  إعالمية إسبانية ومغربية 
األولى من العامالت المغربيات في حقول 
الفواكه الحمراء سُتباشر عملهاعلى غرار 
العام  المنصرمة في مستهل  المواسم 

القادم2023.
هؤالء العامالت المغربّيات الموسمّيات 
من  معظمهّن  اإلسبانية  ال��دي��ار  ف��ى 
األّمهات واألرامل والعوانس والثكالى، 
ينتمين إلى المناطق الهّشة من القرى 
التي  المغربية  والضيعات  والمداشر 
تعرف هشاشة في بنياتها االقتصادية 
التحتية، وخصاصًا في القدرة الشرائية 
لساكنتها، يتّم نقلهّن إلى إسبانيا للعمل 
في هذا المجال كّل موسم بعقود عمل 
ُمحّددة ومؤقتة، تنتهي بانتهاء الموسم 
الفالحي. وتعرف عمليات التسجيل من 
لفائدة  عمل  عقود  على  الحصول  أجل 
الفراولة  بحقول  المغربيات  العامالت 
في إسبانيا للموسم القادم أحداثا من 

التدافع والتزاحم واالكتظاظ في بعض 
من  يتطّلب  مّما  المغربية،  المناطق 
المسؤولة عن هذا  الحكومية  الجهات 
القطاع ضرورة اإلسراع في تطبيق ورش 
الرقمنة الذي يتيح عددًا من الخدمات 
تعميمه  وينبغي  بل  ُبعد  عن  الميّسرة 
النائية،  المناطق  كل  إل��ى  وإيصاله 
الحوادث  تكرار مثل هذه  تفادي  قصد 

المؤسفة .

يغادرن الوطن 
على مضض

البّد أّنهّن يغادرن أرض الوطن على 
وظروفهّن  ُم��زري��ة،  حالتهّن  مضض، 
ُمبكية، يبرحنه ُمكَرهاٍت بمرارة لجلب 
لقمة العيش اليومي الضروري بالكاّد 
وأطفالهن  أسرهّن  ورمق  رمقهّن  لسّد 
فى بلٍد جار كان له حتى األمس القريب 
وال يزال صوالت وجوالت، ومواجهات، 
ومشاكسات،  ومغالطات،  ومناوشات، 
على امتداد تاريخه الطويل القريب منه 
والبعيد حيال بالدهّن نظرًا لما عرفته 
عالقاتهما الثنائية من مدٍّ وجزر، وأخٍذ 
ورّد، وفتٍق ورتق، وطبٍخ ونفخ. لجروح 
ُتضمد،  لم  التي  المشترك  الماضي 
وقروحه لم تلتئم بعد، وعلى الرغم من 
التقارب والتداني اللذين عرفتهما هذه 
العالقات بين البلدين، وُحسن النوايا 
لتجاوز هذه  الجانبان  التي عّبر عنها 
العراقيل والتغلب عليها فإّن الّسيوف 
ما زالت مرفوعة إلى أعلى حتى اليوم 
المشاكل  من  قليل  غير  يخّص  ما  في 
لم  التي  الشائكة  والقضايا  والقالقل، 
تجد الحلول الناجعة لحّد اآلن وللعديد 
من المعضالت التي ال تغيب عن ذهن 
الّصحراء  قضّية  ُمستهّلها  في  أح��د، 
عّبر  الذي  األّول  المقام  في  المغربية 
تفّهمه  عن  مؤخرًا  اإلسباني  الجانب 
لمطالب المغرب الشرعية في استكمال 
وحدته الترابية، وقضية مدينتي سبتة 
ومليلية السليبتين، والجزر والجيوب 
المحاذية لليابسة المغربية )الجعفرية 
وحجرة النكور وبادس، وليلي( ومحنة 
الساّمة  للغازات  إسبانيا  استعمال 
حرب  في  العنقودية  والقنابل  القاتلة 
ما  والتي  الماجدة،  التحررية  الريف 
فتئ أهلها يعانون من آثارها الوخيمة 
العلني  واالعتذار  الضاّرة،  ومخلفاتها 
ينتظرونه  ال��ّري��ف��ّي��ون  زال  م��ا  ال���ذي 
الفعل  هذا  عن  اإلسبانية  الجارة  من 
اإلجرامي اآلثم الذي تستنكره وتدينه 
كل القوانين واألعراف الدولية الشرعية 
والوضعية والّسماوية، ومسألة تسوية 
أوضاع الجالية المغربية المتواجدة في 
األراضي اإلسبانية منذ عقود، وقضية 
وقسرًا  قهرًا  وتهجير،  وإقصاء  طرد 
عن  وإبعادهم  الموريسكيين  وعنوًة، 
لهم  االعتذار  وعدم  بإسبانيا،  ديارهم 
حتى اليوم عّما أصابهم من ضرٍّ وشرٍّ، 
أيدي ملوكهم  اقترفته  ومآٍس وتعذيب 
في حقهم، ورّد االعتبار لهم على غرار ما 
حدث مع الموريسكيين الّسفارديم اليهود 
الذين اعتذرت لهم إسبانيا وعملت بال 

هوادة على جبر “الضرر” مّما لحق بهم 
بمنحهم الجنسية اإلسبانية ببادرة من 
العاهل اإلسباني الّسابق خوان كارلوس 
األّول المتنازل عن العرش لنجله العاهل 
بوربون  دي  فيليّبي  الحالي  اإلسباني 

السادس.

حفيدات الذين عاشوا 
لقرون طويلة في األندلس

وأرباب  الشاسعة  الحقول  أصحاب 
َيع  األراضي الواسعة وسكان القرى والضِّ
والمداشر واألرباض اإلسبانية يدركون 
أّن هؤالء العامالت هّن حفيدات لهؤالء 
وأولئك الذين عاشوا، وأقاموا وترعرعوا 
لقرون طويلة في تلك الديار المترامية 
األطراف بأرض شبه الجزيرة اإليبيرية، 
التي جعلوا منها جنة غّناء فوق الثرَى 
وعلى ظهر األرض.. )يا أهل أندلٍس هلل 
دّركُم  /ماء وظّل وأنهار وأشجاُر … ما 
جّنة الخلد إاّل فى دياركم / فلو تخّيرت 
هذا كنت أختُار.. ال تخَتشوا َبعَد ذا َأن 
ِة  َتدُخلوا َسقرًا /َفَليَس ُتدَخُل َبعَد الَجَنّ
الناُر ( ! أجل، ما فتئ الشعراء يتغّنون 
المؤرخون يكتبون  بمفاتنها، وما زال 
عن أمجادها، وما انفّك العلماء يفخرون 
بعطاءاتها، ويتباهون بإسهاماتها في 
مختلف فنون القول، والشعر، واألدب، 
واللغة، والمعمار، والفالحة، والمالحة، 
والفلك  وال��رّي  والسقي،  والبستنة، 
العلوم  من  العديد  وفي  والرياضيات 
اختالفها  على  والعرفان  والمعارف 

وتباينها وتعددها .
واليوم ها قد انقلبت اآلية، فإذا بنا 
ه��ؤالء  وحفيدات  أح��ف��اد  بعض  ن��رى 
منكسراٍت،  باكياٍت،  حزيناٍت،  األماجد 
بأسماٍل  يتدّثرن  منهّداٍت،  متحّسرات، 
قبعات  معظمهّن  رؤوَس  وتعلو  بالية، 
ذات تأثيرات موريسكية أندلسية تقيهّن 
لفحة الشمس الحارقة وهّن ُمنحنّياٍت، 
الفواكه  جني  أو  قطف  في  ُمنهمكاٍت 
الصغيرة الشهّية الحلوة الّرطبة بعناية 
أكواخهن  إل��ى  َيُعدن  وعندما  فائقة، 
ومقّرات سكناهّن  المتهالكة،  المهترئة 
المتواضعة بعد انصرام النهار، واقتراب 
هبوط الليل بحلكته وعتمته يكون التعب 
قد أثقل كواهلّن، والعياء قد هّدهّن وأخذ 

منهّن كّل مأخًذ.

معاناتهّن في وسائل 
اإلعالم اإلسبانية

يذهبن زرافاٍت ووحدانا ثّم ُيزّج بهّن 
في بطون المراكب، ثم في الحافالت التي 
إلى أماكن عملهّن في ظروف  تأخذهّن 
صعبة عسيرة، وفي مالبسات وحيثيات 
عويصة غير يسيرة، وقد تركن في بلدهّن 
األّم فلذات أكبادهّن، وأهلهّن، وأبناَءهّن، 
وبناتهّن، وأقاربهن، وجيرانهّن والوطن 

الغالي العزيز.
اإلسبانية  اإلع��الم  وسائل  وكانت 
والمغربية في مواسم القطف السابقة قد 
تعّرضت لبعض المشاكل التي يواجهنها 

كانت  السياق  هذا  وفى  عملهّن،  خالل 
جريدة ” الباييس” اإلسبانية الواسعة 
عن  مؤّثرًا  تقريرًا  نشرت  قد  االنتشار 
التي تعيشها هؤالء  الظروف الصعبة 
في  المغربيات  الموسميات  العامالت 
التقريرالمعاناة  تناول  وقد  إسبانيا، 
اليومية القاسية المتوالية لهّن بمزارع 
وح��ق��ول ال��ف��راول��ة ف��ض��اًل ع��ن بعض 
واالع��ت��داءات  الُمجحفة،  المعامالت 
بعضهّن  لها  تعّرض  التي  الجنسية 
.وكانت هذه الصحيفة قد وصفت عمل 
العامالت الموسميات المغربيات بمزارع 
مّما  الحقيقي«،  ب«الجحيم  الفراولة 
النور،  إلى  أفضى بمعاناتهن الخروج 
وفتح المجال لهّن لتقديم شكاوى إلى 
»نقابة العّمال األندلسية« التي لم تتأّخر 
ولم تتوان في دّق ناقوس الخطر، وعملت 
على توثيق شكاويهّن عن الحالة المزرية 
التي يعشنها والتظّلم الذي لحق بهّن. 
“الباييس”  صحيفة  ت��ت��وان  ل��م  كما 
وسواها من وسائل اإلعالم االسبانية 
عن نشر شهادات مؤلمة لبعض العامالت 
المغربيات الحوامل، حيث روت إحداهّن 
طرف  من  جنسية  العتداءات  تعّرضها 
أصحاب الضيعات من دون أن تتمكن 
للشرطة اإلسبانية  التصريح بذلك  من 
لخوفها من العواقب، حيث أشارت إلى 
عليها  بالحقل  المسؤولين  أحد  تهّجم 

بمقّر سكناها بدون استئذان.

األمس عندهّن يشبه 
اليوم، واليوم يضاهي الغد

كان األمس عندهّن يشبه اليوم، واليوم 
األّيام  بهّن  مرّت  الغد. وهكذا  يضاهي 
روتينّية  وئيدة  ثقيلة  كلمَى  منسابًة 
أمل  على  متوالية. وهكذا عشن  رتيبة 
العودة إلى ُحضن الوطن الحنون ولكن 
األوبة تطول وتطول، فقد صادفهّن - في 
الجائحة  -انتشار  سابقة  مناسبات 
اللعينة لفيروس كورونا في مهاجرهّن، 
وامتألت قلوبهّن بالّرعب والهلع وأضحى 
بعيدًا،  نائيًا  ديارهّن  إلى  العودة  حلم 
وأخواتهن  إخوانهّن  كباقي  فأصبحن 
من المغاربة والمغربيات الذين علقوا 
اهلل  بلدان  مختلف  في  مضض  على 
الواسعة. ويزداد الليل حلكة، والظالم 
سوادًا في أعينهّن، ويغدو النهاُر لظًى 
حامَي الوطيس، وتصبح األيام عندهّن 
شهورًا، والشهور ردحًا من الّزمن الطويل 

العنيد الذي ال يني وال ينتهي.
انطالق  قبيل  الراهن  الوقت  وفى   
عمليات الهجرة »النظامية« إلى إسبانيا 
العامالت  ل��ه��ؤالء  يناير2023(  )في 
الموسميات طفقت األخبار تنتشر وتمأل 
األسماع من جديد عن عودة الجائحة في 
صيغ جديدة )الموجة الخامسة (وعن 
لقاحات وتطعيمات آتية من »الصين« 
،هذه  األن��ف  طريق  عن  تؤخذ  والتي 
والهلع  الّرعب  تثير  أصبحت  األخبار 
التطمينات  الرغم من  القلوب على  في 
بالدنا  في  الصحة  قطاع  يقدمها  التي 

في هذا الخصوص بال هوادة.
كما رأينا في ما  وبعد أن تسّربت – 

اإلسبانية  “الباييس”  جريدة  نشرته 
آنفًا – عنهّن أخبار ال تسّر الخاطر، من 
لألعراض  وهتٍك  وتهّجماٍت،  تطاوالٍت، 
طالت بعضهّن قهرًا وقسرًا دعت العديد 
من الجمعيات الحكومية وغير الحكومية 
في المغرب وإسبانيا وفى جهات أخرى 
من العالم إلى إدانة هذه األعمال الشانئة 
التي لم تكن فى حسبانهّن، حتى بلغ األمر 
باألمم المتحدة إلى التدخل بعد أن ذاعت 
وانتشرت األخبار عن الظروف السّيئة، 
التي تعيشها العامالت الموسمّيات في 
حقول الفراولة بشكٍل خاص في )إقليم 
ِويْلَبا( جنوب إسبانيا، فوّجه المنتظم 
الدولي )األمم المتحدة( انتقاداٍت الذعة 
إلسبانيا في هذا الخصوص، حيث كان 
أوليفيه دي شوتر، الذي يعمل مقّرراً لألمم 
المتحدة الخاص المعنّي بالفقر الُمدقع 
وحقوق اإلنسان، أشار فيها: “يتعّين على 
الحكومات المحلية اإلسبانية أن تحسن 
على الفور الظروف الُمؤسفة التي يعاني 
منها العامالت المهاجرات الموسمّيات 
في األحياء الفقيرة واألرباض الهامشية 
قبل  إسبانيا  في  الفراولة  حول حقول 
أن يموت الناس هناك”. وأكد المسؤول 
االممي إّبانئٍذ على “اإلدارات المحلية 
وأرباب العمل والشركات التجارية أن 
تبحث بشكٍل عاجل عن إيجاد الحلول 
األوض��اع  إلنهاء  والعاجلة  الناجعة 
كنفها  ف��ي  يعيش  التي  المتدهورة 
الموسمّيات”.  الزراعيات  العامالت 
وجاءت هذه االنتقادات األممية العلنية 
إلسبانيا بعد سلسلة من الحرائق التي 
كانت قد اندلعت وشّبت في بيوت العمال 
الموسمّيين العاملين في ضيعات حقول 
الفراولة بإقليم ِويْلَبا اإلسباني على وجه 

الخصوص .
جميع  توفير  ينبغي  هذه  والحالة 
واالختبارات  اللوجستيكية   الوسائل 
العامالت  جميع  ل��ف��ائ��دة  المصلية 
المغربيات الموسميات، بهدف الحفاظ 
على صحتهّن وسالمتهّن ذهابًا وإّيابًا 
وتوفير النجاح لهذه العمليات، في إطار 
بها  الجاري  الصحية  التدابير  مراعاة 
العمل، مع األخذ بعين االعتبار االجراءات 
ينبغي مراعاتها عند  التي  االحترازية 
ذهابهّن وعودتهّن من وإلى أرض الوطن 
الغالي، فضاًل عن ضرورة توفير جميع 
التدابير واإلجراءات لسالمة المواطنات 
لتفادي الظروف الصعبة التي عشنها 
تواجدهّن  السابقة خالل  التجارب  في 
في الديار اإلسبانية من كل نوع حتى 
تدّخل  القول  سبق  كما  األم��ر  تطّلب 
األمم المتحدة لمطالبة إسبانيا بتوفير 
الظروف الحسنة لتلك الفئات الهّشة من 
المجتمع الاّلئي يعانين الفقر، والعوز 
والخصاص سواء في البالد التي قدموا 
للعمل  انتقلن  التي  تلك  في  أو  منها 

الفالحي الموسمي بها.

أصداء وسائل
 التواصل االجتماعي

وبناًء على ما سبق نرجو أن تكون 
وإقامتهّن  وعملهّن  سفرهّن  ظ��روف 

ميّسرة هذه المّرة في الديار اإلسبانية 
نقرأ-  زلنا  وما  قرأنا–  أن  بعد  خاّصة 
والتعاليق  المتابعات  م��ن  ال��ع��دي��د 
مختلف  ف��ي  نشرت  التي  المتوالية 
هذا  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
شرفًا  العمل  كان  وإن  القبيل،وحّتى 
وطبيعته  نوعه  ك��ان  كيفما  لصاحبه 
الوسائل  تلك  أصحاب  استنكر  فقد 
العامالت  مشاركة  عملية  االجتماعية 
الموسميات المغربيات في األصل في 
هذا النوع من العمل الُمزري الذي يلّطخ 
سمعة البالد، ويشّوه صورتها ويوحي 
وكأّن األمر يتعّلق ببلٍد غارٍق في براثن 
الفاقة والفقر واالحتياج والعوز، وطالب 
بعض المعلقين بإشراك الرجال في هذه 
العمليات، ووضع حدٍّ للمآسي التي عانت 
منها العامالت الموسميات من قبل خالل 
تواجدهن في اسبانيا أو عودتهن إلى 
أرض الوطن، والتي وصفها البعض ب� 
»المهزلة« فلعّل أصحاب الضمائر الحّية 
من أثرياء وأغنياء هذا البلد الميسورين 
، فضاًل عن هؤالء الذين اختارهم الشعب 
المغربي طواعيًة ليتقّلدوا زمام األمور 
ومقاليدها في هذا البلد األمين يفتحون 
أبواَب معاملهم ومصانعهم ويشرعون 
وِضَيَعهم  ومزارعهم  حقولهم  مداخَل 
في  والغارقات  الغارقين  هؤالء  ألمثال 
بؤر البؤس والخصاصة صونًا ومراعاًة 
لسمعة البالد وحفاظًا على ماء وجهها 
وهي بالد مشهود لها بتاريخها المجيد، 

وبماضيها التليد، وبتراثها العتيد .

 )*(كاتب وباحث ومترجم 
من المغرب، عضو األكاديمية 
اإلسبانية األمريكية لآلداب 
والعلوم بوغوطا كولومبيا.

عْودة َماآ�سي �لِهْجرة لعامالت قطف �لفر�ولة �إىل �إ�سبانيا

البّد أّنهّن يغادرن 
أرض الوطن على 
مضض، حالتهّن 
ُمزرية، وظروفهّن 
ُمبكية، يبرحنه 
ُمكَرهاٍت لجلب 
لقمة العيش اليومي 
الضروري بالكاد، لسّد 
رمقهّن ورمق أسرهّن 
وأطفالهن فى بلٍد جار 
كان له حتى األمس 
القريب وال يزال صوالت 
وجوالت ومواجهات...

وصفت الصحيفة 
اإلسبانية عملهن 
بـ«الجحيم الحقيقي«، 
مّما أخرج معاناتهن 
إلى النور، وفتح لهّن 
المجال لتقديم 
شكاوى إلى »نقابة 
العّمال األندلسية« 
التي لم تتأّخر ولم 
تتوان في دّق ناقوس 
الخطر، وعملت على 
توثيق شكاويهّن عن 
الحالة المزرية التي 
يعشنها...
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار غير محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 2021/65

لفائدة: حدو دحان عنوانه حي 
الضيف البكاي 1 رقم 271 

سيدي يحي وجدة
تنوب عنه األستاذة نوال مسافي 

املحامية بهيئة وجدة

ضد: يمينة دحان ومن معها 
عنوانهم حي بنمراح زنقة 

الصفوة رقم 17 وجدة
سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
 2023/01/04 األربعاء  يوم 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  على 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
العلني ألكبر وآخر مزايد ميسور 
بحي  الكائن  املحفظ  غير  للعقار 
زنقة  يحي  سيدي  طريق  بنمراح 
وهو  وجدة،   17 رقم  الصفوة 
عبارة عن منزل مساحته 60 متر 

طابق  من  يتكون  تقريبا  مربع 
وبيتني  كراج  من  مكون  سفلي 
ومرحاض وطابقني علويني مكون 
واملرافق  ومطبخ  بيوت   2 من 
متواضع  جد  بناؤه  الصحية، 

واملواد املستعملة ضعيفة.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)ثالثمائة  300.000,00درهم 

ألف درهم(.
ويشترط ضمان األداء مع زيادة 3 

% لفائدة الخزينة العامة.

أو  املعلومات  من  وللمزيد 
أو  الشروط  كناش  على  االطالع 
التحمالت أو تقديم عروض، يجب 
االتصال بكتابة الضبط باملحكمة 
االبتدائية بوجدة -مكتب التنفيذ 
ملف  يوجد  حيث  املدني- 

اإلجراءات رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/4303/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
اإلجتماعية

املركز االستشفائي الجامعي  

ابن رشـد
إعــالن عـن طلــب عــروض 

مفتــوح
رقم:

CHUIRC/071/2022
على   2022 دجنبر   13 يوم  في 
الساعة التاسعة والنصف  سيتم 
اإلستشفائي  املركز  مكاتب   في 
الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء 
فتح  العرجون،  لحسن   زنقة   8
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
/071/2022 رقم  اثمان  بعروض 
لوازم  شراء  الجل     CHUIRC
حصص   )09( االعالميات 

منفصلة:
آلة  ألجل  لوازم   :1 رقم  حصة 

    HP الطبع
آلة  ألجل  لوازم    :2 رقم  حصة 

 LEXMARKالطبع
آلة  ألجل  لوازم   : رقم3  حصة 

 EPSON    الطبع
آلة  ألجل  لوازم   :4 رقم  حصة 

 XEROXالطبع
آلة  ألجل  لوازم    :5 رقم  حصة 

 CANON الطبع
آلة  ألجل  لوازم   :  6 رقم  حصة 

  KYOCERA  الطبع
آلة  ألجل  لوازم   :  7 رقم  حصة 

ZEBRAالطبع
الة  ألجل  لوازم   :8 رقم  حصة 
ETIQUETTE THER- عالطب

 MIQUE GODEX
االعالميات  لوازم    :9 رقم  حصة 

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

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حددت  مبالغ الضمان املؤقت كما 

يلي:
10.000,00درهم   :1 رقم  حصة 

)عشرة آالف درهم(
25.000٫00درهم   :2 رقم  حصة 

)خمسة وعشرون  ألف درهم(
- كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
الرسوم محددة من طرف صاحب 

املشروع في مبلغ: 

1: 151.627,68درهم  رقم  حصة 
الفا  وخمسون  وواحد  )مائة 
وعشرون  وسبعة  وستمائة 
سنتيما  وستون  وثمانية  درهما 

مع احتساب الرسوم(.
حصة رقم 2: 1.388.690,76درهم 
وثمانية  وثالثمائة  )مليون 
وثمانون ألفا وستمائة وتسعون 
سنتيما  وسبعون  وستة  درهما 

مع احتساب الرسوم(.
6826,68درهم   :3 رقم  حصة 
وستة  وثمانمائة  أالف  )ستة 
وعشرون درهما وثمانية وستون 

سنتيما مع احتساب الرسوم(.
52.440,00 درهم    :4 رقم  حصة 
وأربعمائة  ألفًا  )إثنان وخمسون 
احتساب  مع  درهمًا  وأربعون 

الرسوم(.
69.202,80درهم   :5 رقم  حصة 
ومئتان  ألفًا   وستون  )تسعة 
سنتيما  وثمانون  درهما  واثنان 

مع احتساب الرسوم(
35.640,00درهم   :6 رقم  حصة 
وستمائة  ألفا  وثالثون  )خمسة 
احتساب   مع  درهمًا  وأربعون  

الرسوم ( 
2380,80درهم   :7 رقم  حصة 
)ألفان وثالثمائة وثمانون درهمًا 
احتساب  مع  سنتيما  وثمانون 

الرسوم(
1800,00درهم   :8 رقم  حصة 
درهم مع  وثمانمائة  )ألف 

احتساب الرسوم(
49.480,44درهم   :9 رقم  حصة 
وأربعمائة  ألفا  وأربعون  )تسعة 
وثمانون درهما وأربعة وأربعون 

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

رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني:

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

العرجون الدار البيضاء.

- إما إيداعها مقابل وصل باملكتب 
أعاله.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والئحة  املطلوبة  العينات  ان 
لهاته العينات ، التي  يستوجبها  
بالنسبة   العروض   طلب  ملف 
يجب  حصة   لكل  املواد  لجميع 
العامة  املديرية  لدى  ايداعها  
واللوازم(  املعدات  )مصلحة  
الجامعي   اإلستشفائي   باملركز  
زنقة    ،8 ب  الكائنة  رشد   ابن  
البيضاء   الدار  العرجون   لحسن 
وذلك الى غاية 12 دجنبر  2022 
قبل الساعة الثانية بعد الزوال .   
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة8  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4305/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املعهد الوطني للبحث الزراعي

املركز الجهوي للبحث الزراعي 
وجدة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/07/م.ج.ب.ز.و 

مخصص للمقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة الوطنية

للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 
وللمقاولني الذاتيني

على   2022/12/09 يوم  في 
سيتم  صباحا،  التاسعة  الساعة 
بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
الزراعي،  للبحث  الوطني  املعهد 
الرباط،  النصر  بشارع  املتواجد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض مفتوح بعروض أثمــان 
ومواد  أدوات  اقتناء  أجل  من 
لوحدات  مختبرية  استهالكية 
الزراعي  للبحث  الجهوي  املركز 

وجدة، في حصة وحيدة. 
يمكن تحميل ملف طلب العروض 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  عشرة  يلي:  كما 

)10.000,00درهم(

من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
كما  املشروع  صاحب  طرف 
وأربعون  وستة  مائة  ثالث  يلي: 
درهما  وأربعة  مائة  وأربع  ألفًا 
الرسوم  جميع  احتساب  مع 

)346.404.00درهم(  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 29  ،27 املواد  مطابق ملقتضيات 
2-12- رقم  املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   8 بتاريخ   349
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب مصلحة الصفقات التابعة 
الزراعي،  للبحث  الوطني  للمعهد 

املتواجد بشارع النصر الرباط،
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله؛
- إما إيداعها إلكترونيا عن طريق 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة. 
تطبيقا ملقتضيات:

وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
13- رقم  واملالية  االقتصاد 

الحجة  ذي   24 بتاريخ   3011
بتطبيق  1434)30أكتوبر2013( 
املادة 156 من املرسوم رقم -349
08 جمادى األولى  2-12 بتاريخ 
1434 املوافق ل 20 مارس 2013 

املتعلق بالصفقات العمومية:
25 و156 من املرسوم  املادتني   -
 08 بتاريخ   349-12-2 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 
تم  كما  العمومية  بالصفقات 
2-19- رقم  باملرسوم  تغييرهما 
69 الصادر في 18 رمضان 1440 

)24ماي2019(.
وان على املتنافسني تقديم جميع 
املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
 25 واملادة  القرار  نفس  من   4
كما   349-12-2 رقم  املرسوم  من 
واملنصوص  وتتميمه  تغييره  تم 
نظام  من   9 املادة  في  عليه 

االستشارة.
ع.س.ن/4308/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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�لتهاب �لق�ضبات �لهو�ئية �لحاد يتهدد �لر�ضع �أقّل من 18 

�ضهر� وعدد �لحاالت �لم�ضّجلة يبعث على �لقلق
وحيد مبارك

الدكتور موالي سعيد عفيف في تصريح  أكد 
لـ »االتحاد االشتراكي«، أنه تم خالل األسبوعني 
التهاب  مقلق من حاالت  عدد  األخيرين تسجيل 
العيادات  في  األطفال،  عند  الهوائية  القصبات 
مبرزا  الخاص،  بالقطاع  املختصة  واملصحات 
التي  فرنسا  في  أكثر  بشكل  يتفّشى  املرض  أن 
سّجلت إصابات هي األكبر حجما خالل العشر 

سنوات األخيرة. 
بالقطاع  األطفال  أطباء  جمعية  رئيس  ودعا 
الخاص إلى »اتخاذ كل أشكال الحيطة للحيلولة 
املصابني  السن  كبار  من  العدوى  انتقال  دون 
باألنفلونزا املوسمية إلى الصغار، خاصة الرضع 
الذين تقّل أعمارهم عن 18 شهرا«، مشيرا إلى 
في  إلصابات  متعددة  حاالت  ورود  »بعد  أنه 
خلية  تشكيل  تم  واألطفال،  الرضع  صفوف 
ومديرية  الجمعية  بني  بشراكة  والتتبع  لليقظة 
االجتماعية«،  الصحة والحماية  بوزارة  األوبئة 
الشهر  من  األول  األسبوع  »أنه خالل  إلى  الفتا 
الجاري تم تسجيل حوالي 1500 حالة اللتهاب 
في  حالة   1300 حوالي  ثم  الهوائية  الشعب 
ألف  قرابة  رصد  تم  حني  في  الثاني،  األسبوع 
اإلصابة  حاالت  من  األول  األسبوع  في  حالة 
وحوالي  الحاد  الهوائية  القصبات  بالتهاب 
ينطوي  مما  الثاني،  األسبوع  في  حالة   700
قد يتطور  األمر  بالغة خاصة وأن  على خطورة 
املتعددة،  بتداعياته  الديكي  للسعال  إلى حاالت 
يعانون من  الذين  املصابني  الرضع  نقل  ويحّتم 
مضاعفات على مستوى الجهاز التنفسي صوب 

مصالح اإلنعاش والعناية املركزة«.
وأضاف رئيس الجمعية املغربية للعلوم الطبية 
في تصريحه للجريدة »أن عدد األسّرة الخاصة 
للرضع  املوجهة  واإلنعاش  املركزة  بالعناية 
خاصتني  »أن مصحتني  مبرزا   يبقى ضعيفا«، 
بالدارالبيضاء إلى جانب مؤسسة تشرف عليها 
جمعية مختصة، شهدت اكتظاظا بسبب الحاالت 
ما  وهو  الفترة،  هذه  خالل  عليها  وردت  التي 
جدي،  بشكل  الوضع  مع  التعامل  معه  يتعني 
خاصة وأن موجات الحرارة لم تعرف انخفاضا 
ترتفع حاالت  تدّنت مستوياتها  التي متى  مهما 

اإلصابات بالفيروسات بشكل أكبر«. 
وشّدد املتحدث نفسه على  »ضرورة أن تعمل 
األسر التي تستقبل رضيعا حديث الوالدة على 
داخل  يقيمان  كان  إن  والجّدين  األبوين  تلقيح 
بشكل  عليها  يتردد  قد  من  وكل  املنزل  نفس 
وأن  املوسمية،  األنفلونزا  ضد  باللقاح  مستمر 
يتم استكمال البرنامج التلقيحي لباقي األطفال 
وقع  ألن  التذكيرية،  اللقاحات  من  وتمكينهم 
لكونهم  بالنظر  عليهم  هّينا  يكون  قد  األمراض 
ملّقحني باللقاحات األساسية، لكنهم قد ينقلون 
معاناة  في  لهم  ويتسببون  للرضع  العدوى 

صحية كبيرة«.
األمهات  »أن  الصحي  الخبير  وأوضح 
حليب  لفوائد  طبيعيا  صغارهن  إرضاع  عليهن 
من  يلزم  ما  اتخاذ  مع  املتعددة،  الطبيعي  األم 
إجراءات وقائية، كاستمرار غسل األيدي ووضع 

الكمامة أثناء عملية اإلرضاع، تحصينا للصغار 
انتقال  خطر  من  ضعيفة  مناعتهم  تكون  الذين 
يتعرضون  ال  حتى  أجسامهم  إلى  فيروسات 
النتكاسات صحية غير مرغوب فيها«، مشيرا إلى  
األنفلونزا  والتلقيح ضد  الوقائية  التدابير  »أن 
تمّكن من مواجهة مختلف  التي  املفاتيح  تعتبر 
الفيروسات خالل هذه الفترة من السنة«، مؤكدا 
على  »أهمية العمل املشترك الذي يتم القيام به 
مع مصالح وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
الصحة  يخدم  بما  والتتبع  املراقبة  مجال  في 

العامة لكافة الفئات والشرائح املجتمعية«.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد لحلو، 
لـ  تصريح  في  األطفال،  طب  في  األخصائي 
طبيبا   12 حوالي  »أن  االشتراكي«،  »االتحاد 
مستوى  على  الخاص  القطاع  في  أخصائيا 

وجرد  إحصاء  على  اتفقوا  الدارالبيضاء، 
الهوائية عند األطفال،  القصبات  التهاب  حاالت 
يكون  الذين  تحديدا،  الرضع  تهّم  التي  وتلك 
في  ارتفاع  تسجيل  بعد  أخطر،  عليهم  وقعها 
وبعد  العيادات،  في  املستقبلة  الحاالت  عدد 
اآلباء  يجدها  التي  الصعوبات  على  الوقوف 
من  يعانون  الذين  أطفالهم،  تمكني  أجل  من 
مضاعفات صحية صعبة، من أسّرة استشفائية 
على   املتحدث  وشّدد  الصحية«.  باملؤسسات 
»أن املبادرة التي تم القيام بتنسيق مع مصالح 
كشفت  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزارة 
يتعني  »أنه  مبرزا   لإلصابات«،  مقلق  مّد  عن 
االستمرار في الرصد واملتابعة ملعرفة ما إن كان 
»إلى  مشيرا   ال«،  أم  سيتقلص  اإلصابات  عدد 
أن تراجع الحاالت يتطلب في الوضع الطبيعي 

بضعة أشهر«.
الرصد  »أهمية  على  نفسه  املتحدث  وشدد 
يتعني  التي  اإلحصائية  والدراسات  الوبائي 
الحاالت  كل  عن  للكشف  باستمرار  بها  القيام 
حضورها  مدى  على  والوقوف  املرضية 
الوبائية  الجائحة  أن   « إلى  الفتا  وانتشارها«، 
لفيروس كوفيد 19 قد شّجعت كثيرا على القيام 
في  طبيعي  بشكل  بها  املعمول  الخطوة  بهذه 
العديد من الدول التي تعرف إنجاز  هذا النوع 
اعتيادية  بكيفية  اإلحصائية  الدراسات  من 
املستوى  على  إن  تدابير،  من  يلزم  ما  التخاذ 
داعيا  العالج«،  بغاية  االستشفائي  أو  الوقائي 
»اتخاذ ما يلزم من التدابير للرفع من عدد  إلى 
للتعامل مع كل  األسّرة في املؤسسات الصحية 

الحاالت الحرجة التي قد تتوافد عليها«.

يؤشر عليه منوذج من مدينة فاس

خبراء يدّقون ناقوس اخلطر من أجل اعتماد الوقاية وتوفير األسّرة االستشفائية ملواجهة الوضع طنجة .. تحديات �لحفاظ
على �لبيئة �لبحرية 

حملة  محور  إنه  البحرية«..  البيئة  على  الحفاظ  أجل  »من 
بجهة  املتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  تنظمها  تحسيسية  
تطوان-الحسيمة، من 15 نونبر الجاري الى 15  دجنبر  طنجة - 
في  العاملة  ميفا،  تنظم بشراكة مع مؤسسة  القادم«. وهي حملة 
مجال التجهيزات الخاصة بالصيد البحري، تستهدف الحفاظ على 
املوارد املائية والبيئة البحرية وتثمني املنتوج السمكي والسالمة 
البحرية« حسب الجهة املنظمة ، الفتة إلى » أن البرنامج التوعوي  
في  الصيد  ومراكز  التفريغ  ونقط  الصيادين  وقرى  موانئ  يغطي 

جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية«.
15 و 16 من نونبر  الحملة يومي  »تشمل  ذاته،  ووفق املصدر 
بالدالية  الصيادين  قرية  الى  أصيلة  من  الجغرافي  الحد  الجاري 
التفريغ  منطقة  من  نونبر  من   18 و   17 ويومي  طنجة،  بمنطقة 
ببليونش الى نقطة التفريغ واي الو، ويومي 21 و22 من نونبر من 
منطقة التفريغ قاع أسراس الى ميناء الجبهة. و تطال يومي 24 
و25   نونبر،  الحد الجغرافي الرابط بني ميناء كاليريس الى نقطة 
التفريغ تمسمان بمنطقة الحسيمة، ومن 5 الى 9 دجنبر املقبل من 
دجنبر   15 ويوم  السعيدية،  الى  حساين  سيدي  الصيادين  قرية 

املقبل  تشمل ميناء العرائش«.

�لد�خلة..  وجود مو�د �ضامة 
يمنع جمع �ل�ضدفيات

املنطقتني  مستوى  على  الصدفيات  وتسويق  جمع  منع  »تقرر 
املحار(  )استزراع  بالنكا«  »دونا  الصدفيات  لتربية  املصنفتني 
للدائرة  التابعتني  واملحار(  البحر  بلح  )استزراع   »1 و»تنكير 
البحرية للداخلة، وذلك إلى حني إجراء تطهير شامل لهذا الوسط 
البحري«.. يفيد بالغ لقطاع الصيد البحري  صادر اإلثنني املنصرم، 
الفتا إلى »أن نتائج التحليالت التي أجراها املعهد الوطني للبحث 
لتربية  املصنفتني  املنطقتني  مستوى  على  البحري  الصيد  في 
الصدفيات »دونا بالنكا« )استزراع املحار( و»تنكير 1« )استزراع 
بلح البحر واملحار(، أبانت عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة 

بكميات غير عادية في الصدفيات«.
البحري  الصيد  قطاع  أوصى  النتائج،  هذه  ضوء  »وعلى 
املستهلكني باقتناء املنتجات املعبأة والحاملة للملصقات الصحية 
الرسمية«،  »األسواق  املرخصة  البيع  بنقط  تسويقها  يتم  والتي 
وفق املصدر ذاته، مؤكدا أن »الصدفيات التي تروج أو تباع بشكل 
غير منظم ال تتوفر على أي ضمانة صحية، وتشكل بالتالي خطرا 

على صحة املواطنني«.

�بن  �لزهر�ء،  »جنان  �ضاكنة  عتيق..  عين 
�لهيتم، مروى«.. تلتم�س رفع معاناة �لتنقل

مروى«  الزهراء،  جنان  الهيتم،  »ابن  تجزئات  ساكنة  تواجه 
معاناة يومية من أجل التنقل عبر حافالت النقل العمومي، وبهذا 
الخصوص   تلتمس من املسؤولني تمديد الخط رقم: 34، الذي يصل 
املنطقة الصناعية من عني عتيق إلى ساحة باب األحد بالرباط،« 
وذلك بإدراج محور النويفات بدل محور السد القضائي، باعتبار أن 
األمر يهم فئة عريضة من املوظفني والطلبة والتالميذ والعمال الذين 
التغيير، حسب املشتكني،   يشتغلون بالعاصمة«، و»من شأن هذا 
في  العمل  بمقرات  االلتحاق  لهم  وييسر  املعاناة  عنهم  يخفف  أن 
ظروف طبيعية وعادية، علما بأن األمر ال يتطلب إضافة خط بقدر 
ما يتطلب إعادة  برمجة نفس الخط 34، حيث سينطلق من ساحة 
الحي الصناعي في اتجاه محور النويفات ومنه سيلف في اتجاه 
)تجزئة مروة( ث م )تجزئة ابن الهيتم ( و)جنان الزهراء(، وليسلك 
بذلك نفس املسلك، وبهذه الخطوة  ستقرب الشركة املعنية خدمات 
وطلبة  وأطفال  نساء   من  واسعة،  اجتماعية  لشريحة  حافالتها 
وموظفني وعمال«. علما بأن »الساكنة املتضررة سبق لها أن دقت 
يشير بعض  أبواب جهات مسؤولة بشأن استمرار معاناة النقل« 

السكان .  
محمد طمطم

عزالعرب مومني

أماكن  في  تتجول  وأنت  انتباهك،  تسترعي 
ومناطق شتى بمدينة فاس، سواء كنت راجال أو 
على منت سيارتك الخاصة أو إحدى وسائل النقل 
العمومية ، مجموعة من الشباب الذين اختاروا 
مقهى  عن  عبارة  وواعد  مبتكر  مشروع  إنشاء 

متنقل لكسب قوت يومهم.
عدم  اختاروا   ، الطموحون  الشباب  هؤالء 
التي  الجمة  والصعوبات  لإلكراهات  االستكانة 
تحيط بهم من كل جانب، وقرروا  ، بكل عزم وثبات 
وإصرار، االنخراط في مشاريع طموحة ومبتكرة 
والهشاشة،  والفقر  البطالة  براثن  من  للخروج 
وضعهم  لتحسني  لهم  ومسلكا  سبيال  تكون 

االجتماعي وتلبية حاجياتهم ومتطلباتهم.
محمد ، ذو ال 26 ربيعا  ، مثال ساطع لهؤالء 
الشباب املرهفني الذين حولوا حلمهم إلى حقيقة، 
املتنقل  املقهى  مشروع  إخراج  استطاع  حيث 
مشروع  إلى  فكرة  مجرد  من  راوده  لطاملا  الذي 
قائم بذاته يستقطب العديد من الزبناء األوفياء. 
يستعني هذا الشاب الطموح في مشروعه بسيارة 
الجيد،  النوع  من   « قهوة  و«ماكينة  خفيفة 
وطحانة عصرية، ولوازم أخرى بسيطة تساعده 

على تقديم خدماته بجودة عالية ودقة متناهية.
الفاسي،  الشاب  لهذا  املتنقل  املقهى  ويقترح 
الزبناء  على  أفراد،  أربعة  من  أسرة  يعيل  الذي 

سواء   ، القهوة  مشروبات  من  متنوعة  باقة 
السوداء بجميع أنواعها، أو املمزوجة بالحليب، 
إرضاء لطلبات ورغبات وأذواق مختلف الزبناء.

يستقبل محمد زبناءه، حسب ما عاينت وكالة 
  )M24( املغرب العربي لألنباء وقناتها اإلخبارية
بحفاوة بالغة وترحيب كبير، وما أن يتلقى طلبية 
التي يرغب بها حتى يهب  القهوة  الزبون ونوع 

مسرعا ليعدها ويقدمها له في حلة بهية. 
ويعرف املقهى املتواجد بالقرب من أحد مراكز 
التسوق الكبرى بطريق عني الشقف بفاس، توافد 
زبناء كثر من مختلف الفئات العمرية والشرائح 
االجتماعية، الذين يفضلونه عن غيره من املقاهي 
ودماثة  يقدمها  التي  القهوة  »جودة  لـ  بالنظر 
خلق حامل املشروع »الشاب محمد الذي ال تفارق 

االبتسامة محياه.
صغيرة  أجرة  سيارة  سائق  محمد،  واعتبر 
في  املتنقل،  املقهى  لهذا  األوفياء  الزبناء  وأحد 
محمد  الشاب  مقهى  »أن  »و.م.ع«  لـ  تصريح  
كافة  ترضي  متنوعة  وباقة  جيدة  خدمات  يقدم 
الزبناء«، مؤكدا، في السياق ذاته، »على ضرورة 
تقديم يد العون لهذا الشاب وأمثاله من الشباب 

الطموحني«.
وعلى نفس املنوال، أشاد مهدي، أحد الزبناء 
في  املقهى،  خدمات  على  بكثرة  يترددون  الذين 
تصريح مماثل، ب »جودة الخدمات التي يقدمها 
هذا املشروع الطموح ودماثة خلق الشباب محمد 

الذي انخرط في هذا املشروع لكسب قوت يومه 
وتحسني ظروفه املعيشية«.

من جهته،  أوضح الشاب  محمد   بأن »مشروع 
سنوات،   4 نحو  منذ  النور  رأى  املتنقل  املقهى 
بعد  استمر سنتني  دراسي  بعد مسار  قرر  حيث 
عدة  وخوض  مهن  بعدة  االشتغال  البكالوريا 
هذا  في  شقيقه  بمعية  ينخرط  أن  قبل  تجارب، 

املشروع املبتكر لتحسني وضعه االجتماعي«.
الحني  ذلك  منذ  »أنه  الفاسي،  الشاب  وتابع 
يحظى  وأضحى  كبيرا  صيتا  املقهى  اكتسب 

فاس  مدينة  ساكنة  لدن  من  متزايد  بإقبال 
بفضل  وشبابا،  وشيبة  ونساء  رجاال  وزوارها، 
الذي  التنافسي  والثمن  نقدمها  التي  الخدمات 

نقترحه ملختلف الطلبيات«.
من  وغيره  محمد  للشاب  املتنقل  املقهى  إن 
املقاهي املتنقلة املتواجدة بمجموعة من املحاور 
الطرقية الهامة بمدينة فاس، هي مشاريع طموحة 
ومبتكرة، تستحق الدعم والتنويه، لكونها تسهم 
في خلق فرص الشغل وتحرير الطاقات الخالقة 

للشباب.

»�لمقهى �لمتنقل«.. عنو�ن لطموح �ضباب رف�ضو� �ال�ضت�ضالم 
لـ »�لياأ�س« بتد�عياته �لمدمرة
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توزيع: 
سبريس

اململـكـــة املغربـيــة
وزارة الداخلية

عمالة إقليم مديونة
الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/29/م.ع
الســاعة  على   2022/12/09 في 
قاعة  في  صباحا،سيتم  العاشرة 
لعمالة  العامة  بالكتابة  االجتماعات 
و  امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 
فتح  الصفقات،  مصلحة  الصفقات 
العروض  بطلب  املتعلقة   األظرفة 
تهيئة  ألجل  أشغال  أثمان  بعروض 
-وحدة  مديونة  إقليم  عمالة  مقر 

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

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في:  ستة 

ألف ادرهم )6000درهم(
كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 

ثالثمائة  مبلغ  في  املشروع  صاحب 
وستمائة  ألف  وسبعون  وخمسة 
وأربعون  درهم  وتسعون  وخمسة 
الرسوم  احتساب  مع  سنتيما 

)375695.40درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات   وايداع  وتقديم 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من  و31 
 1434 األولى  الصادر في8  جمادى 
املتعلق بالصفقات  )20مارس2013( 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
البريد املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
بالكتابة  وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة  العامة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 

الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية إلى 
صاحب املشروع عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
* إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح االظرفة.

يوم  املواقع  زيارة  تنظيم  تقرر 
2022/11/28 على الساعة العاشرة 

صباحا
إلقليم  العامة  الكتابة  االلتقاء:  مكان 

مديونة
إن الوثائق املثبتةالواجب اإلدالء بها 
املادة  في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

09 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4289/ا.د

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

والية جهة بني مالل خنيفرة
عمالة إقليم بني مالل

دائرة بني مالل
قيادة أوالد يعيش
جماعة أوالد يعيش

اعالن  طلب العروض املفتوح
رقم: 02/م.م.ج/2022

جلسة عمومية
جماعة اوالد يعيش

على   2022 دجنبر   14 يوم    في 
في  سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
اوالد  بجماعة  االجتماعات  قاعة 

بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح  يعيش 
أثمان  بعروض  املفتوح  العروض 
ألجل كراء ثالثة  في جلسة عمومية- 
للملك  تابعة  تجارية  دكاكني   )03(
الجماعي الخاص  قرب مسجد الفتح 

بمركز البزازة جماعة أوالد يعيش.
واحد  لكل  م2   16.80 املساحة   -  1
منها مرقمة على التوالي تحت عدد: 

.18-21-22
- الضمان املؤقت محدد في مبلغ: ألف 

درهم )1000.00درهم(
االفتتاحي  التقديري  الثمن   -
درهم  مائة  اربع  مبلغ:  في  محدد 

)400.00درهم(
التحمالت  دفاتر  سحب   يمكن   -
االدالء  الواجب   الوثائق  مطبوعات 
واالليات  االمالك  مكتب  من  بها 
واالجتماعية  االقتصادية  والشؤون 
بالجماعة  والرياضية  والثقافية 
أونقلهاإلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
وتقديم  محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
من  و29   27-25 املواد:  ملقتضيات 
الصادر   349-12-2 رقم:  املرسوم 

 1434 األولى  جمادى  من   08 في 
املتعلق بالصفقات  )20مارس2013( 

العمومية.
من   31 املادة  ملقتضيات  وطبقا 
املرسوم رقم: 2-12-349 فإن األظرفة 

حسب اختيار املتنافسني:
وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -

بمكتب الضبط بالجماعة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 

املكتب املذكور.
البريد  طريق  عن  ارسالها  اما   -
االلكتروني عبر الصفقات العمومية.

- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي  املنصوص عليها في البند 

السادس  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4290/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة شيشاوة
قيادة السعيدات
جماعة السعيدات

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم: 2022/02

 10 الساعة  على   2022/12/12 في 
جماعة  رئيس  بمكتب  سيتم  صباحا 
املتعلقة  االظرفة  فتح  السعيدات  
كراء  ألجل  أثمان   عروض  بطلب 
اكويدير  بمركز  السيارات  موقف 

بجماعة السعيدات إقليم شيشاوة.
العروض  طلب  ملفات  سحب  يمكن 
بمكتب الصفقات لجماعة السعيدات 
الصفقات  بوابة  من  تحميله  أو 

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
بمركز  السيارات  موقف  مرفق 

اكويدير: 
الضمانة املؤقتة في: 4000.00درهم 
التقديري  املبلغ  )اربعة أآلف درهم(. 
)خمسة  45600.00درهم  للكراء: 
وأربعون ألف وستمئة درهم( سنويا.

من 01 يناير 2023 الى  مدة الكراء: 
غاية 31 دجنبر 2024 

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وإيداع 
من  و31   29  ،27 للمواد  ملقتضيات 
في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم 
ل  املوافق   1434 األولى  جمادى   8
بالصفقات  املتعلق  )20مارس2013( 

العمومية
* ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما    -
بالعنوان  املداخيل  وكيل  بمكتب 

املشار إليه أعاله .
البريد  طريق  عن  إرسالها  وإما   -
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح االظرفة .
- إما إرسالها إلكترونيا طبقا للفصل 
6 من قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 

20-14 بتاريخ 04/09/2014.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها 
هي تلك املنصوص عليها في الفصل 

الخامس من نظام االستشارة. 
من  املقدمة  الوثائق  جميع  ملحوظة: 
نسخ  شكل  على  املتنافسني  طرف 
من  عليها  مصادق  تكون  أن  يجب 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4298/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء - 

سطات
املديرية االقليمية بالجديدة

إعــالن عـن طـلـب عـروض مــفـتـوح
 14J/EXP/2022 :رقم

 2022 09  دجنبر  في يوم الجمعة  
زواال،  عشرة  الثانية  الساعة  على 
اإلقليمية  املديرية  مكاتب  في  سيتم  
التعليم  الوطنية  التربية  لوزارة 
الكائنة  بالجديدة،  والرياضة  األولي 
 - البالطو   - تومرت  ابن  بزنقة 
الجديدة، فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
العروض بعروض أثمان ألجل: شراء 
لوازم املكتب ولوازم الطباعة ولوازم 
اإلقليمية  املديرية  لفائدة  اإلعالميات 
مــلــف  ســحــب  يـمـكــن  بالجديدة. 
طـلــب العــروض من مكتب الصفقات 
واملالية  االدارية  الشؤون  بمصلحة 
بالجديدة،  االقليمية  املديرية  بمقر   -
البالطو  تومرت،  ابن  بشارع  الكائن 

بالجديدة.
من  الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

600،00 درهم )ست مائة درهم(
الكلفة التقديرية مع احتساب الرسوم 
للتوريدات من طرف صاحب املشروع 
)ثمانية  48300.00درهم  محددة في 

وأربعون ألف وثالثة مائة درهم(
مـحتـوى  مـن  كل  يكون  أن  يـجب 
وتـقـديـم وإيداع مـلـفات املـتنافسـني 
 27 املـواد  ملـقــتضـيــات  مـطـابـقـة 
349- رقـم  املـرسـوم  مـن  و31  و29 
االول  8جمادى  في  الصادر   12-2
املتعلق  )20مارس2013(  ى1434 

بالصفقات العمومية.
ويـمكن للمتنــافسـيــن: 

طـريـق  عـن  أظرفتهم  إرســال  إمـا   -
بـإفــادة  املـضـمـون  الــبـريـد 

بـاالسـتالم إلى املكتب املذكور؛
وصـل،  مـقــابـل  إيــداعها،  إمــا   -
واملالية  االدارية  الشؤون  بمصلحة 
املديرية  بمقر  الصفقات  مكتب 
بشارع  الكائن  بالجديدة،  االقليمية 
إلى  بالجديدة  بالطو  تومرت،  ابن 
 2022 دجنبر   09 الجمعة  يوم  غاية 

قبل الساعة الثانية عشرة زواال.
- إمـا تـسـليـمـهـا مـبـاشـرة لـرئيــس 
بــداية  عـند  األظـرفـة  فتح  لجنة 

الجـلسـة وقبل فـتــح األظـرفـة.
بإمكان املتنافسني وضع عروضهم   -
طلب  إطار  في  اليكترونية  بطريقة 
الصفقات  ببوابة  هذا  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma
املشار  املرسوم  ملقتضيات  تطبيقا 
لوزير  قرار  ومقتضيات  أعاله  إليه 
20-14 صادر  األقتصاد واملالية رقم 
بتاريخ   1435 القعدة   ذي   8 في 
بتجريد  واملتعلق  )04شتنبر2014( 
مساطر إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الـواجـب  املـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن   .7
اإلدالء بها هـي تلك املـقـررة فـي املادة 

09 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4302/ا.د

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

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/18
جلسة عمومية

 2022 دجنبر   13 الثالثاء  يوم  في 
الحادية عشرة صباحا  الساعة  على 
فتح  بوعزة  دار  جماعة  بمقر  سيتم 
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
املتعلق  مفتوح  أثمان  بعروض 

باقتناء عتاد الحفالت.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
دار  بجماعة  الصفقات  مصلحة  من 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن  بوعزة 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.gov.ma
- الضمان املؤقت للمشاركة محدد في 
عشر  )اثنا  12.000,00درهم  مبلغ 

ألفًا درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
)سبعمائة  738.480,00درهم  مبلغ 
وأربعمائة  ألفًا  وثالثون  وثمانية 
جميع  متضمنة  درهم،  وثمانون 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني  ملفات 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم رقم 
جمادى   08 في  الصادر   2.12.349
1434)20مارس2013(  األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
بجماعة  الصفقات  مصلحة  بمكتب 

دار بوعزة.
بوابة  عبر  إلكترونيا  إيداعها  -إما 

الصفقات العمومية.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
الوصفية  والوثائق  العينات  إن 
يستوجبها  التي  املوجزة  والبيانات 
إيداعها  يجب  العروض  طلب  ملف 
داخل  الصفقات  مصلحة  بمكتب 
السابق   العمل  يوم  أقصاه  أجل 
 2022 دجنبر   13 الثالثاء  ليوم  
زواال  والنصف  الرابعة  الساعة  على 

كساعة قصوى.
اإلدالء  الواجب  الوثائق املثبتة  إن   -
من   9 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4314/ا.د

SOCIETE FIDUCIAIRE 
HALAB-CONSEILS

Comptable Agrée par l'Etat
TEL: 06-17-31-28-73

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à DEROUA  
le: 17/10/2022, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limité d'associe unique, dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes: 
1: Dénomination sociale: YAS-
TADIGITAL
2: Objet social: E-COMMERCE-
FORMATION PROFESSION-
NELLE MARCHAND EN 
DETAIL DE PRODUITS COS-
METIQUES  
3: Siège social: N°25 LOT NAIT 
2 ETAGE 2-DEROUA
4: Durée de la société: la durée 
de la société est fixée à 99ans, à 
compter du jour de son imma-
triculation au  registre de com-
merce,
5: Apports:   l'associé  fait  apport 
à la société, à savoir:
* ERRAHMOUNI  HAJAR, de 
la somme de: CENT MILLE DI-
RHAMS )100.000,00 DHS( 1000 
PARTS SOCIALES
6: CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève à 
100.000,00 DH. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
DH chacune,  à savoir:  
* ERRAHMOUNI  HAJAR, de 
la somme de: CENT MILLE DI-
RHAMS )100.000,00 DHS(1000 
PARTS SOCIALES
7: LA GERANCE: La société 
sera gérée par  ERRAHMOUNI 
HAJAR, et ce pour une durée 
illimitée.     
II- Le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance Berrechid, 15/11/2022 
sous
 le n°1189, et du RC n°17299

ع.س.ن/4287/ا.د
*************

CONCASSE VALLEE ZIZ 
)SARL( 

R/C N°2135/2019
CESSION DES PARTS SO-

CIALES
COGERANCE ET SIGNATURE 

SOCIALE
Aux termes d'un acte sous seing 
privé, suite à une assemblé 
générale extraordinaire tenue 
le 28/10/2022, au siège de la 
société: CONCASSE VALLEE 
ZIZ )SARL(, Sise à: KSAR 
KERRANDOU RICH MIDELT, 
au capital 100.000,00 dhs )1000 
parts à 100 dhs chacune( totale-
ment libérées et reparti entre les 
associés:    Mr BALLALI LAAR-
BI )700 parts( - Mr AITE RAHO 
AZ-ZEDDINE )300 parts(. Il a 
été décidé ce qui suit:
1 - Mr AITE RAHO AZ-ZED-
DINE, )C.I.N N°UB 50807( 
. Cède toutes ses parts )300 
parts( à 100 dhs chacune à  Mr 
OUDDICH MOHA, )C.I.N 
N°UA24528(.
2 - La société est gérée et admi-
nistrée par la cogérance des 
deux associés : Mr BALLALI 
LAARBI )C.I.N N°BE699937( et 
Mr OUDDICH MOHA )C.I.N 
N°UA24528(. Par conséquent 
La signature sociale à retenir est 
la signature conjointe des deux 
cogérants. Le dépôt légal a été 
effectué le 08/11/2022 au tribu-
nal 1er instance de Midelt sous 
N°265/2022.

ع.س.ن/4299/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4288/إد

ع.س.ن /4291/إد

ع.س.ن /4293/إد
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االشتراكي

 إيمان الرازي 

نظم المركز الثقافي 
بالداوديات، ندوة ثقافية برحاب 
قصر البديع يوم األحد 3 نونبر 
2022 الماضي. وقد شارك 
فيها كل من األستاذين عبد 
الكبير الميناوي وعبد العزيز 
البومسهولي كما قام بتسيير 
أشغالها األستاذ عبد الجليل بن 
محمد األزدي.

1 - األصل والنسخة .
 ا- ألنا واآلخر

ينطلق األستاذ عبد الكريم الميناوي في هذه 
الورقة من جملة أسئلة حول الترجمة، مشددا 
التقريب  في  والمحوري  األساسي  دورها  على 
بين الشعوب والثقافات.كما ترصد ما تثيره من 
نقاش على مستوى نقل النصوص األدبية، عربيا 
وعالميا، قديما وحديثا، مع التمثيل لذلك بنماذج.

لمن  نترجم؟  م��اذا  أج��ل  من  نترجم؟  لماذا 
نترجم؟لعلها ثالثة أسئلة، من بين أخرى، يثيرها 
مالمحها  تبيان  يروم  الترجمة،  حول  تأمل  كل 
الجوهرية.بالنسبة للباحثين والمهتمين، فنحن 
يقول  والثقافات«،  اللغات  الختالف  »نترجم 
أمباروأورتادو ألبير، في »الترجمة ونظرياتها«. 
هذا يعني أننا نترجم بغرض االتصال، وتجاوز 
اللغوية  االختالفات  هذه  عن  الناجم  الحاجز 
يعرف  ال  لشخص  »نترجم  أننا  أي  والثقافية، 
اللغة المترجم عنها، وعادة ما يجهل ثقافتها«، 
حيث أن المترجم ال يقوم بعملية الترجمة لنفسه، 
وإنما ل�«متلق هو في حاجة إليه كوسيط لغوي 
بعينه«. »فهم نص  من  يتمكن  وثقافي«، حتى 
فيما »ال يمكن أن نطلب من هذا العلم تطابقات 
ال يمكنه الوفاء بها نظرا لطبيعته«، الشيء الذي 
يطرح »قضية استحالة الترجمة أو عدم القابلية 

للترجمة«.
لقد وجدت الترجمة »ألن البشر يتكلمون لغات 
مختلفة«، الشيء الذي يفسر عدم إمكانية تجاوز 
وظيفتها التي تتمثل في »تقريب البعيد وضيافة 
»المترجم كاتب الظل«  الغريب«، كما نقرأ في 

لكارلوس باتيستا.
ولعل ما يمنح الترجمة حضورا متجددا على 
مستوى البحث والنقاش أن »الترجمة المثلى قد 
ال تكون سوى حلم يوتوبي«، على رأي جن دي، 
»هدف واقعي  أنها  إال  األدبية«؛  »الترجمة  في 
جدا ألغلب المترجمين الجادين، وعلى األخص 
ألولئك الذين كرسوا أنفسهم للترجمة األدبية«، 
التي يتمثل هدفها النهائي في أن »تنتج تأثيرا 
على قراء اللغِة الهدِف قريبا قدر اإلمكان مما 
يحدثه األصل على قراء اللغة المصدر«. وبما 
أن التطابق غير وارد، فإن الهدف األفضل الذي 
يستطيع المرء العمل من أجله هو »تقريب قدر 
اإلمكان«، ما يعني أن »التأثير المكافئ ممكن 
فقط عندما تقدم الترجمة رسالة قريبة من رسالة 

األصل قدر اإلمكان«.

  بين الوفاء والخيانة:
»عن  ك��ت��اب��ه  ف��ي  ري��ك��ور،  ب���ول  يختصر 
 - بالترجمة  المرتبطة  الصعوبات  الترجمة«، 
األحيان  بعص  وفي  »رهانا صعبا،  باعتبارها 
»محنة«؛ وهي  في لفظ  من المستحيل رفعه«- 
بين  خاللها  نفَسه  المترجم  يجد  التي  المحنة 
نارين: »رغبة الوفاء وشكوك الخيانة«، الخيانة 
التي يقتضيها، كما يكتب سعد سرحان، في »مرايا 

عمياء«، اإلخالص للنص«.
يمكن للترجمة أن تتحول إلى فعل انتقائي، 
تتمخض عنه تبعات تتجاوز حدود العمل المترجم 

إلى نوع من المحاكمة للعالقة التي يفترض أن 
تربط بين اللغات والثقافات، يقول عبد الفتاح 
كيليطو، في »مسار«: »لما ترجم غاالن كتاب ألف 
ليلة وليلة إلى الفرنسية في بداية القرن الثامن 
عشر، لم يحتفظ بما فيه من مقاطع شعرية. وهكذا 
تكونت عند األوربيين فكرة مفادها أن العرب أهل 
سرد قصة؛ بينما يرى العرب أنهم شعراء أوال 

وقبل كل شيء«.
بالنسبة لكيليطو، في كتابه »األدب واالرتياب«، 
فترجمة ألف ليلة وليلة جعلت هذا النص »يبتعد 
مؤقتا عن أهله وذويه، قبل أن يعود إليهم، بعد أن 
أهملوه ولم يولوه ما يستحق من عناية.ف�الكتاب 
لو لم يترجم لما اهتم به العرب، فالترجمة هي 

التي أعلت شأنه ورفعت قدره«.

  مفارقات الترجمة:
للقلق حين نكون  يصير األمر أكثر مدعاة 
الواحد.  للنص  القيمة  متفاوتة  ترجمات  مع 
نمثل ذلك بكتاب »بنية اللغة الشعرية« لجون 
كوهن، الذي يبقى، بحسب محمد الولي،«من 
أبرز آثار الشعرية المعاصرة«، كما أنه كتاب »ال 
يمكن تجاهله حينما نكتب تاريخًا للشعرية«.
لكن، لماذا العودة إلى كتاب نشر في لغته 
الفرنسية، في 1966، وترجم إلى اللغة العربية، 
في نسخة »مصرية«، سنة 1985، من طرف 
أحمد درويش، تحت عنوان »بناء لغة الشعر«، 
»مغربية«، من طرف  1986، في نسخة  وفي 
محمد الولي ومحمد العمري، تحت عنوان »بنية 

اللغة الشعرية«؟
أواًل: ألن الكتاب ظل حاضرًا، تقريبًا، في كل 
نقاش أو مبحث يخوض في المسألة الشعرية، 
لكتاب  أخرى  كتب  مع  الشأن  كان  كما  تمامًا 
تبعًا  وذلك  متفاوتة،  بدرجات  وإن  غربيين، 

لسياق التناول؛
ثانيًا: ألن تداول الكتاب في مشهدنا األدبي، 
يثير قضية، على درجة من األهمية، يتواصل 
بصددها النقاش، وربما التفاوت في وجهات 
النظر، بين المهتمين، تهم فعل الترجمة، بشكل 
عام، وترجمة أعمال أجنبية إلى اللغة العربية، 
بشكل خاص. ولنا في الجدل الذي طرح بين 

مترجمي هذا الكتاب، خير مثال.
من  مهمًا،  حيزًا  دروي��ش،  أحمد  يخصص 
جون  لكتاب  لترجمته  الثالثة،  الطبعة  تقديم 
كوهن، تحت عنوان »بناء لغة الشعر«، للحديث 
عن ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، التي 
ولقد  الشعرية«.  اللغة  »بنية  عنوان  حملت 
ركز أحمد درويش على سؤال لماذا تركت، في 
دون  شعرية  نصوص  »المغربية«،  النسخة 
ترجمة، مذكرًا بأننا نترجم نصًا فرنسيًا »لمن 
ال يستطيع قراءة هذا النص في لغته األًصلية«، 
الشيء الذي يستدعي، بحسب أحمد درويش، 
من قارئ الترجمة المغربية إلى العربية معرفة 
جيدة باللغة الفرنسية، مشيرًا، في ذات الوقت، 
إلى غرابة مفردات لغة الترجمة. بل إننا نجده 
يدقق في جزئيات، يؤكد التفاوت بصددها كيف 
يمكن لألمور أن تكون عليه حين يتعلق األمر 
بنقل مفاهيم وقضايا وإشكاليات أدبية كبرى، 
ومن ذلك تخصيصه، في مقدمة الطبعة األولى، 
حيزًا للحديث عن طريقة اختياره كتابة اسم 
المؤلف بالحروف العربية. في النهاية، سنكون 
مع »بناء لغة الشعر« عنوانًا و«جون كوين« 
»بنية  كاتبًا، في ترجمة أحمد درويش، ومع 
ترجمة  في  كوهن«  و«جون  الشعرية«  اللغة 

محمد الوالي ومحمد العمري.
من جهته، يقول محمد الولي، مستعيداً سياق 
الترجمة »المغربية« لكتاب جون كوهن: »حينما 
الشعرية«  اللغة  »بنية  ترجمة  من  انتهينا 
وسلمناه لدار توبقال قصد النشر، علمنا بأن 
الكتاب منشور في مصر، بترجمة األستاذ أحمد 
درويش. وقد سبب لنا ذلك بعض االضطراب. 
وألححنا بعد إخبار الناشر دار توبقال على 
ضرورة االطالع على هذه الترجمة المصرية. 
وبعد االطالع وإعداد تقرير جد مفصل عن هذه 

الترجمة، تأكد لنا أن الترجمة المصرية لم تكن 
تستوفي الشروط الدنيا لترجمة مقبولة، ولقد 
امتنع الناشر المغربي امتناعاً كلياً عن الخوض 
ضمن تقديمنا للكتاب في نقاش بشأن الترجمة 
المصرية، وبالفعل نشر ترجمتنا. ولقيت من 
الترحاب ما لقيت. )...(. ولعل أهم المالحظات 
المتعلقة بالترجمة المصرية عدم إلمام األستاذ 
أحمد درويش باللغة الفرنسية، بحيث أنه وقع 

في أخطاء ال تليق بباحث من هذا العيار«.
الولي أن يدلي برأيه في ترجمة  ال ينسى 
ما الحظناه  »إن  يقول:  درويش، حيث  أحمد 
اللغة  وفي  الطبيعية،  اللغة  في  أخطاء  من 
الواصفة عند األستاذ درويش، شيء فوق أنه 

يبدد المحتوى العلمي«.
بين  مفاضلة  وضعية  ف��ي  ه��ن��ا،  لسنا، 
إبراز  نحاول  بل  والمترجمين،  الترجمتين 
يمكن  أنها  وكيف  الترجمة،  أعطاب  تداعيات 
نقاش  من  عليه  البناء  يتم  ما  في  تؤثر  أن 
ووجهات نظر وأفكار. وهي حالة ليست جديدة 
على الثقافة العربية. يقول عبد الفتاح كيليطو، 
في »األدب واالرتياب«: »قد يكون لترجمة فاشلة 
قوة حدث. ذلك حال ترجمة متى بن يونس ل�����فن 
الشعر، ترجمة بشعة شنيعة لم تيسر فهم كتاب 
أرسطو، بل حجبته وصدت عنه، فكأنها أنجزت 
وصممت أصاًل إلضماره وتغييبه، إلقامة حجاب 
سميك وسد منيع دونه. حياتها موت، ووجودها 
عدم؛ وبهذا المعنى، أي بسبب إخفاقها المطلق 

في أن تكون جسرًا ومعبرًا، شكلت حدثًا، سلبيًا 
بالطبع«.

بشعة  فاشلة،  ترجمة  عن  كيليطو  حديث 
»الترجمة  نقيض  على  يضعنا  وشنيعة، 
السليم  »الفهم  من  تنطلق  التي  السليمة«، 
لألصل«، يقول جن دي في«الترجمة األدبية«.
لكن، قد يكون المترجم عارفا باللغة المنقولة 
قد  ذلك  ومع  المعرفة،  تمام  منها  ينقل  التي 
المنقول  النص  لتحسين  بها  اإلخالل  يتعمد 
وليضفي عيه جماال ليس فيه ويرفع من شأنه...

شروط الترجمة:
فقد  قديم،  إنساني  فعل  الترجمة  وألن   
تحديد  على  والباحثين  النقاد  كتابات  عملت 
يؤدي  ما  إلى  وصوال  وضوابطها،  شروطها 
في  الجاحظ  يقول  منها.  المرجوة  الغاية 
يكون  أن  من  للتَّرُجمان  بد  »وال  »الحيوان«: 
في  علمه  وزن  في  الترجمة،  نفس  في  بيانه 
نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلَم الناس 
إليها، حتى يكون  المنقولة والمنقول  باللغة 

فيهما سواًء وغاية«.
ما شدد عليه الجاحظ قديما، سيتوسع فيه 
أمبرطو إيكو حديثا، وهو يستعرض طريقة »أن 
نقول الشيء نفسه«، منتهيا إلى أن الترجمة 
تتلخص في »قول الشيء نفسه بلغة أخرى«.

ما بسطه الجاحظ قديما وتوسع فيه أمبرطو 
إيكو حديثا، ربما يصلح مدخال لتناول الكيفية 
التي تم بها التعامل مع »الترجمة« في عصر 
النهضة العربية، التي »اتخذت شكل التعريب 
الحر«، بحسب عبد اهلل إبراهيم في »موسوعة 
األدبية  للذائقة  وخضعت  العربي«،  السرد 
المتأثرة بالمرويات السردية المزدهرة في تلك 
في  المعربين  بعض  تصرف  أن  بعد  الفترة، 
أسماء الكتب، وغيروا في أحداثها، وأخضعوا 
أساليبها لمقتضيات األساليب النثرية العربية 
بعض  في  سجعية  صيغ  من  تتضمنه  بما 
المرسلة  األساليب  لمقتضيات  أو  األحيان، 
السهلة التي أشاعتها المرويات السردية في 

أكثر األحيان.
يفضل عبد اهلل إبراهيم استعمال مصطلح 
خروج  بمبرر  »الترجمة«،  بدل  »التعريب« 
بالترجمة،  الخاصة  الضوابط  عن  التعريب 
الغربية  الروايات  المعربون  اختار  أن  بعد 

األحداث  في  السردية  المرويات  توافق  التي 
الفنية  والموضوعات، وجردوها من سماتها 
ويضيفون  المرويات،  تلك  لمعايير  »امتثاال 
إليها خصائص أدب العامة، األمر الذي جعلها، 
من ناحية األحداث والشخصيات، تماثل في 
مالمحها األساسية المرويات العربية«، إذ كانت 
»تغييرات  إلى  تتعرض  المعربة  النصوص 
جذرية لتوافق الذائقة«، بعد أن »كانت تنتزع من 
حواضنها الثقافية والنوعية، ويعاد إدراجها 
في نسق ثقافي آخر«، ما يعني أن هذه الوضعية 
التي لم تأخذ في الحسبان »الدقة في النقل 

بين اللغتين المعرب منها والمعرب إليها«.
يمثل عبد اهلل إبراهيم لخروج التعريب عن 
الضوابط الخاصة بالترجمة بعدد من النماذج، 
ومن ذلك أن رفاعة رافع الطهطاوي في »مواقع 
األفالك في مغامرات تليماك« قد »غّير عنوان 
الرواية، ونقلها إلى أسلوب السجع المعروف 
في المقامات، ولم يتقيد باألصل الذي ترجمه 
فقد  ذلك  بعد  أما  العامة،  روحه  إال من حيث 
أباح لنفسه التصرف فيه، تصرف في أسماء 
فيها  فأدخل  المعاني،  في  وتصرف  األع��الم، 
آراءه في التربية وفي نظام الحكم كما أدخل 
األمثال الشعبية والحكم العربية، فلم يكن رفاعة 

مترجما فحسب، بل كان ممصرا للقصة«.
هكذا »أصبح الحديث عن ترجمة أمينة غير 
ممكن«، والدليل اآلخر شاهد عيان ينتمي إلى 
تلك الحقبة، ويمتثل لسنن التعريب الجديدة 

الذي  رينه  بخليل  األمر  يتعلق  شاعت.  التي 
»أورد في مقدمة رواية »ناجية« التي أصدرها 
في عام 1884 ما يأتي: »رأيت أن أتحف خالني 
برواية غرامية الموضوع، أدبية المغزى، كنت 
عنوان  تحت  الفرنساوية  اللغة  في  طالعتها 
على  تزيد  )كريستين(، وهي ال  »خريستين« 
العشر صفحات، فبسطتها ما احتمله المقام، 
وزدت في نكاتها، وغيرت ما لم أجده موافقا 
المؤلف في روايتها؛  العصر، وخالفت  لذوق 
)...(. فلست أعرف ماذا أسميها أ تعريبا أم 
تأليفا؟ على أنني أرى أن اسم التأليف أليق 
بعد  أصال  تصفح  من  فإن  التعريب،  من  بها 
مطالعتها، يرى ما بينهما من الفرق الواضح، 

والبعد الشاسع«.
بحديث خليل رينه عن التأليف بدل التعريب، 
في  تتمثل  خطيرة«،  »تداعيات  أمام  نصير 
المؤلف  ناحية  »تغييب التأليف األصلي من 

والعنوان والتالعب الكامل بالنص«.

إيديولوجيا المترجم:
النهضة  بداية  في  التعريب،  خروج  يثير 
الخاصة  ال��ض��واب��ط  ع��ن  العربية،  األدب��ي��ة 
بالترجمة، وإخضاع الكتب موضوع الترجمة 
لمقتضيات األساليب النثرية العربية، نقاشا 
حول »إيديولوجيا« المترجم وضوابط وشروط 
الترجمة، مع التركيز، بحسب أندري لوفيفر، في 
»الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة 
األدبية«، على اللحظة حيث«يقررالجنس األدبي 
المهيمن على الثقافة المستهَدفة إلى حد بعيد 
أفق توقعات القراء بخصوص العمل المترجم 
الساعي إلى دخول تلك الثقافة«، و«إذا لم يكن 
المهيمن  األدبي  الجنس  متطلبات  مع  متفقا 
على الثقافة المستهدفة زادت الصعوبات أمام 

استقباله«.
ويذهب أندري لوفيفر أكثر في تناول النقاش 
حول إيديولوجيا المترجم وضوابط وشروط 
الترجمة، مالحظا أن »صورة العمل األدبي، كما 
تطرحه الترجمة، تتقرر بعاملين أساسيين؛ هما 
بحسب األهمية، إيديولوجيا المترجم )سواء 
فرضها بمحض إرادته أم فرضها عليه كالقيد 
شكل من أشكال الرعاية(، والشعرية السائدة في 

األدب المستلم للترجمة خالل وقت إنجازها«؛ 
حيث »تملي اإليديولوجيا االستراتيجية التي 
سيستخدمها المترجم«، ومن ثم فهي »تملي 
»فضاء  من  بكل  المتعلقة  للمشاكل  الحلول 
)أشياء  األص��ل  في  عنه  المعبر  الخطاب« 
العالم الذي كان يحيط بكاتب النص األصلي، 
ومفاهيمه، وعاداته(، ولغة التعبير في األصل«.

على سبيل الختم:
تبين  ح���االت  أرب���ع  ب��اس��ت��ع��راض  نختم 
»الترجمة المثالية«. يتعلق المثال  استحالة 
األول بميالن كونديرا، الذي جرد من جنسيته 
التشيكوسلوفاكية عام 1979، بعد أربع سنوات 
من مغادرته بلده لإلقامة في فرنسا، التي سيحصل 
على جنسيتها بمبادرة من الرئيس فرنسوا ميتران. 
كانت روايات كونديرا قد لقيت شهرة عالمية بفضل 
ترجماتها إلى لغات عديدة، ال سيما »كائن ال تحتمل 
إلى  انتقل   1995 عام  وفي   ،1984 عام  خفته« 
الكتابة باللغة الفرنسية مباشرة بعد تمكنه منها. 
وكان مما قام به مراجعته وتدقيقه لكل رواياته 

المترجمة إلى الفرنسية من قبل.
كتب عبد اهلل العروي في مقدمة »اإليديولوجيا 
العربية المعاصرة«: »سبق أن اشتكيت مما ألحقه 
بي التراجمة من الضرر«.وأضاف: »أحصيت ما ال 
يقل عن مائة وخمسة وأربعين خطأ«؛ وقد »وصل 
الخطأ في مواضع كثيرة إلى قلب معنى النص«.

تتمثل،  أخالقية«،  »مشكلة  الترجمة  تطرح 
الترجمة«،  »عن  كتابه  في  ريكور،  بول  بحسب 
القارئ  وتقريب  الكاتب  من  القارئ  »تقريب  في 
من القارئ«، ضيافة لغوية، مع أنه ينظر إليها، 
أحيانا، بحسب عبد الفتاح كيليطو، في »األدب 
واالرتياب«، بعين »الريبة والحذر«، من منطلق 
أنها »حتى في أرقى مستوياتها، ال يمكن أن تفي 
بالنص األصلي وأن تؤديه تماما«. واألدهى من 
كل ذلك، أنه »ليس من النادر أن ينقل المترجمون، 
عوض النص األصلي، إحدى ترجماته؛ يترجمون 
ترجمة«، الشيء يمكن أن يعطي لمزية التقريب بين 
الثقافات أبعادا سلبية، غير مفيدة، نجد ما يبررها 
أو يوضحها في جانب من »موقف معرفة المعارف« 
للنفري، حيث نقرأ: »من اغترف العلم من عين العلم 
اغترف العلم والحكم. ومن اغترف العلم من جريان 
العلم ال من عين العلم نقلته ألسنة العلوم وميلته 
تراجم العبارات فلم يظفر بعلم مستقر ومن لم يظفر 
بعلم مستقر لم يظفر بحكم«.فهل علينا أن نقول إنه 
»ال حاجة بنا إلى الترجمة إن كنا نستطيع قراءة 
األصل«؟لكن، قراءة األصل تتطلب معرفة بلغات 
داخلها  من  للقراءة  اللغات  دراسة  وبين  أخرى. 
سليمة،ماذا،  فاشلة،  مثالية،  الترجمات:  وقيمة 
ب��«الكوميديا  إعجاب جيمس جويس  عن  مثال، 
اإللهية«الذي دفعه إلى دراسة اإليطالية، وشروع 
الشاعر السينغالي ليوبولد سيدار سنغور في تعلم 
اللغة األلمانية لكي يقرأ غوته في لغته األصلية؟
يثير  أن  إال  الترجمة  لفعل  يمكن  أنه ال  يبقى 
النظر  ووج��ه��ات  والنقاش  الجدل  من  المزيد 
ال  إذ  واآلخر.  والنسخة،األنا  األصل  بخصوص 
يمكن لسفر النص من لغة إلى أخرى إال أن يتواصل. 
تلك ضرورة إنسانية وأكثر. سفر قد يفقد أثناءه 
في  سرحان،  سعد  يقول  حقائبه،  بعض  النص 
»مرايا عمياء«، مثلما قد يجد في نهايته حقائب 

بين أمتعته.

2 -  الترجمة في أفق الغيرية أو 
كيف تغدو الترجمة ممكنة؟                     
يطرح علينا مفهوما » الغيرية« و« الترجمة« 
إشكاال جوهريا حسب األستاذ بومسهولي، حيث 
بشروط  أي  عامة،  الميتافيزيقا  بسؤال  يرتبط 
الترجمة،  سؤال  اعتبار  يمكننا  ولهذا  إمكانها، 

سؤاال ميتافيزيقيا؛ من جهة كون مفهوم الترجمة، 
مفهوما بعديا )زمنيا وليس منطقيا(، إذ أن كل 
ترجمة هي بعدية، ألنها تتأسس في ما بعد األثر، 
وهي لذلك ال تستعيد ذلك األثر في تطابقه بذاته 
كأصل، وإنما تستعيده في ذات الغير، أي في فهم 
هذا الغير كذات، لبرانية ذاك اآلخر الغريب. وما دام 
هذا األمر على هذا النحو، فإن السؤال أعاله: كيف 
تغدو الترجمة ممكنة؟ يندرج ضمن التساؤل، عن 
شرط إمكان الميتافيزيقا ذاتها، أي ضمن السؤال 

الكانطي: كيف تغدو الميتافيزيقا ممكنة؟
ولهذا علينا أن نفكر بكيفية مزدوجة، مع كانط 
وضده في الوقت عينه، في طبيعة هذا السؤال، 
أي من جهة أولى بكيفية »ترنستدنتالية« نحدد 
من خاللها الشروط  القبلية إلمكان الترجمة؛ و 
من جهة أخرى، بكيفية محايثة، نحدد من خاللها 
الترجمة، ال كانكشاف للغيرية، بل بوصفها هي 

الغيرية ذاتها.
ممكنة،  الترجمة  ليست  األول��ى،  الوجهة  من 
إال بفعل القدرة التركيبية للفكر، والتي تقوم في 
الذات، أي ذات الغير، مقابل ذات اآلخر، ومعناه أن 
الترجمة ال تنشأ من الخبرة مباشرة، بل تنشأ من 
قدرة الذات كغير، على فهم ونقل وإعادة بناء أثر 
اآلخر. وإذا كانت القدرة على الترجمة قائمة في 
الذات كغير، وكان موضوع الترجمة ينتسب  لذات 
اآلخر، فهذا يكشف بأن الترجمة  تعبير عن عالقة 
أنطولوجية باألساس، قائمة في كون الذات كغير، 
والذات كآخر، مشاركين للوجود. وهو ما يعني أن 
الترجمة هي تعبير عن »االحتياج األنطولوجي«، 
وهو غير القصور األنطولوجي، الذي يدل على كون 
كل ذات في الوجود، هي ذات متناهية، منخورة 
بالنقص، إذ أن »االحتياج األنطولوجي«، إنما يدل 
باإلضافة إلى ذلك كله، على كون كل ذات هي في 
حاجة إلى شيء ما، بوصفه أثرا لآلخر، أوهي  في 
حاجة إلى ذات أخرى.وهذا األساس، هو ما يحدد 
وضعية الذات، كغير إزاء اآلخر.وبناء على ذلك 
يمكننا اعتبار الترجمة كفعل وجود، منشأه الرغبة 
في إرضاء االحتياج األنطولوجي. وفق ذلك يمكننا 
اعتبار الترجمة، تعبيرا أصيال عن نمط الكينونة 
في العالم. وهذا يكشف عن كون كل وجود ليس 
مكتفيا بذاته، بل هو في حاجة لآلخر، وأن هذه 
الحاجة هي ما يجعل هذا الموجود، ينكشف كغير، 
ما دام أن كينونته، هي في سعي دائم، منشأه 
الرغبة القائمة في الذات، نحو كل آخر، تتقاسم 
فهم  إلى  الرغبة  تسعى   الوجود.وهذه  معه 
مزدوج لآلخر، ولذاتها أيضا، ولهذا فهي بقدر 
ما تفهم اآلخر، فإنها تسعى  إلى فهم ذاتها ، 
وذلك ألن من شأن هذا الفهم، أن يعينها على 
صوغ نمط وجودها الخاص. ولهذا نستطيع أن 
نقول بأن السعي نحو الترجمة، إنما هو سعي 
نحو الكينونة. ونحن ال نترجم ألننا نصبو إلى 
اختزال اآلخر في ذواتنا، بل نحن نترجم لكوننا 
في حاجة إلى إقدار كينونتنا على الغيرية، بما 

هي اقتدار على الوجود.
ومن الوجهة الثانية، يمكننا بكيفية محايثة، 
بكيفية  الغيرية والترجمة، أي  بين  المطابقة 
بأن »الغيرية  من خاللها-  يمكننا أن نقول – 
والترجمة هما الشيء ذاته«. وهذه المطابقة 
في  المجازفة  قبيل  من  أو  اعتباطية،  ليست 
القول، بل هي تعبير عن نمط الكينونة األصيل. 
يمكن  الغيرية،  بمعنى  الترجمة  أن  ومعناه 
تأويلها كمنبع للكينونة، أي أن كل ما تعيشه 
الكينونة من تجارب وأحداث إنما هو تعبير 
عن الترجمة؛ وهكذا تصير كل األفعال الكالمية 
التي تعبر من خاللها كل ذات، عن إحساساتها 
ورغباتها ومواقفها وتصرفاتها،ترجمة أصيلة 
لهذه الذات، ومعناه أن الذات هي مفعول لفعل 
الترجمة، فالذات ال تظهر للعالم بوصفها ذاتا، 
إال  كترجمة. أما قدرتها على ترجمة وضعيتها، 
كغير إزاء ذاتها، في أفعال كالمية، ومواقف، 
وسلوكات، وتصورات، فهو الذي يجعل منها 
ذاتا، أي يجعل منها ذلك الغير على اإلطالق، 
إزاء ذاتها وإزاء العالم، بوصفه فضاء للغيرية. 
وهذا الوضع هو ما يجعل كل ذات في وضع 
ترجمة دائم؛ ترجمة ذاتها من جهة، وترجمة 
وفق  الغيرية  وليست  ثانية.  جهة  اآلخرمن 
هذا التأويل سوى هذه الترجمة التي تحدث 
–تصير-  ذات  كل  تجعل  والتي  أنطولوجيا، 
تجعل  كما  اآلخ��ر،  وتجاه  ذاتها  تجاه  غيرا، 
  )Intersubjective(  - »بيذاتية«  عالقة  كل 

تصير- غيرية. 
إن تأصيل الترجمة في هذا األفق، ال يجعل 
منها فقط، وسيلة أداتية لترجمة آثار اآلخرين، 
بل يجعل منها أيضا أسلوبا أصيال يكشف نمط 

الوجود األصيل للكينونة.
هذه األرضية هي مجرد مدخل، إلثارة إشكال 
الترجمة والغيرية والمثاقفة، من أجل المساهمة 
في بناء تصور فلسفي، يمكنه أن يشكل إضافة 

في أفقنا الفلسفي والحضاري.

في ندوة بالمعرض الجهوي للكتاب بمراكش

الرتجمة والثقافة والهوية: الأنا والآخر

تنظم مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء، وفي إطار 
برنامجها الثقافي السنوي »كتاب ومؤلف«، لقاء لتقديم 
لمؤلفه عبد  كتاب »من عام الفيل الى عام الماريكان« 

األحد السبتي.
الجاري  نونبر   17 الخميس  يومه  اللقاء  ينعقد 

في  قراءات  الزوال. وسيقدم  بعد  الرابعة  الساعة  في 
بوشنتوف  لطفي  ذ.  من  كل  مؤلفه،  بحضور  الكتاب، 
والباحث  بالرباط،  الخامس  محمد  بجامعة  األستاذ 

والسوسيولوجي حسن رشيق.
 يعتبر األستاذ عبد األحد السبتي أحد أبرز رواد 
 - فقط   – ليس  الراهن،  بالمغرب  االجتماعي  التاريخ 

التي  العميقة  المنهجية  للتحوالت  بالنظر الستيعابه 
مست الكتابة التاريخية، خاصة من ينابيعها الفرنسية 
واإلنجليزية واأللمانية، ولكن -أساسا- بالنظر لقدرته 
وأسئلة  »الظل«  قضايا  ألغام  حقول  اقتحام  على 
»الهامش« والتباسات »المنسي«، مثلما هو الحال مع 
دراساته المرجعية حول »المجتمع الحضري والسلطة 

في المغرب من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن 
عشر« )2007(، أو مع دراسته حول »النفوذ وصراعاته 
القرن  السابع عشر حتى  القرن  من  فاس  في مجتمع 
)2007(، أو مع دراسته المعنونة ب«بين  العشرين« 
الزطاط وقاطع الطريق-أمن الطرق في مغرب ما قبل 

االستعمار« )2009(.
مبقر مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية

زنقة املرجان، عني الذياب - الدار البيضاء

الهاتف: 30 / 27 10 39 22 05 - الفاكس: 31 10 39 22 05
secretariat@fondation.org.ma - http://www.fondation.org.ma

الربنامج الثقايف
"كتاب ومؤلف"

مبشاركة املؤلف
عبد األحد السبتي

جامعة محمد اخلامس، الرباط

قراءات في كتاب

من عام الفيل إلى عام املاريكان

اخلميس 17 نونبر 2022 على الساعة الرابعة زوااًل

مفتوح للعموم

لطفي بوشنتوف
جامعة محمد اخلامس، الرباط

حسن رشيق
جامعة احلسن الثاني، الدار البيضاء

»من عام الفيل اىل عام املاريكان« مبوؤ�س�سة امللك عبد العزيز اآل �سعود
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توزيع: 
سبريس

اململـكـــة املغربـيــة
وزارة الداخلية

عمالة إقليم مديونة
الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/29/م.ع
الســاعة  على   2022/12/09 في 
قاعة  في  صباحا،سيتم  العاشرة 
لعمالة  العامة  بالكتابة  االجتماعات 
و  امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 
فتح  الصفقات،  مصلحة  الصفقات 
العروض  بطلب  املتعلقة   األظرفة 
تهيئة  ألجل  أشغال  أثمان  بعروض 
-وحدة  مديونة  إقليم  عمالة  مقر 

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

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في:  ستة 

ألف ادرهم )6000درهم(
كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 

ثالثمائة  مبلغ  في  املشروع  صاحب 
وستمائة  ألف  وسبعون  وخمسة 
وأربعون  درهم  وتسعون  وخمسة 
الرسوم  احتساب  مع  سنتيما 

)375695.40درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات   وايداع  وتقديم 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من  و31 
 1434 األولى  الصادر في8  جمادى 
املتعلق بالصفقات  )20مارس2013( 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
البريد املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
بالكتابة  وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة  العامة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 

الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية إلى 
صاحب املشروع عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
* إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح االظرفة.

يوم  املواقع  زيارة  تنظيم  تقرر 
2022/11/28 على الساعة العاشرة 

صباحا
إلقليم  العامة  الكتابة  االلتقاء:  مكان 

مديونة
إن الوثائق املثبتةالواجب اإلدالء بها 
املادة  في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

09 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4289/ا.د

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

والية جهة بني مالل خنيفرة
عمالة إقليم بني مالل

دائرة بني مالل
قيادة أوالد يعيش
جماعة أوالد يعيش

اعالن  طلب العروض املفتوح
رقم: 02/م.م.ج/2022

جلسة عمومية
جماعة اوالد يعيش

على   2022 دجنبر   14 يوم    في 
في  سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
اوالد  بجماعة  االجتماعات  قاعة 

بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح  يعيش 
أثمان  بعروض  املفتوح  العروض 
ألجل كراء ثالثة  في جلسة عمومية- 
للملك  تابعة  تجارية  دكاكني   )03(
الجماعي الخاص  قرب مسجد الفتح 

بمركز البزازة جماعة أوالد يعيش.
واحد  لكل  م2   16.80 املساحة   -  1
منها مرقمة على التوالي تحت عدد: 

.18-21-22
- الضمان املؤقت محدد في مبلغ: ألف 

درهم )1000.00درهم(
االفتتاحي  التقديري  الثمن   -
درهم  مائة  اربع  مبلغ:  في  محدد 

)400.00درهم(
التحمالت  دفاتر  سحب   يمكن   -
االدالء  الواجب   الوثائق  مطبوعات 
واالليات  االمالك  مكتب  من  بها 
واالجتماعية  االقتصادية  والشؤون 
بالجماعة  والرياضية  والثقافية 
أونقلهاإلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
وتقديم  محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
من  و29   27-25 املواد:  ملقتضيات 
الصادر   349-12-2 رقم:  املرسوم 

 1434 األولى  جمادى  من   08 في 
املتعلق بالصفقات  )20مارس2013( 

العمومية.
من   31 املادة  ملقتضيات  وطبقا 
املرسوم رقم: 2-12-349 فإن األظرفة 

حسب اختيار املتنافسني:
وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -

بمكتب الضبط بالجماعة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 

املكتب املذكور.
البريد  طريق  عن  ارسالها  اما   -
االلكتروني عبر الصفقات العمومية.

- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي  املنصوص عليها في البند 

السادس  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4290/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة شيشاوة
قيادة السعيدات
جماعة السعيدات

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم: 2022/02

 10 الساعة  على   2022/12/12 في 
جماعة  رئيس  بمكتب  سيتم  صباحا 
املتعلقة  االظرفة  فتح  السعيدات  
كراء  ألجل  أثمان   عروض  بطلب 
اكويدير  بمركز  السيارات  موقف 

بجماعة السعيدات إقليم شيشاوة.
العروض  طلب  ملفات  سحب  يمكن 
بمكتب الصفقات لجماعة السعيدات 
الصفقات  بوابة  من  تحميله  أو 

العمومية:
www.marchéspublics.gov.ma
بمركز  السيارات  موقف  مرفق 

اكويدير: 
الضمانة املؤقتة في: 4000.00درهم 
التقديري  املبلغ  )اربعة أآلف درهم(. 
)خمسة  45600.00درهم  للكراء: 
وأربعون ألف وستمئة درهم( سنويا.
من 01 يناير 2023 الى  مدة الكراء: 

غاية 31 دجنبر 2024 
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وإيداع 
من  و31   29  ،27 للمواد  ملقتضيات 
في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم 
ل  املوافق   1434 األولى  جمادى   8
بالصفقات  املتعلق  )20مارس2013( 

العمومية
* ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما    -
بالعنوان  املداخيل  وكيل  بمكتب 

املشار إليه أعاله .
البريد  طريق  عن  إرسالها  وإما   -
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح االظرفة .
- إما إرسالها إلكترونيا طبقا للفصل 
6 من قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 

20-14 بتاريخ 04/09/2014.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها 
هي تلك املنصوص عليها في الفصل 

الخامس من نظام االستشارة. 
من  املقدمة  الوثائق  جميع  ملحوظة: 
نسخ  شكل  على  املتنافسني  طرف 
من  عليها  مصادق  تكون  أن  يجب 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4298/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء - 

سطات
املديرية االقليمية بالجديدة

إعــالن عـن طـلـب عـروض مــفـتـوح
 14J/EXP/2022 :رقم

 2022 09  دجنبر  في يوم الجمعة  
زواال،  عشرة  الثانية  الساعة  على 
اإلقليمية  املديرية  مكاتب  في  سيتم  
التعليم  الوطنية  التربية  لوزارة 
الكائنة  بالجديدة،  والرياضة  األولي 
 - البالطو   - تومرت  ابن  بزنقة 
الجديدة، فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
العروض بعروض أثمان ألجل: شراء 
لوازم املكتب ولوازم الطباعة ولوازم 
اإلقليمية  املديرية  لفائدة  اإلعالميات 
مــلــف  ســحــب  يـمـكــن  بالجديدة. 
طـلــب العــروض من مكتب الصفقات 
واملالية  االدارية  الشؤون  بمصلحة 
بالجديدة،  االقليمية  املديرية  بمقر   -
البالطو  تومرت،  ابن  بشارع  الكائن 

بالجديدة.
من  الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

600،00 درهم )ست مائة درهم(
الكلفة التقديرية مع احتساب الرسوم 
للتوريدات من طرف صاحب املشروع 
)ثمانية  48300.00درهم  محددة في 

وأربعون ألف وثالثة مائة درهم(
مـحتـوى  مـن  كل  يكون  أن  يـجب 
وتـقـديـم وإيداع مـلـفات املـتنافسـني 
 27 املـواد  ملـقــتضـيــات  مـطـابـقـة 
349- رقـم  املـرسـوم  مـن  و31  و29 
االول  8جمادى  في  الصادر   12-2
املتعلق  )20مارس2013(  ى1434 

بالصفقات العمومية.
ويـمكن للمتنــافسـيــن: 

طـريـق  عـن  أظرفتهم  إرســال  إمـا   -
بـإفــادة  املـضـمـون  الــبـريـد 

بـاالسـتالم إلى املكتب املذكور؛
وصـل،  مـقــابـل  إيــداعها،  إمــا   -
واملالية  االدارية  الشؤون  بمصلحة 
املديرية  بمقر  الصفقات  مكتب 
بشارع  الكائن  بالجديدة،  االقليمية 
إلى  بالجديدة  بالطو  تومرت،  ابن 
 2022 دجنبر   09 الجمعة  يوم  غاية 

قبل الساعة الثانية عشرة زواال.
- إمـا تـسـليـمـهـا مـبـاشـرة لـرئيــس 
بــداية  عـند  األظـرفـة  فتح  لجنة 

الجـلسـة وقبل فـتــح األظـرفـة.
بإمكان املتنافسني وضع عروضهم   -
طلب  إطار  في  اليكترونية  بطريقة 
الصفقات  ببوابة  هذا  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma
املشار  املرسوم  ملقتضيات  تطبيقا 
لوزير  قرار  ومقتضيات  أعاله  إليه 
20-14 صادر  األقتصاد واملالية رقم 
بتاريخ   1435 القعدة   ذي   8 في 
بتجريد  واملتعلق  )04شتنبر2014( 
مساطر إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الـواجـب  املـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن   .7
اإلدالء بها هـي تلك املـقـررة فـي املادة 

09 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4302/ا.د

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

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/18
جلسة عمومية

 2022 دجنبر   13 الثالثاء  يوم  في 
الحادية عشرة صباحا  الساعة  على 
فتح  بوعزة  دار  جماعة  بمقر  سيتم 
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
املتعلق  مفتوح  أثمان  بعروض 

باقتناء عتاد الحفالت.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
دار  بجماعة  الصفقات  مصلحة  من 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن  بوعزة 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.gov.ma
- الضمان املؤقت للمشاركة محدد في 
عشر  )اثنا  12.000,00درهم  مبلغ 

ألفًا درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
)سبعمائة  738.480,00درهم  مبلغ 
وأربعمائة  ألفًا  وثالثون  وثمانية 
جميع  متضمنة  درهم،  وثمانون 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني  ملفات 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم رقم 
جمادى   08 في  الصادر   2.12.349
1434)20مارس2013(  األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
بجماعة  الصفقات  مصلحة  بمكتب 

دار بوعزة.
بوابة  عبر  إلكترونيا  إيداعها  -إما 

الصفقات العمومية.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
الوصفية  والوثائق  العينات  إن 
يستوجبها  التي  املوجزة  والبيانات 
إيداعها  يجب  العروض  طلب  ملف 
داخل  الصفقات  مصلحة  بمكتب 
السابق   العمل  يوم  أقصاه  أجل 
 2022 دجنبر   13 الثالثاء  ليوم  
زواال  والنصف  الرابعة  الساعة  على 

كساعة قصوى.
اإلدالء  الواجب  الوثائق املثبتة  إن   -
من   9 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4314/ا.د

SOCIETE FIDUCIAIRE 
HALAB-CONSEILS

Comptable Agrée par l'Etat
TEL: 06-17-31-28-73

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à DEROUA  
le: 17/10/2022, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limité d'associe unique, dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes: 
1: Dénomination sociale: YAS-
TADIGITAL
2: Objet social: E-COMMERCE-
FORMATION PROFESSION-
NELLE MARCHAND EN 
DETAIL DE PRODUITS COS-
METIQUES  
3: Siège social: N°25 LOT NAIT 
2 ETAGE 2-DEROUA
4: Durée de la société: la durée 
de la société est fixée à 99ans, à 
compter du jour de son imma-
triculation au  registre de com-
merce,
5: Apports:   l'associé  fait  apport 
à la société, à savoir:
* ERRAHMOUNI  HAJAR, de 
la somme de: CENT MILLE DI-
RHAMS )100.000,00 DHS( 1000 
PARTS SOCIALES
6: CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève à 
100.000,00 DH. Il est divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
DH chacune,  à savoir:  
* ERRAHMOUNI  HAJAR, de 
la somme de: CENT MILLE DI-
RHAMS )100.000,00 DHS(1000 
PARTS SOCIALES
7: LA GERANCE: La société 
sera gérée par  ERRAHMOUNI 
HAJAR, et ce pour une durée 
illimitée.     
II- Le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance Berrechid, 15/11/2022 
sous
 le n°1189, et du RC n°17299

ع.س.ن/4287/ا.د
*************

CONCASSE VALLEE ZIZ 
)SARL( 

R/C N°2135/2019
CESSION DES PARTS SO-

CIALES
COGERANCE ET SIGNATURE 

SOCIALE
Aux termes d'un acte sous seing 
privé, suite à une assemblé 
générale extraordinaire tenue 
le 28/10/2022, au siège de la 
société: CONCASSE VALLEE 
ZIZ )SARL(, Sise à: KSAR 
KERRANDOU RICH MIDELT, 
au capital 100.000,00 dhs )1000 
parts à 100 dhs chacune( totale-
ment libérées et reparti entre les 
associés:    Mr BALLALI LAAR-
BI )700 parts( - Mr AITE RAHO 
AZ-ZEDDINE )300 parts(. Il a 
été décidé ce qui suit:
1 - Mr AITE RAHO AZ-ZED-
DINE, )C.I.N N°UB 50807( 
. Cède toutes ses parts )300 
parts( à 100 dhs chacune à  Mr 
OUDDICH MOHA, )C.I.N 
N°UA24528(.
2 - La société est gérée et admi-
nistrée par la cogérance des 
deux associés : Mr BALLALI 
LAARBI )C.I.N N°BE699937( et 
Mr OUDDICH MOHA )C.I.N 
N°UA24528(. Par conséquent 
La signature sociale à retenir est 
la signature conjointe des deux 
cogérants. Le dépôt légal a été 
effectué le 08/11/2022 au tribu-
nal 1er instance de Midelt sous 
N°265/2022.

ع.س.ن/4299/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4288/إد

ع.س.ن /4291/إد

ع.س.ن /4293/إد
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االشتراكي

 إيمان الرازي 

نظم المركز الثقافي 
بالداوديات، ندوة ثقافية برحاب 
قصر البديع يوم األحد 3 نونبر 
2022 الماضي. وقد شارك 
فيها كل من األستاذين عبد 
الكبير الميناوي وعبد العزيز 
البومسهولي كما قام بتسيير 
أشغالها األستاذ عبد الجليل بن 
محمد األزدي.

1 - األصل والنسخة .
 ا- ألنا واآلخر

ينطلق األستاذ عبد الكريم الميناوي في هذه 
الورقة من جملة أسئلة حول الترجمة، مشددا 
التقريب  في  والمحوري  األساسي  دورها  على 
بين الشعوب والثقافات.كما ترصد ما تثيره من 
نقاش على مستوى نقل النصوص األدبية، عربيا 
وعالميا، قديما وحديثا، مع التمثيل لذلك بنماذج.

لمن  نترجم؟  م��اذا  أج��ل  من  نترجم؟  لماذا 
نترجم؟لعلها ثالثة أسئلة، من بين أخرى، يثيرها 
مالمحها  تبيان  يروم  الترجمة،  حول  تأمل  كل 
الجوهرية.بالنسبة للباحثين والمهتمين، فنحن 
يقول  والثقافات«،  اللغات  الختالف  »نترجم 
أمباروأورتادو ألبير، في »الترجمة ونظرياتها«. 
هذا يعني أننا نترجم بغرض االتصال، وتجاوز 
اللغوية  االختالفات  هذه  عن  الناجم  الحاجز 
يعرف  ال  لشخص  »نترجم  أننا  أي  والثقافية، 
اللغة المترجم عنها، وعادة ما يجهل ثقافتها«، 
حيث أن المترجم ال يقوم بعملية الترجمة لنفسه، 
وإنما ل�«متلق هو في حاجة إليه كوسيط لغوي 
بعينه«. »فهم نص  من  يتمكن  وثقافي«، حتى 
فيما »ال يمكن أن نطلب من هذا العلم تطابقات 
ال يمكنه الوفاء بها نظرا لطبيعته«، الشيء الذي 
يطرح »قضية استحالة الترجمة أو عدم القابلية 

للترجمة«.
لقد وجدت الترجمة »ألن البشر يتكلمون لغات 
مختلفة«، الشيء الذي يفسر عدم إمكانية تجاوز 
وظيفتها التي تتمثل في »تقريب البعيد وضيافة 
»المترجم كاتب الظل«  الغريب«، كما نقرأ في 

لكارلوس باتيستا.
ولعل ما يمنح الترجمة حضورا متجددا على 
مستوى البحث والنقاش أن »الترجمة المثلى قد 
ال تكون سوى حلم يوتوبي«، على رأي جن دي، 
»هدف واقعي  أنها  إال  األدبية«؛  »الترجمة  في 
جدا ألغلب المترجمين الجادين، وعلى األخص 
ألولئك الذين كرسوا أنفسهم للترجمة األدبية«، 
التي يتمثل هدفها النهائي في أن »تنتج تأثيرا 
على قراء اللغِة الهدِف قريبا قدر اإلمكان مما 
يحدثه األصل على قراء اللغة المصدر«. وبما 
أن التطابق غير وارد، فإن الهدف األفضل الذي 
يستطيع المرء العمل من أجله هو »تقريب قدر 
اإلمكان«، ما يعني أن »التأثير المكافئ ممكن 
فقط عندما تقدم الترجمة رسالة قريبة من رسالة 

األصل قدر اإلمكان«.

  بين الوفاء والخيانة:
»عن  ك��ت��اب��ه  ف��ي  ري��ك��ور،  ب���ول  يختصر 
 - بالترجمة  المرتبطة  الصعوبات  الترجمة«، 
األحيان  بعص  وفي  »رهانا صعبا،  باعتبارها 
»محنة«؛ وهي  في لفظ  من المستحيل رفعه«- 
بين  خاللها  نفَسه  المترجم  يجد  التي  المحنة 
نارين: »رغبة الوفاء وشكوك الخيانة«، الخيانة 
التي يقتضيها، كما يكتب سعد سرحان، في »مرايا 

عمياء«، اإلخالص للنص«.
يمكن للترجمة أن تتحول إلى فعل انتقائي، 
تتمخض عنه تبعات تتجاوز حدود العمل المترجم 

إلى نوع من المحاكمة للعالقة التي يفترض أن 
تربط بين اللغات والثقافات، يقول عبد الفتاح 
كيليطو، في »مسار«: »لما ترجم غاالن كتاب ألف 
ليلة وليلة إلى الفرنسية في بداية القرن الثامن 
عشر، لم يحتفظ بما فيه من مقاطع شعرية. وهكذا 
تكونت عند األوربيين فكرة مفادها أن العرب أهل 
سرد قصة؛ بينما يرى العرب أنهم شعراء أوال 

وقبل كل شيء«.
بالنسبة لكيليطو، في كتابه »األدب واالرتياب«، 
فترجمة ألف ليلة وليلة جعلت هذا النص »يبتعد 
مؤقتا عن أهله وذويه، قبل أن يعود إليهم، بعد أن 
أهملوه ولم يولوه ما يستحق من عناية.ف�الكتاب 
لو لم يترجم لما اهتم به العرب، فالترجمة هي 

التي أعلت شأنه ورفعت قدره«.

  مفارقات الترجمة:
للقلق حين نكون  يصير األمر أكثر مدعاة 
الواحد.  للنص  القيمة  متفاوتة  ترجمات  مع 
نمثل ذلك بكتاب »بنية اللغة الشعرية« لجون 
كوهن، الذي يبقى، بحسب محمد الولي،«من 
أبرز آثار الشعرية المعاصرة«، كما أنه كتاب »ال 
يمكن تجاهله حينما نكتب تاريخًا للشعرية«.
لكن، لماذا العودة إلى كتاب نشر في لغته 
الفرنسية، في 1966، وترجم إلى اللغة العربية، 
في نسخة »مصرية«، سنة 1985، من طرف 
أحمد درويش، تحت عنوان »بناء لغة الشعر«، 
»مغربية«، من طرف  1986، في نسخة  وفي 
محمد الولي ومحمد العمري، تحت عنوان »بنية 

اللغة الشعرية«؟
أواًل: ألن الكتاب ظل حاضرًا، تقريبًا، في كل 
نقاش أو مبحث يخوض في المسألة الشعرية، 
لكتاب  أخرى  كتب  مع  الشأن  كان  كما  تمامًا 
تبعًا  وذلك  متفاوتة،  بدرجات  وإن  غربيين، 

لسياق التناول؛
ثانيًا: ألن تداول الكتاب في مشهدنا األدبي، 
يثير قضية، على درجة من األهمية، يتواصل 
بصددها النقاش، وربما التفاوت في وجهات 
النظر، بين المهتمين، تهم فعل الترجمة، بشكل 
عام، وترجمة أعمال أجنبية إلى اللغة العربية، 
بشكل خاص. ولنا في الجدل الذي طرح بين 

مترجمي هذا الكتاب، خير مثال.
من  مهمًا،  حيزًا  دروي��ش،  أحمد  يخصص 
جون  لكتاب  لترجمته  الثالثة،  الطبعة  تقديم 
كوهن، تحت عنوان »بناء لغة الشعر«، للحديث 
عن ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، التي 
ولقد  الشعرية«.  اللغة  »بنية  عنوان  حملت 
ركز أحمد درويش على سؤال لماذا تركت، في 
دون  شعرية  نصوص  »المغربية«،  النسخة 
ترجمة، مذكرًا بأننا نترجم نصًا فرنسيًا »لمن 
ال يستطيع قراءة هذا النص في لغته األًصلية«، 
الشيء الذي يستدعي، بحسب أحمد درويش، 
من قارئ الترجمة المغربية إلى العربية معرفة 
جيدة باللغة الفرنسية، مشيرًا، في ذات الوقت، 
إلى غرابة مفردات لغة الترجمة. بل إننا نجده 
يدقق في جزئيات، يؤكد التفاوت بصددها كيف 
يمكن لألمور أن تكون عليه حين يتعلق األمر 
بنقل مفاهيم وقضايا وإشكاليات أدبية كبرى، 
ومن ذلك تخصيصه، في مقدمة الطبعة األولى، 
حيزًا للحديث عن طريقة اختياره كتابة اسم 
المؤلف بالحروف العربية. في النهاية، سنكون 
مع »بناء لغة الشعر« عنوانًا و«جون كوين« 
»بنية  كاتبًا، في ترجمة أحمد درويش، ومع 
ترجمة  في  كوهن«  و«جون  الشعرية«  اللغة 

محمد الوالي ومحمد العمري.
من جهته، يقول محمد الولي، مستعيداً سياق 
الترجمة »المغربية« لكتاب جون كوهن: »حينما 
الشعرية«  اللغة  »بنية  ترجمة  من  انتهينا 
وسلمناه لدار توبقال قصد النشر، علمنا بأن 
الكتاب منشور في مصر، بترجمة األستاذ أحمد 
درويش. وقد سبب لنا ذلك بعض االضطراب. 
وألححنا بعد إخبار الناشر دار توبقال على 
ضرورة االطالع على هذه الترجمة المصرية. 
وبعد االطالع وإعداد تقرير جد مفصل عن هذه 

الترجمة، تأكد لنا أن الترجمة المصرية لم تكن 
تستوفي الشروط الدنيا لترجمة مقبولة، ولقد 
امتنع الناشر المغربي امتناعاً كلياً عن الخوض 
ضمن تقديمنا للكتاب في نقاش بشأن الترجمة 
المصرية، وبالفعل نشر ترجمتنا. ولقيت من 
الترحاب ما لقيت. )...(. ولعل أهم المالحظات 
المتعلقة بالترجمة المصرية عدم إلمام األستاذ 
أحمد درويش باللغة الفرنسية، بحيث أنه وقع 

في أخطاء ال تليق بباحث من هذا العيار«.
الولي أن يدلي برأيه في ترجمة  ال ينسى 
ما الحظناه  »إن  يقول:  درويش، حيث  أحمد 
اللغة  وفي  الطبيعية،  اللغة  في  أخطاء  من 
الواصفة عند األستاذ درويش، شيء فوق أنه 

يبدد المحتوى العلمي«.
بين  مفاضلة  وضعية  ف��ي  ه��ن��ا،  لسنا، 
إبراز  نحاول  بل  والمترجمين،  الترجمتين 
يمكن  أنها  وكيف  الترجمة،  أعطاب  تداعيات 
نقاش  من  عليه  البناء  يتم  ما  في  تؤثر  أن 
ووجهات نظر وأفكار. وهي حالة ليست جديدة 
على الثقافة العربية. يقول عبد الفتاح كيليطو، 
في »األدب واالرتياب«: »قد يكون لترجمة فاشلة 
قوة حدث. ذلك حال ترجمة متى بن يونس ل�����فن 
الشعر، ترجمة بشعة شنيعة لم تيسر فهم كتاب 
أرسطو، بل حجبته وصدت عنه، فكأنها أنجزت 
وصممت أصاًل إلضماره وتغييبه، إلقامة حجاب 
سميك وسد منيع دونه. حياتها موت، ووجودها 
عدم؛ وبهذا المعنى، أي بسبب إخفاقها المطلق 

في أن تكون جسرًا ومعبرًا، شكلت حدثًا، سلبيًا 
بالطبع«.

بشعة  فاشلة،  ترجمة  عن  كيليطو  حديث 
»الترجمة  نقيض  على  يضعنا  وشنيعة، 
السليم  »الفهم  من  تنطلق  التي  السليمة«، 
لألصل«، يقول جن دي في«الترجمة األدبية«.

لكن، قد يكون المترجم عارفا باللغة المنقولة 
قد  ذلك  ومع  المعرفة،  تمام  منها  ينقل  التي 
المنقول  النص  لتحسين  بها  اإلخالل  يتعمد 
وليضفي عيه جماال ليس فيه ويرفع من شأنه...

شروط الترجمة:
فقد  قديم،  إنساني  فعل  الترجمة  وألن   
تحديد  على  والباحثين  النقاد  كتابات  عملت 
يؤدي  ما  إلى  وصوال  وضوابطها،  شروطها 
في  الجاحظ  يقول  منها.  المرجوة  الغاية 
يكون  أن  من  للتَّرُجمان  بد  »وال  »الحيوان«: 
في  علمه  وزن  في  الترجمة،  نفس  في  بيانه 
نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلَم الناس 
إليها، حتى يكون  المنقولة والمنقول  باللغة 

فيهما سواًء وغاية«.
ما شدد عليه الجاحظ قديما، سيتوسع فيه 
أمبرطو إيكو حديثا، وهو يستعرض طريقة »أن 
نقول الشيء نفسه«، منتهيا إلى أن الترجمة 
تتلخص في »قول الشيء نفسه بلغة أخرى«.

ما بسطه الجاحظ قديما وتوسع فيه أمبرطو 
إيكو حديثا، ربما يصلح مدخال لتناول الكيفية 
التي تم بها التعامل مع »الترجمة« في عصر 
النهضة العربية، التي »اتخذت شكل التعريب 
الحر«، بحسب عبد اهلل إبراهيم في »موسوعة 
األدبية  للذائقة  وخضعت  العربي«،  السرد 
المتأثرة بالمرويات السردية المزدهرة في تلك 
في  المعربين  بعض  تصرف  أن  بعد  الفترة، 
أسماء الكتب، وغيروا في أحداثها، وأخضعوا 
أساليبها لمقتضيات األساليب النثرية العربية 
بعض  في  سجعية  صيغ  من  تتضمنه  بما 
المرسلة  األساليب  لمقتضيات  أو  األحيان، 
السهلة التي أشاعتها المرويات السردية في 

أكثر األحيان.
يفضل عبد اهلل إبراهيم استعمال مصطلح 
خروج  بمبرر  »الترجمة«،  بدل  »التعريب« 
بالترجمة،  الخاصة  الضوابط  عن  التعريب 
الغربية  الروايات  المعربون  اختار  أن  بعد 

األحداث  في  السردية  المرويات  توافق  التي 
الفنية  والموضوعات، وجردوها من سماتها 
ويضيفون  المرويات،  تلك  لمعايير  »امتثاال 
إليها خصائص أدب العامة، األمر الذي جعلها، 
من ناحية األحداث والشخصيات، تماثل في 
مالمحها األساسية المرويات العربية«، إذ كانت 
»تغييرات  إلى  تتعرض  المعربة  النصوص 
جذرية لتوافق الذائقة«، بعد أن »كانت تنتزع من 
حواضنها الثقافية والنوعية، ويعاد إدراجها 
في نسق ثقافي آخر«، ما يعني أن هذه الوضعية 
التي لم تأخذ في الحسبان »الدقة في النقل 

بين اللغتين المعرب منها والمعرب إليها«.
يمثل عبد اهلل إبراهيم لخروج التعريب عن 
الضوابط الخاصة بالترجمة بعدد من النماذج، 
ومن ذلك أن رفاعة رافع الطهطاوي في »مواقع 
األفالك في مغامرات تليماك« قد »غّير عنوان 
الرواية، ونقلها إلى أسلوب السجع المعروف 
في المقامات، ولم يتقيد باألصل الذي ترجمه 
فقد  ذلك  بعد  أما  العامة،  روحه  إال من حيث 
أباح لنفسه التصرف فيه، تصرف في أسماء 
فيها  فأدخل  المعاني،  في  وتصرف  األع��الم، 
آراءه في التربية وفي نظام الحكم كما أدخل 
األمثال الشعبية والحكم العربية، فلم يكن رفاعة 

مترجما فحسب، بل كان ممصرا للقصة«.
هكذا »أصبح الحديث عن ترجمة أمينة غير 
ممكن«، والدليل اآلخر شاهد عيان ينتمي إلى 
تلك الحقبة، ويمتثل لسنن التعريب الجديدة 

الذي  رينه  بخليل  األمر  يتعلق  شاعت.  التي 
»أورد في مقدمة رواية »ناجية« التي أصدرها 
في عام 1884 ما يأتي: »رأيت أن أتحف خالني 
برواية غرامية الموضوع، أدبية المغزى، كنت 
عنوان  تحت  الفرنساوية  اللغة  في  طالعتها 
على  تزيد  )كريستين(، وهي ال  »خريستين« 
العشر صفحات، فبسطتها ما احتمله المقام، 
وزدت في نكاتها، وغيرت ما لم أجده موافقا 
المؤلف في روايتها؛  العصر، وخالفت  لذوق 
)...(. فلست أعرف ماذا أسميها أ تعريبا أم 
تأليفا؟ على أنني أرى أن اسم التأليف أليق 
بعد  أصال  تصفح  من  فإن  التعريب،  من  بها 
مطالعتها، يرى ما بينهما من الفرق الواضح، 

والبعد الشاسع«.
بحديث خليل رينه عن التأليف بدل التعريب، 
في  تتمثل  خطيرة«،  »تداعيات  أمام  نصير 
المؤلف  ناحية  »تغييب التأليف األصلي من 

والعنوان والتالعب الكامل بالنص«.

إيديولوجيا المترجم:
النهضة  بداية  في  التعريب،  خروج  يثير 
الخاصة  ال��ض��واب��ط  ع��ن  العربية،  األدب��ي��ة 
بالترجمة، وإخضاع الكتب موضوع الترجمة 
لمقتضيات األساليب النثرية العربية، نقاشا 
حول »إيديولوجيا« المترجم وضوابط وشروط 
الترجمة، مع التركيز، بحسب أندري لوفيفر، في 
»الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة 
األدبية«، على اللحظة حيث«يقررالجنس األدبي 
المهيمن على الثقافة المستهَدفة إلى حد بعيد 
أفق توقعات القراء بخصوص العمل المترجم 
الساعي إلى دخول تلك الثقافة«، و«إذا لم يكن 
المهيمن  األدبي  الجنس  متطلبات  مع  متفقا 
على الثقافة المستهدفة زادت الصعوبات أمام 

استقباله«.
ويذهب أندري لوفيفر أكثر في تناول النقاش 
حول إيديولوجيا المترجم وضوابط وشروط 
الترجمة، مالحظا أن »صورة العمل األدبي، كما 
تطرحه الترجمة، تتقرر بعاملين أساسيين؛ هما 
بحسب األهمية، إيديولوجيا المترجم )سواء 
فرضها بمحض إرادته أم فرضها عليه كالقيد 
شكل من أشكال الرعاية(، والشعرية السائدة في 

األدب المستلم للترجمة خالل وقت إنجازها«؛ 
حيث »تملي اإليديولوجيا االستراتيجية التي 
سيستخدمها المترجم«، ومن ثم فهي »تملي 
»فضاء  من  بكل  المتعلقة  للمشاكل  الحلول 
)أشياء  األص��ل  في  عنه  المعبر  الخطاب« 
العالم الذي كان يحيط بكاتب النص األصلي، 
ومفاهيمه، وعاداته(، ولغة التعبير في األصل«.

على سبيل الختم:
تبين  ح���االت  أرب���ع  ب��اس��ت��ع��راض  نختم 
»الترجمة المثالية«. يتعلق المثال  استحالة 
األول بميالن كونديرا، الذي جرد من جنسيته 
التشيكوسلوفاكية عام 1979، بعد أربع سنوات 
من مغادرته بلده لإلقامة في فرنسا، التي سيحصل 
على جنسيتها بمبادرة من الرئيس فرنسوا ميتران. 
كانت روايات كونديرا قد لقيت شهرة عالمية بفضل 
ترجماتها إلى لغات عديدة، ال سيما »كائن ال تحتمل 
إلى  انتقل   1995 عام  وفي   ،1984 عام  خفته« 
الكتابة باللغة الفرنسية مباشرة بعد تمكنه منها. 
وكان مما قام به مراجعته وتدقيقه لكل رواياته 

المترجمة إلى الفرنسية من قبل.
كتب عبد اهلل العروي في مقدمة »اإليديولوجيا 
العربية المعاصرة«: »سبق أن اشتكيت مما ألحقه 
بي التراجمة من الضرر«.وأضاف: »أحصيت ما ال 
يقل عن مائة وخمسة وأربعين خطأ«؛ وقد »وصل 
الخطأ في مواضع كثيرة إلى قلب معنى النص«.

تتمثل،  أخالقية«،  »مشكلة  الترجمة  تطرح 
الترجمة«،  »عن  كتابه  في  ريكور،  بول  بحسب 
القارئ  وتقريب  الكاتب  من  القارئ  »تقريب  في 
من القارئ«، ضيافة لغوية، مع أنه ينظر إليها، 
أحيانا، بحسب عبد الفتاح كيليطو، في »األدب 
واالرتياب«، بعين »الريبة والحذر«، من منطلق 
أنها »حتى في أرقى مستوياتها، ال يمكن أن تفي 
بالنص األصلي وأن تؤديه تماما«. واألدهى من 
كل ذلك، أنه »ليس من النادر أن ينقل المترجمون، 
عوض النص األصلي، إحدى ترجماته؛ يترجمون 
ترجمة«، الشيء يمكن أن يعطي لمزية التقريب بين 
الثقافات أبعادا سلبية، غير مفيدة، نجد ما يبررها 
أو يوضحها في جانب من »موقف معرفة المعارف« 
للنفري، حيث نقرأ: »من اغترف العلم من عين العلم 
اغترف العلم والحكم. ومن اغترف العلم من جريان 
العلم ال من عين العلم نقلته ألسنة العلوم وميلته 
تراجم العبارات فلم يظفر بعلم مستقر ومن لم يظفر 
بعلم مستقر لم يظفر بحكم«.فهل علينا أن نقول إنه 
»ال حاجة بنا إلى الترجمة إن كنا نستطيع قراءة 
األصل«؟لكن، قراءة األصل تتطلب معرفة بلغات 
داخلها  من  للقراءة  اللغات  دراسة  وبين  أخرى. 
سليمة،ماذا،  فاشلة،  مثالية،  الترجمات:  وقيمة 
ب��«الكوميديا  إعجاب جيمس جويس  عن  مثال، 
اإللهية«الذي دفعه إلى دراسة اإليطالية، وشروع 
الشاعر السينغالي ليوبولد سيدار سنغور في تعلم 
اللغة األلمانية لكي يقرأ غوته في لغته األصلية؟

يثير  أن  إال  الترجمة  لفعل  يمكن  أنه ال  يبقى 
النظر  ووج��ه��ات  والنقاش  الجدل  من  المزيد 
ال  إذ  واآلخر.  والنسخة،األنا  األصل  بخصوص 
يمكن لسفر النص من لغة إلى أخرى إال أن يتواصل. 
تلك ضرورة إنسانية وأكثر. سفر قد يفقد أثناءه 
في  سرحان،  سعد  يقول  حقائبه،  بعض  النص 
»مرايا عمياء«، مثلما قد يجد في نهايته حقائب 

بين أمتعته.

2 -  الترجمة في أفق الغيرية أو 
كيف تغدو الترجمة ممكنة؟                     
يطرح علينا مفهوما » الغيرية« و« الترجمة« 
إشكاال جوهريا حسب األستاذ بومسهولي، حيث 
بشروط  أي  عامة،  الميتافيزيقا  بسؤال  يرتبط 
الترجمة،  سؤال  اعتبار  يمكننا  ولهذا  إمكانها، 

سؤاال ميتافيزيقيا؛ من جهة كون مفهوم الترجمة، 
مفهوما بعديا )زمنيا وليس منطقيا(، إذ أن كل 
ترجمة هي بعدية، ألنها تتأسس في ما بعد األثر، 
وهي لذلك ال تستعيد ذلك األثر في تطابقه بذاته 
كأصل، وإنما تستعيده في ذات الغير، أي في فهم 
هذا الغير كذات، لبرانية ذاك اآلخر الغريب. وما دام 
هذا األمر على هذا النحو، فإن السؤال أعاله: كيف 
تغدو الترجمة ممكنة؟ يندرج ضمن التساؤل، عن 
شرط إمكان الميتافيزيقا ذاتها، أي ضمن السؤال 

الكانطي: كيف تغدو الميتافيزيقا ممكنة؟
ولهذا علينا أن نفكر بكيفية مزدوجة، مع كانط 
وضده في الوقت عينه، في طبيعة هذا السؤال، 
أي من جهة أولى بكيفية »ترنستدنتالية« نحدد 
من خاللها الشروط  القبلية إلمكان الترجمة؛ و 
من جهة أخرى، بكيفية محايثة، نحدد من خاللها 
الترجمة، ال كانكشاف للغيرية، بل بوصفها هي 

الغيرية ذاتها.
ممكنة،  الترجمة  ليست  األول��ى،  الوجهة  من 
إال بفعل القدرة التركيبية للفكر، والتي تقوم في 
الذات، أي ذات الغير، مقابل ذات اآلخر، ومعناه أن 
الترجمة ال تنشأ من الخبرة مباشرة، بل تنشأ من 
قدرة الذات كغير، على فهم ونقل وإعادة بناء أثر 
اآلخر. وإذا كانت القدرة على الترجمة قائمة في 
الذات كغير، وكان موضوع الترجمة ينتسب  لذات 
اآلخر، فهذا يكشف بأن الترجمة  تعبير عن عالقة 
أنطولوجية باألساس، قائمة في كون الذات كغير، 
والذات كآخر، مشاركين للوجود. وهو ما يعني أن 
الترجمة هي تعبير عن »االحتياج األنطولوجي«، 
وهو غير القصور األنطولوجي، الذي يدل على كون 
كل ذات في الوجود، هي ذات متناهية، منخورة 
بالنقص، إذ أن »االحتياج األنطولوجي«، إنما يدل 
باإلضافة إلى ذلك كله، على كون كل ذات هي في 
حاجة إلى شيء ما، بوصفه أثرا لآلخر، أوهي  في 
حاجة إلى ذات أخرى.وهذا األساس، هو ما يحدد 
وضعية الذات، كغير إزاء اآلخر.وبناء على ذلك 
يمكننا اعتبار الترجمة كفعل وجود، منشأه الرغبة 
في إرضاء االحتياج األنطولوجي. وفق ذلك يمكننا 
اعتبار الترجمة، تعبيرا أصيال عن نمط الكينونة 
في العالم. وهذا يكشف عن كون كل وجود ليس 
مكتفيا بذاته، بل هو في حاجة لآلخر، وأن هذه 
الحاجة هي ما يجعل هذا الموجود، ينكشف كغير، 
ما دام أن كينونته، هي في سعي دائم، منشأه 
الرغبة القائمة في الذات، نحو كل آخر، تتقاسم 
فهم  إلى  الرغبة  تسعى   الوجود.وهذه  معه 
مزدوج لآلخر، ولذاتها أيضا، ولهذا فهي بقدر 
ما تفهم اآلخر، فإنها تسعى  إلى فهم ذاتها ، 
وذلك ألن من شأن هذا الفهم، أن يعينها على 
صوغ نمط وجودها الخاص. ولهذا نستطيع أن 
نقول بأن السعي نحو الترجمة، إنما هو سعي 
نحو الكينونة. ونحن ال نترجم ألننا نصبو إلى 
اختزال اآلخر في ذواتنا، بل نحن نترجم لكوننا 
في حاجة إلى إقدار كينونتنا على الغيرية، بما 

هي اقتدار على الوجود.
ومن الوجهة الثانية، يمكننا بكيفية محايثة، 
بكيفية  الغيرية والترجمة، أي  بين  المطابقة 
بأن »الغيرية  من خاللها-  يمكننا أن نقول – 
والترجمة هما الشيء ذاته«. وهذه المطابقة 
في  المجازفة  قبيل  من  أو  اعتباطية،  ليست 
القول، بل هي تعبير عن نمط الكينونة األصيل. 
يمكن  الغيرية،  بمعنى  الترجمة  أن  ومعناه 
تأويلها كمنبع للكينونة، أي أن كل ما تعيشه 
الكينونة من تجارب وأحداث إنما هو تعبير 
عن الترجمة؛ وهكذا تصير كل األفعال الكالمية 
التي تعبر من خاللها كل ذات، عن إحساساتها 
ورغباتها ومواقفها وتصرفاتها،ترجمة أصيلة 
لهذه الذات، ومعناه أن الذات هي مفعول لفعل 
الترجمة، فالذات ال تظهر للعالم بوصفها ذاتا، 
إال  كترجمة. أما قدرتها على ترجمة وضعيتها، 
كغير إزاء ذاتها، في أفعال كالمية، ومواقف، 
وسلوكات، وتصورات، فهو الذي يجعل منها 
ذاتا، أي يجعل منها ذلك الغير على اإلطالق، 
إزاء ذاتها وإزاء العالم، بوصفه فضاء للغيرية. 
وهذا الوضع هو ما يجعل كل ذات في وضع 
ترجمة دائم؛ ترجمة ذاتها من جهة، وترجمة 
وفق  الغيرية  وليست  ثانية.  جهة  اآلخرمن 
هذا التأويل سوى هذه الترجمة التي تحدث 
–تصير-  ذات  كل  تجعل  والتي  أنطولوجيا، 
تجعل  كما  اآلخ��ر،  وتجاه  ذاتها  تجاه  غيرا، 
  )Intersubjective(  - »بيذاتية«  عالقة  كل 

تصير- غيرية. 
إن تأصيل الترجمة في هذا األفق، ال يجعل 
منها فقط، وسيلة أداتية لترجمة آثار اآلخرين، 
بل يجعل منها أيضا أسلوبا أصيال يكشف نمط 

الوجود األصيل للكينونة.
هذه األرضية هي مجرد مدخل، إلثارة إشكال 
الترجمة والغيرية والمثاقفة، من أجل المساهمة 
في بناء تصور فلسفي، يمكنه أن يشكل إضافة 

في أفقنا الفلسفي والحضاري.

في ندوة بالمعرض الجهوي للكتاب بمراكش

الرتجمة والثقافة والهوية: الأنا والآخر

تنظم مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء، وفي إطار 
برنامجها الثقافي السنوي »كتاب ومؤلف«، لقاء لتقديم 
لمؤلفه عبد  كتاب »من عام الفيل الى عام الماريكان« 

األحد السبتي.
الجاري  نونبر   17 الخميس  يومه  اللقاء  ينعقد 

في  قراءات  الزوال. وسيقدم  بعد  الرابعة  الساعة  في 
بوشنتوف  لطفي  ذ.  من  كل  مؤلفه،  بحضور  الكتاب، 
والباحث  بالرباط،  الخامس  محمد  بجامعة  األستاذ 

والسوسيولوجي حسن رشيق.
 يعتبر األستاذ عبد األحد السبتي أحد أبرز رواد 
 - فقط   – ليس  الراهن،  بالمغرب  االجتماعي  التاريخ 

التي  العميقة  المنهجية  للتحوالت  بالنظر الستيعابه 
مست الكتابة التاريخية، خاصة من ينابيعها الفرنسية 
واإلنجليزية واأللمانية، ولكن -أساسا- بالنظر لقدرته 
وأسئلة  »الظل«  قضايا  ألغام  حقول  اقتحام  على 
»الهامش« والتباسات »المنسي«، مثلما هو الحال مع 
دراساته المرجعية حول »المجتمع الحضري والسلطة 

في المغرب من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن 
عشر« )2007(، أو مع دراسته حول »النفوذ وصراعاته 
القرن  السابع عشر حتى  القرن  من  فاس  في مجتمع 
)2007(، أو مع دراسته المعنونة ب«بين  العشرين« 
الزطاط وقاطع الطريق-أمن الطرق في مغرب ما قبل 

االستعمار« )2009(.
مبقر مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية

زنقة املرجان، عني الذياب - الدار البيضاء

الهاتف: 30 / 27 10 39 22 05 - الفاكس: 31 10 39 22 05
secretariat@fondation.org.ma - http://www.fondation.org.ma

الربنامج الثقايف
"كتاب ومؤلف"

مبشاركة املؤلف
عبد األحد السبتي

جامعة محمد اخلامس، الرباط

قراءات في كتاب

من عام الفيل إلى عام املاريكان

اخلميس 17 نونبر 2022 على الساعة الرابعة زوااًل

مفتوح للعموم

لطفي بوشنتوف
جامعة محمد اخلامس، الرباط

حسن رشيق
جامعة احلسن الثاني، الدار البيضاء

»من عام الفيل اىل عام املاريكان« مبوؤ�س�سة امللك عبد العزيز اآل �سعود
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار غير محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 2021/65

لفائدة: حدو دحان عنوانه حي 
الضيف البكاي 1 رقم 271 

سيدي يحي وجدة
تنوب عنه األستاذة نوال مسافي 

املحامية بهيئة وجدة

ضد: يمينة دحان ومن معها 
عنوانهم حي بنمراح زنقة 

الصفوة رقم 17 وجدة
سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
 2023/01/04 األربعاء  يوم 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  على 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
العلني ألكبر وآخر مزايد ميسور 
بحي  الكائن  املحفظ  غير  للعقار 
زنقة  يحي  سيدي  طريق  بنمراح 
وهو  وجدة،   17 رقم  الصفوة 
عبارة عن منزل مساحته 60 متر 

طابق  من  يتكون  تقريبا  مربع 
وبيتني  كراج  من  مكون  سفلي 
ومرحاض وطابقني علويني مكون 
واملرافق  ومطبخ  بيوت   2 من 
متواضع  جد  بناؤه  الصحية، 

واملواد املستعملة ضعيفة.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)ثالثمائة  300.000,00درهم 

ألف درهم(.
ويشترط ضمان األداء مع زيادة 3 

% لفائدة الخزينة العامة.

أو  املعلومات  من  وللمزيد 
أو  الشروط  كناش  على  االطالع 
التحمالت أو تقديم عروض، يجب 
االتصال بكتابة الضبط باملحكمة 
االبتدائية بوجدة -مكتب التنفيذ 
ملف  يوجد  حيث  املدني- 

اإلجراءات رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/4303/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
اإلجتماعية

املركز االستشفائي الجامعي  

ابن رشـد
إعــالن عـن طلــب عــروض 

مفتــوح
رقم:

CHUIRC/071/2022
على   2022 دجنبر   13 يوم  في 
الساعة التاسعة والنصف  سيتم 
اإلستشفائي  املركز  مكاتب   في 
الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء 
فتح  العرجون،  لحسن   زنقة   8
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
/071/2022 رقم  اثمان  بعروض 
لوازم  شراء  الجل     CHUIRC
حصص   )09( االعالميات 

منفصلة:
آلة  ألجل  لوازم   :1 رقم  حصة 

    HP الطبع
آلة  ألجل  لوازم    :2 رقم  حصة 

 LEXMARKالطبع
آلة  ألجل  لوازم   : رقم3  حصة 

 EPSON    الطبع
آلة  ألجل  لوازم   :4 رقم  حصة 

 XEROXالطبع
آلة  ألجل  لوازم    :5 رقم  حصة 

 CANON الطبع
آلة  ألجل  لوازم   :  6 رقم  حصة 

  KYOCERA  الطبع
آلة  ألجل  لوازم   :  7 رقم  حصة 

ZEBRAالطبع
الة  ألجل  لوازم   :8 رقم  حصة 
ETIQUETTE THER- عالطب

 MIQUE GODEX
االعالميات  لوازم    :9 رقم  حصة 

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

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حددت  مبالغ الضمان املؤقت كما 

يلي:
10.000,00درهم   :1 رقم  حصة 

)عشرة آالف درهم(
25.000٫00درهم   :2 رقم  حصة 

)خمسة وعشرون  ألف درهم(
- كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
الرسوم محددة من طرف صاحب 

املشروع في مبلغ: 

1: 151.627,68درهم  رقم  حصة 
الفا  وخمسون  وواحد  )مائة 
وعشرون  وسبعة  وستمائة 
سنتيما  وستون  وثمانية  درهما 

مع احتساب الرسوم(.
حصة رقم 2: 1.388.690,76درهم 
وثمانية  وثالثمائة  )مليون 
وثمانون ألفا وستمائة وتسعون 
سنتيما  وسبعون  وستة  درهما 

مع احتساب الرسوم(.
6826,68درهم   :3 رقم  حصة 
وستة  وثمانمائة  أالف  )ستة 
وعشرون درهما وثمانية وستون 

سنتيما مع احتساب الرسوم(.
52.440,00 درهم    :4 رقم  حصة 
وأربعمائة  ألفًا  )إثنان وخمسون 
احتساب  مع  درهمًا  وأربعون 

الرسوم(.
69.202,80درهم   :5 رقم  حصة 
ومئتان  ألفًا   وستون  )تسعة 
سنتيما  وثمانون  درهما  واثنان 

مع احتساب الرسوم(
35.640,00درهم   :6 رقم  حصة 
وستمائة  ألفا  وثالثون  )خمسة 
احتساب   مع  درهمًا  وأربعون  

الرسوم ( 
2380,80درهم   :7 رقم  حصة 
)ألفان وثالثمائة وثمانون درهمًا 
احتساب  مع  سنتيما  وثمانون 

الرسوم(
1800,00درهم   :8 رقم  حصة 
درهم مع  وثمانمائة  )ألف 

احتساب الرسوم(
49.480,44درهم   :9 رقم  حصة 
وأربعمائة  ألفا  وأربعون  )تسعة 
وثمانون درهما وأربعة وأربعون 

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

رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني:

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

العرجون الدار البيضاء.

- إما إيداعها مقابل وصل باملكتب 
أعاله.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والئحة  املطلوبة  العينات  ان 
لهاته العينات ، التي  يستوجبها  
بالنسبة   العروض   طلب  ملف 
يجب  حصة   لكل  املواد  لجميع 
العامة  املديرية  لدى  ايداعها  
واللوازم(  املعدات  )مصلحة  
الجامعي   اإلستشفائي   باملركز  
زنقة    ،8 ب  الكائنة  رشد   ابن  
البيضاء   الدار  العرجون   لحسن 
وذلك الى غاية 12 دجنبر  2022 
قبل الساعة الثانية بعد الزوال .   
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة8  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4305/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املعهد الوطني للبحث الزراعي

املركز الجهوي للبحث الزراعي 
وجدة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/07/م.ج.ب.ز.و 

مخصص للمقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة الوطنية

للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 
وللمقاولني الذاتيني

على   2022/12/09 يوم  في 
سيتم  صباحا،  التاسعة  الساعة 
بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
الزراعي،  للبحث  الوطني  املعهد 
الرباط،  النصر  بشارع  املتواجد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض مفتوح بعروض أثمــان 
ومواد  أدوات  اقتناء  أجل  من 
لوحدات  مختبرية  استهالكية 
الزراعي  للبحث  الجهوي  املركز 

وجدة، في حصة وحيدة. 
يمكن تحميل ملف طلب العروض 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  عشرة  يلي:  كما 

)10.000,00درهم(

من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
كما  املشروع  صاحب  طرف 
وأربعون  وستة  مائة  ثالث  يلي: 
درهما  وأربعة  مائة  وأربع  ألفًا 
الرسوم  جميع  احتساب  مع 

)346.404.00درهم(  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 29  ،27 املواد  مطابق ملقتضيات 
2-12- رقم  املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   8 بتاريخ   349
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب مصلحة الصفقات التابعة 
الزراعي،  للبحث  الوطني  للمعهد 

املتواجد بشارع النصر الرباط،
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله؛
- إما إيداعها إلكترونيا عن طريق 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة. 
تطبيقا ملقتضيات:

وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
13- رقم  واملالية  االقتصاد 

الحجة  ذي   24 بتاريخ   3011
بتطبيق  1434)30أكتوبر2013( 
املادة 156 من املرسوم رقم -349
08 جمادى األولى  2-12 بتاريخ 
1434 املوافق ل 20 مارس 2013 

املتعلق بالصفقات العمومية:
25 و156 من املرسوم  املادتني   -
 08 بتاريخ   349-12-2 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 
تم  كما  العمومية  بالصفقات 
2-19- رقم  باملرسوم  تغييرهما 
69 الصادر في 18 رمضان 1440 

)24ماي2019(.
وان على املتنافسني تقديم جميع 
املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
 25 واملادة  القرار  نفس  من   4
كما   349-12-2 رقم  املرسوم  من 
واملنصوص  وتتميمه  تغييره  تم 
نظام  من   9 املادة  في  عليه 

االستشارة.
ع.س.ن/4308/ا.د
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�لتهاب �لق�ضبات �لهو�ئية �لحاد يتهدد �لر�ضع �أقّل من 18 

�ضهر� وعدد �لحاالت �لم�ضّجلة يبعث على �لقلق
وحيد مبارك

الدكتور موالي سعيد عفيف في تصريح  أكد 
لـ »االتحاد االشتراكي«، أنه تم خالل األسبوعني 
التهاب  مقلق من حاالت  عدد  األخيرين تسجيل 
العيادات  في  األطفال،  عند  الهوائية  القصبات 
مبرزا  الخاص،  بالقطاع  املختصة  واملصحات 
التي  فرنسا  في  أكثر  بشكل  يتفّشى  املرض  أن 
سّجلت إصابات هي األكبر حجما خالل العشر 

سنوات األخيرة. 
بالقطاع  األطفال  أطباء  جمعية  رئيس  ودعا 
الخاص إلى »اتخاذ كل أشكال الحيطة للحيلولة 
املصابني  السن  كبار  من  العدوى  انتقال  دون 
باألنفلونزا املوسمية إلى الصغار، خاصة الرضع 
الذين تقّل أعمارهم عن 18 شهرا«، مشيرا إلى 
في  إلصابات  متعددة  حاالت  ورود  »بعد  أنه 
خلية  تشكيل  تم  واألطفال،  الرضع  صفوف 
ومديرية  الجمعية  بني  بشراكة  والتتبع  لليقظة 
االجتماعية«،  الصحة والحماية  بوزارة  األوبئة 
الشهر  من  األول  األسبوع  »أنه خالل  إلى  الفتا 
الجاري تم تسجيل حوالي 1500 حالة اللتهاب 
في  حالة   1300 حوالي  ثم  الهوائية  الشعب 
ألف  قرابة  رصد  تم  حني  في  الثاني،  األسبوع 
اإلصابة  حاالت  من  األول  األسبوع  في  حالة 
وحوالي  الحاد  الهوائية  القصبات  بالتهاب 
ينطوي  مما  الثاني،  األسبوع  في  حالة   700
قد يتطور  األمر  بالغة خاصة وأن  على خطورة 
املتعددة،  بتداعياته  الديكي  للسعال  إلى حاالت 
يعانون من  الذين  املصابني  الرضع  نقل  ويحّتم 
مضاعفات على مستوى الجهاز التنفسي صوب 

مصالح اإلنعاش والعناية املركزة«.
وأضاف رئيس الجمعية املغربية للعلوم الطبية 
في تصريحه للجريدة »أن عدد األسّرة الخاصة 
للرضع  املوجهة  واإلنعاش  املركزة  بالعناية 
خاصتني  »أن مصحتني  مبرزا   يبقى ضعيفا«، 
بالدارالبيضاء إلى جانب مؤسسة تشرف عليها 
جمعية مختصة، شهدت اكتظاظا بسبب الحاالت 
ما  وهو  الفترة،  هذه  خالل  عليها  وردت  التي 
جدي،  بشكل  الوضع  مع  التعامل  معه  يتعني 
خاصة وأن موجات الحرارة لم تعرف انخفاضا 
ترتفع حاالت  تدّنت مستوياتها  التي متى  مهما 

اإلصابات بالفيروسات بشكل أكبر«. 
وشّدد املتحدث نفسه على  »ضرورة أن تعمل 
األسر التي تستقبل رضيعا حديث الوالدة على 
داخل  يقيمان  كان  إن  والجّدين  األبوين  تلقيح 
بشكل  عليها  يتردد  قد  من  وكل  املنزل  نفس 
وأن  املوسمية،  األنفلونزا  ضد  باللقاح  مستمر 
يتم استكمال البرنامج التلقيحي لباقي األطفال 
وقع  ألن  التذكيرية،  اللقاحات  من  وتمكينهم 
لكونهم  بالنظر  عليهم  هّينا  يكون  قد  األمراض 
ملّقحني باللقاحات األساسية، لكنهم قد ينقلون 
معاناة  في  لهم  ويتسببون  للرضع  العدوى 

صحية كبيرة«.
األمهات  »أن  الصحي  الخبير  وأوضح 
حليب  لفوائد  طبيعيا  صغارهن  إرضاع  عليهن 
من  يلزم  ما  اتخاذ  مع  املتعددة،  الطبيعي  األم 
إجراءات وقائية، كاستمرار غسل األيدي ووضع 

الكمامة أثناء عملية اإلرضاع، تحصينا للصغار 
انتقال  خطر  من  ضعيفة  مناعتهم  تكون  الذين 
يتعرضون  ال  حتى  أجسامهم  إلى  فيروسات 
النتكاسات صحية غير مرغوب فيها«، مشيرا إلى  
األنفلونزا  والتلقيح ضد  الوقائية  التدابير  »أن 
تمّكن من مواجهة مختلف  التي  املفاتيح  تعتبر 
الفيروسات خالل هذه الفترة من السنة«، مؤكدا 
على  »أهمية العمل املشترك الذي يتم القيام به 
مع مصالح وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
الصحة  يخدم  بما  والتتبع  املراقبة  مجال  في 

العامة لكافة الفئات والشرائح املجتمعية«.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد لحلو، 
لـ  تصريح  في  األطفال،  طب  في  األخصائي 
طبيبا   12 حوالي  »أن  االشتراكي«،  »االتحاد 
مستوى  على  الخاص  القطاع  في  أخصائيا 

وجرد  إحصاء  على  اتفقوا  الدارالبيضاء، 
الهوائية عند األطفال،  القصبات  التهاب  حاالت 
يكون  الذين  تحديدا،  الرضع  تهّم  التي  وتلك 
في  ارتفاع  تسجيل  بعد  أخطر،  عليهم  وقعها 
وبعد  العيادات،  في  املستقبلة  الحاالت  عدد 
اآلباء  يجدها  التي  الصعوبات  على  الوقوف 
من  يعانون  الذين  أطفالهم،  تمكني  أجل  من 
مضاعفات صحية صعبة، من أسّرة استشفائية 
على   املتحدث  وشّدد  الصحية«.  باملؤسسات 
»أن املبادرة التي تم القيام بتنسيق مع مصالح 
كشفت  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزارة 
يتعني  »أنه  مبرزا   لإلصابات«،  مقلق  مّد  عن 
االستمرار في الرصد واملتابعة ملعرفة ما إن كان 
»إلى  مشيرا   ال«،  أم  سيتقلص  اإلصابات  عدد 
أن تراجع الحاالت يتطلب في الوضع الطبيعي 

بضعة أشهر«.
الرصد  »أهمية  على  نفسه  املتحدث  وشدد 
يتعني  التي  اإلحصائية  والدراسات  الوبائي 
الحاالت  كل  عن  للكشف  باستمرار  بها  القيام 
حضورها  مدى  على  والوقوف  املرضية 
الوبائية  الجائحة  أن   « إلى  الفتا  وانتشارها«، 
لفيروس كوفيد 19 قد شّجعت كثيرا على القيام 
في  طبيعي  بشكل  بها  املعمول  الخطوة  بهذه 
العديد من الدول التي تعرف إنجاز  هذا النوع 
اعتيادية  بكيفية  اإلحصائية  الدراسات  من 
املستوى  على  إن  تدابير،  من  يلزم  ما  التخاذ 
داعيا  العالج«،  بغاية  االستشفائي  أو  الوقائي 
»اتخاذ ما يلزم من التدابير للرفع من عدد  إلى 
للتعامل مع كل  األسّرة في املؤسسات الصحية 

الحاالت الحرجة التي قد تتوافد عليها«.

يؤشر عليه منوذج من مدينة فاس

خبراء يدّقون ناقوس اخلطر من أجل اعتماد الوقاية وتوفير األسّرة االستشفائية ملواجهة الوضع طنجة .. تحديات �لحفاظ
على �لبيئة �لبحرية 

حملة  محور  إنه  البحرية«..  البيئة  على  الحفاظ  أجل  »من 
بجهة  املتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  تنظمها  تحسيسية  
تطوان-الحسيمة، من 15 نونبر الجاري الى 15  دجنبر  طنجة - 
في  العاملة  ميفا،  تنظم بشراكة مع مؤسسة  القادم«. وهي حملة 
مجال التجهيزات الخاصة بالصيد البحري، تستهدف الحفاظ على 
املوارد املائية والبيئة البحرية وتثمني املنتوج السمكي والسالمة 
البحرية« حسب الجهة املنظمة ، الفتة إلى » أن البرنامج التوعوي  
في  الصيد  ومراكز  التفريغ  ونقط  الصيادين  وقرى  موانئ  يغطي 

جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية«.
15 و 16 من نونبر  الحملة يومي  »تشمل  ذاته،  ووفق املصدر 
بالدالية  الصيادين  قرية  الى  أصيلة  من  الجغرافي  الحد  الجاري 
التفريغ  منطقة  من  نونبر  من   18 و   17 ويومي  طنجة،  بمنطقة 
ببليونش الى نقطة التفريغ واي الو، ويومي 21 و22 من نونبر من 
منطقة التفريغ قاع أسراس الى ميناء الجبهة. و تطال يومي 24 
و25   نونبر،  الحد الجغرافي الرابط بني ميناء كاليريس الى نقطة 
التفريغ تمسمان بمنطقة الحسيمة، ومن 5 الى 9 دجنبر املقبل من 
دجنبر   15 ويوم  السعيدية،  الى  حساين  سيدي  الصيادين  قرية 

املقبل  تشمل ميناء العرائش«.

�لد�خلة..  وجود مو�د �ضامة 
يمنع جمع �ل�ضدفيات

املنطقتني  مستوى  على  الصدفيات  وتسويق  جمع  منع  »تقرر 
املحار(  )استزراع  بالنكا«  »دونا  الصدفيات  لتربية  املصنفتني 
للدائرة  التابعتني  واملحار(  البحر  بلح  )استزراع   »1 و»تنكير 
البحرية للداخلة، وذلك إلى حني إجراء تطهير شامل لهذا الوسط 
البحري«.. يفيد بالغ لقطاع الصيد البحري  صادر اإلثنني املنصرم، 
الفتا إلى »أن نتائج التحليالت التي أجراها املعهد الوطني للبحث 
لتربية  املصنفتني  املنطقتني  مستوى  على  البحري  الصيد  في 
الصدفيات »دونا بالنكا« )استزراع املحار( و»تنكير 1« )استزراع 
بلح البحر واملحار(، أبانت عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة 

بكميات غير عادية في الصدفيات«.
البحري  الصيد  قطاع  أوصى  النتائج،  هذه  ضوء  »وعلى 
املستهلكني باقتناء املنتجات املعبأة والحاملة للملصقات الصحية 
الرسمية«،  »األسواق  املرخصة  البيع  بنقط  تسويقها  يتم  والتي 
وفق املصدر ذاته، مؤكدا أن »الصدفيات التي تروج أو تباع بشكل 
غير منظم ال تتوفر على أي ضمانة صحية، وتشكل بالتالي خطرا 

على صحة املواطنني«.

�بن  �لزهر�ء،  »جنان  �ضاكنة  عتيق..  عين 
�لهيتم، مروى«.. تلتم�س رفع معاناة �لتنقل

مروى«  الزهراء،  جنان  الهيتم،  »ابن  تجزئات  ساكنة  تواجه 
معاناة يومية من أجل التنقل عبر حافالت النقل العمومي، وبهذا 
الخصوص   تلتمس من املسؤولني تمديد الخط رقم: 34، الذي يصل 
املنطقة الصناعية من عني عتيق إلى ساحة باب األحد بالرباط،« 
وذلك بإدراج محور النويفات بدل محور السد القضائي، باعتبار أن 
األمر يهم فئة عريضة من املوظفني والطلبة والتالميذ والعمال الذين 
التغيير، حسب املشتكني،   يشتغلون بالعاصمة«، و»من شأن هذا 
في  العمل  بمقرات  االلتحاق  لهم  وييسر  املعاناة  عنهم  يخفف  أن 
ظروف طبيعية وعادية، علما بأن األمر ال يتطلب إضافة خط بقدر 
ما يتطلب إعادة  برمجة نفس الخط 34، حيث سينطلق من ساحة 
الحي الصناعي في اتجاه محور النويفات ومنه سيلف في اتجاه 
)تجزئة مروة( ث م )تجزئة ابن الهيتم ( و)جنان الزهراء(، وليسلك 
بذلك نفس املسلك، وبهذه الخطوة  ستقرب الشركة املعنية خدمات 
وطلبة  وأطفال  نساء   من  واسعة،  اجتماعية  لشريحة  حافالتها 
وموظفني وعمال«. علما بأن »الساكنة املتضررة سبق لها أن دقت 
يشير بعض  أبواب جهات مسؤولة بشأن استمرار معاناة النقل« 

السكان .  
محمد طمطم

عزالعرب مومني

أماكن  في  تتجول  وأنت  انتباهك،  تسترعي 
ومناطق شتى بمدينة فاس، سواء كنت راجال أو 
على منت سيارتك الخاصة أو إحدى وسائل النقل 
العمومية ، مجموعة من الشباب الذين اختاروا 
مقهى  عن  عبارة  وواعد  مبتكر  مشروع  إنشاء 

متنقل لكسب قوت يومهم.
عدم  اختاروا   ، الطموحون  الشباب  هؤالء 
التي  الجمة  والصعوبات  لإلكراهات  االستكانة 
تحيط بهم من كل جانب، وقرروا  ، بكل عزم وثبات 
وإصرار، االنخراط في مشاريع طموحة ومبتكرة 
والهشاشة،  والفقر  البطالة  براثن  من  للخروج 
وضعهم  لتحسني  لهم  ومسلكا  سبيال  تكون 

االجتماعي وتلبية حاجياتهم ومتطلباتهم.
محمد ، ذو ال 26 ربيعا  ، مثال ساطع لهؤالء 
الشباب املرهفني الذين حولوا حلمهم إلى حقيقة، 
املتنقل  املقهى  مشروع  إخراج  استطاع  حيث 
مشروع  إلى  فكرة  مجرد  من  راوده  لطاملا  الذي 
قائم بذاته يستقطب العديد من الزبناء األوفياء. 
يستعني هذا الشاب الطموح في مشروعه بسيارة 
الجيد،  النوع  من   « قهوة  و«ماكينة  خفيفة 
وطحانة عصرية، ولوازم أخرى بسيطة تساعده 

على تقديم خدماته بجودة عالية ودقة متناهية.
الفاسي،  الشاب  لهذا  املتنقل  املقهى  ويقترح 
الزبناء  على  أفراد،  أربعة  من  أسرة  يعيل  الذي 

سواء   ، القهوة  مشروبات  من  متنوعة  باقة 
السوداء بجميع أنواعها، أو املمزوجة بالحليب، 
إرضاء لطلبات ورغبات وأذواق مختلف الزبناء.

يستقبل محمد زبناءه، حسب ما عاينت وكالة 
  )M24( املغرب العربي لألنباء وقناتها اإلخبارية
بحفاوة بالغة وترحيب كبير، وما أن يتلقى طلبية 
التي يرغب بها حتى يهب  القهوة  الزبون ونوع 

مسرعا ليعدها ويقدمها له في حلة بهية. 
ويعرف املقهى املتواجد بالقرب من أحد مراكز 
التسوق الكبرى بطريق عني الشقف بفاس، توافد 
زبناء كثر من مختلف الفئات العمرية والشرائح 
االجتماعية، الذين يفضلونه عن غيره من املقاهي 
ودماثة  يقدمها  التي  القهوة  »جودة  لـ  بالنظر 
خلق حامل املشروع »الشاب محمد الذي ال تفارق 

االبتسامة محياه.
صغيرة  أجرة  سيارة  سائق  محمد،  واعتبر 
في  املتنقل،  املقهى  لهذا  األوفياء  الزبناء  وأحد 
محمد  الشاب  مقهى  »أن  »و.م.ع«  لـ  تصريح  
كافة  ترضي  متنوعة  وباقة  جيدة  خدمات  يقدم 
الزبناء«، مؤكدا، في السياق ذاته، »على ضرورة 
تقديم يد العون لهذا الشاب وأمثاله من الشباب 

الطموحني«.
وعلى نفس املنوال، أشاد مهدي، أحد الزبناء 
في  املقهى،  خدمات  على  بكثرة  يترددون  الذين 
تصريح مماثل، ب »جودة الخدمات التي يقدمها 
هذا املشروع الطموح ودماثة خلق الشباب محمد 

الذي انخرط في هذا املشروع لكسب قوت يومه 
وتحسني ظروفه املعيشية«.

من جهته،  أوضح الشاب  محمد   بأن »مشروع 
سنوات،   4 نحو  منذ  النور  رأى  املتنقل  املقهى 
بعد  استمر سنتني  دراسي  بعد مسار  قرر  حيث 
عدة  وخوض  مهن  بعدة  االشتغال  البكالوريا 
هذا  في  شقيقه  بمعية  ينخرط  أن  قبل  تجارب، 

املشروع املبتكر لتحسني وضعه االجتماعي«.
الحني  ذلك  منذ  »أنه  الفاسي،  الشاب  وتابع 
يحظى  وأضحى  كبيرا  صيتا  املقهى  اكتسب 

فاس  مدينة  ساكنة  لدن  من  متزايد  بإقبال 
بفضل  وشبابا،  وشيبة  ونساء  رجاال  وزوارها، 
الذي  التنافسي  والثمن  نقدمها  التي  الخدمات 

نقترحه ملختلف الطلبيات«.
من  وغيره  محمد  للشاب  املتنقل  املقهى  إن 
املقاهي املتنقلة املتواجدة بمجموعة من املحاور 
الطرقية الهامة بمدينة فاس، هي مشاريع طموحة 
ومبتكرة، تستحق الدعم والتنويه، لكونها تسهم 
في خلق فرص الشغل وتحرير الطاقات الخالقة 

للشباب.

»�لمقهى �لمتنقل«.. عنو�ن لطموح �ضباب رف�ضو� �ال�ضت�ضالم 
لـ »�لياأ�س« بتد�عياته �لمدمرة
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض   مفتوح
رقم: 2022/11

في يوم الثالثاء 13 دجنبر 2022  
عشر  الحادية  الساعة  على  
صباحا سيتم بقاعة االجتماعات 
فتح  املختار  سيدي  لجماعة 
األظرفة  املتعلقة بطلب العروض 
 2022/11 رقم  األثمان   املفتوح 

ألجل:
* كراء مجزرة مركز سيدي املختار

*  كراء مجزرة حي التقدم جماعة  
سيدي املختار

 31 الى   2023 يناير  فاتح  من   
دجنبر 2023 )12 شهرا (

-  يمكن سحب ملف طلب العروض 
من مصلحة الصفقات بالجماعة، 
كما   يمكن كذلك سحبه من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
 - الضمان املؤقت محدد في مبلغ  
ألف   )ستون  60000.00درهم 
للكراء  االفتتاحي  والثمن  درهم( 
محدد في مبلغ  14000.00درهم 

شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  في  ملقتضيات  مطابقني 
عدد  املرسوم  من    30/29/27
 08 في  الصادر   2.12.349
ل  املوافق   1434 األولى  جمادى 
20 مارس 2013 الخاص بتحديد 

صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
املتعلقة  املقتضيات  وكذا  الدولة 

بمراقبتها وتدبيرها
ويمـكـن للمـتنـافسـني:

- إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل 
بمصلحة الصفقات  للجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  االستـالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 
فتح األظرفة طبقا للمادة 19و30 

من املرسوم املذكور أعاله.
البوابة  اما ارسالها عن طريق   -

االلكترونية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
الواجب  االتباتية  الوثائق  إن 

في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 4 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/4307/ا.د
 *************

اململكة املغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ 
ملف التنفيذ ق.ا رقم: 

2022/6254/427
إعالن عن سمسرة عمومية 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أن  بآسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجرى  علنية  سمسرة 
البيوعات  بقاعة   2022/12/20
من  انطالقا  املحكمة  بهذه   5 رقم 
لبيع   الزوال  بعد  الثانية  الساعة 

ما يلي: 
عن  عبارة  هو  الذي  العقار 
مربعا  مترا   135 مساحته  منزل 
سكنتني،  به  سفلي  من  يتكون 
األولى تشتمل على غرفة، مطبخ 
ومرحاض. والثانية تشتمل على 
ومرحاض.  مطبخ  غرف،   03
على  يشتمل  علوي  طابق  ومن 
ومرحاض  مطبخ  غرف،   03
بالرقم  الكائن  السطح.  ومن 
موالي  درب  الريش  زنقة   60
الحسن  آسفي. الثمن االفتتاحي: 

400.000٫00درهم  
وعبد  محمد  السيدين:  لفائدة 
النائب عنهما   القسطاسي  القادر 
املحامي  املعاشي  سعيد  األستاذ 

بهيئة آسفي  
العياشي  ورثة  السادة:  ضد 

وورثة هشومة       
عند  لألداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  املزاد  إرساء 
ناجزا  الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 

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

التنفيذ .
ع.س.ن/4311/ا.د

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

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم: 
2022/6101/118

إعـــالن عن سمسرة عمومية 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أن  بآسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجرى  علنية  سمسرة 
البيوعات  بقاعة   2022/12/06
من  انطالقا  املحكمة  بهذه   5 رقم 
لبيع   الزوال  بعد  الثانية  الساعة 

ما يلي: 
ذي  العقار املسمى "بالد الدشـر" 
 23/57435 عدد  العقاري  الرسم 
 40 آر   2 هكتار   1 مساحته 
قطعة  عن  عبارة  وهو  سنتيار 
ما  على  تشتمل  فالحية  أرضية 

يلي: 
مترا   200 يتجاوز  بعمق  بئر   -

وخزان مياه
- مسكن مساحته 100 مترا مربعا 
غرف،   02 به  سفلي  من  يتكون 

صالون، مطبخ وحمام 
مترا   100 مساحته  مسكن   -
 02 به  سفلي  من  يتكون  مربعا 
ومرحاض  مطبخ  صالون،  غرف، 
 02 على  يشتمل  علوي  وطابق 
وصالون  حمام  مطبخ،  غرف، 

وسطح
مترا   150 مساحتها  اسطبل   -

مربعا بعلو 3.5 مترا 

جزولة  وجماعة  بدائرة  الكائن 
دوار الحنيشات اقليم اسفي.

االفتتاحي:  الثمن 
2.581.000,00درهما 

الهادي  ثورية  السادة:  لفائدة 
ومن معها

بنيس   ذ/رضوان  عنهم  ينوب 
املحامي بهيئة آسفي 

ضد السيدين: رشيد الهادي ومن 
معه

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

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/4312/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ باملزاد 
العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 163/2021

لفائدة: هشام بغدادي ومن معه 
عنوانهم رقم 61 حجرة النكور 
إقامة بادس الشقة1 الحسيمة 

تنوب عنهم األستاذة بهية 

بوعلي املحامية بهيئة وجدة
ضد: القائمة بغدادي ومن معها 
عنوانهم زنقة عني الصفا رقم 

46 أحفير
سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
 2022/12/07 األربعاء  يوم 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  على 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
العلني ألكبر وآخر مزايد ميسور 
للعقار املحفظ امللك املسمى "فيال 
ذو الرسم العقاري عدد  بغدادي" 
فيال  عن  عبارة  وهو   ،27356/0
على  واحدة  واجهة  لها  صغيرة 
متر   10 حوالي  عرضه  طريق 
سفلي  وطابق  قبو  من  تتكون 

وطابق أول مع السطح.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)مليون  1.470.000,00درهم 
وأربعمائة وسبعون ألف درهم(. 

ويشترط ضمان األداء مع زيادة 3 
% لفائدة الخزينة العامة.

وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط أو التحمالت 
أو تقديم عروض، يجب االتصال 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
حيث يوجد ملف  التنفيذ املدني- 
اإلجراءات رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/4313/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الخميس 17 نونبر 2022 املوافق 22 ربيع الثاني 1444 العدد 13.302

ع.س.ن /4296/إد

ع.س.ن /4301/إد

ع.س.ن /4300/إد

ع.س.ن /4304/إد

ع.س.ن /4306/إد

ع.س.ن /4309/إد

Al Ittihad Al Ichtirakiخاص06 

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

الخميس 17  نونبر 2022 املوافق 22 ربيع الثاني  1444 العدد 13.302

محّمد محّمد الخطابي)*(

اإلسبانية  الفالحية  الهيئات  عّبرت 
مؤخرًا عن استعدادها الستقبال ما ال 
يقل عن 15000 من العامالت المغربيات 
الموسمّيات الاّلئي يعملن في قطف أو 
جني الفراولة أو الفريز أو توت األرض 
مصادر  وأفادت  اإلسبانية،  الديار  فى 
الدفعة  بأن  إعالمية إسبانية ومغربية 
األولى من العامالت المغربيات في حقول 
الفواكه الحمراء سُتباشر عملهاعلى غرار 
العام  المنصرمة في مستهل  المواسم 

القادم2023.
هؤالء العامالت المغربّيات الموسمّيات 
من  معظمهّن  اإلسبانية  ال��دي��ار  ف��ى 
األّمهات واألرامل والعوانس والثكالى، 
ينتمين إلى المناطق الهّشة من القرى 
التي  المغربية  والضيعات  والمداشر 
تعرف هشاشة في بنياتها االقتصادية 
التحتية، وخصاصًا في القدرة الشرائية 
لساكنتها، يتّم نقلهّن إلى إسبانيا للعمل 
في هذا المجال كّل موسم بعقود عمل 
ُمحّددة ومؤقتة، تنتهي بانتهاء الموسم 
الفالحي. وتعرف عمليات التسجيل من 
لفائدة  عمل  عقود  على  الحصول  أجل 
الفراولة  بحقول  المغربيات  العامالت 
في إسبانيا للموسم القادم أحداثا من 

التدافع والتزاحم واالكتظاظ في بعض 
من  يتطّلب  مّما  المغربية،  المناطق 
المسؤولة عن هذا  الحكومية  الجهات 
القطاع ضرورة اإلسراع في تطبيق ورش 
الرقمنة الذي يتيح عددًا من الخدمات 
تعميمه  وينبغي  بل  ُبعد  عن  الميّسرة 
النائية،  المناطق  كل  إل��ى  وإيصاله 
الحوادث  تكرار مثل هذه  تفادي  قصد 

المؤسفة .

يغادرن الوطن 
على مضض

البّد أّنهّن يغادرن أرض الوطن على 
وظروفهّن  ُم��زري��ة،  حالتهّن  مضض، 
ُمبكية، يبرحنه ُمكَرهاٍت بمرارة لجلب 
لقمة العيش اليومي الضروري بالكاّد 
وأطفالهن  أسرهّن  ورمق  رمقهّن  لسّد 
فى بلٍد جار كان له حتى األمس القريب 
وال يزال صوالت وجوالت، ومواجهات، 
ومشاكسات،  ومغالطات،  ومناوشات، 
على امتداد تاريخه الطويل القريب منه 
والبعيد حيال بالدهّن نظرًا لما عرفته 
عالقاتهما الثنائية من مدٍّ وجزر، وأخٍذ 
ورّد، وفتٍق ورتق، وطبٍخ ونفخ. لجروح 
ُتضمد،  لم  التي  المشترك  الماضي 
وقروحه لم تلتئم بعد، وعلى الرغم من 
التقارب والتداني اللذين عرفتهما هذه 
العالقات بين البلدين، وُحسن النوايا 
لتجاوز هذه  الجانبان  التي عّبر عنها 
العراقيل والتغلب عليها فإّن الّسيوف 
ما زالت مرفوعة إلى أعلى حتى اليوم 
المشاكل  من  قليل  غير  يخّص  ما  في 
لم  التي  الشائكة  والقضايا  والقالقل، 
تجد الحلول الناجعة لحّد اآلن وللعديد 
من المعضالت التي ال تغيب عن ذهن 
الّصحراء  قضّية  ُمستهّلها  في  أح��د، 
عّبر  الذي  األّول  المقام  في  المغربية 
تفّهمه  عن  مؤخرًا  اإلسباني  الجانب 
لمطالب المغرب الشرعية في استكمال 
وحدته الترابية، وقضية مدينتي سبتة 
ومليلية السليبتين، والجزر والجيوب 
المحاذية لليابسة المغربية )الجعفرية 
وحجرة النكور وبادس، وليلي( ومحنة 
الساّمة  للغازات  إسبانيا  استعمال 
حرب  في  العنقودية  والقنابل  القاتلة 
ما  والتي  الماجدة،  التحررية  الريف 
فتئ أهلها يعانون من آثارها الوخيمة 
العلني  واالعتذار  الضاّرة،  ومخلفاتها 
ينتظرونه  ال��ّري��ف��ّي��ون  زال  م��ا  ال���ذي 
الفعل  هذا  عن  اإلسبانية  الجارة  من 
اإلجرامي اآلثم الذي تستنكره وتدينه 
كل القوانين واألعراف الدولية الشرعية 
والوضعية والّسماوية، ومسألة تسوية 
أوضاع الجالية المغربية المتواجدة في 
األراضي اإلسبانية منذ عقود، وقضية 
وقسرًا  قهرًا  وتهجير،  وإقصاء  طرد 
عن  وإبعادهم  الموريسكيين  وعنوًة، 
لهم  االعتذار  وعدم  بإسبانيا،  ديارهم 
حتى اليوم عّما أصابهم من ضرٍّ وشرٍّ، 
أيدي ملوكهم  اقترفته  ومآٍس وتعذيب 
في حقهم، ورّد االعتبار لهم على غرار ما 
حدث مع الموريسكيين الّسفارديم اليهود 
الذين اعتذرت لهم إسبانيا وعملت بال 

هوادة على جبر “الضرر” مّما لحق بهم 
بمنحهم الجنسية اإلسبانية ببادرة من 
العاهل اإلسباني الّسابق خوان كارلوس 
األّول المتنازل عن العرش لنجله العاهل 
بوربون  دي  فيليّبي  الحالي  اإلسباني 

السادس.

حفيدات الذين عاشوا 
لقرون طويلة في األندلس

وأرباب  الشاسعة  الحقول  أصحاب 
َيع  األراضي الواسعة وسكان القرى والضِّ
والمداشر واألرباض اإلسبانية يدركون 
أّن هؤالء العامالت هّن حفيدات لهؤالء 
وأولئك الذين عاشوا، وأقاموا وترعرعوا 
لقرون طويلة في تلك الديار المترامية 
األطراف بأرض شبه الجزيرة اإليبيرية، 
التي جعلوا منها جنة غّناء فوق الثرَى 
وعلى ظهر األرض.. )يا أهل أندلٍس هلل 
دّركُم  /ماء وظّل وأنهار وأشجاُر … ما 
جّنة الخلد إاّل فى دياركم / فلو تخّيرت 
هذا كنت أختُار.. ال تخَتشوا َبعَد ذا َأن 
ِة  َتدُخلوا َسقرًا /َفَليَس ُتدَخُل َبعَد الَجَنّ
الناُر ( ! أجل، ما فتئ الشعراء يتغّنون 
المؤرخون يكتبون  بمفاتنها، وما زال 
عن أمجادها، وما انفّك العلماء يفخرون 
بعطاءاتها، ويتباهون بإسهاماتها في 
مختلف فنون القول، والشعر، واألدب، 
واللغة، والمعمار، والفالحة، والمالحة، 
والفلك  وال��رّي  والسقي،  والبستنة، 
العلوم  من  العديد  وفي  والرياضيات 
اختالفها  على  والعرفان  والمعارف 

وتباينها وتعددها .
واليوم ها قد انقلبت اآلية، فإذا بنا 
ه��ؤالء  وحفيدات  أح��ف��اد  بعض  ن��رى 
منكسراٍت،  باكياٍت،  حزيناٍت،  األماجد 
بأسماٍل  يتدّثرن  منهّداٍت،  متحّسرات، 
قبعات  معظمهّن  رؤوَس  وتعلو  بالية، 
ذات تأثيرات موريسكية أندلسية تقيهّن 
لفحة الشمس الحارقة وهّن ُمنحنّياٍت، 
الفواكه  جني  أو  قطف  في  ُمنهمكاٍت 
الصغيرة الشهّية الحلوة الّرطبة بعناية 
أكواخهن  إل��ى  َيُعدن  وعندما  فائقة، 
ومقّرات سكناهّن  المتهالكة،  المهترئة 
المتواضعة بعد انصرام النهار، واقتراب 
هبوط الليل بحلكته وعتمته يكون التعب 
قد أثقل كواهلّن، والعياء قد هّدهّن وأخذ 

منهّن كّل مأخًذ.

معاناتهّن في وسائل 
اإلعالم اإلسبانية

يذهبن زرافاٍت ووحدانا ثّم ُيزّج بهّن 
في بطون المراكب، ثم في الحافالت التي 
إلى أماكن عملهّن في ظروف  تأخذهّن 
صعبة عسيرة، وفي مالبسات وحيثيات 
عويصة غير يسيرة، وقد تركن في بلدهّن 
األّم فلذات أكبادهّن، وأهلهّن، وأبناَءهّن، 
وبناتهّن، وأقاربهن، وجيرانهّن والوطن 

الغالي العزيز.
اإلسبانية  اإلع��الم  وسائل  وكانت 
والمغربية في مواسم القطف السابقة قد 
تعّرضت لبعض المشاكل التي يواجهنها 

كانت  السياق  هذا  وفى  عملهّن،  خالل 
جريدة ” الباييس” اإلسبانية الواسعة 
عن  مؤّثرًا  تقريرًا  نشرت  قد  االنتشار 
التي تعيشها هؤالء  الظروف الصعبة 
في  المغربيات  الموسميات  العامالت 
التقريرالمعاناة  تناول  وقد  إسبانيا، 
اليومية القاسية المتوالية لهّن بمزارع 
وح��ق��ول ال��ف��راول��ة ف��ض��اًل ع��ن بعض 
واالع��ت��داءات  الُمجحفة،  المعامالت 
بعضهّن  لها  تعّرض  التي  الجنسية 
.وكانت هذه الصحيفة قد وصفت عمل 
العامالت الموسميات المغربيات بمزارع 
مّما  الحقيقي«،  ب«الجحيم  الفراولة 
النور،  إلى  أفضى بمعاناتهن الخروج 
وفتح المجال لهّن لتقديم شكاوى إلى 
»نقابة العّمال األندلسية« التي لم تتأّخر 
ولم تتوان في دّق ناقوس الخطر، وعملت 
على توثيق شكاويهّن عن الحالة المزرية 
التي يعشنها والتظّلم الذي لحق بهّن. 
“الباييس”  صحيفة  ت��ت��وان  ل��م  كما 
وسواها من وسائل اإلعالم االسبانية 
عن نشر شهادات مؤلمة لبعض العامالت 
المغربيات الحوامل، حيث روت إحداهّن 
طرف  من  جنسية  العتداءات  تعّرضها 
أصحاب الضيعات من دون أن تتمكن 
للشرطة اإلسبانية  التصريح بذلك  من 
لخوفها من العواقب، حيث أشارت إلى 
عليها  بالحقل  المسؤولين  أحد  تهّجم 

بمقّر سكناها بدون استئذان.

األمس عندهّن يشبه 
اليوم، واليوم يضاهي الغد

كان األمس عندهّن يشبه اليوم، واليوم 
األّيام  بهّن  مرّت  الغد. وهكذا  يضاهي 
روتينّية  وئيدة  ثقيلة  كلمَى  منسابًة 
أمل  على  متوالية. وهكذا عشن  رتيبة 
العودة إلى ُحضن الوطن الحنون ولكن 
األوبة تطول وتطول، فقد صادفهّن - في 
الجائحة  -انتشار  سابقة  مناسبات 
اللعينة لفيروس كورونا في مهاجرهّن، 
وامتألت قلوبهّن بالّرعب والهلع وأضحى 
بعيدًا،  نائيًا  ديارهّن  إلى  العودة  حلم 
وأخواتهن  إخوانهّن  كباقي  فأصبحن 
من المغاربة والمغربيات الذين علقوا 
اهلل  بلدان  مختلف  في  مضض  على 
الواسعة. ويزداد الليل حلكة، والظالم 
سوادًا في أعينهّن، ويغدو النهاُر لظًى 
حامَي الوطيس، وتصبح األيام عندهّن 
شهورًا، والشهور ردحًا من الّزمن الطويل 

العنيد الذي ال يني وال ينتهي.
انطالق  قبيل  الراهن  الوقت  وفى   
عمليات الهجرة »النظامية« إلى إسبانيا 
العامالت  ل��ه��ؤالء  يناير2023(  )في 
الموسميات طفقت األخبار تنتشر وتمأل 
األسماع من جديد عن عودة الجائحة في 
صيغ جديدة )الموجة الخامسة (وعن 
لقاحات وتطعيمات آتية من »الصين« 
،هذه  األن��ف  طريق  عن  تؤخذ  والتي 
والهلع  الّرعب  تثير  أصبحت  األخبار 
التطمينات  الرغم من  القلوب على  في 
بالدنا  في  الصحة  قطاع  يقدمها  التي 

في هذا الخصوص بال هوادة.
كما رأينا في ما  وبعد أن تسّربت – 

اإلسبانية  “الباييس”  جريدة  نشرته 
آنفًا – عنهّن أخبار ال تسّر الخاطر، من 
لألعراض  وهتٍك  وتهّجماٍت،  تطاوالٍت، 
طالت بعضهّن قهرًا وقسرًا دعت العديد 
من الجمعيات الحكومية وغير الحكومية 
في المغرب وإسبانيا وفى جهات أخرى 
من العالم إلى إدانة هذه األعمال الشانئة 
التي لم تكن فى حسبانهّن، حتى بلغ األمر 
باألمم المتحدة إلى التدخل بعد أن ذاعت 
وانتشرت األخبار عن الظروف السّيئة، 
التي تعيشها العامالت الموسمّيات في 
حقول الفراولة بشكٍل خاص في )إقليم 
ِويْلَبا( جنوب إسبانيا، فوّجه المنتظم 
الدولي )األمم المتحدة( انتقاداٍت الذعة 
إلسبانيا في هذا الخصوص، حيث كان 
أوليفيه دي شوتر، الذي يعمل مقّرراً لألمم 
المتحدة الخاص المعنّي بالفقر الُمدقع 
وحقوق اإلنسان، أشار فيها: “يتعّين على 
الحكومات المحلية اإلسبانية أن تحسن 
على الفور الظروف الُمؤسفة التي يعاني 
منها العامالت المهاجرات الموسمّيات 
في األحياء الفقيرة واألرباض الهامشية 
قبل  إسبانيا  في  الفراولة  حول حقول 
أن يموت الناس هناك”. وأكد المسؤول 
االممي إّبانئٍذ على “اإلدارات المحلية 
وأرباب العمل والشركات التجارية أن 
تبحث بشكٍل عاجل عن إيجاد الحلول 
األوض��اع  إلنهاء  والعاجلة  الناجعة 
كنفها  ف��ي  يعيش  التي  المتدهورة 
الموسمّيات”.  الزراعيات  العامالت 
وجاءت هذه االنتقادات األممية العلنية 
إلسبانيا بعد سلسلة من الحرائق التي 
كانت قد اندلعت وشّبت في بيوت العمال 
الموسمّيين العاملين في ضيعات حقول 
الفراولة بإقليم ِويْلَبا اإلسباني على وجه 

الخصوص .
جميع  توفير  ينبغي  هذه  والحالة 
واالختبارات  اللوجستيكية   الوسائل 
العامالت  جميع  ل��ف��ائ��دة  المصلية 
المغربيات الموسميات، بهدف الحفاظ 
على صحتهّن وسالمتهّن ذهابًا وإّيابًا 
وتوفير النجاح لهذه العمليات، في إطار 
بها  الجاري  الصحية  التدابير  مراعاة 
العمل، مع األخذ بعين االعتبار االجراءات 
ينبغي مراعاتها عند  التي  االحترازية 
ذهابهّن وعودتهّن من وإلى أرض الوطن 
الغالي، فضاًل عن ضرورة توفير جميع 
التدابير واإلجراءات لسالمة المواطنات 
لتفادي الظروف الصعبة التي عشنها 
تواجدهّن  السابقة خالل  التجارب  في 
في الديار اإلسبانية من كل نوع حتى 
تدّخل  القول  سبق  كما  األم��ر  تطّلب 
األمم المتحدة لمطالبة إسبانيا بتوفير 
الظروف الحسنة لتلك الفئات الهّشة من 
المجتمع الاّلئي يعانين الفقر، والعوز 
والخصاص سواء في البالد التي قدموا 
للعمل  انتقلن  التي  تلك  في  أو  منها 

الفالحي الموسمي بها.

أصداء وسائل
 التواصل االجتماعي

وبناًء على ما سبق نرجو أن تكون 
وإقامتهّن  وعملهّن  سفرهّن  ظ��روف 

ميّسرة هذه المّرة في الديار اإلسبانية 
نقرأ-  زلنا  وما  قرأنا–  أن  بعد  خاّصة 
والتعاليق  المتابعات  م��ن  ال��ع��دي��د 
مختلف  ف��ي  نشرت  التي  المتوالية 
هذا  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
شرفًا  العمل  كان  وإن  القبيل،وحّتى 
وطبيعته  نوعه  ك��ان  كيفما  لصاحبه 
الوسائل  تلك  أصحاب  استنكر  فقد 
العامالت  مشاركة  عملية  االجتماعية 
الموسميات المغربيات في األصل في 
هذا النوع من العمل الُمزري الذي يلّطخ 
سمعة البالد، ويشّوه صورتها ويوحي 
وكأّن األمر يتعّلق ببلٍد غارٍق في براثن 
الفاقة والفقر واالحتياج والعوز، وطالب 
بعض المعلقين بإشراك الرجال في هذه 
العمليات، ووضع حدٍّ للمآسي التي عانت 
منها العامالت الموسميات من قبل خالل 
تواجدهن في اسبانيا أو عودتهن إلى 
أرض الوطن، والتي وصفها البعض ب� 
»المهزلة« فلعّل أصحاب الضمائر الحّية 
من أثرياء وأغنياء هذا البلد الميسورين 
، فضاًل عن هؤالء الذين اختارهم الشعب 
المغربي طواعيًة ليتقّلدوا زمام األمور 
ومقاليدها في هذا البلد األمين يفتحون 
أبواَب معاملهم ومصانعهم ويشرعون 
وِضَيَعهم  ومزارعهم  حقولهم  مداخَل 
في  والغارقات  الغارقين  هؤالء  ألمثال 
بؤر البؤس والخصاصة صونًا ومراعاًة 
لسمعة البالد وحفاظًا على ماء وجهها 
وهي بالد مشهود لها بتاريخها المجيد، 

وبماضيها التليد، وبتراثها العتيد .

 )*(كاتب وباحث ومترجم 
من المغرب، عضو األكاديمية 
اإلسبانية األمريكية لآلداب 
والعلوم بوغوطا كولومبيا.

عْودة َماآ�سي �لِهْجرة لعامالت قطف �لفر�ولة �إىل �إ�سبانيا

البّد أّنهّن يغادرن 
أرض الوطن على 
مضض، حالتهّن 
ُمزرية، وظروفهّن 
ُمبكية، يبرحنه 
ُمكَرهاٍت لجلب 
لقمة العيش اليومي 
الضروري بالكاد، لسّد 
رمقهّن ورمق أسرهّن 
وأطفالهن فى بلٍد جار 
كان له حتى األمس 
القريب وال يزال صوالت 
وجوالت ومواجهات...

وصفت الصحيفة 
اإلسبانية عملهن 
بـ«الجحيم الحقيقي«، 
مّما أخرج معاناتهن 
إلى النور، وفتح لهّن 
المجال لتقديم 
شكاوى إلى »نقابة 
العّمال األندلسية« 
التي لم تتأّخر ولم 
تتوان في دّق ناقوس 
الخطر، وعملت على 
توثيق شكاويهّن عن 
الحالة المزرية التي 
يعشنها...
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�لإقبال �ل�شديد على �لغاز في �إفريقيا: بين نمو 
�لقارة وم�شالح �لدول �لغنية!

وكاالت
يعتبر ناشطون وخبراء في مؤتمر األطراف أن 
أزمة  في  الغارقة  الغربية  للقوى  الشديد  االقبال 
طاقة على الغاز، يشكل وعدا غير مناسب لتنمية 
إفريقيا مشددين على أن مستقبل القارة يجب أن 

يستند إلى الطاقة املتجددة.
أثار الغزو الروسي ألوكرانيا عاصفة في أسواق 
الطاقة دفعت دول الشمال وخصوصا أوروبا إلى 
بأي  القتصاداتها  استراتيجية  إمدادات  ضمان 

ثمن.
ويصب األوروبيون اهتمامهم على دول إفريقيا 
الحمى  هذه  من  االستفادة  بعضها  يريد  التي 

الجديدة.
الكونغو  وجمهورية  السنغال  فاكتشفت 
الديموقراطية على سبيل املثال في الفترة األخيرة 
موارد نفطية وغازية تغذي اآلمال بتحقيق ثروات 
ضخم  مشروع  تطوير  موزمبيق  وتحاول  طائلة. 

للغاز الطبيعي املسال أرجئ ألسباب أمنية.
أفريكا"،  شيفت  "باور  مدير  أدوو  محمد  قال 
وقود  محطة  إفريقيا  من  تجعل  أن  تريد  "أوروبا 
على  األمر  هذا  من  قلقه  عن  معربا  بها"  خاصة 
غرار ناشطني أفارقة عدة في مؤتمر األطراف حول 
الشيخ  شرم  منتجع  في  املنعقد  )كوب27(  املناخ 

املصري على البحر األحمر.
السير على خطى  إلى  ال نحتاج  "لكن  وأضاف 

الدول الغنية التي تسببت بالتغير املناخي".
غير  تراكر"  أكشن  "كاليمت  منظمة  ورأت 
يشكل  الغاز  إلى  العاملي  السباق  أن  الحكومية 
نص  الذي  باريس  اتفاق  ألهداف  جديا"  "تهديدا 
وإن  مئويتني  درجتني  دون  االحترار  حصر  على 
قبل  بما  مقارنة  مئوية  درجة   1,5 بحدود  أمكن 

الثورة الصناعية.
مخاطر  املختلفة  املشاريع  تطرح  إفريقيا  وفي 
على أنظمة بيئية مهمة جدا مثل حوض الكونغو.

 انتقال أخضر عادل
التخلي  ينوون  ال  األفارقة  القادة  بعض  ان  إال 
رئيس  سال  ماكي  وقال  هذا.  األموال  مصدر  عن 
الغاز  من  املحرومة  أملانيا  تهتم  التي  السنغال 
كوب27  منصة  على  من  باحتياطيها  الروسي، 
قرارات  من  بدال  عادل  أخضر  انتقال  مع  "نحن 

تلحق األذى بمسار تطورنا".
وأشار عمر فاروق ابراهيم األمني العام ملنظمة 
البلدان اإلفريقية املنتجة للنفط "لدينا 600 مليون 
شخص في إفريقيا ال تصلهم الكهرباء بتاتا وأكثر 
من 900 مليون شخص ال يحصلون على مصادر 

طاقة حديثة للتدفئة أو إعداد الطعام".
وقال املسؤول النيجيري إن ارتفاعا هامشيا في 
جدا  املحدودة  املسؤولية  ذات  إفريقيا  انبعاثات 
في االحترار املناخي، "سيسجل فرقا أساسيا في 

حياة سكان إفريقيا أو موتهم".
تشينج  أويل  "من  ماكمام  ثولي  وقالت 
انترناشونال"، "يظهر مجرى التاريخ أن استخراج 
)مصادر الطاقة األحفورية( في الدول اإلفريقية لم 

ينعكس تنمية أو تمتع الناس بالطاقة أكثر".
إيسواتيني  من  والناشطة  املحامية  وأضافت 
إن إقبال الغربيني الناجم عن الحرب في أوكرانيا 
اإلفريقية  الدول  وستبقى  املدى"  قصير  "سيكون 

التي استثمرت في قدرات جديدة مع "أصول هالكة 
وتكاليف نزع التلوث وكل الدمار الذي يرافق هذه 

الصناعة".
كليا  فاقدة  أنها  "الهالكة"  األصول  وتعني 
لقيمتها. ويرى بعض خبراء االقتصاد أن الوقود 
األحفوري يهمش سريعا لتحل مكانه مصادر طاقة 

نظيفة ما يؤدي إلى فقدانه قيمته.
االثنني  نشر  تقرير  الخطر  هذا  إلى  أشار  وقد 
صادر عن "كربون تراكر". وكتب معدو هذا التقرير 
أن أسعار الوقود األحفوري ستتراجع في النهاية 
وستتبخر االستثمارات الغربية ووجهوا دعوة إلى 

الدول اإلفريقية للتعويل على الطاقة الشمسية.
رفع  على  "ملساعدتنا  أدوو  محمد  واقترح 
تحدي فقر الطاقة الذي نعاني منه يجب علينا أن 
نستغل القدرة الهائلة للطاقة املتجددة املتاحة في 

إفريقيا".
طريق  تسلك  أن  مثال  اإلفريقية  للقارة  ويمكن 
بمرحلة  املرور"  و"عدم  الغرب  عن  مختلفا  تنمية 
مصادر الطاقة األحفورية كما حصل عندما انتقلت 
الخبير  ورأى  الجوالة.  الهواتف  إلى  مباشرة 
تصبح  أن  يمكنها  إفريقيا  إن  الكيني  والناشط 

"قائدة خضراء".
هامش التقدم املتاح هائل. فإفريقيا لم تستحوذ 
من إجمالي االستثمارات العاملية  إال على 0,6 % 
دراسة  وفق  املاضي  العام  املتجددة  الطاقة  في 
لبلومبرغ ان إي أف في حني أنها تملك قدرة واسعة 

جدا وال سيما على صعيد الطاقة الشمسية.
من  تنتقل  قد  القارة  إن  تراكر"  "كربون  وقالت 
انتاج 14 غيغاوات على صعيد الطاقة الشمسية 
إلى أكثر من 400 غيغاوات بحلول 2050 مع كلفة 

ستستمر بالتراجع.

لوبي الطاقة االحفورية 
وأتت مجموعات الضغط في قطاع النفط والغاز 
املناخ  حول  األطراف  مؤتمر  إلى  كبيرة  بأعداد 
ما يثير قلق املدافعني عن البيئة الذين  )كوب27( 

يدعون إلى "إخراج امللوثني".
وتظهر أرقام منظمة "غلوبال ويتنس" ومنظمات 
أخرى أن "636 من أعضاء مجموعات الضغط في 
مجال الطاقة األحفورية املرتبطني ببعض من أكثر 
للمشاركة  تسجلوا  تلويثا  والغاز  النفط  شركات 

في املحادثات املناخية في كوب27".
مقارنة   %  25 نسبتها  زيادة  ذلك  ويشكل 

بكوب26 في غالسغو قبل عام.
ويأتي هؤالء األشخاص مع شركات القطاع من 
"بريتش برتليوم" و"شيفرون" و"شل" وغيرها أو 
يمثلون ضمن الوفود الوطنية قطاع مصادر الطاقة 
الثورة  منذ  استخدامها  يشكل  التي  األحفورية 

الصناعية السبب الرئيسي لالحترار املناخي.
وأتى العدد األكبر من اإلمارات العربية املتحدة 
التي تستضيف مؤتمر املناخ املقبل )كوب28( في 

2023، تليها روسيا.
املناخ  مؤتمر  أن  حكومية  غير  منظمات  وتفيد 
يضم عددا من أفراد مجموعات الضغط يفوق عدد 
ممثلي أكثر عشر دول ضعفا إزاء التغير املناخي.

األشخاص  عشرات  احتجاجية  حركة  وضمت 
"اخرجوا  عليها  كتب  الفتات  رفعوا  كوب27  في 

امللوثني".
تشينج  "أويل  من  ماكاما  ثولي  وقالت 
ممثلني  تضم  ضخمة  وفود  "ثمة  انترناشونال"، 

ضمن  بعضهم  والغازية  النفطية  الصناعات  عن 
وفود وطنية. وثمة حكومات من دول الشمال تأتي 
وفود  مع  إفريقيا  في  وغازية  نفطية  لرصد فرص 

كبيرة".

كفة امليزان ضد مصلحة إفريقيا
من  فممثلة  اإلفريقية  الدول  "أما  وأضافت 
جانبها ببعض الرسميني عن كل بلد فقط. لذا كفة 

امليزان معاكسة ملصلحة إفريقيا في املحادثات".
وأكدت مجموعات ناشطني من دول الجنوب في 
بيان "ال يأتي أعضاء مجموعات ضغط حول التبغ 
إلى مؤتمر حول الصحة وال يمكن لتجار األسلحة 

أن يروجوا ملنتجاتهم في مؤتمر حول السالم!".
املصرية  الرئاسة  ممثل  املجد  أبو  وائل  وأكد 
املحدد  العدد  معرفة  الصعب  من  أن  لكوب27، 
العضاء مجموعات الضغط الذين يمثلون قطاعات 
واألسمدة  االسمنت  مثل  جدا  ملوثة  أخرى 

والصلب.
مؤتمر  هامش  على  فعاليات  أن  أضاف  لكنه 
لهؤالء  ستتيح  املفاوضات،  عن  منفصلة  املناخ 
تحسن  أن  الشركات  لهذه  يمكن  كيف  يظهروا  أن 

ممارساتها.
لوكالة  كبيرة  غربية  نفطية  شركة  وأوضحت 
إلى  مندوبني  خمسة  أرسلت  أنها  برس  فرانس 
تطوير  حول  النقاشت  في  للمشاركة  كوب27 
امليثان  انبعاثات  من  الحد  أو  املتجددة  الطاقة 

وليس للضغط.
وقال عمرو فاروق ابراهيم األمني العام ملنتجي 
أروقة  في  برس  فرانس  لوكالة  األفارقة  البترول 
لم  فلو  هنا.  وجودنا  تبرير  نحاول  "ال  املؤتمر 
قائمة  على  مدرجني  الطاولة سنكون  على  نحضر 
الطعام على أي حال. فإذا لم نحضر إلى هنا لن 
نسمع صوتنا وستتخذ قرارات مخالفة ملا نعتبره 

مصلحتنا".
ويخلو اتفاق باريس املبرم عام 2015 ويهدف 
الدرجتني  دون  املناخي  االحترار  حصر  إلى 
مئويتني وإذا أمكن بحدود 1,5 درجة، من كلمات 

"فحم" و"نفط" وغاز" و"طاقة احفورية".

قرار  في  امللوثة  الطاقة  لهذه  ذكر  أول  وأتى 
االتفاق  على  موقعة  دولة   200 حوالى  اتخذته 
الوثيقة  لهجة  أن  مع  غالسغو  في  كوب26  خالل 
النهائية خففت على هذا الصعيد بضغط من الهند 

والصني واململكة العربية السعودية.

التمويه األخضر للشركات
"خطوطا  املتحدة  األمم  في  خبراء  ووضع 
الغسل  أو  التمويه  ملكافحة  واضحة  حمراء" 
بوعود  تقوم  خاصة  أطراف  جانب  من  األخضر 

واهية عن الحياد الكربوني.
الشركات واملستثمرين واملدن  فعدد متزايد من 
الكربوني  الحياد  واملناطق تقطع وعودا بتحقيق 

بحلول نهاية القرن.
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وأشاد 
التي  هذه  الخبراء  مجموعة  بعمل  غوتيريش 
شكلها خالل مؤتمر األطراف حول املناخ السابق 
مؤكدا أن هذه الوعود املقطوعة "غالبا  )كوب26( 
ما تتخللها فجوات كبيرة إلى حد يمكن لصهريج 

ديزل أن يمر عبرها".
التمويه  حيال  بتاتا  نتساهل  أال  "يجب  وأكد 

األخضر على صعيد الحياد الكربوني".
في غضون  الثمانية عشر  الخبراء  توصل  وقد 
أشهر قليلة إلى "تعريف عاملي للحياد الكربوني" 
وطريقة لتقييم درجة صدقية األطراف األخرى من 

غير الدول التي قطعت من وعودا في هذا املجال.
االبتعاد  هو  الصدقية  لهذه  الرئيسي  والشرط 
ما  كل  سيما  وال  للبيئة"  املدمرة  "النشاطات  عن 
يمكن أن يؤدي إلى قطع أشجار الغابات والتخلي 
التدريجي عن مصادر الطاقة األحفورية املسؤولة 

عن االحترار املناخي.
وشدد التقرير على أن املدن واملناطق والهيئات 
حققت  إنها  القول  يمكنها  "ال  والشركات  املالية 
في  باالستثمار  استمرارها  مع  الكربوني  الحياد 

مصادر جديدة للطاقة األحفورية".
تحترم  أن  يجب  االلتزامات  هذه  فكل 
الهيئة  في  الخبراء  وضعها  التي  السيناريوهات 
الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ الذين يرون 

درجة  ب1,5  االحترار  حصر  هدف  لتحقيق  أنه 
الكربون  الستخدام  الكامل  الوقف  يجب  مئوية 
استخدام  فيما  الكربون  احتجاز  يرافقه  ال  الذي 
و70   60 بنسبة  ينخفض  أن  يجب  والغاز  النفط 
مقارنة   2050 العام  بحلول  التوالي  على   %

بمستويات العام 2019.
"ريكاليم  منظمة  من  بينسون  لوسي  قالت 
غير الحكومية "في حني تنفق املصارف  فايننس" 
الكربوني  الحياد  إلى  وصلت  أنها  تدعي  التي 
احفورية  طاقة  مشاريع  في  الدوالرات  مليارات 
املجموعة  هذه  تضع  أن  جدا  املشجع  من  جديدة 

النقاط على الحروف".
التعهدات  "استخدام  ان  وشدد غوتيريش على 
بتحقيق الحياد الكربوني لتغطية عمليات توسع 
مضيفا  مدان"  أمر  األحفورية  الطاقة  في  كبيرة 
"محاولة التمويه هذه قد تسقط العالم في الهاوية 

املناخية. يجب وقف هذا االحتيال السام".
املتحدة  األمم  في  املستوى  رفيع  وقال مسؤول 
طلب عدم الكشف عن اسمه "الشركات العاملة في 
قطاع الطاقة األحفورية ينبغي عليها على األرجح 
البعض  أن  إلى  مشيرا  نشاطها"  أساس  مراجعة 
الطاقة  مصادر  إلى  االنتقال  عملية  بدأت  منها 

املتجددة.
ومن بني الشروط الالزمة للتمتع بالصدقية في 
غازات  انبعاثات  خفض  الكربوني،  الحياد  مجال 
الدفيئة إلى أدنى مستوى ممكن وليس تعويضها 
مشروع  تمويل  خالل  من  كربون"  "رصيد  بشراء 

لخفض االنبعاثات مثل إعادة تشجير غابة.
وقالت كاثرين ماكينا رئيسة مجموعة الخبراء 
هذه لوكالة فرانس برس "ال يمكن ببساطة شراء 
أرصدة كربون بسعر زهيد" وتفتقر إلى "الصدقية" 

احيانا.
على  الحصول  الشخص  أراد  "إذا  وأضافت 
العالمة األفضل فال يكفي أن يحضر الصفوف. بل 
آخر  املال لشخص  دفع  يمكنه  أن يجهد وال  عليه 

ليقوم بالعمل مكانه".
يجب  املدى  الطويلة  الوعود  أن  التقرير  ورأى 
أن تترافق مع خطة دقيقة مع أهداف محددة لكل 
خمس سنوات. ويجب أن تشمل كذلك كل نشاطات 
األول(  )النطاق  مباشرة  نشاطات  من  الشركة، 
واستهالك الكهرباء )النطاق الثاني( فضال عن أي 
انبعاثات غير مباشرة قبل االنتاج وبعده وصوال 
إلى الوقود الذي يستخدمه سائقو السيارات في 

شركة نفطية )النطاق الثالث(.
تساهم  تراكر"التي  أكشن  "نيت  منصة  وتفيد 
إجمالي  من   %  90 أن  أبحاث  مراكز  عدة  فيها 
الناتج املحلي العاملي مشمول راهنا بوعود حياد 

كربوني.
على  "ليست  الوعود  هذه  من  الكثير  أن  إال 
املستوى املطلوب أو أنها ال تتضمن كل املعطيات".
وأكد غوتيريش أن الرسالة املوجهة إلى رؤساء 
مضيفا  "واضحة"  البلديات  رؤساء  أو  الشركات 
خطوطكم  وراجعوا  املعايير  هذه  "احترموا 
التوجيهية من اآلن وعلى أبعد تقدير بحلول موعد 

انعقاد كوب28" بعد سنة من اآلن.
ودعا الحكومات أيضا إلى "بناء إطار تنظيمي" 

استنادا إلى هذه التوصيات.
الدراسات  مركز  من  إيتشيسون  ويل  وقال 
حاسم  منعطف  اليوم  "اعالن  ماب"،  "إنفلونس 
تشكل  وكانت  الشركات  تمارسها  التي  للضغوط 

عائقا أمام تحرك الحكومات".

الكلمات   المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
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نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...
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مراكش: 
سعيد منتسب 

ل��ي��س��ت ح���ك���اي���ة ف��ي��ل��م 
للمخرج  ينام"  "رايسبوي 
الكندي أنتوني شيم حكاية 
عن أم كورية جنوبية تحاول 
مع  ابنها  رفقة  تتأقلم  أن 
فحسب.  ك��ن��دا  ف��ي  الحياة 
لة  ُمَعَدّ حكاية  أس��اس��ا  ب��ل 
إلى  الصعود  عن  )مقلوبة( 
المقدس.  "ناراياما"  جبل 
القمة  إل��ى  باالبن  الصعود 
لتحقيق االنعتاق من الغربة 
واالغتراب، وسفر إلى الموت 
هربا من األلم في شقه النفسي 
رحلة  والمادي.  والوجودي 
شاقة، لكنها تتجه نحو مسار 
تحسيني، السترداد األصل، 
التي  وبناء شجرة األنساب 
ضاعت في منحدرات الغربة: 
العنصرية/ الغربة/ التحرش/ 
التخلي عن  تغيير األسماء/ 
االعتداءات  الطعام/  عادات 

المتكررة/ المخدرات...(.
الرقيق  الفيلم  هذا  ينقل 
وال���م���ره���ف وال���م���أس���اوي 
حكاية مستوحاة من تجربة 
المخرج  يختصرها  خاصة 
في "سرد افتتاحي مكتوب". 
فسو يونغ، األم، طفلة متخلى 
عنها أمام معبد كوري سنة 
1960، نشأت وترعرعت في 
أصبحت  ولّما  لأليتام،  دار 
طالبا  أح��ب��ت  ش��اب��ة  ف��ت��اة 
قرويا دفعته أزمة نفسية )أو 
مرضية( إلى االنتحار، تارًكا 
ولد  الوالدة  حديث  ابًنا  لها 
خارج الزواج. لذلك، انتقلت 
إلى كندا خوفا من العار. إنها 

حكاية أم عازبة وابن مفصول 
عن جذوره، مع ما يستتبع ذلك 
من صدام مع بيئة اجتماعية 
جديدة، خاصة أن عمق الفيلم 
يفشي أمامنا فشل االنفصال 
ع���ن األص�����ل، وم��أس��اوي��ة 
فاالبن  الجذور.  عن  التخلي 
)دونغ هيون( أصبح مراهًقا 
قوًيا، بشعر أشقر مصبوغ، 
وأصدقاء.  الصقة  وعدسات 
تعيش  األم  ص���ارت  بينما 
توازنا ملحوظا على مستوى 
وأسرتها  وعملها  مشاعرها 
يأتي  ول���ن  وص��داق��ات��ه��ا. 
االنقالب إال حين طلب األستاذ 
االبن،  ومنهم  تالميذه،  من 
بناء شجرة أنساب لعائالتهم، 
مقتبسة  أمامهم  مستظهرا 
ال  كنت  "إذا  أنجيلو:  لمايا 
تعرف من أين أتيت، فأنت ال 
تعرف إلى أين أنت ذاهب". 
إذن،  ال��ج��ذور،  ع��ن  البحث 
أن  يعني  مما  إلزاميا،  صار 
األم لم تنجح، رغم محاوالتها 
الكثيرة والمتكررة،   في بناء 
جدار بينهما وبين الماضي. 
دونغ  وال��د  ح��ول  فاألسئلة 
هيون التي تتأجل باستمرار 
غير مسمى، طفت  أجل  إلى 
"الواجب  مع  السطح،  على 
المدرسي"، وأصبحت تكتسي 
أهمية بالغة. إنها قضية حياة 
االنحناء  يعد  ولم  موت.  أو 

أمام الصمت ممكنا.
تظهر  ال��ف��ي��ل��م  ه���ذا  ف��ي 
ذلك  مرئية.  غير  بأنها  األم 
في  يحصرها  التأطير  أن 
أغلب الحاالت، في الخطوط 
يعزلها  ح��ي��ث  ال��ج��ان��ب��ي��ة، 
زم����الء ال��ع��م��ل ال��ك��ن��دي��ون 
ويتجاهلونها. كما أن المنزل 

مليء بظالل صامتة إن لم نقل 
إنها  الشيء.  بعض  كئيبة 
لمسة خانقة من المخرج لنقل 
اإلحساس بأن ما من مالذ من 
بالنسبة  الخارجي  العالم 
إال  المغتربين  وابنها  لألم 
بعضهما. الضيق والتضايق 
العناصر  ه��ي  واالن���ع���زال 
حين  بالمقابل،  المهيمنة. 
كوريا  إل��ى  الحكاية  تنتقل 
)العودة إلى الجذور( تتسع 
الرؤية وتضيء الشاشة، إذ 
المضاءة  الحقول  تمنحنا 
ب��ال��ش��م��س وال��م��س��اح��ات 
ودفء  المفتوحة  الخضرء 
بصرًيا  تبايًنا  المرتفعات 
الناقد  )بمفهوم  تحسينيا 
بريمون(،  كلود  الفرنسي 
أن  ن��درك  يجعلنا  ما  وه��ذا 
االنعتاق من الحياة المقيدة 
مجموعة  من  يمر  كندا  في 
المرتبطة  ال��ط��ق��وس  م��ن 
واخضراره  األصل  بإضاءة 
ال��ط��ع��ام،  وبهجته)طقس 
ط��ق��س ال��ش��رب ال��ع��ائ��ل��ي، 
حالقة الشعر، االغتسال في  
الحمام، الصعود إلى الجبل 
إن  لألب(.  االحترام  لتقديم 
الصغيرة  التفاصيل  ه��ذه 
نسيًجا  القصة  على  تضفي 
من الحميمية والخصوصية، 
ليس أقلها أهمية الطعام على 
مستوى صراع الهويات، منذ 

بداية الفيلم حتى نهايته.
أن  ف��ي  الفيلم  نجح  لقد 
حساسية  أم��ام��ن��ا  ي��ع��رض 
الشخصيات  تجاه  كبيرة 
والمواقف التي تجد نفسها 
فيها، مما يدفعنا في الكثير 
االنحناء  إلى  المشاهد  من 
والمراقبة والتماهي وتقييم 

المشاعر التي تبنى تدريجيا.
المخرج  أن  المؤكد  فمن 
ينقل  أن  أراد  أنتوني شيم  
إل��ي��ن��ا ال��ش��ع��ور ال��خ��اص 
والمؤلم والثقيل بالوقوع بين 
الرائع  الشيء  لكن  عالمين. 
في الفيلم هو أنه ينقل إلينا 
حكاية حول "حقيقة األشياء 
وغير  صغيرة  تبدو  التي 
وكيف  البداية"،  في  مرئية 
التي  األش��ي��اء  تلك  تتراكم 
نتوهم أنه من الممكن التخلي 
الهويات  إط��ار  خ��ارج  عنها 
إلينا  المتصارعة. كما ينقل 
األم  بين  للحب  آخ��ر  معنى 
وابنها. فعلى خالف أسطورة 
فيها  التي يحمل  "ناراياما" 
ليموتوا،  األم��ه��ات  األب��ن��اء 
قمة  إل��ى  ابنها  األم  تحمل 
الجبل ليعيش، في نوع من 
ربط الفرع باألصل. بل يمكن 
اعتبار الحكاية، في مستوى 
لألسطورة  تضعيفا  أعمق، 
التي تحكى هذه المرة بتبئير 
حب األم البنها. إنه إرشاد إلى 
مخرج ما، بينما تعرف أنها 
تنحدر نحو الموت )سرطان 

البنكرياس(.
لقد نجح الفيلم في جعلنا 
نقتنع أن العودة إلى التاريخ 
الخاص أمر  ضروري ومحفز. 
كما جعلنا نفهم أن االقتالع 
ليس من صميم بناء الهوية 
التي يصنعها الشوق العميق 
ببساطة  إنه   . الجذور  إلى 
فيلم ال ينسى، وهو بالتأكيد 
الجميلة  األف���الم  تلك  أح��د 
التي تجعلك تقترب من ألمك 
التحدي  ذلك  ومن  الخاص، 
الذي يلزمنا رفعه ضد الموت 

والنسيان.

اختتمت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، يوم 
الجمعة 11 نونبر 2022، فعاليات أيامها التواصلية 
والتكوينية لفائدة طلبة المدارس والمعاهد العليا 
لالتصال السمعي البصري، المنظمة بتوجيهات 
من السيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام، 
استمرارا في تنفيذ سياسة االنفتاح على المحيط 
واالتصال  اإلعالم  ميدان  في  واألكاديمي  المهني 
بالتوجهات  لاللتزام  البصري، وترجمة  السمعي 
الوطنية حول مساهمة المؤسسات العمومية في 
تأهيل الشباب وإدماجهم في المحيط المهني، مع 

تشجيع المالءمة بين التكوين والتشغيل.
وتمحورت األنشطة االختتامية لهذه الفعاليات 
حول طبيعة األعمال والمجهودات واالستثمارات 
التي  والمستقبلية  اآلنية  والتكنولوجية  التقنية 
تباشرها الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، لمزيد 
بما  العمومية  اإلعالمية  للخدمة  التجويد  من 
التحوالت  ظل  في  الشباب،  لتطلعات  يستجيب 
الهائلة التي تشهدها أنماط استهالك المحتويات 
نموذجها  على  الضوء  سلطت  كما  السمعية؛ 
مبادئ  إعمال  القائم على  والتدبيري  االقتصادي 

الحكامة الجيدة.
وفي هذا الشأن أشرف السيد جاد بناني، مدير 
الوطنية  للشركة  التسيير  ومراقبة  االفتحاص 
كلية  طلبة  لفائدة  ورشة  على  والتلفزة  لإلذاعة 
القانون والسياسة والعلوم االجتماعية بالجامعة 
الدولية للرباط، حول مختلف مراحل إعادة الهيكلة 
المرفق  تدبير  منها  مر  التي  الحكامة  وتحسين 
اإلعالمي العمومي، ونتائج الورش المهيكل الذي 
انخرطت فيه المؤسسة في مجال مراجعة نظام 
التدبير الخاص بها بغية إرساء رؤية أكثر وضوحا 
للمساطر والمسؤوليات، واعتماد دفتر للمساطر 
يمنح  إطارا هيكليا متجانسا للعمليات ذات الطابع 

اإلداري والمالي والتقني والتقييم التتبعي.
الختامية  األنشطة  شهدت  آخ��ر  جانب  وم��ن 
استكمال تنظيم زيارات بيداغوجية إلى مختلف 
المصالح والبنيات لفائدة 60 طالبا آخرين، َمكنتهم 
من التعرف عن قرب على مختلف الجوانب التقنية 
لعمليات اإلنتاج اإلذاعي والتلفزي، السيما مجاالت 
باإلذاعة  اإلخبارية  والنشرات  البرامج  إخ��راج 
الصوت،  هندسة  من  بها  يتصل  وما  والتلفزة، 

المحتويات  وتجهيز  وإع��داد  الصورة،  والتقاط 
السمعية البصرية على حواملها التقنية قبيل بثها 
للمستمعين والمشاهدين أرضيا وفضائيا ورقميا.

كما تم إبراز مؤشرات نجاح الخدمات اإلذاعية 
والتلفزية العمومية، في تقديم خدماتها واستقطاب 
القنوات  استحواذ  ومنها  المغاربة،  المشاهدين 
الوطنية العمومية سنويا على ما ال يقل عن 60 % 
من معدل حصة المشاهدة؛ وهو رقم يبقى استثنائيا 
وقويا جدا مقارنة بأداء القنوات العمومية في باقي 
بلدان العالم، ويجسد نجاح المؤسسة في توطيد 
المكانة الريادية لقنواتها اإلذاعية والتلفزية في 
المشهد السمعي البصري الوطني، والمتمظهرة في 
االرتباط القوي للمغاربة بهذه الخدمات العمومية، 
رغم المنافسة الشديدة، التي تتميز بوجود عرض 
إعالمي واسع من 1200 قناة فضائية تستهدف 

المغرب ببثها.
التلفزية  الخدمات  استفردت  اإلطار  هذا  وفي 
أرقام  بجذب  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  للشركة 
خالل  الشهري  معدلها  تراوح  قياسية،  مشاهدة 
مليون   12.437 بين   ،)2022( الجارية  السنة 

استهالك  ضمن  م��ش��اه��دة  مليون  و16.599 
إجمالي للتلفزيون بالمغرب تراوح بين 20.587 
تميزت  بينما  مشاهدة،  مليون  و24.520  مليون 
القنوات اإلذاعية للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
باستقطابها خالل السنة ذاتها ما قدره 7.5 ماليين 
مستمع في األسبوع، وهو رقم يمثل نسبة 26.4 في 
المائة من نسبة التغطية العامة لإلذاعات بالمغرب.

وفي ما يخص الخدمات الرقمية للشركة الوطنية 
السنة  هذه  خالل  واصلت  فقد  والتلفزة  لإلذاعة 
عدد  فبلغ  المغاربة،  من  واسعة  فئات  استقطاب 
للشركة  المتدفق  الحي  البث  تطبيق  مستعلمي 
أكثر    »SNRTlive« والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
من 3 ماليين و800 ألف مستعمل، في حين شكلت 
على  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  قنوات 
شبكات التواصل االجتماعي موعد المغاربة من 
أجل مشاهدة وإعادة مشاهدة برامجهم المفضلة، 
السيما من طرف الشباب البالغة أعمارهم أقل من 

35 سنة.
وتجدر اإلشارة إلى أن أنشطة اختتام فعاليات 
أيام التواصل والتكوين للشركة الوطنية لإلذاعة 
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اختتام اأيام ال�صركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التوا�صلية والتكوينية 
لفائدة طلبة المدار�س والمعاهد العليا للت�صال ال�صمعي الب�صري

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

فيلم »راي�صبوي ينام« للمخرج الكندي اأنتوني �صيم
ال�صعود اإلى جبل »ناراياما« �صد الموت والن�صيان!

اأ�صود الأطل�س في �صيافة 
الرابور »مراد« بالدار البي�صاء

أحيى مغني الراب المشهور على الصعيدين اإلسباني واألوروبي، »مراد« 
حفال فنيا بالقاعة المغطاة للمركب الشرفي محمد الخامس بالدار البيضاء، 

حضره اآلالف من محبي ومتتبعي هذا الفنان الشاب.
حضور كل من سليم أمالح العب وسط  وما ميز حفل الرابور »مراد« 
المنتخب الوطني وحارس األسود منير المحمدي، إذ تجمعهما صداقة 
قوية بمعتلي المنصة، فيما غاب صديق عزيز ثالث عن السهرة، الموهوب 

أشرف حكيمي.
فيما عبر  و«كوينزا«  واعتلى نفس المنصة، كل من الرابور »روبيو« 
»مراد« عن فرحته العارمة وشرفه لصعود منصة مغربية، في أول حفل له 
بالمملكة، والذي اتسم بحسن التنظيم واحترافية اللجنة المكلفة بذلك، 
ناهيك عن الحضور القزي لموقع guichet، الذي يسخر موارده لخدمة 

قطاع الثقافة بالمغرب.
يشار إلى الرابور »مراد« لم يكتسب شهرته في أوروبا وإسبانيا صدفة، 
وإنما كان صوت الشباب هناك، وعبر عن واقعه ومعاناته ومشاكله، وأبدع 
في إيصالها والنضال من أجلها، فيما يعتبر نجاح هذا الحفل نافذة، ننسى 
»البولفار«، ونطل منها على شباب مسؤول  في  البعض  أفسده  ما  بها 

وواع، ويقدر الفن.

Al Ittihad Al Ichtirakiأخبار04
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مكتب الرباط

رئيس  ايذي،  يوسف  طرح 
بمجلس  االشتراكي  الفريق 
ال��م��س��ت��ش��اري��ن، إش��ك��ال��ي��ة 
النظام األساسي لهيئة كتابة 
الضبط، مؤكدا أنه »باعتبارنا 
كفيدرالية  اجتماعيا  شريكا 
يجعل  للشغل،  ديموقراطية 
مسؤوليتنا مزدوجة في طرح 

هذا الموضوع.« 
وأوض����ح ي��وس��ف اي���ذي، 
خالل جلسة األسئلة الشفوية 
بمجلس المستشارين أول أمس 
الثالثاء، أن آخر تعديل للنظام 
األساسي لهيئات كتابة الضبط 
ذلك  وم��ن   ،2011 سنة  ك��ان 
الحين إلى اليوم، عرف جهاز 
تغيرات  الضبط  كتابة  هيئة 
كبيرة وهيكلية، باإلضافة إلى 
ما ترتب عن التنظيم القضائي 

الجديد على هذه الهيئة. 
وت���اب���ع رئ���ي���س ال��ف��ري��ق 
االش�����ت�����راك�����ي ب��م��ج��ل��س 
المستشارين، في تعقيبه على 
وزير العدل، »الجميع مطالب 
وهذه مسؤولية جماعية، ألننا 
وشركاء  للموظفين  كمثليين 

نتهم  أصبحنا  اجتماعيين 
من  ع��ددا  أن  حيث  بالكذب، 
متوافقا  كان  التي  المشاريع 
منها  العدل،  وزارة  مع  عليها 
الخاص،  الحساب  مراجعة 
ج����رى رف��ض��ه��ا م���ن ط��رف 
ذات  الحكومية  ال��ق��ط��اع��ات 

الصلة.« 
على  اي��ذي  يوسف  وش��دد 
بدراسة  مطالبة  الحكومة  أن 
لمراجعة  المادية  اإلمكانيات 
وتحسين  األس��اس��ي  النظام 
هيئة  داخل  العاملين  أوضاع 
ع��ام،  بشكل  الضبط  كتابة 
وإنصاف الساللم الدنيا، على 
اعتبار أنه القطاع الوحيد في 
بالدنا الذي اليزال يعمل بنظام 
باإلضافة  ال��خ��ام��س،  السلم 
التي  ال��ن��وع��ي��ة  ال��م��ه��ن  إل���ى 
تلقى إغراءات كبيرة في باقي 
القطاعات وهي غير موجودة 

داخل قطاع العدل. 
وأشار المستشار االتحادي 
إلى أن وضعية رؤساء كتابة 
الضبط تسائلنا جميعا حول 
يتلقونها،  التي  التعويضات 
المتاح  العمل  إمكانية  وحول 
ب�أي  ت���وازي  ال  وال��ت��ي  لهم، 
المصالح  األح���وال  من  ح��ال 
لباقي  اإلقليمية  الخارجية 

القطاعات الحكومية. 
في  اي��ذي  يوسف  وسجل 
أن  العدل،  وزير  على  تعقيبه 
المدخل السياسي واإلرادة   «
لكن  مهمة،  عنها  عبرتم  التي 
ال ب��د م��ن رص��د االع��ت��م��ادات 
لمراجعة  ال��الزم��ة  ال��م��ال��ي��ة 
النظام األساسي بشكل يضمن 
الخدمات  تقديم  الجهاز  لهذا 
المرجوة منه في تسيير ولوج 

المواطنين للعدالة.« 
واس�����ت�����غ�����رب رئ���ي���س 
بمجلس  االشتراكي  الفريق 
كيف  متسائال  المستشارين، 

في  متوالية  مشاريع  لثالثة 
عهد وزراء مختلفين، لمراجعة 
تعويضات الحساب الخاص، 
أن يتم رفضها في آخر المطاف، 
أنها غير مكلفة، حيث أن  مع 
المخصص  المالي  ال��وع��اء 
دائما  الموظفين  لتعويضات 
يعرف الفائض، وهذه األموال 
طريق  ع��ن  تحصيلها  ي��ت��م 

موظفي هيئة كتابة الضبط. 
وخلص إلى أن هناك اليوم 
أعباء جديدة يفرضها التنظيم 
أعباء  إلى  إضافة  القضائي، 
القانون  م��ش��روع  بها  ج��اء 

المالي. وسيصبح موظفو هيئة 
كتابة الضبط يقمون بتحصيل 
الضرائب ومراقبة الملزمين من 
المهنيين ومساعدي القضاء، 
وبالتالي ومن باب اإلنصاف، 
مراجعة  المرحلة  تستوجب 
في  العاملين  ألوضاع  جذرية 
المحاكم وموظفي هيئة كتابة 
الضبط، بما يضمن إنصافهم 
من  تمكينهم  يضمن  وب��م��ا 
حقوقهم العادلة والمشروعة. 
من جهته ساءل المستشار 
البرلماني السالك الموساوي، 
ب��اس��م ال��ف��ري��ق االش��ت��راك��ي 

وزير  المستشارين،  بمجلس 
والتعليم  الوطنية  التربية 
األولي والرياضة، حول تدابير 
الرقي بالمدرسة العمومية من 
خارطة  استراتيجية  خ��الل 

الطريق -2022 2026. 
وأوض��������ح ال��م��س��ت��ش��ار 
المخططات  أن  البرلماني، 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي 
كثيرة،  القطاع  ه��ذا  عرفها 
الوطني  الميثاق  م��ن  ب���دءا 
البرنامج  والتكوين،  للتربية 
االس��ت��ع��ج��ال��ي، ث��م ال��رؤي��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��إص��الح 

2015 – 2030 التي تحولت 
قانون  إلى  الكبرى  مقاصدها 
المشاورات  ثم   ،51.17 إطار 
الوطنية، والتي تمخض عنها 
مشروع خارطة الطريق الذي 
إلصالح  ال��وزارة  عنه  أعلنت 
منظومة التربية الوطنية للفترة 
الممتدة من 2022 إلى 2026، 
التنموي  النموذج  يالئم  بما 

الجديد للمملكة. 
الموساوي،  السالك  وأك��د 
خالل جلسة األسئلة الشفوية 
بمجلس المستشارين الثالثاء، 
التعليم  منظومة  إص��الح  أن 
في نظرنا كفريق اشتراكي، ال 
يكتفي بخطط واستراتيجيات 
ارتجالية  وأحيانا  متسرعة 
ظرفية  إلك��راه��ات  تستجيب 
فقط، بل يقتضي توفر اإلرادة 
بلورة  في  الكاملة  السياسية 
تجعل  ع��م��وم��ي��ة  س��ي��اس��ات 
مجاال  التعليم  منظومة  من 
لالستثمار المعرفي ويمكن من 
تعزيز مبدأ المواطنة وإرساء 
دعائم المدرسة الجديدة تربية 

وتكوينا. 
وأشار المستشار االتحادي، 
أن  ال��وزي��ر،  على  تعقيبه  في 
في  المجالية  العدالة  انعدام 
والمشاريع  ال��م��وارد  توزيع 

والمخططات والبرامج، هي في 
عدم  في  رئيسي  نظرنا سبب 
انتظارات  من  العديد  تحقيق 
أهمها  المغربي  ال��م��واط��ن 

تجويد المدرسة العمومية. 
وسجل السالك الموساوي، 
التعليمية  األس����ر  م��ع��ان��اة 
بجهة  معا  التالميذ  وأس���ر 
الحمراء،  الساقية  العيون 
من استمرار ظاهرة االكتظاظ 
بمختلف المستويات في القسم 
في  الحاد  والنقص  الواحد، 
مهول  بشكل  التربوية  األطر 
المواد  بعض  في  خصوصا 
التحتية  والبنيات  العلمية، 
مع  للمؤسسات  المهترئة 
الصحية  ال��م��راف��ق  ان��ع��دام 
والمالعب الرياضة، ومكتبات 

للمطالعة ....  
وخلص إلى أنه رغم الوعود 
ال��ك��ث��ي��رة ف���ي إص����الح ه��ذا 
ورغم  الجهة،  بهذه  الوضع 
واالستراتيجيات  المخططات 
التي عرفتها المنظومة، إال أن 
هذه اإلجراءات حتى وإن كانت 
مناسبة تبقى صعبة التنفيذ، 
ينقصها  أجرأتها  حالة  وفي 
التتبع والمراقبة استنادا إلى 
األهداف واآلجال المعلن عنها 

في هذه المخططات.

الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين يتابع قضايا جودة التعليم وكتاب الضبط  
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ليبستادت،  دي���ب���ورا  ال��س��ف��ي��رة  أب����رزت 
لرصد  األمريكي  للرئيس  الخاصة  المبعوثة 
الثالثاء  أمس  أول  السامية،  ومكافحة معاداة 
مكافحة  في  كشريك  المغرب  دور  بالرباط، 
للصحافة،  تصريح  السامية. وفي  معاداة 
الخارجية  الشؤون  وزير  مع  محادثاتها  عقب 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
ناصر بوريطة، أشادت ليبستادت بالجهود التي 
السامية  "معاداة  مكافحة  في  المغرب  يبذلها 
والكراهية واألحكام المسبقة". وبعد أن نوهت 
الدبلوماسية األمريكية باالهتمام الخاص، الذي 
هذا  أن  أك��دت  المعركة،  لهذه  المملكة  توليه 
االهتمام نابع من المكانة التي يحتلها المكون 
شاركت  المغرب. وقد  تاريخ  في  اليهودي 
ليبستادت، التي تزور المملكة حاليا،في حفل 
للواليات  العامة  القنصلية  نظمته  استقبال 
الجالية  أعضاء  بحضور  األمريكية،  المتحدة 

اليهودية المتواجدين بالمملكة.
 أشادت السفيرة ديبورا ليبستادت  بالدار 
البيضاء بالنموذج المغربي في مجال الحوار 

بين األديان.
وخالل حفل استقبال نظمته القنصلية العامة 
أعضاء  بحضور  األمريكية  المتحدة  للواليات 
الجالية اليهودية المتواجدين بالمملكة، سلطت 
ليبستادت الضوء على ريادة المغرب في مكافحة 

مظاهر معاداة السامية.

وقالت في تصريح للصحافة إن األمر يتعلق 
بفرصة "ثمينة بالنسبة لي للتفاعل مباشرة مع 
الجالية اليهودية في المغرب ، خاصة بالنظر 
إلى أهمية هذه الجالية وتاريخها". كما أشارت 
المسؤولة األمريكية إلى أن المغرب يحتل مكانة 
اليهودية،  للجالية  الطويل  التاريخ  في  مهمة 
مبرزة أنه على الرغم من أن عدد هذه الجالية 
المعابد  إال أن عدد   ، لم يعد كما كان من قبل 
الموجودة ال  اليهودية  والمقابر والمؤسسات 

يزال مثيرا لإعجاب.
وأضافت أنه منذ استئناف العالقات المغربية 
اإلسرائيلية ، توافد على المغرب عدد من اليهود 
قادمين من مختلف أرجاء المعمور فضال عن 
آخرين من أصول مغربية يعيشون بالواليات 
المتحدة، وذلك رغبة منهم في اكتشاف التطور 

الذي تشهده البالد.
ضمان  حقيقة  أن  ليبستادت  أك��دت  كما 
الدستور المغربي لحقوق جميع األديان ، بما 
في ذلك العبرية ، هو أمر خاص للغاية. وأعربت 
ليبستادت عن سعادتها بتواجدها في المغرب 
ووزير  بايدن  جو  األمريكي  للرئيس  كممثلة 
الخارجية توني بلينكين، مبرزة أن زيارتها هذه 
تشكل فرصة لمناقشة االستراتيجيات وتبادل 
والجهات  الحكوميين  المسؤولين  مع  األفكار 
الفاعلة في المجتمع المدني حول سبل المكافحة 
معا ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، 

مع العمل على االستفادة من التبادالت اإليجابية 
التي تحققت بالفعل ، واالحتفاء بالتاريخ العريق 
الذي يجمع بين المغاربة اليهود والمسلمين.

للواليات  العام  القنصل  عبر   ، جانبه  من 
المتحدة األمريكية في الدار البيضاء ، لورانس 
راندولف ، عن فخره باستقبال ليبستادت خالل 
أكثر على  التعرف  ، من أجل  للمغرب  زيارتها 
بين  ال��ح��وار  مجال  ف��ي  المغربي  ال��ن��م��وذج 
الثقافات واألديان ، باعتباره أحد األسس التي 
تقوم عليها العالقات العريقة التي تجمع بين 
المغرب والواليات المتحدة ألكثر من 250 عاما 

من التاريخ المشترك.
وقال راندولف "لقد أتيحت لنا الفرصة طوال 
اليهودية  الجاليات  أف��راد  مع  للتحدث  اليوم 
والمسيحية ، وكذلك مع المسلمين ، والحظنا 
أن أتباع الديانات التوحيدية الثالثة يجسدون 
قيم التعايش المشترك. لقد كانت فرصة سانحة 
لليبستادت للوقوف على النموذج الذي يمثله 
المغرب سواء بالنسبة لمحيطه اإلقليمي وكذا 

للعالم".
وتم تعيين ليبستادت المؤرخة واألكاديمية 
، مبعوثة خاصة برتبة سفير من قبل مجلس 
الشيوخ األمريكي في 30 مارس لقيادة الجهود 
وتعزيز السياسة الخارجية األمريكية التي تهدف 
إلى مكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء 

العالم.

العربي رياض

أعلنت الهيئات التمثيلية لقطاع النقل الطرقي أنها ستخوض 
إضرابا وطنيا يوم 21 نونبر، وجاء في بالغ أصدرته بأن قرار 
خوض اإلضراب مرده األساسي الزيادة في أسعار المحروقات، 
والتي بلغت مستويات غير مسبوقة حيث أصبح من الصعب 
على المقاوالت النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي، ومنها 
من تعرضت لإفالس وأخرى تصارع تراكم الديون، وأوضح 
مصطفى نكيمات، رئيس الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق 
والموانئ، بأن هذا اإلضراب اضطراري وبأنه مفروض على 
العاملين في القطاع وهو  يشبه توقفا عن العمل، ألن حركية 
نقل البضائع عبر الشاحنات تقلصت نتيجة األزمة االقتصادية 
األخيرة التي عرفها العالم جراء الحرب األوكرانية الروسية، 
وأيضا بسبب مخلفات جائحة كوفيد، األمر الذي تسبب في 
عجز مالي للمقاوالت النقلية المهيكلة، ينضاف إلى هذا كله 
ارتفاع أسعار المحروقات، وأبرز محدثنا بأن أزمة القطاع فيها 

ماهو ذاتي أي ما يرتبط بالمهنيين ببعضهم وفيها ماهو فوق 
طاقتهم وتتحمل مسؤوليته الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 
الطرقي عبر  النقل  أن عملية تحرير قطاع  اآلن، معتبرا  إلى 
الشاحنات لم تكن في المستوى المطلوب، ولم تضع محددات 
لولوج المهنة، حيث تم فتح الباب أمام العموم، وهو ما نحصد 
نتائجه اليوم، وإذا نزلنا إلى الميدان نجد أن عرض الشاحنات 
يفوق الطلب ومعظمها اليدخل ضمن المقاوالت المهيكلة وال 
عمال لها وليس على عاتقها مصاريف تتحملها كما هو حال 
المقاوالت المهيكلة، وهنا لم تقو الجهات المسؤولة عن حماية 
الفئة المهيكلة، وبالفعل فقد انهارت العديد منها، واآلن هناك 

احتقان وجب االنتباه إليه .
وذهب الغليمي عسيلة، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي 
النقل الطرقي، في حديثه لجريدتنا، إلى أن المهنيين وجدوا 
حوار  أي  يفتح  ولم  وجوههم  في  مقفلة  المسؤولين  أبواب 
معهم  لمناقشة مشاكلهم، وعاب على الوزارة الوصية فشلها 
وجب  الذين  بالمهنيين  الخاصة  التطبيق  تقنية  إنجاح  في 

دعمهم في مواجهة األسعار المرتفعة للمحروقات. 

االتحاد االشتراكي

ي��ن��ظ��م ال��م��ه��ن��دس��ون ال��م��س��اح��ون 
الخاص يومه  بالقطاع  الطبوغرافيون 
البرلمان  أمام  17 نونبر وقفة  الخميس 
للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون رقم 
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مشروع  تضمنه  ما  بإسقاط  والمطالبة 
على  الضرائب  إدارة  حجز  من  المالية 
دخل المهندسين المساحين الطبوغرافيين 
وباقي المنتسبين للمهن الحرة، و اقتطاع 
%20 من رقم معامالتهم من المنبع، وهو 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  يشكل حسب  م��ا 
الطبوغرافيين  المساحين  المهندسين 
أزاحت  حقيقيا حيث  تشريعيا  انقالبا 
الحكومة النظام الجبائي التصريحي الذي 
ظل سائدا بالمملكة المغربية لعدة عقود 
وإلى غاية سنة 2022، والذي يقوم على 
تحت  للمهنيين  التلقائية  التصاريح 
المراقبة البعدية إلدارة الضرائب وينتهي 
بأداء الضريبة، وأن الحكومة قامت في 
رقم  بتضريب  المذكور  القانون  مشروع 
ضدا  الصافي  الربح  عوض  المعامالت 

على كل مبادئ العدالة الجبائية. 
 ويعتبر المهندسون أن مشروع قانون 
الضرائب  إدارة  خ��ول  قد   2023 سنة 
شرع  إعمال  في  تتمثل  خطيرة  سلطات 
المهندسين،  أموال  لرؤوس  ومدها  اليد 
وليس للربح الذي حققوه، والتي تنضاف 
للسلطات الواسعة والخطيرة التي كانت 

لها بالتشريعات السابقة، منها إمكانية 
الممتلكات  على  والحجز  الحرية  سلب 
ينم عن  مما  العلني،  المزاد  في  وبيعها 
تركيز خطير وغير مسبوق للسلطات في يد 
إدارة الضرائب وسيؤدي حتما لالستبداد 
والتغول، على فئة واسعة من المواطنين 

المغاربة العزل.. 
المساحون  المهندسون  أعلن  وق��د 
رفضهم  ع��ن  بيان  ف��ي  الطبوغرافيون 
المالية لسنة  قانون  به  لما جاء  القاطع 
2023 من إج��راءات وق��رارات، وذلك لما 
على  وخيمة  تداعيات  من  لها  سيكون 
المهنة وباقي المهن الحرة، إذ ستسرع في 
تدمير النسيج االقتصادي المغربي وتعمق 
األزمة الخانقة التي تعاني منها المقاوالت 

والمكاتب الهندسية الطبوغرافية بسبب 
بسنوات  ابتدأت  المعاناة  من  سنوات 
وبقيت  الدخل  انعدم فيها  التي  كورونا 
المستخدمين  وأجور  المصاريف  فيها 
مرتفعة، وتلتها األزمة العالمية المتعلقة 
الصاروخي  واالرتفاع  أوكرانيا  بحرب 
ذلك  عن  ترتب  وما  المحروقات،  ألسعار 
من ارتفاع مهول ألسعار كل المعدات و 
الهندسي  للمنتوج  الالزمة  المصاريف 

الطبوغرافي.
الحكومة  بأن  المصدر   ذات  واعتبر 
التي  الضمانات  كل  العمق  في  تضرب 
كان يوفرها النظام التشريعي التصريحي 
وإبداء  تواجهية  من  للمهنيين  السابق 
المالحظات قبل الفرض الضريبي، وأن 

التصريح الضريبي الذي يقدمه المهني 
ُيعتبر  كان  السابقة  التشريعات  ظل  في 
إدارة  تثبت  حتى  صحيحا  تصريحا 
الضرائب بحجج وأدلة دامغة عدم صحته، 
مما يعني أن المشرع السابق قد خفف 
عبء اإلثبات على المهني و ألقى بثقله على 
اإلدارة، وهو ما يثبت أن التشريع الُمدرج 
في قانون مالية سنة 2023 هو قلب خطير 
للنظام الضريبي المغربي حيث سيصبح 
المهني  الملزم  على  ملقى  اإلثبات  عبء 
أن  عليه  يجب  من  هو  وال��ذي سيصبح 
ومعامالته  صحيحة  وثائقه  بأن  يثبت 
صحيحة وأنه لم يربح أقل من %20 من 
رقم معامالته، من أجل استرداد المبالغ 

المالية المسلوبة.

المغربية عن  للصحافة  النقابة الوطنية  أحجمت 
تنظيم أي نشاط أو احتفالية على المستويات المحلية 
أو الجهوية أو الوطنية بمناسبة تخليد اليوم الوطني 
إلى  اليوم  هذا  يفتقد  السنة  هذه  أن  مؤكدة  لإعالم 

مبررات االحتفاء به.
الجريدة  لها، توصلت  بالغ  في  النقابة  واعتبرت 
بنسخة منه، أن هذا القرار جاء استحضارا لموجبات 
قلوبنا  في  الرمزية  ومكانته   « اليوم  بهذا  االحتفال 
وطنية  كنقابة  به  نعتز  وطني  ي��وم  في  كمهنيين 
المفترض  األكثر تمثيلية، وحيث من  ومهنية تعتبر 
أن يكون محطة لتثمين المكتسبات، ولتحيين القوانين 
والمرجعيات المعيارية، ولفتح نقاش من أجل تطوير 

المهنة. 
وأضاف بالغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
أنه أمام هذا المشهد المؤسف، ما فتئت النقابة تدق 
ناقوس الخطر، وتنبه إلى أخطار هذه االنزالقات، التي 
والعاملين  العامالت  حقوق  على  عواقب  لها  ليست 
بقطاع الصحافة واإلعالم فقط، بل إن تأثيراتها السلبية 
تمس صورة المغرب، باعتبار افتقادنا إلى منصات 

إعالمية قادرة على الدفاع عن مصالح البلد.
 واعتبرت النقابة هذا الموقف صيغة احتجاجية 
حماية  في  مسؤولياته  أمام  الجميع  لوضع  إنذارية 
المهنة وتطويرها واستنكارا لكل أشكال التضييق على 
عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدرت، 

ولكل أنواع هضم الحقوق االجتماعية واالقتصادية 
لكافة العاملين والعامالت في مهن اإلعالم والصحافة.

المنظومة  وتجويد  تحيين  إلى  النقابة  دعت  كما 
من  يوسع  بما  الصحافة،  لمهنة  المنظمة  القانونية 
هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في اآلن 
نفسه مكتسبات العامالت والعاملين بالقطاع، وبما 
في  الحق  يجعل  وبما  الدخالء،  من  المهنة  يحمي 

الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا..
به  يقوم  ما  شجب  على  ش��ددت  الصحافة  نقابة 
الرسمية  اإلعالمية  المؤسسات  عن  المسؤولون 
)قنوات وإذاعات ووكالة األنباء وغيرها،( من ممارسات 
أي  من  وتحد  والصحافيين،  الصحافيات  تستهدف 
إشعاع للمنتوج اإلعالمي الرسمي، الذي أضحى عاجزا 
عن منافسة اإلعالم األجنبي حتى في تغطية النقاشات 

العمومية المحلية.
المقاوالت  بعض  تدبير  يعرفه  بما  ن��ددت   كما 
الدكتاتورية  منطق  سيادة  من  الخاصة  اإلعالمية 
ومن  والعاملين،  العامالت  على  والتعسف  والتحكم 
تحويل للدعم العمومي إلى آلية ريعية لمراكمة الربح 
غير المشروع، في ظل غياب دفاتر تحمالت واضحة، 

وآليات رقابة متواصلة.
الصحافيات  عموم  بيانها  في  النقابة   ودعت 
للمهنة  االعتبارية  القيمة  عن  للدفاع  والصحافيين 
ونبلها، واحترام أخالقياتها، والتصدي لكل مظاهر 

كل  الكرامة رافضة  من  والحط  واإلقصاء  التعسف 
االعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات 
أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف 
من  أو  القانون،  بإنفاذ  المكلفة  العمومية  القوات 
طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف 
في  كانت  سواء  أخرى  جهة  أي  من  أو  المنتخبين، 

السلطة أو في المجتمع.
للصحافة  وجهت النقابة الوطنية  األخير   وفي 
المغربية نداءها إلى الجسم الصحافي الوطني، وإلى 
عموم القوى المدنية المهتمة بحرية الصحافة والرأي 
والتعبير إلى التكتل والعمل التنسيقي للدفاع عن حق 
المغاربة في إعالم حر ومهني وتعددي وذي جودة، 

ويحترم حقوق كافة العامالت والعاملين.
للصحافة  الوطنية  النقابة  »إن  البيان   وأضاف 
اليوم  الموقف في  اتخاذ هذا  المغربية وهي تختار 
الوطني لإعالم، تجدد مد يدها للجميع من أجل انتشال 
قطاع الصحافة من الدرك الذي أوصلته له سياسات 
تخريبية وتوجهات يقودها الجشع، وتدعو إلى تدخل 
واالتصال  اإلعالم  بقضايا  المعنيين  كافة  من  عاجل 
تأهيل  قصد  بها،  العاملين  وحقوق  المهنة  لحماية 
للتنافسية  والخاصة  الرسمية  اإلعالمية  المقاوالت 
على المستويات اإلقليمية والدولية، حفظا لمصالح 
الوطن وحق المواطنين في إعالم مستنير يكون رافعة 

من روافع التنمية البشرية.«

المهندسون المساحون الطبوغرافيون يحتجون ضد قانون المالية 2023

ت�سريب رقم المعامالت عو�ض الربح ال�سافي يعد انقالبا
 ت�سريعيا �سيعجل باإفال�ض المهن الحرة

جالل كندالي 

كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن حصول التوافق بينها 
والحكومة بخصوص الملف الضريبي.

 وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بالغ لها، إن  اللقاء بين 
الطرفين، أفضى إلى استجابة الحكومة لمطالب المحامين، وإقرار تخفيض 
المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه 
مجلس النواب من 300 إلى 1000 درهم يؤدى وفق الطريقة االختيارية 
المعلن عنها، وكذلك إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات 
المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 
التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع االجتماعي 

والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
ومن بين مخرجات اللقاء، الذي تم أول أمس الثالثاء، تم االتفاق على 
تخفيض االقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة 
المائة بالنسبة  10 في  المائة بدل  الذاتيين و5 في  للمحامين  بالنسبة 
للشركات المدنية المهنية للمحامين، كما تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة 

بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي 
عناصر الملف الضريبي.

وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مخرجات الحوار مع 
رئيس الحكومة، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل 
ابتداء من يوم األربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل 

اللجنة التقنية المشتركة من خالصات ونتائج .
 وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقد  اجتماعا طارئا، 
تناول موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31، والتحضير للقاء مع رئيس 
الحكومة، وبعده عقد مكتب الجمعية بحضور جميع النقباء الممارسين 
السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب 
لدى وزيرة االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع 
المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 

.2023
المحاميات والمحامين  الجمعية مطالب  اللقاء عرض رئيس  وخالل 
والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته عبر  رئيس الحكومة عن استعداده 

للحوار البناء والمنتج، وفق بالغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب. 

المقاوالت النقلية تخو�ض اإ�سرابا وطنيا 

المبعوثة الخا�سة لبايدن  : 
 المغرب �سريك في مكافحة معاداة ال�سامية

 قرروا التوقف عن العمل في انتظار نتائج اللجنة المشتركة 

المحامون ينتزعون مطالبهم في لقاء مع رئي�ض الحكومة 

استنكارا لكل أشكال التضييق وهضم حقوق العاملين والعامالت في مهن اإلعالم والصحافة 

النقابة الوطنية لل�سحافة المغربية تحجم 
عن االحتفال باليوم الوطني لالإعالم
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اع�شاء المكتب  الوطني لل�شبيبة االتحادية المنتخبون
انتخب املجلس الوطني للشبيبة االحتادية باالقتراع السري، مكتبا 
وطنيا للمنظمة يصل عدد أعضائه  إلى 33 عضوا، 16 من اإلناث و17 
من الذكور، وبهذا تكون عملية االنتخاب قد احترمت مبدأ املناصفة 

والتمثيلية اجلهوية، التي نص عليها املقرر التنظيمي للمؤمتر الوطني 
التاسع للمنظمة يف انتخاب األجهزة الوطنية.  و بدعوة من رئاسة املؤمتر 

الوطني التاسع للشبيبة االحتادية، التأمت أول دورة للمجلس الوطني 
لهذه املنظمة، يوم السبت املاضي باملقر املركزي للحزب بالرباط، من أجل 
استكمال األجهزة املتمثلة يف انتخاب املكتب الوطني للشبيبة االحتادية.
ترأس دورة املجلس الوطني للشبيبة االحتادية التي حضرها 155 عضوا 

من املجلس، فضال عن أعضاء املجلس بجهة العيون وجهة أوروبا الذين 
تابعوا أشغال الدورة عبر تقنية التناظر عن بعد “زوووم”،  عبداهلل 

الصيباري، رئيس املؤمتر وعضو املكتب السياسي وبحضور املهدي املزواري 
عضو املكتب السياسي للحزب، فضال عن أعضاء رئاسة املؤمتر.

يف ما يلي الئحة أعضاء املكتب الوطني للشبيبة االحتادية:
آسية حدوكي-سارة اعنان- سلمى بلخير- سميحة لعصب- سناء 
البقالي- شادية اكرنان- شيماء يعيش- صابرين املوساوي- عبير 

البوجدايني- فاطمة الزهراء الواجبي- كجمولة بوسيف- ماجدة 
حسيسو-هاجر اوموسى- هدى الشعرة- هند قصيور- وئام حامض- امني 

فائق- انس الرهوني- انوار ادريسي - انور الهادي- حمزة بن طاهر- حمزة 
مطميط- رشاد امللوكي- زياد بنصلة- طارق بوبكري- طه صفي الدين- 

عبد اإلله ادراوي- عبد اإلله معتمد- فادي وكيلي عسراوي- محسن 
الغفيري- محمد أديب- هشام عالم- يونس تيفاوتي.

الوطني، سعادته  المنتخب  على  الجديد  الوافد  الخنوس،  بالل  أبدى 
كأس  لنهائيات  الوطني، تحضيرا  الفريق  معسكر  في  بتواجده  الكبيرة 
العالم، التي تنطلق يوم األحد المقبل على المالعب القطرية، وتتواصل 

إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
 وأضاف العب جنك البلجيكي، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم، أنه جد فخور بحمل القميص المغربي، وتمثيل 
أرض أجداده في العرس العالمي، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 18 سنة، 
لكنه سيعيش تجربة رائعة، داخل مجموعة منسجمة، آمال أن يبصم الفريق 

المغربي على مسار جيد في هذا االستحقاق العالمي.
وختم الخنوس بالقول إنه فخور بحمل القميص المغربي، خاصة وأن 

أجداده ينحدرون من المغرب، الذي دأب على قضاء كل عطله به.
ومن جانبه قال عبد الرزاق حمد اهلل، العائد إلى الفريق الوطني بعد 
غياب دام زهاء ثالث سنوات، إن المنتخب الوطني قادر على قلب التوقعات، 
وحجز مكان له في الدور الثاني، رغم صعوبة المجموعة، التي تضم وصيف 

بطل العالم، وصاحب الرتبة الثالثة.
وقال حمد اهلل في تصريح للقناة الرسمية للجامعة، إن كل أعضاء الفريق 
الوطني يعون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم جاهزون 

للتحدي، ويتطلعون إلى تحقيق نتيجة تلبي شغف الجماهير.
الوطنية، وهي   وأشاد حمد اهلل باألجواء السائدة داخل المجموعة 

يرى أنها نقطة إيجابية.

يقف الناخب الوطني، وليد الركراكي، مساء يومه الخميس على 
بعض التفاصيل المتعلقة بالمجموعة التي سيدخل بها غمار التنافس 
المقبل على  األحد  يوم  التي ستنطلق  العالم،  كأس  نهائيات  في 
المالعب القطرية، وتتواصل إلى غاية 18 من شهر دجنبر المقبل.  
وسيخوض الفريق الوطني، يومه الخميس، مباراة ودية بالشارقة 
باإلمارات العربية المتحدة، ستجمعه بمنتخب جورجيا، بداية من 
الزوال  بعد  )الخامسة  المحلي  بالتوقيت  مساء  الثامنة  الساعة 
بالتوقيت المغربي(، وستكون مناسبة أمام الركراكي لتوطيد التناغم 
داخل الفريق الوطني، وتعزيز منسوب االنسجام بين المجموعة، 
ورفع درجة النجاعة الهجومية، خاصة في ظل عودة الهداف عبد 
الرزاق حمد اهلل، العب االتحاد السعودي، والذي استعاد مكانته 
ضمن الفريق الوطني، بعد غياب ناهز ثالث سنوات، على خلفية 
مغادرة معسكر المنتخب الوطني صيف 2019، وهي الواقعة التي 

اعتبرها الالعب السابق ألولمبيك آسفي، نقطة سواء في مساره 
الكروي.

ومن المنتظر أن يمنح الركراكي الفرصة ألكبر عدد من الالعبين 
في لقاء اليوم، بغاية تجريب العديد من األساليب التكتيكية، التي 
يمكن أن يعتمد عليها، خاصة وأن قيمة الخصوم الذين يتواجدون 
في المجموعة السادسة، يتطلبون تنويعا في اللعب، وتجهيز الكثير 
من الخيارات التقنية والتكتيكية للتعامل مع سير المباريات ونسقها.
وسيكون العامل الزمني الخصم الكبير لوليد الركراكي في هذا 
االستحقاق العالمي، حيث لم يحظ بالوقت الكافي داخل الفريق، 
وحيد  البوسني  مكان  المنصرم  متم شهر غشت  في  أخذ  بعدما 
خاليلوزيتش، الذي فشل في الحصول على إجماع الجمهور المغربي، 
رغم أنه قاد الفريق الوطني إلى التواجد في العرس العالمي للمرة 

الثانية على التوالي، والسادسة في التاريخ.
ورغم ذلك، فإن الركراكي يتوفر على إرادة قوية، ظهرت خالل 
إشرافه في تدريب فريقي الفتح الرياضي والوداد البيضاوي، وبصم 
رفقتهما على مسار مشرف، أهله لقيادة الفريق الوطني، خاصة أنه 
يتوفر على عقلية متفتحة، ويتكلم نفس لغة الكثير من الالعبين، 
بحكم أنه بدوره قادم من المهجر، ولعب للفريق الوطني، ويدرك 

جيدا قيمة القميص الوطني.
وأجرى المنتخب الوطني، مساء الثالثاء، حصة تدريبية بمدينة 
الدوحة، هي الثالثة له بالعاصمة القطرية، وكانت على ملعب عبد 
على  الركراكي  وليد  الوطني  المدرب  فيها  وركز  خليفة،  بن  اهلل 
الوطنية حصة  العناصر  فيما خاضت  والبدني،  التقني  الجانب 
رابعة أمس األربعاء، قبل التوجه إلى اإلمارات عبر طائرة خاصة، 
يومه الخميس، ثم العودة بعدها إلى الدوحة الستكمال التحضيرات.

وتعيش المجموعة الوطنية أجواء رائعة، كما أنها لمست الدعم 
الذي  األمر  القطرية،  األراضي  أقدامها  وطئت  أن  منذ  الجماهير 

سيكون دافعا معنويا لالعبين في المونديال القطري.
قد وضعت   ،  2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  قرعة  أن  يذكر 
منتخبات  إلى جانب  السادسة  المجموعة  في  الوطني  المنتخب 
كرواتيا وبلجيكا وكندا، وسيكون أول ظهور للمجموعة الوطنية 
أمام كرواتيا، وصيف بطل النسخة الماضية، يوم األربعاء 23 من 
الهشر الجارية، بداية من الحادية  عشر بالتوقيت المغربي، فيما 
ستواجه الشياطين الحمر يوم األحد 27 نونبر الجاري في الثانية 
بعد الزوال، قبل أن تختتم مباريات الدور األول بلقاء كند يوم 1 

دجنبر، في الرابعة عصرا.

الركراكي يبرمج حصة 
تدريبية كل يوم

اكتفى الناخب الوطني وليد الركراكي بحصة تدريبية 
قبل مواجهة  الوطني،  للمنتخب  بالنسبة  يوم  كل  واحدة 
بهذه  مبارياته  أولي  في  المقبل،  األربعاء  يوم  كرواتيا 

المسابقة العالمية.
وبعد وصوله إلى الدوحة مساء األحد الماضي، خصص 
الركراكي حصة االثنين إلزالة العياء، قبل أن يخوض الحصة 
الثانية يوم الثالثاء بصفوف شبه مكتملة، في غياب أبو 
الذي  حارث  وأمين  انفرادية،  تداريب  يجري  الذي  خالل، 

سقط من الالئحة رسميا بداعي اإلصابة.
األربعاء،  أمس  ثالثة  حصة  الوطني  الفريق  وخاض 
وسيجري يومه الخميس لقاء وديا أمام جيورجيا بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، على أن يستفيد الالعبون يوم 
التحضير،  إلى أجواء  العودة  قبل  راحة،  الجمعة من  غد 
التي ستستمر بمعدل حصة كل يوم حتى الثالثاء، حيث 
ستكون الحصة األخيرة، والتي سيتم خاللها إنهاء التفاصيل 
المتعلقة بالمباراة األولى أمام كرواتيا، قبل أن يواجه منتخب 
الشياطين الحمر يوم27 من نونبر الجاري، وكندا في فاتح 

من شهر دجنبر المقبل.

إنوي يخصص مساحة خاصة 
 »Fan Zone« بالمشجعين

لمساندة المنتخب الوطني 
قال فاعل االتصاالت إنوي  إنه وضع آلية جديدة لدعم 
المنتخب الوطني ستمكن الجمهور من عيش شغفه بكرة 

القدم. 
خاصة  مساحة  إن��وي  سيخصص  المناسبة،  وبهذه 
الرياضي  المركب  بساحة   »Fan Zone« بالمشجعين 
محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث سيتمكن المشجعون 
مباشرة،  بقطر  الوطني  المنتخب  مباريات  متابعة  من 
األول.  الدور  خالل  المشاركة  الفرق  باقي  مباريات  وكذا 
وسيكون المشجعون على موعد مع العديد األنشطة التي 
من شأنها أن تجعل هذه التجربة أكثر ترفيها، منها مثال 
منطقة لأللعاب اإللكترونية ولعبة بلياردو كرة القدم وألعاب 

الواقع االفتراضي.
بالعمل  إن��وي  الشامل  الفاعل  ال��ت��زام  مع  وتماشيا 
االجتماعي، سيتم كذلك تنظيم مشاهدة مباريات المنتخب 
الوطني في مراكز حماية الطفولة، وذلك في إطار مبادرة 
»دير إيديك«. ومن المرتقب مشاركة أكثر من 80 متطوعا في 
هذه العملية، والتي تهم أربع مدن هي: فاس، الدار البيضاء، 
تارودانت والعيون. حيث سيقوم هؤالء المتطوعون بتركيب 
شاشات للعرض وعملية الربط باألنترنيت وتنظيم أنشطة 

ترفيهية لفائدة األطفال.
وبالنسبة للمشجعين الذين سيسافرون لقطر من أجل 
إنوي  عليهم  يقترح  الوطني،  المنتخب  مباريات  حضور 
عروض رومينغ )roaming( حصرية، تشمل 15 جيغا من 
30 يوما سواء  200 درهم صالحة لمدة  األنترنيت بثمن 
العرض  هذا  ويهم  المتحدة.  العربية  باإلمارات  أو  بقطر 
بدون اشتراك، إضافة  أو  باشتراك  إن��وي،  زبناء  جميع 

لزبناء win والشركات..

إبراهيم العماري

 معنويات الالعبني عالية والرهان عىل تقديم أفضل العروض بقطر

ينتظر الناخب الوطني، وليد الركراكي، 
لكرة  الدولي  االتحاد  من  األخضر  الضوء 
القدم )الفيفا( قصد اإلعالن على بديل أمين 
حاريث، الذي تأكد رسميا غيابه عن المنتخب 
الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم، 
التي تنطلق يوم األحد المقبل بدولة قطر.

الركراكي  فإن  إعالمية،  تقارير  وحسب 
يريد توجيه الدعوة على العب فريق بيرنلي 

اإلنجليزي، أنس الزروري، الذي باشر خالل 
جواز  تغيير  إج��راءات  الماضي  األسبوع 
مواصلة  عن  التراجع  فضل  بعدما  سفره، 
لعب  بعدما  البلجيكي،  القميص  ارت��داء 
لمختلف الفئات الصغرى للشياطين الحمر.
الجامعة  أن  المصادر  ذات  وأض��اف��ت 
ال����زروري،  ل��ق��رار  رض��خ��ت  البلجيكية 
بعدما  الرياضي،  له جواز سفره  وأرسلت 

باءت محاوالت مدرب المنتخب البلجيكي، 
الزروري  أنس  إلقناع  مارتينيز،  روبيرطو 
الوطني  للفريق  اللعب  قرار  عن  بالتراجع 

المغربي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الالعب 
تغيير  وثيقة  على  أي��ان  قبل  وق��ع  أن��س 
قامت  الجامعة  وأن  الرياضية،  الجنسية 
وأن  الشأن،  هذا  في  الالزمة  باإلجراءات 

القرار النهائي سيكون للفيفا.
وفي حال تأخر قرار الفيفا، فإن الناخب 
الوطني سيتوجه إلى استدعاء أحد الالعبين 
المتواجدين في الالئحة االحتياطية، والتي 
تضم باإلضافة على الحارس أنس الزنيتي، 
كال من األخوين سامي وريان مايي ومنير 
الحدادي وسفيان رحيمي وإسماعيل قندوس 

وأيوب الكعبي.

الفيفا يؤخر حسم الركراكي في بديل حارث

اإلصابة تبعد حارث عن كأس العامل

الـريـــاضي
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بالل الخنوس سعيدٌ وحمد اهلل يؤكد 
قدرة المنتخب الوطني على التأهل

يواجه اليوم منتخب جورجيا بالشارقة اإلماراتية
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أشرف  المغربي  ال��دول��ي  أك��د 
األظ��ه��رة  أف��ض��ل  أح��د  حكيمي، 
ال��م��ن��ت��خ��ب  أن  أوروب��������ا،  ف���ي 
ق��ص��ارى  »سيبذل  ال���وط���ن���ي 
 2022 قطر  مونديال  في  جهده 
المغربي«. ال��ع��ل��م   ل��ت��ش��ري��ف 
وقال العب باريس سان جيرمان، 
الذي حل ضيفا أول أمس الثالثاء 
»ماركا«،  ب��إذاع��ة  برنامج  على 
المتخصصة في الخبر الرياضي، 
»نحن شباب لدينا الطموح، ونريد 
القيام بأشياء عظيمة معا وتقديم 
أفضل ما لدينا لبلدنا، ونريد أن 
 نبذل قصارى جهدنا من أجل البلد«.
السابق  مدريد  ري��ال  العب  وأك��د 
يظل  ال���ذي  األس��اس��ي  »هدفنا 
األول  ال��دور  اجتياز  هو  منطقيا 

بخطوة«،  خطوة  قدما  المضي  ثم 
بالمشاركة  س��ع��ادت��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
الثانية. ل��ل��م��رة  ال��ع��ال��م  ك���أس   ف��ي 

وقال »إنه شعور خاص دوما. هذه السنة، وبعد مشاركتي األولى في 
 روسيا، أذهب وعلى عاتقي مسؤولية تمثيل آمال العديد من الناس«.
وط���م���وح  »متعطش  أن�����ه  ال���م���غ���رب���ي  ال����دول����ي  وأك������د 
األول«. ال���م���ون���دي���ال  ت��ج��رب��ة  خ����اض  أن  ب��ع��د   ل��ل��غ��اي��ة 

وتحبنا  تدعمنا  التي  الجماهير  بضغط  »نشعر  قائال  وتابع 
لنا«. حافز  »إنه  مضيفا  عليه«،  ق���ادرون  نحن  م��ا   وت��ع��رف 
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب 
كرواتيا  منتخبات  جانب  إلى  السادسة  المجموعة  في  الوطني 

وبلجيكا وكندا.

 أشرف حكيمي: سنبذل قصارى جهدنا لتشريف المغرب بالمونديال

حكيمي يعد باملفاجأة السارة

بالل الخنوس

المنتخب 
الوطني في 

اختبار لقيا�س 
القدرات 

وتعزيز درجة 
التناغم
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الكاف ي�ؤجل قرعة دوري 
الأبطال وكاأ�س الك�نفدرالية  

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف(، أول أمس الثالثاء، عن 
إفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  المجموعات  دور  قرعة  إجراء  تأجيل 
موعد الحق. إلى   ،2023  –  2022 الحالي  للموسم   والكونفدرالية 
يوم  المجموعات  دور  قرعة  مراسم  تجرى  أن  المقرر  من  وك��ان 
ظهرا. ال��واح��دة  الساعة  تمام  ف��ي  بالقاهرة  ال��ج��اري  نونبر   16"
ب��ي��ان على موقعه  ف��ي   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة  اإلف��ري��ق��ي  االت��ح��اد  وذك���ر 
فإنه  التغيير،  هذا  عن  ناتج  إزعاج  أي  عن  يعتذر  إذ  أنه  الرسمي، 
القرعة. ه��ذه  إج���راء  وتوقيت  ت��اري��خ  ع��ن  الح��ق��ا  اإلع���الن   سيتم 
يذكر أنه تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 16 فريقا 
من بينها فريقا الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي من المغرب، أما 
باقي الفرق فهي األهلي والزمالك )مصر( والترجي التونسي )تونس( 
وفيبرز )أوغندا( والمريخ والهالل )السودان( وشبيبة القبائل وشباب 
أتليتكو  وبيترو  إفريقيا(  )جنوب  داونز  وصن  )الجزائر(  بلوزداد 
والقطن )الكامرون(. وسيمبا )تنزانيا(  ")أنغوال( وحورويا )عينيا( 
الديموقراطي(  )الكونغو  كلوب  فيتا  موقف  أن  )كاف(  وذك��ر 
م��ع��ل��ق��ا. زال  م���ا  فاسو(  ب��ورك��ي��ن��ا   ( ك���ادي���وج���و   وراي������ل 

األبطال،  بدوري  المجموعات  لمرحلة  المتأهلة  الفرق  وتم تصنيف 
إلى أربعة مستويات، وهي المستوى األول ويضم األهلي والوداد 
الرياضي والرجاء البيضاوي والترجي، فيما جاءت فرق صن داونز 
الثاني. المستوى  في  أتلتيكو  وبترو  كوناكري  وحوريا  الزمالك   و 
ويضم المستوى الثالث فرق سيمبا وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل 
والهالل، أما المستوى الرابع فيجمع فرق القطن والمريخ وفايبرز 

وفيتا كلوب أو رايل كاديوجو.

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki
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عبد المجيد النبسي
الموعد  الرياضي،  الفتح  فريق  مدرب  السالمي،  جمال  أخطأ 
والفرصة  لالنقضاض على الرتبة الثالثة بعدما اكتفى بالتعادل)0 
– 0(، أمام نهضة بركان في المباراة التي جمعتهما ليلة أول أمس 
الثالثاء، برسم مؤجل الجولة 8 من البطولة االحترافية في قسمها 

األول، وذلك بمركب األمير موالي الحسن بالرباط.
وأكدت فرق العاصمة الرباط خالل المباريات  الثماني األولى، 
ريادتها للبطولة، حيث يحتل الجيش الملكي الصف األول مناصفة 
مع الوداد، في حين يحتل اتحاد اتواركة الصف الثالث، متبوعا 

بالفتح الرياضي في الصف الرابع.
وسبق لفريق الفتح أن أهدر الكثير  من الفرص داخل ميدانه، 
وهو ما سيكون له األثر السلبي على وضعيته، إذا لم يقم طاقمه 
التقني بمراجعة بعض أوراقه الهجومية، خاصة وأنه لم يسجل 

إال 6 أهداف خالل 8 مباريات.
ويحار اإلعالمي الرياضي في قبول أو رفض بعض ما يصرح به 
بعض المدربين خالل الندوات الصحفية لتبرير  للهزيمة أو التعادل 
داخل الميدان، خاصة فيما يخص التوقف عن إجراء المباريات 
الرسمية، فتارة  يعتبرونها شيئا إيجابيا وأحيان أخرى يرونها 

سلبية.
وحسب مدرب الفتح الرياضي فإن »التوقف عن التنافس كان له 
أثره على الالعبين، خاصة وأنه دام ألكثر من شهر، أي منذ مباراتنا  
ضد فريق الرجاء، في حين لم يتوقف نهضة بركان عن التنافس«.
والغريب أن مدرب الفتح أضاف بعد ذلك«سنعمل على استغالل 

توقف البطولة لالشتغال على مجموعة من األشياء«.
 ولم يكتف السالمي بذلك، بل حمل الحكم كريم صبري جزءا 
من المسؤولية في نتيجة التعادل، رغم أن هذا األخير رفض هدفا 
لنهضة بركان بدعوى وجود حالة تسلل، حيث قال: »نعم أخطاء 
التحكيم واردة، ولكن بعض قرارات الحكم كانت ستكلفنا كثيرا، 

خاصة وأنه كان يعلن عن أخطاء ضدنا غير موجودة، ولم يتعامل 
بالصرامة المطلوبة مع مدافع نهضة بركان الذي كان سببا في عدم 
إتمام حمزة الهنوري للمباراة،كما أنه أوقف عدة هجمات لفريقي 
في الشوط األول وهنا أيضا أتساءل لماذا تم طرد مساعدي عبد 

الصادق؟ ».
وبخصوص المباراة  أوضح السالمي«افتقدنا النجاعة الهجومية، 
ولكن تبقى نتيجة التعادل منصفة، مع العلم بأن الهدف كان هو 

الفوز للتواجد ضمن الفرق األربعة األولى.«
وصرح أمين الكرمة، المدرب المؤقت لنهضة بركان أن«الفوز 
بنقطة واحدة خارج الديار هو شيء إيجابي جدا، خاصة في ظل 
مرحلة الفراغ التي يمر منها الفريق  بعد اإلقصاء من المنافسة 
اإلفريقية، والهزيمة في المباراة األخيرة من البطولة. لقد ركزت كثيرا 
في اإلعداد لهذه المباراة على  اللعب الجماعي، وترك الفرديات، وهو 

ما نجحنا فيه كثيرا، وعلينا أن نستثمر إيجابيا هذه النتيجة«.
75دقيقة األولى، كان  الرياضي، وخالل  الفتح  أن  وظهر جيدا 
يلعب  بخطوط غير منسجمة، وكانت هناك عدة أخطاء في وسط 
الميدان والدفاع، أما الهجوم فكان أمام حل واحد، وهو التسديد 
من بعيد، ولكنه فشل في ذلك أيضا، األمر الذي يفرض على المدرب 

السالمي إعادة النظر في بعض اختياراته .
الفريقين معا،  المباراة إلى ما كان منتظرا منها من  ولم ترق 
ألنها تميزت بنرفزة قوية من طرف الالعبين، وهذا يدل على أنهم 
شحنوا بشكل مبالغ فيه من طرف المدربين، ما جعل اللعب يتميز 
بالعنف، الذي تجاوز اللعب الرجولي المسموح به، إلى درجة أن 

الالعبين تكلموا برفع أيديهم أكثر من لعب الكرة.
وزاد المباراة ثقال أن الحكم صبري كان يسقط في حيل بعض 
الالعبين، خاصة وأنه كان في كل أطوار المباراة بعيدا عن الكرة، 

وهو ما يفرض عليه تطوير لياقته البدنية.
ومكنت نقطة التعادل فريق الفتح من رفع رصيده إلى 13 نقطة 
تضعه في الرتبة الرابعة، فيما  بلغ رصيد نهضة بركان  7نقط، 

يحتل بها الرتبة 13 في سلم الترتيب. 

الفتح يهدر مزيدا من النقط ويكتفي بتعادل �ضلبي اأمام نه�ضة بركان

نقطة واحدة ال تكفي الفتح ونهضة بركان     تصوير احلالفي

عقب الدورة الثامنة من البطولة الوطنية االحترافية للقسم األول لكرة 
القدم، يبدو أن فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان، الناديين الرئيسيين 
في جهة الشرق، يعانيان من صعوبة تجاوز سلسلة النتائج السلبية 

التي حققاها منذ بداية الموسم الرياضي.
االرتباط  فك  الفريقين  إدارت��ي  ق��راري  بين  فصلت  فقط  قليلة  أي��ام 
بمدربيهما، على التوالي، على أمل تحقيق نتائج تمكنهما من االرتقاء 
في سلم ترتيب البطولة والتصالح مع الجمهور الذي يتطلع إلى تحقيق 

أداء أفضل.
ومنذ فترة طويلة لم يسجل نهضة بركان، حامل لقب كأس الكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم )كاف(، والذي يحتل المركز 13 في ترتيب البطولة 

الوطنية االحترافية، مثل هذه النتائج السيئة في جميع المنافسات. 
وكان على الفريق البرتقالي، بطل السوبر اإلفريقي، أن يدافع باستماتة 
وقوة على لقبه، غير أن خروجه المبكر من الدور التمهيدي قبل بلوغ 
فريق  أمام  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  لكأس  المجموعات  دور 

المنستيري التونسي، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.
الدولي  الالعب  أصدقاء  يملك  ال  الوطنية،  البطولة  مستوى  وعلى 
البوركينابي إيسوفو دايو، سوى ست نقاط بعد خوض سبع مباريات. 
وضع غير مقبول لمناصري الفريق أجبر المكتب المديري لنادي نهضة 
بركان على فك االرتباط بالمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة بعد أربعة 

أشهر فقط من تعيينه.
وقال النادي إنه » بناء على بنود العقد االحترافي المبرم بين الطرفين، 
ووفقا لألهداف المسطرة في بداية الموسم، اتفق الطرفان على االنفصال 

بسبب توالي النتائج السلبية محليا وقاريا«.
وفي انتظار اختيار ربان جديد للفريق، أعلن مسؤولو النادي تعيين 
اإلطار الوطني أمين الكرمة على رأس اإلدارة التقنية للفريق األول بشكل 

مؤقت. 
الشيء نفسه ينطبق على نادي مولودية وجدة، الذي قرر تعيين المغربي 
عمر نجحي مدربا جديدا للفريق، خلفا لإلطار الوطني منير الجعواني.
وقال النادي، عبر صفحته على »فايسبوك«، إنه »تعاقد، بشكل رسمي، 
األول  الفريق  تدريب  على  اإلش��راف  أجل  من  نجحي  عمر  المدرب  مع 
للنادي حتى نهاية موسم 2023 – 2024«، مشيرا إلى أن هذا اإلطار 
الوطني سيرافقه محمد مديح كمساعد له، ومحمد كرام كمحلل لألداء، 

عبر تقنية الفيديو.
النتائج السلبية، وأصبح تدارك األمر ضروريا،  القرار فرضته  هذا 
لم  الذي  للفريق األخضر واألبيض،  بالنسبة  أكثر من أي وقت مضى، 
تعد أمامه خيارات أخرى سوى مضاعفة الجهود في المباريات المقبلة، 

إذا أراد الحفاظ على مكانه ضمن قسم النخبة.
ويحتل النادي الوجدي، الذي تمكن في الموسم السابق من تفادي 
البطولة  ترتيب  في  عشر  الرابع  المركز  الثاني،  القسم  إلى  الهبوط 

االحترافية، برصيد 5 نقاط فقط إلى حدود الدورة الثامنة.
لكن التساؤل المطروح هل إقالة المدربين في منتصف الموسم هو 
الحل؟ هذا ما ستجيب عنه نتائج الجوالت المقبلة، وهذا سيمكن من بث 
دينامية جديدة في صفوف الفريق، غير أن هناك دائما خطر رؤية حالة 
من عدم اليقين تخيم على الفريق، أو حتى استمراره في سلسلة النتائج 

السلبية والتغييرات المتتالية في العارضة التقنية.
وعلى أية حال، ففي عالم كرة القدم االحترافية، يتعين العمل على ضمان 
حقوق ومصالح األندية والمدربين على حد سواء، لصالح الرياضة الوطنية.

فريقا ال�ضرق يراهنان على ت�ضحيح الم�ضار بعد فترة الت�قف
بعد بداية متعثرة في الدوري االحترافي األول

مولودية وجدة في حالة ارتباك

ع.س.ن4285 ا.د ع.س.ن4286 ا.د

ب���ع���ث ج���ال���ة ال���م���ل���ك م��ح��م��د 
ومواساة  تعزية  برقية  ال��س��ادس 
رجب  تركيا،  جمهورية  رئيس  إلى 
الهجوم  إثر  وذلك  أردوغ��ان،  طيب 
اإلرهابي الذي استهدف میدان تقسیم 
وسط اسطنبول، مخلفا العديد من 

الضحايا.
ومما جاء في برقية جالة الملك 
األس��ى  ببالغ  تلقيت  فقد  »وبعد، 
اإلرهابي  الهجوم  نبأ  واالستنكار 
الدنيء الذي استهدف میدان تقسیم 
وسط اسطنبول، مخلفا العديد من 

الضحايا األبرياء«.
»وبهذه  الملك  جالة  وأض���اف 
المناسبة األليمة، أتقدم إليكم، ومن 
وإلى  المكلومة  األسر  إلى  خالكم 
الشعب التركي كافة، بتعازي الحارة، 
مشفوعة بدعواتي للعلي القدير أن 
يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن 

المصابين  على  يمن  وأن  العزاء، 
بالشفاء العاجل«.

أجدد  »وإذ  الملك  جالة  وتابع 
إدان��ت��ي ال��ش��دي��دة ل��ه��ذا االع��ت��داء 

تضامن  لفخامتكم  أؤك��د  الجبان، 
المملكة المغربية مع بلدكم الشقيق 
وشجبها المطلق لكل أشكال اإلرهاب 
الذي يستهدف أمن وحياة  المقيت 

القيم  كافة  وتنبذه  المواطنين، 
اإلنسانية الكونية«، معربا جالته عن 
أخلص مشاعر التعاطف والتضامن 

للرئيس التركي.
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 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي  
 إلى ربك راضية مرضية،   فادخلي   في  

 عبادي   وادخلي   جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

تعزية المكتب السياسي 
في وفاة والدة األخ عبد 

الرحيم لعبايد، عضو 
المجلس الوطني للحزب 

وفاة  نبأ  تلقينا  والحزن  األسى  ببالغ 
المشمولة برحمة اهلل، بإذنه تعالى، والدة 
المجلس  لعبايد، عضو  الرحيم  األخ عبد 

الوطني للحزب.
وأمام هذا المصاب الجلل، فإن اإلخوة في 
المكتب السياسي يتقدمون بتعازيهم الحارة 
لعبايد  الرحيم  عبد  األخ  إلى  والمخلصة 
وإخوته ولجميع أفراد أسرة الفقيدة وأهلها 
وذويها، سائلين اهلل تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، 
وإنا هلل  ورضوانه.  بعفوه  عليها  وينعم 

وإنا إليه راجعون.

الفقيد يحيى البودراري 
في ذمة اهلل

إلى  انتق��ل   
اهلل  ع��ف�����������و 
األخ  ورح�مته 
يحيى  ال��ع��زي��ز 
البودراري، يوم 
 15 ال���ث���اث���اء 
ن����ونبر 2022،   
ي�����ر  د كا ب��أ

المص��اب  وبهذا   ، الثرى   ووري  حي���ث 

الج�لل نس����������أل اهلل ألخي���نا  الرح���مة 
والمغ������������فرة  وأن يسكن���ه ال����ف����ردوس 
األع���لى مع االنبياء والرس�����ل والشه�����داء 

والص���دي��قي����ن والص��الح�����ين   .
ويتقدم المكتب السياسي ولجنة تنسيق 
التع��ازي  بأحر  االتحاديون"  "المحامون 
وأص�����دق المواساة  لزوجت�����ه الف����اضلة 
ولبن��ات����ه  الصنه�اجي  سع���اد  األخ��ت  
وأسرت��ه الكريم���ة واأله�����ل والمعارف و 
العائلة االتحادي�����ة والنقابية والتقدمية 
والحقوقية وأسرة المحاماة والعدالة . إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

الحاج بوشعيب رشدي
 في ذمة اهلل

اهلل  داع���ي  لبى 
ال��م��رح��وم ال��ح��اج 
رش��دي،  بوشعيب 
 7 الماضي  االثنين 
نونبر 2022، وأمام 
هذا المصاب الجلل 
ي��ت��ق��دم األص��دق��اء 

ورجال األعمال الذين تعامل معهم لسنوات 
بالخير وحسن المعاملة وتقديم الخدمات 
وكذا أسرة وزارة النقل والجمارك واألمن 
الوطني واإلعاميين ومجموعة من األطر 
ألخته  التعازي  بأحر  البنكي  بالقطاع 
الحاجة أمينة رشدي، رئيسة مركز تسجيل 
السيارات الدارالبيضاء أنفا واإلطار بوزارة 
النقل وإلى زوجته وأبنائه وبناته واألصهار 
وكل من تعلق به، سائلين المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يكرم 
نزله ويوسع مدخله ويسكنه فسيح جناته 
والصالحين  والشهداء  الصديقين  مع 
وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر 

والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

جاللة الملك يعزي الرئي�س التركي اإثر الهجوم 
الإرهابي الذي ا�ستهدف ا�سطنبول

وفاة �سخ�س بطنجة 
كان رهن تدبير 

الحرا�سة النظرية  

بمدينة  مكادة  بني  أمن  منطقة  لدى  علم 
من  يبلغ  شخصا  أن  االثنين،  مساء  طنجة، 
تدبير  رهن  موضوعا  كان  سنة،   42 العمر 
الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، 
قد وافته المنية بعد نقله للمستشفى على متن 
سيارة اإلسعاف.وذكر باغ للمديرية العامة 
للشرطة  الرابعة  الدائرة  أن  الوطني  لألمن 
كانت قد احتفظت بالمعني باألمر تحت تدبير 
الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية 
زجرية، قبل أن يدخل مساء االثنين في غيبوبة 
استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية 
االستشفائية.وأشار  للمؤسسة  وصوله  بعد 
المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك رهن 
التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما 
فتحت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
إشراف  تحت  قضائيا  بحثا  طنجة  بمدينة 
النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع 

ظروف ومابسات هذا الحادث.

إصدار  بعد  متابعة   أول 
الرئيس قيس سعيد المرسوم 
ن��ددت  شتنبر    16 ف��ي   54
نقابة الصحافيين التونسيين 
السلطات  بمساعي  الثاثاء 
إلى "ترهيب وسائل اإلعام" 
بعد رفع وزيرة العدل دعوى 
إخباري  قضائية ضد موقع 
انتقد رئيسة الحكومة نجاء 

بودن.
اإلخ��ب��اري  الموقع  نشر 
نيوز"  "بيزنس  التونسي 
مقاال  ال��م��اض��ي  الخميس 
"نجاء  عنوانه  بالفرنسية 
بودن المرأة اللطيفة" تناول 

فيه أداءها الحكومي.
وجاء في المقال أن رئيسة 
منصبها  "تتولى  الحكومة 
منذ  القصبة  )قصر(  ف��ي 
ولم   )...(  2021 11أكتوبر 
تحقق شيئا في 13 شهرا من 

الحكم" تدهور خالها الوضع االجتماعي 
تتوقف عن  "لم  واالقتصادي مع حكومة 

تعطيل النسيج االقتصادي".
انتقدته  رئ��اس��ي  م��رس��وم  وبموجب 
ودولية  محلية  حكومية  غير  منظمات 
وزي��رة  رفعت  "قمعي"،  بأنه  ووصفته 
العدل ليلى جفال الجمعة دعوى قضائية 
ضد "بيزنس نيوز" بتهمة   "نشر أخبار 
كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف 

عمومي".
والموقع هو أول وسيلة إعام تاحق 
قضائيا منذ إصدار الرئيس قيس سعيد 
المرسوم 54 في 16 شتنبر والذي انتقده 

المجتمع المدني بشدة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن 

 50 قدرها  وغرامة  سنوات  خمس  لمدة 
بحق  ألف دينار تونسي )15500 يورو( 
شبكات  ع��م��دا  "يستخدم  شخص  أي 
أو  إلنتاج  المعلومات  وأنظمة  االتصال 
ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة 
المرسوم  كاذبة".ويستهدف  شائعات  أو 
تلك  على  م��ون  قد  ي  الذين  األش��خ��اص 
األفعال "بهدف االعتداء على اآلخرين أو 
بين  اإلضرار باألمن العام أو بث الذعر" 
تصبح  المرسوم،  وبحسب  المواطنين. 
العقوبة "مضاعفة" في حال كان الم ستهد 

ف موظفا عاما.
واس��ت��دع��ت ف��رق��ة م��ق��اوم��ة اإلج���رام 
الموقع  مدير  االثنين  تونس  بالعاصمة 

نزار بهلول واستمعت إليه.
تعلقت  األسئلة  أن  بهلول  وأض���اف 
ب��م��ح��ت��وى ال��م��ق��ال وال��م��ص��ط��ل��ح��ات 

المستخدمة، موضحا أنه ال يعرف ما إذا 
كانت القضية قد أغلقت.

رئيس  نائبة  اع��ت��ب��رت  جهتها،  م��ن 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 
أميرة محمد أنه "ال يوجد تشهير في مقال 
بيزنس نيوز واللجوء إلى القضاء يثبت 
اإلعام  وسائل  لترهيب  السلطات  إرادة 

والصحافيين إلسكاتهم".
من  ال��ن��وع  ه���ذا  "ندين  وأض���اف���ت 
يقيد  نص  بموجب  القمعية  الممارسات 

الحريات".
وتعرب عدة منظمات غير حكومية محلية 
ودولية عن أسفها "لتراجع" الحريات في 
كامل  سعيد  الرئيس  تولي  منذ  تونس 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 

يوليوز   2021.

مالحقة موقع اإخباري ق�سائيا في تون�س 
لنتقاده رئي�سة الحكومة

ذكرى عودة جاللة المغفور له محمد الخام�س 
من المنفى.. لحظة تاريخية وازنة كر�ست 

التحام العر�س وال�سعب  
احتفل الشعب المغربي، أمس األربعاء، في 
أجواء من الفخر واالعتزاز واإلكبار، بالذكرى 
ال�67 لعودة جالة المغفور له محمد الخامس 
عظيمة  مناسبة  تعتبر  والتي  المنفى،  من 
كرست  وازن��ة  تاريخية  لحظة  الستحضار 
التحام العرش والشعب من أجل نيل االستقال.
16 نونبر تمثل فرصة  ذكرى  أن  والواقع 
الحقة  الوطنية  تجليات  أبهى  عند  للتوقف 
األم��ة  ث��واب��ت  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  واالستماتة 
الذات، في  التضحية ونكران  بقيم  والتحلي 
مواجهة الوجود االستعماري المفروض منذ 
30 مارس سنة 1912، وذلك في سبيل إعاء 
كلمة الحق والذود عن حياض الوطن التزاما 

بالعهد وصدقا في الوفاء.
التاحم  على  ش��اه��دا  التاريخ  وسيظل 
يوسف  بن  محمد  السلطان  بين  النموذجي 
صوره  أروع  كانت  وال��ذي  الوفي،  وشعبه 
مساندة جالته للمطالبة باالستقال وتعاونه 
مع الحركة الوطنية، وخطابه التاريخي بطنجة، 
ما جعل قوات االحتال تتحرك ضد السلطان 
إلى  الملكية  واألس��رة  هو  نفيه  على  وتعمل 
مدغشقر  إلى  ومنها   1953 سنة  كورسيكا 

سنة 1954.
وما إن عم الخبر سائر ربوع المملكة وشاع 
في كل أرجائها حتى انتفض الشعب المغربي 
انتفاضة عارمة، وتفجر سخطه وغضبه في 
وجه االحتال األجنبي، وظهرت بوادر العمل 
المسلح والمقاومة والفداء وتشكلت الخايا 
وانطلقت  السرية  والتنظيمات  الفدائية 
االستعمار  غاة  لضرب  البطولية  العمليات 
من  واضحا  وتجلى  وأه��داف��ه.  ومصالحه 
النضال  على  وإصرارهم  المغاربة  عزم  ذلك 
المستميت من أجل عودة الشرعية وتحقيق 

االستقال.
ولم تهدأ ثائرة المقاومة والفداء إال بتحقيق 
التحرير  بطل  عودة  في  المغربية  األمة  أمل 

جالة  الوطنية  الوحدة  ورم��ز  واالستقال 
له محمد الخامس طيب اهلل ثراه،  المغفور 
حاما معه لواء الحرية واالستقال، ومعلنا 
عن االنتقال من الجهاد األصغر إلى الجهاد 
األكبر من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة 

ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.
له  للمغفور  الشرعية  العودة  شكلت  وقد 
 16 يوم  الوطن،  أرض  إلى  الخامس  محمد 
منيرا  ونبراسا  مبينا  فتحا   ،1955 نونبر 
للكفاح الوطني الذي تعددت صوره وتاحقت 
االستعماري  الوجود  مواجهة  في  أط��واره 
الوطنية  صور  أروع  شكلت  إذ   ،1912 منذ 
الصادقة، التي بذل من أجلها الملك والشعب 
سويا الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن 

وكرامته والدفاع عن ثوابته ومقدساته.
وفي ال�18 من نونبر، أعلن جالة المغفور 
له الملك محمد الخامس، وبجانبه رفيقه في 
الكفاح جالة المغفور له الحسن الثاني "انتهاء 
ربقة االحتال وبزوغ عهد الحرية واالستقال".
خاض  المنعم،  وال��ده  نهج  على  وسيرا 
الحسن  له  المغفور  جالة  الموحد  الملك 
الثاني معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم 
في عهده استرجاع سيدي إيفني سنة 1969، 
ثم استرجاع األقاليم الجنوبية للمملكة سنة 
1975 بفضل المسيرة الخضراء المظفرة، وفي 
14 غشت من سنة 1979 تم تعزيز استكمال 
الوحدة الترابية للوطن باسترجاع إقليم وادي 

الذهب.
ويتواصل اليوم، في عهد صاحب الجالة 
ورش  اهلل،  نصره  ال��س��ادس،  محمد  الملك 
عن  الدفاع  مقدمته  وف��ي  المغرب،  تحديث 
تنمية  وتحقيق  للمملكة،  الترابية  الوحدة 
لكل  واجتماعية تضمن  اقتصادية  مستدامة 
مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى 
مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري 

محور سياستها االقتصادية واالجتماعية.

تحديات ورهانات قطاع اإلعمار في القدس

 شكل موضوع » تحديات 
في  اإلعمار  قطاع  ورهانات 
القدس » محور لقاء إخباري، 
نظمته يوم االثنين بالرباط، 
وك���ال���ة ب��ي��ت م���ال ال��ق��دس 

الشريف.
الذي  اللقاء،  ه��ذا  وشهد 
جمعية  عن  ممثلون  حضره 
وشارك  المقدسية،  البستان 
بتقنية  ال���ق���دس  م���ن  ف��ي��ه 
التناظر المرئي عن بعد خبراء 
ومتخصصون، مقاربة عدد من 
القضايا التي تهم راهن قطاع 
االعمار في القدس وتحدياته.
مقاربة  مناقشة  تمت  كما 
المدينة  في  اإلع��م��ار  قطاع 

مشاريع  ف��ي  الوكالة  تجربة  وتقييم  المقدسية، 
من  بتمويل   ، الماضي  العام  أطلقتها  التي  الترميم 
جهات مغربية ، لفائدة عدد من المؤسسات المقدسية. 
وبهذه المناسبة، قال محمد سالم الشرقاوي، المدير 
المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، في 
لوكالة  التابعة  اإلخبارية  القناة   )M24( ل�  تصريح 
المغرب العربي لألنباء، إن حالة اإلعمار في القدس 
وضواحيها تشكل مقاربة لتشكيل خريطة عمل لوكالة 
الذي  القدس الشريف، وسبل دعم اإلعمار  بيت مال 

 « اإلعمار  ملف  أن  واعتبر  مهمة.  اعتمادات  يتطلب 
نستطيع  ما  بذل  في  بواجبنا  أنفسنا  نذكر  يجعلنا 
لمساعدة إخواننا الفلسطينيين على حماية أراضيهم 
بيوتهم  وصيانة   ، عقاراتهم  وحيازة   ، وممتلكاتهم 

والحفاظ عليها .. » .
وأبرز أن وكالة بيت مال القدس الشريف ، التابعة 
للجنة القدس ، برئاسة صاحب الجالة الملك محمد 
السادس ، تولي قطاع اإلعمار والترميم األهمية التي 
يستحقها، حيث قامت الوكالة باستثمارات تتوزع على 
عدة مشاريع تهم هذا القطاع. وبدوره، توقف سفير دولة 

فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، 
في تصريح مماثل، عند المعاناة 
الفلسطينيون  يعشيها  ال��ت��ي 
عمل  مثمنا  القدس،  مدينة  داخل 
الشريف  القدس  مال  بيت  وكالة 
داخل مدينة القدس، وكذا مبادرة 
ومحاولة  المغاربة  البرلمانيين 
داخل  ترميم  لعملية  مساعدتهم 
اللقاء  هذا  أن  وأض��اف  المدينة. 
يشكل صرخة ونداء لمدى الحاجة 
صمود  دع��م  في  المساهمة  إل��ى 
الفلسطينيين في القدس. من جهته، 
قال رئيس الجمعية المغربية لدعم 
اإلعمار في فلسطين، محمد جمال 
المؤسسة  ه��ذه  إن  ال��ب��وزي��دي، 
أنجزت عدة مشاريع مهمة من أجل 
دعم الفلسطينيين المرابطين في فلسطين بصفة عامة 

وبمدينة القدس الشريف على وجه الخصوص.
واعتبر أن األعمال التي تقوم بها الجمعية من شأنها 

المساهمة في دعم إعادة اإلعمار في فلسطين.
يذكر بأن هذا اللقاء توج بالتوقيع على اتفاق إطار 
جديد لتمويل مشاريع في مجال الترميم واإلعمار بين 
وكالة بيت المال القدس الشريف والجمعية المغربية 

لدعم اإلعمار في فلسطين.

كيف ي�ساعد بيت مال القد�س  الفل�سطينيين على حماية 
اأرا�سيهم وممتلكاتهم وعقاراتهم و�سيانة بيوتهم  
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من ريدو�ن �إلى منال.. ب�صمة مغربية 
بارزة في �أغاني �لمونديال

 في تجسيد جديد للحضور المغربي في المحافل 
العالمية، بصم الفنانون المغاربة على حضور 
بارز في األغاني التي تواكب بطولة كأس العالم 
لكرة القدم التي تنظم دورتها لسنة 2022 في 

دولة قطر.
وسواء تعلق األمر باألغاني الرسمية للمونديال، 

تواكب  ما  عادة  التي  التحفيزية  باألغاني  أو 
مختلف دورات هذا المحفل الرياضي العالمي، 
2022 من  دورة  في  المغربي  الحضور  يبرز 
خالل مساهمة نجوم في عملية إنتاج األغاني 
إحياء  إلى  إضافة  أدائها،  في  المشاركة  أو 

سهرات فنية على هامشها.

يبدو الرئيس الفرنسي، في الشاشة الكبرى للعالم القرية، كمثل نجم 
في مختبر صناعة أسطورته الشخصية، ولهذا يعطي االنطباع بأن الكثير 

من  تحركاته هي حوارات في فيلم سينتهي قريبا . 
 شخصيا أتابع بغير قليل من الجدية ما يقوله وما يفعله وما يوحي 
به، قدر المستطاع طبعا، وذلك منذ أن فتن الرجل شباب اليسار وشباب 
في  راسخة  معادالت سياسة  إنهاء  على  بقدرته  اليمين،  الوسط وشباب 
التاريخ، وفتح أبواب مشرعة على المفاجآت ..  كان هو األمل في أن الطبقة 
التي حكمت بالده، ومن ثمة البالد التي تأثرت بها، يجب أن تساق إلى 
خارج الملعب بكل ما يليق من أناشيد ومزامير وطبول ..  حتى ال تجد نفسها 

غريبة وهي قرب المقبرة النهائية للتاريخ . 
 ومن هنا ترك الرجل االنطباع بأنه رجل قدري، هبة من نهر السماء 

الخفيضة إلى نهر السين المخترق لباريس . 
عندما انتخب للمرة الثانية وجد نفسه في فخ انتصاره األول، بحيث 
لم يجرب وقتها قدرته على ترويض الطبقة السياسية وممثليها الرسميين 

في الفرق البرلمانية . 
 ال يهمني من هذا المشهد سوى أنه بعد أن تعذر عليه النصر الكاسح 
في الداخل، بدأ في تسويق نفسه كرجل قدري في إحالل السالم في العالم، 
وهو يبحث عن دور "الوسيط الناجح" في تقليص مشاكل العالم والتخفيف 

من مخاوف األوروبيين والالتينيين ومن مخاوف البشرية...
منذ انتشرت تلك الصورة أمام بوتين الذي وضع بينه وبين ماكرون 
مساحة كييف من األمتار، ضمنت بأن مهامه في إقناع الدب الروسي المهاجم 
ضئيلة جدا في وقف الحرب، وبدا لي أن الدور الجديد على الساحة الروسية 
األوكرانية قبل االنتخابات الرئاسية وبعد االنتخابات التشريعية ليس هو 
نفسه، ففي المرة الثانية تقلص هامش المناورة لديه على الساحة الوطنية 
بلغة سيلفي بيرمان،  فعوضه ببحث محموم عن "دور الوسيط الناجح" 
السفيرة السابقة لفرنسا في الصين وبريطانيا وروسيا، الذي يبدو أنه 

استحاله واستمرأه. 
هناك جدل واسع يصاحبه مثل قرع الطبول الحربية في مساعيه للسالم، 
التي  الحقائق  أو  له  كل تصريح  تعقب  التي  السخرية  من  واضح  وذلك 

تتأكد في الميدان . 
وأكد الرئيس الفرنسي في منتدى باريس للسالم **** الجمعية الوطنية، 
مساعيه، فشل  إلى حد الساعة في أن يكون له دور في الحرب الروسية 
األوكرانية، بعد أن احتل عدوه اللدود الطيب أردوغان المساحة المخصصة 

في موسكو لمثل هاته المساعي . 
وقد يفشل المرء وينجح عدوه ال بأس، لكني، ككل متابع لم تبق له من 
فصول اإلعجاب السابقة سوى بعض الحركات المتفهمة، لم أفهم كيف حاول 
أن يقنع الرئيس الصيني العائد بقوة إلى الساحة الدولية بعد التزكية 
الواسعة داخل بالده، بأن "الضغط على روسيا هو لفائدة الصين..!"   والحال 
أن العاصمتين بيكين وموسكو تتحركان على أساس أن الغرب، والحلف 
األطلسي عموما، يعود بالعالم إلى الحرب الباردة وهو ما قررا معاكسته ! 

ولم يحاول ماكرون الدخول على الخط من باب السور الصيني العظيم إال 
بعد أن كان جو بايدن قد رتب اللقاء الثنائي بين القوتين اللتين تستقطبان 
كل تساؤالت العالم وانتظاراته !  وخالل منتدى باريس، حاول ماكرون إحياء 
الحوار، وفي الواقع وعكس ما يقول مستشاروه، ال يبدو أنه ينجح في 
اختيار مواضيع تدخالته السلمية في العالم، وكمثال على ذلك تدخله في 

التحاور المتعثر بين معسكر الرئيس 
نيكوالس مادورو وخصومه... وهو النزاع الذي يشق الدولة لشقين مما 
وضع ماكرون في حرج بالغ في قمة المناخ، عندما أثار الشعور باالستياء 
من حديث دار بينه وبين مادورو في مصر، لما وصف نظيره الفنزويلي 
ب"الرئيس"، بينما ال تعترف باريس مثل عدد كبير من الدول على رأسها 
الواليات المتحدة، نظريا، بشرعيته على رأس الدولة، ولربما اتضح بأن 
اللغة الديبلوماسية لم تسعفه في الديبلوماسية !  وهو يتناقض مع نفسه 

ويخلق استياء عن طرف أساسي في الصراع . 
أنه ملف من  إسبانيا  تعتبر  في ملف  الواقع  في  ماكرون  تدخل   وقد 
اختصاصها ووفرت له عالقات متعددة، وللنفط الياباني في أمريكا الالتينية 
تاريخ واضح كما أن الطرفين في الصراع يرتبطان بعالقات مع سياسيين 
إسبانيين من كل اآلفاق والمشارب . وهذا نزوع لدى ماكرون لن يمر بدون 

انعكاسات.
ومن المثير أيضا أن يتابع المرء منا ما تفجر من قنابل أوربية عند ماكرون: 
صراع عاصف مع ألمانيا حول الغاز والمفاعالت النووية والتسليح… 
لم تنتزع كل قنابله، وصراع مع إيطاليا حول المهاجرين وصل حدا من 
التجريح في شخصه من طرف اإليطاليين وإعالمهم.. والواضح أنه يبحث 
عن العواصم األوربية كل واحدة في مجال تخصصها لفتح باب المنافسة 
معها باسم السالم، وفي نفس الوقت، يدعو إلى إقامة "تحالفات أوربية"  

والتوجه نحو بريطانيا التي غادرت االتحاد األوربي.. !  
قصر  نظم  أكتوبر  أي��ام  أحد  في  أنه  الفرنسية  الصحافة  نقلت  لقد 
اإليليزيه لقاء للصحافيين أسهب مستشار ماكرون في بدايته في الحديث 
عن "النجاحات" التي "يحققها الواحد تلو اآلخر" ودعاهم إلى إبراز "دوره 
في السلم العالمي "، وال شك أعطى للمستشار ما يريد ألن القصة كلها أمام 
األعين المجردة هي "االنتكاسة الحادة في العالقات الرواندية الكونغولية 
أو مبادرات باريس المحدودة في الحرب بين أرمينيا وأذربيدجان على 
الرغم من محاوالت الوساطة التي ال تريدها باكو وموسكو … "، ومن المثير 
أيضا لالستفهام، لمن يهمه الرصد الديبلوماسي للرئيس الفرنسي، الربط 
بين هذا البورتريه الشخصي الذي يرسمه الرئيس لنفسه، وبين حقائق  
الساحل والصحراء  وعملية برخان، وهي العملية التي أنهاها األربعاء 
الماضي، في عملية فشل واضحة ربما سيكلف الجيش الجزائري بمتابعتها ! 

ال أنكر أنني ابتسمت عندما قرأت ما قاله الرئيس، وبدا لي أن تحويله 
األخبار الزائفة إلى عدو استراتيجي، يشبه إلى حد كبير الفيروس الذي 

أصاب العسكر الشرقي في الجوار.
وخيلت لي نفسي األمارة بالسوء أنه قد يكون أصيب بالعدوى من جراء 
القبالت االستراتيجية التي قبل بها الرئيس تبون، أحد الشهود !التاريخيين 

في الحروب المضللة التي يقودها المغاربة ضده  قاطبة!!
 ولهذا وجدت نفسي األمارة بالسوء، من المصادفات غير المفهومة وال 
السعيدة، أن يرفع إيمانويل ماكرون المعركة ضد األخبار المضللة "فايك 

نيوز" إلى مرتبة "الوظيفة االستراتيجية"، أي أنها أمر حيوي للبالد !!! 
الرئيس وبكل جدية، أعاد على مسامع الفرنسيين "لطالما أكدت فرنسا على 
مدى سنوات أنها كانت هدفا لحمالت التضليل والتالعب باآلراء عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، التي تديرها قوى أجنبية مثل روسيا أو تركيا"  !!! 

يشهدون انتشار أخبار  وحذر ماكرون "لن نكون متفرجين صبورين" 
مضللة أو سرديات معادية لفرنسا.

والواقع أن هذه المعطيات وضعتني في صورة ما يقوم به تجاه المغرب ! 
فهو توجه يبدو لنا كما لو أنه ال يبحث عن وساطة وال عن دور للسالم، 
الرؤية الواضحة.  الغاز الذي يخنق األنفاس ويقلص من فرص   بسبب 
وإذا كان الغاز هو نفسه وراء تدخله في الحرب الروسية األوكرانية وفي 
النزاع بين فرقاء الوضع الفنزويلي، فيبدو أنه في شمال إفريقيا تسربت 

مياه كثيرة في أنبوب الغاز، الذي جعله يعطل فضيلة النظر السديد ! 
يدخل  لم  الداخلية،  السياسة  به  الذي ضاقت  ماكرون،  أن  والخالصة 
السياسة الخارجية بتصور واضح المعالم  )  واهلل اعلم عاودتاني (  كما 
يجب لرجل ورث امبراطورية من العالمات  في المجال الديبلوماسي …  

وفي العالقات الدولية الودية منها وغير الودية .. 
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 من ينقذ 
�لجندي 
ماكرون 
من… 

�ل�صالم!

عبد السالم المساوي 
ونفد الصبر المغربي الجميل، وحدث ما كان ينبغي 
أن يحدث ، ما كان ينبغي حتما أن يحدث ؛ تحرير المعبر 
الحدودي _ الكركرات ...طرد األقزام واالنفصاليين والدمى 
...طرد عصابة قطاع الطرق ...فتحية للقائد األعلى للقوات 
الملكية المسلحة، رمز الوحدة والسيادة ...ملك البالد 
وأمير المؤمنين....ضامن الوحدة الترابية والوطنية....

وتحية للشجعان ...تحية للقوات المسلحة الملكية...
ان ما يجري في ساحتنا المحلية واالقليمية والدولية 
يساعدنا هنا في المغرب على وضع نقطة النهاية لملف 
ومن  الترابية،  وحدتنا  ملف  يسمى  حله،  انتظار  طال 
سبعينيات  منذ  الترابية  الوحدة  لهاته  العداء  حركوا 
القرن الماضي يعرفون ذلك جيدا، لذلك دفعوا أقزامهم 

واالنفصاليين وبقية الدمى لكي ترتكب ما ترتكبه في 
غير  الخطوات  نحو  دفعنا  ألج��ل  وغيرها  الكركرات 

المحسوبة.
هذا البلد ال يرتكب خطوات غير محسوبة.

هذا البلد دولة وهو يعرف أنه يواجه عصابة تمولها 
وتدعمها » بعض األطراف«.

هذا البلد متأكد أن تلك الصحراء جزء منه وأنه جزء 
من تلك الصحراء.

لذلك ال إشكال اطالقا . صبرنا وفق ما يسمح به الصبر 
المغربي الجميل ، وبعدها مررنا الى السرعة القصوى، 
وقررنا أن وحدتنا الترابية تستحق التضحية ألجل اليوم 
مثلما ضحينا ألجلها باألمس ومثلما سيعلن القادمون 

بعدنا أنهم سيضحون ألجلها في قادم األيام.
»مدرسة الحركة الوطنية » تركت للتاريخ واحدة من 
»ثورة  تجربة  هي  النضالية،  التجارب  واحسن  أجمل 
الملك والشعب«، الثورة التي خط بها أحرار المغرب 
الدولة  لنضال  معنى  الخامس،  محمد  الراحل  بزعامة 
والشعب ، من أجل مطلبين فقط هما الحرية واالستقالل، 
تم  الذين  المطلبان  وهما  والحداثة،  الديموقراطية  ثم 
تضمينهما في وثيقة  11يناير 1944، التي تعتبر ميثاقا 
وطنيا بين الحركة الوطنية ومحمد الخامس ، وبرنامج 
حنق  أثار  مما  محض،  مغربي  وسياسي  وطني  عمل 
االمبريالية التي كانت ممثلة في كل من فرنسا واسبانيا 
ومهد للمواجهة التي قادت إلى شن اعتقاالت وإعدامات 

ونفي في حق الوطنيين، ثم عزل الملك محمد الخامس 
عن السلطة ونفيه الى جزيرة كورسيكا ثم مدغشقر  .

ان روح ثورة الملك والشعب كانت حاضرة في المسيرة 
أطلقها  التي  الخضراء،  المسيرة  روح  .وان  الخضراء 
الراحل الحسن الثاني، بقيت مستمرة ومتواصلة الى 
اليوم ، وهذا نهج مغربي يصبو نحو الحداثة والحكامة 
والتنمية المستدامة . وبروح المسيرة الخضراء ستظل 

الصحراء مغربية بشرعيتها وبنمائها وبازدهارها.
ومتجددة،  مستمرة  ث��ورة  والشعب  الملك  ث��ورة 
والمسيرة الخضراء ليست مجرد ذكرى وطنية نحتفل 
امتداد  على  متواصل  مغربي  درس  هي  والسالم.  بها 
األزمنة واألمكنة يجدد نفسه دوما وابدأ ويمنح إمكانية 

االستفادة منه لمن كان ذا عقل سليم. 
نقولها بالصوت المغربي الواحد: الصحراء مغربية 
الحاضر  في  وكينونتنا،  هويتنا  عنوان  ...الصحراء 
والماضي والمستقبل ، باألمس واليوم وكل األيام ...لنا 
نحن هذا الوطن الواحد والوحيد ، وهاته البالد التي 
ولدتنا وصنعتنا وصنعت كل ملمح من مالمحنا ، والتي 
تجري فيها دماء أجدادنا وابائنا وأمهاتنا ، والتي تجري 

دماؤها في مسامنا وفي العروق.
نفخر بهذا األمر أيما افتخار، ونكتفي أننا ال ندين 
بالوالء اال للمغرب . وهذه لوحدها تكفينا ، اليوم ، وغدا 
في باقي األيام ، إلى أن تنتهي كل األيام ....الصحراء 

جزء منا ونحن جزء منها ...الصحراء مغربية.

في �لذكرى �لثانية لتطهير �لكركر�ت

 جاللة �لملك يعزي 
�لرئي�س �لتركي

�إدري�س ل�صكر ي�صتقبل ماركو�س �أنطونيو نونيي�س، نائب رئي�س �لحزب من �أجل �لديمقر�طية �ل�صيلي
االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  استقبل 
إدريس لشكر، مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي: 
يوسف أيدي، مشيج القرقري، فتيحة سداس، 
الفريق  ومدير  لشكر  خولة  رشيدي،  إبراهيم 
االشتراكي بمجلس المستشارين المهدي احجام، 
السيد ماركوس أنطونيو نونييس، نائب رئيس 
)حزب  الشيلي  الديمقراطية  أجل  من  الحزب 
لمجلس  سابق  ورئيس  ديمقراطي(  اشتراكي 

نواب الشيلي.
خالل هذا اللقاء تناول الجانبان سبل التعاون 

بين الحزبين ومأسسة عالقة االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية مع األحزاب االشتراكية الشيلية 
المسؤول  وعبر  عموما.   الالتينية  وبأمريكا 
الصحراء وتقديره  لمغربية  الشيلي عن دعمه 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  يلعبه  الذي  للدور 
وتطوره،  المغرب  لدمقرطة  كقاطرة  الشعبية 
ونوه نونييس بالنموذج المغربي المبني على 
الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والدولة 
االجتماعية، وبخصوص اإلعداد لمؤتمر األممية 
الشهر  هذا  نهاية  عقده  المزمع  االشتراكية 

عن  نونييس  أنطونيو  ماركوس  عبر  بمدريد، 
للتعاون  واستعداده  االتحاد،  لترشيح  دعمه 
الثنائي خالل مؤتمر األممية االشتراكية حول 
مختلف القضايا، كما اتفق الطرفان على العمل 
على عقد لقاء يجمع بين األحزاب االشتراكية 
الالتينية واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
في المستقبل القريب. وفي األخير، أكد الطرفان 
المسار  تأسيس  ف��ي  الحزبين  أهمية  على 
الديمقراطي التقدمي في العالم وأشادا بالقادة 

التاريخيين والمؤسسين للحزبين.
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اع�شاء المكتب  الوطني لل�شبيبة االتحادية المنتخبون
انتخب املجلس الوطني للشبيبة االحتادية باالقتراع السري، مكتبا 
وطنيا للمنظمة يصل عدد أعضائه  إلى 33 عضوا، 16 من اإلناث و17 
من الذكور، وبهذا تكون عملية االنتخاب قد احترمت مبدأ املناصفة 

والتمثيلية اجلهوية، التي نص عليها املقرر التنظيمي للمؤمتر الوطني 
التاسع للمنظمة يف انتخاب األجهزة الوطنية.  و بدعوة من رئاسة املؤمتر 

الوطني التاسع للشبيبة االحتادية، التأمت أول دورة للمجلس الوطني 
لهذه املنظمة، يوم السبت املاضي باملقر املركزي للحزب بالرباط، من أجل 
استكمال األجهزة املتمثلة يف انتخاب املكتب الوطني للشبيبة االحتادية.
ترأس دورة املجلس الوطني للشبيبة االحتادية التي حضرها 155 عضوا 

من املجلس، فضال عن أعضاء املجلس بجهة العيون وجهة أوروبا الذين 
تابعوا أشغال الدورة عبر تقنية التناظر عن بعد “زوووم”،  عبداهلل 

الصيباري، رئيس املؤمتر وعضو املكتب السياسي وبحضور املهدي املزواري 
عضو املكتب السياسي للحزب، فضال عن أعضاء رئاسة املؤمتر.

يف ما يلي الئحة أعضاء املكتب الوطني للشبيبة االحتادية:
آسية حدوكي-سارة اعنان- سلمى بلخير- سميحة لعصب- سناء 
البقالي- شادية اكرنان- شيماء يعيش- صابرين املوساوي- عبير 

البوجدايني- فاطمة الزهراء الواجبي- كجمولة بوسيف- ماجدة 
حسيسو-هاجر اوموسى- هدى الشعرة- هند قصيور- وئام حامض- امني 

فائق- انس الرهوني- انوار ادريسي - انور الهادي- حمزة بن طاهر- حمزة 
مطميط- رشاد امللوكي- زياد بنصلة- طارق بوبكري- طه صفي الدين- 

عبد اإلله ادراوي- عبد اإلله معتمد- فادي وكيلي عسراوي- محسن 
الغفيري- محمد أديب- هشام عالم- يونس تيفاوتي.

الفريق االشتراكي مبجلس املستشارين يتابع قضايا جودة التعليم وكتاب الضبط  

يو�صف �يذي: نطالب باإن�صاف كتاب �ل�صبط و�أ�صحاب �ل�صاللم �لدنيا
�ل�صالك �لمو�صاوي: غياب �لعد�لة �لمجالية �صبب �الكتظاظ بجهة �لعيون

يواجه اليوم منتخب 
جورجيا بالشارقة اإلماراتية
�لمنتخب �لوطني في �ختبار لقيا�س 

�لقدر�ت وتعزيز درجة �لتناغم

�لمبعوثة �لخا�صة لبايدن :  �لمغرب �صريك 
في مكافحة معاد�ة �ل�صامية

ذكرى عودة �لمغفور له محمد �لخام�س لحظة 
تاريخية كر�صت �لتحام �لعر�س و�ل�صعب

02

�لزميل �ل�صحفي ح�صن 
عمر �لعلوي في ذمة �هلل 

بالدار  الحبوس،  اب��ن  العلوي،  عمر  حسن 
البيضاء، أحد كبار الصحافيين المغاربة ، اشتغل 
بداية  في  للضبط  ككاتب  العدل  بوزارة  موظفا 
االستقالل، وسيطرد من الوظيفة العمومية بعد 
أن خاضت إضرابا وطنيا يوم 20 دجنبر1961.
وسيلتحق حسن العلوي المعروف من طرف 
قلة من أصدقائه ب� »فريموس« صحفيا بجريدة 
»التحرير« التي أسسها وأدارها المقاوم الوطني 
المناضل  بمعية  مديرا،  البصري  الفقيه  محمد 
والمقاوم عبد الرحمان اليوسفي رئيسا للتحرير.  
وبعد منع جريدة التحرير من طرف السلطات، 
سيشتغل حسن العلوي في أسبوعية »األهداف« 
التي صدرت تحت إدارة األخ أحمد الخراص، وكان 
من بين محرريها المرحوم مصطفى القرشاوي 
بإدارة  »فلسطين«  وبجريدة  احمايمو.  وأحمد 
المناضل والشاعر محمد الوديع األسفي، تحت 
سيرافق  كما  بنجلون،  عمر  الشهيد  إش��راف 
إص��دار  استئناف  بعد  بنجلون  عمر  الشهيد 
بزنقة الجندي روش، مطبعة  جريدة »المحرر« 

دار النشر المغربية.
كل  »فريموس«  أب��رز  »المحرر«  يومية  في 
مهاراته التي تعلمها خالل مشواره الصحفي، 

تحريرا وترجمة وتصميما.
تحرير  هيئة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
جريدة االتحاد االشتراكي إلى أصدقائه المقربين 

وعائلته بأحر التعازي وأصدق المواساة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

 قرروا التوقف عن العمل
يف انتظار نتائج اللجنة املشتركة 

�لمحامون ينتزعون 
مطالبهم في لقاء

مع رئي�س �لحكومة

04

حتديات ورهانات قطاع اإلعمار يف القدس
كيف ي�صاعد بيت مال �لقد�س  �لفل�صطينيين على حماية 

�أر��صيهم وممتلكاتهم وعقار�تهم و�صيانة بيوتهم
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للصاروخ  تجربة  ثالث  في   
ناسا،  من  الجديد  العمالق 
املهمة  تنطلق  أن  املقرر  من 
الثالثاء  ليل   "1 "أرتيميس 
فلوريدا،  والية  من  األربعاء 
هذه  إيجابية  توقعات  وسط 
لبرنامج  ناجح  إلطالق  املرة 

العودة األميركية إلى القمر.
"إس  قلع  ي  أن  املقرر  ومن 
صاروخ  أقوى  وهو  إس"،  إل 
صنعته وكالة الفضاء األميركية 

على اإلطالق….
سيكون  الطقس  أن  ويبدو 
أن   90% احتمال  مع  مناسبا 

يكون مستقرا .
مايك  املهمة  مدير  وقال 
اإلطالق  "عملية  إن  سارافني  
تتم  أن  ونأمل  ستحدث 
بـ"مثابرة"  مشيدا  األربعاء"، 
محاولتني  واجهت  التي  فرقه 
فاشلتني إلطالق الصاروخ خالل 
إعصارين  ثم  املنصرم  الصيف 

حاال دون إتمام املهمة.
أن  فترض  ي  األخيرة،  أبولو  مهمة  على  عاما  خمسني  وبعد 
تحط  أن  دون  من  القمر  إلى  مأهولة  غير  كبسولة  الصاروخ  يطلق 
لنقل طواقم بشرية مستقبال  آمنة  أنها  على سطحه، والتحقق من 
امرأة وأول شخص من  أول  القمر  إلى  الصاروخ نفسه  . وسينقل 

أصحاب البشرة امللونة في مهمات مستقبلية.
ومع أن عملية إطالق الصاروخ املقررة األربعاء ست جرى ليال ، 
إال أن مئة ألف شخص يتوق ع أن يتابعوها من الشواطئ املحيطة. 
اإلطالق  عملية  املنطقة ملشاهدة  إلى  الفضاء  رواد  من  عدد  وانتقل 

ومنهم الفرنسي توما بيسكيه.
وينبغي أن تبدأ بعد ظهر الثالثاء املهمة املعقدة لتزويد الصاروخ 
بالوقود من مركز كينيدي الفضائي، بعد أن تعطي الضوء األخضر 
لذلك تشارلي بالكويل تومسون، وهي أول امرأة تتولى إدارة إطالق 

أحد البرامج لدى ناسا.
وسيجري ملء الجزء الرئيسي من الصاروخ ذي اللون البرتقالي 

بما ال يقل عن 2,7 مليون لتر من األكسجني السائل والهيدروجني.
إلغاء  إلى  للهيدروجني  تسرب  أدى  املنصرم،  الصيف  وخالل 
مذاك  ناسا  لت  وعد  األخيرة.  اللحظات  في  ثانية  إقالع  محاولة 
من  التحقق  اختبارات  والقت  الخصوص  بهذا  املتعلقة  اإلجراءات 
في  لغيت بسبب عطل  فأ  إقالع،  أول عملية  أما   . فعاليتها نجاحا 

أحد أجهزة الصاروخ.
وأكد املسؤولون في ناسا مرات عدة أن هذه املشكالت عادية كون 
املركبة جديدة كليا ، مشددين على أن فرق الوكالة تتعلم كيفية فهم 

كل األعطال والتعامل معها.
وبعد املشاكل الفنية التي طالت الصاروخ، واجه األخير تهديدا 
اس"  ال  "اس  عيد  وأ  املنطقة،  ضربا  متواليني  إعصارين  نتيجة 
نهاية  في  به  الخاص  التجميع  مبنى  إلى  مترا   98 ارتفاعه  البالغ 
عملية  تأجيل  إلى  أدى  ما  األعاصير،  أحد  من  لحمايته  سبتمبر 

اإلقالع أسابيع عدة.
وبعد إعادته إلى منصة اإلطالق، واجه الصاروخ اإلعصار نيكول 
في  للتسرب  املانعة  املواد  من  رقيقة  طبقة  إتالف  في  تسبب  الذي 
جزئه العلوي، إال أن ناسا أكدت أن هذا التطور ينطوي على مخاطر 

محدودة.

وشهد إطالق برنامج ناسا تأخيرات لسنوات عدة، فأصبح نجاح 
املهمة التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدوالرات، أمرا ضروريا 

للوكالة األميركية.
عقب  العملية،  إدارة  في هيوسنت  التحكم  مركز  أطقم  وستتولى 

إطالق الصاروخ.
في  الصاروخية  املعززات  اإلقالع  من  دقيقتني  بعد  وستسقط 
الرئيسي  الجزء  ينفصل  دقائق،  ثماني  وبعد  األطلسي.  املحيط 
ستؤدي  اإلقالع،  عملية  من  الساعة  ونصف  ساعة  بعد  ثم  بدوره. 
التي  "أوريون"  كبسولة  إطالق  إلى  العلوي  للجزء  أخيرة  دفعة 

ستصل إلى محيط القمر في غضون أيام قليلة.
إلى  تقريبا وستصل  أسبوع  بعيد  مدار  في  الكبسولة  وستثبت 
64 ألف كيلومتر ما بعد القمر، أي أبعد من أي مركبة فضائية أخرى 

صالحة لنقل البشر حتى اآلن.
أثناء  للكبسولة  الحرارية  الدرع  اختبار  سيجري  النهاية،  وفي 
درجة  تتحمل  أن  ويفترض  لألرض.  الجوي  الغالف  إلى  عودتها 

حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.
فترض  ي  األربعاء،  الصاروخ  إقالع  عملية  نجحت  حال  وفي 
أن تستمر املهمة 25 يوما ونصف اليوم، على أن تهبط الكبسولة 

العائدة في املحيط الهادئ في 11 ديسمبر املقبل.
الخاص بمهمات أبولو ثم املركبات  وبعد صاروخ "ساتورن 5" 
وكالة ناسا إلى حقبة  الفضائية، ي فترض أن ينقل "اس ال اس" 
بالفضاء  الحالة  هذه  في  املرتبط  البشري  االستكشاف  من  جديدة 

السحيق.
وعام 2024، يتوقع ان تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى 
القمر من دون الهبوط عليه. أما أول هبوط ملهمة مأهولة فسيحصل 

لطاقم "أرتيميس 3" في العام 2025 على أقرب تقدير.
بهدف  بعدها،  سنويا  واحدة  مهمة  إطالق  إلى  ناسا  وتسعى 
في مدار حول القمر باإلضافة  إنشاء محطة فضائية )"غايتواي"( 

إلى قاعدة على سطحه.
وترغب الوكالة في استخدام هذه املحطة إلجراء اختبارات على 
بزات فضائية ومركبة مضغوطة ومحطة  بينها  معدات جديدة من 
طاقة كهربائية صغيرة واستخدام املاء املثلج املوجود على القمر، 

وكل ذلك بهدف ترسيخ وجود بشري دائم على سطحه.

الفئران تتفاعل 
على الإيقاعات المو�سيقية 

أن  إلى  أخيرا  نشرت  يابانية  دراسة  توصلت   
النغمات  على  يتفاعلون  الذين  الوحيدين  ليسوا  البشر 
املوسيقية، بل الفئران كذلك مع أن تمايل هذه الحيوانات 

يكون أقل وضوحا .
وأظهرت الفئران التي لم تتعرض سابقا إلى املوسيقى 
قدرة فطرية على إطالق حركات متزامنة مع أغان تشمل 
وتيرة  وهي  الدقيقة،  في  إيقاعية  دقة  و140   120 بني 
اإليقاع نفسها التي يتفاعل عليها البشر عموما ، بحسب 

باحثني من جامعة طوكيو.
في  املشارك  تاكاهاشي  هيروكازو  العالم  وأشار 
الدراسة التي نشرتها أخيرا مجلة "ساينس أدفانسس"، 
في حديث إلى وكالة فرانس برس الثالثاء إلى أن "أدمغة 
جيدة  بصورة  فيها  تستجيب  بطريقة  تشكلت  الفئران 

للموسيقى حتى لو أن أجسامها ال تتحرك كثيرا ".
بوضوح،  ظاهرة  تكون  ال  الفئران  حركات  أن  وبما 
التسارع  تقيس  أجهزة  اليابانيون  الباحثون  استخدم 
وأجهزة استشعار لقياس االهتزازات الصغيرة للفئران.

وتابع تاكاهاشي "نعتقد جميعنا أن للموسيقى قدرات 
سحرية، لكننا ال نعرف شيئا عن آلياتها"، مضيفا "لذلك 
تجذب  الصوتي  التواصل  من  أنواع  أي  معرفة  أردنا 

الدماغ من دون تأثير العواطف أو الذاكرة".
تعريضها  خالل  من  الفئران  فعل  ردود  برت  واخت 
معزوفة  ملوزار  سوناتا  مقطوعة  بينها  عدة  ملعزوفات 
بينها  البوب  نوع  من  وأغان  مختلفة،  إيقاعات  بأربعة 
لليدي غاغا و"أناذر وان بايتس ذي  "بورن ذيس واي" 

داست" لفرقة كوين و"بيت إت" ملايكل جاكسن.
دراستهم  نتائج  أن  إلى  اليابانيون  الباحثون  وأشار 
تدعم فرضية وجود "إيقاع أمثل" إلطالق حركات تزامنية 

مع اإليقاعات، مشترك لدى عدد كبير من الحيوانات.
وذكرت فرضية أخرى أن هذا اإليقاع يختلف بني أنواع 
الحيوانات استنادا إلى عوامل فسيولوجية عدة بينها 

الحجم والوزن.
وأعرب تاكاهاشي عن رغبته في أن يستكشف مستقبال 
تأثير  من  أبعد  والذهاب  الدماغ  على  األلحان  تأثيرات 
اإليقاعات. وقال "بما أن املوسيقى تؤثر على األحاسيس، 
سيكون مثيرا لالهتمام أن نرصد ذلك لدى الحيوانات".

اإطالق  الثالثة  للمرة  حتاول  نا�سا 
�ساروخها اجلديد اإىل القمر 

درا�سة حول  م�ساعر الأمومة عند 
القردة تعيد النقا�ش في �ساأن 

التجارب على الحيوانات 
أثار استنتاج توصلت إليه 
دراسة أجرتها جامعة هارفارد 
التي  األمهات  القردة  بأن 
استبعدت عن صغارها وجدت 
جدال  الدمى،  في  عزاء  أحيانا 
النقاش  إحياء  ليعيد  واسعا 
األخالقيات  شأن  في  القائم 
التي  باالختبارات  املرتبطة 

تجرى على الحيوانات.
بعنوان  مقال  يلق  ولم 

"عوامل محفزة ملشاعر األمومة" كتبته عاملة األعصاب مارغرت ليفينغستون ردود فعل 
أكاديمي أوف ساينس"  ناشونال  "بروسيدينغز أوف ذي  قوية عقب نشره في مجلة 

خالل  سبتمبر.
لكن بمجرد تناولها عبر مواقع التواصل، تلقت الدراسة وابال من االنتقادات فيما 

وقع 250 عاملا رسالة طالبوا فيها املجلة بسحب املقال.
أجرتها  سابقة  بدراسات  التذكير  الحيوانات  حقوق  عن  مدافعة  جمعيات  وأعادت 
مارغرت ليفينغستون، التي قامت بتقطيب جفون صغار قردة لفترة موقتة بهدف دراسة 

تأثير ذلك على قدرات هذه الحيوانات املعرفية.
وكتبت عاملة الرئيسيات في جامعة سانت أندروز االسكتلندية كاثرين هوبايتر »ال 
يمكننا أن نستحصل على موافقة القردة إلجراء هكذا تجارب عليها، لكن يمكننا التوقف 
في  تتسبب  ها  أن  ندرك  فيما  لها  والترويج  ونشرها  وحشية  أساليب  استخدام  عن 

معاناة كبيرة لهذه الحيوانات«.
وأضحت العاملة التي شاركت في كتابة الرسالة املوجهة إلى املجلة، في حديث إلى 

وكالة فرانس برس، أنها تنتظر ردا من املجلة قبل إدالئها بتعليقات إضافية.
أما جامعة هارفرد ومارغرت ليفينغستون فدافعتا من ناحيتهما عن الدراسة بقوة.

وذكرت كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد في بيان أن نتائج الدراسة "قد تساعد 
العلماء على فهم الرابط الذي يجمع األم بأبنائها لدى البشر"، مما يساعد على توفير 

دعم أفضل للنساء اللواتي يخضعن إلجهاض تلقائي أو م ن يلدن أجنة ميتة.
وأفادت مارغرت ليفينغستون في بيان منفصل، بانضمامها إلى "صفوف العلماء الم 
ستهد فني من معارضني الختبارات مماثلة والذين يرغبون في حظر أي دراسة تجرى 

على كل أنواع الحيوانات ومن شأنها املساهمة في إنقاذ األرواح".
وأشارت إلى أن ها لم تسع بداية لدراسة رابط األمومة الذي أتى في إطار أعمال 

بحثية أخرى.
إال أن حجة الباحثة قابلها رد من املعارضني بأن ها فصلت عمدا القردة األمهات عن 
صغارها، وأن االستنتاجات في شأن الراحة النفسية التي تشعر بها األمهات إذا است 

بدلت صغارها بدمى، لم توفر أي تقدم في املجال العلمي.
واستقطبت أعمال بحثية مماثلة ردود فعل غاضبة من جمعيات مدافعة عن حقوق 

الحيوانات بينها "بيتا" املناهضة ألي شكل من أشكال التجارب على الحيوانات.
ويشير آالن ماك إليغوت، وهو باحث في إحدى جامعات هونغ كونغ، إلى أن هذا 

الجدل أثار بصورة ملحوظة ردود فعل قوية داخل املجتمع العلمي.
وأعادت مارغرت ليفينغستون إصدار دراسة أجراها عالم النفس األميركي الشهير 
هاري هارلو، على ما يقول إليغوت لوكالة فرانس برس. وقد تكون هذه األعمال البحثية 
التي اعتبرت ثورية في منتصف القرن العشرين، ساهمت في تعزيز الحركة املدافعة عن 

القضايا املتعلقة بالحيوانات.
ورأى بعض العلماء أن هذه الحالة تمثل مشكلة أكبر في ما يتعلق باألبحاث التي 
في مجالت  للجدل  مثيرة  دراسات  نشر  استمرار  في  وتتمثل  الحيوانات  على  تجرى 

مرموقة.
كثيرة  انتقادات  والقت   2020 عام  إلى  تعود  دراسة  إلى  إليغوت  ماك  آالن  وأشار 
لتطرقها إلى فعالية بعض األفخاخ في التقاط نمور الجغور والكوغر بهدف إخضاعها 

ألبحاث علمية.
وأثارت تجارب أجريت على قردة من نوع بهي الشعر تضمنت عمليات جراحية أ 

خضعت لها الحيوانات، جدال في الفترة األخيرة.

من ريدوان اإلى منال.. ب�سمة مغربية 
بارزة في اأغاني المونديال

إعداد: عبد اللطيف أبي القاسم
العاملية،  املحافل  في  املغربي  للحضور  جديد  تجسيد  في   
التي  األغاني  في  بارز  حضور  على  املغاربة  الفنانون  بصم 
تواكب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظم دورتها لسنة 

2022 في دولة قطر.
وسواء تعلق األمر باألغاني الرسمية للمونديال، أو باألغاني 
املحفل  هذا  دورات  مختلف  تواكب  ما  عادة  التي  التحفيزية 
الرياضي العاملي، يبرز الحضور املغربي في دورة 2022 من 
خالل مساهمة نجوم في عملية إنتاج األغاني أو املشاركة في 

أدائها، إضافة إلى إحياء سهرات فنية على هامشها.
وكاتب  املوسيقي  املنتج  مساهمة  الصدد  هذا  في  وتبرز 
الكلمات العاملي املغربي، نادر الخياط امللقب ب)ريدوان(، الذي 
يشغل أيضا مهمة املدير التنفيذي للترفيه اإلبداعي في االتحاد 
املوسيقى  إطالق  الذي يشرف على  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
في  مرة  وألول  الدورة،  هذه  تضم،  التي  للمونديال  الرسمية 
واحدة  أغنية  وليس  كامال،  غنائيا  ألبوما  العالم  كأس  تاريخ 
كما كان الحال في النسخ املاضية من البطولة. 
هناك  الرسمية،  األغاني  هذه  ضمن  ومن 
التي أنتجها ريدوان، وأداها  أغنية "ارحبو" 
ومغني  أوزونا،  البورتوريكي  النجم  من  كل 
الراب الكونغولي، غيمز. وكان بيان للفيفا نقل 
هذه  إصدار  على  تعليق  في  قوله  ريدوان  عن 
نسخة  في  املشاركة  "تشرفني  إنه  األغنية 
مميزة من كأس العالم في قطر، حيث سنحتفل 

بكرة القدم واملوسيقى جنبا إلى جنب".
أصدرتها  أخرى  أغنية  على  تعليق  وفي 
"قناديل  بعنوان  الرسمية  ضمن األغاني  )فيفا( 
إلى  تدعونا  "بأغنية  يتعلق  األمر  إن  ريدوان  قال  السماء"، 
االحتفال  روح  وتحيي  متحدين،  حقا  كنا  إن  معا  الغناء 
الجماعي ببطولة كأس العالم، كما أنها رسالة محفزة لتقديم 

بطولة مختلفة بطرازها الرفيع".
املغرب  من  نجمتان  السماء"،  "قناديل  أداء  في  وشاركت 
هما النجمة املغربية الكندية نورة فتحي، واملغنية منال 
بلقيس،  اإلماراتية  املغنيتني  جانب  إلى  بنشليخة، 

والعراقية رحمة رياض.
قولها  فتحي  نورة  عن  ل)فيفا(  بيان  ونقل 
بأم  "شاهدت  الفني  العمل  هذا  على  تعليقا 

عيني في جميع أنحاء العالم أن لغة كرة القدم ال تختلف عن 
لغة املوسيقى، فلكليهما جمهور شغوف. وقد تشرفت بالتعاون 
الرسمية  األغنية  إلصدار  وموهوبات  شغوفات  سيدات  مع 
بمشاعر  تحتفي  كما  بأصولنا  تحتفي  التي  للبطولة  الرابعة 

الحماس والتشويق النطالق كأس العالم".
بدورها، قالت الفنانة منال بنشليخة، وفق البيان ذاته، إن 
"أغنية قناديل السماء تحمل رسالة ملهمة حول األمل والعمل 
تحتفي  أنها  كما  وعزمهن،  وإبداعهن  النساء  وقوة  الجماعي 
بانطالق أول نسخة من كأس العالم في منطقتنا، وسنشارك 
هذه الصفات امللهمة مع العالم بأسره من خالل هذا املهرجان 

الكروي املميز الذي ينطلق على أرض قطر".
وإلى جانب األغنيات الرسمية للمونديال، يبرز الحضور 
املغربي أيضا ضمن األغاني التي دأب الفنانون عبر العالم 
على إصدارها في مثل هذه املناسبات، تحفيزا ملنتخباتهم 
أو ترويجا لقيم التواصل والتبادل الثقافي التي تنتعش 
خلفيات  من  الجنسيات  كل  من  املشجعني  تدفق  بسبب 

ثقافية ودينية متنوعة على البلد املضيف.
الفنان املغربي  وفي نموذج على ذلك، تبرز مشاركة 
إلى جانب كل  حاتم عمور في أغنية "أرض املونديال" 
من القطري عيسى الكبيسي، والسعوديني عبد العزيز 
العليوي، وداليا مبارك، والتونسي نوردو. األغنية التي 
أطلقتها املؤسسة القطرية لإلعالم تحمل رسالة ترحيب 
بمناسبة  قطر  إلى  القادمني  العالم  بضيوف  عربية 
زهير  الشاب،  املغربي  الفنان  شارك  بدوره،  الدورة. 
رفقة  "عرب"  عنوان  يحمل  كليب  فيديو  في  بهاوي 
ونوال  شاكر  فضل  اللبناني  الفنان  من  كل  من  كل 
حمود  والكويتي  شيبه  أحمد  واملصري  الكويتية 
الخضر. وتحتفي األغنية التي كتب كلماتها الشاعر 
التميمي، بالحضارة العربية وباحتضان  عبد اهلل 
التظاهرة.  تاريخ  في  مرة  ألول  للمونديال  بلد 
واختار بهاوي تصوير الجزء الخاص به في هذا 
الفيديو كليب على رمال الصحراء املغربية مرتديا 

اللباس التقليدي الصحراوي.
وإلى جانب مشاركته في هذه األغنية، يرتقب 
هامش  على  فنيا  حفال  بهاوي  زهير  يحيي  أن 
املونديال في قطر إلى جانب العديد من النجوم 
العرب والعامليني، وذلك في إطار حدث "اريفيا 

كأس العالم".


