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يف أول ظهور له خارج املدينة املنورة وافتتحه ولي العهد

معر�ض ال�سيرة النبوية »النبي 
كاأنك تراه« يحل بالرباط

 األول يتعلق بإعالن األكاديمية الدولية للحلزون عن نيتها   
فتح باب التسجيل في الندوات التكوينية النظرية والتطبيقية  
في تربية الحلزون، بمراكش، وقد وضعت رئيستها مشكورة   
العنوان والبريد اإللكتروني وكل إحداثيات العملية التي 

يراد من خاللها  أن تكون 
"نقطة انطالقة للمهتمين 
بقطاع الحلزون بالمغرب 

وإفريقيا".
وه���ي ف��رص��ة ن���ادرة 
تنفيذي  لجهاز  بالنسبة 
ما زال يحبو في البحث 
مقتضيات  ت��ن��زي��ل  ع��ن 
دس����ت����وري����ة، وأخ�����رى 
استعجالية تهم المعيش 
ال��ي��وم��ي، ل��ك��ي ت��ط��ور 

مهاراتها.
السيد  على  وأق��ت��رح   
رئيس الحكومة أن يعطي 
وبال  جماعيا   تسجيال 

تردد ألعضاء فريقه.
 هي فرصة ال تعوض 
ل��ل��ت��م��رن ع��ل��ى ح��ي��اة 
ال���ح���ل���زون، دس��ت��وري��ا 
وسياسيا ومؤسساتيا..

ف��إذا ك��ان، الق��در اهلل، 
بالفشل،  ذل��ك  ت��وج  ق��د 
الحلزوني  التعلم  أي 
واك���ت���س���اب م���ه���ارات 
ال��ح��ل��زون ال��ب��ط��يء في 
تسيير دواليب الحكومة، 
فهناك مقترح جماعي على 
النظر  التنفيذي  الجهاز 
من  االنتقال   .. وهو  فيه 

الحلزونية إلى.. الشلل، وهو موضوع السرور الثاني .
  وهذا الخبر الثاني ينطلق من أن المغاربة شعب صبار،  
ولهذا لم يعد الغالء وحده هو االختبار الوحيد لهذا الصبر، 
بل أنهم باركوا انتقال البالد إلى مرتبة ثانية عنوانها الشلل: 
شلل في المحاكم وشلل في المؤسسات التعليمية، وشلل 

قريب في الموانئ وشلل .. في الحكومة بدورها.
 ومن ألطاف اهلل بها أن شللها يشجعها على الزحف 

على ما تٍبقى من قدرة شرائية.
 الخبر الثالث أن األزمة ستزداد وسيزداد صبر المغاربة 
وستزداد أرباح شركاء الحكومة، من رجال المحروقات…. 
وستزداد الضرائب على كل المعنيين بدفعها، وسيزداد لي 
الذراع ورهانات القوة بين قطاعات واسعة وبين الحكومة..

 وإن كان ال أحد يمكنه أن يعفي القطاعات الخاصة من 
أن إنسانا يصنف  المستبعد جدا  الضريبة، باألحرى من 
نفسه كاشتراكي ديموقراطي، يعتبر الضريبة هي أحد أشكال 
التضامن بين الفئات المجتمعية، أن يفعل ذلك. نحن نشترط 

فقط أن تكون هناك عدالة ضريبية.
وال يعقل أن تجد الحكومة ألف سبب لكي يدفع الجميع 
الضريبة وال تقوم بما يوجبها عندما تكون هناك أرباح فاحشة 
في الجانب الحار من المحروقات. وهي تمس القطاعات كلها 
وتعتبر األرباح في جزء منها، اقتطاعا ضريبيا من مداخيل 
جميع فئات المجتمع لصالح المنعشين النفطيين ومن أجل 

الدولة...
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hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

 اأخبار 
�سارة للغاية 
للحكومة.: 

�سلل واأرباح 
و.. حلزون!
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عبد الحليم بنمبارك

المحركات  أحد  االستثمار  يشكل 
األساسية لعجلة التنمية االقتصادية 
والمجالية  والبيئية  واالجتماعية 
المستدامة، كما يمثل وسيلة دينامية 
الشغل،  لفرص  وموفرة  للدخل  مدرة 
الظرفية  هذه  في  يستدعي،  ما  وهو 
التي تواجهنا فيها إكراهات وتحديات 
والمالية  االقتصادية  األزمة  أفرزتها 
في  ال��ح��رب  ع��ن  الناتجة  العالمية 
ألسعار  القياسي  واالرتفاع  أوكرانيا 

النفط والغاز والندرة الغذائية فضال 
عن هواجس التقلبات المناخية، إيالءه 
بكل  الضوء،  وتسليط  األهمية  بالغ 
جرأة ووضوح، على كل المسببات التي 
خلق  بغاية  ببالدنا  االستثمار  تعيق 
مناخ مشجع وشفاف يتيح للرأسمال 
المنتج  ب��دوره  القيام  االستثماري 
الضمانات  بكل  يتمتع  محصن  وهو 
والمؤسساتية  واإلداري��ة  القانونية 

والقضائية.
بأهمية  االستثمار  ملف  ويحظى 
البالد  ف��ي  سلطة  أعلى  ل��دى  بالغة 
تعكس انشغاله القلق بما يواجه هذا 
الملف الشائك من تحديات ومعوقات 
مستوى  إلى  به  االرتقاء  دون  تحول 
التطلعات. لذلك يحرص جاللة الملك 
من خطاب إلى آخر إلى التنبيه ودعوة 
السلطات المعنية إلى إصالح مكامن 
الخلل في منظومة االستثمار ببالدنا 
وإعطاء جرعات لضخ دماء جديدة في 

مشروع النهوض بهذا القطاع.

ال�ستثمار بين الإكراهات والتطلعات

باريس: يوسف لهاللي 

الديبلوماسية  المواجهة  تأججت 
ب��ي��ن ف��رن��س��ا وإي��ط��ال��ي��ا األس��ب��وع 
األخيرة  ه��ذه  رف��ض  بعد  الماضي، 
استقبال سفينة »اوسيان فيكينغ«، 
إلى  استثنائي  بشكل  دخلت  والتي 
الالجئين  توزيع  ليتم  تولون  ميناء 
على عدة بلدان أوربية خاصة فرنسا 

وألمانيا.
هذا الرفض اإليطالي لن يكون هو 
األخير، وهو ما يعني أن ملف الهجرة 

واستقبال بواخر اإلغاثة سوف يعود 
إلى الواجهة وإلى المزيد من التوتر 
الديبلوماسي بين روما وباريس، وهو 
عالمة على التحول في سياسة الهجرة 
وزراء  رئيسة  وصول  بعد  بإيطاليا 
جديدة تمثل اليمين المتطرف، الذي 
جعل من الهجرة أحد أعمدة سياسته 
الداخلية والخارجية، ودافعت رئيسة 
ميلوني  جورجيا  اإليطالية  الوزراء 
الصارم  نهجها  عن  الصحافة  أمام 
مؤكدة  الهجرة  الجديد حيال قضية 
أن »على متن هذه السفن، ليس هناك 

ناجون إنما مهاجرون«.
وسمحت روما في البداية لجزء فقط 
من الناجين الذين حاولوا العبور من 
أوروبا،  إلى  إفريقيا  شمال  سواحل 
بالنزول إلى الرصيف، ما أثار استياء 
منظمات إنسانية. وفي نهاية المطاف 
سمحت لثالث سفن إسعاف بإنزال كل 

ركابها الثالثاء.

فرن�سا - اإيطاليا: العودة اإلى التوتر

الروائي محمد 
الهرادي ُيرافق دانتي  

اإلى الدار البي�ساء

نوه بنمو زراعة الفواكه باألقاليم اجلنوبية للمملكة ومبيناء الداخلة الذي سيتم تشغيله يف 2027
تقرير اأمريكي: المغرب في المرتبة 15 �سمن اأكبر م�سدري الفواكه في العالم

نظم مختبر السرديات  بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، الندوة العلمية 
لطلبة الدكتوراه في تكوين  الثانية عشرة )12( 
تحليل الخطاب السردي، يوم الخميس 10 نونبر 
2022، بمكتبة الكلية، في موضوع«قراءات بمناهج 

مختلفة في رواية »دانتي« لمحمد الهرادي.
نسقت أشغال الندوة العلمية ذة/عائشة المعطي 
التي أشارت، في البداية،  إلى أهمية الندوة التي 
تهدف  االنفتاح على منهجية جديدة  في  تتمثل 
لتقديم دراسات شاملة لألعمال السردية، مؤكدة أن 
قراءات هذه الندوة، نشرها المختبر، بعد التحكيم، 
الحادي  العدد  الدكتوراه«،  دفاتر  مجلة«  ضمن 
العجائبية  للعوالم  استكناه  هي   ،2022 عشر- 
الهرادي  محمد  أسلوب  ميزت  التي  والغرائبية 

منذ أولى إصداراته.

انتخاب فادي وكيلي ع�سراوي 
بالإجماع كاتبا عاما لل�سبيبة التحادية

انتخب فادي وكيلي عسراوي كاتبا 
االتحادية،   للشبيبة  باإلجماع  عاما 
الجاري،  نونبر   20 األحد  أمس  أول 
ب��م��ق��ر ح���زب االت���ح���اد االش��ت��راك��ي 

للقوات الشعبية بالرباط.
وهما  له  نائبين  انتخاب  تم  كما 
معتمد  اإلل��ه  وعبد  لعصب  سميحة 
جانب  إلى  فايق  أمين  المال  وأمين 

منسقي فرق العمل.

المكتب  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  وت��م 
برئاسة  االتحادية  للشبيبة  الوطني 
األس��ت��اذ  ل��ل��ح��زب  األول  ال��ك��ات��ب 
إدري����س ل��ش��ك��ر، ال���ذي أل��ق��ى كلمة 
المؤتمر  رئيس  توجيهية بحضور 
االتحادية  للشبيبة  التاسع  الوطني 
المكتب  وأعضاء  الصيبري  هلل  عبد 
وعبد  الصباني،  جمال  السياسي، 
الرحيم شهيد وأحمد المهدي مزواري.

م�سدرو الفواكه والخ�سر 
ي�ستنكرون ت�سريحات 

الأمين العام لحزب »البام«
في بيان لها توصلنا بنسخة منه، يوم األحد 
20 نونبر2022، استنكرت الفيدرالية البيمهنية 
المغربية إلنتاج وتصدير الفواكه التصريحات 
غيرالمسؤولة التي تفوه بها األمين العام لحزب 
األصالة والمعاصرة في حق القطاع الفالحي، 
وحاطة  مستفزة  الفيدرالية  اعتبرتها  والتي 
المغربي، سواء أكان منتجا أو  الفالح  بكرامة 
ملففا أومصدرا، وذلك حين اعتبر األمين العام 
القطاع الفالحي حلقة غير مهمة داخل منظومة 

االقتصاد الوطني. 

حوار الح�سارات بفا�ض: 
انت�سار للم�سترك 

الإن�ساني
في عالم تحتدم فيه النزاعات المسلحة على 
خلفية تضارب المصالح السياسية واالقتصادية، 
وتتفاقم فيه نزوعات الهيمنة واالستعالء تعصبا 
وثقافية،  فكرية  توجهات  أو  دينية  لمعتقدات 
تزداد  والغلو،  التطرف  ظواهر  فيه  وتستفحل 
الحاجة إلى تواصل هادئ وهادف وبناء يتأسس 
على قيم التفاهم والتسامح والسالم والتعايش 
بين الشعوب واألمم، انطالقا من حوار حضاري 
راق يستلهم من التنوع الهوياتي والخصوصيات 
للمشترك  انتصارا  وتكامله،  قوته  الثقافية 

اإلنساني ودرء لنزوعات التنافر والتباعد. 

الوالي احميدو�ض يعترف باأعطاب التنمية المحلية للدارالبي�ساء
يف الدورة 38  ملؤمتر  صحفيي ضفتي البحر األبيض املتوسط 

يون�ض مجاهد: التعاون بين ال�سحافة والبحث الأكاديمي، يطور ثقافة 
البتعاد عن اإطالق الأحكام الجاهزة، والجري وراء الإثارة الرخي�سة
م�سطفى العبا�سي: الو�سول اإلى الدورة 38 مفخرة لكل القيمين 

على هذه ال�سراكة  المغربيةالإ�سبانية
خافيير مارتينيز: الموؤتمر يناق�ض التقارب بين ال�سفتين خا�سة في هذه 

الظرفية التي تعي�سها العالقات المغربية الإ�سبانية
عبدالكبير خ�سي�سن: نحن  في لحظة تحتاج فيها ال�سعوب اأكثر،

اإلى اإعالم  من�سبط اإلى قواعد واأخالقيات المهنة

ال يعقل أن 
جتد احلكومة 
ألف سبب لكي 
يدفع اجلميع 

الضريبة 
وال تقوم 

مبا يوجبها 
عندما تكون 

هناك أرباح 
فاحشة يف 

اجلانب احلار 
من احملروقات

اليوم ينهي المنتخب الوطني تح�سيراته 
لمواجهة كرواتيا و�سط اأجواء من التفاوؤل

تحضيراته  الثالثاء،  يومه  المغربي،  الوطني  المنتخب  ينهي 
الحادية  من  بداية  الكرواتي،  المنتخب  أمام  األربعاء  غد  لمباراة 
عشرة بالتوقيت المغربي )الواحدة بعد الزوال بالتوقيت المحلي(، 
على أرضية ملعب »البيت«، الذي يتسع ل� 60 ألف مشجع، ضمن 
المجموعة السادسة بمونديال 2022، الذي يتواصل على المالعب 

القطرية إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
وستكون هذه الحصة التدريبية فرصة أمام الناخب الوطني وليد 
التي سيدخل  المجموعة  اللمسات األخيرة على  الركراكي لوضع 

بها لقاء الغد، وبعث مزيد من رسائل التحفيز لالعبيه، خاصة وأن 
الدور  إلى  العبور  بالغة في طريق  المواجهة تكتسي أهمية  هذه 
بداية من  تدريبية،  االثنين حصة  أمس  بأنه خاض  الثاني، علما 
الحادية عشرة والنصف صباحا بالتوقيت المغربي، وخصصها 
لتعزيز المنسوب البدني، خاصة بعد تعزيز طاقم الفريق الوطني 
بمعد بدني إسباني، بغاية تحسين الحالة البدنية لالعبين، وتقليل 

هامش اإلصابات لدى الالعبين المغاربة.
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سجلت الدورة السادسة من بطولة 
القسم الممتاز لكرة السلة، والتي تأجلت 
عنها مباراة جمعية سال واتحاد طنجة 
أندية  أربعة  ع��ودة  الح��ق،  موعد  إلى 
باالنتصار من خارج الميدان، يتقدمها 
نغمة  استعاد  الذي  الرياضي،  الفتح 
الفوز وأكرم وفادة جمعية بني يزناسن 
  ،40  –  120 أمريكية  بحصة  الجريح 

وهي حصة تغني عن كل تعليق.
كما تمكن أمل الحاجب، ظاهرة هذا 
الموسم، من العودة بفوز هام ومستحق 
على حساب أولمبيك اليوسفية بحصة 
88 – 44، ليحافظ على رتبته الثانية، 
في انتظار إجراء مباراته المؤجلة أمام 

الجيش الملكي. 
بقيادة  المراكشي،  الكوكب   ونجح 
م���درب���ه م��ص��ط��ف��ى ش��ي��ب��ا، والع��ب��ي��ه 

المتمرسين، في العودة بفوز هام واستراتيجي 
من العرائش أمام نادي ليكسوس، بفارق ثالث 

نقط )74 – 71(.
وتمكن مجد طنجة، الذي بصم على انطالقة 
ناجحة هذا الموسم، بدوره من العودة بالفوز من 

فاس أمام الماص، بحصة97 – 89.
من  أكثر  تطرح  الدار  بعقر  الفاسيين  هزيمة 
عالمة استفهام، وتدعو جميع مكونات الفريق، 
مراجعة  إلى  التقني،  والطاقم  الالعبين  خاصة 

األوراق قبل فوات األوان.
وحقق الجيش الملكي فوزا سهال على حساب 

الوداد، الجريح، بحصة 78 – 67. الفريق األحمر 
فشل من جديد في تحقيق فوزه األول هذا الموسم.
يذكر أن فرق جمعية سال واتحاد طنجة  وأمل 
الحاجب  والجيش الملكي والكوكب المراكشي 

والرجاء تتوفر على مباراة ناقصة.

تحضيراته  الثالثاء،  يومه  المغربي،  الوطني  المنتخب  ينهي 
الحادية  من  بداية  الكرواتيا،  المنتخب  أمام  األربعاء  غد  لمباراة 
عشر بالتوقيت المغربي )الواحدة بعد الزوال بالتوقيت المحلي(، 
على أرضية ملعب »البيت«، الذي يتسع ل� 60 ألف مشجع، ضمن 
المجموعة السادسة بمونديال 2022، الذي يتواصل على المالعب 

القطرية إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
وستكون هذه الحصة التدريبية فرصة أمام الناخب الوطني وليد 
الركراكي لوضع اللمسات األخيرة، على المجموعة التي سيدخل 
بها لقاء الغد، وبعث مزيد من رسائل التحفيز لالعبيه، خاصة وأن 
الدور  إلى  العبور  بالغة في طريق  أهمية  تكتسي  المواجهة  هذه 
من  بداية  تدريبية،  االثنين حصة  أمس  بأنه خاض  علما  الثاني، 
وخصصها  المغربي،  بالتوقيت  صباحا  والنصف  عشر  الحادية 
لتعزيز المنسوب البدني، خاصة بعد تعزيز طاقم الفريق الوطني 
بمعد بدني إسباني، بغاية تحسين الحالة البدنية لالعبين، وتقليل 

هامش اإلصابات لدى الالعبين المغاربة.
وكان المنتخب الوطني قد رفع بداية من يوم السبت الماضي، 
إيقاع تحضيراته، وسط أجواء تفاؤل بتحقيق نتائج جيدة على 

أرض دوحة العرب.
فبعد الفوز على جورجيا مساء الخميس بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، عمت حالة من التفاؤل صفوف عشاق المنتخب الوطني، 
دعم  اجل  من  القطرية،  األراضي  على  منهم  المئات  تقاطر  الذين 
ومساندة رفاق المايسترو حكيم زياش، الذي أكد في تصريح لموقع 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن تداريب المجموعة 
الالعبين  تحلي  على  مشددا  جيدة،  أج��واء  في  تجرى  الوطنية 
بالمسؤولية وروح الجماعة، وهي مؤشرات تظهر حالة التجانس 
واالنسجام بين العناصر الوطنية، التي تعزم دخول أجواء المونديال 

بأفضل شكل، والبصم على مشاركة متميزة.
أما وليد شديرة، فقد أكد على مواجهة كرواتيا ستكون صعبة، 
مشيرا في تصريح مماثل إلى أن الالعبين متحمسون، ويريدون 
تقديم أفضل ما لديهم أمام وصيف بطل العالم، وبالتالي تحقيق 

نتيجة تعزز فرص العبور إلى ثمن النهائي.
وأوضح هداف نادي باري اإليطالي أن األجواء في معسكر المنتخب 

الوطني إيجابية، وأن جميع الالعبين يسكنهم هاجس واحد، أال 
وهو إسعاد الجماهير المغربية.

وكان جواد الياميق قد شدد سابقا على سالمة األجواء داخل 
ضد  »المفتاح«  المباراة  على  الجميع  يركز  حيث  المنتخب، 
السادسة. المجموعة  منافسات  من  األول��ى  الجولة  في   كرواتيا 

خليفة  بن  اهلل  عبد  بملعب  صحافي  مؤتمر  في  الياميق  وق��ال 
الخاص بنادي الدحيل »جميع الالعبين يدركون حجم المسؤولية 
نتائج  تحقيق  على  األم���ل  وي��ح��دوه��م  عاتقهم  على  الملقاة 
منافسة  على  »قادر  الوطني  المنتخب  إل��ى  مشيرا  إيجابية«، 
المغربي  الجمهور  ظن  حسن  عند  نكون  أن  ونتمنى  منتخب  أي 
المسابقة«. في  بعيدا  ونذهب  واإلفريقية  العربية  الكرة   ونشرف 

من جهته، أبدى العب وسط سمبدوريا اإليطالي عبد الحميد صابيري 
تفاؤله بقدرة المنتخب المغربي على تحقيق نتائج جيدة في مونديال 
قطر، معربا عن أمله في »جعل الشعب المغربي فخورا بمنتخب 

بالده«.
يذكر أن المنتخبين المغربي تقابال مرة واحدة فقط، كانت عام 
الثاني  الحسن  البيضاء، في نصف نهائي كأس  الدار  1996 في 
الدولية، وفازت كرواتيا 7 – 6 بضربات الترجيح، بعد التعادل 2 – 2.

منتخب المواي طاي يشارك في 
الدوري الدولي المفتوح ألنطاليا  

تحضيرا لمختلف المنافسات الدولية القادمة، وفي مقدمتها 
 2023 سنة  خالل  ستجرى  التي  للمنتخبات،  العربية  البطولة 
باإلمارات العربية المتحدة، وبطولة العالم لالتحاد الدولي للمواي 
طاي، التي ستحتضنها العاصمة التايالندية سنة 2023، إضافة 
إلى البطولة اإلفريقية، سيشارك المنتخب الوطني للمواي طاي 
مابين23  التركية  أنطاليا  بمدينة  المفتوح  الدولي  الدوري  في 
و27 نونبر الجاري، بفئتي الذكور واإلناث، وسيتنافس األبطال 

المغاربة في فئتي النخبة وأقل من 23 سنة.
مريم المباريك )وزن أقل من   ويضم الفريق الوطني كال من: 
51 كلغ(، رميساء بوعرورو )وزن أقل من 54 كلغ(، ريما ريحانة 
)وزن أقل من 60 كلغ(، زينة الجرومي )وزن أقل من 63,5(، أسامة 
الهيشو )وزن أقل من 63,5(، حمزة رشيد )وزن أقل من 67( ثم 

حمزة الحيمر )وزن أقل من 71 كلغ(.
أما فئة أقل من 23 سنة فتضم بثينة الشكراني )وزن أقل من 
51 كلغ(، سعيدة الحميدي )وزن أقل من 67 كلغ(، يونس الغزالي 
)وزن أقل من 60 كلغ(، ياسين محسون )وزن أقل من 67 كلغ( 

وإبراهيم بوديك )وزن أقل من 91 كلغ(.
ويشرف على تأطير العناصر الوطنية الناخب الوطني لحسن 

واسو، بمساعدة عبد الخالق أمعاش.

جامعة الكرة الطائرة تنصف 
فريق زناتة

لرئيسة  بالشكر  الطائرة  للكرة  زناتة  فريق  مكونات  تقدمت 
الجامعة الملكية للعبة، بعدما استنجد بها النادي في مواجهة 
الحيف الذي طاله من طرف رئيس لجنة تنظيم المنافسات بالجامعة، 
عندما قرر، عند وضع برنامج البطولة، إلحاق فريق نادي زناتة 
للرجال بشطر الشمال، بينما وضع فريق اإلناث بشطر الجنوب، 
لتوه   الصاعد  زناتة،  نادي  مسؤولو  اعتبره  الذي  الشيء  وهو 
اللجنة،  هذه  طرف  من  تدبير  وسوء  حيفا  الممتاز،  القسم  إلى 
والتي أصبحت محط انتقادات وتظلمات من طرف األندية، بفعل 
القرارات غير الصائبة، التي كثيرا ما يخرج بها الرئيس، وتخلف 

ردود أفعال متباينة.
 وكان لتدخل الرئيسة وإرجاع األمور إلى مجراها الطبيعي 
بجعل فريق إناث زناتة بشطر الشمال إلى جانب الرجال وقع طيب 
النادي الذي يعمل مسؤولوه بشكل جيد من أجل نهوض  على 
مالية  أعباء  جنبهم  ألنه  البيضاء،  الدار  بجهة  الطائرة  بالكرة 

كبيرة ال طاقة لهم بها.
سعيد العلوي
أكاديمية الدار البيضاء تُطلق السباق 

النسوي األول على الطريق 
الدار  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  نظمت   
البيضاء – سطات، بتعاون مع عمالة الدار البيضاء – أنفا، يوم 
الخميس الماضي، السباق النسوي األول على الطريق المسيرة 
الخضراء. وشارك في هذا السباق تلميذات المؤسسات التعليمية 
العمومية والخصوصية، والمستفيدات من مراكز الفرصة الثانية 
باألكاديمية،  العاملة  واإلدارية  التربوية  واألطر  الجديد،  الجيل 
والمؤسسات التعليمية والمديريات اإلقليمية وجمعيات المجتمع 

المدني الشريكة.
وتهدف هذه التظاهرة الرياضية إلى تكريم المرأة المغربية، 
وإبراز دورها ومشاركتها الفعالة في ملحمة المسيرة الخضراء 

ودورها في الكفاح من أجل نيل االستقالل.

إبراهيم العماري

 ياسني بونو ورفاقه جاهزون لتحدي كرواتيا

المغربية  الملكية  الجامعة  نظمت 
المديرية  مع  بتعاون  للجميع،  للرياضة 
اإلقليمية للتربية الوطنية والتعليم األولى 
يوميا  بخريبكة،  السبت  يوم  والرياضة، 
االحتفال  إطار  في  وذلك  حافال،  رياضيا 

بالذكرى 67 لعيد االستقالل المجيد.
الرياضي  اليوم  هذا  برنامج  وتضمن 
تربوية  وأنشطة  بدنية  حركات  المتميز، 

أن��واع  ثمانية  في  وورش���ات  وترفيهية 
رياضية فردية وجماعية وعروضا فنية في 
بعض رياضات فنون الحرب، أثثها شبان 
وشابات من ثانوية اإلمام مالك التأهيلية 
للجيدو  وعصبة جهة بني مالل خريبكة 

وجمعيات رياضية من المدينة. 
الرياضية غير  التظاهرة  وتندرج هذه 
المدير  عليها  أش��رف  التي  التنافسية، 

اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة، محمد أجود، ورئيسة 
جامعة الرياضة للجميع، نزهة بدوان، في 
إطار سعي الجامعة إلى التوعية بأهمية 
التعليمي،  الوسط  في  الرياضة  ممارسة 
لما لها من أثر على تنمية قدرات التالميذ 
البدنية والذهنية والمحافظة على صحتهم 
على  والعمل  سلوكهم  وتهذيب  وتقويم 

ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع في الوسط 
التربوي.

التربية  لوزارة  اإلقليمي  المدير  وثمن 
الوطنية والتعليم األولى هذه الشراكة مع 
جامعة الرياضة للجميع، والتي يعد هذا 
الثانوية  بهذه  الكبير  الرياضي  العرس 
لبناتها،  إحدى  خريبكة  بإقليم  العريقة 
والذي جرى في أجواء حماسية واحتفالية.

أنشطة رياضية وتربوية بخريبكة ألزيد من 800 شاب وشابة

الدورة السادسة من بطولة كرة السلة 
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أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد النسوية، 
 25 الدورة  أن  األحد،  يوم  ديكو،  كيفن  الفرنسي 
لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، التي أقيمت من 9 
بالسنغال، كانت منافسة  الجاري  19 نونبر  إلى 
»غنية للغاية » بالنسبة لالعبات المنتخب الوطني.
وقال الناخب الوطني في تصريح لوكالة المغرب 
العربي لألنباء، إن أداء العبات المنتخب المغربي 
شهد تطورا وأحرزن تقدما بعد كل مباراة في إطار 
هذه البطولة القارية، مضيفا أنه »فريق في طور 

اإلعداد بطموحات واعدة«. 
الفريق سيتحسن مع مرور الوقت  وتابع أن » 
وسيكون هناك الكثير من التغيير في المستقبل. 
إنه فريق لديه مستقبل واعد. نحتاج فقط للوقت 
من أجل العمل والتمكن من االرتقاء في األداء من 

خالل المنافسات الكبرى مثل هذه البطولة اإلفريقية«، 
مشيرا إلى أن لبؤات األطلس أنهين مشوارهن في هذه البطولة بتحقيق 
الترتيب، ضمن كأس  الرأس األخضر في مباراة  انتصار على منتخب 

الرئيس المبرمجة في إطار البطولة.
وسجل أن »البطولة كانت فرصة لتطوير أداء المنتخب الوطني وإثراء 
تجربته، حيث أن غالبية الالعبات يشاركن ألول مرة في البطولة. إنه أداء 

رائع مقارنة بمدة التحضير وبناء الفريق الذي استغرق ثالثة أشهر«.

وسجلت لبؤات األطلس خمس هزائم وانتصارا واحدا خالل مباريات 
المرتبة  الوطني  المنتخب  ليحتل  الرئيس،  وكأس  إفريقيا  أمم  بطولة 
في ختام دوري المجموعات، بعد أربع  الخامسة ضمن المجموعة )ب( 

هزائم أمام تونس وغينيا ومصر والكونغو.  
منافسات  في  الجزائري  نظيره  أمام  المغربي  المنتخب  خسر  كما 
كأس الرئيس، قبل أن يتمكن من الفوز على منتخب الرأس األخضر في 

المباراة األخيرة.

 مدرب المنتخب النسوي لكرة اليد يطالب بمزيد من  الوقت

 كرة اليد الوطنية يف حاجلة إىل عمل أكرب
 الفتح يوقف النزيف

اليوم ينهي 
المنتخب الوطني 

تح�ضيراته 
لمواجهة كرواتيا 

و�ضط اأجواء من 
التفاوؤل  

رغم هزائمه المتتالية ببطولة إفريقيا
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اأكثر من 7 مليارات دوالر  مداخيل 
»فيفا« في مونديال قطر

أن تبلغ إيراداته  يتوقع االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
سبعة مليارات و500 مليون دوالر، خالل الدورة التي امتدت 

ألربعة أعوام وصواًل إلى مونديال 2022.
الصفقات  خالل  من  أساسي  بشكل  األرق��ام  هذه  وتحققت 
التي تم  »بادفايزر«،  التي أبرمت مع  التجارية، مثل الصفقة 
حرمانها من بيع الجعة التي تحتوي على الكحول في مالعب 
البث  حقوق  بيع  صفقات  وكذلك  األسبوع،  هذا  المونديال 
التليفزيوني، بحسب وكالة األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
وارتفعت اإليرادات بنحو مليار دوالر مقارنة بالدورة السابقة، 
حيث تم عرضها على االتحادات الوطنية خالل القمة، التي عقدت 

في الدوحة خالل اليوم االفتتاحي للمونديال.
ومع ارتفاع اإليرادات، من المفترض أن يزيد الدعم السياسي 
والية  لخوض  يستعد  والذي  فيفا،  رئيس  إنفانتينو  لجياني 
ثالثة في منصب الرئيس خالل االنتخابات التي ستجرى العام 

المقبل، حيث لم يترشح غيره للمنصب.
وذكرت مصادر بفيفا أن خمسة مليارات و400 مليون دوالر 
من اإليرادات، سيتم توجيهها لتغطية األنشطة الكروية، بما 
القارية  واالتحادات  الوطنية  االتحادات  دعم  برنامج  ذلك  في 

وبرامج التطوير األخرى للمواهب.
كما سيتم استخدام اإليرادات في تغطية خسائر البطوالت 
األخرى، التي ينظمها فيفا مثل كأس العالم لألندية وبطوالت 

الشباب وكأس العالم للسيدات 2019.

بيع 2.95 مليون تذكرة لنهائيات كاأ�س العالم
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( األحد أنه تم بيع ما 
يقرب من ثالثة ماليين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر، 
في وقت كشف رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن البطولة 
ساعدت في زيادة اإليرادات على مدى السنوات األربع الماضية 

إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دوالر.
وصرح متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أنه تم بيع 

2.95 مليون تذكرة حتى يوم االفتتاح األحد.
وشهدت بداية كأس العالم زيادة في االهتمام بالمباريات 64 
على مدار 29 يوما، رغم الدعاية السلبية المحيطة باستضافة 

قطر للعرس العالمي.
وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، 
وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة 

التذاكر الرسمية عبر اإلنترنت.
التذاكر المباعة في مونديال روسيا  وتجاوزت قطر حصة 

2018 عندما بيع ما يزيد قليال عن 2.4 مليون تذكرة.
وأضاف المتحدث باسم فيفا أن قطر والسعودية والواليات 
المتحدة  العربية  واإلم��ارات  وبريطانيا  والمكسيك  المتحدة 
واألرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت األسواق األولى.

الفرن�سية فرابارت تدخل التاريخ
ستكون الفرنسية ستيفاني فرابارت على موعد مع التاريخ 
من جديد، كونها ستصبح أول حكم من السيدات تشارك في 
مباراة بكأس العالم، يومه الثالثاء، بين المكسيك وبولندا في 

الجولة األولى للمجموعة الثالثة بمونديال 2022. 
وستكون صاحبة 38 عامًا الحكم الرابع في المباراة، التي 
سيديرها األسترالي كريس بيث، وسيعاونه كمساعدين مواطنيه 

أنتون سكيتيني وأشلي بيتشام.
وكانت فرابارت قد دخلت تاريخ كرة القدم، بعد أن أصبحت 
أول سيدة تدير مباراة في دوري الدرجتين األولى والثانية في 
بالدها، كما أنها أصبحت في دجنبر 2020 أول سيدة تمسك 
الصافرة في دوري األبطال، في مباراة يوفنتوس اإليطالي ودينامو 

كييف األوكراني.

مواعيد اليوم الثالثاء
في ما يلي برنامج الثالثاء ضمن كأس العالم 2022 لكرة 

القدم في قطر )بالتوقيت المغربي( 
* المجموعة الثالثة 

)س 11.00( األرجنتين – السعودية 
)س 17.00( المكسيك – بولندا 

* المجموعة الرابعة:
)س14.00( الدنمارك – تونس 
)س 20.00( فرنسا – أستراليا 

بعد انتظار دام 12 عاما، حل اليوم المنتظر لقطر التي افتتحت مساء األحد 
كأس العالم لكرة القدم، بخسارة محبطة لمنتخبها أمام اإلكوادور بهدفين، على 
وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق االستضافة، 

خلطت عالم الرياضة بالسياسة واألعمال والبيئة وحقوق اإلنسان.
فعلى ملعب البيت في مدينة الخور الشمالية، الذي يبعد نحو خمسين 
كيلومترا شمال العاصمة الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي 
سكنها أهل البادية، افتتحت قطر البطولة أمام 67 ألف متفرج، تقدمهم أمير 

البالد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
وتنفس القطريون الصعداء بعد صافرة البداية ألول مونديال في الشرق 
األوسط ودولة عربية كلف أكثر من 200 مليار دوالر وفق تقديرات مختلفة، 
بعد انتقادات الذعة للدولة الخليجية الغنية بالغاز، بسبب مواضيع شتى 
إلى  المحافظ  الحار ومجتمعها  اإلمارة  تتراوح من شراء األصوات، مناخ 
سجلها في مجال الحريات وحقوق اإلنسان، وخصوصا التعامل مع العمال 

المهاجرين من جنوب القارة اآلسيوية ومجتمع الميم.
وتتوقع قطر التي يقطنها نحو 3 ماليين نسمة بينهم %90 من األجانب، 
حضور أكثر من مليون مشجع إلى البالد على مدار البطولة التي تستمر 
، لكن تساؤالت كثيرة طرحت في األشهر األخيرة حول قدرتها  ل�29 يوما 
على استيعاب هذا العدد.حيث سيمكث مشجعون كثر في فنادق أو شقق أو 

مخيمات في الصحراء أو على متن سفن، مقابل أسعار متفاوتة.
في   1930 عام  انطلق  ال��ذي  المونديال،  من  السابقة  للنسخ  وخالفا 
األوروغواي، انتقلت المنافسة من فصل الصيف إلى مشارف الشتاء، بسبب 
درجات الحرارة الملتهبة في الخليج صيفا، ما أثار حنق البطوالت األوروبية 

الكبرى المجبرة على تجميد منافساتها لمدة شهر على األقل.
ستة مالعب تتسع لنحو أربعين ألف متفرج هي خليفة الوحيد المعاد 
تجديده، 974 )راس بوعبود سابقا (، أحمد بن علي )الريان(، الجنوب )الوكرة 
سابقا (، الثمامة والمدينة التعليمية، مقابل ستين ألف متفرج لملعب البيت 
وأكثر من ثمانين ألفا لملعب لوسيل، الذي يستضيف المباراة النهائية في 18 
ديسمبر في اليوم الوطني لقطر، ويتوقع أن يتابعها مليار متفرج حول العالم.
فنيا، يبدو أن المنتخب القطري سيجد صعوبة في تجنب تجربة جنوب 

إفريقيا، التي أصبحت عام 2010 أول دولة مضيفة تودع من الدور األول.
ورغم حصوله على إمكانات هائلة في السنوات الماضية، من خالل رعاية 
الالعبين في أكاديمية أسباير المترفة، وتخصيص جهاز تقني بقيادة اإلسباني 
فيليكس سانشيس، الذي ترعرع في أكاديمية ال ماسيا التابعة لنادي برشلونة 
اإلسباني وقام بعزله خمسة أشهر في أوروبا بعيدا عن أعين »المتطفلين«، إال 
أنه مني بخسارة صريحة أمام اإلكوادور 0 – 2 بهدفي المخضرم إينير فالنسيا. 
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يستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه من دون أفضل العب 
في العالم مهاجمه كريم بنزيمة، الغائب لإلصابة بمواجهة أستراليا، 
في حين تأمل تونس في تحقيق مفاجأة أمام الدنمارك، يومه الثالثاء، 
ضمن الجولة األولى من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 

في كرة القدم.
ويلتقي منتخب »الديوك« نظيره »سوكورز« في إعادة للمواجهة 
األولى بينهما في الدور ذاته قبل أربعة أعوام في مونديال روسيا 2018. 
حينها، احتسب حكم الفيديو المساعد »في آيه آر« في أول استخدام 
لهذه التقنية الجديدة في نهائيات كأس العالم ضربة جزاء لصالح 

فرنسا، ترجمها أنطوان غريزمان بنجاح في الفوز الصعب 2 – 1.
ويختلف مونديال قطر عن سابقه، إذ تلقت فرنسا ضربة معنوية 
قوية حتى قبل انطالق المنافسات بانسحاب المهاجم المخضرم ابن 
34 عاما بنزيمة، أفضل العب في العالم، من التشكيلة إلصابة بفخذه، 

لينضم إلى سلسلة غيابات أرهقت الزرق.
وتواصل مسلسل سقوط مصاب تلو اآلخر، فقبل بنزيمة، ودع تشكيلة 
بطلة 1998 و2018، كل من نجمي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، 
باإلضافة إلى الحارس مايك مينيان، قلب الدفاع بريسنيل كيمبيبي 

والمهاجم كريستوفر نكونكو.
غير أن غياب بنزيمة صب في مصلحة إعادة إحياء الثنائية بين 
كيليان مبابي وأوليفييه جيرو، التي قادت فرنسا قبل أربعة أعوام 

إلى لقبها الثاني، بمؤازرة من غريزمان.
وحتى إن قرر المدرب ديدييه ديشان الهجوم برباعي مع إضافة 
عثمان ديمبيليه، فإن القوى الموجودة بحكم الضرورة تعيد إحياء 

ذكرى موسكو الجميلة.
وتشارك أستراليا، التي تحتل المركز 36 عالميا، في نهائيات كأس 
العالم للمرة السادسة في تاريخها، وذلك بعد 16 عاما من وصولها 
إلى دور ثمن النهائي في مونديال ألمانيا، في أفضل سجل لها. كما 
تأمل في تحقيق فوزها األول في النهائيات منذ مونديال جنوب إفريقيا 

2010 )5 هزائم مقابل تعادل(.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تأمل تونس تحقيق 
مفاجأة من العيار الثقيل، أمام منتخب دانماركي يسعى بدوره إلى 
إكمال مسيرته الناجحة، التي بدأها في أمم أوروبا الصيف الماضي.
اللعب  الذي فضل   ) عاما   21( بن سليمان  أنيس  المهاجم  وقال 
الدنمارك ويلعب في  التي ولد فيها  الدولة  على  »نسور قرطاج«  ل� 
ما  نوعا  »المجموعة صعبة  بروندبي،  فريق  مع  المحلية  بطولتها 
وسيكون األمر صعبا . لكني أعتقد أن كل العب سيبذل قصارى جهده 

لتجاوز دور المجموعات«.
وتراهن تونس، الحالمة بالتأهل للمرة األولى إلى الدور الثاني، 
على ورقة الخبرة في قطر، حيث يخوض وهبي الخزري وديالن برون 
إلى  إضافة  الثاني،  مونديالهم  السليتي  ونعيم  السخيري  وإلياس 

وجوه شابة جديدة بقيادة المدرب جالل القادري.
وتطرق العب الدحيل القطري، فرجاني ساسي، إلى مباراة الدنمارك 
قائال لوكالة فرانس برس »في كل بطولة، األهم هي المباراة األولى. 
قمنا بالتحضير لها كما يجب، ونعلم جيدا أن المباراة ليست سهلة، 
وإن شاء اهلل نكون حاضرين كما يجب ونطبق تعليمات المدرب مع 

أعلى مستوى من التركيز«.
ومن ناحيتها، وصلت الدنمارك إلى قطر وفي جعبتها الكثير لترويه، 
بداية مع قصة العبها كريستيان إريكسن، العائد إلى المالعب بعد 
نوبة قلبية كادت تودي بحياته، كنجم لمنتخب بالده يسعى لالبتعاد 

قدر اإلمكان في مونديال قطر.
وقال إريكسن للصحافيين السبت »أنا سعيد فقط بالعودة. مثل 
الجميع نعلم أن المشاركة في كأس العالم مميزة. كنت محظوظا ألنني 

لعبت مرة أو اثنتين من قبل، لكنها تظل مميزة«.
وال تعتبر الدنمارك لقمة سائغة لمنافسيها، فهي سبق أن فازت 
األوروبية في نسختها  األمم  فرنسا مرتين في مسابقة دوري  على 
الحالية، فيما قال المدرب كاسبر هيولماند في مقابلة لمجلة وورلد 
في  فقط  ليس   ،2021 عام  منذ  األشياء حصلت  من  »الكثير  سوكر 

كأس أوروبا«.

تون�س تخطط لتحقيق المفاجاأة وفرن�سا تواجه اأ�ستراليا دون اأف�سل العبيها

حتضيرات املنتخب التونسي ملواجهة الدمنارك                         أ ف ب

يفتقد المنتخب البلجيكي مهاجمه روميلو 
لوكاكو، على األقل في مباراتيه األوليين في دور 
المجموعات من مونديال قطر الذي انطلق أول 
 أمس األحد، وذلك وفق وسائل إعالم محلية.
متواجدا  اإلي��ط��ال��ي  إنتر  مهاجم  يكن  ول��م 
أم��ام  مفتوح  تمرين  أول  ف��ي  ال��ف��ري��ق  م��ع 
وس��ائ��ل اإلع���الم منذ وص��ول��ه إل��ى ال��دوح��ة، 

األيسر. الفخذ  في  إصابة   بسبب 
لبلجيكا  اإلسباني  المدرب  وق��رر 
اس��ت��دع��اء  مارتينيس  روب��رت��و 
النهائيات  تشكيلة  إل��ى  لوكاكو 
منها  يعاني  التي  اإلصابة،  رغم 
أفضل هداف في تاريخ المنتخب 

مباراة(.  102 في  هدفا   68("
وعانى لوكاكو من إصابة 
الخلفية  العضلة  ف��ي 

ل���ف���خ���ذه األي���س���ر 

أب��ع��دت��ه ع��ن ال��م��الع��ب م��ن��ذ أواخ����ر غشت 
 الماضي، قبل أن يعود في 26 أكتوبر الماضي.
وكان مارتينيس يتوقع صعوبة مشاركة لوكاكو 
في دور المجموعات، بقوله خالل إعالن التشكيلة 
إنه يأمل في أن يكون جاهزا على األقل للدور 
الثاني من العرس العالمي، بعد المباريات الثالث 
 للمجموعة السادسة التي تضم أيضا كرواتيا.
وفي ظل غياب لوكاكو، من المرجح أن يلجأ 
التركي  فنربخشه  مهاجم  إلى  مارتينيس 
ميتشي باتشواي، الذي لعب أساسيا في 
المباراة التحضيرية األخيرة التي خسرها 

البلجيكيون أمام مصر 1 – 2.

البلجيكي لوكاكو يغيب عن مواجهة المنتخب الوطني

اليوم المنتظر لقطر ينتهي بخ�سارة محبطة 

مي�سي يبداأ رق�سته االأخيرة 
بمواجهة ال�سعودية

يواجه نظيره  »ألبيسيليستي«، عندما  األخيرة في صفوف منتخب  األولى من رقصته  الخطوة  ليونيل ميسي  األرجنتيني  النجم  يخوض 
السعودي على ملعب لوسيل، يومه الثالثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، التي تشهد مواجهة بين بولندا 

والمكسيك على ملعب 974.
وكان ميسي الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات صرح في السادس من أكتوبر الماضي بأن نسخة 2022 ستكون األخيرة له، وال شك بأنه يريدها 

تتويجا لمسيرة مظفرة فاز خاللها بجميع األلقاب الممكنة في صفوف برشلونة االسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، كما توج مع بالده بكوبا أميركا 
عام 2021 ليقودها إلى أول لقب قاري منذ 1993.

ويشارك ميسي )35 عاما ( في المونديال الخامس له وكانت أبرز نتيجة له حلوله وصيفا في نسخة البرازيل عام 2014.
وقال ميسي، الذي يتألق في صفوف باريس سان جرمان هذا الموسم، في حديث مع موقع االتحاد األميركي الجنوبي للعبة »نحن متحمسون جدا. لدينا 

مجموعة جيدة جدا ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست سهلة«.
وتخوض األرجنتين غمار هذه البطولة متسلحة بسلسلة من 36 مباراة دون خسارة على مدى السنوات الثالث األخيرة. وفي حال قدر لها الفوز على 

السعودية فإنها ستعادل الرقم القياسي الموجود في حوزة المنتخب االيطالي.
ويملك المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد باإلضافة إلى ميسي على المخضرم أنخل دي ماريا جناح يوفنتوس االيطالي 
االنكليزي وليساندرو مارتينيس من  الهجوم كريستيان روميرو من توتنهام  قلب  ثنائي  إلى  االيطالي الوتارو مارتينيس، باإلضافة  إنتر  ومهاجم 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي أيضا.
وفي المقابل، يتعين على المنتخب السعودي خوض مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة ايجابية أمام العمالق األميركي الجنوبي.

وينعم المنتخب السعودي، الذي يضم 12 العبا من الهالل بطل آسيا، باالستقرار التقني منذ تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونار تدريبه 
في يوليوز عام 2019، حيث نجح في قيادته إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، بعد تصدره مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.

ويحلم المنتخب السعودي في تكرار حلم التأهل إلى الدور ثمن النهائي كما فعل في باكورة مشاركاته وتحديدا في 
مونديال الواليات المتحدة عام 1994 عندما سجل له نجمه سعيد العويران هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى 

بلجيكا، قبل أن يخسر األخضر ضد السويد 1 – 3.

لوكاكو خارج احلسابات في الدور األول      أ ف ب

من مراسيم افتتاح املونديال                  أ ف ب

ميسي يلهث 
وراء اللقب 

العاملي

وحيد مبارك
أكد الدكتور موالي سعيد عفيف في تصريح لـ »االتحاد االشتراكي« 
بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، 
أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة لالعتناء بصحة األطفال، سواء قبل 
الوالدة أو بعد ذلك، مبرزا أن األرقام تؤكد تراجع نسب الوفيات في 
بالنسبة  األمر  ونفس  الوضع،  وأثناء  قبل  الحوامل  النساء  صفوف 
لألطفال ما دون سن الخامسة، بفضل تكتل الجهود بين كل الفاعلين 
والمتدخلين، انسجاما والهدف الخامس من أهداف األلفية اإلنمائية 

وكذا الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح رئيس الجمعية البيضاوية ألطباء األطفال بالقطاع الخاص 
في تصريحه للجريدة، أن البرنامج الوطني للتلقيح يعكس األهمية 
التي توليها بالدنا لألطفال، مشددا على أنه يضاهي البرامج الخاصة 
بالتلقيح في كبريات الدول، إذ مّكن من القضاء على العديد من األمراض 
وعلى رأسها شلل األطفال الذي ال يزال يشكل معضلة صحية في بعض 
الدول، مبرزا أن اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتمنيع هي 
آمنة وفعالة وتمنح مجانا لكافة الرضع منذ األسبوع األول لوالدتهم، 
مشيرا إلى أن نسبة التغطية التلقيحية على الصعيد الوطني تفوق 

95 في المئة.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية أن هذا البرنامج ال يزال 
يتطور إلى غاية الساعة، مستدال على ذلك بإدراج لقاح جديد ُيمنح على 
جرعتين والذي بات متاحا للطفالت اللواتي تبلغ أعمارهن 11 سنة، 

وذلك لمواجهة سرطان عنق الرحم الذي يعد ثاني أفتك السرطانات 
التي تصيب النساء بعد سرطان الثدي.  وشدد الدكتور عفيف على 
أن مجاالت االهتمام بصحة األطفال في المغرب تتخذ أشكاال مختلفة 
مشيرا في هذا اإلطار إلى ما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
رفقة شركائها، والبرامج الموجهة لألمهات واألطفال، كما هو الشأن 
بالنسبة لخطوتها التي جاءت بعد دعوة الملك محمد السادس إلعادة 

النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية، حيث أطلقت في 
والطفل  األم  إلى تحسين صحة وتغذية  يهدف  برنامجا  الصدد  هذا 
في ثالث جهات، ويتعلق األمر بجهة بني مالل خنيفرة وجهة مراكش 
النظام  مقدرات  من  الرفع  إلى  إضافة  تافياللت،  درعة  وجهة  أسفي 

الصحي الجماعاتي.
»االتحاد  لـ  الصحي في تصريحه  الخبير  أكد  ذاته،  السياق  وفي 
االشتراكي« على األدوار البالغة األهمية التي يقوم بها المرصد الوطني 
لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة لال 
مريم، من أجل النهوض بأوضاع الطفولة ولحماية أطفال المغرب على 
كافة المستويات، مشيرا إلى ما تم القيام به خالل الجائجة الوبائية 
لفيروس كوفيد 19، على سبيل المثال ال الحصر، من خالل التدابير التي 
تم تسطيرها لمصاحبة األطفال، والرقمنة، والبرنامج الوطني لمحاربة 
االعتداء الجنسي والعنف وغيرها من البرامج الموجهة لهذه الفئة، 
حتى تستفيد من كل السياسات الموجهة لها، بما يحقق لها التوازن 
الصحي والمعرفي ويصون حقوقها ويساهم في تنشئتها تنشئة سليمة 
الدكتور عفيف  ونّوه  نفسها ووطنها مستقبال.  لها خدمة  يتيح  بما 
ارتباطا بالجائحة بخطوة توفير بالدنا اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 
لألطفال ما بين 12 و 17 سنة مجانا، ونفس األمر بالنسبة للصغار 
الذين يعانون من أمراض مزمنة ما بين 5 و 11 سنة، وهي الخطوة 
التي أكد المتحدث أنها أتاحت العودة إلى التعليم الحضوري ومّكنت 
من إعادة الحياة إلى الحجرات الدراسية وساهمت في منح تمدرس 

طبيعي لكافة األطفال.

للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  مقر  يحتضن 
المعرض  بالرباط،  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
والحضارة  النبوية  للسيرة  الدولي  والمتحف 
اإلسالمية، الذي يسلط الضوء على حياة الرسول 
محمد صلى اهلل عليه وسلم، ويبرز مختلف جوانبها، 
من خالل 20 قسما تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

ومن بين أهم أقسام هذا المعرض، الذي ينظم 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، قسم »النبي كأنك تراه«، الذي يقدم أثاث 
النبي ومقتنياته مثل جلبان السالح والمة الحرب 

واألفيق والحصير، فضال عن 
مدرى  من الخشب تشبه تلك التي كان يستعين بها 
النبي لتسريح شعره وسريرخشبي مصنوع من نفس 
الخشب والمواد التي استعملت في تصميم سريره.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المعرض الذي أشرف 
موالي  األمير  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
الحسن، على افتتاحه الخميس الماضي، يفد إلى 
لهذا  اإلسالمي  العالم  في  الثقافة  عاصمة  الرباط 

العام، في أول ظهور له خارج المدينة المنورة.
وتعرض شاشات تفاعلية في هذا المعرض كل 
ما يتعلق بطعام النبي )ص( وشرابه، إذ تبرز أنه 
كان يحب تناول الد ب اء والعسل والذراع من اللحم 
والزبد والتمر والحيس والثفل، وتقف على آدابه في 

األكل والشرب وأخالقه ضيفا ومضيفا. 
نفسه  القسم  في  أخرى  تفاعلية  وتسلط شاشة 
الضوء على لباس النبي وأناقته، إذ تبرز أنه ارتدى 
ذوقه  رفيع  على  تشهد  اللباس  من  عديدة  أنواعا 
وعظيم اهتمامه بمظهره وكريم تواضعه وبعده عن 
واألقبية  واألردية  الحلل  األنواع،  تلك  ومن  الكبر، 
والسراويل  والقميص  والعمائم  والجبة  والبرود 
أن  الشاشة  هذه  تذكر  كما  وغيرها.  وج  ر  والف 
النبي صلى اهلل عليه وسلم لبس من ألوان اللباس 
األبيض، وكان أحبها إليه، كما لبس األحمر واألسود 

واألصفر واألخضر.
النبي  أسماء  أخــرى،  تفاعلية  شاشة  وتتناول 
وصفاته ونعوته، التي يبلغ عددها أكثر من 450، 
النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  من  مستقاة  وهي 
والمداعب  والمربوع  الكف  واللين  الكاسي  ومنها 

والمكفي  والصفي  الــوجــه  والمليح  أصحابه 
للسلم  والجانح  المصطبر  والعابد  المستهزئين 

والممتلئ جوفه حكمة.
المنبر  يحاكي  خشبيا  منبرا  المعرض  ويقدم 
الذي كان يتخذه النبي )ص(، إلى جانب شاشتين 
النبوية  الخطب  وقائمة  أنواع  تبرزان  تفاعليتين 

وكل ما يتعلق بالمنبر قبل وأثناء وبعد اتخاذه.
ويشتمل قسم »الروائع والبدائع« قصص الحب 
واالفتداء وروائع الذوق النبوي واألناقة واإليتيكيت، 
وروائع وصف الصحابة للنبي فضال عن قصص 

االقتداء واالقتفاء.
ويقترح هذا المعرض الموسوعي، من خالل قسم 
لـ  مكة المكرمة وقسم المدينة المنورة، مجسمين 
يبرزان شكل  و«المدينة المنورة«  »مكة المكرمة« 

وحالة المدينتين وأهم معالمهما في زمن النبي.
تعليميا  إبداعيا  قسما  كذلك  المعرض  ويضم 
يعرض عددا من األفالم التفاعلية للسيرة النبوية، 
فضال عن قسم البلدان واألماكن التي زارها النبي 

أو مر بها أو أقام فيها.
وفي قالب افتراضي يحاكي الحقيقة، يبرز »قسم 
تلك  عليها  كانت  التي  الحالة  الشريفة«  الحجرة 

الحجرة.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لمنظمة العالم 
اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة، سالم بن محمد 

المالك، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أن »معرض الحجرة النبوية يوثق بدقة عالية ألول 
مرة في التاريخ شكل وحالة الحجرة، كأنك تعيش 

بداخلها وتراها«. 
وأضاف سالم بن محمد المالك أن كل المعروضات 
والمتحف  المعرض  في  الموجودة  والمحتويات 
الدولي للسيرة النبوية والحضارة اإلسالمية تجد 
أصلها وأثرها في القرآن الكريم واألحاديث النبوية 

وما رواه الصحابة.
وتجدر اإلشارة إلى أن المعرض والمتحف الدولي 
للسيرة النبوية والحضارة اإلسالمية المقام بمقر 
المتجولة  النسخة  يعتبر  الرباط،  في  اإليسيسكو 
تحتضن  التي  النبوية،  السيرة  لمتاحف  األولــى 

المدينة المنورة مقرها الرئيس.
ويعتبر هذا المعرض تتويجا لشراكة استراتيجية 
بين منظمة اإليسيسكو، ورابطة العالم اإلسالمي، 
المغربية،  بالمملكة  للعلماء  المحمدية  والرابطة 
وهو يعنى بتقديم رسالة اإلسالم ممثلة في العدل 
والسالم والرحمة والتسامح والتعايش واالعتدال، 
اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الشريفة والتاريخ 
اإلسالمي، وفق أحدث التقنيات التي تجعل الزائر 
واآلثار  والمشاهد  النبوية  السيرة  أبعاد  يعيش 

التاريخية وكأنه في قلب الحدث.

في الواجهة02
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معر�ض ال�سيرة النبوية »النبي كاأنك تراه« يحل بالرباط

الأ�ساتذة المتعاقدون يدعون اإلى توحيد �سفوف 
ال�سغيلة التعليمية وي�سربون يوم الجمعة المقبل 

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

 جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

زوجة األخ عبد السالم خيرات 
في ذمة اهلل 

التحقت  بالرفيق األعلى  الفاضلة زينب  المعتصم،  زوجة 
أخينا عبد السالم خيرات، يوم األحد 20 نونبر 2022، وقد 

ووري جثمانها الطاهر بمقبرة الغفران بالدار البيضاء. 
وخلف رحيل الفقيدة حزنا وأسى عميقين، لما كانت تتمتع 

به، رحمها هلل، من دماثة األخالق وحسنها. 
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي والمواساة 
وإلى  خيرات،  السالم  عبد  األخ  الراحلة،  زوج  إلى  القلبية 
أبنائها، وإلى أفراد عائلتي  خيرات والمعتصم، راجين  للفقيدة 
المغفرة والرضوان وأن يسكنها فسيح الجنان، ويلهم ذويها 

الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عمر مسعاوي في ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء هلل 
وقدره وبحزن شديد، فقدت 
المشمول  مسعاوي،  عائلة 
تعالى،  بإذنه  هلل،  برحمة 
مرض  بعد  عمر،  مسعاوي 
عالج،  معه  ينفع  لم  عضال 
وذلك يوم الجمعة 18 نونبر 
جثمان  ووري  وقــد   ،2022
الفقيد الطاهر الثرى بمقبرة 

باب اغمات بمراكش.
وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم عائلة البحيري، االشكر، 
رعدشاه ومخدو بأحر تعازيهم القلبية وأصدق مواساتهم 
الحق  عبد  وزوجها  وليلى  اسماعيل  سمحمد،  أبنائه:  إلى 
المزيلي، سائلين المولى جلت قدرته أن يرحم روحه الطاهرة 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في أعلى عليين، وأن  وأن ُيبوِّ
يسكنه جنانه مع الذين أنعم هلل عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويه 

الصبر الجميل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

المناضل عبد الكريم خليد
في ذمة اهلل

انتقل إلى عفو هلل ورحمته األخ خليد عبد الكريم، المناضل 
االتحادي والنقابي بسوق الجملة للخضر والفواكه.

المناسبة يتقدم االتحاديون واالتحاديات بأحر   وبهذه 
التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد أسرته بخالص التعازي 
راجين من العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان . إنا 

هلل وإنا إليه راجعون

تعزية في وفاة والدة محمد 
سرتي 

بقلوب مؤمنة بقضاء هلل 
وقدره، شيعت أسرة التربية 
 18 الجمعة  يوم  والتكوين، 
صالة  بعد   2022 نونبر 
بمسجد  والجنازة  الجمعة 
بمدينة  تــارغــونــت  بـــاب 
الفقيدة  جنازة  تــارودانــت، 
لال  حياتها  قيد  المسماة 
أحمد.  موالي  بنت  الزهراء 
المؤلمة  المناسبة  وبهذه 
وهذا المصاب الجلل، يتقدم 

أعضاء المكتب اإلقليمي لمؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم 
بتارودانت  وأعضاء المكتب اإلقليمي والمحلي للنقابة الوطنية 
للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء 
مجلس الفرع بالمدينة وفعاليات المجتمع المدني، واألصدقاء 
واألحباب، بأحر التعازي القلبية لزوجها الحسين بن ابراهيم، 
وألبنائها )عبد الهادي – محمد – خالد – فاطمة – خديجة – 
بهيجة(، راجين من العلي القدير أن يتغمدها بواسع المغفرة 
والرضوان وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

في يومهم العالمي

الدكتور �سعيد عفيف: المغرب قطع اأ�سواطا كبيرة في الرتقاء ب�سحة الأطفال

م�سدرو الفواكه والخ�سر ي�ستنكرون ت�سريحات الأمين العام 
لحزب »البام« الحاطة من كرامة الفالح ويطالبون بالعتذار 

عبد اللطيف الكامل 

في بيان لها توصلنا بنسخة منه، يوم األحد 
20 نونبر2022، استنكرت الفيدرالية البيمهنية 
المغربية إلنتاج وتصدير الفواكه التصريحات 
غيرالمسؤولة التي تفوه بها األمين العام لحزب 
األصالة والمعاصرة في حق القطاع الفالحي، 
وحاطة  مستفزة  الفيدرالية  اعتبرتها  والتي 
بكرامة الفالح المغربي، سواء أكان منتجا أو 
ملففا أومصدرا، وذلك حين اعتبر األمين العام 
القطاع الفالحي حلقة غير مهمة داخل منظومة 

االقتصاد الوطني. 
واستغربت الفيدرالية كيف تفوه األمين العام 
للبام بهذه التصريحات مع أن القطاع الفالحي 
في نظرها »يلعب دورا أساسيا في انتعاش 
االقتصاد الوطني لمساهمته في إدخال العملة 
الصعبة، والتي من خاللها يمكن جلب جميع 
المواد المستعملة كالطاقة واألدوية وغيرها، 
وبدون العملة الصعبة اليمكن للمغرب استيراد 
العديد من المواد المهمة إلى داخل الوطن«.

األصالة  حزب  عام  أمين  بتصريح  ونددت 
والمعاصرة ألنه يضرب بعمق االستثمار الكبير 
في المجال الفالحي ويمس وبشكل كبيراألمن 
الغذائي للمواطنين الذي يساهم الفالح المغربي 

المنتج  على توفير الخضر والفواكه وجميع 
المنتوجات الفالحية باألسواق الداخلية، بشكل 
دائم ومستمر وفعال، في سبيل إيجاد توازن 

عادل بين التصدير وتزويد األسواق.
المغربية  البيمهنية  الفيدرالية  واعتبرت 
التصريحات  هذه  الفواكه  وتصدير  إلنتاج 
أن  خاصة  للحقيقة  ومنافية  للواقع  مجانبة 
القطاع الفالحي هو ركيزة أساسية في االقتصاد 
الوطني بدليل أن العديد من البرامج والمشاريع 
نادى بها جاللته منها تهم المجال الفالحي 
كبرنامج المغرب األخضر وتشييد العديد من 
البحر إضافة  مياه  تحلية  السدود ومحطات 

إلى برنامج الجيل األخضر.
ولذلك تدين، في بيانها المشار إليه أعاله، 
التصريح المستفز والمخالف للواقع ألنه يحط 
من كرامة الفالح والعاملين في القطاع عوض 
أن يقدم الشكر والتقدير للعامالت والعاملين 
ألنهم يعملون ويكدون لتموين األسواق الداخلية 

المحلية بالخضر والفواكه.
التصريح  صاحب  الفيدرالية  وطالبت 
األصــالــة  لــحــزب  ــعــام  ال األمــيــن  المستفز، 
لجميع  رسمي  اعتذار  بتقديم  والمعاصرة، 
الفالحين بصفته وزيرا داخل الحكومة ألنه بهذا 
التصريح يضرب باالستثمار عرض الحائط .

و. مبارك
أكد سعيد احميدوش أن الدارالبيضاء تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنمية 
المحلية، مبرزا أن هناك سياسات ذات بعد واحد ال تتماشى والمتغيرات الراهنة 
بالنظر لطبيعة المشاكل المطروحة وعلى رأسها تلك التي تخص السكن واالندماج 

االجتماعي.
وأوضح والي جهة الدارالبيضاء سطات في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة 
السابعة لمنتدى خريجي المدرسة المركزية للمهندسين بفرنسا أن التخطيط 
الحضري المستقبلي يتطلب إشراك كل المتدخلين من منتخبين على مستوى 
أن  على  مشددا  المختصة،  الدولة  ومؤسسات  المختلفة  الترابية  الجماعات 
الولوج إلى العقار بجهة الدارالبيضاء سطات تعتريه العديد من الصعوبات، 
فضال عن ندرته. ووقف احميدوش عند األدوار التي يمكن للمهندسين القيام بها 
للمساهمة في تطوير برامج التنمية بشكل عام والجهوية منها بشكل خاص، 
الفتا االنتباه إلى عدد من التحديات التي باتت تطرح نفسها اليوم بشكل ملّح 
ليس في المغرب فحسب بل في العالم بأسره، ومنها إشكالية التدبير الطاقي 

وإنجاح ورش الرقمنة.
وأكد المسؤول الترابي األول بجهة الدارالبيضاء سطات في كلمته ارتباطا 
بالشق المتعلق بالتحديات أن أزمة تدبير الماء تعتبر من بين األزمات التي 
ترخي بظاللها بقوة على المشهد اليومي في سائر تراب المملكة، مبرزا أنه 
يمكن اتخاذ تدابير تقشفية تهم الماء الصالح للشرب على مستوى العاصمة 
االقتصادية بسبب تأخر التساقطات المطرية، الفتا انتباه الحاضرين إلى أن 
الصالح  بالماء  الدارالبيضاء  لمدينة  الرئيسي  المزود  المسيرة  سّد  منسوب 
للشرب قد تدنى وتقّلًص، وهو ما يجب التعامل معه بكل مسؤولية والتزام في 

عالقة باالستعماالت اليومية للمياه. 
يذكر أن هذا اللقاء عرف برمجة مجموعة من الورشات التي تناولت قضايا 
مهمة تتعلق بالتخطيط العمراني، في ارتباط بالحكامة واإلدماج االقتصادي 

واالجتماعي ثم تحديات التنقل وكذا قضايا االستدامة. 

الوالي احميدو�ض يعترف باأعطاب 
التنمية المحلية للدارالبي�ساء

جالل كندالي 
استنكرت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم 
التعاقد، ما تعرض له المحتجون، يوم الخميس 17 نونبر 
بالرباط، من قمع وحصار خلف جرحى ومعطوبين ومعتقلين، 
في  والكوني  الدستوري  حقهم  لممارستهم  سوى  لشيء  ال 
االحتجاج واإلضراب؛ كما جاء على لسان التنسيقية في بالغ 

لها .
من  مسلسل  بعد  البالغ،  ذات  يقول  التدخل،  هذا  ويأتي 
ما  حول  الوطنية  التربية  ــوزارة  ل المغشوشة  الــحــوارات 
يسمى«النظام األساسي الجديد«، هذا األخير الذي يراد منه 
تقنين هجومات الدولة وشرعنتها، بل أكثر من ذلك الزحف على 
المكتسبات البسيطة لنساء ورجال التعليم، بذرائع التحفيز 
والتوحيد والعدالة واإلنصاف وغيرها من شعارات طوباوية، 
فأين العناية بكرامة المدرس لما ينكل به في الشارع ويتعرض 

لكل أنواع السب والشتم؟ وأين مكانة مربي األجيال
عند وزارة التربية وهو يتعرض يوميا لكل أشكال االحتقار 

واإلهانة؟ 
في هذه األجواء، تقول التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد، دعت وزارة التربية والتعليم، اإلطارات 
النقابية إلى جلسة حوار، يوم االثنين 21 نونبر، فكيف ينسجم 
حوار في ظل قمع ومحاكمات صورية في حق المناضلين؟ 

متسائلة، هل تجويد المدرسة العمومية يكون بالقمع
والتنكيل على إثر كل احتجاج؟ وهل وزارة التربية الوطنية 
تعتبر مطالب نساء ورجال التعليم مجرد أمور ثانوية ال أهمية 

لها؟ أم أن وصايا البنك الدولي كبلت يديها؟
يفند  المعيش  الواقع  إن  بالقول،  التنسيقية  وتجيب 
األسطوانة المشروخة التي تلمع بها وزارة التربية مخططاتها 

الرامية لإلجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم تحت شعار 
کاذب »تجويد المدرسة العمومية«، وتنكشف حقيقة النظام 
األساسي الجديد الرامي لسلب الحقوق المادية والمعنوية 
من نساء ورجال التعليم واستعبادهم بمهام إضافية خارج 
مهامهم الرئيسة وبدون أي تعويض؛ وبناء على هذا األمر، 
وجب على الشغيلة التعليمية، ترى التنسيقية، بلورة فعل 
فال  الممنهج،  التغول  هذا  مواجهة  أجل  من  موحد  نضالي 
يمكن مواجهة الهجوم المنظم باألشكال النضالية المشتتة، 
فبدون وحدة نضالية على أرضية مشتركة لن يتحقق سوى 
الفتات الذي تحاول الدولة وأجهزتها تهويله وتسويقه بأنه 

إنجاز غير مسبوق.
الذين  الدعم  الوطنية لألساتذة وأطر  التنسيقية  وأعلنت 
مع  والالمشروط  المبدئي  تضامنها  التعاقد،  عليهم  فرض 
من  المقصيون  بحقوقها:  المطالبة  التعليمية  الفئات  سائر 
خارج السلم، الزنزانة 10، الملحقون، المفتشون، المساعدون 
التقنيون....،داعية الشغيلة التعليمية إلى الجلوس إلى طاولة 
التنسيق النضالي الواضح، على أرضية تحصين المناضلين 
والدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة عموما بعيدا عن البرامج 
النضالية األحادية الجانب؛ مؤكدة تشبثها باإلدماج في أسالك 
الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد؛ ورفضها ألي نظام 
والمكتسبات،  الحقوق  على  الزحف  إلى  رام  أساسي جديد 

وتكريس ما يسمى »التوظيف الجهوي.«
وأكدت التنسيقية أن ال حوار إال على أرضية اإلدماج في 
والمتابعات،  األحكام  وإسقاط  العمومية،  الوظيفة  أسالك 
واالستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية بمراسم تعديلية 
للنظام األساسي الحالي )نظام 2003(، وليس عبر أي نظام 
أساسي آخر؛ داعية الشغيلة التعليمية عموما إلى تجسيد 

اإلضراب الوطني يوم 25 نونبر الجاري.

في أول ظهور له خارج المدينة المنورة وافتتحه ولي العهد
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عماد عادل

أفاد تقرير أمريكي أنجزته وزارة 
أصبح  املغرب  أن  األمريكية  الزراعة 
دوليا  عشر  الخامسة  املرتبة  يحتل 
من حيث القيمة املصدرة للفواكه في 
منظمة  تقديرات  ألحدث  وفقا  العالم. 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 

)الفاو(.
وأوضح »تقرير التجارة الزراعية 
الصادر حديثا برسم نونبر  الدولية« 
من  املائة  في   7 من  أكثر  أن   ،2022
إلنتاج  مخصصة  الزراعية  األراضي 
الفواكه  صادرات  وتمثل  الفواكه. 
من  املائة  في   2 يناهز  ما  املغربية 
أن  العاملية، معتبرا  الفاكهة  صادرات 
السنوات  في  تحققت  كبيرة  مكاسب 
إجمالي  ارتفاع  املاضية وسط  الست 
 2016 عامي  بني  العاملي.  الطلب 

و2021.
وكشف التقرير أن املغرب زاد من 
الضعف  من  بأكثر  الفواكه  صادرات 
إلى  دوالر  مليون   729 من  لتنتقل 
ما  وهو  دوالر،  مليار   1.5 من  أكثر 
يمثل أكثر من ثلث إجمالي صادراته 

وكان   .2021 عام  في  الزراعية 
بعيد  حد  إلى  مدفوًعا  االنجاز  هذا 
في  تحققت  التي  الكبيرة  باملكاسب 
والتوت  البري  )العنب  التوت  قطاع 
في   60 اآلن  تمثل  والتي  والفراولة(، 
منذ  الفواكه  صادرات  نمو  من  املائة 
صادرات  شهدت  كما   .2016 عام 
شبه  ارتفاًعا  والبطيخ  األفوكا 
حيث  من  تواضًعا  أكثر  ولكنه  ثابت 
مساهمته في زيادة صادرات الفواكه 
صادرات  ساهمت  حني  في  املغربية، 
تعزيز  في  والبرتقال  املاندارين 
الفواكه،  لصادرات  اإلجمالي  النمو 
العامني  في  تراجعها  من  الرغم  على 

املاضيني.
التي  التدابير  إلى  التقرير  وأشار 
في  الزيادة  أجل  من  املغرب  اتخذها 
خالل  من  السيما  الفواكه،  صادرات 
البنية  في  األخيرة  االستثمارات 
اآلن  أصبحت  التي  للنقل،  التحتية 
من  للتلف  القابلة  املنتوجات  تمكن 
 48 غضون  في  إسبانيا  إلى  العبور 
ساعة بعد التعبئة. موضحا في الوقت 
ذاته أن املغرب يتوفر على أكبر ميناء 
للحاويات في البحر األبيض املتوسط  

االستثمارات  إلى  أيضا  أشار  كما   ،

باملياه  جديد  ميناء  بناء  في  الجارية 
جنوب  في  الداخلة  بمدينة  العميقة 
الصحراء املغربية، واملتوقع أن يشرع 

في تشغيله بحلول عام 2027. 
وحسب نفس املصدر، فإن االتحاد 
األول  السوق  يظل   )EU( األوروبي 
عام  في  املغربية  الفواكه  لصادرات 
في   70 على  يستحوذ  حيث   ،2021
حيث  من  الصادرات  هذه  من  املائة 
املجاورة  الدول  مع  السيما  القيمة، 
من  تعد  التي  وفرنسا  إسبانيا  مثل 
اململكة  وحلت  األولية.  الوجهات 
املتحدة محل روسيا كثاني أكبر سوق 
للفواكه املغربية بنسبة 10 في املائة، 
والواليات  كندا  من  كل  شكلت  بينما 
املتحدة أقل من 5 في املائة.  ولم يفت 
التقرير التنبيه في هذا الصدد إلى أن 
املغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا 
املتحدة  الواليات  معها  أبرمت  التي 

اتفاقية تجارة حرة.
وركز التقرير األمريكي على فاكهة 
تساهم  أنها  معتبرا  املغربية  التوت 
كثيرا في نمو قيمة صادرات الفواكه 
للتصدير  املوجه  اإلنتاج  شهد  حيث 
والفراولة  والتوت  األزرق  التوت  من 
نمًوا هائاًل في العقد املاضي، مدفوًعا 

الصعيد  على  املستهلكني  بطلب 
استعمال  خالل  من  وتمكنه  الدولي 
الجودة في  التكنولوجيا من تحسني 
الوراثة والجني والتعبئة. حيث  علم 
من  املائة  في   60 الفاكهة  هذه  تمثل 
منذ  املغربية  الفواكه  صادرات  نمو 

عام 2016.  
املبادالت  إن  التقرير  وقال 
التوت  قطاع  في  الدولية  التجارية 
البري نمت كثيرا في السنوات العشر 
املاضية، مدفوعة بتزايد اإلقبال على 
التوت الطازج ومجموعة متنوعة من 
بني  أنه  الى  وأشار  التوت.  منتجات 
عامي 2011 و2020، تضاعف اإلنتاج 
مكنت  كما  طن.  مليون  من  أكثر  إلى 
الوراثة  علم  في  الحديثة  التطورات 
من  مجموعة  في  اإلنتاج  رفع  من 
املناخات، مما دفع الصناعة الغذائية 
مناطق  في  التوسع  إلى  والزراعة 
حيث  املغرب.  ذلك  في  بما  جديدة، 
كان اإلنتاج في البداية محصورا في 
الجزء الشمالي من البالد ولكنه امتد 
الجنوبية  الصحراوية  األقاليم  إلى 
يتم  حيث  الذهب.  ووادي  للداخلة 
شتنبر  من  حالًيا  البري  العنب  جني 

إلى يونيو.  

نوه بنمو زراعة الفواكه باألقاليم الجنوبية للمملكة وبميناء الداخلة الذي سيتم تشغيله في 2027  

تقرير اأمريكي: املغرب يف املرتبة 15 �صمن اأكرب م�صدري الفواكه يف العامل

ملتقى اأممي بالرباط حول حتديات 
وفر�ص »القت�صاد الأخ�صر باملغرب« 

لبرنامج   »GreenCrossroads« السنوي  امللتقى  من  األولى  النسخة  تنطلق  أن  املنتظر  من 
باملغرب:  األخضر  االقتصاد  شعار«  تحت    )PAGE(األخضر االقتصاد  أجل  من  للعمل  الشراكة 

تحديات وفرص«، وذلك بفندق صومعة حسان بالرباط من  22 إلى 24 نونبر 2022 .
األمم  وبرنامج  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  تنظمه  الذي  اللقاء،  هذ  وسيخصص 
املتحدة  األمم  ومعهد  الدولية  العمل  ومنظمة  اإلنمائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  للبيئة  املتحدة 
للتدريب والبحث بشراكة مع وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة بصفتها »نقطة االتصال 
خطة  وتحديد  األخضر،  االقتصاد  حول  املنجزة  الدراسة  توصيات  ومناقشة  لتقديم  الوطنية«، 
العمل املستقبلية التي سيتم تنزيلها على الصعيد الوطني من طرف الوكاالت األممية الشريكة في 

البرنامج بتشاور مع ممثلي الجهات املعنية.
وللتذكير، فإن برنامج PAGE يمكن من توفير دعم متكامل وشامل لخمس وكاالت أممية من 

أجل مساعدة البلدان على االنتقال إلى االقتصاد األخضر  الشامل.
الفاعلني  مختلف  عن  ممثلني  مشاركة  سيعرف  الذي  امللتقى  هذا  خالل  من  البرنامج  ويطمح 
واملانحني، إلى تحديد املشاريع واملقترحات الهادفة لتسريع انتقال املغرب إلى االقتصاد األخضر 
في إطار تنزيل توصيات الدراسة املنجزة حول االقتصاد األخضر، التي ستعتمد كأساس للعمل 
املستقبلي لـلبرنامج على الصعيد الوطني. وفي هذا اإلطار سيتم تناول العديد من القضايا الهامة 

خاصة: املاء، والطاقة، وتثمني النفايات، والجباية الخضراء، والتنوع البيولوجي.

تنفيذ  االثنني،  أمس  يوم  انطلق، 
الثنائي  التعاون  لبرنامج  األولى  املراحل 
في  املتحدة  العربية  واإلمارات  املغرب  بني 
الخبرات  الشرطي وتبادل  التكوين  مجاالت 
واملعارف في مجموعة من املجاالت األمنية 
ذات االهتمام املشترك بني الجانبني املغربي 

واإلماراتي.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني، 
أن إطار التعاون الثنائي بني املصالح األمنية 
باململكة املغربية ونظيرتها بإمارة أبوظبي، 
يتضمن تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بني 
بهدف  وذلك  الجانبني،  من  األمنية  األطر 
االطالع عن كثب على التجارب والخبرات في 
الشرطية،  والتخصصات  املجاالت  مختلف 
للتكوين  مشتركة  دورات  تنفيذ  عن  فضال 
أمنية  مجاالت  في  التخصصي  املستمر 
على  واملحافظة  الجريمة  بمكافحة  تتعلق 
والتقنيات  العلم  دور  وتعزيز  العام  النظام 

الحديثة في املجال الشرطي. 
التعاون  برنامج  فعاليات  تشمل  كما 
تنظيم  البلدين،  بني  واملتقدم  الثنائي 
الوطني  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية 
مجاالت  في  متخصصة  تكوينية  لدورات 
استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة 
من األطر األمنية من شرطة أبوظبي، وتروم 
املتميزة  املغربية  التجربة  على  التعرف 

اإلرهابية  التنظيمات  مكافحة  مجال  في 
والجريمة العابرة للحدود الوطنية. 

البالغ،  يضيف  الشراكة،  لهذه  وتنزيال 
من  ابتداء  للشرطة،  امللكي  املعهد  يحتضن 
يوم االثنني وعلى مدى شهرين، دورة للتكوين 
الشرطة  مجال  في  التخصصي  النظري 
القضائية ومكافحة الجريمة، يستفيد منها 
لقيادة  التابعة  العليا  األطر  من  مجموعة 
شرطة أبوظبي، ويشرف عليها مجموعة من 
للتكوين  فترة  تليها  املغربية،  األمنية  األطر 
ممركزة  وال  مركزية  بمصالح  التطبيقي 
بالفرقة  خصوصا  الوطني،  لألمن  تابعة 
واملختبر  القضائية  للشرطة  الوطنية 
فضال  والتقنية،  العلمية  للشرطة  الوطني 
القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  عن 

بالدار البيضاء. 
وأشار املصدر إلى أن تجسيد برنامج هذه 
اللقاء الذي  الشراكة يأتي تفعيال ملخرجات 
وملراقبة  الوطني  لألمن  العام  املدير  جمع 
لشرطة  العام  القائد  مع  الوطني  التراب 
أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي قام 
أكتوبر   07 بتاريخ  املغربية  للمملكة  بها 
املشتركة  للرغبة  كذلك  وتجسيدا   ،2022
في  اإلماراتي  املغربي  التعاون  تقوية  في 
مختلف املجاالت األمنية، بما يضمن تعزيز 

أمن البلدين وسالمة مواطنيهما.

 خديجة مشتري

الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
انطالق  عن  والرياضة  األولي  والتعليم 
املالية  للتحويالت  تيسير  برنامج 
اتفاقية  تنفيذ  إطار  في  املشروطة، وذلك 
املفوض  بالتدبير  املتعلقة  الشراكة 
املالية  للتحويالت  »تيسير«  لبرنامج 
املشروطة إلى صندوق اإليداع والتدبير 
الوطني  للصندوق  املسير  لالحتياط، 
للتقاعد والتأمني والنظام الجماعي ملنح 
رواتب التقاعد، وشددت الوزارة، في بالغ 
على  أن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
التلميذات  أمور  وأولياء  وآباء  أمهات 
والتالميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم 
القروي  بالوسط  االبتدائي  بالسلك 
القروي  بالوسطني  اإلعدادي  والسلك 
من  االستفادة  في  الراغبني  والحضري 
برنامج »تيسير«، فتح حساب بنكي في 
أية وكالة من وكاالت القرب املعتمدة من 
طرف صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط 
التطبيق  أو  املوقع  عبر  والتسجيل 
عملية  تسهيل  أجل  من  وذلك   ،Tayssir

تتبع امللفات واستخالص الدعم املالي.
سيتم  أنه  البالغ  ذات  في  وأكدت    

»تيسير  ببرنامج  التسجيل  في  الشروع 
 ،2023/2022 الدراسي  برسم املوسم   «
نونبر   21 االثنني  أمس  يوم  من  ابتداء 
2022، بالنسبة للقاطنني بجهة الرباط-

املرحلة  هذه  وتهم  سال-القنيطرة، 
قبل  التسجيل،  لعملية  التقني  التجريب 
ابتداء  اململكة  التعميم على باقي جهات 

من يوم االثنني 05 دجنبر 2022. 
من  لالستفادة  أبناءهم  ولتسجيل   
هذا البرنامج برسم هذه السنة الدراسية 
من  املعتمدة  القرب  وكاالت  طريق  عن 

طرف صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط 
املكونة  ‘تيسير ‘’  اإللكترونية  واملنصة 
https:\\tayssir. من املوقع اإللكتروني
والتطبيق   cdgprevoyance.ma
، على األسر  Tayssir بالهواتف الذكية 

التوفر على الوثائق التالية:
البطاقة الوطنية للتعريف اإللكتروني 
التلميذ)ة(؛رقم  مسار  للولي؛رقم 
الطبية  املساعدة  نظام  في  االنخراط 
)راميد( إذا كان املعني)ة( باألمر يستفيد 
أو شهادة  بالشرف  )راميد(؛تصريح  من 

الوصاية على التلميذ)ة( املستفيد)ة( إذا 
كان الولي غير األب.

املعلومات  من  مزيد  على  ولالطالع 
وضعت الوزارة رهن إشارة األسر الراغبة 
املعني  بالبرنامج  أبنائها  تسجيل  في 
https:\\ التالي     اإللكتروني  املوقع 

tayssir.cdgprevoyance.ma
للتحويالت  برنامج تيسير  أن  يذكر   
دعم  بهدف  انطلق  املشروطة  املالية 
ومحاربة  القروي  بالعالم  التمدرس 
والهدر  الدراسة  عن  واالنقطاع  الغياب 
نوعية  تجربة  بلورة  وتمت  املدرسي، 
دراسات  إلى  استنادا  اإلطار  هذا  في 
املدرسي  الهدر  ظاهرة  حول  ميدانية 
في  انطالقتها  أعطيت  القروي  بالعالم 
وطني  برنامج  بإطالق   ،2008 شتنبر 
للتحويالت املالية املشروطة. ولالستفادة 
أال  التالميذ  على  املالية  املنحة  هذه  من 
أربعة  من  أكثر  الدراسة  عن  يتغيبوا 
مرات في الشهر أما املـدة التـي تشـملها 
االسـتفادة مـن املبالـغ املاليـة فقد حددت 
يتـم  السـنة،  فـي  أشـهر  عشـرة  فـي 
خاللهـا إرسـال التحويـالت املاليـة علـى 
آخر  في  واحدة  دفعة  أو  دفعـات،  ثـالث 

السنة الدراسية.

لمياء ضاكة

خلفية  على  املسلحة  النزاعات  فيه  تحتدم  عالم  في 
فيه  وتتفاقم  واالقتصادية،  السياسية  املصالح  تضارب 
نزوعات الهيمنة واالستعالء تعصبا ملعتقدات دينية أو 
توجهات فكرية وثقافية، وتستفحل فيه ظواهر التطرف 
والغلو، تزداد الحاجة إلى تواصل هادئ وهادف وبناء 
يتأسس على قيم التفاهم والتسامح والسالم والتعايش 
راق  حضاري  حوار  من  انطالقا  واألمم،  الشعوب  بني 
الثقافية  والخصوصيات  الهوياتي  التنوع  من  يستلهم 
ودرء  اإلنساني  للمشترك  انتصارا  وتكامله،  قوته 

لنزوعات التنافر والتباعد. 
قيمي  كمفتاح  الحضارات،  بني  الحوار  أن  ذلك 
البشرية،  فيها  التي تتخبط  الشرود  لالنعتاق من حالة 
التطرف  ونزوعات  الكراهية  لخطاب  للتصدي  وكسبيل 
حتمية  ضرورة  يبقى  والطائفية،  والتفرقة  واإلقصاء 
واإلنساني  والفكري  األخالقي  الواجب  مقام  إلى  ترقى 
لتحقيق التعايش بني املجتمعات، وحل ما استعصى من 
خالفات ونزاعات. فما أحوج عالم اليوم إلى إيمان حقيقي 
بجدوى إعالء القيم واملبادئ الكونية كقاسم مشترك بني 

كافة الحضارات على اختالف وتمايز روافدها.
املتالحقة  والتغيرات  التاريخ  مسار  تطور  إن 
الخمسة  العقود  خالل  الدولي  املجتمع  شهدها  التي 
وانفتاح  تكنولوجي  تطور  من  ذلك  واكب  وما  األخيرة، 
تواصلي، أفرز سياقا مشحونا تصدرته مواجهات فكرية 
وإيديولوجية بني من نظر لصدام الحضارات ومن دافع 
عن حتمية الحوار في ما بينها؛ باعتباره طوق نجاة من 

شأنه أن يجنب العالم السقوط في غياهب املجهول.
ولن يكون من باب املبالغة الجزم بأن مسار التنمية 
في  يتوقف،  ومستقبلها،  بل  اإلنسانية،  تنشده  الذي 
وظواهر  بالحروب  املوسومة  الراهنة  الظرفية  ظل 
انفتاح  على  التسلح،  نحو  والسباق  والتطرف  الغلو 
الفهم  التنافر وسوء  تجاوز مظاهر  في  حضاري يسهم 
الصراع  لتأجيج  توظيفها  يتم  التي  الجاهزة  واألحكام 
بني الشعوب وتعميق الهوة بينها.. وهو حوار تقوده، 
والسياسية،  والعلمية  الفكرية  النخب  موقعها،  من  كل 
والقيادات الدينية، وتنخرط فيه الدول املسؤولة أخالقيا 

عن مصير اإلنسانية. 
من  املرحلة  هذه  في  باإلنسانية  يتربص  ما  أن  كما 
تحديات متعددة وأزمات متفاقمة، لعل أخطرها الصراع 

املناخية  التغيرات  وتداعيات  املوارد  في  التحكم  على 
الشاملة  التنمية  تحقيق  دون  تحول  التي  واألوبئة 
واملستدامة وتنذر بمستقبل قاتم، تستدعي التفافا حول 

نقاط التالقي، ال تعصبا ملوجبات التفرقة. 
باألهمية  أيضا، وعيا عميقا  املرحلة،  وتقتضي هذه 
ولحوار  باالختالف،  يقبل  سلمي  لتدافع  الحيوية 
حضاري عاملي ترعاه وتؤطره، عبر منتديات وتظاهرات 
واملدنية  السياسية  املؤسسات  علمية،  ومبادرات 

واملحافل األكاديمية. 
وتكون الغاية من ذلك كله مد الجسور سعيا للتقارب 
والتفاهم اإلنساني على قاعدة االحترام املتبادل بني كافة 
والحق  التعددية  مبادئ  وإعالء  والحضارات،  الثقافات 
والعدل واإلنصاف والخير بوصفها قيما ثابتة ال تخص 

حضارة دون أخرى أو دينا دون آخر.
ومن بني املنتديات العاملية التي تسعى إلى تحقيق 
الحضارات  لتحالف  العاملي  املنتدى  يبرز  املبتغى،  هذا 
الذي أطلقته منظمة األمم املتحدة كفضاء محفز للحوار 
الحضارات  مختلف  بني  والتواصل  الفكري،  والتالقح 
والتفاعل اإليجابي في ما بينها في عالم ما فتئ يرتبط 

فيه الصراع باملعتقد الديني.
إسبانية- بمبادرة  تأسس  الذي  املنتدى،  حدد  وقد 

بني  الحوار  تشجيع  له  كهدف   ،2005 سنة  تركية 
واملواقف  الجامدة  األفكار  ملحاربة  واألديان  الحضارات 
بني  للتالقي  منصة  وإيجاد  الشعوب،  تجاه  السلبية 

الحضارات في كنف التسامح والعمل املتشرك.
باعتباره  الحضارات"،  تحالف  "منتدى  أن  كما 
إلرساء  الدعم  يقدم  الثقافي،  للحوار  عاملية  واجهة 
سيما  ال  املبادرات،  ويشجع  العامليني  والتعايش  السلم 
واإلعالم،  والشباب  والهجرة  بالتعليم  الصلة  ذات 
والرامية إلى تشكيل وعي ثقافي وحضاري عاملي ينافح 
والشرائع  الدولية  املواثيق  تكفلها  التي  الحقوق  عن 

السماوية وتضمنها املبادئ الكونية.
والنزاعات  الحروب  وطأة  تحت  يرزح  والعالم  أما 
فأمامه  والبيئية،  والسياسية  االقتصادية  واألزمات 
خياران ال ثالث لهما؛ إما مد جسور الحوار واالرتقاء في 
مدارج التعايش واملحبة، وإما االنحدار إلى درك االقتتال 
للقيم  االنتصار  الحكمة  تقتضي  بينما  والفرقة،  والغلو 

الكونية التي تفرضها وحدة مصير اإلنسانية.

لال�صتفادة من برنامج تي�صري، وزارة الرتبية الوطنية 
تدعو الأ�صر اإىل فتح ح�صابات بنكية

حوار احل�صارات.. انت�صار للم�صرتك الإن�صاين
 ودرء لنزوعات التطرف والغلو

انطالق املراحل الأوىل لربنامج التعاون 
الثنائي بني املغرب والإمارات يف جمموعة 

من املجالت الأمنية 

الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان

قسم قضاء األسرة
إشهار حكم 

طبقا ملقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف التبليغ والتنفيذ عدد: 
712/6254/2019

 1527 عدد  األمر  على  بناء 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
ببركان  االبتدائية  املحكمة 
في   2021/12/15 بتاريخ 
عدد  مختلفة  عقود  ملف 
املبني   1527/1109/2022
لفائدة  قيم  تعيني  طلب  على 
ينوب  كطاطي  خيرة  السيدة 
زبوح  مراد  األستاذ  عنها 
ضد  وجدة،  بهيئة  املحامي 
وذلك  ملقدمي،  ميمون  السيد 
القرار  وتنفيذ  تبليغ  قصد 
محكمة  عن  الصادر   431 عدد 
بتاريخ  بوجدة  االستئناف 
2019/04/17 في ملف شرعي 
عدد 539/1611/2018 املفتوح 
عدد  وتنفيذ  تبليغ  ملف  بشأنه 
بشعبة   712/6254/2019
قضاء  بقسم  والتنفيذ  التبليغ 

األسرة ببركان.
امللك  جاللة  باسم  القرار  نص 
محكمة  إن  للقانون  وطبقا 
علنيا  تقضي  وهي  االستئناف 

حضوريا وانتهائيا قررت:
في الشكل: بقبول االستئناف.

الحكم  بتأييد  املوضوع:  في 
املستأنف  وتحميل  املستأنف 

الصائر.
نص الحكم املستأنف

وطبقا  امللك  جاللة  باسم 
للقانون

ابتدائيا  علنيا  املحكمة  حكمت 
وحضوريا

في الشكل: بقبول الطلب
الزوجية  بثبوت  املوضوع:  في 
بني خيرة كطاطي وبني ميمون 
ملقدمي منذ سنة 1988 وتحميل 

الدعي الصائر.
وبناء عليه فإن القيم القضائي 
املدعى  يشعر  املحكمة  بهذه 
عليه السيد ميمون ملقدمي بأن 
ملقتضيات  طبقا  الطعن  حق  له 
الفصل 441 من قانون املسطرة 

املدنية.
ع.س.ن/4384/ا.د

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

جهة الدار البيضاء سطات
عمالة إقليم سطات

دائرة ابن احمد الجنوبية
قيادة أوالد فارس
جماعة أوالد فارس

إعالن عن طلب عرض أثمان 
مفتوح

جلسة عمومية
رقم: 2022/04

جماعة  مجلس  رئيس  يعلن 
طلب  سيتلقى  انه  فارس  أوالد 
يتعلق  مفتوح  أثمان  عرض 
بكراء مرافق السوق األسبوعي 

برسم السنة املالية  2023.
1 - سوق البهائم.

2 - سوق الرحابي.
على   2022/12/15 يوم  وذلك 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

جماعة ألوالد فارس .
ملف  سحب  للمتنافسني  يمكن 
طلب العروض من مقر الجماعة 
و يمكن ذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
يحدد مبلغ الضمان املؤقت كما 

يلي: 
البهائم  سوق  األولى:  الحصة 

20.000.00درهم.
الحصة الثانية: سوق الرحابي 

20.000.00درهم. 
يمكن إرسال ملف طلب عروض 
منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
طبق الشروط الواردة في املواد 
املرسوم  من    31 و   29،  27
رقم:2.12.349 الصادر في 08 
املوافق   1434 االولى  جمادى 
املتعلق   2013 مارس   20

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني إما:

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع   -

بمكتب الضبط بمقر الجماعة .
مكتب  طريق  عن  إرسالها   -
بإفادة  املضمون  البريد 

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

الجلسة و قبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 

اإلدالء بها هي كما يلي:
1 - امللف اإلداري الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
ا- التصريح بالشرف .

التي  الوثائق  أو  الوثيقة  ب- 
املخولة  السلطات  تبتت 
باسم  يتصرف  الذي  للشخص 

املتنافس.
لها  نسخة  أو  شهادة  ج- 
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
من  سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
طرف اإلدارة املختصة في محل 
الضريبة تثبت أن املتنافس في 

وضعية جبائية قانونية.
د- شهادة أو نسخة لها مشهود 
منذ  مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
اقل من سنة من طرف الصندوق 
االجتماعي  للضمان  الوطني 
املتنافس في وضعية  أن  تثبت 

قانونية اتجاه هذا الصندوق.
أو  املؤقت  الضمان  وصل  ه- 
الشخصية  الكفالة  شهادة 

والتضامنية التي تقوم مقامه.
السجل  في  القيد  شهادة  و- 

التجاري.
التعريف  بطاقة  نسخة  ز- 

الوطنية مصادق عليها.
2 - امللف التقني الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
الوسائل  تبني  مذكرة  ا- 
يتوفر  التي  والتقنية  البشرية 
وطبيعة  وتاريخ  ومكان  عليها 
أنجزها  التي  األعمال  وأهمية 

أو ساهم في انجازها.
والشروط  التحمالت  دفتر  ب- 
صفحاته  جميع  على  مؤشر 
مع  صفحة  أخر  في  وموقع 
ميزة: اطلع ووافق عليه مكتوبة 

بخط اليد.
3 - امللف املالي:

- عقد التزام.
- العرض املالي عبارة عن شيك 
مضمون مصادق عليه من طرف 
األشهر  لثالثة  نقدا  أو  البنك 
والتي   2022 من سنة  األخيرة 

تعتبر تسبيقا.
ع.س.ن/4385/ا.د

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

جهة الدار البيضاء سطات
عمالة إقليم سطات

دائرة ابن احمد الجنوبية
قيادة أوالد فارس
جماعة أوالد فارس

إعالن عن طلب عرض أثمان 
مفتوح

جلسة عمومية
رقم: 2022/05

جماعة  مجلس  رئيس  يعلن 
طلب  سيتلقى  انه  فارس  أوالد 
يتعلق  مفتوح  أثمان  عرض 
بكراء مرافق السوق األسبوعي 

برسم السنة املالية  2023.
1 - مرفق املجزرة.

على   2022/12/15 يوم  وذلك 
عشرصباحا  الحادية  الساعة 

بمقر جماعة ألوالد فارس.
ملف  سحب  للمتنافسني  يمكن 
طلب العروض من مقر الجماعة 
من  الكترونيا  نقله  ذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  يحدد 
في:  املجزرة  مرفق  يلي:  كما 

10.000.00درهم.
يمكن إرسال ملف طلب عروض 
منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
طبق الشروط الواردة في املواد 
املرسوم  من    31 و   29،  27
رقم:2.12.349 الصادر في 08 
املوافق   1434 االولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني إما:

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع   -
بمكتب الضبط بمقر الجماعة.

مكتب  طريق  عن  إرسالها   -
بإفادة  املضمون  البريد 

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

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 

اإلدالء بها هي كما يلي:
1 - امللف اإلداري الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
أ- التصريح بالشرف .

التي  الوثائق  أو  الوثيقة  ب- 
املخولة  السلطات  تبتت 
باسم  يتصرف  الذي  للشخص 

املتنافس.
لها  نسخة  أو  شهادة  ج- 
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
من  سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
طرف اإلدارة املختصة في محل 
الضريبة تثبت أن املتنافس في 

وضعية جبائية قانونية.
د- شهادة أو نسخة لها مشهود 

منذ  مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
اقل من سنة من طرف الصندوق 

الوطني للضمان.
املتنافس  أن  تثبت  االجتماعي 
في وضعية قانونية اتجاه هذا 

الصندوق.   
أو  املؤقت  الضمان  وصل  ه- 
الشخصية  الكفالة  شهادة 

والتضامنية التي تقوم مقامه.
السجل  في  القيد  شهادة  و- 

التجاري.
التعريف  بطاقة  نسخة  ز- 

الوطنية مصادق عليها.
2 - امللف التقني الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
أ- مذكرة تبني الوسائل البشرية 
عليها  يتوفر  التي  والتقنية 
ومكان وتاريخ و طبيعة وأهمية 
األعمال التي أنجزها أو ساهم 

في انجازها.
والشروط  التحمالت  دفتر   ب- 
صفحاته  جميع  على  مؤشر 
مع  صفحة  أخر  في  وموقع 
ميزة: اطلع ووافق عليه مكتوبة 

بخط اليد .
3 - امللف املالي:

- عقد التزام.
- العرض املالي عبارة عن شيك 
مضمون مصادق عليه من طرف 
األشهر  لثالثة  نقدا  أو  البنك 
والتي   2022 من سنة  األخيرة 

تعتبر تسبيقا.   
يوم  فقط  الذبيحة  مالحظة:   -

الثالتاء من كل أسبوع.
ع.س.ن/4386/ا.د

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

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش- أسفي
إقليم أسفي
دائرة جزولة

قيادة الصويرية القديمة
الجماعة الترابية التوابت

عدد:/ج.أ
إعالن عن سمسرة عمومية 
لبيع أدوات و عتادوأشياء 

متالشية استغني عنها
جماعة  رئيس  السيد  ينهي 
العمــوم  علم  إلى  التوابت 
لبيع  عموميــة  سمسرة  أن 
أدوات وعتاد وأشياء متالشية 
لالستعمال  صالحة  غير 
يوم  ستجرى  عنها،  استغني 
على   2022 الخميس15دجنبر 
عشر)12:00(  الثانية  الساعة 
بمقر  االجتماعات  بقاعة  زواال، 
بمركز  الكائن  التوابت  جماعة 
براكة ملني جماعة التوابت قيادة 

الصويرية القديمة اسفي.
األشياء  معاينة  طلبات  تقدم 
طريق  عن  بيعها  املزمع 
لدى  العمومية  السمسرة 
مصلحة مكتب الضبط بجماعة 
تاريخ  من  ابتداء  التوابت، 
غاية  إلى  اإلعالن  هذا  نشر 

يوم  09دجنبر2022.
املشار  املعاينة  تاريخ  حدد   *
خالل  أعاله،  بالفقرة  اليها 
ء  ا بتد ا ،2 0 2 2 جنبر 0د 9 م يو
صباحا  التاسعة  الساعة  من 
الزوال  بعد  الثالثة  غاية  إلى 
الجماعي الكائن  باملستودع 

جماعة  ملني  براكة  بمركز 
الصويرية  قيادة  التوابت 

القديمة اسفي.
االفتتاحي  الثمن  حدد   *
في  العلني  املزاد  النطالق 
)ألفان  مبلغ  2000.00درهم 

درهم(.
املشاركة  في  الراغبني  فعلى 
الحضور  الى العنوان املذكور  
املحددين  والساعة  التاريخ  في 
بالوثائق  مصحوبني  أعاله 

التالية:
* بطاقة التعريف الوطنية.

* وصل الضمانة املالية املؤقتة 
القابض  طرف  مسلمةمن 
)ألف  بقيمة 1000.00درهم 
بنفس  بنكية  أو ضمانة  درهم( 
مباشرة  تسليمه  يتم  املبلغ، 
السمسرة  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  العمومية 

وقبل بدء املزاد العلني.
* ملحوظة:

والعتاد  االدوات  جميع  تباع   *
التي  املتالشية  واالشياء 
استغني عنها في حصة واحدة

رست  الذي  املتنافس  يؤدي   *
عليه السمسرة العمومية الثمن 
10%  بمثابة  ناجزا، مع زيادة 
في  مقبوضة  مئوية  نسبة 

البيوعات العمومية.
رست  الذي  املتنافس  يقوم   *
العمومية  السمسرة  عليه 
موضوع  األشياء  بسحب 
السمسرة العمومية داخل أجل 
أربعة أيام من تاريخ انعقادها.
ع.س.ن/4387/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki
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مواقف04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جمال المحافظ
تحت عنوان »محتوى وسائل التواصل االجتماعي، 
ما بني حرية التعبير والتفاهة«، نظم املركز املغاربي 
ونادى  واالتصال  اإلعالم  في  واألبحاث  للدراسات 
الصحافة باملغرب بشراكة مع املعهد العالي لإلعالم 
واالتصال، لقاء فكريا يوم 10 نونبر بمناسبة اليوم 
الوطني لإلعالم، الذي يصادف يوم 15 نونبر من كل 
هادئ  علمي  نقاش  فتح   « في  مساهمة  وذلك  سنة، 
أهميته  تخفى  ال  الذي  املوضوع  هذا  حول  ورزين« 

البالغة في هذه املرحلة الدقيقة. 
»أن  مفادها  التي  الصينية  الحكمة  أن  ويبدو 
أطرت  الظالم«  تلعن  أن  من  خير  شمعة  تضيء 
في  املشاركون  خالله  قارب  الذي  الفكري  اللقاء 
مكثفا  حضورا  عرفت  التي  الفكرية،  التظاهرة  هذه 
ونوعيا من زوايا متقاطعة، جوانب من اإلشكاليات 
التي قد تطرحها بعض محتويات وسائط التواصل 
االجتماعي، ضدا على حرية التعبير ومبادئ حقوق 
اإلنسان، وانعكاساتها في غالب األحيان على تفشي 

التفاهة.

التفاهة ظاهرة كونية
كونية،  ظاهرة  تعد  التفاهة  محتويات  كانت  وإذا 
فإن ما يزيد الوضع تعقيدا غياب دراسات وأبحاث 
التي  »التواصلية«  اإلشكاليات  هذه  حول  علمية 
اقباال  وتعرف  العنكبوتية  الشبكة  في  تستثمر 

األزرق،  الفضاء  في  املبحرين  لدن  من  متزايدا 
وتداعياتها وتكريسها بالخصوص لصور نمطية عن 
والعنصرية،  الكراهية  بث  ومحاولة  والتمييز  املرأة 

وترسيخ الفكر الخرافي والجهل والعنف. 
فبقدر ما كان هذا اللقاء مساهمة فعلية في إثارة 
مزيد من االنتباه لهذه الظاهرة التي أضحت تستأثر 
شكل  فإنه  العام،  الرأي  من  واسع  جمهور  باهتمام 
مناسبة حقيقية لتحفيز النقاش حول خطوط التماس 
القائمة ما بني ضمان حرية التعبير ونشر التفاهة في 
وسائط التواصل، وفتح أفق جديد في التعامل معها، 
من خالل إجماع املتدخلني في اللقاء على الدعوة إلى 
امليادين  كل  تشمل  األبعاد  متعددة  مقاربات  اعتماد 
املدرسية  والبرامج  املقررات  تضمني  مقدمتها  وفي 
التربية اإلعالمية وإنتاج محتويات ومضامني  ملادة 
مضادة، خاصة على مستوى وسائل اإلعالم وخاصة 

السمعي البصري منها املطالب باالرتقاء بمنتوجه.

مقاربة متعددة األبعاد
وإذا كان الفكر اليوم يهدده االبتذال والتفاهة فإن 
سؤال الفكر هو سؤال مهم جدا، وأن ما يحدث اليوم 
هو تبخيس للفكر، وهذا أخطر شيء تسببه التفاهة، 
كما سجلت الجامعية واألديبة زهور كرام في مداخلة 
والتي قالت  بعنوان »كيف نفكر في محتوى رقمي« 
إن املقصود من العنوان الذي اختارته ملساهمتها هو 
ال  عندما  موضوعا،ألنه  باعتباره  الفكر  في  التفكير 
يتم طرح السؤال فهناك مشكل ما في الفكر على حد 
قولها، وشددت في هذا الصدد على  ضرورة إعمال 
الوسائط  في  التفاهة  ظاهرة  انتشار  ملحاربة  الفكر 
نفسه  يطور  ال  عندما  »التفكير  أن  باعتبار  الرقمية، 
يصبح مشاركا في التفاهة«، وقالت إن »االفتراضي 
شيء خطير جدا، ألن اإلنسان لن يخرج منه كما دخل 

فهناك خوارزميات تتحكم فيه«. 
السلطة  تمنح  القاعدة  أن  إلى  أشارت  وبعدما 
الكثير  بسبب  رموز  إلى  يتحولون  الذين  للتافهني 
من التابعني، أوضحت زهور كرام الباحثة في مجال 

األدب الرقمي والوسائط الرقمية، أن هناك فرقا كبيرا 
أن  فكما  تابعا،  تكون  أن  متابعا وبني  تكون  أن  بني 
التافه  املستقبل  أيضا  هناك  التافه  املحتوى  هناك 
يتعني  وبالتالي  وُيشجعها،  التفاهة  يستقبل  الذي 
الرقمية  الوسائط  في  التفاهة  متابعة  عن  التوقف 
رؤية  له  تكون  أن  يجب  الذي  بالوعي  والتسلح 
وطنية من أجل محاربة التفاهة مع ضرورة مراجعة 
العلم  باعتبارها  الرقمية  اإلنسانيات  اسمته ب«  ما 

الجديد الذي يحلل ويفهم كل هذه الظواهر«.

حدود احلرية والتفاهة
فمهد  كوكاس  العزيز  عبد  والكاتب  اإلعالمي  أما 
الحرية  بني  الدقيقة  »الحدود  بعنوان  ملداخلته 
والتفاهة في وسائط التواصل االجتماعي«، باإلحالة 
يعني  الذي  التفاهة«،  »نظام  كتاب  تضمنه  ما  على 
حسب مؤلفه، أن نظام التفاهة يعني انسحاب التفكير 
وبالتالي  األشياء،  إلى  النظر  في  والتأملي  العميق 
إفساح املجال أمام تغول النزعة التقنية ذات الطابع 
التبسيطي والتنميطي الذي تكفله القواعد واألعراف 

األكاديمية املرعية. 
وفي زمن الاليقني اعتبر كوكاس أنه من الصعب 
الترسيم ما بني حرية التعبير والتفاهة، وأن وظيفة 
الصحافي »ليست وظيفة قضائية«، وإنما »محاولة 
إثارة الفهم« حول العالقة القائمة ما بينهما، في ظل 
»اإلنسان املتصل«، بيد أنه الحظ أن »التفاهة أصبح 
»امليكروفونات  استخدام  إلى  يلجؤون  أبطال«  لها 
بال صحافيني«، وهو ما يستلزم »الحاجة إلى تربية 

إعالمية«.
التذاكر  الكم وشباك  ذريعتي  في  الخطاب  »فصل 
اختاره  الذي  العنوان  سينمائيا«،  التفاهة  إنتاج 
املخرج السينمائي عز العرب العلوي ملداخلته مؤكدا 
على ضرورة اعتماد اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 
في التعاطي مع موضوع اللقاء، وأن التفاهة ليست 
وليدة العصر الحالي لكن شهدتها مختلف العصور، 
والفضول يظل املحرك األساسي في هذا املجال خالل 

كل األزمنة.

السينما،  نحدد  أساس  أي  عن  تساءل  وبعدما 
أشار العلوي إلى أن املغرب عرف »سينما النخبة« 
التي تعاني من غياب دعمها مالحظا سيادة »املنتج 
الراعي« وتحكمه في غالب اإلنتاجات الفنية، وإن كنا 
نشهد اليوم انتصار الفضول على التفاهة فإن األمر 
يتطلب«إعادة النظر في مناهج التعليم«، في الوقت 
الذي تشكل الثقافة واألدب مرآة املجتمع، حسب ذات 

املخرج السينمائي.
إذن كيف جرى تحويل الفن والثقافة إلى صناعة؟ 
يجيبنا  الفيلسوف الكندي آالن دونو بالقول، كما هو 
والثقافة  الفن  تفلت مجاالت  لم  نظيراتها  مع  الحال 
من سيطرة التافهني أصحاب الذوق الهابط، في حني 
أضحت األعمال الفنية والثقافية الرزينة التي تحترم 

ذائقة املتلقي عملة نادرة.
تدخله  عنون  الذي  العاللي،  الوهاب  عبد  محمد 
الراهنة«،  اإلعالم  وتحديات  املحتوى  ب«صناع 
الذي  الفكري  اللقاء  هذا  موضوع  باختيار  أشاد 
يكتسى أهمية بالغة مشيرا إلى االنتقال من اإلعالم 
اإلعالم  مجتمع  نظام  إلى  التقليدي  الجماهيري 
»الفاعلني  بـ  أسماه  ما  ظهور  مع  تزامنا  واملعرفة، 

املقنعني«.

من أجل حتالف واسع ضد التفاهة
اإلعالم  بني  ما  القائم  الفرق  عن  حديثه  ولدى 
»ممارسة  نظره  في  تعتبر  التي  املحتوى  وصناعة 
بالقواعد  مقيد  الصحفي  أن  أوضح  شبه صحفية«، 
املهنية وبمبادئ أخالقيات املهنة، وملواجهة التفاهة 
تأسيس  بالخصوص  اقترح  التواصل  وسائط  في 
تعليمي  نظام  وإقرار  التفاهة«،  ضد  كبير  »تحالف 
الصحافيني  توفير  مع  اإلعالمية،  والتربية  جديد، 
ملواد ومحتويات جيدة وفق املعايير املهنية وحماية 

القيم الصحافية.
املنظومة  في  التواصل  وسائط  »محتويات 
فدوى  الجمعوية  الفاعلة  مداخلة  عنوان  إعالمية« 
هذه  تحتكم  أن  ضرورة  على  شددت  التي  ماروب 
املنظومة إلى املهنية وأن تعمل على إنتاج محتوى 

جيد يكون في مستوى الرهانات اإلعالمية املطروحة. 
والحظت أن التفاهة ال تقتصر على وسائل التواصل 
االجتماعي، حتى في اإلعالم العمومي الذي يظل في 

حاجة إلى إصالح عميق. 
بتطور  االنشغال  االعتبار  بعني  األخذ  كان  وإذا 
هذا  في  شددت  ماروب  فدوى  فإن  اإلعالمية،  املهن 
وفي  املهنية  اإلعالمية  الهيئات  دور  على  الصدد 
 « إلى  داعية  للصحافة،  الوطني  املجلس  مقدمتها 

فتح نقاش وطني حول املهن اإلعالمية«.
إذن ما العمل لإلطاحة بنظام التفاهة؟بالعودة إلى 
السبيل  أن  يرى  الذي  دونو  آالن  الكندي  الفيلسوف 
بكيفية  إال  يتم  أن  يمكن  ال  التفاهة  بنظام  لإلطاحة 
جماعية ، وليس عبر ُنشدان الخالص الفردي، مع ما 
يستلزمه ذلك من طرق تفكير راديكالية إلنهاء وجود 

مايضر بالصالح العام.

اإلطاحة بالتفاهة مسؤولية جماعية
إلى  الخامسة  من  الجمهور حاضرا  يظل  وعندما 
التاسعة والنصف ليال بدون كلل وال ملل، فاعلم أن 
الجميع يحمل هم هذا البلد ويحب أن يراه في قمة 
العطاء والتضامن... في قمة النقاء الفكري والروحي 
تم  ما  ذاك  هو  العكس..  يرى  أن  نفسه  في  ويحز 
واالتصال  لإلعالم  العالي  املعهد  رحاب  في  نقاشه 
تغزو  التي  التفاهة  ومتنوع..  وازن  حضور  في 
ما  أن  على  أجمع  بهويته..الكل  وتعصف  املجتمع 
بني التفاهة وحرية التعبير خيط رفيع جدا يصعب 
مجتمع  مشروع  إذن  هو  يتيمة..  جلسة  به  تلم  أن 
برمته.. املشاركون رموا بحجر في بركة راكدة، كما 
جاء في تدوينة للمخرج عز العرب العلوي مباشرة 
ما  أقل  إعالمي  واقع  ظل  في  اللقاء.  اختتام  بعد 
يمكن أن نقول عنه، إنه ليس بخير، وماذا بعد هذا 
واحدة  اللقاء، كما تساءلت اإلعالمية عزيزة حالق - 
والندوة  التفاهة..«  »أوقفوا  عريضة  مهندسي  من 
لجنة  تأسيس  اتفقواعلى  املشاركني  فإن  الفكرية- 
املؤسسات  كافة  إلى  وتقديمها  مخرجاتها  ملتابعة 

الرسمية واملدنية ووسائل اإلعالم. 

ال�شحافة في مواجهة التفاهة..اأن ت�شيء �شمعة خير من اأن تلعن الظالم

عبد الحليم بنمبارك )*(
لعجلة  األساسية  املحركات  أحد  االستثمار  يشكل 
واملجالية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
للدخل  مدرة  دينامية  وسيلة  يمثل  كما  املستدامة، 
هذه  في  يستدعي،  ما  وهو  الشغل،  لفرص  وموفرة 
الظرفية التي تواجهنا فيها إكراهات وتحديات أفرزتها 
األزمة االقتصادية واملالية العاملية الناتجة عن الحرب 
والغاز  النفط  ألسعار  القياسي  واالرتفاع  أوكرانيا  في 
والندرة الغذائية فضال عن هواجس التقلبات املناخية، 
إيالءه بالغ األهمية وتسليط الضوء، بكل جرأة ووضوح، 
على كل املسببات التي تعيق االستثمار ببالدنا بغاية 
خلق مناخ مشجع وشفاف يتيح للرأسمال االستثماري 
القيام بدوره املنتج وهو محصن يتمتع بكل الضمانات 

القانونية واإلدارية واملؤسساتية والقضائية.
أعلى  لدى  بالغة  بأهمية  االستثمار  ملف  ويحظى 
سلطة في البالد تعكس انشغاله القلق بما يواجه هذا 
امللف الشائك من تحديات ومعوقات تحول دون االرتقاء 
به إلى مستوى التطلعات. لذلك يحرص جاللة امللك من 
املعنية  السلطات  ودعوة  التنبيه  إلى  آخر  إلى  خطاب 
إلى إصالح مكامن الخلل في منظومة االستثمار ببالدنا 
وإعطاء جرعات لضخ دماء جديدة في مشروع النهوض 

بهذا القطاع.
 14( البرملان  افتتاح  بمناسبة  األخير  خطابه  فجاء 
التي  العراقيل  عن  الحديث  لتجديد   )2022 أكتوبر 
يتطلب  ما  »وهو  قائال:  ببالدنا  االستثمار  يواجهها 
رفع العراقيل التي التزال تحول دون تحقيق االستثمار 
املستويات«.  جميع  على  حقيقي،  إلقالع  الوطني 
تحفيز  محركات  أحد  على  جديد  من  يده  وضع  كما 
دور  على  ركز  حني  الترابي،  املستوى  على  االستثمار 
املراكز الجهوية لالستثمار في مواكبة ومعالجة مشاكل 
بالدعم  تحظى  »أن  ضرورة:  إلى  داعيا  املستثمرين، 
الصعيد  على  املتدخلني، سواء  طرف جميع  من  الالزم 

املركزي أو الترابي«.
الصورة اليوم ال تبدو قاتمة بحكم االرتفاع املتزايد 
عن  الناتج  واألجنبية  الوطنية  االستثمارات  حجم  في 
القوانني:  منظومة  في  الكبرى  الهيكلية  اإلصالحات 
االستثمار،  ميثاق  بمثابة  جديد  إطار  قانون  )إعداد 
إصالح  لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق  إحداث 
الشروط  وتوفير  لالستثمار...(  الجهوية  املراكز 
والبنيات التحتية املشجعة لالستثمار وضعت املغرب 
ومتوسطي  وإفريقي  عربي  كقطب  متقدمة  مرتبة  في 
مطمئنة  غير  نفسه  اآلن  في  لكنها  لالستثمار،  جاذب 
الجسم  في  الخلل  مواطن  على  اليد  وضع  تستدعي 
االستثماري بكل مسؤولية وإجراء كشف موضعي عن 

الداء. فأين يكمن الخلل إذن؟
األسباب املعيقة لالستثمار متعددة ومتنوعة تجمع 

بني الثغرات القانونية والتنظيمية وأخرى سلوكية. 
أنه  بحكم  املعوقات  هذه  يتقدم  الفساد  أن  ال خالف 
وحتى  بل  عليه  القضاء  واستعصى  واستفحل  ترسخ 
جهود  كافة  تعيق  باتت  التي  اآلفة  هذه  منه.  الحد 
على  سلبي  جد  بشكل  وتؤثر  االقتصادية  التنمية 
االقتصاد الوطني ووتيرة النمو. وقد شدد جاللة امللك 
نبرة  2022(وبأعلى  يوليوز   30( العرش  خطاب  في 

والنهوض  البالد  تنمية  يواجه  ما  »أخطر  أن:  على 
يهدف  التي  املقصودة  العراقيل  هي  باالستثمارات 
مصالحهم  وخدمة  شخصية  أرباح  لتحقيق  أصحابها 
أكدها  الخاصة، وهو ما يجب محاربته«، وهي إشارة 
والي بنك املغرب في التقرير السنوي 2021 حني قال: 
»ويبقى تفشي الرشوة أحد املظاهر لعجز بنيوي يعاني 
العمومية  الحكامة  في جودة  يتمثل  والذي  بلدنا،  منه 

على املستويني املحلي واملركزي«.
املالحظ أنه رغم تعدد النصوص القانونية واملنظومة 
والحمالت  املعتمدة  واالستراتيجيات  املؤسساتية 
املتبعة  السياسة  فإن  اآلفة،  هذه  مكافحة  إلى  الهادفة 
ملحاربتها التزال تعرف تعثرا وترددا، يتراوح بني مقاربة 
الوقاية وحمالت التوعية وبني إجراءات عقابية خجولة 
وجد محدودة، وكأننا بذلك ننهج سياسة التطبيع مع 
الفساد. وهذا ما يؤكد، حسب تقارير ومعطيات رسمية، 
تدني مستوى مؤشر الفساد وعدم تراجع معدالته في 

املغرب.
ففي ظل غياب إرادة سياسية حقيقية ملحاربة الفساد 
الصارم ملبدأ  القطاعات واملجاالت والتفعيل  في جميع 
العقاب  من  اإلفالت  وعدم  باملحاسبة  املسؤولية  ربط 
سنني،  منذ  املعتمدة  الوقاية  حمالت  سياسة  وتجاوز 
والتي أثبتت محدودية تأثيرها، تظل املقاربة املعتمدة 
تحت  بذلك  االستثمار  ليظل  خجولة،  الفساد  ملحاربة 

رحمة هذه اآلفة.
وضبط  تأطير  إشكالية  أيضا،  السطح  على  يطفو 
املعوقات  كأحد  لالستثمار،  األساسية  املكونات  بعض 
كأداء،  كعقبة  مظاهره  بعض  تتجسد  رئيس،  بشكل 
مسطرة  وتفعيل  العقار،  ومشكالت  التعمير  وثائق 
أعمق،  إليها وبشكل  اإلدارية، يضاف  املساطر  تبسيط 
وتدبير  اإلصالح  في  واإلرادة  الرؤى  نفس  تقاسم  عدم 
بني  املطلوبة  والنزاهة  والحنكة  بالسرعة  امللفات 

مختلف املكونات.
التعمير  وثائق  عن  الحديث  يأتي  املقام  هذا  في 
التنطيق،  تصميم  العمرانية،  التهيئة  توجيه  )مخطط 
آلية  باعتبارها  التنمية(  وتصميم  التهيئة  تصميم 
أساسية ومهمة لحسن التخطيط العمراني وتدبير أمثل 
للمجال الترابي وإطارا مرجعيا للمشاريع االستثمارية. 
القانونية  املنظومة  تقادم  إلى  إضافة  أنه  املالحظ 
املؤطرة لها، والتي لم تعد تواكب التحوالت والتغيرات 
وهذه  التعمير،  وثائق  غياب  موضوع  يطرح  املجالية، 
أشارت،  وقد  متجاوزة.  فهي  وجدت  إن  حتى  الوثائق 
إلى  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  مؤخرا، 
الترابي،  التخطيط  منظومة  في  النظر  إعادة  ضرورة 
مؤكدة أن:«ثماني مدن كبرى تواجه ضغطا في الطلبات 
املعمارية وال تتوفر على تصاميم التهيئة«. ومما يزيد 
املسألة صعوبة أن مسطرة إنجاز واملصادقة على وثائق 
وال  الكبير  بالبطء  وتتسم  معقدة  جد  تعتبر  التعمير 
توفر اآلليات التي تمكن من ضبط آجالها، هذا إضافة 
إلى كثرة املتدخلني )6 سنوات من أجل املصادقة، 33 

متدخال و130 توقيعا(. 
»فيتو«،  كـ  الفساد  مصيبة  الخط  هذا  على  وتدخل 
ملا يشتكي ويتدمر العديد من املتبعني وجهات رسمية 
للوبيات وشبكات وأصحاب  السافر  التدخل  كذلك، من 
مصالح وكذا لحسابات سياسوية محضة، وهو ما يؤثر 
على االستثمار ويخلق جوا من انعدام الثقة بني املواطن 
واملقاول واملستثمر من جهة، واملؤسسات الساهرة على 

قطاع التعمير من جهة أخرى.
إلى  اللجوء  تم  العقبة،  هذه  لتجاوز  محاولة  وفي 
 Dérogation“التعمير مجال  في  “االستثناء  مسطرة 
مشاريع  إنشاء  من  الوطنية  املصلحة  بدافع  للتمكن 
)تاغزوت،  السياحية  كاملحطات  كبرى،  استثمارية 
الصويرة  العرائش،  لوكسوس  مازاغان،  السعيدية، 

موغادور...( وكذا بعض املناطق الصناعية الكبرى.
الحديث  يأتي  التعمير،  وثائق  بموضوع  وارتباطا 
لتشجيع  األساسية  املكونات  كأحد  العقار  عن 
املشاريع  النطالق  الرئيسي  والوعاء  املنتج  االستثمار 
االقتصادية  املجاالت  مختلف  في  االستثمارية 
التوفر  يقتضي  األمر  والخدماتية.وهذا  والسياحية 

للتعبئة  القابلة  العقارات  حول  واضحة  رؤية  على 
لفائدة املستثمرين وإصالح شامل وعميق لقطاع العقار 
وتبسيط مساطر تدبيره ومكافحة ظاهرة املضاربة، من 
خالل تحديث الترسانة القانونية املؤطرة له واملتسمة 

بتعقيد وتعدد أشكال األنظمة العقارية.
املراكز  رقم47-18املتعلق بإصالح  القانون  كان  فإذا 
الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة 
املراكز  هذه  منح  قد   ،)2019 فبراير   13( لالستثمار 
مع  بتعاون  العقار،  تعبئة  مجال  في  مهمة  صالحيات 
الترابية  والجماعات  العمومية  والهيئات  اإلدارات 
املستثمرين  إشارة  رهن  وضع  من  تمكنها  املعنية، 
واملقاوالت، خرائط للوعاء العقاري العمومي واملناطق 
الصناعية ومناطق األنشطة االقتصادية املتوفرة داخل 
نفود املركز الترابي، الحتضان مشاريع استثمار منتجة 
ومحدثة ملناصب الشغل، فإن هذه املراكز لم تتمكن بعد 
من إعداد هذه الخرائط، ألسباب تعزى بشكل أساسي 
عن  املعنية  القطاعية  واملؤسسات  اإلدارات  لتقاعس 
بمساعدة  الكفيلة  العملية  هذه  في  املسؤول  االنخراط 
مشاريعهم  لتوطني  عقار  إيجاد  على  املستثمرين 
االستثمارية وتفادي املمارسات غير املشروعة املرتبطة 

به.
في  يقتضي،  األمر  بات  املطبات،  هذه  ولتجاوز 
تسريع  اإلداري،  الالتركيز  ورش  إصالح  مواكبة  إطار 
تفويض السلط املتعلقة باالستثمار وبالرخص اإلدارية 
القطاعية، ومن بينها العقار، من اإلدارات املركزية إلى 

املستوى الالممركز.
ولعل أهم إنجاز تم تحقيقه في مجال العقار، يتمثل 
التعمير  مجال  في  االستثناء  منح  مسطرة  تقنني  في 
املسطرة  هذه  كانت  بعدما   ،47.18 قانون  بموجب 
هذا  خول  فقد  وزارية.  دورية  بمقتضى  فقط  منظمة 
القانون للجنة الجهوية املوحدة لالستثمار اختصاص 
كان  بعدما  مضبوطة  جد  شروط  وفق  االستثناء  منح 
قواعد  خارج  األحيان،  بعض  في  يمنح  االستثناء  هذا 
تدبير  سوء  من  ذلك  رافق  ما  مع  والنزاهة،  الشفافية 

واستغالل مفضوح. 
لالستثمار  الجهوية  املراكز  أن  إلى  اإلشارة  سبقت 
تعتبر مساهما مهما في تنفيذ سياسة الدولة في مجال 
ومواكبة  الجهوي  الصعيد  على  االستثمارات  تنمية 
تعليمات  على  بناء   ،2017 سنة  عرفت  وقد  املقاوالت. 
ملكية سامية، إصالحا شامال وملنظومة تدبير االستثمار 
ألداء  املتتبع  لكن  والجهوي،  الوطني  املستويني  على 
اإلمكانيات  بكل  إمدادها  رغم  أنه  يلمس  املرافق  هذه 
للعمل  محفزة  الجد  واللوجيستيكية  والبشرية  املادية 
)املدير الحالي للمركز يتقاضى تعويضا شهريا يعادل 
لم  قبل اإلصالح،  السابق،  املدير  أجرة  62.000 درهم. 
إلى  بعد  ترق  لم  فإنها  درهم(،   25.000 تتجاوز  تكن 
مستوى التطلعات واآلمال املعقودة عليها للمساهمة في 

خلق املناح السليم واملحفز لالستثمار. 
مناقشة  خالل  مؤخرا،  الداخلية  وزير  إعالن  ولعل 
مسؤولية  عن  التخلي  عن  لوزارته،  الفرعية  امليزانية 
)وبشكل  لالستثمار  الجهوية  املراكز  عن  الوصاية 
ونقلها  املرفق(  الجهة وهذا  والي  الفصل بني  أساسي 
يمكن  واإللتقائية،  باالستثمار  املكلفة  الوزارة  إلى 
اعتباره بمثابة إحدى األجوبة الصريحة لتجاوز بعض 

معيقات االستثمار والنهوض بدور هذه املرافق.
غير أن هذه الخطوة الجريئة لفك االرتباط، أصبحت 
 ،47.18 قانون  على  جوهرية  تعديالت  إدخال  تقتضي 
وباألساس إعادة النظر في دور والي الجهة في العملية 

االستثمارية برمتها.
في املجمل، يعتبر تجاوز معيقات االستثمار تحديا 
حقيقيا لالقتصاد الوطني ينبغي تجاوزه، بتظافر جهود 
واملستثمرين  واملشرع  الحكومة/اإلدارة  الفاعلني،  كل 
والقضاء، لتتمكن بالدنا من القطع مع عثرات املاضي 
آفاق مستقبلية واعدة تدخلها  إلى  والحاضر والتطلع 

ضمن الدول الصاعدة.

)*( باحث مختص في شؤون ضبط 
ومراقبة السوق

الهجرة تعيد التوتر اإلى ال�شتثمار بين الإكراهات والتطلعات
العالقات الفرن�شية الإيطالية

وإيطاليا  فرنسا  الديبلوماسية بني  املواجهة  تأججت 
األسبوع املاضي، بعد رفض هذه األخيرة استقبال سفينة 
إلى  استثنائي  بشكل  دخلت  والتي  فيكينغ«،  »اوسيان 
ميناء تولون ليتم توزيع الالجئني على عدة بلدان أوربية 

خاصة فرنسا وأملانيا.
ما  وهو  األخير،  هو  يكون  لن  اإليطالي  الرفض  هذا 
سوف  اإلغاثة  بواخر  واستقبال  الهجرة  ملف  أن  يعني 
يعود إلى الواجهة وإلى املزيد من التوتر الديبلوماسي 
بني روما وباريس، وهو عالمة على التحول في سياسة 
الهجرة بإيطاليا بعد وصول رئيسة وزراء جديدة تمثل 
أعمدة  أحد  الهجرة  من  جعل  الذي  املتطرف،  اليمني 
الوزراء  رئيسة  ودافعت  والخارجية،  الداخلية  سياسته 
نهجها  عن  الصحافة  أمام  ميلوني  جورجيا  اإليطالية 
الصارم الجديد حيال قضية الهجرة مؤكدة أن »على منت 

هذه السفن، ليس هناك ناجون إنما مهاجرون«.
وسمحت روما في البداية لجزء فقط من الناجني الذين 

استياء  أثار  ما  الرصيف،  إلى  بالنزول  أوروبا،  إلى  إفريقيا  شمال  سواحل  من  العبور  حاولوا 
منظمات إنسانية. وفي نهاية املطاف سمحت لثالث سفن إسعاف بإنزال كل ركابها الثالثاء.

التوتر مع روما رافقه توافق بني باريس ولندن حول تدبير الهجرة السرية، حيث قبلت  هذا 
فرنسا التوصل بتعويضات من 72 مليون يورو مقابل الرفع بنسبة 40 في املائة من عناصر قوتها 
األمنية في السنة املقبلة لحراسة بحر املانش، بعد أن تمكن حوالي 40 ألف مهاجر غير نظامي 

بعبوره هذه السنة حسب السلطات البريطانية.
وإذا كان التوافق هو الذي يطبع العالقة بني فرنسا وبريطانيا حول تدبير ملف الهجرة بعد 
االتفاق األخير، فإن إيطاليا غاضبة وتعتبر أنها ال تتوصل باملساعدات املالية الكافية من فرنسا 
وأروبا لتدبير هذا امللف، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية اإليطالي انتونيو تاجاني بالقول »إن 
النهج الجديد املتشدد لبالده في مجال سياسة الهجرة هو رسالة لحض الدول األخرى في االتحاد 

األوربي على لعب دورها«.
الرد الفرنسي على هذه السياسة لم يتأخر، وأدان وزير الداخلية جيرار دارمانان »الخيار غير 
املقبول« واملخالف لـ »لقانون الدولي«، إليطاليا التي رفضت بقيادة حكومة جديدة يمينية متطرفة 

استقبال السفينة. واعتبر ذلك واجبا إنسانيا. وهدد الوزير الفرنسي بوقف التضامن األوربي.
في املقابل استنكر وزير الداخلية اإليطالي ماتيو بيانتيدوسي القرار الفرنسي باتخاذ إجراءات 

انتقامية بحق روما لرفضها السماح لسفينة تقل مهاجرين بالرسو في موانئها.
وقال في بيان له »رد فعل فرنسا على طلب استقبال 234 مهاجرا، بينما استقبلت إيطاليا 90 

ألفا هذا العام، غير مفهوم على اإلطالق«.
مسؤولة منظمة »إس أو إس متوسط«، صوفي بو، اعتبرت في حديث للصحافة أن التمكن من 
ارتياح مشوب باملرارة«، ورأت أن رفض استقبال سفن  »مصدر  الرسو في ميناء تولون يشكل 
املهاجرين وإبقائهم فترة طويلة في البحر »يظهر أنه من امللح أن تضع الدول األوربية آلية توزيع 
دائمة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر األبيض املتوسط، بعد فرارهم من ليبيا بشكل عام 

على منت قوارب.«
وأثار استقبال القارب بفرنسا غضب اليمني املتطرف والسيما رئيسة حزب »التجمع الوطني« 

اليميني املتطرف مارين لوبن التي رأت في ذلك »عالمة دراماتيكية على التراخي«.
قادرا على جعل أي شخص  وكتبت لوبن على تويتر »بهذا القرار لم يعد )إيمانويل ماكرون( 

يعتقد أنه يريد وضع حد للهجرة الجماعية والفوضوية«.
التصريحات املتبادلة والعنيفة أحيانا بني املسؤولني الفرنسيني واملسؤولني اإليطاليني تعكس 
االتفاقيات  باحترام  باريس  تطالب  حيث  املوضوع،  هذا  حول  البلدين  بني  التوتر  حدة  ارتفاع 
األوربية، في حني ترى روما أن التضامن األوربي غائب وأنها لوحدها تتحمل ثقل األعداد الجديدة 

من الوافدين، وتحدثت عن وصول 90 ألف وافد جديد إلى األراضي اإليطالية.
هو  األرواح  إنقاذ  أن  البلدين  ذكرت  اإليطالي  الفرنسي  التوتر  هذا  أمام  األوربية  املفوضية 
»واجب إنساني »كما أن »الواجب القانوني بإنقاذ األرواح في البحر واضح وال لبس فيه، مهما 
كانت الظروف التي قادت األشخاص إلى املحنة«، داعية »الدول األعضاء« إلى العمل سويا إليجاد 

استجابة مشتركة«.
األزمات  يثير  والذي  األوربي،  االتحاد  بلدان  أمام  تعقيدا  امللفات  أكثر  أحد  هو  الهجرة  ملف 
باستمرار بني باريس وروما حول قبول املهاجرين وتفعيل آلية التضامن األوربي التي تنص على 

توزيع هؤالء املهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا على باقي بلدان االتحاد.
توقف إيطاليا عن استقبال بواخر اإلنقاذ، تقول روما، هو وسيلة للضغط على االتحاد األوربي 
ليزيد من مساعداته إليها، وكذلك لتفعيل آلية التضامن األوربي التي ال تطبق، حسب الحكومة 

اإليطالية.
رد فرنسا على القرار اإليطالي لم يتأخر، وقررت التعليق »الفوري« ملشروع مقرر باستقبال 3500 
الجئ متواجدين حاليا في إيطاليا. وأكد الوزير الفرنسي أنه »ستكون هناك عواقب وخيمة« جراء 

املوقف اإليطالي على »عالقاتنا الثنائية، وحرمان إيطاليا من االستفادة من التضامن األوربي.
تدبير ملف الهجرة يقسم البلدان األوربية ويؤجج التوتر في ما بينها، وهو ما يتطلب تحييد 
هذا امللف وعدم استغالله سياسيا، وهو ما عبر عنه مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان 
في  أشخاص  حساب  على  تمارس  أن  يجب  ال  السياسة  املوضوع«  حول  بيان  في  تورك  فولكر 

محنة«.

باريس: يوسف لهاللي 
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 جالل كندالي  .
 عبدالمالك الحطري

افتتحت بمقر  رئاسة جامعة عبد المالك 
السعدي بتطوان،  ، فعاليات المؤتمر 38 
لصحفيي الضفتين، الخميس الماضي، 
المغربية  الجمعية  تستضيفها   التي 

للصحافة بالمغرب .
شعار  تحت  تنعقد    ،38 ال����دورة  
“الدبلوماسية الموازية كدعامة للتقارب 
فيها  يشارك  وإسبانيا”،  المغرب  بين 
من  اإلسبان  الصحفيين  من  مجموعة 
ومدريد،  أليكانطي  األن��دل��س،  منطقة 
مغربية  م��دن  م��ن  لصحفيين  إض��اف��ة 
وباحثين  فاعلين  وبمشاركة  مختلفة، 

في مجال اإلعالم والتواصل.
تنعقد  أنها  ال���دورة،  هاته  يميز  ما 
بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، 
التوثيقي  العلمي  العمل  تطوير  بهدف 
عمل  وتكريس  الجمعية،  به  تقوم  الذي 
أكاديمي جاد في مجال المواضيع التي 
يتضمن  كما  ؛  وتوثيقها  طرحها  يتم 
برنامجها أيضا زيارة للبرلمان المغربي.

مؤتمر صحفيي ضفتي البحر األبيض 
المتوسط، مؤتمر  

ابتدأ منذ العام 1999 ،وينظم تناوبا 
بين المغرب واسبانيا.

الجلسة  شهدتها   التي  المداخالت 
االفتتاحية التي أدارها الزميل عبدالمالك 
الحطري، أجمع  فيها  المتدخلون  على 
بها   يقوم  التي  الطالئعية   األدوار  
ومحاربة   الحقيقة   نقل  في  اإلع���الم  
ماشدد  ،وه���و  والتضليل  اإلش��اع��ة  
المجلس  رئيس   مجاهد   يونس  عليه 
الفيدرالية  ورئيس  للصحافة  الوطني 
الدولية للصحافة،حيث اعتبر أن أدوار 
على  تتعالى  والجامعيين،  الصحافيين 
العالقات  لها  تخضع  التي  الظرفيات، 
الديبلوماسية، ألنها من المفترص يقول 
يونس مجاهد، أن تتمسك بمقومات العمل 
المهني والعلمي، المعتمد على البحث عن 
الحقائق، بغض النظر عن الضغوطات 

السياسية.
وعاد من خالل كلمته  بالذاكرة قليال 
هذه  بدايات  عن  للحديث  ال��وراء،  إلى 
اللقاءات الدورية بين صحافيي الضفتين، 
والتي لعب فيها األستاذ المرحوم محمد 
عاما  كاتبا  بصفته  المساري،  العربي 
المغربية،  للصحافة  الوطنية  للنقابة 
أنه  هي  فكرته  وكانت  المؤسس،  دور 
ال يعقل أن يكون الصحافيون المغاربة 
وبعيدين  جغرافيا  قريبين  واإلسبان، 
على  االتفاق  تم  لذلك  وإنسانيا،  مهنيا 
أن تنظم لقاءات سنوية، بالتناوب بين 
المغرب واسبانيا، لمناقشة قضايا تهم 
البلدين، ولتطوير عالقات إنسانية، على 

هامش هذه المناقشات.
ورأى  مجاهد، أن هذا الرهان قد نجح 
، ألن هذه اللقاءات استمرت وتواصلت، 
وتمكنت من الصمود، رغم أن العالقات 
بين المغرب وإسبانيا، عرفت في فترات 
معينة، توترات حادة، لكن هذا لم يمنع 
التواصل  م��ن  الضفتين،  صحافيي 

والحوار.
وبحكم  احتضان  جامعة عبد المالك 
السعدي بتطوان  أشغال فعاليات هذا 

المؤتمر، يقول، إنه  بالرغم من 
اإلختالفات في طبيعة العمل المهني 
أن  إال  األكاديمي،  البحث  و  الصحافي 
على  تتمثل  كثيرة،  إلتقاء  نقاط  هناك 
الخصوص، في السعي إلى الموضوعية 
في التحليل ونشر المعطيات الصحيحة 
المستندة على التحقيق الجدي، واحترام 
حق المواطن في تلقي معلومات وآراء 
تلتزم بالنزاهة، وعرض مختلف المواقف 
للتعددية  احتراما  النظر،  ووج��ه��ات 

واإلختالف.
الوطني  المجلس  رئيس  وت��ع��رض 
اعتبرهما  إثنين،  ألمرين  للصحافة  
بين  العالقات  مستقبل  في  حاسمين 
الهام  الدور  له  بمن  ويتعلقان  البلدين، 
في رسم وتعميم التمثالت والصور التي 
يحمل كل منا على اآلخر، أي كيف يرى 
المواطن اإلسباني، المغرب والمغاربة، 
إلى   ، المغربي  المواطن  ينظر  وكيف 

إسبانيا واإلسبان.
الدور األول، في نظر يونس مجاهد، 
تروج  التي  هي  ألنها  الصحافة،  تلعبه 
يوميا، بل اآلن، على مدار الساعة، عبر 
والمواقف  للصور  الرقمي،  التواصل 
العام،  ال��رأي  تصنع  التي  واألخ��ب��ار، 
وتكيف النظرة لآلخر، وهذا ما يحصل 
في العالقات المغربية اإلسبانية، حيث 
أن للصحافة واإلعالم، دور كبير في ما 
ستشهده  ما  و  العالقات  هذه  شهدته 
الصحافيين،  يحمل  مما  مستقبال، 
مسؤولية كبيرة، في ما يمكن أن تتطور 
نحوه األوضاع، ألنه بالرغم من السياسات 
التي تعتمدها الحكومات، إال أنها قد تجد 
مقاومة شديدة من طرف الصحافة، التي 
تتحكم فيها ثقافة ترسخت عبر السنين، 
إذا  و ال يمكن مراجعتها وتقييمها، إال 

توفرت األدوات الضرورية لذلك.
ألصل  ال��ع��ودة  األدوات،  ه��ذه  من  و 
في  المتمثلة  يضيف،  الصحافة،  مهنة 
في  واضحة  نجدها  التي  النبيلة  القيم 
مواثيق أخالقيات وقواعد هذه المهنة، 
سواء على الصعيد الدولي أو الوطني 
أو تلك التي تتفق عليها مجالس التحرير 
داخل المؤسسات الصحافية واإلعالمية.

الدولية  الفيدرالية  رئيس  وأوض��ح 
للصحافة،أن المواثيق والقواعد المهنية، 
البحث  مهنة  هي  الصحافة  أن  تعتبر 

والتقصي، أي أنها تطلب من الصحافيين 
أن يتأكدوا من األخبار التي ينشرونها 
وأن تكون لهم الحجج الكافية والدالئل 
القاطعة على األحكام التي يطلقونها، وأن 
يبتعدوا عن تعميم األوصاف والنعوت، 
دون التحقق من صحتها، كما أن عليهم 
أن يعرضوا مختلف وجهات النظر، دون 
تحيز، في إطار التوازن المفروض اإللتزام 

به في هذه المهنة.
ورأى مجاهد، أنه ال يمكن للصحافي أن 
يكون نزيها وموضوعيا، إذا كان ينطلق 
من أفكار مسبقة وصور جاهزة، أو يضع 
نفسه في خدمة طرف معين، بشكل أعمى، 
كما لو كان ناطقا رسميا باسمه، ويتجاهل 
األطراف األخرى المعنية بموضوع معين 
أو قضية ما، كما لو كان غير موجود أو 
أن الحكم قد صدر ضده مسبقا، غيابيا.

في الصحافة يذكر  يونس مجاهد، بأن 
هناك قواعد مهنية وقيم أخالقية، البد 
من احترامها، وإال تحولت الصحافة إلى 
دعاية، وإلى أداة تضليل للرأي العام، بل 
أكثر من ذلك، تتحول الصحافة آنذاك إلى 
حجاب يمنع رؤية الحقيقة في المجتمع، 
ويدفعه إلى اتخاذ مواقف خاطئة،مشددا 
على أنه ال يمكن تصور حجم الضرر الذي 
تلحقه صحافة الدعاية والتضليل بمصالح 
الشعوب، وآفاق التعاون بينها، لصالح 
رؤية سياسية أو إيديولوجية أو إثنية أو 
عرقية، متعصبة، أو مصالح ضيقة، في 
الوقت الذي من الواجب على الصحافة أن 
تسمو على هذه اإلكراهات، خدمة ألهدافها 
المعلنة في مواثيق األخالقيات وقواعد 

العمل المهني.
الدور الثاني وفق  يونس مجاهد، ما 
يلعبه البحث األكاديمي الجامعي، الذي 
نظريا،  المثالية،  األداة  اعتباره  يمكن 
موضوعية  وح��ق��ائ��ق،  ص��ور  لترويج 
وعلمية، عن اآلخر، رغم أن هذا المجال 
بدوره يتعرض لالنتقاذ، أيضا، كما حصل 
مع ما سمي في المغرب، بالسوسيولوجيا 
اإلستعمارية، التي أنتجها مجموعة من 
الباحثين، الفرنسيين على الخصوص،لكن 
يذكر أنه  لدينا في المرحلة التاريخية 
نطور  ل��ك��ي  ف��رص��ة  نعيشها،  ال��ت��ي 
األب��ح��اث وال���دراس���ات، ع��ل��ى صعيد 
المتخصصة، مما  الجامعات والمعاهد 
سيمكن الباحثين والمثقفين، من معرفة 
بناءا  واإلسباني،  المغربي  المجتمعين 
سواء  علمية،  وتحاليل  معطيات  على 
االجتماع  علم  أو  التاريخ  ميدان  في 
والسياسة، وغيرها من التخصصات، التي 
قد تكون مفيدة في إنتاج معلومات أكثر 
دقة وأكثر قربا من الواقع،وسيكون هذا 
مفيدا، بالنسبة للصحافة وكذلك لصناع 
القرار، وللمثقفين والباحثين، الذي لهم 
دور في إنتاج األفكار والتأثير في الر أي 
العام، وتصحيح النظرة الخاطئة، التي 

قد تكون مبنية على الجهل فقط.
والمعاهد  الجامعات  واج��ب  وم��ن 
الوطني  المجلس  رئيس  يقول  العليا، 
للصحافة، أن تطور هذا التعاون العلمي، 
ألنه سيساهم حتما في تصحيح الصور 
الخاطئة واألفكار المسبقة، التي ال أساس 
علمي لها. وما يمكن تسجيله هنا، هو 
الصعيد  على  المتبادل،  البحث  ضعف 
الجامعي، بين المغرب وإسبانيا، األمر 
الذي من الضروري تجاوزه، بين بلدين 
جارين تجمعهما عالقات تاريخية وآفاق 

تعاون بناء.
باإلضافة إلى كل هذا، اعتبر المتدخل، 
أن تخلق  الالزم على الصحافة  أنه من 
البحث  وبين  بينها  جسورا  باستمرار 
التي  وال��دراس��ات  فالبحوث  العلمي، 
ومراكز  والمعاهد  الجامعات  تنتجها 
األبحاث، تشكل مادة غنية للصحافيين، 
بالمعطيات الهامة التي تنتجها، والتي 
تعتمد أكثر على أدوات التحقيق والتقصي 
والتحليل العلمي، ولعل التعاون الدائم 
والبحث  األخ��الق��ي��ة  ال��ص��ح��اف��ة  ب��ي��ن 
االبتعاد عن  ثقافة  أن يطور  األكاديمي، 

إطالق األحكام 
اإلث���ارة  وراء  وال��ج��ري  ال��ج��اه��زة، 
الرخيصة، في وقت أصبحت الصحافة 
مهددة، بتفشي الممارسات السيئة في 
وسائل التواصل االجتماعي، من طرف 
الربح  عن  تبحث  ومؤسسات  مؤثرين 
التجاري  المنطق  ويحكمها  السريع 

البحت.
المالك  باحتضان  جامعة عبد  ونوه 
السعدي ،لما يحمله من داللة رمزية، حول 
اآلفاق الواعدة للتعاون بين الصحافيين 
المغاربة واإلسبان، حتى يقدموا لشعبيهم 
منتوجا صحافيا جيدا يخدم مصالحهما، 
األزمات  ومواجهة  والتنمية  التقدم  في 
تزداد  أنها  نالحظ  التي  والتحديات، 
حدة، على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
الممكن  الخالفات،  تجاوز  يتطلب  مما 
تجاوزها، والبحث عن مجاالت االتفاق، 
لتغليب كفة التفاهم، في ميزان العالقات 
بين البلدين، يقول بذلك تكون الصحافة، 
هي تلك الوسيلة الناجعة، لتجاوز تلك 
الشجرة التي تخفي الغابة، غابة العالقات 
التاريخية والجغرافية والسوسيولوجية 
واإلنسانية، التي تمتد لقرون، بين البلدين 

الجارين، إسبانيا والمغرب.
جمعية  رئيس  العباسي  مصطفى 
هذا  أن  ،ك��ش��ف  المغربية  الصحافة 
المؤتمر بلغ  دورته 38، حيث سجل في 
هذا الباب ،غياب الدعم  سواء كان ماديا 
أو معنويا،لكن تم اإلصرار  و بمجهودات 
الصحافة  جمعية  إمكانات  و  شخصية 
هذاالملتقى  تنظيم   على  المغربية 
شاكرا   استمراريته،    على  والحرص 
الجامعة التي فتحت أبوابها لهذا المؤتمر 

و الجهات التي دعمت هذه الدورة .  
ورأى مصطفى العباسي أن الوصول 
إلى الدورة 38 يعتبر مفخرة لكل القيمين 
بعد  تأتي  ال���دورة   أن  ،مضيفا  عليه 
التوقف االضطراري بسبب  سنتين من 
جائحة كورونا، حيث تميزت  بمشاركة 
المغاربة  الصحافيين  من  جديد  جيل 
يرى   كما  األساسي  والهدف  واإلسبان، 
هو إعطاء صورة صحيحة عن المغرب 
الذين تطور  الصحافيين اإلسبان،  لدى 
 30 يتجاوز  وأصبح  تدريجيا  عددهم 

مشاركا في كل دورة. 
جمعية  رئيس  مارتينيز  خافيير    
صحفيي منطقة جبل ،  قال إن هذه الدورة 
مهمة باعتبارها محطة جديدة الستئناف 
دام  توقف  بعد  الجانبين  بين  األنشطة 

ألكثر من سنتين بفعل جائحة كورونا.
وشدد خافيير، على أن   المؤتمر يتطرق 
لموضوع التقارب بين الضفتين، خاصة 
في هذه الظرفية المواتية التي تعيشها 
العالقات المغربية اإلسبانية،كاشفا  أن 
طارق  جبل  بمنطقة  الصحافة  جمعية 
وعلى  للصحافة،  المغربية  والجمعية 
مدى أكثر من 30 سنة من عمر الملتقيات 
والمؤتمرات، تشكالن نموذجا حيا لما 
يجب أن تكون عليه العالقات المغربية 

اإلسبانية والتعاون. 
المجلس  رئيس  خشيشن  عبدالكبير 
للصحافة  الوطنية  للنقابة  الوطني 
المغربية، رأى في كلمته،أن  هذا المؤتمر  
دور  للعب  إمكانات  أن هناك  على  دليل 
العام  على  ال��رأي  اطالع  في  أساسي  
يفرقهما،  مما  أكثر  الطرفين  مايجمع  
لحظات  ترافق  التي  اإلشاعة  ومواجهة 

التوتر. 
دور  أن  خشيشن،  عبدالكبير  وق��ال 
في  أيضا  يحضر  أن  يجب  الصحفي  
الرأي  تنوير  أجل  من  التوتر  لحظات 
العام  بالمعلومة الصحيحة، لذا يضيف  
رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية 
للصحافة المغربية، يناضل الصحافيون 
اعتبار  على  ذلك،  أجل  من  النقابة   في 
،  وعليه  أن اإلعالم هو خدمة عمومية 
تنوير الرأي العام والمساهمة في التنمية 
المحلية والديمقراطية التي  نص عليها 
الدستور، مذكرا  أن الخطب الملكية تشير 

إلى هذه القيمة التي يمتلكها اإلعالم. 
وأكد خشيشن على أننا اليوم في لحظة 
إعالم   إلى  أكثر،  الشعوب  فيها  تحتاج 
المهنة  وأخالقيات  قواعد  إلى  منضبط 
والجوانب المشرقة  وليست  المظلمة 

التي تؤدي إلى ماال يحمد  عقباه.
رئيس  نائب  بنحيون  الدين  جمال 
جامعة عبد الملك السعدي ، نوه بالعمل 
الجبار الذي قامت  به صحافة الضفتين 
لصون المكتسبات بين البلدين على أسس 
حسن الجوار و دفاعا عن كل ما من شأنه 

أن يعكر صفو العالقات بين البلدين التي 
تتسم بالمتانة و التعاون الوثيق و الثقة 
التي يتمتع بها كل واحد منهما عند اآلخر 
، رغم المكائد و رغم المحاوالت الحثيثة 
التي أقدمت عليها عدة جهات خارجية 
و   ، بالفشل  باءت  أن محاوالتها  غير   ،
ذلك الصطدامها بسور متين يحمي هذه 
العالقة من أي تدخل او محاولة زعزعة 

استقرارها .
خافيير رئيس جمعية أصدقاء األندلس 
بعد  بجد  للعمل  الوقت  ح��ان  إن��ه  ق��ال 
سنوات من الجفاء التي طبعت العالقة 
المغربية اإلسبانية ، و أن وصول هذا 
المؤتمر الى دورته 38 لدليل على حسن 
و  الضفتين  صحافيي  بين  التواصل 
الوصول  و   . بينهم  المتبادل  التنسيق 
تكريم  أكبر  ،يعتبر  المرحلة  هذه  إلى 

للقيمين على هذا المؤتمر .
الماستر  منسق  فتحي  الرحمن  عبد 
بالعمل  ن��وه  الموازية  بالدبلوماسية 
الجبار التي تقوم به الجمعية المغربية 
للصحافة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعتبر 
لقاء مهما بين المهتمين و الصحافيين 
و الطلبة الباحثين و هو فرصة لتبادل 

اآلراء و وجهات النظر .
باسم وزير الثقافة ،شددت ممثلة عنه 
على الدور الذي تلعبه الصحافة ، ألنها 
هي التي تروج يومًيا ، واآلن ، 24 ساعة 
في اليوم ، من خالل الوسائط الرقمية 
والصور والمواقف واألخبار التي تصنع 
الرأي العام وتتكيف مع نظرة الجمهور. 
آخر، هذا ما يحدث تضيف في العالقات 
المغربية اإلسبانية ، حيث أن للصحافة 
هذه  تشهده  فيما  ريادي  دور  واإلع��الم 
 ، المستقبل  في  وستشهده  العالقات 
مسؤولية  كصحفيين  لنا  يعني  مما 
إليه  يتطور  أن  يمكن  ما  تجاه  كبيرة 
الوضع. ألنه على الرغم من السياسات 
التي تتبناها الحكومات ، إال أنه يمكن 
أن يواجه مقاومة قوية من الصحافة ، 
التي تسيطر عليها ثقافة متجذرة على مر 
السنين ، وال يمكن مراجعتها وتقييمها 

إال إذا توفرت األدوات الالزمة.
 ومن هذه األدوات العودة إلى أصل 
مهنة الصحافة ، والتي تتكون من القيم 
النبيلة التي نجدها واضحة في خطابات 
وأخالقيات المهنة على الصعيدين الدولي 
والوطني ، وتلك التي اتفقت عليها هيئات 
التحرير. في الشركات اإلعالمية ووسائل 

اإلعالم
تكريم   عرفت  االفتتاحية،  الجلسة 
قدم  حيث  ال��ش��رق��اوي،  محمد  الفقيد 
في حقه عبداللطيف بوحلتيت  شهادة  
مؤثرة، لما كان يتمتع به رحمه اهلل  من 
خصال  حميدة، كما تم تكريم  الصحفي  

واإلعالمي  عبدالعزيز لمرابط.
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 في الدورة 38  لمؤتمر  صحفيي ضفتي البحر األبيض المتوسط

يون�ص مجاهد:  التعاون بين ال�صحافة والبحث الأكاديمي، يطور ثقافة البتعاد عن اإطالق الأحكام  الجاهزة، والجري وراء الإثارة الرخي�ص
م�صطفى العبا�صي: الو�صول اإلى الدورة 38   مفخرة لكل القيمين على هذه ال�صراكة  المغربيةالإ�صبانية

خافيير مارتينيز: الموؤتمر يناق�ص التقارب بين ال�صفتين خا�صة في هذه الظرفية التي تعي�صها العالقات المغربية الإ�صبانية
عبدالكبير خ�صي�صن: نحن  في لحظة تحتاج فيها ال�صعوب اأكثر، اإلى اإعالم  من�صبط اإلى قواعد واأخالقيات المهنة

اعالن عن تأسيس شركة
STE LOCATION MAR-

MOUCHA SARL
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي: دوار ايت 
اعمر امليس مرموشة ايموزار 

مرموشة بوملان
رأسمال الشركة: 
100.000درهم

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تم   2022/10/28 بتاريخ 
وضع القانون األساسي لشركة 

محدودة املسؤولية.
االسم التجاري للشركة:

STE LOCATION MAR-
MOUCHA SARL 
شركة  القانوني:  الشكل 

محدودة املسؤولية 
ايت  دوار  االجتماعي:  املقر 
ايموزار  مرموشة  امليس  اعمر 

مرموشة بوملان
تأجير  التجاري:  النشاط 

السيارات
حدد رأسمال  رأسمال الشركة: 
ألف  مائة  مبلغ  في  الشركة 
درهم   100.000 هكذا  درهم 

حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
للحصة مقسمة بالتساوي بني 

الشريكني:
قبو: 500 حصة  السيد هشام 

اجتماعية
 500 اعبابوش:  محمد  السيد 

حصة اجتماعية
التسيير: يتم تسير الشركة من 
طرف السيد هشام قبو كمسير 
اعبابوش  السيد محمد  أول و 

كمسير ثاني ملدة غير محددة.
تبتدأ  سنة   99 الشركة:  مدة 
فاتح  مع  الحسابية  السنة 
دجنبر  متم  مع  وتنتهي  يناير 
السنة  ماعدا  سنة.  كل  من 
تاريخ  من  تبتدأ  التي  األولى 
التسجيل في السجل التجاري 
وتنتهي مع متم دجنبر 2022.

إيداع  تم  قد  القانوني  اإليداع 
األساسي  القانون  من  نسخة 
االبتدائية  املحكمة  لدى 
السجل  بمصلحة  بميسور 
 2022/527 رقم  التجاري 

بتاريخ 2022/11/14.
ع.س.ن/4372/ا.د

*************
اململكــة املغربيــــة

وزارة الصحـة  والحماية 
االجتماعية

املندوبيــة اإلقليميـــة لطاطا
املركز االستشفائـي االقليمي 

لطاطا
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم:
CHP/TATA/05/2022

)جلسة عمومية(
في يوم 14 دجنبر 2022 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
اإلقليمي  اإلستشفائي  باملركز 
املتعلقة  األظرفة  فتح   , لطاطا 
ألجل:  األثمان  عروض  بطلب 
الــوجبات  وتقـديم  إعـداد 
وملوظفي  للمرضى  الغــذائية 
اإلستشفائى  باملركز  الحـراسة 

اإلقليـمي لطاطا.
العروض  ملف  سحب  يمكن   -
بمستشفى  الصفقات  بمكتب 
املركز  الثاني   الحسن 
لطاطا.  اإلقليمي  اإلستشفائي 

ويمكن كذلك تحميله الكترونيا 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  يحدد   -
)خمسة  15000.00درهم  في: 

عشرة الف درهم(.
- كلفة تقدير األعمال محددة من 

طرف صاحب املشروع في:
األدنى:   املبلغ   *
797500,00درهم مع احتساب 
وسبعة  )سبعمئة  الرسوم 
وتسعون ألفًا وخمسمئة  درهم 

مع احتساب الرسوم(.
األقصى:   املبلغ   *
953700,00درهم مع احتساب 
وثالثة  )تسعمئة  الرسوم 
وخمسون ألفًا وسبعمئة  درهم 

مع احتساب الرسوم(.
سبعمئة وسبعة وتسعون ألفًا 

وخمسمئة(.
من  كل  يستجيب  أن  يجب   -
واإليداع  والتقديم  املحتوى 
املتنافسني  بملفات  الخاص 
ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمكتب الصفقات باملركز 
اإلستشفائي اإلقليمي لطاطا  .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
عبر  الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بزيارة  القيام  تقــــرر  لقد   -
باملركز  املشــروع  موقـع 
بطاطا  االقليمي  االستشفائي 
على  املتنافسني  لفائدة 
يوم  العروض  طلب  موضوع 
07 دجنبر 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائــق  إن   -
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4376/ا.د

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

محكمة االستئناف
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني
ملف تنفيذ حجز تنفيذي 

عقاري رقم: 2018/804
لفائدة: مرزاق محمد بواسطة 

دفاعه األستاذ حكيم ازداد 
املحامي بهيئة وجدة

ضد: الشركة املدنية العقارية 
الصدارة/مقرها بشارع بن 
رشد عمارة الخزينة الطابق 
األرضي الشقة األولى وجدة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2022/12/21
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
الجلسات بهذه املحكمة، سيقع 
البيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
»السمارة« ذي الرسم العقاري 
عبارة  وهو   ،43390/02 عدد 
بحي  كائنة  أرضية  قطعة  عن 
الجنوبية  بالجهة  السمارة 
وتمتد  وجدة  ملدينة  الشرقية 
آر  10 هكتار و9  على مساحة 
ذات موقع جيد بحيث تتواجد 

قريبة من أحياء سكنية. 
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من 
الواحد  للمتر  230,00درهم 
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
عروض،  وتقديم  والتحمالت 
التنفيذ  املرجو االتصال بقسم 

لدى  الضبط  كتابة  بمصلحة 
املحكمة التجارية بوجدة حيث 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة العموم.
ع.س.ن/4377/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية طنحة 

تطوان الحسيمة
املندوبية اإلقليمية للصحة 
والحماية االجتماعية تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 23/م.و.ص.ت/2022

)جلســــة عمـوميـة( 
على   2022/12/14 يوم  في 
الساعة  10  صباحا  سيتم  في 
باملندوبية  االجتماعات  قاعة 
اإلقليمية بتطوان فتح األظرفة 
لطلب عروض األثمان املـتعلقة 

ب:
الوقائية  الصيانة 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
املعدات  غيار  قطع  جميع 
الطبية التقنية املثبتة باملرافق 
ملندوبية  التابعة  الصحية 

الصحة بإقليم تطوان.
الوقائية  الصيانة  الحصة1: 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
معدات  غيار  قطع  جميع 
باملرافق  املثبتة  العيون  طب 
ملندوبية  التابعة  الصحية 

الصحة بإقليم تطوان

الوقائية  الصيانة  الحصة2: 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
معدات  غيار  قطع  جميع 
املثبتة  واإلنعاش  التخدير 
التابعة  الصحية  باملرافق 
ملندوبية الصحة بإقليم تطوان.
الوقائية  الصيانة  الحصة3: 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
معدات  غيار  قطع  جميع 
باملرافق  املثبتة  املختبرات 
ملندوبية  التابعة  الصحية 

الصحة بإقليم تطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للصحة  اإلقليمية  باملندوبية 
بتطوان، ويمكن كذلك  تحميله 
إلكترونيا من بوابة  الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29  و27  املواد25 
 .2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
الحصة رقم 1:

الضمان  املؤقت محدد  في:   *
أالف  )أربعة  4.000,00درهم 

درهم(
* الثمن التقديري بكلفة األعمال 

موضوع طلب العروض:
.متضمنة  350.100,00درهم 
مائة  )ثالث  الرسوم  جميع 

وخمسون ألف ومائة درهم(.
الحصة رقم 2:

الضمان  املؤقت محدد  في:   *
)خمسة  15.000,00درهم 

عشر ألف درهم(
* الثمن التقديري بكلفة األعمال 
العروض:  طلب  موضوع 
1.207.800,00درهم متضمنة 
ومئتا  )مليون  الرسوم  جميع 
مائة  وثمان  ألف  وسبعة 

درهم(.
الحصة رقم3:

الضمان  املؤقت محدد  في:   *
أالف  )سبعة  7000,00درهم  

درهم(.
* الثمن التقديري بكلفة األعمال 
العروض:  طلب  موضوع 
متضمنة  598.440,00درهم 
مائة  )خمس  الرسوم  جميع 
وأربع  ألفا  وتسعون  وثمان 
تتضمن  درهم  وأربعون  مائة 

جميع الرسوم(.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  إيداعها,  إما   -
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 

الصحة بتطوان.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوصة 
عليها في املادة  )04( من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4381/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء 22 نونبر 2022 املوافق 27 ربيع الثاني 1444 العدد 13.305

ع.س.ن /4365/إد

ع.س.ن /4370/إد

ع.س.ن /4374/إد

ع.س.ن /4373/إد

ع.س.ن /4369/إد
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

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

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/11/21

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل خنيفرة
عمالة الفقيه بن صالح
دائرة الفقيه بن صالح

قيادة بني عمير لشرقية
جماعة خلفية

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

جلسة عمومية
دجنبر   22 الخميس  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
في  سيتم  صباحا  عشرة  
مكتب الرئيس بأوالد عبد هلل 
االظرفة  فتح  خلفية  جماعة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
االسبوعي  بالسوق  الخاص 
هلل  عبد  اوالد  لخميس 
السنة  برسم  خلفية  بجماعة 

املالية 2023.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
ويمكن  خلفية،  بجماعة 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية.
محددة  املؤقتة  الضمانة   -
درهم  الفني  مبلغ   في 

)2000,00درهم(
- الثمن االفتتاحي لكراء مرفق 
لخميس  االسبوعي  السوق 
اوالد عبد هلل بجماعة خلفية 
درهم   10.000,00 في  محدد 

)عشرة االف درهم(.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 

املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و30   29،27
في  الصادر   2-12-349 رقم 
   1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  ارسال  اما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 

استالم الى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  ايداعها،  اما   -

،بمكتب رئيس الجماعة.
- اما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

االظرفة.
ع.س.ن/4366/ا.د

*************
الـمملكـــة الـمغربيــة

وزارة الصحــة و الحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية لجهة 
سوس ماسة

الـمندوبيــة اإلقليميـة 
بطـاطــا

إعالن عن طلب عروض 
للمنافسة على صفقة 

تفاوضية 
DMST/1/2022 :رقم

على   2022/12/05 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  صباحا،سيتم 
وزارة  بمندوبية  االجتماعات 
الصحة والحماية االجتماعية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بطاطا 

بعروض     - عروض  بطلب 
بالصفقة  املتعلق  أثمان  
تركيب  أعمال  تفاوضية ألجل 
ميكانيكي  دخان  شفط  نظام 
املركزة  العناية  وحدة  في 
االقليمي  االستشفائي  باملركز 

بطاطا، اقليم طاطا 
يمكن  سحب    ملف   طلب  
العروض  من  مكتب  الصفقات  
باملندوبية   اإلقليمية   للصحة 
االجتماعية  طاطا،  والحماية 
شارع محمد الخامس، ويمكن 
من  الكترونيا  تحميلها  أيضا 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملفات  وايداع 
املادتني  ملقتضيـــات  مطابقني 
من  و85    ،31  ،29  ،27
الصادر   2-12-349 املرسوم 
 1434 األولى  جمادى    8 في 
املتعلقة   )2013/03/20(

بالصفقات العمومية.
الوثائق التي يتم ايداعها يجب 
ملقتضيات  مطابقة  تكون  ان 
2-12- 25 من املرسوم  املادة 
جمادى    8 في  الصادر   349
األولى 1434)2013/03/20( 
املتعلقة بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الصفقات  بمكتب  وصل 
الصحة  وزارة  بمندوبية  
والحماية االجتماعية  بطاطا 

بنفس العنوان.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور
* إما إرساله بالطريقة الرقمية 
االقتصاد  وزارة  مرسوم  وفق 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.04/09/2014
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
ع.س.ن/4367/ا.د

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم: 
2022/6304/51

إعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/12/29 يوم  ستجري 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
للمحل  التجاري  االصل 
التحف  لبيع  الكائن  التجاري 
واالشياء  والخردة  القديمة 
املستعملة واملسجل بمصلحة 
بهذه  التجاري  السجل 
رقم  تحت  تحليليا  املحكمة 

رقم  تحت  وترتيبيا   37130
عليه  املحجوز  ويكتريه   364
في  محددة  شهرية  بسومة 
بجميع  درهما   880.00 مبلغ 
واملعنوية،  املادية  عناصره 
الواردة بتقرير الخبرة املنجز 
من طرف الخبير السيد احمد 
لفندي، والكائن بزنقة سطات 
الصيني   تراب  حي   33 الرقم 

- سوق العفاريت - اسفي.
آخر عرض: 

300.000,00درهم.
لفائدة السيد: 

عبد الحق ادحوحي
الدين  جمال  عنه  ينوب 

بلغاملية املحامي باسفي
ضد السيد: احمد الدوادي

عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
إرساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %10 زيادة  ناجزا مع 
من  وللمزيد  العامة،  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن/4165/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب 

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال 

-طنجة 
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
TN2119066 :رقم

جلسة علنية
جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة   - الشمال 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
طلب  إعادة  عن  الكهرباء 
بخدمات  املتعلق  العروض 

املؤسسات  في  تنظيف 
والتقنية  اإلدارية  واملرافق 
جهة  النقل  ملديرية  التابعة 

الشمال - طنجة.
شطر  العروض  طلب  يتضمن 

وحيد.
سنة  ملدة  العقد  إبرام  سيتم 
باالتفاق  للتجديد  قابلة 
الضمني من سنة إلى أخرى، 
العقد  مدة  تتجاوز  أن  دون 

اإلجمالي ثالثة )3( سنوات.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري إلنجاز  الثمن  يحدد 
في:  سنويا  بالدرهم  األشغال 

495.817,92درهم )م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير مطلوبة

يمكن تحميل ملف االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  ملف  يمكن سحب 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
الصفقات بمديرية التموينات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
 - الكهرباء  قطاع   - للشرب 
إقامة  املشتريات،  مصلحة 
الطابق  الزالقة  شارع  النصر 

األول طنجة.
الهاتف:

)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(5.39.32.54.00

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

مللف االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مديرية النقل جهة الشمال 

املشتريات  -طنجة ;مصلحة 
تاريخ  قبل  املخزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 14 االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 دجنبر 
صبــــاحا  والنصف  العاشرة 

بمقر العنوان املذكور أعاله.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
الشمال- جهة  النقل  بمديرية 
املشتريات  مصلحة  طنجة 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 

الطابق األول طنجة.
رقم:

 )212( 05 39 32 54 00
البريد االلكتروني:

berradan@one.ma
نظام مشتريات  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www.one.ma/
ع.س.ن/4368/ا.د

*************
اعالن عن تأسيس شركة

 STE EMA ALLIN ONE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي: حي السالم 

أوطاط الحاج
رأسمال الشركة:   

100.000درهم
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تم   2022/10/12 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

ذات الشريك الوحيد.
االسم التجاري للشركة:

STE EMA ALLIN ONE 
SARL AU 
شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد  
السالم  حي  االجتماعي:  املقر 

أوطاط الحاج
*تربية  التجاري:  النشاط 
وإصالح  تركيب  املاشية* 
والسقي  املياه  قنوات 
واالشغال  البناء   * بالتنقيط 

املختلفة.
رأسمال الشركة: حدد رأسمال 
ألف  مئة  مبلغ  في  الشركة 
100.000درهم  هكذا  درهم 
حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
السيد  اسم  في  كلها  للحصة 

الشوداني محمد أمني. 
الشركة  تسير  يتم  التسيير: 
الشوداني  السيد  طرف  من 

محمد أمني ملدة غير محددة.
تبتدأ  سنة   99 الشركة:  مدة 
فاتح  مع  الحسابية  السنة 
متم  مع  وتنتهي  يناير 
ماعدا  سنة.  كل  من  دجنبر 
من  تبتدأ  التي  األولى  السنة 
السجل  في  التسجيل  تاريخ 
متم  مع  وتنتهي  التجاري 

دجنبر 2022.
نسخة  إيداع  تم  قد  القانوني 
لدى  األساسي  القانون  من 
بميسور  االبتدائية  املحكمة 
التجاري  السجل  بمصلحة 
  530/2022 اإليداع   رقم 

بتاريخ  2022/11/16.
ع.س.ن/4371/ا.د

إعالنات07
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء 22 نونبر 2022 املوافق 27 ربيع الثاني 1444 العدد 13.305

ع.س.ن /4375/إدع.س.ن /250/إت
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االشتراكي

سهام القرشاوي

احتضن فضاء دار المحامي بالدارالبيضاء 
بعد زوال يوم الجمعة 4 نونبر الماضي قراءة 
في كتاب »الحسن مختبر..سيرة رجل سلطة 
)من العب كرة قدم إلى تنظيم سري مسلح(«، 

للكاتب الصحفي مصطفى اإلدريسي.
المنظمة  فرع  وأعده  برمجه  الذي  اللقاء 
بالدارالبيضاء،  اإلنسان  لحقوق  المغربية 
يدخل ضمن العرف الذي دأبت عليه المنظمة 
في شقها البيضاوي، والذي يهتم في كل مرة 
بالكتب والكتاب، أما الكتاب فهو عبارة عن 
حوار أجراه مصطفى اإلدريسي مع الحسين 
مختبر، والذي نشر بجريدة اإلتحاداإلشتراكي، 
ويتضمن تجربة مختبر الحياتية، خاصة في 
الشق األول من حياته ،التي طبعت بأنشطة 
سياسية وجزء كبير من تاريخ المغرب الدقيق 

الذي اتسم باالعتقاالت واألحكام بالمؤبد فضال 
عن اإلعدامات.

قام بإدارة هذا اللقاء الذي حضره كل من 
الكاتب مصطفى اإلدريسي والحسين مختبر
والمحامي محمد كرم ، والمناضل اليساري 
أحمد الحبشي، الكاتب الصحافي والحقوقي 

مصطفى العراقي.
اللقاء بكلمة مراد الحمداني، كاتب  تميز 
فرع الدارالبيضاء للمنظمة المغربية لحقوق 
النشاط  هذا  أن  إلى  أش��ار  ال��ذي  اإلنسان، 
فرع  عليه  دأب  الذي  التقليد  إطار  في  يأتي 
الدارالبيضاء، وهو االحتفاء بأدب السجون، 
المغربية  المنظمة  حقوقيي  بأن  منه  وعيا 
لحقوق اإلنسان، يجعلون على عاتقهم مهمة 
حفظ الذاكرة وتقاسم المعاناة التي عاناها 
المناضلون قصد تحقيق الديمقراطية وإرساء 
مغرب المساواة والحقوق اإلنسانية، وبالتالي 

فهو نوع من التخفيف عن هؤالء، وأيضا فرصة 
لتمرير رسالة مفادها أن مغرب اليوم لم يأت 
من عبث، بل نتيجة نضال عدة مواطنين على 

حساب حياتهم الطبيعية وشبابهم.
الصحافي  ال��ك��ات��ب  ت��ق��دي��م  ف��ي  وج���اء 
الكتاب  أن  العراقي  مصطفى  والحقوقي 
التي  الوقائع  من  العديد  طياته  بين  يحمل 
ومغرب  االستقالل  بعد  ما  لمغرب  ت��ؤرخ 
السبعينيات، ويؤرخ للعديد من االنتفاضات 
التي  واإلعدامات  والمحاكمات  واالعتقاالت 
شملت العديد من المواطنين، كما أشار إلى 
أنه في السبعينيات من القرن الماضي، نفذ، 

من مجموع 54، 46 حكما باإلعدام. 
والحقوقي  المحامي  ف��إن  جهته،  م��ن 
محمد كرم، وكاتب مقدمة الكتاب، حاول أن 
يبرز العالقة التي تربطه بالحسين مختبر، 
وهي عالقة دامت لقرابة 60 سنة، على حد 

في  يتجاورا  أن  األقدار  قوله، بحيث شاءت 
الكبير،  الصغر بنفس الحي وهو حي درب 
مدرسة  المدرسة وهي  نفس  في  يكونا  وأن 
المعلم بوشعيب األزموري، وشاءت الظروف 
أيضا أن  يحصال على البكالوريا في نفس 
السنة، وأن يدرسا في كلية الحقوق، ورغم 
أن اختياراتهما المهنية اختلفت بعد الكلية 
،إذ أن مختبر سيختار ولوج مدرسة األطر، 
ومحمد كرم ولوج مجال مهنة المحاماة، لكن 
وشاءت  بينهما،  استمرت  الصداقة  أواصر 
األقدار أيضا أن يتزوجا معا أختين شقيقتين. 
وسطر كرم على كون مختبر لم يحكم عليه 
باإلعدام بل بالسجن المؤبد وهذا في حد ذاته 
كان مكسبا آنذاك، لكونه أفلت من الموت في 
تلك الفترة العصيبة من المغرب والشيء الذي 
أنقذه من اإلعدام، هو كون السلطات لم تجد 

بحوزته السالح. 

كما لم يفت محمد كرم ، كذلك، أن يسطر على 
كون الكتاب لم يشر إلى العديد من المحطات 
في حياة مختبر يعتبرها جد مهمة وتصلح 
كأرضية للباحثين في تاريخ المغرب الحديث، 
وتتعلق بأنشطة جمعوية وسياسية لعب فيها 
مختبر دورا مهما، على حد قوله، ومن بينها 
الجمعوي  والعمل  بالكلية  الدراسية  الفترة 
الذي ساهم فيه مختبر مثل تأسيس جمعية 

نادي الوعي سنة 1958 ..
ركزت  الحبشي  أحمد  لمداخلة  بالنسبة 
جاء  مما  انطالقا  نقاش  خلق  ضرورة  على 
تعكس  والتي  الكتاب  في  وثقت  وقائع  من 
مرحلة السبعينيات وهي  انتفاضة كبيرة على 
المستوى السياسي، وعرف المغرب حينها 
مخاضا جد مهما ، فالكل كان معنيا بحيث 
انخرط فيها شباب في سن صغيرة ، وكان 
هو واحدا منهم. كما شكر الحبشي، الكاتب 

الصحفي مصطفى اإلدريسي على الحوار الذي 
أجراه مع مختبر، والذي حسب تقديره، جاء 
في وقته ألنه حاليا في المغرب، توضع أسئلة 
كبيرة، من قبيل: أين نحن من الوضع الذي كنا 
نطمح إليه؟.. فالكتاب سيمكن من طرح أسئلة 
حول اإلختيارات التي كانت آنذاك وواجهها 
يساريو المرحلة والتي انقسمت ما بين اختيار 
المواجهة واستعمال السالح، واختيار السبيل 
السياسي وفتح جسور النقاش مع السلطة .
فضال عن ذلك اعتبر الحبشي أن اللقاء، 
يجب أن يكون فرصة لتقييم تلك المرحلة من 
كال  وتقييم  األح��زاب،  هاته  مناضلي  طرف 
االختيارين وربط المرحلتين، والكتاب، على 
حد قوله، يعطي فرصة للوقوف أمام هاته 
المرحلة وأن الحضور في هذا اللقاء ليس فقط 
لتقديم الكتاب بل هو فرصة لتطوير النقاش 
و طرح السؤال : إلى أين نسير كمناضلين؟ 

المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان بالدارالبيضاء:

تقديم كتاب »�لح�سن مختبر )من العب كرة قدم �إلى تنظيم �سري م�سلح(« 

 �لمهرجان �لمتو�سطي لل�سعر بالم�سيق 

يكرم �ل�ساعر محمد بنطلحة
تنظم جمعية العمل الثقافي بالمضيق،  فعاليات الدورة 
الثامنة للمهرجان المتوسطي للشعر بالمضيق يومي 

10و11 مارس 2023 .
وتعرف النسخة الثامنة للمهرجان مشاركة شاعرات 
وشعراء من المغرب ومن دول متوسطية عديدة لتعزيز 
وإغناء الطابع المتوسطي للمهرجان، كما ستعرف الدورة 
مواصلة االنفتاح على تجارب شعرية شابة من شعراء 

وشاعرات مدينة المضيق والنواحي. 
وتقف دورة هذه السنة باالحتفاء والتكريم عند تجربة الشاعر المغربي المقتدر محمد 
بنطلحة، الذي يعد واحدا من أهم شعراء الحداثة في المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي، 
والحائز على جائزة األركانة العالمية للشعر )2016( وجائزة ميهاي إيمينيسكو العالمية 

للشعر )2022(.
وبموازاة األماسي الشعرية التي ستحتضنها مختلف الفضاءات الثقافية العمومية 
بمدينة المضيق، يشهد برنامج دورة 2023 للمهرجان المتوسطي للشعر بالمضيق تنظيم 
ورشات إبداعية ولقاءات تواصلية بين ضيوف المهرجان وتالميذ وتلميذات المؤسسات 
التعليمية بالمدينة، عالوة على جلسات أدبية وفكرية وأمسيات فنية واحتفاءات وتكريمات 

وفقرات إبداعية متنوعة.

جامعة �لمبدعين �لمغاربة 
ت�ست�سيف �ل�ساعرة مالكة �لعا�سمي

في إطار تفعيل برنامجها الثقافي السنوي، تستضيف  
جامعة المبدعين المغاربة اسما شعريا من  األسماء الوازنة 

التي بصمت مسيرتها بأصابع من ذهب.
وره��ام،  آلية  بالحاج  أحمد  الشاعر  استضافة  فبعد 
 ، القادري  مراد  بالمغرب  الشعر  بيت  رئيس  والشاعر 
تستضيف الجامعة يوم السبت 26 نونبر 2022 في الساعة 
الثالثة والنصف بعد الزوال بالمكتبة الوسائطية الكائنة 
بمسجد الحسن الثاني الدارالبيضاء ،الشاعرة والباحثة  مالكة العاصمي في لقاء مفتوح.

ينسق فقرات اللقاء الشاعر محمد اللغافي ويؤطره الشاعر نورالدين ضرار، ويقدم ورقة 
نقدية في تجربة الشاعرة مالكة العاصمي  الناقد محمد خفيفي.  

حليفي يبعث  �سبع ر�سائل 
�إلى �سالح بن طريف

أصدر الروائي  المغربي شعيب حليفي كتابا جديدا 
بعنوان ) سبع رسائل إلى صالح بن طريف(، بَحَث فيه 
بلغة سردية، عن إعادة كتابة تاريخ أربعة قرون ضائعة من 
التاريخ الرسمي المغربي، والتي ُتعرف بإمارة برغواطة 

، ببالد بتامسنا.
الكتاب ليس بديال عن التاريخ، وليس تاريخا، ولكنه 
رواية أخرى لما جرى انطالقا من العودة إلى كل المصادر 

المعلومة.
يقول شعيب حليفي في أول صفحة من الكتاب:   

الصمُت معجزة الكالم.. والكالم قطعة من النَّْفس. 
كل هذه القرون التي مّرت مثل نهر عَبَر الزمن ولم ينقطع مجراه.. وأنَت أشبه بنجم 

يلمع، ال يحجبه ظالم أو ِحبر أسود.
اليوم أكتُب إليَك، ليَس ألني شككُت أو احترُت، والحيرُة ظلُّ اليقين...

ليَس ألصّحَح االفتراضات وأقلَِّب في الّنوايا أو أشّم رائحة الِمداد الذي كتبوَك به...
أكتُب .. ألني اشتقُت إليَك كثيرا، وأنا ممتلٌئ من نفس الخيال الذي ترَك الباب ُمواربا، 

وصاَن روحَك حتى يمنحنا سببا راسخا للوقوف بشموخ فوق هذه األرض.
لماذا اآلن بعد كل هذا الصمت؟ قلَت تسألني.  -

نحن جميعا ننتظرَك ! ننتظر متى نكوُن ما نريد نحن.   -
هل صرَت مؤرخا.. ؟ قلَت تستفسُرني.  -

أبدا، بل أنا كائن باع نفسه للخيال!!  -
صدر الكتاب عن منشورات القلم المغربي، الطبعة األولى نونبر 2022. تصميم الغالف 

للفنان التشكيلي بوشعيب خلدون.

متابعة: 
إيمان بنيجة 

نظم مختبر السرديات  بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بنمسيك، الدار البيضاء، الندوة 
العلمية الثانية عشرة )12( لطلبة 
الدكتوراه في تكوين تحليل 
الخطاب السردي، يوم الخميس 
10 نونبر 2022، بمكتبة الكلية، في 
موضوع«قراءات بمناهج مختلفة 
في رواية »دانتي« لمحمد الهرادي .
نسقت أشغال الندوة العلمية 
ذة/عائشة المعطي التي أشارت، 
في البداية،  إلى أهمية الندوة التي 
تتمثل في االنفتاح على منهجية 
جديدة تهدف لتقديم دراسات 
شاملة لألعمال السردية، مؤكدة 
أن قراءات هذه الندوة، نشرها 
المختبر، بعد التحكيم، ضمن 
مجلة«دفاتر الدكتوراه«،العدد 
الحادي عشر2022-، هي استكناه 
للعوالم العجائبية والغرائبية 
التي ميزت أسلوب محمد الهرادي 
منذ أولى إصداراته.

عبد  بورقة  المداخالت  سلسلة  اسُتهلت 
»السيناريوهات  ب�  الموسومة  دمياني  العالي 
سيميائية«،  مقاربة  األطر،  وتداخل  التناصية 
اإللهية«  »الكوميديا  اشتغال نص  فيها  قارب 
لدانتي في الرواية ودوره األساس في هندسة 
شكلها وتشكيل بنائها باالعتماد على مفهومي 
إلى  مداخلته  مقسما  واألطر،  السيناريوهات 
قسمين: تطرق في القسم األول إلى السيناريو 

بنوعيه، وفي القسم الثاني لتداخل األطر.
انطلق الباحث من العنوان بوصفه مؤشرا 
موضوعاتيا يركز االنتباه على موضوع معين 
أفق  ويفتح  الداللي،  التوسع  ش��روط  يحتمل 
المرتبطة  األس��اس  الموضوعة  على  التلقي 
باسم دانتي وبالكون التخييلي لعمله.تبعا لذلك، 
عمل على استجالء العناصر المشكلة ل�«محكي 
دانتي«التي تتمثل في مكونات التفضية النصية 
والحكائية: وهي الجحيم والمعبر والفردوس، 
باعتباره سيناريوها أول، والفواعل المستمدة 
من عالم »الكوميديا اإللهية«: دانتي وفرجيليو 
ل�«محكي  المشكلة  العناصر  ثم  وبياتريس. 
محددة  ثانيا،  سيناريو  باعتباره  الخطابي«، 
الخطابي،  الكريم  عبد  بن  محمد  فواعله:  في 
والفقيه بولحية، وأزرقان، مشيرا إلى تفاعل هذه 
السيناريوهات واألطر المرجعية مع العناصر 

التخييلية للرواية.
وتطرق في القسم الثاني لتداخل األطر بين 
والتخييلي،  والواقعي  واألخ��روي،  الدنيوي 
أفرز  ال��ذي  وتشابكها  والروحاني  والحسي 

بناء فنيا خاصا شيد داللة النص وأسهم في 
انسجامها.

وتحّدث يونس اإلدريسي في المداخلة الثانية 
من  »دانتي««،  رواي��ة  في  والداللة  »األسلوب 
فرضية أساس مفادها أن النص الروائي نص 
يستعين الكاتب بأدواته الفنية والجمالية لبناء 
عالم فكري يبث فيه أفكارا وقضايا تستجيب 
لرؤيته الخاصة تجاه الواقع، مستندا إلى إطار 
أسلوبية  تمظهرات  إبراز  على  فيه  ركز  نظري 
رواية »دانتي« بالمعنى العام لألسلوب، باعتباره 
طريقة معينة يلجأ إليها الروائي لتشييد نصه 
الروائي عبر بناء لغوي محكم يستثمر مختلف 
بها  تسمح  التي  واالستراتيجيات  التقنيات 
األسئلة  الباحث  وط��رح  ال��روائ��ي��ة،  الكتابة 
التالية: كيف صنع الهرادي نصه »دانتي«؟ ما 
هي أبرز السمات الفنية المميزة لهذه الرواية؟ 
الهرادي  وظفها  التي  االستراتيجيات  هي  ما 
وراء  من  تهدف  الرواية  وهل  العمل؟  هذا  في 
تمردها المطلق وأجوائها الغرائبية والعجائبية 
أو  معنى  أي  من  العالم  تجريد  الى  والعبثية 
أية قيمة؟ أم هي رؤية الكاتب الخاصة للوجود 

ماضيا وحاضرا؟
وقسم، إثر ذلك، مداخلته لثالثة محاور بعد 
المدخل النظري؛ تطرق في القسم األول لبنية 
الرواية وعالمها المنقسم بين الفردوس والمعبر 
والجحيم، وفي القسم الثاني ألسلوب الراوي 
وتعدد األصوات بين السارد المجهول وإيقاع 
الثالث  القسم  خصص  ثم  البطل،  الشخصية 
الرواية  في  الحوارية  األسلوبية  لتمظهرات 
والحوارات  واألسلبة  التهجين  في  المتمثلة 

الخالصة.
وقدم المداخلة الثالثة محمد أعزيز بعنوان 
»الذات في عالم الالمعنى أو في مساءلة اإلرادة 
اإلنسانية«، وعمل من خاللها على مساءلة اإلرادة 
اإلنسانية باعتبارها منطلقا للتفكير في سلوكات 

الشخصية اإلنسانية في عالم الالمعنى الذي 
أفرزه العقل الحداثي، بما يتيحه نص »دانتي« 
من إمكانات قراءة تأويلية، مشيرا إلى إمكانية 
إسقاط رحلة الذوات البطلة على رحلة اإلنسان 
في الواقع المعاصر بما تشمله تلك الرحلة من 
شقاء، باعتباره قدرا حتميا لإلنسان؛ قدرا ناتجا 
عن اختياراته بمختلف أبعادها سواء في الحب 

أو الحرب.
تبعا لذلك، انطلق الباحث من استنطاق الجنة 
باعتبارها الفضاء النصي المركزي الذي تتحرك 
فيه الذوات البطلة )دانتي، إلياس(، مركزا عليهما 
أولهما  الفضاء؛  لهذا  أساسيتين  سمتين  بين 
الجنة فردوس التناقضات وثانيهما الجنة بين 
القيد واالنعتاق. وانتقل من خاللهما إلى الذاكرة 
بنوعيها الجماعية، التي تعيق الذات أو تجرها 
إلى نقيض إرادتها، والفردية بما تتضمنه من 
آفاق  رسم  في  تساهم  وتجارب  نفسية  قوى 

الشخصية ومستقبلها.
»دانتي«،  رواية  بلكودري  نورالدين  وقارب 
المنهج  على  باالعتماد  الرابعة،  المداخلة  في 
الثائر  »الريف  بعنوان  ورقة  في  االجتماعي، 
والمخزن المتجبر في رواية »دانتي««، منطلقا 
من فرضية أساس مفادها أن النص األدبي بنية 
آلثار  متضمن  لساني  لمجتمع  مشكلة  داخلية 
المداخلة،  وُقسمت  وإيديولوجية.  اجتماعية 
محاور:«التخييل  لثالثة  ذل��ك،  إل��ى  استنادا 
الروائي وسوسيولوجيا األدب«، »الريف الثائر 
بين األمس واليوم« و«المخزن المتجبر والسلطة 

الفاسدة«.
حول  نظريا  تصورا  األول  المحور  في  قدم 
للدالالت  ذلك،  بعد  وتطرق،  المعتمد.  المنهج 
التي  واإليديولوجية  واالجتماعية  السياسية 
على  منفتحا  خطابا  بوصفها  الرواية  مررتها 
إلى  ينقسم  خطاب  هي  االجتماعية،  البنية 
قسمين؛ األول يعبر عن الذات الريفية الثائرة 

سوسيولوجية  أب��ع��اد  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا 
وإيديولوجية، والثاني يعبر عن صورة المخزن 
المتسلط الذي يمثله القائد والجنرال والشرطة 

العلنية والسرية.
عبد  محمد  ق��ارب  األخ��ي��رة  المداخلة  ف��ي 
الصمد اإلدريسي رواية »دانتي« من وجهة نظر 
الدراسات الثقافية في ورقة معنونة ب�«خلخلة 
لرواية  الثقافي  النسق  في  دراس��ة  المقدس.. 
»دانتي« لمحمد الهرادي«، تعرض في محورها 
لمسوغات  والثقافي«  الجمالي  األول«بين 
باعتبارها  الثقافية  الدراسات  إلى  استناده 
محاولة الستكناه الشروط الكامنة وراء إنتاج 
النص وعالقات التأثير والتأثر داخل عوالمه.

أكد في المحور الثاني »رواية دانتي ثقافيا« 
أنها رواية تبني عالمها على غرار »الكوميديا 
أساس  إلى شخصية  كاتبها  وُتحول  اإللهية« 
واآلخ���رة،  الدنيا  ع��ن  المختلف  عالمها  ف��ي 
معجما  يشكل  مونولوجا  كونها  إلى  مشيرا 
المحور  في  انتقل  ومنه  المعاصر.  للمغرب 
والهدم«  البناء  بين  الروائي  »النسق  الثالث 
للكشف عن أنساق النص، وانتقل في المحور 
الرابع ل�«دوائر السلطة والهيمنة« وقسمها إلى 
قسمين؛ أولهما: سلطة الحكم واالستبداد التي 
يمثلها المخزن، باعتباره سلطة سياسية قاهرة 
تمارس أنواعا مختلفة من القوة،وثانيهما: سلطة 
المغربية  األسرة  تمثلها  التي  والقبيلة  اآلباء 
التي يمارس فيها األب دور الحاكم بينما يكون 
على البنية المصغرة الخضوع. واختتم مداخلته 
بالمحور الخامس«دوائر الهامش والخضوع« 

الذي تتمركز فيه المرأة.
وقد أثارت المداخالت في نهاية الندوة مناقشة 
واسعة تتصل بإشكاالت القراءة والنص، وأبرزت 
أهمية التجربة الروائية للهرادي وخصوصيتها 
الفنية وجدة موضوعاتها، وموقعها في السرد 

الروائي المغربي. 

في الندوة )12( للباحثين في الدكتوراه بمختبر السرديات

�لرو�ئي محمد �لهر�دي ُير�فق د�نتي  �إلى �لد�ر �لبي�ساء

  أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب  عن  
للجائزة  المرشحتين  الطويلتين  القائمتين 
في دورتها السابعة عشرة لعام 2023/2022 
النقدية«،  والدراسات  »الفنون  فرعي  في 
و»التنمية وبناء الدولة«، حيث تعمل لجان 
تحكيم الجائزة حاليًا على التقييم الشامل 
قوائمها  في  المدرجة  العناوين  لجميع 
الطويلة.وبلغت أعداد المشاركات هذا العام 
في فرع »الفنون والدراسات النقدية« 286 
مشاركة، بنسبة نمو قدرها حوالي %5 مقارنة 
العام  من  ذاته  الفرع  في  المشاركات  بعدد 

الماضي، والتي وصلت إلى 273 مشاركة، 
كما استقبل فرع »التنمية وبناء الدولة« هذا 
العام 293 مشاركة، وتشكل الترشيحات في 
هذين الفرعين %18 من إجمالي المشاركات 

في جميع الفروع.
وضّمت القائمة الطويلة لفرع »التنمية وبناء 
الدولة« 11 عنوانًا من 9 دول ؛ هي، سوريا، 
تونس، مصر، الجزائر، العراق، موريتانيا، 
كتاب  وشملت  والمغرب،  البحرين   لبنان، 
»غنيمة حرب.. الطب الحديث بالمغرب 1888 
– 1940«، ل�لكاتب والصحفي لحسن العسبي 

للكتاب. الثقافي  المركز  عن  المغرب،   من 
»الفنون  لفرع  الطويلة  القائمة  وتضمنت 
 4 من  عنوانًا،   12 النقدية«  وال��دراس��ات 
دول عربية، هي تونس، والمغرب، وسوريا، 

والعراق، منها  أعمال النقاد المغاربة: 
»النسق واالستعمال.. من لسانيات اللغة 
الحيرش  لمحمد  التواصل«،  لسانيات  إلى 
للنشر،  الفاصلة  دار  ع��ن  ال��م��غ��رب،  م��ن 
بين  العربي..  النقد  إلى  التفكيك  »هجرة 
الكونية والتحيز، دراسة في أنماط التلقي 
من  الجرطي  أحمد  للدكتور  ورهاناتها«، 

 المغرب، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع.
والنقدية..  األدبية  والنظريات  النقد  »نقد 
حميد  ل��ل��دك��ت��ور  والسلطة«   ال��م��ع��رف��ة 
األبحاث  مركز  عن  المغرب،  من  لحمداني 
 ال��س��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال����دراس����ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
»المنهج التواصلي وآلياته، موسيقى اآللة.. 
ل�خالد  المشرقي«،  الحجاز  نوبة  نموذج 
 هاللي من المغرب، عن دار إفريقيا الشرق.
والفلسفة«،  السينما  في  الوجود  »صور 
عن  المغرب،  من  أفاية  الدين  نور  ل�محمد 

المركز الثقافي للكتاب.

لحمداني، أفاية ، لعسبي، الحيرش ، لجرطي، هاللي

في �لقائمة �لطويلة  لجائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل خنيفرة
عمالة الفقيه بن صالح
دائرة الفقيه بن صالح

قيادة بني عمير لشرقية
جماعة خلفية

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

جلسة عمومية
دجنبر   22 الخميس  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
في  سيتم  صباحا  عشرة  
مكتب الرئيس بأوالد عبد هلل 
االظرفة  فتح  خلفية  جماعة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
االسبوعي  بالسوق  الخاص 
هلل  عبد  اوالد  لخميس 
السنة  برسم  خلفية  بجماعة 

املالية 2023.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
ويمكن  خلفية،  بجماعة 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية.
محددة  املؤقتة  الضمانة   -
درهم  الفني  مبلغ   في 

)2000,00درهم(
- الثمن االفتتاحي لكراء مرفق 
لخميس  االسبوعي  السوق 
اوالد عبد هلل بجماعة خلفية 
درهم   10.000,00 في  محدد 

)عشرة االف درهم(.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 

املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و30   29،27
في  الصادر   2-12-349 رقم 
   1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  ارسال  اما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 

استالم الى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  ايداعها،  اما   -

،بمكتب رئيس الجماعة.
- اما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

االظرفة.
ع.س.ن/4366/ا.د

*************
الـمملكـــة الـمغربيــة

وزارة الصحــة و الحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية لجهة 
سوس ماسة

الـمندوبيــة اإلقليميـة 
بطـاطــا

إعالن عن طلب عروض 
للمنافسة على صفقة 

تفاوضية 
DMST/1/2022 :رقم

على   2022/12/05 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  صباحا،سيتم 
وزارة  بمندوبية  االجتماعات 
الصحة والحماية االجتماعية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بطاطا 

بعروض     - عروض  بطلب 
بالصفقة  املتعلق  أثمان  
تركيب  أعمال  تفاوضية ألجل 
ميكانيكي  دخان  شفط  نظام 
املركزة  العناية  وحدة  في 
االقليمي  االستشفائي  باملركز 

بطاطا، اقليم طاطا 
يمكن  سحب    ملف   طلب  
العروض  من  مكتب  الصفقات  
باملندوبية   اإلقليمية   للصحة 
االجتماعية  طاطا،  والحماية 
شارع محمد الخامس، ويمكن 
من  الكترونيا  تحميلها  أيضا 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملفات  وايداع 
املادتني  ملقتضيـــات  مطابقني 
من  و85    ،31  ،29  ،27
الصادر   2-12-349 املرسوم 
 1434 األولى  جمادى    8 في 
املتعلقة   )2013/03/20(

بالصفقات العمومية.
الوثائق التي يتم ايداعها يجب 
ملقتضيات  مطابقة  تكون  ان 
2-12- 25 من املرسوم  املادة 

جمادى    8 في  الصادر   349
األولى 1434)2013/03/20( 
املتعلقة بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الصفقات  بمكتب  وصل 
الصحة  وزارة  بمندوبية  
والحماية االجتماعية  بطاطا 

بنفس العنوان.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور
* إما إرساله بالطريقة الرقمية 
االقتصاد  وزارة  مرسوم  وفق 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.04/09/2014
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
ع.س.ن/4367/ا.د

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم: 
2022/6304/51

إعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/12/29 يوم  ستجري 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
للمحل  التجاري  االصل 
التحف  لبيع  الكائن  التجاري 
واالشياء  والخردة  القديمة 
املستعملة واملسجل بمصلحة 
بهذه  التجاري  السجل 
رقم  تحت  تحليليا  املحكمة 

رقم  تحت  وترتيبيا   37130
عليه  املحجوز  ويكتريه   364
في  محددة  شهرية  بسومة 
بجميع  درهما   880.00 مبلغ 
واملعنوية،  املادية  عناصره 
الواردة بتقرير الخبرة املنجز 
من طرف الخبير السيد احمد 
لفندي، والكائن بزنقة سطات 
الصيني   تراب  حي   33 الرقم 

- سوق العفاريت - اسفي.
آخر عرض: 

300.000,00درهم.
لفائدة السيد: 

عبد الحق ادحوحي
الدين  جمال  عنه  ينوب 

بلغاملية املحامي باسفي
ضد السيد: احمد الدوادي

عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
إرساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %10 زيادة  ناجزا مع 
من  وللمزيد  العامة،  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن/4165/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب 

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال 

-طنجة 
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
TN2119066 :رقم

جلسة علنية
جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة   - الشمال 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
طلب  إعادة  عن  الكهرباء 
بخدمات  املتعلق  العروض 

املؤسسات  في  تنظيف 
والتقنية  اإلدارية  واملرافق 
جهة  النقل  ملديرية  التابعة 

الشمال - طنجة.
شطر  العروض  طلب  يتضمن 

وحيد.
سنة  ملدة  العقد  إبرام  سيتم 
باالتفاق  للتجديد  قابلة 
الضمني من سنة إلى أخرى، 
العقد  مدة  تتجاوز  أن  دون 

اإلجمالي ثالثة )3( سنوات.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري إلنجاز  الثمن  يحدد 
في:  سنويا  بالدرهم  األشغال 

495.817,92درهم )م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير مطلوبة

يمكن تحميل ملف االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  ملف  يمكن سحب 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
الصفقات بمديرية التموينات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
 - الكهرباء  قطاع   - للشرب 
إقامة  املشتريات،  مصلحة 
الطابق  الزالقة  شارع  النصر 

األول طنجة.
الهاتف:

)212(5.39.32.38.87
)212(5.39.32.22.74
)212(5.39.32.39.45

الفاكس:
)212(5.39.32.54.00

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

مللف االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مديرية النقل جهة الشمال 

املشتريات  -طنجة ;مصلحة 
تاريخ  قبل  املخزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 14 االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 دجنبر 
صبــــاحا  والنصف  العاشرة 

بمقر العنوان املذكور أعاله.
تفتح األغلفة في آن واحد.

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

املشتريات  مصلحة  طنجة 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 

الطابق األول طنجة.
رقم:

 )212( 05 39 32 54 00
البريد االلكتروني:

berradan@one.ma
نظام مشتريات  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة: 
http://www.one.ma/
ع.س.ن/4368/ا.د

*************
اعالن عن تأسيس شركة

 STE EMA ALLIN ONE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي: حي السالم 

أوطاط الحاج
رأسمال الشركة:   

100.000درهم
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تم   2022/10/12 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

ذات الشريك الوحيد.
االسم التجاري للشركة:

STE EMA ALLIN ONE 
SARL AU 
شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد  
السالم  حي  االجتماعي:  املقر 

أوطاط الحاج
*تربية  التجاري:  النشاط 
وإصالح  تركيب  املاشية* 
والسقي  املياه  قنوات 
واالشغال  البناء   * بالتنقيط 

املختلفة.
رأسمال الشركة: حدد رأسمال 
ألف  مئة  مبلغ  في  الشركة 
100.000درهم  هكذا  درهم 
حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
السيد  اسم  في  كلها  للحصة 

الشوداني محمد أمني. 
الشركة  تسير  يتم  التسيير: 
الشوداني  السيد  طرف  من 

محمد أمني ملدة غير محددة.
تبتدأ  سنة   99 الشركة:  مدة 
فاتح  مع  الحسابية  السنة 
متم  مع  وتنتهي  يناير 
ماعدا  سنة.  كل  من  دجنبر 
من  تبتدأ  التي  األولى  السنة 
السجل  في  التسجيل  تاريخ 
متم  مع  وتنتهي  التجاري 

دجنبر 2022.
نسخة  إيداع  تم  قد  القانوني 
لدى  األساسي  القانون  من 
بميسور  االبتدائية  املحكمة 
التجاري  السجل  بمصلحة 
  530/2022 اإليداع   رقم 

بتاريخ  2022/11/16.
ع.س.ن/4371/ا.د

إعالنات07
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء 22 نونبر 2022 املوافق 27 ربيع الثاني 1444 العدد 13.305

ع.س.ن /4375/إدع.س.ن /250/إت
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االشتراكي

سهام القرشاوي

احتضن فضاء دار المحامي بالدارالبيضاء 
بعد زوال يوم الجمعة 4 نونبر الماضي قراءة 
في كتاب »الحسن مختبر..سيرة رجل سلطة 
)من العب كرة قدم إلى تنظيم سري مسلح(«، 

للكاتب الصحفي مصطفى اإلدريسي.
المنظمة  فرع  وأعده  برمجه  الذي  اللقاء 
بالدارالبيضاء،  اإلنسان  لحقوق  المغربية 
يدخل ضمن العرف الذي دأبت عليه المنظمة 
في شقها البيضاوي، والذي يهتم في كل مرة 
بالكتب والكتاب، أما الكتاب فهو عبارة عن 
حوار أجراه مصطفى اإلدريسي مع الحسين 
مختبر، والذي نشر بجريدة اإلتحاداإلشتراكي، 
ويتضمن تجربة مختبر الحياتية، خاصة في 
الشق األول من حياته ،التي طبعت بأنشطة 
سياسية وجزء كبير من تاريخ المغرب الدقيق 

الذي اتسم باالعتقاالت واألحكام بالمؤبد فضال 
عن اإلعدامات.

قام بإدارة هذا اللقاء الذي حضره كل من 
الكاتب مصطفى اإلدريسي والحسين مختبر
والمحامي محمد كرم ، والمناضل اليساري 
أحمد الحبشي، الكاتب الصحافي والحقوقي 

مصطفى العراقي.
اللقاء بكلمة مراد الحمداني، كاتب  تميز 
فرع الدارالبيضاء للمنظمة المغربية لحقوق 
النشاط  هذا  أن  إلى  أش��ار  ال��ذي  اإلنسان، 
فرع  عليه  دأب  الذي  التقليد  إطار  في  يأتي 
الدارالبيضاء، وهو االحتفاء بأدب السجون، 
المغربية  المنظمة  حقوقيي  بأن  منه  وعيا 
لحقوق اإلنسان، يجعلون على عاتقهم مهمة 
حفظ الذاكرة وتقاسم المعاناة التي عاناها 
المناضلون قصد تحقيق الديمقراطية وإرساء 
مغرب المساواة والحقوق اإلنسانية، وبالتالي 

فهو نوع من التخفيف عن هؤالء، وأيضا فرصة 
لتمرير رسالة مفادها أن مغرب اليوم لم يأت 
من عبث، بل نتيجة نضال عدة مواطنين على 

حساب حياتهم الطبيعية وشبابهم.
الصحافي  ال��ك��ات��ب  ت��ق��دي��م  ف��ي  وج���اء 
الكتاب  أن  العراقي  مصطفى  والحقوقي 
التي  الوقائع  من  العديد  طياته  بين  يحمل 
ومغرب  االستقالل  بعد  ما  لمغرب  ت��ؤرخ 
السبعينيات، ويؤرخ للعديد من االنتفاضات 
التي  واإلعدامات  والمحاكمات  واالعتقاالت 
شملت العديد من المواطنين، كما أشار إلى 
أنه في السبعينيات من القرن الماضي، نفذ، 

من مجموع 54، 46 حكما باإلعدام. 
والحقوقي  المحامي  ف��إن  جهته،  م��ن 
محمد كرم، وكاتب مقدمة الكتاب، حاول أن 
يبرز العالقة التي تربطه بالحسين مختبر، 
وهي عالقة دامت لقرابة 60 سنة، على حد 

في  يتجاورا  أن  األقدار  قوله، بحيث شاءت 
الكبير،  الصغر بنفس الحي وهو حي درب 
مدرسة  المدرسة وهي  نفس  في  يكونا  وأن 
المعلم بوشعيب األزموري، وشاءت الظروف 
أيضا أن  يحصال على البكالوريا في نفس 
السنة، وأن يدرسا في كلية الحقوق، ورغم 
أن اختياراتهما المهنية اختلفت بعد الكلية 
،إذ أن مختبر سيختار ولوج مدرسة األطر، 
ومحمد كرم ولوج مجال مهنة المحاماة، لكن 
وشاءت  بينهما،  استمرت  الصداقة  أواصر 
األقدار أيضا أن يتزوجا معا أختين شقيقتين. 
وسطر كرم على كون مختبر لم يحكم عليه 
باإلعدام بل بالسجن المؤبد وهذا في حد ذاته 
كان مكسبا آنذاك، لكونه أفلت من الموت في 
تلك الفترة العصيبة من المغرب والشيء الذي 
أنقذه من اإلعدام، هو كون السلطات لم تجد 

بحوزته السالح. 

كما لم يفت محمد كرم ، كذلك، أن يسطر على 
كون الكتاب لم يشر إلى العديد من المحطات 
في حياة مختبر يعتبرها جد مهمة وتصلح 
كأرضية للباحثين في تاريخ المغرب الحديث، 
وتتعلق بأنشطة جمعوية وسياسية لعب فيها 
مختبر دورا مهما، على حد قوله، ومن بينها 
الجمعوي  والعمل  بالكلية  الدراسية  الفترة 
الذي ساهم فيه مختبر مثل تأسيس جمعية 

نادي الوعي سنة 1958 ..
ركزت  الحبشي  أحمد  لمداخلة  بالنسبة 
جاء  مما  انطالقا  نقاش  خلق  ضرورة  على 
تعكس  والتي  الكتاب  في  وثقت  وقائع  من 
مرحلة السبعينيات وهي  انتفاضة كبيرة على 
المستوى السياسي، وعرف المغرب حينها 
مخاضا جد مهما ، فالكل كان معنيا بحيث 
انخرط فيها شباب في سن صغيرة ، وكان 
هو واحدا منهم. كما شكر الحبشي، الكاتب 

الصحفي مصطفى اإلدريسي على الحوار الذي 
أجراه مع مختبر، والذي حسب تقديره، جاء 
في وقته ألنه حاليا في المغرب، توضع أسئلة 
كبيرة، من قبيل: أين نحن من الوضع الذي كنا 
نطمح إليه؟.. فالكتاب سيمكن من طرح أسئلة 
حول اإلختيارات التي كانت آنذاك وواجهها 
يساريو المرحلة والتي انقسمت ما بين اختيار 
المواجهة واستعمال السالح، واختيار السبيل 
السياسي وفتح جسور النقاش مع السلطة .
فضال عن ذلك اعتبر الحبشي أن اللقاء، 
يجب أن يكون فرصة لتقييم تلك المرحلة من 
كال  وتقييم  األح��زاب،  هاته  مناضلي  طرف 
االختيارين وربط المرحلتين، والكتاب، على 
حد قوله، يعطي فرصة للوقوف أمام هاته 
المرحلة وأن الحضور في هذا اللقاء ليس فقط 
لتقديم الكتاب بل هو فرصة لتطوير النقاش 
و طرح السؤال : إلى أين نسير كمناضلين؟ 

المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان بالدارالبيضاء:

تقديم كتاب »�لح�سن مختبر )من العب كرة قدم �إلى تنظيم �سري م�سلح(« 

 �لمهرجان �لمتو�سطي لل�سعر بالم�سيق 

يكرم �ل�ساعر محمد بنطلحة
تنظم جمعية العمل الثقافي بالمضيق،  فعاليات الدورة 
الثامنة للمهرجان المتوسطي للشعر بالمضيق يومي 

10و11 مارس 2023 .
وتعرف النسخة الثامنة للمهرجان مشاركة شاعرات 
وشعراء من المغرب ومن دول متوسطية عديدة لتعزيز 
وإغناء الطابع المتوسطي للمهرجان، كما ستعرف الدورة 
مواصلة االنفتاح على تجارب شعرية شابة من شعراء 

وشاعرات مدينة المضيق والنواحي. 
وتقف دورة هذه السنة باالحتفاء والتكريم عند تجربة الشاعر المغربي المقتدر محمد 
بنطلحة، الذي يعد واحدا من أهم شعراء الحداثة في المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي، 
والحائز على جائزة األركانة العالمية للشعر )2016( وجائزة ميهاي إيمينيسكو العالمية 

للشعر )2022(.
وبموازاة األماسي الشعرية التي ستحتضنها مختلف الفضاءات الثقافية العمومية 
بمدينة المضيق، يشهد برنامج دورة 2023 للمهرجان المتوسطي للشعر بالمضيق تنظيم 
ورشات إبداعية ولقاءات تواصلية بين ضيوف المهرجان وتالميذ وتلميذات المؤسسات 
التعليمية بالمدينة، عالوة على جلسات أدبية وفكرية وأمسيات فنية واحتفاءات وتكريمات 

وفقرات إبداعية متنوعة.

جامعة �لمبدعين �لمغاربة 
ت�ست�سيف �ل�ساعرة مالكة �لعا�سمي

في إطار تفعيل برنامجها الثقافي السنوي، تستضيف  
جامعة المبدعين المغاربة اسما شعريا من  األسماء الوازنة 

التي بصمت مسيرتها بأصابع من ذهب.
وره��ام،  آلية  بالحاج  أحمد  الشاعر  استضافة  فبعد 
 ، القادري  مراد  بالمغرب  الشعر  بيت  رئيس  والشاعر 
تستضيف الجامعة يوم السبت 26 نونبر 2022 في الساعة 
الثالثة والنصف بعد الزوال بالمكتبة الوسائطية الكائنة 
بمسجد الحسن الثاني الدارالبيضاء ،الشاعرة والباحثة  مالكة العاصمي في لقاء مفتوح.

ينسق فقرات اللقاء الشاعر محمد اللغافي ويؤطره الشاعر نورالدين ضرار، ويقدم ورقة 
نقدية في تجربة الشاعرة مالكة العاصمي  الناقد محمد خفيفي.  

حليفي يبعث  �سبع ر�سائل 
�إلى �سالح بن طريف

أصدر الروائي  المغربي شعيب حليفي كتابا جديدا 
بعنوان ) سبع رسائل إلى صالح بن طريف(، بَحَث فيه 
بلغة سردية، عن إعادة كتابة تاريخ أربعة قرون ضائعة من 
التاريخ الرسمي المغربي، والتي ُتعرف بإمارة برغواطة 

، ببالد بتامسنا.
الكتاب ليس بديال عن التاريخ، وليس تاريخا، ولكنه 
رواية أخرى لما جرى انطالقا من العودة إلى كل المصادر 

المعلومة.
يقول شعيب حليفي في أول صفحة من الكتاب:   

الصمُت معجزة الكالم.. والكالم قطعة من النَّْفس. 
كل هذه القرون التي مّرت مثل نهر عَبَر الزمن ولم ينقطع مجراه.. وأنَت أشبه بنجم 

يلمع، ال يحجبه ظالم أو ِحبر أسود.
اليوم أكتُب إليَك، ليَس ألني شككُت أو احترُت، والحيرُة ظلُّ اليقين...

ليَس ألصّحَح االفتراضات وأقلَِّب في الّنوايا أو أشّم رائحة الِمداد الذي كتبوَك به...
أكتُب .. ألني اشتقُت إليَك كثيرا، وأنا ممتلٌئ من نفس الخيال الذي ترَك الباب ُمواربا، 

وصاَن روحَك حتى يمنحنا سببا راسخا للوقوف بشموخ فوق هذه األرض.
لماذا اآلن بعد كل هذا الصمت؟ قلَت تسألني.  -

نحن جميعا ننتظرَك ! ننتظر متى نكوُن ما نريد نحن.   -
هل صرَت مؤرخا.. ؟ قلَت تستفسُرني.  -

أبدا، بل أنا كائن باع نفسه للخيال!!  -
صدر الكتاب عن منشورات القلم المغربي، الطبعة األولى نونبر 2022. تصميم الغالف 

للفنان التشكيلي بوشعيب خلدون.

متابعة: 
إيمان بنيجة 

نظم مختبر السرديات  بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بنمسيك، الدار البيضاء، الندوة 
العلمية الثانية عشرة )12( لطلبة 
الدكتوراه في تكوين تحليل 
الخطاب السردي، يوم الخميس 
10 نونبر 2022، بمكتبة الكلية، في 
موضوع«قراءات بمناهج مختلفة 
في رواية »دانتي« لمحمد الهرادي .

نسقت أشغال الندوة العلمية 
ذة/عائشة المعطي التي أشارت، 
في البداية،  إلى أهمية الندوة التي 
تتمثل في االنفتاح على منهجية 
جديدة تهدف لتقديم دراسات 
شاملة لألعمال السردية، مؤكدة 
أن قراءات هذه الندوة، نشرها 
المختبر، بعد التحكيم، ضمن 
مجلة«دفاتر الدكتوراه«،العدد 
الحادي عشر2022-، هي استكناه 
للعوالم العجائبية والغرائبية 
التي ميزت أسلوب محمد الهرادي 
منذ أولى إصداراته.

عبد  بورقة  المداخالت  سلسلة  اسُتهلت 
»السيناريوهات  ب�  الموسومة  دمياني  العالي 
سيميائية«،  مقاربة  األطر،  وتداخل  التناصية 
اإللهية«  »الكوميديا  اشتغال نص  فيها  قارب 
لدانتي في الرواية ودوره األساس في هندسة 
شكلها وتشكيل بنائها باالعتماد على مفهومي 
إلى  مداخلته  مقسما  واألطر،  السيناريوهات 
قسمين: تطرق في القسم األول إلى السيناريو 

بنوعيه، وفي القسم الثاني لتداخل األطر.
انطلق الباحث من العنوان بوصفه مؤشرا 
موضوعاتيا يركز االنتباه على موضوع معين 
أفق  ويفتح  الداللي،  التوسع  ش��روط  يحتمل 
المرتبطة  األس��اس  الموضوعة  على  التلقي 
باسم دانتي وبالكون التخييلي لعمله.تبعا لذلك، 
عمل على استجالء العناصر المشكلة ل�«محكي 
دانتي«التي تتمثل في مكونات التفضية النصية 
والحكائية: وهي الجحيم والمعبر والفردوس، 
باعتباره سيناريوها أول، والفواعل المستمدة 
من عالم »الكوميديا اإللهية«: دانتي وفرجيليو 
ل�«محكي  المشكلة  العناصر  ثم  وبياتريس. 
محددة  ثانيا،  سيناريو  باعتباره  الخطابي«، 
الخطابي،  الكريم  عبد  بن  محمد  فواعله:  في 
والفقيه بولحية، وأزرقان، مشيرا إلى تفاعل هذه 
السيناريوهات واألطر المرجعية مع العناصر 

التخييلية للرواية.
وتطرق في القسم الثاني لتداخل األطر بين 
والتخييلي،  والواقعي  واألخ��روي،  الدنيوي 
أفرز  ال��ذي  وتشابكها  والروحاني  والحسي 

بناء فنيا خاصا شيد داللة النص وأسهم في 
انسجامها.

وتحّدث يونس اإلدريسي في المداخلة الثانية 
من  »دانتي««،  رواي��ة  في  والداللة  »األسلوب 
فرضية أساس مفادها أن النص الروائي نص 
يستعين الكاتب بأدواته الفنية والجمالية لبناء 
عالم فكري يبث فيه أفكارا وقضايا تستجيب 
لرؤيته الخاصة تجاه الواقع، مستندا إلى إطار 
أسلوبية  تمظهرات  إبراز  على  فيه  ركز  نظري 
رواية »دانتي« بالمعنى العام لألسلوب، باعتباره 
طريقة معينة يلجأ إليها الروائي لتشييد نصه 
الروائي عبر بناء لغوي محكم يستثمر مختلف 
بها  تسمح  التي  واالستراتيجيات  التقنيات 
األسئلة  الباحث  وط��رح  ال��روائ��ي��ة،  الكتابة 
التالية: كيف صنع الهرادي نصه »دانتي«؟ ما 
هي أبرز السمات الفنية المميزة لهذه الرواية؟ 
الهرادي  وظفها  التي  االستراتيجيات  هي  ما 
وراء  من  تهدف  الرواية  وهل  العمل؟  هذا  في 
تمردها المطلق وأجوائها الغرائبية والعجائبية 
أو  معنى  أي  من  العالم  تجريد  الى  والعبثية 
أية قيمة؟ أم هي رؤية الكاتب الخاصة للوجود 

ماضيا وحاضرا؟
وقسم، إثر ذلك، مداخلته لثالثة محاور بعد 
المدخل النظري؛ تطرق في القسم األول لبنية 
الرواية وعالمها المنقسم بين الفردوس والمعبر 
والجحيم، وفي القسم الثاني ألسلوب الراوي 
وتعدد األصوات بين السارد المجهول وإيقاع 
الثالث  القسم  خصص  ثم  البطل،  الشخصية 
الرواية  في  الحوارية  األسلوبية  لتمظهرات 
والحوارات  واألسلبة  التهجين  في  المتمثلة 

الخالصة.
وقدم المداخلة الثالثة محمد أعزيز بعنوان 
»الذات في عالم الالمعنى أو في مساءلة اإلرادة 
اإلنسانية«، وعمل من خاللها على مساءلة اإلرادة 
اإلنسانية باعتبارها منطلقا للتفكير في سلوكات 

الشخصية اإلنسانية في عالم الالمعنى الذي 
أفرزه العقل الحداثي، بما يتيحه نص »دانتي« 
من إمكانات قراءة تأويلية، مشيرا إلى إمكانية 
إسقاط رحلة الذوات البطلة على رحلة اإلنسان 
في الواقع المعاصر بما تشمله تلك الرحلة من 
شقاء، باعتباره قدرا حتميا لإلنسان؛ قدرا ناتجا 
عن اختياراته بمختلف أبعادها سواء في الحب 

أو الحرب.
تبعا لذلك، انطلق الباحث من استنطاق الجنة 
باعتبارها الفضاء النصي المركزي الذي تتحرك 
فيه الذوات البطلة )دانتي، إلياس(، مركزا عليهما 
أولهما  الفضاء؛  لهذا  أساسيتين  سمتين  بين 
الجنة فردوس التناقضات وثانيهما الجنة بين 
القيد واالنعتاق. وانتقل من خاللهما إلى الذاكرة 
بنوعيها الجماعية، التي تعيق الذات أو تجرها 
إلى نقيض إرادتها، والفردية بما تتضمنه من 
آفاق  رسم  في  تساهم  وتجارب  نفسية  قوى 

الشخصية ومستقبلها.
»دانتي«،  رواية  بلكودري  نورالدين  وقارب 
المنهج  على  باالعتماد  الرابعة،  المداخلة  في 
الثائر  »الريف  بعنوان  ورقة  في  االجتماعي، 
والمخزن المتجبر في رواية »دانتي««، منطلقا 
من فرضية أساس مفادها أن النص األدبي بنية 
آلثار  متضمن  لساني  لمجتمع  مشكلة  داخلية 
المداخلة،  وُقسمت  وإيديولوجية.  اجتماعية 
محاور:«التخييل  لثالثة  ذل��ك،  إل��ى  استنادا 
الروائي وسوسيولوجيا األدب«، »الريف الثائر 
بين األمس واليوم« و«المخزن المتجبر والسلطة 

الفاسدة«.
حول  نظريا  تصورا  األول  المحور  في  قدم 
للدالالت  ذلك،  بعد  وتطرق،  المعتمد.  المنهج 
التي  واإليديولوجية  واالجتماعية  السياسية 
على  منفتحا  خطابا  بوصفها  الرواية  مررتها 
إلى  ينقسم  خطاب  هي  االجتماعية،  البنية 
قسمين؛ األول يعبر عن الذات الريفية الثائرة 

سوسيولوجية  أب��ع��اد  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا 
وإيديولوجية، والثاني يعبر عن صورة المخزن 
المتسلط الذي يمثله القائد والجنرال والشرطة 

العلنية والسرية.
عبد  محمد  ق��ارب  األخ��ي��رة  المداخلة  ف��ي 
الصمد اإلدريسي رواية »دانتي« من وجهة نظر 
الدراسات الثقافية في ورقة معنونة ب�«خلخلة 
لرواية  الثقافي  النسق  في  دراس��ة  المقدس.. 
»دانتي« لمحمد الهرادي«، تعرض في محورها 
لمسوغات  والثقافي«  الجمالي  األول«بين 
باعتبارها  الثقافية  الدراسات  إلى  استناده 
محاولة الستكناه الشروط الكامنة وراء إنتاج 
النص وعالقات التأثير والتأثر داخل عوالمه.

أكد في المحور الثاني »رواية دانتي ثقافيا« 
أنها رواية تبني عالمها على غرار »الكوميديا 
أساس  إلى شخصية  كاتبها  وُتحول  اإللهية« 
واآلخ���رة،  الدنيا  ع��ن  المختلف  عالمها  ف��ي 
معجما  يشكل  مونولوجا  كونها  إلى  مشيرا 
المحور  في  انتقل  ومنه  المعاصر.  للمغرب 
والهدم«  البناء  بين  الروائي  »النسق  الثالث 
للكشف عن أنساق النص، وانتقل في المحور 
الرابع ل�«دوائر السلطة والهيمنة« وقسمها إلى 
قسمين؛ أولهما: سلطة الحكم واالستبداد التي 
يمثلها المخزن، باعتباره سلطة سياسية قاهرة 
تمارس أنواعا مختلفة من القوة،وثانيهما: سلطة 
المغربية  األسرة  تمثلها  التي  والقبيلة  اآلباء 
التي يمارس فيها األب دور الحاكم بينما يكون 
على البنية المصغرة الخضوع. واختتم مداخلته 
بالمحور الخامس«دوائر الهامش والخضوع« 

الذي تتمركز فيه المرأة.
وقد أثارت المداخالت في نهاية الندوة مناقشة 
واسعة تتصل بإشكاالت القراءة والنص، وأبرزت 
أهمية التجربة الروائية للهرادي وخصوصيتها 
الفنية وجدة موضوعاتها، وموقعها في السرد 

الروائي المغربي. 

في الندوة )12( للباحثين في الدكتوراه بمختبر السرديات

�لرو�ئي محمد �لهر�دي ُير�فق د�نتي  �إلى �لد�ر �لبي�ساء

  أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب  عن  
للجائزة  المرشحتين  الطويلتين  القائمتين 
في دورتها السابعة عشرة لعام 2023/2022 
النقدية«،  والدراسات  »الفنون  فرعي  في 
و»التنمية وبناء الدولة«، حيث تعمل لجان 
تحكيم الجائزة حاليًا على التقييم الشامل 
قوائمها  في  المدرجة  العناوين  لجميع 
الطويلة.وبلغت أعداد المشاركات هذا العام 
في فرع »الفنون والدراسات النقدية« 286 
مشاركة، بنسبة نمو قدرها حوالي %5 مقارنة 
العام  من  ذاته  الفرع  في  المشاركات  بعدد 

الماضي، والتي وصلت إلى 273 مشاركة، 
كما استقبل فرع »التنمية وبناء الدولة« هذا 
العام 293 مشاركة، وتشكل الترشيحات في 
هذين الفرعين %18 من إجمالي المشاركات 

في جميع الفروع.
وضّمت القائمة الطويلة لفرع »التنمية وبناء 
الدولة« 11 عنوانًا من 9 دول ؛ هي، سوريا، 
تونس، مصر، الجزائر، العراق، موريتانيا، 
كتاب  وشملت  والمغرب،  البحرين   لبنان، 
»غنيمة حرب.. الطب الحديث بالمغرب 1888 
– 1940«، ل�لكاتب والصحفي لحسن العسبي 

للكتاب. الثقافي  المركز  عن  المغرب،   من 
»الفنون  لفرع  الطويلة  القائمة  وتضمنت 
 4 من  عنوانًا،   12 النقدية«  وال��دراس��ات 
دول عربية، هي تونس، والمغرب، وسوريا، 

والعراق، منها  أعمال النقاد المغاربة: 
»النسق واالستعمال.. من لسانيات اللغة 
الحيرش  لمحمد  التواصل«،  لسانيات  إلى 
للنشر،  الفاصلة  دار  ع��ن  ال��م��غ��رب،  م��ن 
بين  العربي..  النقد  إلى  التفكيك  »هجرة 
الكونية والتحيز، دراسة في أنماط التلقي 
من  الجرطي  أحمد  للدكتور  ورهاناتها«، 

 المغرب، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع.
والنقدية..  األدبية  والنظريات  النقد  »نقد 
حميد  ل��ل��دك��ت��ور  والسلطة«   ال��م��ع��رف��ة 
األبحاث  مركز  عن  المغرب،  من  لحمداني 
 ال��س��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال����دراس����ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
»المنهج التواصلي وآلياته، موسيقى اآللة.. 
ل�خالد  المشرقي«،  الحجاز  نوبة  نموذج 
 هاللي من المغرب، عن دار إفريقيا الشرق.
والفلسفة«،  السينما  في  الوجود  »صور 
عن  المغرب،  من  أفاية  الدين  نور  ل�محمد 

المركز الثقافي للكتاب.

لحمداني، أفاية ، لعسبي، الحيرش ، لجرطي، هاللي

في �لقائمة �لطويلة  لجائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب
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 جالل كندالي  .
 عبدالمالك الحطري

افتتحت بمقر  رئاسة جامعة عبد المالك 
السعدي بتطوان،  ، فعاليات المؤتمر 38 
لصحفيي الضفتين، الخميس الماضي، 
المغربية  الجمعية  تستضيفها   التي 

للصحافة بالمغرب .
شعار  تحت  تنعقد    ،38 ال����دورة  
“الدبلوماسية الموازية كدعامة للتقارب 
فيها  يشارك  وإسبانيا”،  المغرب  بين 
من  اإلسبان  الصحفيين  من  مجموعة 
ومدريد،  أليكانطي  األن��دل��س،  منطقة 
مغربية  م��دن  م��ن  لصحفيين  إض��اف��ة 
وباحثين  فاعلين  وبمشاركة  مختلفة، 

في مجال اإلعالم والتواصل.
تنعقد  أنها  ال���دورة،  هاته  يميز  ما 
بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، 
التوثيقي  العلمي  العمل  تطوير  بهدف 
عمل  وتكريس  الجمعية،  به  تقوم  الذي 
أكاديمي جاد في مجال المواضيع التي 
يتضمن  كما  ؛  وتوثيقها  طرحها  يتم 
برنامجها أيضا زيارة للبرلمان المغربي.

مؤتمر صحفيي ضفتي البحر األبيض 
المتوسط، مؤتمر  

ابتدأ منذ العام 1999 ،وينظم تناوبا 
بين المغرب واسبانيا.

الجلسة  شهدتها   التي  المداخالت 
االفتتاحية التي أدارها الزميل عبدالمالك 
الحطري، أجمع  فيها  المتدخلون  على 
بها   يقوم  التي  الطالئعية   األدوار  
ومحاربة   الحقيقة   نقل  في  اإلع���الم  
ماشدد  ،وه���و  والتضليل  اإلش��اع��ة  
المجلس  رئيس   مجاهد   يونس  عليه 
الفيدرالية  ورئيس  للصحافة  الوطني 
الدولية للصحافة،حيث اعتبر أن أدوار 
على  تتعالى  والجامعيين،  الصحافيين 
العالقات  لها  تخضع  التي  الظرفيات، 
الديبلوماسية، ألنها من المفترص يقول 
يونس مجاهد، أن تتمسك بمقومات العمل 
المهني والعلمي، المعتمد على البحث عن 
الحقائق، بغض النظر عن الضغوطات 

السياسية.
وعاد من خالل كلمته  بالذاكرة قليال 
هذه  بدايات  عن  للحديث  ال��وراء،  إلى 
اللقاءات الدورية بين صحافيي الضفتين، 
والتي لعب فيها األستاذ المرحوم محمد 
عاما  كاتبا  بصفته  المساري،  العربي 
المغربية،  للصحافة  الوطنية  للنقابة 
أنه  هي  فكرته  وكانت  المؤسس،  دور 
ال يعقل أن يكون الصحافيون المغاربة 
وبعيدين  جغرافيا  قريبين  واإلسبان، 
على  االتفاق  تم  لذلك  وإنسانيا،  مهنيا 
أن تنظم لقاءات سنوية، بالتناوب بين 
المغرب واسبانيا، لمناقشة قضايا تهم 
البلدين، ولتطوير عالقات إنسانية، على 

هامش هذه المناقشات.
ورأى  مجاهد، أن هذا الرهان قد نجح 
، ألن هذه اللقاءات استمرت وتواصلت، 
وتمكنت من الصمود، رغم أن العالقات 
بين المغرب وإسبانيا، عرفت في فترات 
معينة، توترات حادة، لكن هذا لم يمنع 
التواصل  م��ن  الضفتين،  صحافيي 

والحوار.
وبحكم  احتضان  جامعة عبد المالك 
السعدي بتطوان  أشغال فعاليات هذا 

المؤتمر، يقول، إنه  بالرغم من 
اإلختالفات في طبيعة العمل المهني 
أن  إال  األكاديمي،  البحث  و  الصحافي 
على  تتمثل  كثيرة،  إلتقاء  نقاط  هناك 
الخصوص، في السعي إلى الموضوعية 
في التحليل ونشر المعطيات الصحيحة 
المستندة على التحقيق الجدي، واحترام 
حق المواطن في تلقي معلومات وآراء 
تلتزم بالنزاهة، وعرض مختلف المواقف 
للتعددية  احتراما  النظر،  ووج��ه��ات 

واإلختالف.
الوطني  المجلس  رئيس  وت��ع��رض 
اعتبرهما  إثنين،  ألمرين  للصحافة  
بين  العالقات  مستقبل  في  حاسمين 
الهام  الدور  له  بمن  ويتعلقان  البلدين، 
في رسم وتعميم التمثالت والصور التي 
يحمل كل منا على اآلخر، أي كيف يرى 
المواطن اإلسباني، المغرب والمغاربة، 
إلى   ، المغربي  المواطن  ينظر  وكيف 

إسبانيا واإلسبان.
الدور األول، في نظر يونس مجاهد، 
تروج  التي  هي  ألنها  الصحافة،  تلعبه 
يوميا، بل اآلن، على مدار الساعة، عبر 
والمواقف  للصور  الرقمي،  التواصل 
العام،  ال��رأي  تصنع  التي  واألخ��ب��ار، 
وتكيف النظرة لآلخر، وهذا ما يحصل 
في العالقات المغربية اإلسبانية، حيث 
أن للصحافة واإلعالم، دور كبير في ما 
ستشهده  ما  و  العالقات  هذه  شهدته 
الصحافيين،  يحمل  مما  مستقبال، 
مسؤولية كبيرة، في ما يمكن أن تتطور 
نحوه األوضاع، ألنه بالرغم من السياسات 
التي تعتمدها الحكومات، إال أنها قد تجد 
مقاومة شديدة من طرف الصحافة، التي 
تتحكم فيها ثقافة ترسخت عبر السنين، 
إذا  و ال يمكن مراجعتها وتقييمها، إال 

توفرت األدوات الضرورية لذلك.
ألصل  ال��ع��ودة  األدوات،  ه��ذه  من  و 
في  المتمثلة  يضيف،  الصحافة،  مهنة 
في  واضحة  نجدها  التي  النبيلة  القيم 
مواثيق أخالقيات وقواعد هذه المهنة، 
سواء على الصعيد الدولي أو الوطني 
أو تلك التي تتفق عليها مجالس التحرير 
داخل المؤسسات الصحافية واإلعالمية.
الدولية  الفيدرالية  رئيس  وأوض��ح 
للصحافة،أن المواثيق والقواعد المهنية، 
البحث  مهنة  هي  الصحافة  أن  تعتبر 

والتقصي، أي أنها تطلب من الصحافيين 
أن يتأكدوا من األخبار التي ينشرونها 
وأن تكون لهم الحجج الكافية والدالئل 
القاطعة على األحكام التي يطلقونها، وأن 
يبتعدوا عن تعميم األوصاف والنعوت، 
دون التحقق من صحتها، كما أن عليهم 
أن يعرضوا مختلف وجهات النظر، دون 
تحيز، في إطار التوازن المفروض اإللتزام 

به في هذه المهنة.
ورأى مجاهد، أنه ال يمكن للصحافي أن 
يكون نزيها وموضوعيا، إذا كان ينطلق 
من أفكار مسبقة وصور جاهزة، أو يضع 
نفسه في خدمة طرف معين، بشكل أعمى، 
كما لو كان ناطقا رسميا باسمه، ويتجاهل 
األطراف األخرى المعنية بموضوع معين 
أو قضية ما، كما لو كان غير موجود أو 
أن الحكم قد صدر ضده مسبقا، غيابيا.
في الصحافة يذكر  يونس مجاهد، بأن 
هناك قواعد مهنية وقيم أخالقية، البد 
من احترامها، وإال تحولت الصحافة إلى 
دعاية، وإلى أداة تضليل للرأي العام، بل 
أكثر من ذلك، تتحول الصحافة آنذاك إلى 
حجاب يمنع رؤية الحقيقة في المجتمع، 
ويدفعه إلى اتخاذ مواقف خاطئة،مشددا 
على أنه ال يمكن تصور حجم الضرر الذي 
تلحقه صحافة الدعاية والتضليل بمصالح 
الشعوب، وآفاق التعاون بينها، لصالح 
رؤية سياسية أو إيديولوجية أو إثنية أو 
عرقية، متعصبة، أو مصالح ضيقة، في 
الوقت الذي من الواجب على الصحافة أن 
تسمو على هذه اإلكراهات، خدمة ألهدافها 
المعلنة في مواثيق األخالقيات وقواعد 

العمل المهني.
الدور الثاني وفق  يونس مجاهد، ما 
يلعبه البحث األكاديمي الجامعي، الذي 
نظريا،  المثالية،  األداة  اعتباره  يمكن 
موضوعية  وح��ق��ائ��ق،  ص��ور  لترويج 
وعلمية، عن اآلخر، رغم أن هذا المجال 
بدوره يتعرض لالنتقاذ، أيضا، كما حصل 
مع ما سمي في المغرب، بالسوسيولوجيا 
اإلستعمارية، التي أنتجها مجموعة من 
الباحثين، الفرنسيين على الخصوص،لكن 
يذكر أنه  لدينا في المرحلة التاريخية 
نطور  ل��ك��ي  ف��رص��ة  نعيشها،  ال��ت��ي 
األب��ح��اث وال���دراس���ات، ع��ل��ى صعيد 
المتخصصة، مما  الجامعات والمعاهد 
سيمكن الباحثين والمثقفين، من معرفة 
بناءا  واإلسباني،  المغربي  المجتمعين 
سواء  علمية،  وتحاليل  معطيات  على 
االجتماع  علم  أو  التاريخ  ميدان  في 
والسياسة، وغيرها من التخصصات، التي 
قد تكون مفيدة في إنتاج معلومات أكثر 
دقة وأكثر قربا من الواقع،وسيكون هذا 
مفيدا، بالنسبة للصحافة وكذلك لصناع 
القرار، وللمثقفين والباحثين، الذي لهم 
دور في إنتاج األفكار والتأثير في الر أي 
العام، وتصحيح النظرة الخاطئة، التي 

قد تكون مبنية على الجهل فقط.
والمعاهد  الجامعات  واج��ب  وم��ن 
الوطني  المجلس  رئيس  يقول  العليا، 
للصحافة، أن تطور هذا التعاون العلمي، 
ألنه سيساهم حتما في تصحيح الصور 
الخاطئة واألفكار المسبقة، التي ال أساس 
علمي لها. وما يمكن تسجيله هنا، هو 
الصعيد  على  المتبادل،  البحث  ضعف 
الجامعي، بين المغرب وإسبانيا، األمر 
الذي من الضروري تجاوزه، بين بلدين 
جارين تجمعهما عالقات تاريخية وآفاق 

تعاون بناء.
باإلضافة إلى كل هذا، اعتبر المتدخل، 
أن تخلق  الالزم على الصحافة  أنه من 
البحث  وبين  بينها  جسورا  باستمرار 
التي  وال��دراس��ات  فالبحوث  العلمي، 
ومراكز  والمعاهد  الجامعات  تنتجها 
األبحاث، تشكل مادة غنية للصحافيين، 
بالمعطيات الهامة التي تنتجها، والتي 
تعتمد أكثر على أدوات التحقيق والتقصي 
والتحليل العلمي، ولعل التعاون الدائم 
والبحث  األخ��الق��ي��ة  ال��ص��ح��اف��ة  ب��ي��ن 
االبتعاد عن  ثقافة  أن يطور  األكاديمي، 

إطالق األحكام 
اإلث���ارة  وراء  وال��ج��ري  ال��ج��اه��زة، 
الرخيصة، في وقت أصبحت الصحافة 
مهددة، بتفشي الممارسات السيئة في 
وسائل التواصل االجتماعي، من طرف 
الربح  عن  تبحث  ومؤسسات  مؤثرين 
التجاري  المنطق  ويحكمها  السريع 

البحت.
المالك  باحتضان  جامعة عبد  ونوه 
السعدي ،لما يحمله من داللة رمزية، حول 
اآلفاق الواعدة للتعاون بين الصحافيين 
المغاربة واإلسبان، حتى يقدموا لشعبيهم 
منتوجا صحافيا جيدا يخدم مصالحهما، 
األزمات  ومواجهة  والتنمية  التقدم  في 
تزداد  أنها  نالحظ  التي  والتحديات، 
حدة، على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
الممكن  الخالفات،  تجاوز  يتطلب  مما 
تجاوزها، والبحث عن مجاالت االتفاق، 
لتغليب كفة التفاهم، في ميزان العالقات 
بين البلدين، يقول بذلك تكون الصحافة، 
هي تلك الوسيلة الناجعة، لتجاوز تلك 
الشجرة التي تخفي الغابة، غابة العالقات 
التاريخية والجغرافية والسوسيولوجية 
واإلنسانية، التي تمتد لقرون، بين البلدين 

الجارين، إسبانيا والمغرب.
جمعية  رئيس  العباسي  مصطفى 
هذا  أن  ،ك��ش��ف  المغربية  الصحافة 
المؤتمر بلغ  دورته 38، حيث سجل في 
هذا الباب ،غياب الدعم  سواء كان ماديا 
أو معنويا،لكن تم اإلصرار  و بمجهودات 
الصحافة  جمعية  إمكانات  و  شخصية 
هذاالملتقى  تنظيم   على  المغربية 
شاكرا   استمراريته،    على  والحرص 
الجامعة التي فتحت أبوابها لهذا المؤتمر 

و الجهات التي دعمت هذه الدورة .  
ورأى مصطفى العباسي أن الوصول 
إلى الدورة 38 يعتبر مفخرة لكل القيمين 
بعد  تأتي  ال���دورة   أن  ،مضيفا  عليه 
التوقف االضطراري بسبب  سنتين من 
جائحة كورونا، حيث تميزت  بمشاركة 
المغاربة  الصحافيين  من  جديد  جيل 
يرى   كما  األساسي  والهدف  واإلسبان، 
هو إعطاء صورة صحيحة عن المغرب 
الذين تطور  الصحافيين اإلسبان،  لدى 
 30 يتجاوز  وأصبح  تدريجيا  عددهم 

مشاركا في كل دورة. 
جمعية  رئيس  مارتينيز  خافيير    
صحفيي منطقة جبل ،  قال إن هذه الدورة 
مهمة باعتبارها محطة جديدة الستئناف 
دام  توقف  بعد  الجانبين  بين  األنشطة 

ألكثر من سنتين بفعل جائحة كورونا.
وشدد خافيير، على أن   المؤتمر يتطرق 
لموضوع التقارب بين الضفتين، خاصة 
في هذه الظرفية المواتية التي تعيشها 
العالقات المغربية اإلسبانية،كاشفا  أن 
طارق  جبل  بمنطقة  الصحافة  جمعية 
وعلى  للصحافة،  المغربية  والجمعية 
مدى أكثر من 30 سنة من عمر الملتقيات 
والمؤتمرات، تشكالن نموذجا حيا لما 
يجب أن تكون عليه العالقات المغربية 

اإلسبانية والتعاون. 
المجلس  رئيس  خشيشن  عبدالكبير 
للصحافة  الوطنية  للنقابة  الوطني 
المغربية، رأى في كلمته،أن  هذا المؤتمر  
دور  للعب  إمكانات  أن هناك  على  دليل 
العام  على  ال��رأي  اطالع  في  أساسي  
يفرقهما،  مما  أكثر  الطرفين  مايجمع  
لحظات  ترافق  التي  اإلشاعة  ومواجهة 

التوتر. 
دور  أن  خشيشن،  عبدالكبير  وق��ال 
في  أيضا  يحضر  أن  يجب  الصحفي  
الرأي  تنوير  أجل  من  التوتر  لحظات 
العام  بالمعلومة الصحيحة، لذا يضيف  
رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية 
للصحافة المغربية، يناضل الصحافيون 
اعتبار  على  ذلك،  أجل  من  النقابة   في 
،  وعليه  أن اإلعالم هو خدمة عمومية 
تنوير الرأي العام والمساهمة في التنمية 
المحلية والديمقراطية التي  نص عليها 
الدستور، مذكرا  أن الخطب الملكية تشير 

إلى هذه القيمة التي يمتلكها اإلعالم. 
وأكد خشيشن على أننا اليوم في لحظة 
إعالم   إلى  أكثر،  الشعوب  فيها  تحتاج 
المهنة  وأخالقيات  قواعد  إلى  منضبط 
والجوانب المشرقة  وليست  المظلمة 

التي تؤدي إلى ماال يحمد  عقباه.
رئيس  نائب  بنحيون  الدين  جمال 
جامعة عبد الملك السعدي ، نوه بالعمل 
الجبار الذي قامت  به صحافة الضفتين 
لصون المكتسبات بين البلدين على أسس 
حسن الجوار و دفاعا عن كل ما من شأنه 

أن يعكر صفو العالقات بين البلدين التي 
تتسم بالمتانة و التعاون الوثيق و الثقة 
التي يتمتع بها كل واحد منهما عند اآلخر 
، رغم المكائد و رغم المحاوالت الحثيثة 
التي أقدمت عليها عدة جهات خارجية 
و   ، بالفشل  باءت  أن محاوالتها  غير   ،
ذلك الصطدامها بسور متين يحمي هذه 
العالقة من أي تدخل او محاولة زعزعة 

استقرارها .
خافيير رئيس جمعية أصدقاء األندلس 
بعد  بجد  للعمل  الوقت  ح��ان  إن��ه  ق��ال 
سنوات من الجفاء التي طبعت العالقة 
المغربية اإلسبانية ، و أن وصول هذا 
المؤتمر الى دورته 38 لدليل على حسن 
و  الضفتين  صحافيي  بين  التواصل 
الوصول  و   . بينهم  المتبادل  التنسيق 
تكريم  أكبر  ،يعتبر  المرحلة  هذه  إلى 

للقيمين على هذا المؤتمر .
الماستر  منسق  فتحي  الرحمن  عبد 
بالعمل  ن��وه  الموازية  بالدبلوماسية 
الجبار التي تقوم به الجمعية المغربية 
للصحافة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعتبر 
لقاء مهما بين المهتمين و الصحافيين 
و الطلبة الباحثين و هو فرصة لتبادل 

اآلراء و وجهات النظر .
باسم وزير الثقافة ،شددت ممثلة عنه 
على الدور الذي تلعبه الصحافة ، ألنها 
هي التي تروج يومًيا ، واآلن ، 24 ساعة 
في اليوم ، من خالل الوسائط الرقمية 
والصور والمواقف واألخبار التي تصنع 
الرأي العام وتتكيف مع نظرة الجمهور. 
آخر، هذا ما يحدث تضيف في العالقات 
المغربية اإلسبانية ، حيث أن للصحافة 
هذه  تشهده  فيما  ريادي  دور  واإلع��الم 
 ، المستقبل  في  وستشهده  العالقات 
مسؤولية  كصحفيين  لنا  يعني  مما 
إليه  يتطور  أن  يمكن  ما  تجاه  كبيرة 
الوضع. ألنه على الرغم من السياسات 
التي تتبناها الحكومات ، إال أنه يمكن 
أن يواجه مقاومة قوية من الصحافة ، 
التي تسيطر عليها ثقافة متجذرة على مر 
السنين ، وال يمكن مراجعتها وتقييمها 

إال إذا توفرت األدوات الالزمة.
 ومن هذه األدوات العودة إلى أصل 
مهنة الصحافة ، والتي تتكون من القيم 
النبيلة التي نجدها واضحة في خطابات 
وأخالقيات المهنة على الصعيدين الدولي 
والوطني ، وتلك التي اتفقت عليها هيئات 
التحرير. في الشركات اإلعالمية ووسائل 

اإلعالم
تكريم   عرفت  االفتتاحية،  الجلسة 
قدم  حيث  ال��ش��رق��اوي،  محمد  الفقيد 
في حقه عبداللطيف بوحلتيت  شهادة  
مؤثرة، لما كان يتمتع به رحمه اهلل  من 
خصال  حميدة، كما تم تكريم  الصحفي  

واإلعالمي  عبدالعزيز لمرابط.
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 في الدورة 38  لمؤتمر  صحفيي ضفتي البحر األبيض المتوسط

يون�ص مجاهد:  التعاون بين ال�صحافة والبحث الأكاديمي، يطور ثقافة البتعاد عن اإطالق الأحكام  الجاهزة، والجري وراء الإثارة الرخي�ص
م�صطفى العبا�صي: الو�صول اإلى الدورة 38   مفخرة لكل القيمين على هذه ال�صراكة  المغربيةالإ�صبانية

خافيير مارتينيز: الموؤتمر يناق�ص التقارب بين ال�صفتين خا�صة في هذه الظرفية التي تعي�صها العالقات المغربية الإ�صبانية
عبدالكبير خ�صي�صن: نحن  في لحظة تحتاج فيها ال�صعوب اأكثر، اإلى اإعالم  من�صبط اإلى قواعد واأخالقيات المهنة

اعالن عن تأسيس شركة
STE LOCATION MAR-

MOUCHA SARL
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي: دوار ايت 
اعمر امليس مرموشة ايموزار 

مرموشة بوملان
رأسمال الشركة: 
100.000درهم

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تم   2022/10/28 بتاريخ 
وضع القانون األساسي لشركة 

محدودة املسؤولية.
االسم التجاري للشركة:

STE LOCATION MAR-
MOUCHA SARL 
شركة  القانوني:  الشكل 

محدودة املسؤولية 
ايت  دوار  االجتماعي:  املقر 
ايموزار  مرموشة  امليس  اعمر 

مرموشة بوملان
تأجير  التجاري:  النشاط 

السيارات
حدد رأسمال  رأسمال الشركة: 
ألف  مائة  مبلغ  في  الشركة 
درهم   100.000 هكذا  درهم 

حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
للحصة مقسمة بالتساوي بني 

الشريكني:
قبو: 500 حصة  السيد هشام 

اجتماعية
 500 اعبابوش:  محمد  السيد 

حصة اجتماعية
التسيير: يتم تسير الشركة من 
طرف السيد هشام قبو كمسير 
اعبابوش  السيد محمد  أول و 

كمسير ثاني ملدة غير محددة.
تبتدأ  سنة   99 الشركة:  مدة 
فاتح  مع  الحسابية  السنة 
دجنبر  متم  مع  وتنتهي  يناير 
السنة  ماعدا  سنة.  كل  من 
تاريخ  من  تبتدأ  التي  األولى 
التسجيل في السجل التجاري 
وتنتهي مع متم دجنبر 2022.

إيداع  تم  قد  القانوني  اإليداع 
األساسي  القانون  من  نسخة 
االبتدائية  املحكمة  لدى 
السجل  بمصلحة  بميسور 
 2022/527 رقم  التجاري 

بتاريخ 2022/11/14.
ع.س.ن/4372/ا.د

*************
اململكــة املغربيــــة

وزارة الصحـة  والحماية 
االجتماعية

املندوبيــة اإلقليميـــة لطاطا
املركز االستشفائـي االقليمي 

لطاطا
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم:
CHP/TATA/05/2022

)جلسة عمومية(
في يوم 14 دجنبر 2022 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
اإلقليمي  اإلستشفائي  باملركز 
املتعلقة  األظرفة  فتح   , لطاطا 
ألجل:  األثمان  عروض  بطلب 
الــوجبات  وتقـديم  إعـداد 
وملوظفي  للمرضى  الغــذائية 
اإلستشفائى  باملركز  الحـراسة 

اإلقليـمي لطاطا.
العروض  ملف  سحب  يمكن   -
بمستشفى  الصفقات  بمكتب 
املركز  الثاني   الحسن 
لطاطا.  اإلقليمي  اإلستشفائي 

ويمكن كذلك تحميله الكترونيا 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  يحدد   -
)خمسة  15000.00درهم  في: 

عشرة الف درهم(.
- كلفة تقدير األعمال محددة من 

طرف صاحب املشروع في:
األدنى:   املبلغ   *
797500,00درهم مع احتساب 
وسبعة  )سبعمئة  الرسوم 
وتسعون ألفًا وخمسمئة  درهم 

مع احتساب الرسوم(.
األقصى:   املبلغ   *
953700,00درهم مع احتساب 
وثالثة  )تسعمئة  الرسوم 
وخمسون ألفًا وسبعمئة  درهم 

مع احتساب الرسوم(.
سبعمئة وسبعة وتسعون ألفًا 

وخمسمئة(.
من  كل  يستجيب  أن  يجب   -
واإليداع  والتقديم  املحتوى 
املتنافسني  بملفات  الخاص 
ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمكتب الصفقات باملركز 
اإلستشفائي اإلقليمي لطاطا  .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
عبر  الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بزيارة  القيام  تقــــرر  لقد   -
باملركز  املشــروع  موقـع 
بطاطا  االقليمي  االستشفائي 
على  املتنافسني  لفائدة 
يوم  العروض  طلب  موضوع 
07 دجنبر 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائــق  إن   -
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4376/ا.د

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

محكمة االستئناف
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني
ملف تنفيذ حجز تنفيذي 

عقاري رقم: 2018/804
لفائدة: مرزاق محمد بواسطة 

دفاعه األستاذ حكيم ازداد 
املحامي بهيئة وجدة

ضد: الشركة املدنية العقارية 
الصدارة/مقرها بشارع بن 
رشد عمارة الخزينة الطابق 
األرضي الشقة األولى وجدة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2022/12/21
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
الجلسات بهذه املحكمة، سيقع 
البيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
»السمارة« ذي الرسم العقاري 
عبارة  وهو   ،43390/02 عدد 
بحي  كائنة  أرضية  قطعة  عن 
الجنوبية  بالجهة  السمارة 
وتمتد  وجدة  ملدينة  الشرقية 
آر  10 هكتار و9  على مساحة 
ذات موقع جيد بحيث تتواجد 

قريبة من أحياء سكنية. 
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من 
الواحد  للمتر  230,00درهم 
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
عروض،  وتقديم  والتحمالت 
التنفيذ  املرجو االتصال بقسم 

لدى  الضبط  كتابة  بمصلحة 
املحكمة التجارية بوجدة حيث 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة العموم.
ع.س.ن/4377/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة 
والحماية االجتماعية طنحة 

تطوان الحسيمة
املندوبية اإلقليمية للصحة 
والحماية االجتماعية تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 23/م.و.ص.ت/2022

)جلســــة عمـوميـة( 
على   2022/12/14 يوم  في 
الساعة  10  صباحا  سيتم  في 
باملندوبية  االجتماعات  قاعة 
اإلقليمية بتطوان فتح األظرفة 
لطلب عروض األثمان املـتعلقة 

ب:
الوقائية  الصيانة 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
املعدات  غيار  قطع  جميع 
الطبية التقنية املثبتة باملرافق 
ملندوبية  التابعة  الصحية 

الصحة بإقليم تطوان.
الوقائية  الصيانة  الحصة1: 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
معدات  غيار  قطع  جميع 
باملرافق  املثبتة  العيون  طب 
ملندوبية  التابعة  الصحية 

الصحة بإقليم تطوان

الوقائية  الصيانة  الحصة2: 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
معدات  غيار  قطع  جميع 
املثبتة  واإلنعاش  التخدير 
التابعة  الصحية  باملرافق 
ملندوبية الصحة بإقليم تطوان.

الوقائية  الصيانة  الحصة3: 
ذلك  في  بما  والتصحيحية، 
معدات  غيار  قطع  جميع 
باملرافق  املثبتة  املختبرات 
ملندوبية  التابعة  الصحية 

الصحة بإقليم تطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للصحة  اإلقليمية  باملندوبية 
بتطوان، ويمكن كذلك  تحميله 
إلكترونيا من بوابة  الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29  و27  املواد25 
 .2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
الحصة رقم 1:

الضمان  املؤقت محدد  في:   *
أالف  )أربعة  4.000,00درهم 

درهم(
* الثمن التقديري بكلفة األعمال 

موضوع طلب العروض:
.متضمنة  350.100,00درهم 
مائة  )ثالث  الرسوم  جميع 

وخمسون ألف ومائة درهم(.
الحصة رقم 2:

الضمان  املؤقت محدد  في:   *
)خمسة  15.000,00درهم 

عشر ألف درهم(
* الثمن التقديري بكلفة األعمال 
العروض:  طلب  موضوع 
1.207.800,00درهم متضمنة 
ومئتا  )مليون  الرسوم  جميع 
مائة  وثمان  ألف  وسبعة 

درهم(.
الحصة رقم3:

الضمان  املؤقت محدد  في:   *
أالف  )سبعة  7000,00درهم  

درهم(.
* الثمن التقديري بكلفة األعمال 
العروض:  طلب  موضوع 
متضمنة  598.440,00درهم 
مائة  )خمس  الرسوم  جميع 
وأربع  ألفا  وتسعون  وثمان 
تتضمن  درهم  وأربعون  مائة 

جميع الرسوم(.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  إيداعها,  إما   -
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 

الصحة بتطوان.

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوصة 
عليها في املادة  )04( من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4381/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان

قسم قضاء األسرة
إشهار حكم 

طبقا ملقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف التبليغ والتنفيذ عدد: 
712/6254/2019

 1527 عدد  األمر  على  بناء 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
ببركان  االبتدائية  املحكمة 
في   2021/12/15 بتاريخ 
عدد  مختلفة  عقود  ملف 
املبني   1527/1109/2022
لفائدة  قيم  تعيني  طلب  على 
ينوب  كطاطي  خيرة  السيدة 
زبوح  مراد  األستاذ  عنها 
ضد  وجدة،  بهيئة  املحامي 
وذلك  ملقدمي،  ميمون  السيد 
القرار  وتنفيذ  تبليغ  قصد 
محكمة  عن  الصادر   431 عدد 
بتاريخ  بوجدة  االستئناف 
2019/04/17 في ملف شرعي 
عدد 539/1611/2018 املفتوح 
عدد  وتنفيذ  تبليغ  ملف  بشأنه 
بشعبة   712/6254/2019
قضاء  بقسم  والتنفيذ  التبليغ 

األسرة ببركان.
امللك  جاللة  باسم  القرار  نص 
محكمة  إن  للقانون  وطبقا 
علنيا  تقضي  وهي  االستئناف 

حضوريا وانتهائيا قررت:
في الشكل: بقبول االستئناف.

الحكم  بتأييد  املوضوع:  في 
املستأنف  وتحميل  املستأنف 

الصائر.
نص الحكم املستأنف

وطبقا  امللك  جاللة  باسم 
للقانون

ابتدائيا  علنيا  املحكمة  حكمت 
وحضوريا

في الشكل: بقبول الطلب
الزوجية  بثبوت  املوضوع:  في 
بني خيرة كطاطي وبني ميمون 
ملقدمي منذ سنة 1988 وتحميل 

الدعي الصائر.
وبناء عليه فإن القيم القضائي 
املدعى  يشعر  املحكمة  بهذه 
عليه السيد ميمون ملقدمي بأن 
ملقتضيات  طبقا  الطعن  حق  له 
الفصل 441 من قانون املسطرة 

املدنية.
ع.س.ن/4384/ا.د

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

جهة الدار البيضاء سطات
عمالة إقليم سطات

دائرة ابن احمد الجنوبية
قيادة أوالد فارس
جماعة أوالد فارس

إعالن عن طلب عرض أثمان 
مفتوح

جلسة عمومية
رقم: 2022/04

جماعة  مجلس  رئيس  يعلن 
طلب  سيتلقى  انه  فارس  أوالد 
يتعلق  مفتوح  أثمان  عرض 
بكراء مرافق السوق األسبوعي 

برسم السنة املالية  2023.
1 - سوق البهائم.

2 - سوق الرحابي.
على   2022/12/15 يوم  وذلك 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

جماعة ألوالد فارس .
ملف  سحب  للمتنافسني  يمكن 
طلب العروض من مقر الجماعة 
و يمكن ذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
يحدد مبلغ الضمان املؤقت كما 

يلي: 
البهائم  سوق  األولى:  الحصة 

20.000.00درهم.
الحصة الثانية: سوق الرحابي 

20.000.00درهم. 
يمكن إرسال ملف طلب عروض 
منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
طبق الشروط الواردة في املواد 
املرسوم  من    31 و   29،  27
رقم:2.12.349 الصادر في 08 
املوافق   1434 االولى  جمادى 
املتعلق   2013 مارس   20

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني إما:

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع   -

بمكتب الضبط بمقر الجماعة .
مكتب  طريق  عن  إرسالها   -
بإفادة  املضمون  البريد 

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

الجلسة و قبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 

اإلدالء بها هي كما يلي:
1 - امللف اإلداري الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
ا- التصريح بالشرف .

التي  الوثائق  أو  الوثيقة  ب- 
املخولة  السلطات  تبتت 
باسم  يتصرف  الذي  للشخص 

املتنافس.
لها  نسخة  أو  شهادة  ج- 
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
من  سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
طرف اإلدارة املختصة في محل 
الضريبة تثبت أن املتنافس في 

وضعية جبائية قانونية.
د- شهادة أو نسخة لها مشهود 
منذ  مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
اقل من سنة من طرف الصندوق 
االجتماعي  للضمان  الوطني 
املتنافس في وضعية  أن  تثبت 

قانونية اتجاه هذا الصندوق.
أو  املؤقت  الضمان  وصل  ه- 
الشخصية  الكفالة  شهادة 

والتضامنية التي تقوم مقامه.
السجل  في  القيد  شهادة  و- 

التجاري.
التعريف  بطاقة  نسخة  ز- 

الوطنية مصادق عليها.
2 - امللف التقني الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
الوسائل  تبني  مذكرة  ا- 
يتوفر  التي  والتقنية  البشرية 
وطبيعة  وتاريخ  ومكان  عليها 
أنجزها  التي  األعمال  وأهمية 

أو ساهم في انجازها.
والشروط  التحمالت  دفتر  ب- 
صفحاته  جميع  على  مؤشر 
مع  صفحة  أخر  في  وموقع 
ميزة: اطلع ووافق عليه مكتوبة 

بخط اليد.
3 - امللف املالي:

- عقد التزام.
- العرض املالي عبارة عن شيك 
مضمون مصادق عليه من طرف 
األشهر  لثالثة  نقدا  أو  البنك 
والتي   2022 من سنة  األخيرة 

تعتبر تسبيقا.
ع.س.ن/4385/ا.د

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

جهة الدار البيضاء سطات
عمالة إقليم سطات

دائرة ابن احمد الجنوبية
قيادة أوالد فارس
جماعة أوالد فارس

إعالن عن طلب عرض أثمان 
مفتوح

جلسة عمومية
رقم: 2022/05

جماعة  مجلس  رئيس  يعلن 
طلب  سيتلقى  انه  فارس  أوالد 
يتعلق  مفتوح  أثمان  عرض 
بكراء مرافق السوق األسبوعي 

برسم السنة املالية  2023.
1 - مرفق املجزرة.

على   2022/12/15 يوم  وذلك 
عشرصباحا  الحادية  الساعة 

بمقر جماعة ألوالد فارس.
ملف  سحب  للمتنافسني  يمكن 
طلب العروض من مقر الجماعة 
من  الكترونيا  نقله  ذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  يحدد 
في:  املجزرة  مرفق  يلي:  كما 

10.000.00درهم.
يمكن إرسال ملف طلب عروض 
منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
طبق الشروط الواردة في املواد 
املرسوم  من    31 و   29،  27
رقم:2.12.349 الصادر في 08 
املوافق   1434 االولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني إما:

وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع   -
بمكتب الضبط بمقر الجماعة.

مكتب  طريق  عن  إرسالها   -
بإفادة  املضمون  البريد 

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

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 

اإلدالء بها هي كما يلي:
1 - امللف اإلداري الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
أ- التصريح بالشرف .

التي  الوثائق  أو  الوثيقة  ب- 
املخولة  السلطات  تبتت 
باسم  يتصرف  الذي  للشخص 

املتنافس.
لها  نسخة  أو  شهادة  ج- 
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
من  سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
طرف اإلدارة املختصة في محل 
الضريبة تثبت أن املتنافس في 

وضعية جبائية قانونية.
د- شهادة أو نسخة لها مشهود 

منذ  مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
اقل من سنة من طرف الصندوق 

الوطني للضمان.
املتنافس  أن  تثبت  االجتماعي 
في وضعية قانونية اتجاه هذا 

الصندوق.   
أو  املؤقت  الضمان  وصل  ه- 
الشخصية  الكفالة  شهادة 

والتضامنية التي تقوم مقامه.
السجل  في  القيد  شهادة  و- 

التجاري.
التعريف  بطاقة  نسخة  ز- 

الوطنية مصادق عليها.
2 - امللف التقني الذي يتضمن 

الوثائق التالية:
أ- مذكرة تبني الوسائل البشرية 
عليها  يتوفر  التي  والتقنية 
ومكان وتاريخ و طبيعة وأهمية 
األعمال التي أنجزها أو ساهم 

في انجازها.
والشروط  التحمالت  دفتر   ب- 
صفحاته  جميع  على  مؤشر 
مع  صفحة  أخر  في  وموقع 
ميزة: اطلع ووافق عليه مكتوبة 

بخط اليد .
3 - امللف املالي:

- عقد التزام.
- العرض املالي عبارة عن شيك 
مضمون مصادق عليه من طرف 
األشهر  لثالثة  نقدا  أو  البنك 
والتي   2022 من سنة  األخيرة 

تعتبر تسبيقا.   
يوم  فقط  الذبيحة  مالحظة:   -

الثالتاء من كل أسبوع.
ع.س.ن/4386/ا.د

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

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش- أسفي
إقليم أسفي
دائرة جزولة

قيادة الصويرية القديمة
الجماعة الترابية التوابت

عدد:/ج.أ
إعالن عن سمسرة عمومية 
لبيع أدوات و عتادوأشياء 

متالشية استغني عنها
جماعة  رئيس  السيد  ينهي 
العمــوم  علم  إلى  التوابت 
لبيع  عموميــة  سمسرة  أن 
أدوات وعتاد وأشياء متالشية 
لالستعمال  صالحة  غير 
يوم  ستجرى  عنها،  استغني 
على   2022 الخميس15دجنبر 
عشر)12:00(  الثانية  الساعة 
بمقر  االجتماعات  بقاعة  زواال، 
بمركز  الكائن  التوابت  جماعة 
براكة ملني جماعة التوابت قيادة 

الصويرية القديمة اسفي.
األشياء  معاينة  طلبات  تقدم 
طريق  عن  بيعها  املزمع 
لدى  العمومية  السمسرة 
مصلحة مكتب الضبط بجماعة 
تاريخ  من  ابتداء  التوابت، 
غاية  إلى  اإلعالن  هذا  نشر 

يوم  09دجنبر2022.
املشار  املعاينة  تاريخ  حدد   *
خالل  أعاله،  بالفقرة  اليها 
ء  ا بتد ا ،2 0 2 2 جنبر 0د 9 م يو
صباحا  التاسعة  الساعة  من 
الزوال  بعد  الثالثة  غاية  إلى 
الجماعي الكائن  باملستودع 

جماعة  ملني  براكة  بمركز 
الصويرية  قيادة  التوابت 

القديمة اسفي.
االفتتاحي  الثمن  حدد   *
في  العلني  املزاد  النطالق 
)ألفان  مبلغ  2000.00درهم 

درهم(.
املشاركة  في  الراغبني  فعلى 
الحضور  الى العنوان املذكور  
املحددين  والساعة  التاريخ  في 
بالوثائق  مصحوبني  أعاله 

التالية:
* بطاقة التعريف الوطنية.

* وصل الضمانة املالية املؤقتة 
القابض  طرف  مسلمةمن 
)ألف  بقيمة 1000.00درهم 
بنفس  بنكية  أو ضمانة  درهم( 
مباشرة  تسليمه  يتم  املبلغ، 
السمسرة  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  العمومية 

وقبل بدء املزاد العلني.
* ملحوظة:

والعتاد  االدوات  جميع  تباع   *
التي  املتالشية  واالشياء 
استغني عنها في حصة واحدة
رست  الذي  املتنافس  يؤدي   *
عليه السمسرة العمومية الثمن 
10%  بمثابة  ناجزا، مع زيادة 
في  مقبوضة  مئوية  نسبة 

البيوعات العمومية.
رست  الذي  املتنافس  يقوم   *
العمومية  السمسرة  عليه 
موضوع  األشياء  بسحب 
السمسرة العمومية داخل أجل 
أربعة أيام من تاريخ انعقادها.
ع.س.ن/4387/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء 22 نونبر 2022 املوافق 27 ربيع الثاني 1444 العدد 13.305

ع.س.ن /4378/إد

ع.س.ن /4379/إد

ع.س.ن /4382/إد

ع.س.ن /4383/إد

ع.س.ن /4380/إد

مواقف04
Al Ittihad Al Ichtiraki

الثالثاء 22 نونبر 2022 املوافق 27 ربيع الثاني 1444 العدد 13.305

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

جمال المحافظ
تحت عنوان »محتوى وسائل التواصل االجتماعي، 
ما بني حرية التعبير والتفاهة«، نظم املركز املغاربي 
ونادى  واالتصال  اإلعالم  في  واألبحاث  للدراسات 
الصحافة باملغرب بشراكة مع املعهد العالي لإلعالم 
واالتصال، لقاء فكريا يوم 10 نونبر بمناسبة اليوم 
الوطني لإلعالم، الذي يصادف يوم 15 نونبر من كل 
هادئ  علمي  نقاش  فتح   « في  مساهمة  وذلك  سنة، 
أهميته  تخفى  ال  الذي  املوضوع  هذا  حول  ورزين« 

البالغة في هذه املرحلة الدقيقة. 
»أن  مفادها  التي  الصينية  الحكمة  أن  ويبدو 
أطرت  الظالم«  تلعن  أن  من  خير  شمعة  تضيء 
في  املشاركون  خالله  قارب  الذي  الفكري  اللقاء 
مكثفا  حضورا  عرفت  التي  الفكرية،  التظاهرة  هذه 
ونوعيا من زوايا متقاطعة، جوانب من اإلشكاليات 
التي قد تطرحها بعض محتويات وسائط التواصل 
االجتماعي، ضدا على حرية التعبير ومبادئ حقوق 
اإلنسان، وانعكاساتها في غالب األحيان على تفشي 

التفاهة.

التفاهة ظاهرة كونية
كونية،  ظاهرة  تعد  التفاهة  محتويات  كانت  وإذا 
فإن ما يزيد الوضع تعقيدا غياب دراسات وأبحاث 
التي  »التواصلية«  اإلشكاليات  هذه  حول  علمية 
اقباال  وتعرف  العنكبوتية  الشبكة  في  تستثمر 

األزرق،  الفضاء  في  املبحرين  لدن  من  متزايدا 
وتداعياتها وتكريسها بالخصوص لصور نمطية عن 
والعنصرية،  الكراهية  بث  ومحاولة  والتمييز  املرأة 

وترسيخ الفكر الخرافي والجهل والعنف. 
فبقدر ما كان هذا اللقاء مساهمة فعلية في إثارة 
مزيد من االنتباه لهذه الظاهرة التي أضحت تستأثر 
شكل  فإنه  العام،  الرأي  من  واسع  جمهور  باهتمام 
مناسبة حقيقية لتحفيز النقاش حول خطوط التماس 
القائمة ما بني ضمان حرية التعبير ونشر التفاهة في 
وسائط التواصل، وفتح أفق جديد في التعامل معها، 
من خالل إجماع املتدخلني في اللقاء على الدعوة إلى 
امليادين  كل  تشمل  األبعاد  متعددة  مقاربات  اعتماد 
املدرسية  والبرامج  املقررات  تضمني  مقدمتها  وفي 
التربية اإلعالمية وإنتاج محتويات ومضامني  ملادة 
مضادة، خاصة على مستوى وسائل اإلعالم وخاصة 

السمعي البصري منها املطالب باالرتقاء بمنتوجه.

مقاربة متعددة األبعاد
وإذا كان الفكر اليوم يهدده االبتذال والتفاهة فإن 
سؤال الفكر هو سؤال مهم جدا، وأن ما يحدث اليوم 
هو تبخيس للفكر، وهذا أخطر شيء تسببه التفاهة، 
كما سجلت الجامعية واألديبة زهور كرام في مداخلة 
والتي قالت  بعنوان »كيف نفكر في محتوى رقمي« 
إن املقصود من العنوان الذي اختارته ملساهمتها هو 
ال  عندما  موضوعا،ألنه  باعتباره  الفكر  في  التفكير 
يتم طرح السؤال فهناك مشكل ما في الفكر على حد 
قولها، وشددت في هذا الصدد على  ضرورة إعمال 
الوسائط  في  التفاهة  ظاهرة  انتشار  ملحاربة  الفكر 
نفسه  يطور  ال  عندما  »التفكير  أن  باعتبار  الرقمية، 
يصبح مشاركا في التفاهة«، وقالت إن »االفتراضي 
شيء خطير جدا، ألن اإلنسان لن يخرج منه كما دخل 

فهناك خوارزميات تتحكم فيه«. 
السلطة  تمنح  القاعدة  أن  إلى  أشارت  وبعدما 
الكثير  بسبب  رموز  إلى  يتحولون  الذين  للتافهني 
من التابعني، أوضحت زهور كرام الباحثة في مجال 

األدب الرقمي والوسائط الرقمية، أن هناك فرقا كبيرا 
أن  فكما  تابعا،  تكون  أن  متابعا وبني  تكون  أن  بني 
التافه  املستقبل  أيضا  هناك  التافه  املحتوى  هناك 
يتعني  وبالتالي  وُيشجعها،  التفاهة  يستقبل  الذي 
الرقمية  الوسائط  في  التفاهة  متابعة  عن  التوقف 
رؤية  له  تكون  أن  يجب  الذي  بالوعي  والتسلح 
وطنية من أجل محاربة التفاهة مع ضرورة مراجعة 
العلم  باعتبارها  الرقمية  اإلنسانيات  اسمته ب«  ما 

الجديد الذي يحلل ويفهم كل هذه الظواهر«.

حدود احلرية والتفاهة
فمهد  كوكاس  العزيز  عبد  والكاتب  اإلعالمي  أما 
الحرية  بني  الدقيقة  »الحدود  بعنوان  ملداخلته 
والتفاهة في وسائط التواصل االجتماعي«، باإلحالة 
يعني  الذي  التفاهة«،  »نظام  كتاب  تضمنه  ما  على 
حسب مؤلفه، أن نظام التفاهة يعني انسحاب التفكير 
وبالتالي  األشياء،  إلى  النظر  في  والتأملي  العميق 
إفساح املجال أمام تغول النزعة التقنية ذات الطابع 
التبسيطي والتنميطي الذي تكفله القواعد واألعراف 

األكاديمية املرعية. 
وفي زمن الاليقني اعتبر كوكاس أنه من الصعب 
الترسيم ما بني حرية التعبير والتفاهة، وأن وظيفة 
الصحافي »ليست وظيفة قضائية«، وإنما »محاولة 
إثارة الفهم« حول العالقة القائمة ما بينهما، في ظل 
»اإلنسان املتصل«، بيد أنه الحظ أن »التفاهة أصبح 
»امليكروفونات  استخدام  إلى  يلجؤون  أبطال«  لها 
بال صحافيني«، وهو ما يستلزم »الحاجة إلى تربية 

إعالمية«.
التذاكر  الكم وشباك  ذريعتي  في  الخطاب  »فصل 
اختاره  الذي  العنوان  سينمائيا«،  التفاهة  إنتاج 
املخرج السينمائي عز العرب العلوي ملداخلته مؤكدا 
على ضرورة اعتماد اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 
في التعاطي مع موضوع اللقاء، وأن التفاهة ليست 
وليدة العصر الحالي لكن شهدتها مختلف العصور، 
والفضول يظل املحرك األساسي في هذا املجال خالل 

كل األزمنة.

السينما،  نحدد  أساس  أي  عن  تساءل  وبعدما 
أشار العلوي إلى أن املغرب عرف »سينما النخبة« 
التي تعاني من غياب دعمها مالحظا سيادة »املنتج 
الراعي« وتحكمه في غالب اإلنتاجات الفنية، وإن كنا 
نشهد اليوم انتصار الفضول على التفاهة فإن األمر 
يتطلب«إعادة النظر في مناهج التعليم«، في الوقت 
الذي تشكل الثقافة واألدب مرآة املجتمع، حسب ذات 

املخرج السينمائي.
إذن كيف جرى تحويل الفن والثقافة إلى صناعة؟ 
يجيبنا  الفيلسوف الكندي آالن دونو بالقول، كما هو 
والثقافة  الفن  تفلت مجاالت  لم  نظيراتها  مع  الحال 
من سيطرة التافهني أصحاب الذوق الهابط، في حني 
أضحت األعمال الفنية والثقافية الرزينة التي تحترم 

ذائقة املتلقي عملة نادرة.
تدخله  عنون  الذي  العاللي،  الوهاب  عبد  محمد 
الراهنة«،  اإلعالم  وتحديات  املحتوى  ب«صناع 
الذي  الفكري  اللقاء  هذا  موضوع  باختيار  أشاد 
يكتسى أهمية بالغة مشيرا إلى االنتقال من اإلعالم 
اإلعالم  مجتمع  نظام  إلى  التقليدي  الجماهيري 
»الفاعلني  بـ  أسماه  ما  ظهور  مع  تزامنا  واملعرفة، 

املقنعني«.

من أجل حتالف واسع ضد التفاهة
اإلعالم  بني  ما  القائم  الفرق  عن  حديثه  ولدى 
»ممارسة  نظره  في  تعتبر  التي  املحتوى  وصناعة 
بالقواعد  مقيد  الصحفي  أن  أوضح  شبه صحفية«، 
املهنية وبمبادئ أخالقيات املهنة، وملواجهة التفاهة 
تأسيس  بالخصوص  اقترح  التواصل  وسائط  في 
تعليمي  نظام  وإقرار  التفاهة«،  ضد  كبير  »تحالف 
الصحافيني  توفير  مع  اإلعالمية،  والتربية  جديد، 
ملواد ومحتويات جيدة وفق املعايير املهنية وحماية 

القيم الصحافية.
املنظومة  في  التواصل  وسائط  »محتويات 
فدوى  الجمعوية  الفاعلة  مداخلة  عنوان  إعالمية« 
هذه  تحتكم  أن  ضرورة  على  شددت  التي  ماروب 
املنظومة إلى املهنية وأن تعمل على إنتاج محتوى 

جيد يكون في مستوى الرهانات اإلعالمية املطروحة. 
والحظت أن التفاهة ال تقتصر على وسائل التواصل 
االجتماعي، حتى في اإلعالم العمومي الذي يظل في 

حاجة إلى إصالح عميق. 
بتطور  االنشغال  االعتبار  بعني  األخذ  كان  وإذا 
هذا  في  شددت  ماروب  فدوى  فإن  اإلعالمية،  املهن 
وفي  املهنية  اإلعالمية  الهيئات  دور  على  الصدد 
 « إلى  داعية  للصحافة،  الوطني  املجلس  مقدمتها 

فتح نقاش وطني حول املهن اإلعالمية«.
إذن ما العمل لإلطاحة بنظام التفاهة؟بالعودة إلى 
السبيل  أن  يرى  الذي  دونو  آالن  الكندي  الفيلسوف 
بكيفية  إال  يتم  أن  يمكن  ال  التفاهة  بنظام  لإلطاحة 
جماعية ، وليس عبر ُنشدان الخالص الفردي، مع ما 
يستلزمه ذلك من طرق تفكير راديكالية إلنهاء وجود 

مايضر بالصالح العام.

اإلطاحة بالتفاهة مسؤولية جماعية
إلى  الخامسة  من  الجمهور حاضرا  يظل  وعندما 
التاسعة والنصف ليال بدون كلل وال ملل، فاعلم أن 
الجميع يحمل هم هذا البلد ويحب أن يراه في قمة 
العطاء والتضامن... في قمة النقاء الفكري والروحي 
تم  ما  ذاك  هو  العكس..  يرى  أن  نفسه  في  ويحز 
واالتصال  لإلعالم  العالي  املعهد  رحاب  في  نقاشه 
تغزو  التي  التفاهة  ومتنوع..  وازن  حضور  في 
ما  أن  على  أجمع  بهويته..الكل  وتعصف  املجتمع 
بني التفاهة وحرية التعبير خيط رفيع جدا يصعب 
مجتمع  مشروع  إذن  هو  يتيمة..  جلسة  به  تلم  أن 
برمته.. املشاركون رموا بحجر في بركة راكدة، كما 
جاء في تدوينة للمخرج عز العرب العلوي مباشرة 
ما  أقل  إعالمي  واقع  ظل  في  اللقاء.  اختتام  بعد 
يمكن أن نقول عنه، إنه ليس بخير، وماذا بعد هذا 
واحدة  اللقاء، كما تساءلت اإلعالمية عزيزة حالق - 
والندوة  التفاهة..«  »أوقفوا  عريضة  مهندسي  من 
لجنة  تأسيس  اتفقواعلى  املشاركني  فإن  الفكرية- 
املؤسسات  كافة  إلى  وتقديمها  مخرجاتها  ملتابعة 

الرسمية واملدنية ووسائل اإلعالم. 

ال�شحافة في مواجهة التفاهة..اأن ت�شيء �شمعة خير من اأن تلعن الظالم

عبد الحليم بنمبارك )*(
لعجلة  األساسية  املحركات  أحد  االستثمار  يشكل 
واملجالية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
للدخل  مدرة  دينامية  وسيلة  يمثل  كما  املستدامة، 
هذه  في  يستدعي،  ما  وهو  الشغل،  لفرص  وموفرة 
الظرفية التي تواجهنا فيها إكراهات وتحديات أفرزتها 
األزمة االقتصادية واملالية العاملية الناتجة عن الحرب 
والغاز  النفط  ألسعار  القياسي  واالرتفاع  أوكرانيا  في 
والندرة الغذائية فضال عن هواجس التقلبات املناخية، 
إيالءه بالغ األهمية وتسليط الضوء، بكل جرأة ووضوح، 
على كل املسببات التي تعيق االستثمار ببالدنا بغاية 
خلق مناخ مشجع وشفاف يتيح للرأسمال االستثماري 
القيام بدوره املنتج وهو محصن يتمتع بكل الضمانات 

القانونية واإلدارية واملؤسساتية والقضائية.
أعلى  لدى  بالغة  بأهمية  االستثمار  ملف  ويحظى 
سلطة في البالد تعكس انشغاله القلق بما يواجه هذا 
امللف الشائك من تحديات ومعوقات تحول دون االرتقاء 
به إلى مستوى التطلعات. لذلك يحرص جاللة امللك من 
املعنية  السلطات  ودعوة  التنبيه  إلى  آخر  إلى  خطاب 
إلى إصالح مكامن الخلل في منظومة االستثمار ببالدنا 
وإعطاء جرعات لضخ دماء جديدة في مشروع النهوض 

بهذا القطاع.
 14( البرملان  افتتاح  بمناسبة  األخير  خطابه  فجاء 
التي  العراقيل  عن  الحديث  لتجديد   )2022 أكتوبر 
يتطلب  ما  »وهو  قائال:  ببالدنا  االستثمار  يواجهها 
رفع العراقيل التي التزال تحول دون تحقيق االستثمار 
املستويات«.  جميع  على  حقيقي،  إلقالع  الوطني 
تحفيز  محركات  أحد  على  جديد  من  يده  وضع  كما 
دور  على  ركز  حني  الترابي،  املستوى  على  االستثمار 
املراكز الجهوية لالستثمار في مواكبة ومعالجة مشاكل 
بالدعم  تحظى  »أن  ضرورة:  إلى  داعيا  املستثمرين، 
الصعيد  على  املتدخلني، سواء  طرف جميع  من  الالزم 

املركزي أو الترابي«.
الصورة اليوم ال تبدو قاتمة بحكم االرتفاع املتزايد 
عن  الناتج  واألجنبية  الوطنية  االستثمارات  حجم  في 
القوانني:  منظومة  في  الكبرى  الهيكلية  اإلصالحات 
االستثمار،  ميثاق  بمثابة  جديد  إطار  قانون  )إعداد 
إصالح  لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق  إحداث 
الشروط  وتوفير  لالستثمار...(  الجهوية  املراكز 
والبنيات التحتية املشجعة لالستثمار وضعت املغرب 
ومتوسطي  وإفريقي  عربي  كقطب  متقدمة  مرتبة  في 
مطمئنة  غير  نفسه  اآلن  في  لكنها  لالستثمار،  جاذب 
الجسم  في  الخلل  مواطن  على  اليد  وضع  تستدعي 
االستثماري بكل مسؤولية وإجراء كشف موضعي عن 

الداء. فأين يكمن الخلل إذن؟
األسباب املعيقة لالستثمار متعددة ومتنوعة تجمع 

بني الثغرات القانونية والتنظيمية وأخرى سلوكية. 
أنه  بحكم  املعوقات  هذه  يتقدم  الفساد  أن  ال خالف 
وحتى  بل  عليه  القضاء  واستعصى  واستفحل  ترسخ 
جهود  كافة  تعيق  باتت  التي  اآلفة  هذه  منه.  الحد 
على  سلبي  جد  بشكل  وتؤثر  االقتصادية  التنمية 
االقتصاد الوطني ووتيرة النمو. وقد شدد جاللة امللك 
نبرة  2022(وبأعلى  يوليوز   30( العرش  خطاب  في 

والنهوض  البالد  تنمية  يواجه  ما  »أخطر  أن:  على 
يهدف  التي  املقصودة  العراقيل  هي  باالستثمارات 
مصالحهم  وخدمة  شخصية  أرباح  لتحقيق  أصحابها 
أكدها  الخاصة، وهو ما يجب محاربته«، وهي إشارة 
والي بنك املغرب في التقرير السنوي 2021 حني قال: 
»ويبقى تفشي الرشوة أحد املظاهر لعجز بنيوي يعاني 
العمومية  الحكامة  في جودة  يتمثل  والذي  بلدنا،  منه 

على املستويني املحلي واملركزي«.
املالحظ أنه رغم تعدد النصوص القانونية واملنظومة 
والحمالت  املعتمدة  واالستراتيجيات  املؤسساتية 
املتبعة  السياسة  فإن  اآلفة،  هذه  مكافحة  إلى  الهادفة 
ملحاربتها التزال تعرف تعثرا وترددا، يتراوح بني مقاربة 
الوقاية وحمالت التوعية وبني إجراءات عقابية خجولة 
وجد محدودة، وكأننا بذلك ننهج سياسة التطبيع مع 
الفساد. وهذا ما يؤكد، حسب تقارير ومعطيات رسمية، 
تدني مستوى مؤشر الفساد وعدم تراجع معدالته في 

املغرب.
ففي ظل غياب إرادة سياسية حقيقية ملحاربة الفساد 
الصارم ملبدأ  القطاعات واملجاالت والتفعيل  في جميع 
العقاب  من  اإلفالت  وعدم  باملحاسبة  املسؤولية  ربط 
سنني،  منذ  املعتمدة  الوقاية  حمالت  سياسة  وتجاوز 
والتي أثبتت محدودية تأثيرها، تظل املقاربة املعتمدة 
تحت  بذلك  االستثمار  ليظل  خجولة،  الفساد  ملحاربة 

رحمة هذه اآلفة.
وضبط  تأطير  إشكالية  أيضا،  السطح  على  يطفو 
املعوقات  كأحد  لالستثمار،  األساسية  املكونات  بعض 
كأداء،  كعقبة  مظاهره  بعض  تتجسد  رئيس،  بشكل 
مسطرة  وتفعيل  العقار،  ومشكالت  التعمير  وثائق 
أعمق،  إليها وبشكل  اإلدارية، يضاف  املساطر  تبسيط 
وتدبير  اإلصالح  في  واإلرادة  الرؤى  نفس  تقاسم  عدم 
بني  املطلوبة  والنزاهة  والحنكة  بالسرعة  امللفات 

مختلف املكونات.
التعمير  وثائق  عن  الحديث  يأتي  املقام  هذا  في 
التنطيق،  تصميم  العمرانية،  التهيئة  توجيه  )مخطط 
آلية  باعتبارها  التنمية(  وتصميم  التهيئة  تصميم 
أساسية ومهمة لحسن التخطيط العمراني وتدبير أمثل 
للمجال الترابي وإطارا مرجعيا للمشاريع االستثمارية. 
القانونية  املنظومة  تقادم  إلى  إضافة  أنه  املالحظ 
املؤطرة لها، والتي لم تعد تواكب التحوالت والتغيرات 
وهذه  التعمير،  وثائق  غياب  موضوع  يطرح  املجالية، 
أشارت،  وقد  متجاوزة.  فهي  وجدت  إن  حتى  الوثائق 
إلى  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  مؤخرا، 
الترابي،  التخطيط  منظومة  في  النظر  إعادة  ضرورة 
مؤكدة أن:«ثماني مدن كبرى تواجه ضغطا في الطلبات 
املعمارية وال تتوفر على تصاميم التهيئة«. ومما يزيد 
املسألة صعوبة أن مسطرة إنجاز واملصادقة على وثائق 
وال  الكبير  بالبطء  وتتسم  معقدة  جد  تعتبر  التعمير 
توفر اآلليات التي تمكن من ضبط آجالها، هذا إضافة 
إلى كثرة املتدخلني )6 سنوات من أجل املصادقة، 33 

متدخال و130 توقيعا(. 
»فيتو«،  كـ  الفساد  مصيبة  الخط  هذا  على  وتدخل 
ملا يشتكي ويتدمر العديد من املتبعني وجهات رسمية 
للوبيات وشبكات وأصحاب  السافر  التدخل  كذلك، من 
مصالح وكذا لحسابات سياسوية محضة، وهو ما يؤثر 
على االستثمار ويخلق جوا من انعدام الثقة بني املواطن 
واملقاول واملستثمر من جهة، واملؤسسات الساهرة على 

قطاع التعمير من جهة أخرى.
إلى  اللجوء  تم  العقبة،  هذه  لتجاوز  محاولة  وفي 
 Dérogation“التعمير مجال  في  “االستثناء  مسطرة 
مشاريع  إنشاء  من  الوطنية  املصلحة  بدافع  للتمكن 
)تاغزوت،  السياحية  كاملحطات  كبرى،  استثمارية 
الصويرة  العرائش،  لوكسوس  مازاغان،  السعيدية، 

موغادور...( وكذا بعض املناطق الصناعية الكبرى.
الحديث  يأتي  التعمير،  وثائق  بموضوع  وارتباطا 
لتشجيع  األساسية  املكونات  كأحد  العقار  عن 
املشاريع  النطالق  الرئيسي  والوعاء  املنتج  االستثمار 
االقتصادية  املجاالت  مختلف  في  االستثمارية 
التوفر  يقتضي  األمر  والخدماتية.وهذا  والسياحية 

للتعبئة  القابلة  العقارات  حول  واضحة  رؤية  على 
لفائدة املستثمرين وإصالح شامل وعميق لقطاع العقار 
وتبسيط مساطر تدبيره ومكافحة ظاهرة املضاربة، من 
خالل تحديث الترسانة القانونية املؤطرة له واملتسمة 

بتعقيد وتعدد أشكال األنظمة العقارية.
املراكز  رقم47-18املتعلق بإصالح  القانون  كان  فإذا 
الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة 
املراكز  هذه  منح  قد   ،)2019 فبراير   13( لالستثمار 
مع  بتعاون  العقار،  تعبئة  مجال  في  مهمة  صالحيات 
الترابية  والجماعات  العمومية  والهيئات  اإلدارات 
املستثمرين  إشارة  رهن  وضع  من  تمكنها  املعنية، 
واملقاوالت، خرائط للوعاء العقاري العمومي واملناطق 
الصناعية ومناطق األنشطة االقتصادية املتوفرة داخل 
نفود املركز الترابي، الحتضان مشاريع استثمار منتجة 
ومحدثة ملناصب الشغل، فإن هذه املراكز لم تتمكن بعد 
من إعداد هذه الخرائط، ألسباب تعزى بشكل أساسي 
عن  املعنية  القطاعية  واملؤسسات  اإلدارات  لتقاعس 
بمساعدة  الكفيلة  العملية  هذه  في  املسؤول  االنخراط 
مشاريعهم  لتوطني  عقار  إيجاد  على  املستثمرين 
االستثمارية وتفادي املمارسات غير املشروعة املرتبطة 

به.
في  يقتضي،  األمر  بات  املطبات،  هذه  ولتجاوز 
تسريع  اإلداري،  الالتركيز  ورش  إصالح  مواكبة  إطار 
تفويض السلط املتعلقة باالستثمار وبالرخص اإلدارية 
القطاعية، ومن بينها العقار، من اإلدارات املركزية إلى 

املستوى الالممركز.
ولعل أهم إنجاز تم تحقيقه في مجال العقار، يتمثل 
التعمير  مجال  في  االستثناء  منح  مسطرة  تقنني  في 
املسطرة  هذه  كانت  بعدما   ،47.18 قانون  بموجب 
هذا  خول  فقد  وزارية.  دورية  بمقتضى  فقط  منظمة 
القانون للجنة الجهوية املوحدة لالستثمار اختصاص 
كان  بعدما  مضبوطة  جد  شروط  وفق  االستثناء  منح 
قواعد  خارج  األحيان،  بعض  في  يمنح  االستثناء  هذا 
تدبير  سوء  من  ذلك  رافق  ما  مع  والنزاهة،  الشفافية 

واستغالل مفضوح. 
لالستثمار  الجهوية  املراكز  أن  إلى  اإلشارة  سبقت 
تعتبر مساهما مهما في تنفيذ سياسة الدولة في مجال 
ومواكبة  الجهوي  الصعيد  على  االستثمارات  تنمية 
تعليمات  على  بناء   ،2017 سنة  عرفت  وقد  املقاوالت. 
ملكية سامية، إصالحا شامال وملنظومة تدبير االستثمار 
ألداء  املتتبع  لكن  والجهوي،  الوطني  املستويني  على 
اإلمكانيات  بكل  إمدادها  رغم  أنه  يلمس  املرافق  هذه 
للعمل  محفزة  الجد  واللوجيستيكية  والبشرية  املادية 
)املدير الحالي للمركز يتقاضى تعويضا شهريا يعادل 
لم  قبل اإلصالح،  السابق،  املدير  أجرة  62.000 درهم. 
إلى  بعد  ترق  لم  فإنها  درهم(،   25.000 تتجاوز  تكن 
مستوى التطلعات واآلمال املعقودة عليها للمساهمة في 

خلق املناح السليم واملحفز لالستثمار. 
مناقشة  خالل  مؤخرا،  الداخلية  وزير  إعالن  ولعل 
مسؤولية  عن  التخلي  عن  لوزارته،  الفرعية  امليزانية 
)وبشكل  لالستثمار  الجهوية  املراكز  عن  الوصاية 
ونقلها  املرفق(  الجهة وهذا  والي  الفصل بني  أساسي 
يمكن  واإللتقائية،  باالستثمار  املكلفة  الوزارة  إلى 
اعتباره بمثابة إحدى األجوبة الصريحة لتجاوز بعض 

معيقات االستثمار والنهوض بدور هذه املرافق.
غير أن هذه الخطوة الجريئة لفك االرتباط، أصبحت 
 ،47.18 قانون  على  جوهرية  تعديالت  إدخال  تقتضي 
وباألساس إعادة النظر في دور والي الجهة في العملية 

االستثمارية برمتها.
في املجمل، يعتبر تجاوز معيقات االستثمار تحديا 
حقيقيا لالقتصاد الوطني ينبغي تجاوزه، بتظافر جهود 
واملستثمرين  واملشرع  الحكومة/اإلدارة  الفاعلني،  كل 
والقضاء، لتتمكن بالدنا من القطع مع عثرات املاضي 
آفاق مستقبلية واعدة تدخلها  إلى  والحاضر والتطلع 

ضمن الدول الصاعدة.

)*( باحث مختص في شؤون ضبط 
ومراقبة السوق

الهجرة تعيد التوتر اإلى ال�شتثمار بين الإكراهات والتطلعات
العالقات الفرن�شية الإيطالية

وإيطاليا  فرنسا  الديبلوماسية بني  املواجهة  تأججت 
األسبوع املاضي، بعد رفض هذه األخيرة استقبال سفينة 
إلى  استثنائي  بشكل  دخلت  والتي  فيكينغ«،  »اوسيان 
ميناء تولون ليتم توزيع الالجئني على عدة بلدان أوربية 

خاصة فرنسا وأملانيا.
ما  وهو  األخير،  هو  يكون  لن  اإليطالي  الرفض  هذا 
سوف  اإلغاثة  بواخر  واستقبال  الهجرة  ملف  أن  يعني 
يعود إلى الواجهة وإلى املزيد من التوتر الديبلوماسي 
بني روما وباريس، وهو عالمة على التحول في سياسة 
الهجرة بإيطاليا بعد وصول رئيسة وزراء جديدة تمثل 
أعمدة  أحد  الهجرة  من  جعل  الذي  املتطرف،  اليمني 
الوزراء  رئيسة  ودافعت  والخارجية،  الداخلية  سياسته 
نهجها  عن  الصحافة  أمام  ميلوني  جورجيا  اإليطالية 
الصارم الجديد حيال قضية الهجرة مؤكدة أن »على منت 

هذه السفن، ليس هناك ناجون إنما مهاجرون«.
وسمحت روما في البداية لجزء فقط من الناجني الذين 

استياء  أثار  ما  الرصيف،  إلى  بالنزول  أوروبا،  إلى  إفريقيا  شمال  سواحل  من  العبور  حاولوا 
منظمات إنسانية. وفي نهاية املطاف سمحت لثالث سفن إسعاف بإنزال كل ركابها الثالثاء.

التوتر مع روما رافقه توافق بني باريس ولندن حول تدبير الهجرة السرية، حيث قبلت  هذا 
فرنسا التوصل بتعويضات من 72 مليون يورو مقابل الرفع بنسبة 40 في املائة من عناصر قوتها 
األمنية في السنة املقبلة لحراسة بحر املانش، بعد أن تمكن حوالي 40 ألف مهاجر غير نظامي 

بعبوره هذه السنة حسب السلطات البريطانية.
وإذا كان التوافق هو الذي يطبع العالقة بني فرنسا وبريطانيا حول تدبير ملف الهجرة بعد 
االتفاق األخير، فإن إيطاليا غاضبة وتعتبر أنها ال تتوصل باملساعدات املالية الكافية من فرنسا 
وأروبا لتدبير هذا امللف، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية اإليطالي انتونيو تاجاني بالقول »إن 
النهج الجديد املتشدد لبالده في مجال سياسة الهجرة هو رسالة لحض الدول األخرى في االتحاد 

األوربي على لعب دورها«.
الرد الفرنسي على هذه السياسة لم يتأخر، وأدان وزير الداخلية جيرار دارمانان »الخيار غير 
املقبول« واملخالف لـ »لقانون الدولي«، إليطاليا التي رفضت بقيادة حكومة جديدة يمينية متطرفة 

استقبال السفينة. واعتبر ذلك واجبا إنسانيا. وهدد الوزير الفرنسي بوقف التضامن األوربي.
في املقابل استنكر وزير الداخلية اإليطالي ماتيو بيانتيدوسي القرار الفرنسي باتخاذ إجراءات 

انتقامية بحق روما لرفضها السماح لسفينة تقل مهاجرين بالرسو في موانئها.
وقال في بيان له »رد فعل فرنسا على طلب استقبال 234 مهاجرا، بينما استقبلت إيطاليا 90 

ألفا هذا العام، غير مفهوم على اإلطالق«.
مسؤولة منظمة »إس أو إس متوسط«، صوفي بو، اعتبرت في حديث للصحافة أن التمكن من 
ارتياح مشوب باملرارة«، ورأت أن رفض استقبال سفن  »مصدر  الرسو في ميناء تولون يشكل 
املهاجرين وإبقائهم فترة طويلة في البحر »يظهر أنه من امللح أن تضع الدول األوربية آلية توزيع 
دائمة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر األبيض املتوسط، بعد فرارهم من ليبيا بشكل عام 

على منت قوارب.«
وأثار استقبال القارب بفرنسا غضب اليمني املتطرف والسيما رئيسة حزب »التجمع الوطني« 

اليميني املتطرف مارين لوبن التي رأت في ذلك »عالمة دراماتيكية على التراخي«.
قادرا على جعل أي شخص  وكتبت لوبن على تويتر »بهذا القرار لم يعد )إيمانويل ماكرون( 

يعتقد أنه يريد وضع حد للهجرة الجماعية والفوضوية«.
التصريحات املتبادلة والعنيفة أحيانا بني املسؤولني الفرنسيني واملسؤولني اإليطاليني تعكس 
االتفاقيات  باحترام  باريس  تطالب  حيث  املوضوع،  هذا  حول  البلدين  بني  التوتر  حدة  ارتفاع 
األوربية، في حني ترى روما أن التضامن األوربي غائب وأنها لوحدها تتحمل ثقل األعداد الجديدة 

من الوافدين، وتحدثت عن وصول 90 ألف وافد جديد إلى األراضي اإليطالية.
هو  األرواح  إنقاذ  أن  البلدين  ذكرت  اإليطالي  الفرنسي  التوتر  هذا  أمام  األوربية  املفوضية 
»واجب إنساني »كما أن »الواجب القانوني بإنقاذ األرواح في البحر واضح وال لبس فيه، مهما 
كانت الظروف التي قادت األشخاص إلى املحنة«، داعية »الدول األعضاء« إلى العمل سويا إليجاد 

استجابة مشتركة«.
األزمات  يثير  والذي  األوربي،  االتحاد  بلدان  أمام  تعقيدا  امللفات  أكثر  أحد  هو  الهجرة  ملف 
باستمرار بني باريس وروما حول قبول املهاجرين وتفعيل آلية التضامن األوربي التي تنص على 

توزيع هؤالء املهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا على باقي بلدان االتحاد.
توقف إيطاليا عن استقبال بواخر اإلنقاذ، تقول روما، هو وسيلة للضغط على االتحاد األوربي 
ليزيد من مساعداته إليها، وكذلك لتفعيل آلية التضامن األوربي التي ال تطبق، حسب الحكومة 

اإليطالية.
رد فرنسا على القرار اإليطالي لم يتأخر، وقررت التعليق »الفوري« ملشروع مقرر باستقبال 3500 
الجئ متواجدين حاليا في إيطاليا. وأكد الوزير الفرنسي أنه »ستكون هناك عواقب وخيمة« جراء 

املوقف اإليطالي على »عالقاتنا الثنائية، وحرمان إيطاليا من االستفادة من التضامن األوربي.
تدبير ملف الهجرة يقسم البلدان األوربية ويؤجج التوتر في ما بينها، وهو ما يتطلب تحييد 
هذا امللف وعدم استغالله سياسيا، وهو ما عبر عنه مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان 
في  أشخاص  حساب  على  تمارس  أن  يجب  ال  السياسة  املوضوع«  حول  بيان  في  تورك  فولكر 

محنة«.

باريس: يوسف لهاللي 
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عماد عادل

أفاد تقرير أمريكي أنجزته وزارة 
أصبح  املغرب  أن  األمريكية  الزراعة 
دوليا  عشر  الخامسة  املرتبة  يحتل 
من حيث القيمة املصدرة للفواكه في 
منظمة  تقديرات  ألحدث  وفقا  العالم. 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 

)الفاو(.
وأوضح »تقرير التجارة الزراعية 
الصادر حديثا برسم نونبر  الدولية« 
من  املائة  في   7 من  أكثر  أن   ،2022
إلنتاج  مخصصة  الزراعية  األراضي 
الفواكه  صادرات  وتمثل  الفواكه. 
من  املائة  في   2 يناهز  ما  املغربية 
أن  العاملية، معتبرا  الفاكهة  صادرات 
السنوات  في  تحققت  كبيرة  مكاسب 
إجمالي  ارتفاع  املاضية وسط  الست 
 2016 عامي  بني  العاملي.  الطلب 

و2021.
وكشف التقرير أن املغرب زاد من 
الضعف  من  بأكثر  الفواكه  صادرات 
إلى  دوالر  مليون   729 من  لتنتقل 
ما  وهو  دوالر،  مليار   1.5 من  أكثر 
يمثل أكثر من ثلث إجمالي صادراته 

وكان   .2021 عام  في  الزراعية 
بعيد  حد  إلى  مدفوًعا  االنجاز  هذا 
في  تحققت  التي  الكبيرة  باملكاسب 
والتوت  البري  )العنب  التوت  قطاع 
في   60 اآلن  تمثل  والتي  والفراولة(، 
منذ  الفواكه  صادرات  نمو  من  املائة 
صادرات  شهدت  كما   .2016 عام 
شبه  ارتفاًعا  والبطيخ  األفوكا 
حيث  من  تواضًعا  أكثر  ولكنه  ثابت 
مساهمته في زيادة صادرات الفواكه 
صادرات  ساهمت  حني  في  املغربية، 
تعزيز  في  والبرتقال  املاندارين 
الفواكه،  لصادرات  اإلجمالي  النمو 
العامني  في  تراجعها  من  الرغم  على 

املاضيني.
التي  التدابير  إلى  التقرير  وأشار 
في  الزيادة  أجل  من  املغرب  اتخذها 
خالل  من  السيما  الفواكه،  صادرات 
البنية  في  األخيرة  االستثمارات 
اآلن  أصبحت  التي  للنقل،  التحتية 
من  للتلف  القابلة  املنتوجات  تمكن 
 48 غضون  في  إسبانيا  إلى  العبور 
ساعة بعد التعبئة. موضحا في الوقت 
ذاته أن املغرب يتوفر على أكبر ميناء 
للحاويات في البحر األبيض املتوسط  

االستثمارات  إلى  أيضا  أشار  كما   ،

باملياه  جديد  ميناء  بناء  في  الجارية 
جنوب  في  الداخلة  بمدينة  العميقة 
الصحراء املغربية، واملتوقع أن يشرع 

في تشغيله بحلول عام 2027. 
وحسب نفس املصدر، فإن االتحاد 
األول  السوق  يظل   )EU( األوروبي 
عام  في  املغربية  الفواكه  لصادرات 
في   70 على  يستحوذ  حيث   ،2021
حيث  من  الصادرات  هذه  من  املائة 
املجاورة  الدول  مع  السيما  القيمة، 
من  تعد  التي  وفرنسا  إسبانيا  مثل 
اململكة  وحلت  األولية.  الوجهات 
املتحدة محل روسيا كثاني أكبر سوق 
للفواكه املغربية بنسبة 10 في املائة، 
والواليات  كندا  من  كل  شكلت  بينما 
املتحدة أقل من 5 في املائة.  ولم يفت 
التقرير التنبيه في هذا الصدد إلى أن 
املغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا 
املتحدة  الواليات  معها  أبرمت  التي 

اتفاقية تجارة حرة.
وركز التقرير األمريكي على فاكهة 
تساهم  أنها  معتبرا  املغربية  التوت 
كثيرا في نمو قيمة صادرات الفواكه 
للتصدير  املوجه  اإلنتاج  شهد  حيث 
والفراولة  والتوت  األزرق  التوت  من 
نمًوا هائاًل في العقد املاضي، مدفوًعا 

الصعيد  على  املستهلكني  بطلب 
استعمال  خالل  من  وتمكنه  الدولي 
الجودة في  التكنولوجيا من تحسني 
الوراثة والجني والتعبئة. حيث  علم 
من  املائة  في   60 الفاكهة  هذه  تمثل 
منذ  املغربية  الفواكه  صادرات  نمو 

عام 2016.  
املبادالت  إن  التقرير  وقال 
التوت  قطاع  في  الدولية  التجارية 
البري نمت كثيرا في السنوات العشر 
املاضية، مدفوعة بتزايد اإلقبال على 
التوت الطازج ومجموعة متنوعة من 
بني  أنه  الى  وأشار  التوت.  منتجات 
عامي 2011 و2020، تضاعف اإلنتاج 
مكنت  كما  طن.  مليون  من  أكثر  إلى 
الوراثة  علم  في  الحديثة  التطورات 
من  مجموعة  في  اإلنتاج  رفع  من 
املناخات، مما دفع الصناعة الغذائية 
مناطق  في  التوسع  إلى  والزراعة 
حيث  املغرب.  ذلك  في  بما  جديدة، 
كان اإلنتاج في البداية محصورا في 
الجزء الشمالي من البالد ولكنه امتد 
الجنوبية  الصحراوية  األقاليم  إلى 
يتم  حيث  الذهب.  ووادي  للداخلة 
شتنبر  من  حالًيا  البري  العنب  جني 

إلى يونيو.  

نوه بنمو زراعة الفواكه باألقاليم الجنوبية للمملكة وبميناء الداخلة الذي سيتم تشغيله في 2027  

تقرير اأمريكي: املغرب يف املرتبة 15 �صمن اأكرب م�صدري الفواكه يف العامل

ملتقى اأممي بالرباط حول حتديات 
وفر�ص »القت�صاد الأخ�صر باملغرب« 

لبرنامج   »GreenCrossroads« السنوي  امللتقى  من  األولى  النسخة  تنطلق  أن  املنتظر  من 
باملغرب:  األخضر  االقتصاد  شعار«  تحت    )PAGE(األخضر االقتصاد  أجل  من  للعمل  الشراكة 

تحديات وفرص«، وذلك بفندق صومعة حسان بالرباط من  22 إلى 24 نونبر 2022 .
األمم  وبرنامج  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  تنظمه  الذي  اللقاء،  هذ  وسيخصص 
املتحدة  األمم  ومعهد  الدولية  العمل  ومنظمة  اإلنمائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  للبيئة  املتحدة 
للتدريب والبحث بشراكة مع وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة بصفتها »نقطة االتصال 
خطة  وتحديد  األخضر،  االقتصاد  حول  املنجزة  الدراسة  توصيات  ومناقشة  لتقديم  الوطنية«، 
العمل املستقبلية التي سيتم تنزيلها على الصعيد الوطني من طرف الوكاالت األممية الشريكة في 

البرنامج بتشاور مع ممثلي الجهات املعنية.
وللتذكير، فإن برنامج PAGE يمكن من توفير دعم متكامل وشامل لخمس وكاالت أممية من 

أجل مساعدة البلدان على االنتقال إلى االقتصاد األخضر  الشامل.
الفاعلني  مختلف  عن  ممثلني  مشاركة  سيعرف  الذي  امللتقى  هذا  خالل  من  البرنامج  ويطمح 
واملانحني، إلى تحديد املشاريع واملقترحات الهادفة لتسريع انتقال املغرب إلى االقتصاد األخضر 
في إطار تنزيل توصيات الدراسة املنجزة حول االقتصاد األخضر، التي ستعتمد كأساس للعمل 
املستقبلي لـلبرنامج على الصعيد الوطني. وفي هذا اإلطار سيتم تناول العديد من القضايا الهامة 

خاصة: املاء، والطاقة، وتثمني النفايات، والجباية الخضراء، والتنوع البيولوجي.

تنفيذ  االثنني،  أمس  يوم  انطلق، 
الثنائي  التعاون  لبرنامج  األولى  املراحل 
في  املتحدة  العربية  واإلمارات  املغرب  بني 
الخبرات  الشرطي وتبادل  التكوين  مجاالت 
واملعارف في مجموعة من املجاالت األمنية 
ذات االهتمام املشترك بني الجانبني املغربي 

واإلماراتي.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني، 
أن إطار التعاون الثنائي بني املصالح األمنية 
باململكة املغربية ونظيرتها بإمارة أبوظبي، 
يتضمن تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بني 
بهدف  وذلك  الجانبني،  من  األمنية  األطر 
االطالع عن كثب على التجارب والخبرات في 
الشرطية،  والتخصصات  املجاالت  مختلف 
للتكوين  مشتركة  دورات  تنفيذ  عن  فضال 
أمنية  مجاالت  في  التخصصي  املستمر 
على  واملحافظة  الجريمة  بمكافحة  تتعلق 
والتقنيات  العلم  دور  وتعزيز  العام  النظام 

الحديثة في املجال الشرطي. 
التعاون  برنامج  فعاليات  تشمل  كما 
تنظيم  البلدين،  بني  واملتقدم  الثنائي 
الوطني  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية 
مجاالت  في  متخصصة  تكوينية  لدورات 
استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة 
من األطر األمنية من شرطة أبوظبي، وتروم 
املتميزة  املغربية  التجربة  على  التعرف 

اإلرهابية  التنظيمات  مكافحة  مجال  في 
والجريمة العابرة للحدود الوطنية. 

البالغ،  يضيف  الشراكة،  لهذه  وتنزيال 
من  ابتداء  للشرطة،  امللكي  املعهد  يحتضن 
يوم االثنني وعلى مدى شهرين، دورة للتكوين 
الشرطة  مجال  في  التخصصي  النظري 
القضائية ومكافحة الجريمة، يستفيد منها 
لقيادة  التابعة  العليا  األطر  من  مجموعة 
شرطة أبوظبي، ويشرف عليها مجموعة من 
للتكوين  فترة  تليها  املغربية،  األمنية  األطر 
ممركزة  وال  مركزية  بمصالح  التطبيقي 
بالفرقة  خصوصا  الوطني،  لألمن  تابعة 
واملختبر  القضائية  للشرطة  الوطنية 
فضال  والتقنية،  العلمية  للشرطة  الوطني 
القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  عن 

بالدار البيضاء. 
وأشار املصدر إلى أن تجسيد برنامج هذه 
اللقاء الذي  الشراكة يأتي تفعيال ملخرجات 
وملراقبة  الوطني  لألمن  العام  املدير  جمع 
لشرطة  العام  القائد  مع  الوطني  التراب 
أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي قام 
أكتوبر   07 بتاريخ  املغربية  للمملكة  بها 
املشتركة  للرغبة  كذلك  وتجسيدا   ،2022
في  اإلماراتي  املغربي  التعاون  تقوية  في 
مختلف املجاالت األمنية، بما يضمن تعزيز 

أمن البلدين وسالمة مواطنيهما.

 خديجة مشتري

الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
انطالق  عن  والرياضة  األولي  والتعليم 
املالية  للتحويالت  تيسير  برنامج 
اتفاقية  تنفيذ  إطار  في  املشروطة، وذلك 
املفوض  بالتدبير  املتعلقة  الشراكة 
املالية  للتحويالت  »تيسير«  لبرنامج 
املشروطة إلى صندوق اإليداع والتدبير 
الوطني  للصندوق  املسير  لالحتياط، 
للتقاعد والتأمني والنظام الجماعي ملنح 
رواتب التقاعد، وشددت الوزارة، في بالغ 
على  أن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
التلميذات  أمور  وأولياء  وآباء  أمهات 
والتالميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم 
القروي  بالوسط  االبتدائي  بالسلك 
القروي  بالوسطني  اإلعدادي  والسلك 
من  االستفادة  في  الراغبني  والحضري 
برنامج »تيسير«، فتح حساب بنكي في 
أية وكالة من وكاالت القرب املعتمدة من 
طرف صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط 
التطبيق  أو  املوقع  عبر  والتسجيل 
عملية  تسهيل  أجل  من  وذلك   ،Tayssir

تتبع امللفات واستخالص الدعم املالي.
سيتم  أنه  البالغ  ذات  في  وأكدت    

»تيسير  ببرنامج  التسجيل  في  الشروع 
 ،2023/2022 الدراسي  برسم املوسم   «
نونبر   21 االثنني  أمس  يوم  من  ابتداء 
2022، بالنسبة للقاطنني بجهة الرباط-

املرحلة  هذه  وتهم  سال-القنيطرة، 
قبل  التسجيل،  لعملية  التقني  التجريب 
ابتداء  اململكة  التعميم على باقي جهات 

من يوم االثنني 05 دجنبر 2022. 
من  لالستفادة  أبناءهم  ولتسجيل   
هذا البرنامج برسم هذه السنة الدراسية 
من  املعتمدة  القرب  وكاالت  طريق  عن 

طرف صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط 
املكونة  ‘تيسير ‘’  اإللكترونية  واملنصة 
https:\\tayssir. من املوقع اإللكتروني
والتطبيق   cdgprevoyance.ma
، على األسر  Tayssir بالهواتف الذكية 

التوفر على الوثائق التالية:
البطاقة الوطنية للتعريف اإللكتروني 
التلميذ)ة(؛رقم  مسار  للولي؛رقم 
الطبية  املساعدة  نظام  في  االنخراط 
)راميد( إذا كان املعني)ة( باألمر يستفيد 
أو شهادة  بالشرف  )راميد(؛تصريح  من 

الوصاية على التلميذ)ة( املستفيد)ة( إذا 
كان الولي غير األب.

املعلومات  من  مزيد  على  ولالطالع 
وضعت الوزارة رهن إشارة األسر الراغبة 
املعني  بالبرنامج  أبنائها  تسجيل  في 
https:\\ التالي     اإللكتروني  املوقع 

tayssir.cdgprevoyance.ma
للتحويالت  برنامج تيسير  أن  يذكر   
دعم  بهدف  انطلق  املشروطة  املالية 
ومحاربة  القروي  بالعالم  التمدرس 
والهدر  الدراسة  عن  واالنقطاع  الغياب 
نوعية  تجربة  بلورة  وتمت  املدرسي، 
دراسات  إلى  استنادا  اإلطار  هذا  في 
املدرسي  الهدر  ظاهرة  حول  ميدانية 
في  انطالقتها  أعطيت  القروي  بالعالم 
وطني  برنامج  بإطالق   ،2008 شتنبر 
للتحويالت املالية املشروطة. ولالستفادة 
أال  التالميذ  على  املالية  املنحة  هذه  من 
أربعة  من  أكثر  الدراسة  عن  يتغيبوا 
مرات في الشهر أما املـدة التـي تشـملها 
االسـتفادة مـن املبالـغ املاليـة فقد حددت 
يتـم  السـنة،  فـي  أشـهر  عشـرة  فـي 
خاللهـا إرسـال التحويـالت املاليـة علـى 
آخر  في  واحدة  دفعة  أو  دفعـات،  ثـالث 

السنة الدراسية.

لمياء ضاكة

خلفية  على  املسلحة  النزاعات  فيه  تحتدم  عالم  في 
فيه  وتتفاقم  واالقتصادية،  السياسية  املصالح  تضارب 
نزوعات الهيمنة واالستعالء تعصبا ملعتقدات دينية أو 
توجهات فكرية وثقافية، وتستفحل فيه ظواهر التطرف 
والغلو، تزداد الحاجة إلى تواصل هادئ وهادف وبناء 
يتأسس على قيم التفاهم والتسامح والسالم والتعايش 
راق  حضاري  حوار  من  انطالقا  واألمم،  الشعوب  بني 
الثقافية  والخصوصيات  الهوياتي  التنوع  من  يستلهم 
ودرء  اإلنساني  للمشترك  انتصارا  وتكامله،  قوته 

لنزوعات التنافر والتباعد. 
قيمي  كمفتاح  الحضارات،  بني  الحوار  أن  ذلك 
البشرية،  فيها  التي تتخبط  الشرود  لالنعتاق من حالة 
التطرف  ونزوعات  الكراهية  لخطاب  للتصدي  وكسبيل 
حتمية  ضرورة  يبقى  والطائفية،  والتفرقة  واإلقصاء 
واإلنساني  والفكري  األخالقي  الواجب  مقام  إلى  ترقى 
لتحقيق التعايش بني املجتمعات، وحل ما استعصى من 
خالفات ونزاعات. فما أحوج عالم اليوم إلى إيمان حقيقي 
بجدوى إعالء القيم واملبادئ الكونية كقاسم مشترك بني 

كافة الحضارات على اختالف وتمايز روافدها.
املتالحقة  والتغيرات  التاريخ  مسار  تطور  إن 
الخمسة  العقود  خالل  الدولي  املجتمع  شهدها  التي 
وانفتاح  تكنولوجي  تطور  من  ذلك  واكب  وما  األخيرة، 
تواصلي، أفرز سياقا مشحونا تصدرته مواجهات فكرية 
وإيديولوجية بني من نظر لصدام الحضارات ومن دافع 
عن حتمية الحوار في ما بينها؛ باعتباره طوق نجاة من 

شأنه أن يجنب العالم السقوط في غياهب املجهول.
ولن يكون من باب املبالغة الجزم بأن مسار التنمية 
في  يتوقف،  ومستقبلها،  بل  اإلنسانية،  تنشده  الذي 
وظواهر  بالحروب  املوسومة  الراهنة  الظرفية  ظل 
انفتاح  على  التسلح،  نحو  والسباق  والتطرف  الغلو 
الفهم  التنافر وسوء  تجاوز مظاهر  في  حضاري يسهم 
الصراع  لتأجيج  توظيفها  يتم  التي  الجاهزة  واألحكام 
بني الشعوب وتعميق الهوة بينها.. وهو حوار تقوده، 
والسياسية،  والعلمية  الفكرية  النخب  موقعها،  من  كل 
والقيادات الدينية، وتنخرط فيه الدول املسؤولة أخالقيا 

عن مصير اإلنسانية. 
من  املرحلة  هذه  في  باإلنسانية  يتربص  ما  أن  كما 
تحديات متعددة وأزمات متفاقمة، لعل أخطرها الصراع 

املناخية  التغيرات  وتداعيات  املوارد  في  التحكم  على 
الشاملة  التنمية  تحقيق  دون  تحول  التي  واألوبئة 
واملستدامة وتنذر بمستقبل قاتم، تستدعي التفافا حول 

نقاط التالقي، ال تعصبا ملوجبات التفرقة. 
باألهمية  أيضا، وعيا عميقا  املرحلة،  وتقتضي هذه 
ولحوار  باالختالف،  يقبل  سلمي  لتدافع  الحيوية 
حضاري عاملي ترعاه وتؤطره، عبر منتديات وتظاهرات 
واملدنية  السياسية  املؤسسات  علمية،  ومبادرات 

واملحافل األكاديمية. 
وتكون الغاية من ذلك كله مد الجسور سعيا للتقارب 
والتفاهم اإلنساني على قاعدة االحترام املتبادل بني كافة 
والحق  التعددية  مبادئ  وإعالء  والحضارات،  الثقافات 
والعدل واإلنصاف والخير بوصفها قيما ثابتة ال تخص 

حضارة دون أخرى أو دينا دون آخر.
ومن بني املنتديات العاملية التي تسعى إلى تحقيق 
الحضارات  لتحالف  العاملي  املنتدى  يبرز  املبتغى،  هذا 
الذي أطلقته منظمة األمم املتحدة كفضاء محفز للحوار 
الحضارات  مختلف  بني  والتواصل  الفكري،  والتالقح 
والتفاعل اإليجابي في ما بينها في عالم ما فتئ يرتبط 

فيه الصراع باملعتقد الديني.
إسبانية- بمبادرة  تأسس  الذي  املنتدى،  حدد  وقد 

بني  الحوار  تشجيع  له  كهدف   ،2005 سنة  تركية 
واملواقف  الجامدة  األفكار  ملحاربة  واألديان  الحضارات 
بني  للتالقي  منصة  وإيجاد  الشعوب،  تجاه  السلبية 

الحضارات في كنف التسامح والعمل املتشرك.
باعتباره  الحضارات"،  تحالف  "منتدى  أن  كما 
إلرساء  الدعم  يقدم  الثقافي،  للحوار  عاملية  واجهة 
سيما  ال  املبادرات،  ويشجع  العامليني  والتعايش  السلم 
واإلعالم،  والشباب  والهجرة  بالتعليم  الصلة  ذات 
والرامية إلى تشكيل وعي ثقافي وحضاري عاملي ينافح 
والشرائع  الدولية  املواثيق  تكفلها  التي  الحقوق  عن 

السماوية وتضمنها املبادئ الكونية.
والنزاعات  الحروب  وطأة  تحت  يرزح  والعالم  أما 
فأمامه  والبيئية،  والسياسية  االقتصادية  واألزمات 
خياران ال ثالث لهما؛ إما مد جسور الحوار واالرتقاء في 
مدارج التعايش واملحبة، وإما االنحدار إلى درك االقتتال 
للقيم  االنتصار  الحكمة  تقتضي  بينما  والفرقة،  والغلو 

الكونية التي تفرضها وحدة مصير اإلنسانية.

لال�صتفادة من برنامج تي�صري، وزارة الرتبية الوطنية 
تدعو الأ�صر اإىل فتح ح�صابات بنكية

حوار احل�صارات.. انت�صار للم�صرتك الإن�صاين
 ودرء لنزوعات التطرف والغلو

انطالق املراحل الأوىل لربنامج التعاون 
الثنائي بني املغرب والإمارات يف جمموعة 

من املجالت الأمنية 
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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اأكثر من 7 مليارات دوالر  مداخيل 
»فيفا« في مونديال قطر

أن تبلغ إيراداته  يتوقع االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
سبعة مليارات و500 مليون دوالر، خالل الدورة التي امتدت 

ألربعة أعوام وصواًل إلى مونديال 2022.
الصفقات  خالل  من  أساسي  بشكل  األرق��ام  هذه  وتحققت 
التي تم  »بادفايزر«،  التي أبرمت مع  التجارية، مثل الصفقة 
حرمانها من بيع الجعة التي تحتوي على الكحول في مالعب 
البث  حقوق  بيع  صفقات  وكذلك  األسبوع،  هذا  المونديال 
التليفزيوني، بحسب وكالة األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
وارتفعت اإليرادات بنحو مليار دوالر مقارنة بالدورة السابقة، 
حيث تم عرضها على االتحادات الوطنية خالل القمة، التي عقدت 

في الدوحة خالل اليوم االفتتاحي للمونديال.
ومع ارتفاع اإليرادات، من المفترض أن يزيد الدعم السياسي 
والية  لخوض  يستعد  والذي  فيفا،  رئيس  إنفانتينو  لجياني 
ثالثة في منصب الرئيس خالل االنتخابات التي ستجرى العام 

المقبل، حيث لم يترشح غيره للمنصب.
وذكرت مصادر بفيفا أن خمسة مليارات و400 مليون دوالر 
من اإليرادات، سيتم توجيهها لتغطية األنشطة الكروية، بما 
القارية  واالتحادات  الوطنية  االتحادات  دعم  برنامج  ذلك  في 

وبرامج التطوير األخرى للمواهب.
كما سيتم استخدام اإليرادات في تغطية خسائر البطوالت 
األخرى، التي ينظمها فيفا مثل كأس العالم لألندية وبطوالت 

الشباب وكأس العالم للسيدات 2019.

بيع 2.95 مليون تذكرة لنهائيات كاأ�س العالم
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( األحد أنه تم بيع ما 
يقرب من ثالثة ماليين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر، 
في وقت كشف رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن البطولة 
ساعدت في زيادة اإليرادات على مدى السنوات األربع الماضية 

إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دوالر.
وصرح متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أنه تم بيع 

2.95 مليون تذكرة حتى يوم االفتتاح األحد.
وشهدت بداية كأس العالم زيادة في االهتمام بالمباريات 64 
على مدار 29 يوما، رغم الدعاية السلبية المحيطة باستضافة 

قطر للعرس العالمي.
وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، 
وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة 

التذاكر الرسمية عبر اإلنترنت.
التذاكر المباعة في مونديال روسيا  وتجاوزت قطر حصة 

2018 عندما بيع ما يزيد قليال عن 2.4 مليون تذكرة.
وأضاف المتحدث باسم فيفا أن قطر والسعودية والواليات 
المتحدة  العربية  واإلم��ارات  وبريطانيا  والمكسيك  المتحدة 
واألرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت األسواق األولى.

الفرن�سية فرابارت تدخل التاريخ
ستكون الفرنسية ستيفاني فرابارت على موعد مع التاريخ 
من جديد، كونها ستصبح أول حكم من السيدات تشارك في 
مباراة بكأس العالم، يومه الثالثاء، بين المكسيك وبولندا في 

الجولة األولى للمجموعة الثالثة بمونديال 2022. 
وستكون صاحبة 38 عامًا الحكم الرابع في المباراة، التي 
سيديرها األسترالي كريس بيث، وسيعاونه كمساعدين مواطنيه 

أنتون سكيتيني وأشلي بيتشام.
وكانت فرابارت قد دخلت تاريخ كرة القدم، بعد أن أصبحت 
أول سيدة تدير مباراة في دوري الدرجتين األولى والثانية في 
بالدها، كما أنها أصبحت في دجنبر 2020 أول سيدة تمسك 
الصافرة في دوري األبطال، في مباراة يوفنتوس اإليطالي ودينامو 

كييف األوكراني.

مواعيد اليوم الثالثاء
في ما يلي برنامج الثالثاء ضمن كأس العالم 2022 لكرة 

القدم في قطر )بالتوقيت المغربي( 
* المجموعة الثالثة 

)س 11.00( األرجنتين – السعودية 
)س 17.00( المكسيك – بولندا 

* المجموعة الرابعة:
)س14.00( الدنمارك – تونس 
)س 20.00( فرنسا – أستراليا 

بعد انتظار دام 12 عاما، حل اليوم المنتظر لقطر التي افتتحت مساء األحد 
كأس العالم لكرة القدم، بخسارة محبطة لمنتخبها أمام اإلكوادور بهدفين، على 
وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق االستضافة، 

خلطت عالم الرياضة بالسياسة واألعمال والبيئة وحقوق اإلنسان.
فعلى ملعب البيت في مدينة الخور الشمالية، الذي يبعد نحو خمسين 
كيلومترا شمال العاصمة الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي 
سكنها أهل البادية، افتتحت قطر البطولة أمام 67 ألف متفرج، تقدمهم أمير 

البالد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
وتنفس القطريون الصعداء بعد صافرة البداية ألول مونديال في الشرق 
األوسط ودولة عربية كلف أكثر من 200 مليار دوالر وفق تقديرات مختلفة، 
بعد انتقادات الذعة للدولة الخليجية الغنية بالغاز، بسبب مواضيع شتى 
إلى  المحافظ  الحار ومجتمعها  اإلمارة  تتراوح من شراء األصوات، مناخ 
سجلها في مجال الحريات وحقوق اإلنسان، وخصوصا التعامل مع العمال 

المهاجرين من جنوب القارة اآلسيوية ومجتمع الميم.
وتتوقع قطر التي يقطنها نحو 3 ماليين نسمة بينهم %90 من األجانب، 
حضور أكثر من مليون مشجع إلى البالد على مدار البطولة التي تستمر 
، لكن تساؤالت كثيرة طرحت في األشهر األخيرة حول قدرتها  ل�29 يوما 
على استيعاب هذا العدد.حيث سيمكث مشجعون كثر في فنادق أو شقق أو 

مخيمات في الصحراء أو على متن سفن، مقابل أسعار متفاوتة.
في   1930 عام  انطلق  ال��ذي  المونديال،  من  السابقة  للنسخ  وخالفا 
األوروغواي، انتقلت المنافسة من فصل الصيف إلى مشارف الشتاء، بسبب 
درجات الحرارة الملتهبة في الخليج صيفا، ما أثار حنق البطوالت األوروبية 

الكبرى المجبرة على تجميد منافساتها لمدة شهر على األقل.
ستة مالعب تتسع لنحو أربعين ألف متفرج هي خليفة الوحيد المعاد 
تجديده، 974 )راس بوعبود سابقا (، أحمد بن علي )الريان(، الجنوب )الوكرة 
سابقا (، الثمامة والمدينة التعليمية، مقابل ستين ألف متفرج لملعب البيت 
وأكثر من ثمانين ألفا لملعب لوسيل، الذي يستضيف المباراة النهائية في 18 
ديسمبر في اليوم الوطني لقطر، ويتوقع أن يتابعها مليار متفرج حول العالم.
فنيا، يبدو أن المنتخب القطري سيجد صعوبة في تجنب تجربة جنوب 

إفريقيا، التي أصبحت عام 2010 أول دولة مضيفة تودع من الدور األول.
ورغم حصوله على إمكانات هائلة في السنوات الماضية، من خالل رعاية 
الالعبين في أكاديمية أسباير المترفة، وتخصيص جهاز تقني بقيادة اإلسباني 
فيليكس سانشيس، الذي ترعرع في أكاديمية ال ماسيا التابعة لنادي برشلونة 
اإلسباني وقام بعزله خمسة أشهر في أوروبا بعيدا عن أعين »المتطفلين«، إال 
أنه مني بخسارة صريحة أمام اإلكوادور 0 – 2 بهدفي المخضرم إينير فالنسيا. 
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يستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه من دون أفضل العب 
في العالم مهاجمه كريم بنزيمة، الغائب لإلصابة بمواجهة أستراليا، 
في حين تأمل تونس في تحقيق مفاجأة أمام الدنمارك، يومه الثالثاء، 
ضمن الجولة األولى من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 

في كرة القدم.
ويلتقي منتخب »الديوك« نظيره »سوكورز« في إعادة للمواجهة 
األولى بينهما في الدور ذاته قبل أربعة أعوام في مونديال روسيا 2018. 
حينها، احتسب حكم الفيديو المساعد »في آيه آر« في أول استخدام 
لهذه التقنية الجديدة في نهائيات كأس العالم ضربة جزاء لصالح 

فرنسا، ترجمها أنطوان غريزمان بنجاح في الفوز الصعب 2 – 1.
ويختلف مونديال قطر عن سابقه، إذ تلقت فرنسا ضربة معنوية 
قوية حتى قبل انطالق المنافسات بانسحاب المهاجم المخضرم ابن 
34 عاما بنزيمة، أفضل العب في العالم، من التشكيلة إلصابة بفخذه، 

لينضم إلى سلسلة غيابات أرهقت الزرق.
وتواصل مسلسل سقوط مصاب تلو اآلخر، فقبل بنزيمة، ودع تشكيلة 
بطلة 1998 و2018، كل من نجمي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، 
باإلضافة إلى الحارس مايك مينيان، قلب الدفاع بريسنيل كيمبيبي 

والمهاجم كريستوفر نكونكو.
غير أن غياب بنزيمة صب في مصلحة إعادة إحياء الثنائية بين 
كيليان مبابي وأوليفييه جيرو، التي قادت فرنسا قبل أربعة أعوام 

إلى لقبها الثاني، بمؤازرة من غريزمان.
وحتى إن قرر المدرب ديدييه ديشان الهجوم برباعي مع إضافة 
عثمان ديمبيليه، فإن القوى الموجودة بحكم الضرورة تعيد إحياء 

ذكرى موسكو الجميلة.
وتشارك أستراليا، التي تحتل المركز 36 عالميا، في نهائيات كأس 
العالم للمرة السادسة في تاريخها، وذلك بعد 16 عاما من وصولها 
إلى دور ثمن النهائي في مونديال ألمانيا، في أفضل سجل لها. كما 
تأمل في تحقيق فوزها األول في النهائيات منذ مونديال جنوب إفريقيا 

2010 )5 هزائم مقابل تعادل(.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تأمل تونس تحقيق 
مفاجأة من العيار الثقيل، أمام منتخب دانماركي يسعى بدوره إلى 
إكمال مسيرته الناجحة، التي بدأها في أمم أوروبا الصيف الماضي.

اللعب  الذي فضل   ) عاما   21( بن سليمان  أنيس  المهاجم  وقال 
الدنمارك ويلعب في  التي ولد فيها  الدولة  على  »نسور قرطاج«  ل� 
ما  نوعا  »المجموعة صعبة  بروندبي،  فريق  مع  المحلية  بطولتها 
وسيكون األمر صعبا . لكني أعتقد أن كل العب سيبذل قصارى جهده 

لتجاوز دور المجموعات«.
وتراهن تونس، الحالمة بالتأهل للمرة األولى إلى الدور الثاني، 
على ورقة الخبرة في قطر، حيث يخوض وهبي الخزري وديالن برون 
إلى  إضافة  الثاني،  مونديالهم  السليتي  ونعيم  السخيري  وإلياس 

وجوه شابة جديدة بقيادة المدرب جالل القادري.
وتطرق العب الدحيل القطري، فرجاني ساسي، إلى مباراة الدنمارك 
قائال لوكالة فرانس برس »في كل بطولة، األهم هي المباراة األولى. 
قمنا بالتحضير لها كما يجب، ونعلم جيدا أن المباراة ليست سهلة، 
وإن شاء اهلل نكون حاضرين كما يجب ونطبق تعليمات المدرب مع 

أعلى مستوى من التركيز«.
ومن ناحيتها، وصلت الدنمارك إلى قطر وفي جعبتها الكثير لترويه، 
بداية مع قصة العبها كريستيان إريكسن، العائد إلى المالعب بعد 
نوبة قلبية كادت تودي بحياته، كنجم لمنتخب بالده يسعى لالبتعاد 

قدر اإلمكان في مونديال قطر.
وقال إريكسن للصحافيين السبت »أنا سعيد فقط بالعودة. مثل 
الجميع نعلم أن المشاركة في كأس العالم مميزة. كنت محظوظا ألنني 

لعبت مرة أو اثنتين من قبل، لكنها تظل مميزة«.
وال تعتبر الدنمارك لقمة سائغة لمنافسيها، فهي سبق أن فازت 
األوروبية في نسختها  األمم  فرنسا مرتين في مسابقة دوري  على 
الحالية، فيما قال المدرب كاسبر هيولماند في مقابلة لمجلة وورلد 
في  فقط  ليس   ،2021 عام  منذ  األشياء حصلت  من  »الكثير  سوكر 

كأس أوروبا«.

تون�س تخطط لتحقيق المفاجاأة وفرن�سا تواجه اأ�ستراليا دون اأف�سل العبيها

حتضيرات املنتخب التونسي ملواجهة الدمنارك                         أ ف ب

يفتقد المنتخب البلجيكي مهاجمه روميلو 
لوكاكو، على األقل في مباراتيه األوليين في دور 
المجموعات من مونديال قطر الذي انطلق أول 
 أمس األحد، وذلك وفق وسائل إعالم محلية.

متواجدا  اإلي��ط��ال��ي  إنتر  مهاجم  يكن  ول��م 
أم��ام  مفتوح  تمرين  أول  ف��ي  ال��ف��ري��ق  م��ع 
وس��ائ��ل اإلع���الم منذ وص��ول��ه إل��ى ال��دوح��ة، 

األيسر. الفخذ  في  إصابة   بسبب 
لبلجيكا  اإلسباني  المدرب  وق��رر 
اس��ت��دع��اء  مارتينيس  روب��رت��و 
النهائيات  تشكيلة  إل��ى  لوكاكو 
منها  يعاني  التي  اإلصابة،  رغم 
أفضل هداف في تاريخ المنتخب 

مباراة(.  102 في  هدفا   68("
وعانى لوكاكو من إصابة 
الخلفية  العضلة  ف��ي 

ل���ف���خ���ذه األي���س���ر 

أب��ع��دت��ه ع��ن ال��م��الع��ب م��ن��ذ أواخ����ر غشت 
 الماضي، قبل أن يعود في 26 أكتوبر الماضي.

وكان مارتينيس يتوقع صعوبة مشاركة لوكاكو 
في دور المجموعات، بقوله خالل إعالن التشكيلة 
إنه يأمل في أن يكون جاهزا على األقل للدور 
الثاني من العرس العالمي، بعد المباريات الثالث 
 للمجموعة السادسة التي تضم أيضا كرواتيا.
وفي ظل غياب لوكاكو، من المرجح أن يلجأ 
التركي  فنربخشه  مهاجم  إلى  مارتينيس 
ميتشي باتشواي، الذي لعب أساسيا في 
المباراة التحضيرية األخيرة التي خسرها 

البلجيكيون أمام مصر 1 – 2.

البلجيكي لوكاكو يغيب عن مواجهة المنتخب الوطني

اليوم المنتظر لقطر ينتهي بخ�سارة محبطة 

مي�سي يبداأ رق�سته االأخيرة 
بمواجهة ال�سعودية

يواجه نظيره  »ألبيسيليستي«، عندما  األخيرة في صفوف منتخب  األولى من رقصته  الخطوة  ليونيل ميسي  األرجنتيني  النجم  يخوض 
السعودي على ملعب لوسيل، يومه الثالثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، التي تشهد مواجهة بين بولندا 

والمكسيك على ملعب 974.
وكان ميسي الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات صرح في السادس من أكتوبر الماضي بأن نسخة 2022 ستكون األخيرة له، وال شك بأنه يريدها 

تتويجا لمسيرة مظفرة فاز خاللها بجميع األلقاب الممكنة في صفوف برشلونة االسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، كما توج مع بالده بكوبا أميركا 
عام 2021 ليقودها إلى أول لقب قاري منذ 1993.

ويشارك ميسي )35 عاما ( في المونديال الخامس له وكانت أبرز نتيجة له حلوله وصيفا في نسخة البرازيل عام 2014.
وقال ميسي، الذي يتألق في صفوف باريس سان جرمان هذا الموسم، في حديث مع موقع االتحاد األميركي الجنوبي للعبة »نحن متحمسون جدا. لدينا 

مجموعة جيدة جدا ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست سهلة«.
وتخوض األرجنتين غمار هذه البطولة متسلحة بسلسلة من 36 مباراة دون خسارة على مدى السنوات الثالث األخيرة. وفي حال قدر لها الفوز على 

السعودية فإنها ستعادل الرقم القياسي الموجود في حوزة المنتخب االيطالي.
ويملك المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد باإلضافة إلى ميسي على المخضرم أنخل دي ماريا جناح يوفنتوس االيطالي 
االنكليزي وليساندرو مارتينيس من  الهجوم كريستيان روميرو من توتنهام  قلب  ثنائي  إلى  االيطالي الوتارو مارتينيس، باإلضافة  إنتر  ومهاجم 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي أيضا.
وفي المقابل، يتعين على المنتخب السعودي خوض مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة ايجابية أمام العمالق األميركي الجنوبي.

وينعم المنتخب السعودي، الذي يضم 12 العبا من الهالل بطل آسيا، باالستقرار التقني منذ تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونار تدريبه 
في يوليوز عام 2019، حيث نجح في قيادته إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، بعد تصدره مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.

ويحلم المنتخب السعودي في تكرار حلم التأهل إلى الدور ثمن النهائي كما فعل في باكورة مشاركاته وتحديدا في 
مونديال الواليات المتحدة عام 1994 عندما سجل له نجمه سعيد العويران هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى 

بلجيكا، قبل أن يخسر األخضر ضد السويد 1 – 3.

لوكاكو خارج احلسابات في الدور األول      أ ف ب

من مراسيم افتتاح املونديال                  أ ف ب

ميسي يلهث 
وراء اللقب 

العاملي

وحيد مبارك
أكد الدكتور موالي سعيد عفيف في تصريح لـ »االتحاد االشتراكي« 
بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، 
أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة لالعتناء بصحة األطفال، سواء قبل 
الوالدة أو بعد ذلك، مبرزا أن األرقام تؤكد تراجع نسب الوفيات في 
بالنسبة  األمر  ونفس  الوضع،  وأثناء  قبل  الحوامل  النساء  صفوف 
لألطفال ما دون سن الخامسة، بفضل تكتل الجهود بين كل الفاعلين 
والمتدخلين، انسجاما والهدف الخامس من أهداف األلفية اإلنمائية 

وكذا الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح رئيس الجمعية البيضاوية ألطباء األطفال بالقطاع الخاص 
في تصريحه للجريدة، أن البرنامج الوطني للتلقيح يعكس األهمية 
التي توليها بالدنا لألطفال، مشددا على أنه يضاهي البرامج الخاصة 
بالتلقيح في كبريات الدول، إذ مّكن من القضاء على العديد من األمراض 
وعلى رأسها شلل األطفال الذي ال يزال يشكل معضلة صحية في بعض 
الدول، مبرزا أن اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتمنيع هي 
آمنة وفعالة وتمنح مجانا لكافة الرضع منذ األسبوع األول لوالدتهم، 
مشيرا إلى أن نسبة التغطية التلقيحية على الصعيد الوطني تفوق 

95 في المئة.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية أن هذا البرنامج ال يزال 
يتطور إلى غاية الساعة، مستدال على ذلك بإدراج لقاح جديد ُيمنح على 
جرعتين والذي بات متاحا للطفالت اللواتي تبلغ أعمارهن 11 سنة، 

وذلك لمواجهة سرطان عنق الرحم الذي يعد ثاني أفتك السرطانات 
التي تصيب النساء بعد سرطان الثدي.  وشدد الدكتور عفيف على 
أن مجاالت االهتمام بصحة األطفال في المغرب تتخذ أشكاال مختلفة 
مشيرا في هذا اإلطار إلى ما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
رفقة شركائها، والبرامج الموجهة لألمهات واألطفال، كما هو الشأن 
بالنسبة لخطوتها التي جاءت بعد دعوة الملك محمد السادس إلعادة 

النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية، حيث أطلقت في 
والطفل  األم  إلى تحسين صحة وتغذية  يهدف  برنامجا  الصدد  هذا 
في ثالث جهات، ويتعلق األمر بجهة بني مالل خنيفرة وجهة مراكش 
النظام  مقدرات  من  الرفع  إلى  إضافة  تافياللت،  درعة  وجهة  أسفي 

الصحي الجماعاتي.
»االتحاد  لـ  الصحي في تصريحه  الخبير  أكد  ذاته،  السياق  وفي 
االشتراكي« على األدوار البالغة األهمية التي يقوم بها المرصد الوطني 
لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة لال 
مريم، من أجل النهوض بأوضاع الطفولة ولحماية أطفال المغرب على 
كافة المستويات، مشيرا إلى ما تم القيام به خالل الجائجة الوبائية 
لفيروس كوفيد 19، على سبيل المثال ال الحصر، من خالل التدابير التي 
تم تسطيرها لمصاحبة األطفال، والرقمنة، والبرنامج الوطني لمحاربة 
االعتداء الجنسي والعنف وغيرها من البرامج الموجهة لهذه الفئة، 
حتى تستفيد من كل السياسات الموجهة لها، بما يحقق لها التوازن 
الصحي والمعرفي ويصون حقوقها ويساهم في تنشئتها تنشئة سليمة 
الدكتور عفيف  ونّوه  نفسها ووطنها مستقبال.  لها خدمة  يتيح  بما 
ارتباطا بالجائحة بخطوة توفير بالدنا اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 
لألطفال ما بين 12 و 17 سنة مجانا، ونفس األمر بالنسبة للصغار 
الذين يعانون من أمراض مزمنة ما بين 5 و 11 سنة، وهي الخطوة 
التي أكد المتحدث أنها أتاحت العودة إلى التعليم الحضوري ومّكنت 
من إعادة الحياة إلى الحجرات الدراسية وساهمت في منح تمدرس 

طبيعي لكافة األطفال.

للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  مقر  يحتضن 
المعرض  بالرباط،  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
والحضارة  النبوية  للسيرة  الدولي  والمتحف 
اإلسالمية، الذي يسلط الضوء على حياة الرسول 
محمد صلى اهلل عليه وسلم، ويبرز مختلف جوانبها، 
من خالل 20 قسما تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

ومن بين أهم أقسام هذا المعرض، الذي ينظم 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، قسم »النبي كأنك تراه«، الذي يقدم أثاث 
النبي ومقتنياته مثل جلبان السالح والمة الحرب 

واألفيق والحصير، فضال عن 
مدرى  من الخشب تشبه تلك التي كان يستعين بها 
النبي لتسريح شعره وسريرخشبي مصنوع من نفس 
الخشب والمواد التي استعملت في تصميم سريره.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المعرض الذي أشرف 
موالي  األمير  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
الحسن، على افتتاحه الخميس الماضي، يفد إلى 
لهذا  اإلسالمي  العالم  في  الثقافة  عاصمة  الرباط 

العام، في أول ظهور له خارج المدينة المنورة.
وتعرض شاشات تفاعلية في هذا المعرض كل 
ما يتعلق بطعام النبي )ص( وشرابه، إذ تبرز أنه 
كان يحب تناول الد ب اء والعسل والذراع من اللحم 
والزبد والتمر والحيس والثفل، وتقف على آدابه في 

األكل والشرب وأخالقه ضيفا ومضيفا. 
نفسه  القسم  في  أخرى  تفاعلية  وتسلط شاشة 
الضوء على لباس النبي وأناقته، إذ تبرز أنه ارتدى 
ذوقه  رفيع  على  تشهد  اللباس  من  عديدة  أنواعا 
وعظيم اهتمامه بمظهره وكريم تواضعه وبعده عن 
واألقبية  واألردية  الحلل  األنواع،  تلك  ومن  الكبر، 
والسراويل  والقميص  والعمائم  والجبة  والبرود 
أن  الشاشة  هذه  تذكر  كما  وغيرها.  وج  ر  والف 
النبي صلى اهلل عليه وسلم لبس من ألوان اللباس 
األبيض، وكان أحبها إليه، كما لبس األحمر واألسود 

واألصفر واألخضر.
النبي  أسماء  أخــرى،  تفاعلية  شاشة  وتتناول 
وصفاته ونعوته، التي يبلغ عددها أكثر من 450، 
النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  من  مستقاة  وهي 
والمداعب  والمربوع  الكف  واللين  الكاسي  ومنها 

والمكفي  والصفي  الــوجــه  والمليح  أصحابه 
للسلم  والجانح  المصطبر  والعابد  المستهزئين 

والممتلئ جوفه حكمة.
المنبر  يحاكي  خشبيا  منبرا  المعرض  ويقدم 
الذي كان يتخذه النبي )ص(، إلى جانب شاشتين 
النبوية  الخطب  وقائمة  أنواع  تبرزان  تفاعليتين 

وكل ما يتعلق بالمنبر قبل وأثناء وبعد اتخاذه.
ويشتمل قسم »الروائع والبدائع« قصص الحب 
واالفتداء وروائع الذوق النبوي واألناقة واإليتيكيت، 
وروائع وصف الصحابة للنبي فضال عن قصص 

االقتداء واالقتفاء.
ويقترح هذا المعرض الموسوعي، من خالل قسم 
لـ  مكة المكرمة وقسم المدينة المنورة، مجسمين 
يبرزان شكل  و«المدينة المنورة«  »مكة المكرمة« 

وحالة المدينتين وأهم معالمهما في زمن النبي.
تعليميا  إبداعيا  قسما  كذلك  المعرض  ويضم 
يعرض عددا من األفالم التفاعلية للسيرة النبوية، 
فضال عن قسم البلدان واألماكن التي زارها النبي 

أو مر بها أو أقام فيها.
وفي قالب افتراضي يحاكي الحقيقة، يبرز »قسم 
تلك  عليها  كانت  التي  الحالة  الشريفة«  الحجرة 

الحجرة.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لمنظمة العالم 
اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة، سالم بن محمد 

المالك، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أن »معرض الحجرة النبوية يوثق بدقة عالية ألول 
مرة في التاريخ شكل وحالة الحجرة، كأنك تعيش 

بداخلها وتراها«. 
وأضاف سالم بن محمد المالك أن كل المعروضات 
والمتحف  المعرض  في  الموجودة  والمحتويات 
الدولي للسيرة النبوية والحضارة اإلسالمية تجد 
أصلها وأثرها في القرآن الكريم واألحاديث النبوية 

وما رواه الصحابة.
وتجدر اإلشارة إلى أن المعرض والمتحف الدولي 
للسيرة النبوية والحضارة اإلسالمية المقام بمقر 
المتجولة  النسخة  يعتبر  الرباط،  في  اإليسيسكو 
تحتضن  التي  النبوية،  السيرة  لمتاحف  األولــى 

المدينة المنورة مقرها الرئيس.
ويعتبر هذا المعرض تتويجا لشراكة استراتيجية 
بين منظمة اإليسيسكو، ورابطة العالم اإلسالمي، 
المغربية،  بالمملكة  للعلماء  المحمدية  والرابطة 
وهو يعنى بتقديم رسالة اإلسالم ممثلة في العدل 
والسالم والرحمة والتسامح والتعايش واالعتدال، 
اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الشريفة والتاريخ 
اإلسالمي، وفق أحدث التقنيات التي تجعل الزائر 
واآلثار  والمشاهد  النبوية  السيرة  أبعاد  يعيش 

التاريخية وكأنه في قلب الحدث.

في الواجهة02
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معر�ض ال�سيرة النبوية »النبي كاأنك تراه« يحل بالرباط

الأ�ساتذة المتعاقدون يدعون اإلى توحيد �سفوف 
ال�سغيلة التعليمية وي�سربون يوم الجمعة المقبل 

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

 جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

زوجة األخ عبد السالم خيرات 
في ذمة اهلل 

التحقت  بالرفيق األعلى  الفاضلة زينب  المعتصم،  زوجة 
أخينا عبد السالم خيرات، يوم األحد 20 نونبر 2022، وقد 

ووري جثمانها الطاهر بمقبرة الغفران بالدار البيضاء. 
وخلف رحيل الفقيدة حزنا وأسى عميقين، لما كانت تتمتع 

به، رحمها هلل، من دماثة األخالق وحسنها. 
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي والمواساة 
وإلى  خيرات،  السالم  عبد  األخ  الراحلة،  زوج  إلى  القلبية 
أبنائها، وإلى أفراد عائلتي  خيرات والمعتصم، راجين  للفقيدة 
المغفرة والرضوان وأن يسكنها فسيح الجنان، ويلهم ذويها 

الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عمر مسعاوي في ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء هلل 
وقدره وبحزن شديد، فقدت 
المشمول  مسعاوي،  عائلة 
تعالى،  بإذنه  هلل،  برحمة 
مرض  بعد  عمر،  مسعاوي 
عالج،  معه  ينفع  لم  عضال 
وذلك يوم الجمعة 18 نونبر 
جثمان  ووري  وقــد   ،2022
الفقيد الطاهر الثرى بمقبرة 

باب اغمات بمراكش.
وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم عائلة البحيري، االشكر، 
رعدشاه ومخدو بأحر تعازيهم القلبية وأصدق مواساتهم 
الحق  عبد  وزوجها  وليلى  اسماعيل  سمحمد،  أبنائه:  إلى 
المزيلي، سائلين المولى جلت قدرته أن يرحم روحه الطاهرة 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في أعلى عليين، وأن  وأن ُيبوِّ
يسكنه جنانه مع الذين أنعم هلل عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويه 

الصبر الجميل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

المناضل عبد الكريم خليد
في ذمة اهلل

انتقل إلى عفو هلل ورحمته األخ خليد عبد الكريم، المناضل 
االتحادي والنقابي بسوق الجملة للخضر والفواكه.

المناسبة يتقدم االتحاديون واالتحاديات بأحر   وبهذه 
التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد أسرته بخالص التعازي 
راجين من العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان . إنا 

هلل وإنا إليه راجعون

تعزية في وفاة والدة محمد 
سرتي 

بقلوب مؤمنة بقضاء هلل 
وقدره، شيعت أسرة التربية 
 18 الجمعة  يوم  والتكوين، 
صالة  بعد   2022 نونبر 
بمسجد  والجنازة  الجمعة 
بمدينة  تــارغــونــت  بـــاب 
الفقيدة  جنازة  تــارودانــت، 
لال  حياتها  قيد  المسماة 
أحمد.  موالي  بنت  الزهراء 
المؤلمة  المناسبة  وبهذه 
وهذا المصاب الجلل، يتقدم 

أعضاء المكتب اإلقليمي لمؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم 
بتارودانت  وأعضاء المكتب اإلقليمي والمحلي للنقابة الوطنية 
للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء 
مجلس الفرع بالمدينة وفعاليات المجتمع المدني، واألصدقاء 
واألحباب، بأحر التعازي القلبية لزوجها الحسين بن ابراهيم، 
وألبنائها )عبد الهادي – محمد – خالد – فاطمة – خديجة – 
بهيجة(، راجين من العلي القدير أن يتغمدها بواسع المغفرة 
والرضوان وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

في يومهم العالمي

الدكتور �سعيد عفيف: المغرب قطع اأ�سواطا كبيرة في الرتقاء ب�سحة الأطفال

م�سدرو الفواكه والخ�سر ي�ستنكرون ت�سريحات الأمين العام 
لحزب »البام« الحاطة من كرامة الفالح ويطالبون بالعتذار 

عبد اللطيف الكامل 

في بيان لها توصلنا بنسخة منه، يوم األحد 
20 نونبر2022، استنكرت الفيدرالية البيمهنية 
المغربية إلنتاج وتصدير الفواكه التصريحات 
غيرالمسؤولة التي تفوه بها األمين العام لحزب 
األصالة والمعاصرة في حق القطاع الفالحي، 
وحاطة  مستفزة  الفيدرالية  اعتبرتها  والتي 
بكرامة الفالح المغربي، سواء أكان منتجا أو 
ملففا أومصدرا، وذلك حين اعتبر األمين العام 
القطاع الفالحي حلقة غير مهمة داخل منظومة 

االقتصاد الوطني. 
واستغربت الفيدرالية كيف تفوه األمين العام 
للبام بهذه التصريحات مع أن القطاع الفالحي 
في نظرها »يلعب دورا أساسيا في انتعاش 
االقتصاد الوطني لمساهمته في إدخال العملة 
الصعبة، والتي من خاللها يمكن جلب جميع 
المواد المستعملة كالطاقة واألدوية وغيرها، 
وبدون العملة الصعبة اليمكن للمغرب استيراد 
العديد من المواد المهمة إلى داخل الوطن«.

األصالة  حزب  عام  أمين  بتصريح  ونددت 
والمعاصرة ألنه يضرب بعمق االستثمار الكبير 
في المجال الفالحي ويمس وبشكل كبيراألمن 
الغذائي للمواطنين الذي يساهم الفالح المغربي 

المنتج  على توفير الخضر والفواكه وجميع 
المنتوجات الفالحية باألسواق الداخلية، بشكل 
دائم ومستمر وفعال، في سبيل إيجاد توازن 

عادل بين التصدير وتزويد األسواق.
المغربية  البيمهنية  الفيدرالية  واعتبرت 
التصريحات  هذه  الفواكه  وتصدير  إلنتاج 
أن  خاصة  للحقيقة  ومنافية  للواقع  مجانبة 
القطاع الفالحي هو ركيزة أساسية في االقتصاد 
الوطني بدليل أن العديد من البرامج والمشاريع 
نادى بها جاللته منها تهم المجال الفالحي 
كبرنامج المغرب األخضر وتشييد العديد من 
البحر إضافة  مياه  تحلية  السدود ومحطات 

إلى برنامج الجيل األخضر.
ولذلك تدين، في بيانها المشار إليه أعاله، 
التصريح المستفز والمخالف للواقع ألنه يحط 
من كرامة الفالح والعاملين في القطاع عوض 
أن يقدم الشكر والتقدير للعامالت والعاملين 
ألنهم يعملون ويكدون لتموين األسواق الداخلية 

المحلية بالخضر والفواكه.
التصريح  صاحب  الفيدرالية  وطالبت 
األصــالــة  لــحــزب  ــعــام  ال األمــيــن  المستفز، 
لجميع  رسمي  اعتذار  بتقديم  والمعاصرة، 
الفالحين بصفته وزيرا داخل الحكومة ألنه بهذا 
التصريح يضرب باالستثمار عرض الحائط .

و. مبارك
أكد سعيد احميدوش أن الدارالبيضاء تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنمية 
المحلية، مبرزا أن هناك سياسات ذات بعد واحد ال تتماشى والمتغيرات الراهنة 
بالنظر لطبيعة المشاكل المطروحة وعلى رأسها تلك التي تخص السكن واالندماج 

االجتماعي.
وأوضح والي جهة الدارالبيضاء سطات في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة 
السابعة لمنتدى خريجي المدرسة المركزية للمهندسين بفرنسا أن التخطيط 
الحضري المستقبلي يتطلب إشراك كل المتدخلين من منتخبين على مستوى 
أن  على  مشددا  المختصة،  الدولة  ومؤسسات  المختلفة  الترابية  الجماعات 
الولوج إلى العقار بجهة الدارالبيضاء سطات تعتريه العديد من الصعوبات، 
فضال عن ندرته. ووقف احميدوش عند األدوار التي يمكن للمهندسين القيام بها 
للمساهمة في تطوير برامج التنمية بشكل عام والجهوية منها بشكل خاص، 
الفتا االنتباه إلى عدد من التحديات التي باتت تطرح نفسها اليوم بشكل ملّح 
ليس في المغرب فحسب بل في العالم بأسره، ومنها إشكالية التدبير الطاقي 

وإنجاح ورش الرقمنة.
وأكد المسؤول الترابي األول بجهة الدارالبيضاء سطات في كلمته ارتباطا 
بالشق المتعلق بالتحديات أن أزمة تدبير الماء تعتبر من بين األزمات التي 
ترخي بظاللها بقوة على المشهد اليومي في سائر تراب المملكة، مبرزا أنه 
يمكن اتخاذ تدابير تقشفية تهم الماء الصالح للشرب على مستوى العاصمة 
االقتصادية بسبب تأخر التساقطات المطرية، الفتا انتباه الحاضرين إلى أن 
الصالح  بالماء  الدارالبيضاء  لمدينة  الرئيسي  المزود  المسيرة  سّد  منسوب 
للشرب قد تدنى وتقّلًص، وهو ما يجب التعامل معه بكل مسؤولية والتزام في 

عالقة باالستعماالت اليومية للمياه. 
يذكر أن هذا اللقاء عرف برمجة مجموعة من الورشات التي تناولت قضايا 
مهمة تتعلق بالتخطيط العمراني، في ارتباط بالحكامة واإلدماج االقتصادي 

واالجتماعي ثم تحديات التنقل وكذا قضايا االستدامة. 

الوالي احميدو�ض يعترف باأعطاب 
التنمية المحلية للدارالبي�ساء

جالل كندالي 
استنكرت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم 
التعاقد، ما تعرض له المحتجون، يوم الخميس 17 نونبر 
بالرباط، من قمع وحصار خلف جرحى ومعطوبين ومعتقلين، 
في  والكوني  الدستوري  حقهم  لممارستهم  سوى  لشيء  ال 
االحتجاج واإلضراب؛ كما جاء على لسان التنسيقية في بالغ 

لها .
من  مسلسل  بعد  البالغ،  ذات  يقول  التدخل،  هذا  ويأتي 
ما  حول  الوطنية  التربية  ــوزارة  ل المغشوشة  الــحــوارات 
يسمى«النظام األساسي الجديد«، هذا األخير الذي يراد منه 
تقنين هجومات الدولة وشرعنتها، بل أكثر من ذلك الزحف على 
المكتسبات البسيطة لنساء ورجال التعليم، بذرائع التحفيز 
والتوحيد والعدالة واإلنصاف وغيرها من شعارات طوباوية، 
فأين العناية بكرامة المدرس لما ينكل به في الشارع ويتعرض 

لكل أنواع السب والشتم؟ وأين مكانة مربي األجيال
عند وزارة التربية وهو يتعرض يوميا لكل أشكال االحتقار 

واإلهانة؟ 
في هذه األجواء، تقول التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد، دعت وزارة التربية والتعليم، اإلطارات 
النقابية إلى جلسة حوار، يوم االثنين 21 نونبر، فكيف ينسجم 
حوار في ظل قمع ومحاكمات صورية في حق المناضلين؟ 

متسائلة، هل تجويد المدرسة العمومية يكون بالقمع
والتنكيل على إثر كل احتجاج؟ وهل وزارة التربية الوطنية 
تعتبر مطالب نساء ورجال التعليم مجرد أمور ثانوية ال أهمية 

لها؟ أم أن وصايا البنك الدولي كبلت يديها؟
يفند  المعيش  الواقع  إن  بالقول،  التنسيقية  وتجيب 
األسطوانة المشروخة التي تلمع بها وزارة التربية مخططاتها 

الرامية لإلجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم تحت شعار 
کاذب »تجويد المدرسة العمومية«، وتنكشف حقيقة النظام 
األساسي الجديد الرامي لسلب الحقوق المادية والمعنوية 
من نساء ورجال التعليم واستعبادهم بمهام إضافية خارج 
مهامهم الرئيسة وبدون أي تعويض؛ وبناء على هذا األمر، 
وجب على الشغيلة التعليمية، ترى التنسيقية، بلورة فعل 
فال  الممنهج،  التغول  هذا  مواجهة  أجل  من  موحد  نضالي 
يمكن مواجهة الهجوم المنظم باألشكال النضالية المشتتة، 
فبدون وحدة نضالية على أرضية مشتركة لن يتحقق سوى 
الفتات الذي تحاول الدولة وأجهزتها تهويله وتسويقه بأنه 

إنجاز غير مسبوق.
الذين  الدعم  الوطنية لألساتذة وأطر  التنسيقية  وأعلنت 
مع  والالمشروط  المبدئي  تضامنها  التعاقد،  عليهم  فرض 
من  المقصيون  بحقوقها:  المطالبة  التعليمية  الفئات  سائر 
خارج السلم، الزنزانة 10، الملحقون، المفتشون، المساعدون 
التقنيون....،داعية الشغيلة التعليمية إلى الجلوس إلى طاولة 
التنسيق النضالي الواضح، على أرضية تحصين المناضلين 
والدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة عموما بعيدا عن البرامج 
النضالية األحادية الجانب؛ مؤكدة تشبثها باإلدماج في أسالك 
الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد؛ ورفضها ألي نظام 
والمكتسبات،  الحقوق  على  الزحف  إلى  رام  أساسي جديد 

وتكريس ما يسمى »التوظيف الجهوي.«
وأكدت التنسيقية أن ال حوار إال على أرضية اإلدماج في 
والمتابعات،  األحكام  وإسقاط  العمومية،  الوظيفة  أسالك 
واالستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية بمراسم تعديلية 
للنظام األساسي الحالي )نظام 2003(، وليس عبر أي نظام 
أساسي آخر؛ داعية الشغيلة التعليمية عموما إلى تجسيد 

اإلضراب الوطني يوم 25 نونبر الجاري.

في أول ظهور له خارج المدينة المنورة وافتتحه ولي العهد
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معر�ض ال�سيرة النبوية »النبي 
كاأنك تراه« يحل بالرباط

 األول يتعلق بإعالن األكاديمية الدولية للحلزون عن نيتها   
فتح باب التسجيل في الندوات التكوينية النظرية والتطبيقية  
في تربية الحلزون، بمراكش، وقد وضعت رئيستها مشكورة   
العنوان والبريد اإللكتروني وكل إحداثيات العملية التي 

يراد من خاللها  أن تكون 
"نقطة انطالقة للمهتمين 
بقطاع الحلزون بالمغرب 

وإفريقيا".
وه���ي ف��رص��ة ن���ادرة 
تنفيذي  لجهاز  بالنسبة 
ما زال يحبو في البحث 
مقتضيات  ت��ن��زي��ل  ع��ن 
دس����ت����وري����ة، وأخ�����رى 
استعجالية تهم المعيش 
ال��ي��وم��ي، ل��ك��ي ت��ط��ور 

مهاراتها.
السيد  على  وأق��ت��رح   
رئيس الحكومة أن يعطي 
وبال  جماعيا   تسجيال 

تردد ألعضاء فريقه.
 هي فرصة ال تعوض 
ل��ل��ت��م��رن ع��ل��ى ح��ي��اة 
ال���ح���ل���زون، دس��ت��وري��ا 
وسياسيا ومؤسساتيا..

ف��إذا ك��ان، الق��در اهلل، 
بالفشل،  ذل��ك  ت��وج  ق��د 
الحلزوني  التعلم  أي 
واك���ت���س���اب م���ه���ارات 
ال��ح��ل��زون ال��ب��ط��يء في 
تسيير دواليب الحكومة، 
فهناك مقترح جماعي على 
النظر  التنفيذي  الجهاز 
من  االنتقال   .. وهو  فيه 

الحلزونية إلى.. الشلل، وهو موضوع السرور الثاني .
  وهذا الخبر الثاني ينطلق من أن المغاربة شعب صبار،  
ولهذا لم يعد الغالء وحده هو االختبار الوحيد لهذا الصبر، 
بل أنهم باركوا انتقال البالد إلى مرتبة ثانية عنوانها الشلل: 
شلل في المحاكم وشلل في المؤسسات التعليمية، وشلل 

قريب في الموانئ وشلل .. في الحكومة بدورها.
 ومن ألطاف اهلل بها أن شللها يشجعها على الزحف 

على ما تٍبقى من قدرة شرائية.
 الخبر الثالث أن األزمة ستزداد وسيزداد صبر المغاربة 
وستزداد أرباح شركاء الحكومة، من رجال المحروقات…. 
وستزداد الضرائب على كل المعنيين بدفعها، وسيزداد لي 
الذراع ورهانات القوة بين قطاعات واسعة وبين الحكومة..
 وإن كان ال أحد يمكنه أن يعفي القطاعات الخاصة من 
أن إنسانا يصنف  المستبعد جدا  الضريبة، باألحرى من 
نفسه كاشتراكي ديموقراطي، يعتبر الضريبة هي أحد أشكال 
التضامن بين الفئات المجتمعية، أن يفعل ذلك. نحن نشترط 

فقط أن تكون هناك عدالة ضريبية.
وال يعقل أن تجد الحكومة ألف سبب لكي يدفع الجميع 
الضريبة وال تقوم بما يوجبها عندما تكون هناك أرباح فاحشة 
في الجانب الحار من المحروقات. وهي تمس القطاعات كلها 
وتعتبر األرباح في جزء منها، اقتطاعا ضريبيا من مداخيل 
جميع فئات المجتمع لصالح المنعشين النفطيين ومن أجل 

الدولة...

02

0406

12

02

03

02

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

 اأخبار 
�سارة للغاية 
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�سلل واأرباح 
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عبد الحليم بنمبارك

المحركات  أحد  االستثمار  يشكل 
األساسية لعجلة التنمية االقتصادية 
والمجالية  والبيئية  واالجتماعية 
المستدامة، كما يمثل وسيلة دينامية 
الشغل،  لفرص  وموفرة  للدخل  مدرة 
الظرفية  هذه  في  يستدعي،  ما  وهو 
التي تواجهنا فيها إكراهات وتحديات 
والمالية  االقتصادية  األزمة  أفرزتها 
في  ال��ح��رب  ع��ن  الناتجة  العالمية 
ألسعار  القياسي  واالرتفاع  أوكرانيا 

النفط والغاز والندرة الغذائية فضال 
عن هواجس التقلبات المناخية، إيالءه 
بكل  الضوء،  وتسليط  األهمية  بالغ 
جرأة ووضوح، على كل المسببات التي 
خلق  بغاية  ببالدنا  االستثمار  تعيق 
مناخ مشجع وشفاف يتيح للرأسمال 
المنتج  ب��دوره  القيام  االستثماري 
الضمانات  بكل  يتمتع  محصن  وهو 
والمؤسساتية  واإلداري��ة  القانونية 

والقضائية.
بأهمية  االستثمار  ملف  ويحظى 
البالد  ف��ي  سلطة  أعلى  ل��دى  بالغة 
تعكس انشغاله القلق بما يواجه هذا 
الملف الشائك من تحديات ومعوقات 
مستوى  إلى  به  االرتقاء  دون  تحول 
التطلعات. لذلك يحرص جاللة الملك 
من خطاب إلى آخر إلى التنبيه ودعوة 
السلطات المعنية إلى إصالح مكامن 
الخلل في منظومة االستثمار ببالدنا 
وإعطاء جرعات لضخ دماء جديدة في 

مشروع النهوض بهذا القطاع.

ال�ستثمار بين الإكراهات والتطلعات

باريس: يوسف لهاللي 

الديبلوماسية  المواجهة  تأججت 
ب��ي��ن ف��رن��س��ا وإي��ط��ال��ي��ا األس��ب��وع 
األخيرة  ه��ذه  رف��ض  بعد  الماضي، 
استقبال سفينة »اوسيان فيكينغ«، 
إلى  استثنائي  بشكل  دخلت  والتي 
الالجئين  توزيع  ليتم  تولون  ميناء 
على عدة بلدان أوربية خاصة فرنسا 

وألمانيا.
هذا الرفض اإليطالي لن يكون هو 
األخير، وهو ما يعني أن ملف الهجرة 

واستقبال بواخر اإلغاثة سوف يعود 
إلى الواجهة وإلى المزيد من التوتر 
الديبلوماسي بين روما وباريس، وهو 
عالمة على التحول في سياسة الهجرة 
وزراء  رئيسة  وصول  بعد  بإيطاليا 
جديدة تمثل اليمين المتطرف، الذي 
جعل من الهجرة أحد أعمدة سياسته 
الداخلية والخارجية، ودافعت رئيسة 
ميلوني  جورجيا  اإليطالية  الوزراء 
الصارم  نهجها  عن  الصحافة  أمام 
مؤكدة  الهجرة  الجديد حيال قضية 
أن »على متن هذه السفن، ليس هناك 

ناجون إنما مهاجرون«.
وسمحت روما في البداية لجزء فقط 
من الناجين الذين حاولوا العبور من 
أوروبا،  إلى  إفريقيا  شمال  سواحل 
بالنزول إلى الرصيف، ما أثار استياء 
منظمات إنسانية. وفي نهاية المطاف 
سمحت لثالث سفن إسعاف بإنزال كل 

ركابها الثالثاء.

فرن�سا - اإيطاليا: العودة اإلى التوتر

الروائي محمد 
الهرادي ُيرافق دانتي  

اإلى الدار البي�ساء

نوه بنمو زراعة الفواكه باألقاليم اجلنوبية للمملكة ومبيناء الداخلة الذي سيتم تشغيله يف 2027
تقرير اأمريكي: المغرب في المرتبة 15 �سمن اأكبر م�سدري الفواكه في العالم

نظم مختبر السرديات  بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، الندوة العلمية 
لطلبة الدكتوراه في تكوين  الثانية عشرة )12( 
تحليل الخطاب السردي، يوم الخميس 10 نونبر 
2022، بمكتبة الكلية، في موضوع«قراءات بمناهج 

مختلفة في رواية »دانتي« لمحمد الهرادي.
نسقت أشغال الندوة العلمية ذة/عائشة المعطي 
التي أشارت، في البداية،  إلى أهمية الندوة التي 
تهدف  االنفتاح على منهجية جديدة  في  تتمثل 
لتقديم دراسات شاملة لألعمال السردية، مؤكدة أن 
قراءات هذه الندوة، نشرها المختبر، بعد التحكيم، 
الحادي  العدد  الدكتوراه«،  دفاتر  مجلة«  ضمن 
العجائبية  للعوالم  استكناه  هي   ،2022 عشر- 
الهرادي  محمد  أسلوب  ميزت  التي  والغرائبية 

منذ أولى إصداراته.

انتخاب فادي وكيلي ع�سراوي 
بالإجماع كاتبا عاما لل�سبيبة التحادية

انتخب فادي وكيلي عسراوي كاتبا 
االتحادية،   للشبيبة  باإلجماع  عاما 
الجاري،  نونبر   20 األحد  أمس  أول 
ب��م��ق��ر ح���زب االت���ح���اد االش��ت��راك��ي 

للقوات الشعبية بالرباط.
وهما  له  نائبين  انتخاب  تم  كما 
معتمد  اإلل��ه  وعبد  لعصب  سميحة 
جانب  إلى  فايق  أمين  المال  وأمين 

منسقي فرق العمل.

المكتب  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  وت��م 
برئاسة  االتحادية  للشبيبة  الوطني 
األس��ت��اذ  ل��ل��ح��زب  األول  ال��ك��ات��ب 
إدري����س ل��ش��ك��ر، ال���ذي أل��ق��ى كلمة 
المؤتمر  رئيس  توجيهية بحضور 
االتحادية  للشبيبة  التاسع  الوطني 
المكتب  وأعضاء  الصيبري  هلل  عبد 
وعبد  الصباني،  جمال  السياسي، 
الرحيم شهيد وأحمد المهدي مزواري.

م�سدرو الفواكه والخ�سر 
ي�ستنكرون ت�سريحات 

الأمين العام لحزب »البام«
في بيان لها توصلنا بنسخة منه، يوم األحد 
20 نونبر2022، استنكرت الفيدرالية البيمهنية 
المغربية إلنتاج وتصدير الفواكه التصريحات 
غيرالمسؤولة التي تفوه بها األمين العام لحزب 
األصالة والمعاصرة في حق القطاع الفالحي، 
وحاطة  مستفزة  الفيدرالية  اعتبرتها  والتي 
المغربي، سواء أكان منتجا أو  الفالح  بكرامة 
ملففا أومصدرا، وذلك حين اعتبر األمين العام 
القطاع الفالحي حلقة غير مهمة داخل منظومة 

االقتصاد الوطني. 

حوار الح�سارات بفا�ض: 
انت�سار للم�سترك 

الإن�ساني
في عالم تحتدم فيه النزاعات المسلحة على 
خلفية تضارب المصالح السياسية واالقتصادية، 
وتتفاقم فيه نزوعات الهيمنة واالستعالء تعصبا 
وثقافية،  فكرية  توجهات  أو  دينية  لمعتقدات 
تزداد  والغلو،  التطرف  ظواهر  فيه  وتستفحل 
الحاجة إلى تواصل هادئ وهادف وبناء يتأسس 
على قيم التفاهم والتسامح والسالم والتعايش 
بين الشعوب واألمم، انطالقا من حوار حضاري 
راق يستلهم من التنوع الهوياتي والخصوصيات 
للمشترك  انتصارا  وتكامله،  قوته  الثقافية 

اإلنساني ودرء لنزوعات التنافر والتباعد. 

الوالي احميدو�ض يعترف باأعطاب التنمية المحلية للدارالبي�ساء
يف الدورة 38  ملؤمتر  صحفيي ضفتي البحر األبيض املتوسط 

يون�ض مجاهد: التعاون بين ال�سحافة والبحث الأكاديمي، يطور ثقافة 
البتعاد عن اإطالق الأحكام الجاهزة، والجري وراء الإثارة الرخي�سة

م�سطفى العبا�سي: الو�سول اإلى الدورة 38 مفخرة لكل القيمين 
على هذه ال�سراكة  المغربيةالإ�سبانية

خافيير مارتينيز: الموؤتمر يناق�ض التقارب بين ال�سفتين خا�سة في هذه 
الظرفية التي تعي�سها العالقات المغربية الإ�سبانية

عبدالكبير خ�سي�سن: نحن  في لحظة تحتاج فيها ال�سعوب اأكثر،
اإلى اإعالم  من�سبط اإلى قواعد واأخالقيات المهنة

ال يعقل أن 
جتد احلكومة 
ألف سبب لكي 
يدفع اجلميع 

الضريبة 
وال تقوم 

مبا يوجبها 
عندما تكون 

هناك أرباح 
فاحشة يف 

اجلانب احلار 
من احملروقات

اليوم ينهي المنتخب الوطني تح�سيراته 
لمواجهة كرواتيا و�سط اأجواء من التفاوؤل

تحضيراته  الثالثاء،  يومه  المغربي،  الوطني  المنتخب  ينهي 
الحادية  من  بداية  الكرواتي،  المنتخب  أمام  األربعاء  غد  لمباراة 
عشرة بالتوقيت المغربي )الواحدة بعد الزوال بالتوقيت المحلي(، 
على أرضية ملعب »البيت«، الذي يتسع ل� 60 ألف مشجع، ضمن 
المجموعة السادسة بمونديال 2022، الذي يتواصل على المالعب 

القطرية إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
وستكون هذه الحصة التدريبية فرصة أمام الناخب الوطني وليد 
التي سيدخل  المجموعة  اللمسات األخيرة على  الركراكي لوضع 

بها لقاء الغد، وبعث مزيد من رسائل التحفيز لالعبيه، خاصة وأن 
الدور  إلى  العبور  بالغة في طريق  المواجهة تكتسي أهمية  هذه 
بداية من  تدريبية،  االثنين حصة  أمس  بأنه خاض  الثاني، علما 
الحادية عشرة والنصف صباحا بالتوقيت المغربي، وخصصها 
لتعزيز المنسوب البدني، خاصة بعد تعزيز طاقم الفريق الوطني 
بمعد بدني إسباني، بغاية تحسين الحالة البدنية لالعبين، وتقليل 

هامش اإلصابات لدى الالعبين المغاربة.
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سجلت الدورة السادسة من بطولة 
القسم الممتاز لكرة السلة، والتي تأجلت 
عنها مباراة جمعية سال واتحاد طنجة 
أندية  أربعة  ع��ودة  الح��ق،  موعد  إلى 
باالنتصار من خارج الميدان، يتقدمها 
نغمة  استعاد  الذي  الرياضي،  الفتح 
الفوز وأكرم وفادة جمعية بني يزناسن 
  ،40  –  120 أمريكية  بحصة  الجريح 

وهي حصة تغني عن كل تعليق.
كما تمكن أمل الحاجب، ظاهرة هذا 
الموسم، من العودة بفوز هام ومستحق 
على حساب أولمبيك اليوسفية بحصة 
88 – 44، ليحافظ على رتبته الثانية، 
في انتظار إجراء مباراته المؤجلة أمام 

الجيش الملكي. 
بقيادة  المراكشي،  الكوكب   ونجح 
م���درب���ه م��ص��ط��ف��ى ش��ي��ب��ا، والع��ب��ي��ه 

المتمرسين، في العودة بفوز هام واستراتيجي 
من العرائش أمام نادي ليكسوس، بفارق ثالث 

نقط )74 – 71(.
وتمكن مجد طنجة، الذي بصم على انطالقة 
ناجحة هذا الموسم، بدوره من العودة بالفوز من 

فاس أمام الماص، بحصة97 – 89.
من  أكثر  تطرح  الدار  بعقر  الفاسيين  هزيمة 
عالمة استفهام، وتدعو جميع مكونات الفريق، 
مراجعة  إلى  التقني،  والطاقم  الالعبين  خاصة 

األوراق قبل فوات األوان.
وحقق الجيش الملكي فوزا سهال على حساب 

الوداد، الجريح، بحصة 78 – 67. الفريق األحمر 
فشل من جديد في تحقيق فوزه األول هذا الموسم.
يذكر أن فرق جمعية سال واتحاد طنجة  وأمل 
الحاجب  والجيش الملكي والكوكب المراكشي 

والرجاء تتوفر على مباراة ناقصة.

تحضيراته  الثالثاء،  يومه  المغربي،  الوطني  المنتخب  ينهي 
الحادية  من  بداية  الكرواتيا،  المنتخب  أمام  األربعاء  غد  لمباراة 
عشر بالتوقيت المغربي )الواحدة بعد الزوال بالتوقيت المحلي(، 
على أرضية ملعب »البيت«، الذي يتسع ل� 60 ألف مشجع، ضمن 
المجموعة السادسة بمونديال 2022، الذي يتواصل على المالعب 

القطرية إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
وستكون هذه الحصة التدريبية فرصة أمام الناخب الوطني وليد 
الركراكي لوضع اللمسات األخيرة، على المجموعة التي سيدخل 
بها لقاء الغد، وبعث مزيد من رسائل التحفيز لالعبيه، خاصة وأن 
الدور  إلى  العبور  بالغة في طريق  أهمية  تكتسي  المواجهة  هذه 
من  بداية  تدريبية،  االثنين حصة  أمس  بأنه خاض  علما  الثاني، 
وخصصها  المغربي،  بالتوقيت  صباحا  والنصف  عشر  الحادية 
لتعزيز المنسوب البدني، خاصة بعد تعزيز طاقم الفريق الوطني 
بمعد بدني إسباني، بغاية تحسين الحالة البدنية لالعبين، وتقليل 

هامش اإلصابات لدى الالعبين المغاربة.
وكان المنتخب الوطني قد رفع بداية من يوم السبت الماضي، 
إيقاع تحضيراته، وسط أجواء تفاؤل بتحقيق نتائج جيدة على 

أرض دوحة العرب.
فبعد الفوز على جورجيا مساء الخميس بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، عمت حالة من التفاؤل صفوف عشاق المنتخب الوطني، 
دعم  اجل  من  القطرية،  األراضي  على  منهم  المئات  تقاطر  الذين 
ومساندة رفاق المايسترو حكيم زياش، الذي أكد في تصريح لموقع 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن تداريب المجموعة 
الالعبين  تحلي  على  مشددا  جيدة،  أج��واء  في  تجرى  الوطنية 
بالمسؤولية وروح الجماعة، وهي مؤشرات تظهر حالة التجانس 
واالنسجام بين العناصر الوطنية، التي تعزم دخول أجواء المونديال 

بأفضل شكل، والبصم على مشاركة متميزة.
أما وليد شديرة، فقد أكد على مواجهة كرواتيا ستكون صعبة، 
مشيرا في تصريح مماثل إلى أن الالعبين متحمسون، ويريدون 
تقديم أفضل ما لديهم أمام وصيف بطل العالم، وبالتالي تحقيق 

نتيجة تعزز فرص العبور إلى ثمن النهائي.
وأوضح هداف نادي باري اإليطالي أن األجواء في معسكر المنتخب 

الوطني إيجابية، وأن جميع الالعبين يسكنهم هاجس واحد، أال 
وهو إسعاد الجماهير المغربية.

وكان جواد الياميق قد شدد سابقا على سالمة األجواء داخل 
ضد  »المفتاح«  المباراة  على  الجميع  يركز  حيث  المنتخب، 
السادسة. المجموعة  منافسات  من  األول��ى  الجولة  في   كرواتيا 

خليفة  بن  اهلل  عبد  بملعب  صحافي  مؤتمر  في  الياميق  وق��ال 
الخاص بنادي الدحيل »جميع الالعبين يدركون حجم المسؤولية 
نتائج  تحقيق  على  األم���ل  وي��ح��دوه��م  عاتقهم  على  الملقاة 
منافسة  على  »قادر  الوطني  المنتخب  إل��ى  مشيرا  إيجابية«، 
المغربي  الجمهور  ظن  حسن  عند  نكون  أن  ونتمنى  منتخب  أي 
المسابقة«. في  بعيدا  ونذهب  واإلفريقية  العربية  الكرة   ونشرف 

من جهته، أبدى العب وسط سمبدوريا اإليطالي عبد الحميد صابيري 
تفاؤله بقدرة المنتخب المغربي على تحقيق نتائج جيدة في مونديال 
قطر، معربا عن أمله في »جعل الشعب المغربي فخورا بمنتخب 

بالده«.
يذكر أن المنتخبين المغربي تقابال مرة واحدة فقط، كانت عام 
الثاني  الحسن  البيضاء، في نصف نهائي كأس  الدار  1996 في 
الدولية، وفازت كرواتيا 7 – 6 بضربات الترجيح، بعد التعادل 2 – 2.

منتخب المواي طاي يشارك في 
الدوري الدولي المفتوح ألنطاليا  

تحضيرا لمختلف المنافسات الدولية القادمة، وفي مقدمتها 
 2023 سنة  خالل  ستجرى  التي  للمنتخبات،  العربية  البطولة 
باإلمارات العربية المتحدة، وبطولة العالم لالتحاد الدولي للمواي 
طاي، التي ستحتضنها العاصمة التايالندية سنة 2023، إضافة 
إلى البطولة اإلفريقية، سيشارك المنتخب الوطني للمواي طاي 
مابين23  التركية  أنطاليا  بمدينة  المفتوح  الدولي  الدوري  في 
و27 نونبر الجاري، بفئتي الذكور واإلناث، وسيتنافس األبطال 

المغاربة في فئتي النخبة وأقل من 23 سنة.
مريم المباريك )وزن أقل من   ويضم الفريق الوطني كال من: 
51 كلغ(، رميساء بوعرورو )وزن أقل من 54 كلغ(، ريما ريحانة 
)وزن أقل من 60 كلغ(، زينة الجرومي )وزن أقل من 63,5(، أسامة 
الهيشو )وزن أقل من 63,5(، حمزة رشيد )وزن أقل من 67( ثم 

حمزة الحيمر )وزن أقل من 71 كلغ(.
أما فئة أقل من 23 سنة فتضم بثينة الشكراني )وزن أقل من 
51 كلغ(، سعيدة الحميدي )وزن أقل من 67 كلغ(، يونس الغزالي 
)وزن أقل من 60 كلغ(، ياسين محسون )وزن أقل من 67 كلغ( 

وإبراهيم بوديك )وزن أقل من 91 كلغ(.
ويشرف على تأطير العناصر الوطنية الناخب الوطني لحسن 

واسو، بمساعدة عبد الخالق أمعاش.

جامعة الكرة الطائرة تنصف 
فريق زناتة

لرئيسة  بالشكر  الطائرة  للكرة  زناتة  فريق  مكونات  تقدمت 
الجامعة الملكية للعبة، بعدما استنجد بها النادي في مواجهة 
الحيف الذي طاله من طرف رئيس لجنة تنظيم المنافسات بالجامعة، 
عندما قرر، عند وضع برنامج البطولة، إلحاق فريق نادي زناتة 
للرجال بشطر الشمال، بينما وضع فريق اإلناث بشطر الجنوب، 
لتوه   الصاعد  زناتة،  نادي  مسؤولو  اعتبره  الذي  الشيء  وهو 
اللجنة،  هذه  طرف  من  تدبير  وسوء  حيفا  الممتاز،  القسم  إلى 
والتي أصبحت محط انتقادات وتظلمات من طرف األندية، بفعل 
القرارات غير الصائبة، التي كثيرا ما يخرج بها الرئيس، وتخلف 

ردود أفعال متباينة.
 وكان لتدخل الرئيسة وإرجاع األمور إلى مجراها الطبيعي 
بجعل فريق إناث زناتة بشطر الشمال إلى جانب الرجال وقع طيب 
النادي الذي يعمل مسؤولوه بشكل جيد من أجل نهوض  على 
مالية  أعباء  جنبهم  ألنه  البيضاء،  الدار  بجهة  الطائرة  بالكرة 

كبيرة ال طاقة لهم بها.
سعيد العلوي
أكاديمية الدار البيضاء تُطلق السباق 

النسوي األول على الطريق 
الدار  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  نظمت   
البيضاء – سطات، بتعاون مع عمالة الدار البيضاء – أنفا، يوم 
الخميس الماضي، السباق النسوي األول على الطريق المسيرة 
الخضراء. وشارك في هذا السباق تلميذات المؤسسات التعليمية 
العمومية والخصوصية، والمستفيدات من مراكز الفرصة الثانية 
باألكاديمية،  العاملة  واإلدارية  التربوية  واألطر  الجديد،  الجيل 
والمؤسسات التعليمية والمديريات اإلقليمية وجمعيات المجتمع 

المدني الشريكة.
وتهدف هذه التظاهرة الرياضية إلى تكريم المرأة المغربية، 
وإبراز دورها ومشاركتها الفعالة في ملحمة المسيرة الخضراء 

ودورها في الكفاح من أجل نيل االستقالل.

إبراهيم العماري

 ياسني بونو ورفاقه جاهزون لتحدي كرواتيا

المغربية  الملكية  الجامعة  نظمت 
المديرية  مع  بتعاون  للجميع،  للرياضة 
اإلقليمية للتربية الوطنية والتعليم األولى 
يوميا  بخريبكة،  السبت  يوم  والرياضة، 
االحتفال  إطار  في  وذلك  حافال،  رياضيا 

بالذكرى 67 لعيد االستقالل المجيد.
الرياضي  اليوم  هذا  برنامج  وتضمن 
تربوية  وأنشطة  بدنية  حركات  المتميز، 

أن��واع  ثمانية  في  وورش���ات  وترفيهية 
رياضية فردية وجماعية وعروضا فنية في 
بعض رياضات فنون الحرب، أثثها شبان 
وشابات من ثانوية اإلمام مالك التأهيلية 
للجيدو  وعصبة جهة بني مالل خريبكة 

وجمعيات رياضية من المدينة. 
الرياضية غير  التظاهرة  وتندرج هذه 
المدير  عليها  أش��رف  التي  التنافسية، 

اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة، محمد أجود، ورئيسة 
جامعة الرياضة للجميع، نزهة بدوان، في 
إطار سعي الجامعة إلى التوعية بأهمية 
التعليمي،  الوسط  في  الرياضة  ممارسة 
لما لها من أثر على تنمية قدرات التالميذ 
البدنية والذهنية والمحافظة على صحتهم 
على  والعمل  سلوكهم  وتهذيب  وتقويم 

ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع في الوسط 
التربوي.

التربية  لوزارة  اإلقليمي  المدير  وثمن 
الوطنية والتعليم األولى هذه الشراكة مع 
جامعة الرياضة للجميع، والتي يعد هذا 
الثانوية  بهذه  الكبير  الرياضي  العرس 
لبناتها،  إحدى  خريبكة  بإقليم  العريقة 
والذي جرى في أجواء حماسية واحتفالية.

أنشطة رياضية وتربوية بخريبكة ألزيد من 800 شاب وشابة

الدورة السادسة من بطولة كرة السلة 

الـريـــاضي
a13.305 الثالثاء 22 نونبر 2022 املوافق 27 ربيع الثاني 1444العدد

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

الفتح يستعيد نغمة الفوز والوداد يواصل حصد الهزائم

12

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد النسوية، 
 25 الدورة  أن  األحد،  يوم  ديكو،  كيفن  الفرنسي 
لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، التي أقيمت من 9 
بالسنغال، كانت منافسة  الجاري  19 نونبر  إلى 
»غنية للغاية » بالنسبة لالعبات المنتخب الوطني.
وقال الناخب الوطني في تصريح لوكالة المغرب 
العربي لألنباء، إن أداء العبات المنتخب المغربي 
شهد تطورا وأحرزن تقدما بعد كل مباراة في إطار 
هذه البطولة القارية، مضيفا أنه »فريق في طور 

اإلعداد بطموحات واعدة«. 
الفريق سيتحسن مع مرور الوقت  وتابع أن » 
وسيكون هناك الكثير من التغيير في المستقبل. 
إنه فريق لديه مستقبل واعد. نحتاج فقط للوقت 
من أجل العمل والتمكن من االرتقاء في األداء من 

خالل المنافسات الكبرى مثل هذه البطولة اإلفريقية«، 
مشيرا إلى أن لبؤات األطلس أنهين مشوارهن في هذه البطولة بتحقيق 
الترتيب، ضمن كأس  الرأس األخضر في مباراة  انتصار على منتخب 

الرئيس المبرمجة في إطار البطولة.
وسجل أن »البطولة كانت فرصة لتطوير أداء المنتخب الوطني وإثراء 
تجربته، حيث أن غالبية الالعبات يشاركن ألول مرة في البطولة. إنه أداء 

رائع مقارنة بمدة التحضير وبناء الفريق الذي استغرق ثالثة أشهر«.

وسجلت لبؤات األطلس خمس هزائم وانتصارا واحدا خالل مباريات 
المرتبة  الوطني  المنتخب  ليحتل  الرئيس،  وكأس  إفريقيا  أمم  بطولة 
في ختام دوري المجموعات، بعد أربع  الخامسة ضمن المجموعة )ب( 

هزائم أمام تونس وغينيا ومصر والكونغو.  
منافسات  في  الجزائري  نظيره  أمام  المغربي  المنتخب  خسر  كما 
كأس الرئيس، قبل أن يتمكن من الفوز على منتخب الرأس األخضر في 

المباراة األخيرة.

 مدرب المنتخب النسوي لكرة اليد يطالب بمزيد من  الوقت

 كرة اليد الوطنية يف حاجلة إىل عمل أكرب
 الفتح يوقف النزيف

اليوم ينهي 
المنتخب الوطني 

تح�ضيراته 
لمواجهة كرواتيا 

و�ضط اأجواء من 
التفاوؤل  

رغم هزائمه المتتالية ببطولة إفريقيا


