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إشادة جماعية مبجهود جاللة امللك من أجل السالم والتسامح وتعايش األديان يف املنتدى 
الدولي  لتحالف  احلضارات... وتنويه جماعي باختيار فاس حاضنًة حضارية للقاء
جاللة �لملك: »ال �شبيل �إلى �لخال�ص �إال بالحو�ر، لكن �شرط �أن يكون 

حو�ر� بين �لح�شار�ت، وحو�ر� بين �الأجيال، وحو�ر� بين �لقار�ت«
 مور�تينو�ص ي�شيد بانخر�ط 

�لمملكة �لمغربية في تعزيز �ل�شالم 
و�لتفاهم و�الحتر�م �لمتبادل

غوتيري�ص ينوه بااللتز�م �ل�شخ�شي 
و�لد�ئم لجاللته بالعمل الأجل 

�لحو�ر و�ل�شالم و�لتعددية

رودريغيز ثاباتيرو: �لمغرب بلد 
ملتزم بالحو�ر بين �لح�شار�ت 

وفاعل ن�شط من �أجل �ل�شالم
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أحمد المديني
في زحام الحياة اعُذرنا إن كّنا قد نسيناك. أَما وقد غّيبك 
الثرى، من أسف  وُووَريت  المنصرم،  األربعاء  يوم  الموت 
مشّيعًا من قلة نادرة باقية من إخوان الصفا وخاّلن الوفا، 
بينما كنت شاغل الدنيا سيد قومك في زمن مضى، فمن حقك 
علينا، علّي بالذات، أنا من ساَلك قسرًا في غياب االغتراب، 
أن نستعيدك كما لو أني أراك للمرة األولى في نهايات سنة 
1974 واألعوام ما انصرمت، ووجُهك الصغير بدٌر منير ُيطل 

علينا في زنقة الجندي روش ذات صباح.
ليست  الذاكرة، وهي  إلى ُعصارة  التاريخ،  إلى  نحتاج 
تهويمًا وال كذبا وأضاليل تنُسجها نفوٌس مريضة لسّد نقص 

ال ُيعّوض فيها فُتحدث في رداء الحقيقة ثقوبا كي تنفخ في 
ِقربة الفراغ، وما تاريخ االتحاد بقواته الشعبية واالشتراكي 
قربٌة وال منطاٌد يسبح في الهواء، إنه سيرُة رجال ونساء، 
قادٍة وجنود مجهولين باآلالف، بأسماء من ذهب ومناقَب 
من شرف وغضب ولهب، وبشَيم األمازيغ والعرب ال سقط 

متاع من يبيع وجهه وعرضه وال يشبع من طول سغب.  
عّمي حسن، من هذه الصفوة وشعلة الجذوة، ال أذكر من 
لّقبه)عّمي( وهو الذي عاش حياته كّلها بال ِسن محدد، بدون 
تجاعيد في الوجه وال أخاديد حقد وضغينة في النفس، اللهم 
إال من نَصب. ذات صباح ونحن أقل من عدد أصابع اليد) 
مصطفى القرشاوي، عبد اهلل بوهالل، عبد الجليل باحدو، 
وصل عمر بن  في طور إطالق جريدة)المحرر(  وعبد ربه( 
جلون، المدير، وبرفقته الرجل األسمر ضئيُل القامة، كثيُف 
العينين،  ضّيُق  خفيف،  شارٌب  تحته  األنف  دقيُق  الشعر، 
واسُع الجبهة، رفيُع أصابع اليدين، وفيهما كان سرَّه كلَّه. 
جاء وصوله إلى زنقة الجندي روش حيث مطابع دار النشر 
المغربية ومقر مكاتب الجريدة القادمة، ومن قبل كانت تصدر« 
فلسطين«، في قلب عاصفة ركيكة  و«  المحرر األسبوعي« 
مفتعلة، بحنكته وصرامته عرف الشهيد كيف يهّدئها ويعيد 
الوافد إلى مركب كان أحد ربابنته، في جريدة التحرير لسان 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية وأخلص لهذا الحزب ولقي 
من وراء هذا عنتا إذ طرد من وظيفته في وزارة العدل وتعرض 
للبطالة وضنك العيش محتفظًا بصفاء نفسه بعيدًا عن صراع 

األجنحة واحتراب األشخاص له صداقاٌت كريمة وأحضاٌن 
دافئة وبُنكران ذات إلى حد الفناء، وبالطبع، حرفية مكتسبة 
لصنايعية زمان، أنامله خلقت ل« رصاص« المطبعة« وهو 

غوتنبرغ وقته. 
نحن الذين انطلقت » المحرر« بأقالمنا الهّشة تحت توجيه 
ورعاية دائمة لعمر بن جلون، ومصطفى القرشاوي، ومحمد 
عابد الجابري من خلف حجاب، عِملنا في حّيز ضيق جدا 
معتم بال مكاتب، نكتب فوق طاوالت كيفما اتفق ونحّرر كل 
المواضيع، إنما بوعي وانتباه، وبدون أجور ُتذكر. حيُِّزنا 
مقتطٌع ُعنوة من بناية دار النشر، من المطبعة، المطابع، هي 
في الركن الخلفي العميق بعد الممر الطويل على اليسار، 
والجواهري  الشيخي  الحقيقيون:  والربابنة  العمال  هنا 
الجابري.. صلة  عمر  المايسترو  وبالطبع  أكيبي،  وحسن 
الوصل األولى مع هذا الطاقم عبد اهلل بوهالل الخارج توًا 
وجاء عّمي حسن، لواله لما  من السجن)السياسي، دائما( 
ُعزفت السمفونية الباهرة ل« المحرر« ُتمسك أنامله بالحروف 

وتصنع من الرصاص الذهب.
اللينو«  ودارت األيام، ذهب عمل«  .. وُمِنعت »المحرر« 
وعّوض التصوير حروف الرصاص. ومثلما تفرقت السبل 
بآخرين غادر عمي حسن، الحقيقة أنه عاد إلى زمنه الشخصي 
ووحده يعرفه ويغشاه حين يشاء، كثيرون ظنوا أنهم عرفوه 
وهو لم يأنس إال إلى وحدته، يعيش في ماضيه يسّد به 
ثغرات وعيوب حاضر يأنفه وهو فيه وليس منه، تمأل عينيه 

وجوه كبار عاش معهم وعمل إلى جانبهم وأحبوه ومعهم 
تمثل أشكال النضال والحياة مترع بالوطنية وممتلئ حتى 
وتقاليد،  وأقواما وسالالت  حكاما  البالد،  بتاريخ  النخاع 
ثقافته عميقة الجذور، بأصول وفروع، توفرت لبيضاويين قلة 
من العصاميين، على الجامعة أن تتعلم منهم ال أن تمنحهم 
شهادات سرعان ما تبور، لذلك كان خزانا من المعلومات 
ومنجم أسرار، وذكاؤه وقّاد مع فطرة ال تبلى، ال يحتاج إلى 
المصطلحات واللغة الّصّماء وال الوجه المنقبض لمناضلي 
ذلك الزمان كي ُيسمع وُيقنع، يكفيه بذالقة اللسان أن يتكلم 
لينصت من حوله ويشّد إليه األنظار، ثم حين ينفّض الجمع 
يأوي إلى بيت قعيدته لكاع، تجمعت المرارات في النفس، 

وحزنه في القلب ال ُيذاع.
أمس مات عمي حسن، لذلك لن أذهب إلى حّي المعاريف. 
هناك كنت أجد أحمد الجوماري شاعر الثورة الموؤودة، 
ومحمد زفزاف القاص المعلم مغربا ومشرقا عاش كريمًا سّيد 
نفسه ولم يفز بأي جائزة أدبية ُتمنح اليوم لضعاف الهمم 
والمواهب؛ وال إدريس الخوري رحل جسده إلى الرباط تاركًا 
نصفا منه وروحه في مقهى البريس. لن أعثر على أثر ألحمد 
صبري ينحت قصيدة نثر يلقح فيها خوخة بضربات الجزاء، 
وإن طفت بين درب الكّباص في لمدينة لقديمة وشارع عالل 
بن عبد اهلل لن أرى طيف أحمد المجاطي يراود القصيدة في 
ثمالة كأس البارحة؛ سأعوج أخيرا على مرس السلطان عّلي 
ألتقي بآخر من يستحق التسمية من رجال الدار البيضاء، 

هيهات، ال أحد، ال أحد؛ قلت لن أيأس، هناك أمل، أجابني 
النادل في أطالل براسري مدام غيران. إذا عجلت خاطبني 
ُولد وهناك  الحبوس، هناك  درب  في  به  النادل، ستلتحق 
والسجاد  الفضة  باعة  متاجر  فوجدت  وصلت  مالذ.  آخر 
مغلقة، والزنيقات فارغة كأنها في جو ِحداد، وطرقت آخر 
باب فجاوبني صدى الغياب، صار له صوت وكالم: وصلَت 
متأخرًا، حسن بن عمر العلوي الّدفلي اآلن في مقبرة الرحمة 
ينام، ياه، كيف لم يعثروا لمثله على حفرة في مقبرة الشهداء، 
المهم، قد استراح أخيرا من تعب األيام ومن بؤس وُشح 
ّوسماجة األنام. مات وفاز بجائزة اإلخالص لنفسه، خير 
له وأشرف من تلك التي لم تستح أي لجنة من لجان وزارة 
الصحافة  لقيدوم  تمنحها  أن  سهوا  ولو  ففكرت  االتصال 

المغربية وتنقذ ماء وجهها من العار.
...وأنا، بعده، وغياب كل هؤالء األحباب، أين أذهب، وال 
طريق بعد، ال رفيق؟ » بَم التعلل ال أهل وال وطن وال سكن/ 
أريد من زمني ذا أن يبلغني ما لم يبلغه من نفسه الزمن«؟ 
رأيت عن ُبعد أيٍد تلّوح لوجوه بيضاء خلتني أعرفها وهي 
تضطرب فوق موج لجب بمجاديف من تراب وواحد ينشد 
مقطعا إلليوت من قصيده » األرض الخراب« وصوت يدعوني 
إليه، تعال، ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا، تعال، هذه الرحلة 
األخيرة وعندنا مقعد شاغر فال تتردد، األفق مسدود وقرص 
الشمس غرب؛ إنه زمن موحش وخير لك أن ترحل أو ستبقى 

وحيدا وتندم!

ح�شن بن عمر �لعلوي �لذي عا�ص ومات، ذ�َت مغرب

�الأميرة اللة مريم ت�شتقبل �لممثلة �لخا�شة لالأمين 
�لعام لالأمم �لمتحدة، �لمعنية بالعنف �شد �الأطفال

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة

حميد �لدر�ق: �لخ�شا�ص بالم�شت�شفيات �لعمومية

فا�شل بر��ص: ه�شا�شة �لبنية �لتحتية �لطرقية
محمد لع�شل: �لتيار �لكهربائي بالعالم �لقروي

خدوج �ل�شال�شي: �لعي�ص �لكريم للم�شنين
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�لكاتب �الأول للحزب �إدري�ص ل�شكر ينوه بكفاء�ت �لمكتب 
�لوطني ويحييها على �لوفاء و�اللتز�م بقيم �لحزب

عبد هلل الصيباري يسلم المشعل لفادي وكيلي عسراوي، الكاتب العام المنتخب للشبيبة االتحادية

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من 
المواد األساسية جيوب األسر المغربية، وهو ما 
أكدته بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية 
السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة 
عرفت خالل شهر أكتوبر من السنة الجارية ارتفاعا 
ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 
حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا بـ 8.1 في المائة 
بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 كما ارتفع مؤشر 
ذات  المواد  يستثني  الذي  األساسي،  التضخم 
العالية،  التقلبات  ذات  والمواد  المحددة  األثمان 
بـ 6,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022 
وبـ 7,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

وسجل المؤشر الرئيسي لألسعار عند االستهالك 
في شهر أكتوبر األخير ارتفاعا ملحوظا، بلغ 8.1 في 
المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، 
وذلك بسبب الزيادة في أثمان المواد الغذائية بـ 
بـ  الغذائية  المواد غير  وأثمان  المائة  في   13.8

4,3 في المائة. 
أعدتها  التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد 
الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 

الــزيــوت  أثــمــان  الخصوص  على  همت   2022
والذهنيات و»الخضر« بـ 2,5 في المائة والحليب 
والجبن والبيض ب  1,7 في المائة  واللحوم  ب 
0,7 في المائة و الخبز والحبوب بـ 0,3 في المائة 
و السكر والمربى والعسل والشوكوالته والحلويات 
ب 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت 
المائة  في   2,1 بـ  البحر  وفواكه  السمك  أثمان 
المواد  فيما يخص  المائة.  في   2,0 والفواكه ب 
الخصوص  على  هم  االرتفاع  فإن  الغذائية،  غير 

أثمان التعليم بـ 1,0 في المائة.

الزيادة يف أسعار املواد الغذائية تناهز 14 % 
ولهيب احملروقات يرفع تكاليف النقل بـ 13 % 

�أ�شعار �لزيوت و�لزبدة و�للحوم و�لخبز تجهز 
على �لقدرة �ل�شر�ئية للمغاربة

بعد االنتصار التاريخي للسعودية على األرجنتني
�لفريق �لوطني يح�شل على جرعة تحفيزية قبل مو�جهة كرو�تيا
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في  جديدة  مغامرة  المغربي  الوطني  المنتخب  يعيش 
كأس العالم للمرة الثانية على التوالي عقب نسخة 2018، 
والسادسة في مشوار »أسود األطلس« في تاريخ المونديال.
فقبل 4 سنوات، قدم المنتخب المغربي مشاركة مبهرة 
على مستوى األداء في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، 
لكنه ودع البطولة من الدور األول بنقطة واحدة من المباريات 

الثالث التي خاضها في مجموعته.
ورغم هذا، ترك المنتخب المغربي انطباعًا مميزًا في هذه 
البطولة خاصة مع مباراته األخيرة في المجموعة، والتي 
كان األقرب للفوز فيها على المنتخب اإلسباني العريق، ولكن 
األخير انتزع التعادل 2 – 2 في الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويستعد المنتخب المغربي حاليًا لخوض غمار المونديال 
من خالل نسخة 2022، ويسعى خاللها للظهور بشكل مغاير 
اعتمادا على اكتساب عدد كبير من العبيه لخبرة البطولة 
العالمية، إضافة إلى المسيرة المميزة للفريق في التصفيات 

اإلفريقية المؤهلة لمونديال 2022.
وكانت أفضل مشاركة للعناصر الوطنية على اإلطالق كانت 
في نسخة 1986 بالمكسيك، عندما اجتاز رفاق الحارس 
الدولي بادو الزاكي الدور األول )دور المجموعات( للبطولة، 
دون أي هزيمة، حيث تصدر المجموعة التي ضمت وقتها 

منتخبات إنجلترا وبولندا والبرتغال.
ولم يودع المنتخب المغربي نسخة 1986 إال بالخسارة بهدف سجله 
الدقيقة  في  المغربي  الفريق  األلماني في شباك  للمنتخب  ماتيوس  لوثار 

88 من المباراة.
وبخالف هذا، كان الخروج من الدور األول )دور المجموعات( هو مصير 

الفريق في 4 مشاركات أخرى سابقة بالمونديال.
ولكن المنتخب المغربي الحالي يمتلك الفرصة لتكرار ما حققه في 1986، 
خاصة وأن الفريق قدم مسيرة متميزة للغاية في التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
الست(  المباريات  جميع  في  )الفوز  الكاملة  العالمة  حقق  إذ  للمونديال، 
1 مع منتخب   –  1 ثم تعادل  التصفيات  الثاني من  الدور  بمجموعته في 

الكونغو الديمقراطية في عقر داره ذهابًا خالل الدور النهائي 
الحاسم، قبل أن يفوز عليه 4 – 1 إيابًا في المغرب خالل 

مارس الماضي.
إفريقيا  أمم  كأس  في  المغربي  المنتخب  الحظ  وعاند 
مطلع العام الحالي، ليخرج من دور الثمانية بالهزيمة أمام 
نظيره المصري في الوقت اإلضافي، لكن الفريق استعاد 
اتزانه سريعا وحسم بعدها بأسابيع بطاقة تأهله للمونديال.
ورغم نجاح المدرب البوسني الشهير وحيد خليلوزيتش 
2022، لم يتردد مسؤولو  في قيادة الفريق إلى مونديال 
االجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في استبداله بالمدرب 
وليد الركراكي في غشت الماضي، بسبب بعض االختالفات 
حكيم  بالالعب  استعانته  عدم  ومنها  النظر،  وجهات  في 

زياش نجم تشيلسي.
وسبق للركراكي )47 عاماً( العمل مدربا مساعدا بالمنتخب 
المغربي قبل سنوات، لكن خبرته التدريبية تظل مكتسبة 
من تدريب األندية منذ 2014 حتى رحيله عن تدريب الوداد 

البيضاوي بنهاية الموسم الماضي.
ويعول الركراكي على مجموعة من الالعبين المميزين 
المحترفين، ومعظمهم باألندية األوروبية، فضال عن توفرهم 
على إمكانيات فنية وخططية عالية، لكن المشكلة الحقيقية 
التي قد تواجه الفريق هي عدم انتظام البعض منهم في التشكيلة األساسية 

لفرقهم خالل الفترة الماضية.
كما يعول الركراكي كثيرًا على المهارة والخبرة المونديالية التي اكتسبها 
عدد كبير من الالعبين خالل مشاركتهم في نسخة 2018 في روسيا مثل 

بونو وحكيمي وسايس وأمرابط وزياش ويوسف النصيري.

يستهل المنتخب الوطني يومه األربعاء، بداية من الحادية عشرة 
صباحا بالتوقيت المغربي )الواحدة بالتوقيت القطري( بملعب البيت، 
مشوارا صعبا في مونديال قطر، بمواجهة كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة 

األخيرة، فيما  تلعب بلجيكا أمام كندا.
ويحمل الفريق الوطني على عاتقه مسؤولية كبيرة، حيث سيكون 
أداؤه محط أنظار كافة الشعب المغربي، التواق إلى تلقي خبر سار 

من دوحة العرب. 
إال  الوطني،  المنتخب  معسكر  تسود  التي  التفاؤل  أج��واء  ورغم 
الكرواتي،  الحذر واالحتياط يفرضان نفسيهما بقوة، ألن الخصم  أن 
المدجج بالنجوم، تحت قيادة ضابط إيقاع ريال مدريد لوكا مودريتش، 
الحضور. تسجيل  أج��ل  م��ن  فقط  بالدوحة  يتواجد  ب��أن  يقبل   ل��ن 

الوطني  المنتخب  بين  األولى  هي  الرسمية  المواجهة  هذه  وستكون 
وكرواتيا، والثانية في تاريخ مواجهتهما بعد األولى في كأس الحسن 
1998، استعدادا للمونديال الفرنسي الذي أنهاه  الدولية عام  الثاني 

برازيليو أوروبا في المركز الثالث.
ويملك الناخب الوطني وليد الركراكي مجموعة متناغمة من الالعبين، 
بتأطير من العميد غانم سايس، وزميله في العمق الدفاعي  نايف أكرد، 
وخلفهما حامي العرين ياسين بونو، أفضل حراس الدوري االسباني 
خالل الموسم الماضي، وفي الرواق األيمن يبرز القطار المكوكي أشرف 
األلماني،  بايرن ميونيخ  اليسرى، يتواجد نجم  الضفة  حكيمي، وفي 
نصير المزراوي، الذي فرض نفسه بقوة داخل الفريق البافاري، وفي 
األمام يتواجد الثالثي حكيم زياش، صاحب اليسرى الساحرة، والمراوغ 
الركراكي بين قتالية  سفيان بوفال، وفي العمق الهجومي، سيفاضل 

النصيري والحاسة التهديفية لحمد اهلل.
ومن المحتمل جدا أن ال يبدأ الركراكي بسليم أمالح، الذي يعاني 
من اإلصابة، حيث يرجح أن يضع ثقته في العب سامبدوريا اإليطالي، 
مودريتش  مراقبة  مهمة  إليه  يوكل  قد  الذي  الصابيري،  الحميد  عبد 
الكرواتي. المنتخب  فعالية  أراد تحجيم  هو  إن  من خطورته،   والحد 
م��ن االستهانة  دال��ي��ت��ش الع��ب��ي��ه  ك��روات��ي��ا زالت��ك��و  م���درب  وح���ذر 
هذه  سهلة،  مجموعة  سهل،  خصم  يوجد  »ال  أنه  مؤكدا  بمنافسيهم 
المجموعة«. عن  التأهل  هدفنا   )...( بفريقي  أثق   )...( العالم   بطولة 
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ي���رى ال��رك��راك��ي أن ال��ت��رك��ي��ز ف��ي م��ب��اراة ال��ي��وم 
ال��دور  نحو  العبور  طريق  في  م��ب��اراة  أه��م  بنظره  ألنها  ض���روري، 
تحقيق  أج���ل  م��ن  ت��رك��ي��زن��ا  ق��م��ة  ف��ي  ن��ك��ون  أن  »ويجب  ال��ث��ان��ي، 

األول«. ال����دور  تخطي  أج���ل  م��ن  حظوظنا  ت��ع��زز  ج��ي��دة   نتيجة 
جيد  فريق  لدينا  وصعبة.  معقدة  مجموعة  في  »سنلعب  وأض��اف 
 والروح المعنوية عالية والعبونا جيدون، ونحن نأمل أن ننجز شيئا«.
وإلياس شاعر )كوينز  ولن يتواجد الثنائي زكرياء أبو خالل )تولوز( 
في لقاء اليوم بداعي اإلصابة، لكن الركراكي  بارك رينجرز اإلنكليزي( 
يتوفر على مجموعة من الخيارات التقنية والتكتيكية، التي بإمكانه أن 

يعتمد عليها في هذه المباراة.
وسيدخل الفريق الوطني  يومه األربعاء  االستحقاق العالمي لسادس 
السابقة، وعلى  تاريخه، بطموحات تتجاوز سقف مشاركاته  مرة في 
1986، عندما تخطى حاجز الدور األول،  األقل تكرار إنجاز مكسيكو 

كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق ذلك.
وسيكون الجمهور المغربي كعادته حاضرا وراء أسود األطلس، حيث 
بدأت قبل أيام األعداد تتقاطر على العاصمة الدوحة، التي خلقوا بها أجواء 
رائعة، نقلوا عبرها رسائلهم التحفيزية إلى الالعبين، الذين يجمعون 
على أنهم سوف لن يدخروا أي جهد في سبيل إسعاد الشعب المغربي، 

وترك أصداء إيجابية في أول مونديال يقام على األراضي العربية.
كبيرة  ثقتنا  لكن  للغاية،  صعبة  ستكون  ال��م��ب��اراة  أن  األك��ي��د 
مركب  دون  م��ن  المواجهة  ستدخل  التي  الوطنية  العناصر  ف��ي 
ن��ق��ص، بحكم ت��وف��ر ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي ع��ل��ى أس��م��اء راك��م��ت من 
العالمية. المنتخبات  أعتى  وج��ه  ف��ي  للوقوف  يلزم  م��ا   الخبرة 

المغرب-كرواتيا
الشعب » المطحون« باألزمة 

االجتماعية وغالء األسعار 
يستحق الفرحة باالنتصار

عزيز بلبودالي
األربعاء  يومه  مباراة  كبير  بشوق  المغاربة  ينتظر 
التي يلتقي خاللها المنتخب الوطني المغربي بنظيره 
القطري،ويرسم  المونديال  منافسات  برسم  الكرواتي 
لفريقهم  األول  الظهور  هذا  على  كبيرة  آماال  المغاربة 
الوطني المطالب باللعب من أجل تحقيق الفوز أو على 

األقل تفادي الهزيمة.
كل  يمتلك  الوطني  المنتخب  أن  المتتبعون  ويرى 
المقومات التي يتوفر عليها أي منتخب عالمي،العبون 
مهرة وعلى درجة عالية من االحتراف،شروط لوجستيكية 
مثالية،بحيث لم يعد الحديث عن أي فوارق بين منتخبنا 
والمنتخبات األخرى المشاركة في مونديال قطر له أهمية 

أو جدوى.
هناك مقومات أخرى هامة جدا ستكون مؤثرة وفي 
صالح النخبة الوطنية وفي مقدمتها الحضور الجماهيري 
المغربي والعربي الذي تؤكد كل المعطيات أنه سيشكل 

حافزا مدعما لالعبي المدرب وليد الركراكي.
وبعيدا عن المقومات التقنية التي يتوفر عليها كل 
منتخب،المغرب أو كرواتيا،تحظى مباراة اليوم بمتابعة 
واسعة واهتمام كبير من طرف المغاربة الذين يتطلعون 
إلى أن تشكل هذه المباراة متنفسا لهم وجرعة أوكسجين 
تمنحهم شيئا من الفرحة والسعادة في ظل زمن امتد 
أن  يريد  ال  أنه  ويبدو  الجديدة  الحكومة  تنصيب  منذ 
ينتهي،زمن انفجرت فيه كل عناوين األزمة االجتماعية 
أسعار  كل  في  ارتفاعا صاروخيا  وشهد  واالقتصادية 
واحتقان  بلهيب  المغاربة  وأصاب  المعيشية،  المواد 

وأزمة حقيقية مست كل جوانب حياتهم.
فهل يدرك العبو منتخبنا الوطني أن الشعب في حاجة 

ماسة إلى الفرح؟
تداعيات  أن تخفف من  الكرة ممكن  أن  هل يدركون 
االختناق واالحتقان بسبب غالء األسعار وصعوبة التكيف 
مع شروط هذه الحياة التي أصبحت جد قاسية وغير 

محتملة؟
أكيد لن نحمل العبي المنتخب الوطني إصالح وضع 
متأزم تسبب فيه آخرون، لكن من حق هذا الشعب أن 
يأمل في أبنائه أن يجتهدوا وأن يكدوا من أجل صنع 
وال  والدعم  بالتشجيع  ال  عليهم  يبخل  لم  الفرح،فهو 
يغضب  أو  يحتج  أو  يشتك  والمساندة،ولم  باالهتمام 
أزاء ما يصرف على المنتخب من ماليير ومن أرقام مالية 
خيالية،وما يصرف في تنقالت وإقامات على المشرفين 
عليه وعلى شؤون الكرة في زمن األزمة الخانقة التي 

يكتوي بها المغاربة.
مع  يتناسب  كرويا  عرضا  المغاربة  وينتظر  ننتظر 
التطلعات، والشعب في حاجة إلى الفرح،فهل يستطيع 

منتخبنا الوطني في مباراة اليوم صنع هذا الفرح؟

حكم أرجنتيني لقيادة 
لقاء المغرب وكرواتيا

عينت لجنة الحكام التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم 
“الفيفا”، طاقم تحكيم أرجنتيني لقيادة مباراة  المنتخب 
الوطني أمام نظيره الكرواتي برسم الجولة األولى من 

مباريات المجموعة السادسة شمن مونديال قطر.
الدولي  الحكم  إلى  المهمة   بهذه  اللجنة  وعهدت 
بمساعدة  راباليني،  اندرياس  فيرناندو  األرجنتيني 
مواطنيه خوان بابلو بيالتي وييغو بونفا، فيما عين 

البيروفي كيفين أورتيغا كحكم رابع.
وتم تعيين الشيلي خوليو باسكونان كحكم رئيسي 
لغرفة الفار، بمساعدة األوروغوياني ليودان غونزاليس، 
للفار  حكما  تاران  نيكوالس  األوروغوياني  عين  فيما 
الخاص بحاالت التسلل، بمساعد اإليطالي باولو فاليري.

برنامج يومه األربعاء
 األربعاء ضمن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر 

بالتوقيت المغربي:

* المجموعة الخامسة
)14.00( ألمانيا – اليابان   

)17.00( إسبانيا – كوستاريكا 
* المجموعة السادسة:

)11.00( المغرب – كرواتيا 
)20.00( بلجيكا – كندا 

إبراهيم العماري

الجامهري املغربية تنتظر الفرحة من قطر

القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  قال طبيب 
الدكتور عبد الرزاف هفتي، أول أمس االثنين، 
إن الحالة الصحية لالعبي المنتخب »جيدة 

على العموم«. 
وأوضح هفتي في تصريح صحفي، أن هناك 
إصابات خفيفة لدى بعض الالعبين، مؤكدا 
أن الحالة الصحية للمجموعة ال تدعو للقلق 

وتبقى جيدة على العموم.

عناصر  جميع  أن  الصدد  هذا  في  وأب��رز 
المنتخب الوطني شاركت في الحصة التدريبية 
المبرمجة يوم االثنين، بمن فيهم الالعب سليم 
طفيفة،  إصابة  من  يعاني  كان  الذي  أمالح، 
ومن المحتمل أن يشارك في المباراة األولى 
للمنتخب الوطني في إطار كأس العالم قطر 

2022، والتي ستجمعه بنظيره الكرواتي.
وبخصوص الالعب زكرياء أبوخالل، الذي 

التحق بالمنتخب وهو يشكو من إصابة، قال 
عموما«،  »جيدة  الصحية  حالته  إن  هفتي 
مضيفا أنه يتوقع غيابه عن المباراة األولى 
المباراة  لخوض  جاهزا  سيكون  حين  في 

الثانية ضد المنتخب البلجيكي.
فقال  إلياس شاعر،  الالعب  حالة  عن  أما 
طبيب المنتخب الوطني إنها في تحسن بنسبة 

70 إلى 80 في المائة. 

المغربي  الوطني  المنتخب  ويستهل 
نظيره  بمواجهة  العالم  كأس  في  مشواره 
الكرواتي، يومه األربعاء على أرضية ملعب 
صباحا   11 )الساعة  ب��ال��خ��ور  »البيت« 

بالتوقيت المغربي( .
ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة 
السادسة إلى جانب كل من بلجيكا وكرواتيا 

وكندا.

الدكتور هيفتي يؤكد جاهزية العبي المنتخب الوطني 

دقت ساعة الحسم

شاعر لن يكون متاحا يف لقاء اليوم

الـريـــاضي
a13.306 االربعاء 23 نونبر 2022 املوافق 28 ربيع الثاني 1444العدد
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اأجل كتابة 
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الكندي ديفي�س من مخيم لالجئين 
في اإفريقيا اإلى المجد العالمي 

قدما  تطأ  عندما 
ديفيس  ألفونسو 
أحمد  ملعب  أرض 
الريان،  بن علي في 
ي���وم���ه األرب����ع����اء، 
بلجيكا  لمواجهة 
بالنجوم،  المدججة 
س���ت���ك���ون أح����دث 
العمالقة  خطواته 
في رحلة شاقة نقلته 

من مخيم لالجئين في 
إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم مع كندا التي احتضنته وعائلته.

وحقق الالعب، الذي يلعب كجناح وأحيان ا كمهاجم مع المنتخب 
وكظهير أيسر مع بايرن ميونيخ األلماني، الكثير في مسيرته، لدرجة 

أنه من السهل نسيان أنه يبلغ فقط 22 عاما.
ففي سن ال يزال العديد من المحترفين يشقون طريقهم إلى المستويات 
العليا في الرياضة، بات ديفيس من المخضرمين. أربعة ألقاب في الدوري 
األلماني، لقب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية، ليست 
سوى بعض اإلنجازات التي حققها في مسيرته االحترافية، التي بدأت 
عندما كان في سن الخامسة عشرة في الدوري األميركي لكرة القدم. ولكن 

قبل كل ذلك، كان عليه مواجهة أصعب الظروف.
ولد عام 2000 في مخيم لالجئين في غانا، من والدين هربا من الحرب 

األهلية في ليبيريا.
كان ألفونسو في الخامسة من العمر عندما حصلت عائلته على حق 
الهجرة إلى كندا، حيث نشأ بداية في ويندسور في أونتاريو، قبل أن 

ينتقل إلى إدمونتون في مقاطعة ألبرتا غرب البالد.
تكون الحياة قاسية بداية على الوافدين الجدد، إذ يستذكر نيك هوسيه، 
مدربه األول والذي بات الحقا وكيل أعماله »بعد التدريبات، كان يعود فورا 
إلى المنزل لتغيير حفاضات شقيقه وشقيقته، حين كان في العاشرة من 
عمره، ألن والديه كانا يعمالن مطوال وال يستطيعان تحمل تكاليف مربية«.
ففي بلد يعتبر فيه الهوكي على الجليد الرياضة األولى، بدأ ديفيس في 
إظهار إمكانات هائلة في كرة القدم خالل مباريات تقام بعد الدوام عندما 

كان في المدرسة االبتدائية، وسرعان ما تم رصد موهبته.
يستذكر تيم آدامس، مؤسس دوري ما بعد المدرسة »فري فوتي« حيث 

برز ديفيس ألول مرة »كان الطفل بمثابة هدية لكرة القدم«.
 ،14 إدمونتون، وعندما كان في سن  بأكاديمية كرة قدم في  التحق 
اكتشفه نادي »وايتكابس« الواقع في مدينة فانكوفر والذي ينافس في 
الدوري االميركي )أم أل أس( وانضم إلى فريق الشباب. وبعد ذلك، بدأت 

األرقام القياسية تتحطم.
برق نجمه سريعا في فانكوفر بعد أن بات في سن 15 وثمانية أشهر 
أصغر محترف كندي يلعب في الدوري األميركي، والحقا أصغر العب 
في تاريخ المنتخب األول عن 16 عاما وسبعة أشهر، بعد أيام من نيله 

الجنسية.
إال أن والدته كانت قلقة للدرب الذي يسير عليه ولم ترغب بداية في 
رحيله قبل أن ترضخ للواقع. لكنها طلبت منه أن يفي دائما بوعده لها 
وأال  األرض  على  قدماي  أبقي  أن  فتى صالحا.  أكون  »لقد وعدتها أن 

أنسى أبدا من أين أتيت«.
لفت انتباه مدير الرياضة في بايرن ميونيخ البوسني حسن صالح 
حميدجيتش، الذي يجول العالم بحثا عن المواهب النادرة، وانضم إلى 
العمالق البافاري عام 2018 مقابل 22 مليون دوالر في صفقة قياسية 

حينها في الدوري األميركي.

تنتظر الناخب الوطني، وليد الركراكي، مهمة صعبة في 
نهائيات كأس العالم في قطر، بعد ثالثة أشهر على تعيينه 
خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش المقال من منصبه، حيث 
يتطلع إلى قيادة أسود األطلس إلى ربع النهائي للمرة األولى 

في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.
العقد  نهاية  الرباطي  الفتح  مع  واع��د  مشوار  فبعد 
الماضي وآخر وجيز مع الدحيل القطري، حصد المدافع 
الدولي السابق المولود في فرنسا مجدا قاريا مع الوداد 
الموسم الماضي، عندما قاده للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 
واالحتفاظ بدرع الدوري المحلي، رغم محدودية التعاقدات 

بسبب عقوبات االتحاد الدولي.
بلوس«  »كنال  قناة  مع  مقابلة  في  الركراكي  وق��ال 
مثلي،  سابق  لالعب  استثنائية  فرصة  »إنها  الفرنسية: 
ارتدى قميص المنتخب أكثر من أربعين مرة«، مؤكدا أنه 

مستعد »لرفع التحدي«.
فالتحدي صعب، لكن المشاكس ابن السادسة واألربعين 
يجيد توظيف العبيه وتحفيزهم وتعزيز إمكانياتهم، كما 

أنه يعرف بصرامته وشخصيته القوية وال يقبل الخسارة 
بسهولة.

كان  عندما   2016 منذ  مغربي  وطني  مدرب  أول  فهو 
مكانه  يترك  أن  قبل  األطلس،  ألسود  مدربا  الزاكي  بادو 
وخليلوزيتش   )2019  –  2016( رونار  هيرفيه  للفرنسي 

.)2022 – 2019(
وبمجرد استالمه اإلدارة التقنية ل�«أسود األطلس« في 
نهاية غشت الماضي، أعاد نجم تشلسي اإلنكليزي حكيم 
زياش إلى صفوف المنتخب، بعدما كان أعلن اعتزاله دوليا 
بسبب خالف مع وحيد. حيث برر قرار استدعائه لزياش 
ب�«إنه العب يحب بالده، وقد أثبت ذلك منذ بداياته باختياره 

الدفاع عن ألوان المغرب«.
في  الواقعة  إيسون   – كورباي  في  المولود  الركراكي 
مدينة  من  ينحدران  لوالدين  الجنوبية،  باريس  ضاحية 
الفنيدق الشمالية على الساحل المتوسطي، راكم تجربة 
أوروبية بعد أن حقق حلم والده الذي أراد إرسال صورة 
شهادة  فحاز  مكتب،  وراء  يجلس  وهو  البالد  إلى  نجله 

جامعية في العلوم االقتصادية واالجتماعية.
مع  متأخرا  االحترافية  مسيرته  األيمن  الظهير  وبدأ 
راسينغ باريس في الدرجة الثالثة )1998(، ثم صعد مع 
تولوز إلى الدرجة األولى )1999 – 2001(، قبل أن يتوج 
بطال للدرجة الثانية مع أجاكسيو )2002( حاصدا جائزة 
أفضل مدافع، فيما كان أحد أبرز عناصر المغرب في مشوار 
وصافته لكأس أمم إفريقيا 2004 أمام تونس وخاض معه 

45 مباراة دولية.
راسينغ  بوابة  من  اإلسباني  للدوري  انتقل  وبعدما 
سانتاندر لموسمين حيث الحقته اإلصابة، عاد إلى فرنسا 

منهيا مشواره كالعب مع ديجون وغرونوبل.
وعبر دورات في فرنسا، دخل المدافع األنيق، الذي اكتشفه 
المدرب الفرنسي رودي غارسيا، سريعا السلك التدريبي، فبدأ 
مساعدا لمدرب المغرب رشيد الطاوسي لمدة سنة )2013(.

لمع نجمه سريعا بأسلوب عصري مع الفتح الرباطي 
وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش 2014. ثم قدم 
نفسه أحد أبرز المدربين الصاعدين بتسيده الدوري المحلي 

لموسم 2016 أمام القطبين الوداد والرجاء البيضاويين.
فتح التألق المحلي اآلفاق أمامه، فاختار تجربة خليجية 
من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020، 
لكن مشواره لم يستمر طويال اثر الخروج من الدور األول 

لدوري أبطال آسيا. 
عاد إلى الدوري المغربي مع الوداد خلفا للتونسي فوزي 
البنزرتي، محققا أمنية اللعب في ملعب محمد الخامس أمام 

الجمهور األحمر الكبير في الموسم الماضي.
انتهج أسلوب لعب هجومي جاذب جعله محبوبا لدى 
الجماهير بموازاة تحقيق اللقبين القاري والمحلي، فضال عن 
الوصول لنهائي كأس العرش حيث خسر بركالت الترجيح 

أمام نهضة بركان.
وسيكون الركراكي مطالبا بالكثير في قطر، حيث يساند 
منتخب بالده جمهور كبير من الجالية المغربية. الهدف 
األسمى هو تحقيق أفضل من نسخة عام 1986 عندما بات 
أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ ثمن النهائي، قبل الخروج 

على يد ألمانيا الغربية بصعوبة 0 – 1.
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قامت الدنيا ولم تقعد في المغرب عقب استبعاده من تشكيلة المنتخب 
الوطني بسبب جفاء مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش. بعد 
ضغوط جماهيرية كبيرة، عاد نجم تشلسي اإلنكليزي حكيم زياش بإقناع 
من المدرب الجديد وليد الركراكي، وسيكون أحد أسلحته البارزة في كأس 

العالم لكرة القدم في قطر.
أجرى الركراكي الكثير من الحوارات مع حكيم، الذي اعتزل اللعب دوليا 
بسبب خالفه مع المدرب البوسني »أخبرني بما لم يكن يعجبه في فترة 
الجفاء مع وحيد واألسباب الكامنة وراء ذلك، وأخبرته باألخطاء التي ارتكبها 
هو كذلك...« وأضاف »لم أعده بأي شيء، ما عدا أني أخبرته أني أعول عليه، 

وهذه حقيقة، أريده أن يكون في أفضل مستوياته«.
أكد الركراكي أن نجم ال�«بلوز« يستحق التواجد في مونديال قطر، المتالكه 
طاقة إيجابية »حكيم زياش عاد للمنتخب المغربي ألنه يستحق ذلك، الالعب 
يملك طاقة إيجابية، هو يعرفني كيف أعمل وأنا أعرفه أكثر، وأعرف طريقة 
تفكيره، عندما ترى كيف يلعب تقول مع نفسك من الصعب أال يتواجد في 

كأس العالم«.
يعاني زياش )29 عاما( األمرين في صفوف فريقه اللندني هذا الموسم، 
أو  منصبه  من  المقال  توخل  توماس  األلماني  السابق  المدرب  مع  سواء 
خليفته الحالي غراهام بوتر، لكن ذلك ال يقلق مدربه »ألنني، أؤمن بإمكانياته 
وتجربته كواحد من الالعبين األساسيين«، مشيرا إلى أنه تواصل معه منذ 
فترة ليحفزه »هو العب كبير ويشتغل بجد، ويستحق أن يكون معنا في قطر.
وأردف قائال »زياش لديه رجل يسرى قوية ويشتغل مع الفريق بشكل 

جيد، وأتمنى أن يقدم إضافة للمنتخب«.
ورغم اتخاذه قرار االعتزال دوليا، ظل زياش على تواصل مع الالعبين، 
وخصوصا العميد رومان سايس، الذي بعث له برسالة أكد من خاللها على 

العالقة الجيدة التي تجمعه بالعبي منتخب بالده.
وكشف قطب دفاع بشيكتاش التركي جوانب خفية من شخصية زياش 
بقوله »حكيم لديه شخصية قوية، لكن عندما تقترب منه، تكتشف أنه شخص 

لطيف جدا ويحب المرح«.
وأضاف »ما يعكسه للعالم الخارجي مختلف تماما عن شخصيته. في 
بعض األحيان تظن أنه متمرد، لكنه فقط يحب اللعب، وحتى عندما تتحدث 
إليه يقول إنه ليست له مشاكل مع المدرب، هو فقط يريد أن يكون على أرضية 

الملعب والمشاركة في المباراة«.

وتابع »إنه شخص أعزه كثيرا، فنحن نعرف بعضنا البعض منذ مدة، إنه 
شخص لم يتسبب قط في مشكلة مع الالعبين في المنتخب«.

الملعب، يعتبر زياش قيمة مضافة خارجه. هو  ورغم صعوباته داخل 
»صديق للجميع« في تشيلسي، ولديه تأثير إيجابي كبير على الفريق داخل 
الملعب وفي غرفة المالبس، كما يوصف بأنه شخصية واثقة تتوافق مع 
الجميع، وخاصة الالعب اإلنكليزي بيلي غيلمور، الذي بات الصديق المقرب له.
»ذا  نقلتها صحيفة  في تصريحات  اللندني  النادي  داخل  وقال مصدر 
أثلتيك«: »زياش فتى طيب، وصديق مع الجميع، وواثق دون أن يتكبر، في 
دقيقة واحدة، ستراه جالسا مع الالعبين األلمان، وبعد ذلك بلحظات يكون 

مع اإلنكليز وما إلى ذلك«.
كل مكان، حتى عندما  كبير في  إيجابي  تأثير  له  الواقع  »في  وأضاف 
التأهيل مع  إعادة  فترة  لقد قضى  لغيلمور،  أصيب، أصبح صديقا مقربا 
بيلي أثناء اإلصابة األولى وكان قريبا منه، عندما تعلم أنه يكبر غيلمور 

بثمانية أعوام، فقد ال تحدث هذه الصداقة«. 
وتحدث زياش، الذي انتقل الصيف قبل الماضي من نادي أياكس أمستردام، 
لمحطة زيغو سبورت الهولندية عن تجربته في تشلسي قائال: »كان نصف 
العام األول صعبا، بدأت على الفور بإصابة، ثم عدت، ثم تعرضت إلصابة 

أخرى. لذا فإن األمور لم تكن كما كنت أتمنى«.
وتابع النجم المغربي الذي يحظى بمتابعة العديد من األندية األوروبية، 
وفي مقدمتها العمالق اإليطالي ميالن المرجح انضمامه إلى صفوفه في 
فترة االنتقاالت الشتوية حسب تقارير إنكليزية وإيطالية »لكن، كما يعلم 
معظم الناس، أنا أؤمن دائما بنفسي. أعرف ما يمكنني فعله، لذلك ال أقلق 

كثيرا بشأن ذلك«.
وسيكون مونديال قطر فرصة له إلبراز علو كعبه والرد على تهميشه في 
النادي اللندني وإثبات جدارته باللعب في أكبر األندية األوروبية، حيث أكد 
أن االستعدادات جيدة »واألجواء والروح داخل المجموعة جيدة. نعرف ما 
»أعتقد أنها فترة  يتعين علينا فعله لنجعل المغاربة فخورين«. وأضاف 
مهمة للجميع في الوقت الحالي كي نظهر ما جئنا لتقديمه كفريق وبلد. 
بالطبع إذا نظرت إلى كل شيء حول الفريق وأيضا داخل المجموعة ستجد 
أن كل شيء يبدو جيدا، ولدينا تواصل جيد بيننا، ولدينا الكثير من المرح 
والعمل الشاق لهذا اعتقد أن هذه التركيبة جيدة بالنسبة للجميع ونتمنى 

أن نذهب بعيدا في البطولة«.

زيا�س ملهم المنتخب الوطني في مونديال قطر

زياش ضابط اإليقاع املغربي

ربما تحفل صفوف المنتخب المغربي لكرة القدم، بالعديد من 
الالعبين البارزين أصحاب األسماء الكبيرة في خطي الوسط والهجوم، 
 ولكن الظهير األيمن أشرف حكيمي يظل هو المحور األهم في أداء الفريق.

 2022 العالم  كأس  بطولة  المغربي  المنتخب  يخوض  وعندما 
التي تتواصل بقطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل، سيعول الفريق 
كثيرًا على خبرة وإمكانيات حكيمي في مواجهة هذه المجموعة 

الصعبة، التي يبدأ الفريق من خاللها رحلته في هذه النسخة من 
 المونديال؛ حيث تضم المجموعة منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

واحتفل حكيمي قبل أيام قليلة بعيد ميالده 24، لكنه يحظى بخبرة 
هائلة اكتسبها من اللعب لعدد من أكبر األندية األوروبية على مدار 
 لسنوات الماضية، وكذلك من مشاركاته العديدة مع المنتخب المغربي.

والتحق حكيمي بقطاع الناشئين في نادي ريال مدريد اإلسباني 

في 2006، وهو ال يزال في الثامنة من عمره، وظل به حتى التحق 
بالفريق الثاني للنادي في 2016 ليجذب إليه األنظار بشدة عقب 
تألقه الالفت مع الفريق، ما ساهم في التحاقه بالفريق األول في 
دورتموند،  بروسيا  إلى  التالي  الموسم  في  إعارته  قبل   2017
موسمين. م���دار  على  األل��م��ان��ي  ال��ف��ري��ق  ص��ف��وف  ف��ي   ليتألق 
ليحقق  اإليطالي  ميالن  إنتر  إل��ى  حكيمي  انتقل   ،2020 وف��ي 
37 مباراة  في  أه��داف   7 سجل  حيث  أيضا،  كبيرا  نجاحا  معه 
انتقاله  في  هذا  وساهم  مدافعا،  كونه  رغم  اإليطالي  بالدوري 
معه  ليبدأ   ،  2021 ف��ي  الفرنسي  جيرمان  س��ان  ب��اري��س  إل��ى 
والحالي. الماضي  الموسمين  ف��ي  التألق  م��ن  ج��دي��دة   رحلة 
حتى  األن��دي��ة  مستوى  على  الحافلة  المسيرة  ه��ذه  وخ���الل 
اإلسباني  السوبر  منها  مهمة  ألقاب  ع��دة  حكيمي  أح��رز  اآلن، 
األندية  ومونديال  األوروب���ي  والسوبر  أوروب��ا  أبطال  ودوري 
توج  كما  دورت��م��ون��د،  مع  األلماني  والسوبر  مدريد  ري��ال  مع 
ج��ي��رم��ان. وس���ان  إن��ت��ر  م��ن  ك��ل  م��ع  المحلي  ال����دوري   بلقب 
مع  لقب  ع��ن  البحث  مرحلة  ف��ي  ال��الع��ب  ي���زال  ال  ه���ذا،  ورغ���م 
كأس  في  الثمانية  دور  من  معه  خرج  حيث  المغربي،  المنتخب 
الحالي  العام  مطلع  الكاميرون  استضافتها  التي  إفريقيا،  أمم 
للمباراة. اإلضافي  الوقت  في  المصري  المنتخب  أمام   بالهزيمة 
ويعول المنتخب المغربي كثيرًا على خبرة حكيمي في المونديال، 

خ��اص��ة وأن���ه م��ن أك��ث��ر الع��ب��ي الجيل 
الدولية؛  للمباريات  خ��وض��ًا  الحالي 
م��ب��اراة   53 اآلن  ح��ت��ى  ل��ع��ب  ح��ي��ث 
دول��ي��ة، س��ج��ل خ��الل��ه��ا 8 أه����داف من 

ال��ع��ام. ه���ذا  ال��ف��ري��ق  م��ع  م��ب��اراة   13 ف��ي  أه����داف   3  بينها 
 2018 م��ون��دي��ال  ف��ي  الفريق  م��ع  المشاركة  لحكيمي  وسبق 
اآلن  أص��ب��ح  ولكنه  ع��م��ره،  م��ن   20 دون  ي���زال  ال  ك��ان  عندما 
 أك��ث��ر ن��ض��ج��ًا وش��ه��رة وخ��ب��رة م��م��ا ك���ان ق��ب��ل 4 س��ن��وات.
ويتمتع حكيمي بإمكانيات فائقة من حيث السرعة والقدرة على 
من  المحكمة  لتسديداته  إضافة  المنافسة،  الفرق  دفاع  اجتياز 
الضربات الثابتة، والتي ساهم من خاللها في تسجيل العديد من 

تكون من أهم األسلحة التي األهداف للفرق التي لعب لها، وقد 
ف����ي م��ش��ارك��ت��ه يعتمد عليها المنتخب المغربي 

المرتقبة بالمونديال.

حكيمي كلمة �سر  الفريق الوطني

وليد الركراكي يريد تحقيق حلم كافة المغاربة
بعدما وفى بوعده لوالده

مودريت�س من الجئ �سغير اإلى 
بطل قومي كرواتي 

رغم أنه بات في سن السابعة والثالثين، ال يزال العب الوسط الدولي لوكا مودريتش الركيزة األساسية لمنتخب كرواتيا، أربع سنوات 
بعد قيادته إلى نهائي كأس العالم للمرة األولى في تاريخه. إنجاز سيحاول تكراره في مونديال قطر 2022 المتوقع أن يكون األخير لطفل بدأ 

كالجئ في بالد مزقتها الحرب.
مهد اختياره أفضل العب في مونديال روسيا 2018، باإلضافة إلى تتويجه مع ريال مدريد االسباني بدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، إلى فوزه 

بالكرة الذهبية ليكسر احتكارا دام عشر سنوات من األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال صانع األلعاب حينها بعد تسلمه الكرة الذهبية »مفتاح النجاح؟ من الصعب تحديد ذلك، العمل، المثابرة في األوقات الصعبة. أحب دائما أن أردد هذه 

العبارة )األفضل ليس سهال(«.
ويبدو أن تلك الكلمات لم تكن مجرد تصريح عابر في حفل زاخر، بل أثبت على مر السنوات أنه مثابر على االستمرار في العطاء، ونجح هذا العام أيضا في 

المساهمة بشكل كبير في تتويج الملكي مرة جديدة بطال ألوروبا وإلسبانيا.
وبات مودريتش أحد أبرز نجوم الكرة المستديرة في اآلونة األخيرة واألضواء مسلطة عليه، سواء على صعيد األندية أو المنتخب الوطني، في تناقض صارخ 
مع بدايته المتواضعة في منزل استحال بقايا مخلعة بعدما التهمت النيران جزءا كبيرا منه، في قرية مودريتشي التي دمرت خالل حرب االستقالل، حيث كان 
مودريتش يقطن في المنزل الصيفي لجده وهو اآلخر يدعى لوكا مودريتش، وقتل على يد القوات الصربية في األشهر األولى للنزاع )1991 – 1995( الذي حصد 

قرابة 20 ألف قتيل.
كان لوكا مودريتش في العاشرة من عمره عندما هرب مع عائلته إلى مدينة زادار الساحلية، التي تقع على بعد 40 كيلومترا . هناك، وسط ضجيج القنابل 

التي تتساقط على المدينة الساحلية، تفتقت خصال أحد أبرز المواهب المعاصرة في القارة األوروبية، الذي أصبح قائد ا لمنتخب كرواتيا.
لم تخف موهبة الفتى على أحد، السيما المدرب يوسيب بايلو، الذي رأى أن مودريتش »كان مثاال لالعبي جيله، قائدا محبوبا. كان األطفال يرون 

فيه في تلك الفترة ما نراه اليوم«. وبحسب صديقه ماريان بوليات، برزت موهبة لوكا وسط أجواء الحرب والنزاعات. وقال »تساقطت القذائف 
حولنا مليون مرة ونحن في طريقنا إلى التدريب، كنا نهرع إلى المالجئ«. واعتبر بوليات )41 عاما(، وهو العب محترف سابق أيضا، 

أن هذه الظروف التي خبرها مودريتش كانت »أحد العوامل التي ساهمت في أن يكون اليوم أحد أبرز العبي كرة القدم في العالم«.
التحق فيما بعد بنادي دينامو زغرب عندما كان في الخامسة عشرة من عمره )2000(، قبل االنتقال إلى توتنهام اإلنكليزي 

في 2008، ومنه إلى النادي الملكي اإلسباني عام 2012. لكن شعبيته الجارفة تلطخت بسبب التهمة التي وجهت 
إليه باإلدالء بشهادة زور أمام القضاء، في فضيحة فساد هزت كرة القدم الكرواتية، قبل أن تسقط عنه 

التهمة قبل أيام من حفل جائزة الكرة الذهبية 2018. لكن الكروات لم ينتظروا حكم 
المحكمة ليسامحوا مودريتش على كل ما قد يكون قد ارتكبه. 

ديفيس يبحث عن اجملد العاملي

حكيمي، القطار السريع

الركراكي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة

مودريش 
مهندس الوسط 
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فاس.. افتتاح أشغال املنتدى العاملي التاسع لألمم املتحدة لتحالف احلضارات مبشاركة شخصيات بارزة من بينها األمني العام لألمم املتحدة

افتتحت أمس الثالثاء بمدينة فاس، أشغال املنتدى 
الحضارات،  لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع  العاملي 
مختلف  بني  والتعاون  الحوار  تعزيز  إلى  الرامي 
بمشاركة  وذلك  والحضارات،  والثقافات  املجتمعات 
العام  األمني  بينها  من  البارزة  الشخصيات  من  ثلة 

لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتميزت الجلسة االفتتاحية ألشغال هذا املنتدى، 
املنظم على مدى يومني تحت شعار »نحو تحالف من 
واحدة«،  كإنسانية  جميعا  لنتعايش  السالم..  أجل 
محمد  امللك  جاللة  وجهها  التي  امللكية  بالرسالة 
مستشار  تالها  والتي  فيه،  للمشاركني  السادس 

جاللته أندري أزوالي.
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  ويترأس 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، 
بشكل مشترك مع نائب األمني العام، املمثل السامي 
أنخيل  ميغيل  للحضارات،  املتحدة  األمم  لتحالف 
موراتينوس، هذا املنتدى العاملي الذي يعرف مشاركة 
1000 مشارك، موزعني بني وفود رسمية تنتمي إلى 
مجموعة دول ومنظمات أصدقاء التحالف واملجتمع 
املدني وفاعلني في مجال عمل التحالف وأكاديميني 

وشباب وطلبة.
الحوار  تعزيز  العاملية  التظاهرة  هذه  وتتوخى 
والثقافات  املجتمعات  مختلف  بني  والتعاون 
والحضارات ومد الجسور من أجل توحيد الشعوب، 
بعيدا عن اختالفاتهم الثقافية أو الدينية، وذلك من 
خالل تطوير سلسلة من اإلجراءات امللموسة الهادفة 

إلى تجنب الصراعات وبناء السالم.
على  تأكيدا  الحدث  لهذا  اململكة  استضافة  وتعد 
التزامها الفعال بمبادئ الحوار والتعايش واحترام 

اآلخر.
ويعتبر املغرب، بقيادة جاللة امللك، بلدا رائدا في 
مجال الحوار بني األديان، حيث يبذل كل الجهود من 
األديان  بني  والحوار  السالم  وتعزيز  تكريس  أجل 
وااللتزام  واالحترام  التسامح  على  القائم  والتعاون 

بالحقوق والحريات.
لتعميق  فريدة  فرصة  الهام  الحدث  هذا  ويمثل 
ومكافحته  العنيف  التطرف  محاربة  حول  النقاش 
املرأة  دور  وكذا  للتربية،  املركزي  الدور  وتعزيز 
كوسيط وصانع للسالم، إضافة إلى مكافحة معاداة 
الرياضة  دور  وتعزيز  األديان  وكراهية  السامية 
كوسيلة لتحقيق السالم واالندماج وتوحيد الخطاب 
حول الهجرة وتعزيز دور الزعماء الدينيني في نشر 
السالم والتعايش االجتماعي والتعدد الثقافي، وكذا 

مكافحة خطاب الكراهية على الفضاء الرقمي.
التاسع  العاملي  املنتدى  تنظيم  املزمع  من  وكان 
سنة  الحضارات  لتحالف  املتحدة  األمم  ملنظمة 
لكن  وتركيا،  إسبانيا  بني  مشتركة  برعاية   ،2020
تم تأجيله بسبب الوضع العاملي الناجم عن انتشار 

جائحة »كوفيد - 19«.

 موراتينوس يشيد بانخراط 

اململكة املغربية يف تعزيز السالم 
والتفاهم واالحترام املتبادل

التابع  الحضارات  لتحالف  السامي  املمثل  أشاد 
االثنني  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل  املتحدة،  لألمم 
بفاس، باالنخراط الكبير للمملكة املغربية في تعزيز 

السالم والتفاهم واالحترام املتبادل.
هامش  على  نظم  لقاء  خالل  موراتينوس،  وأكد 
الحضارات  لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع  املنتدى 
تحت  للمملكة  الروحية  العاصمة  تحتضنه  الذي 
على  واالنفتاح  لالكتشاف  كفضاء  »املتاحف  شعار 
اململكة  احتضان  أن  الثقافات«  بني  والحوار  اآلخر 
يؤكد  الحضارات  لتحالف  التاسع  العاملي  للمنتدى 
املشترك  العيش  تعزيز  في  واملتميز  الهام  دورها 

وتالقح الثقافات والحضارات.
عن  التعبير  في  املتاحف  أهمية  أبرز  وبعدما 
الهوية واإلبداع وتالقح الثقافات، شدد موراتينوس 

على األهمية الكبيرة للثقافة والفن في الوصول إلى 
السالم وتعزيز العيش املشترك والتفاهم واالحترام 

املتبادل.
لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع  املنتدى  أن  وتابع 
الحضارات يشكل مناسبة لبداية نقاش عميق وهام 
حول مستقبل اإلنسانية، مؤكدا في هذا الصدد على 
بالسالم،  ينعم  عالم  ظل  في  معا  نعيش  »أن  أهمية 
بدل  املتبادل،  واالحترام  والفهم  السالم  يسود  وأن 

الصراعات واألزمات واإلقصاء«.

رودريغيز ثاباتيرو: املغرب بلد 
ملتزم باحلوار بني احلضارات 
وفاعل نشط من أجل السالم  

أكد الرئيس األسبق للحكومة اإلسبانية، خوسيه 
تحالف  مبادرة  راعي  ثاباتيرو،  رودريغيز  لويس 
بالحوار  ملتزم  املغرب  أن   ،2004 سنة  الحضارات 
والتسوية  السالم  أجل  من  ويعمل  الحضارات  بني 

السلمية للنزاعات.
املغرب  وكالة  به  حديث خص  في  ثاباتيرو  وقال 
العربي لألنباء، بمناسبة املنتدى العاملي للحضارات، 
إن »املغرب بلد يراكم ثقافة الحوار )...( ويلعب دورا 
السلمية  والتسوية  السالم  لصالح  ومتزايدا  مهما 

للنزاعات«.
وأشار ثاباتيرو إلى أن »تحالف الحضارات يعني 
االتحاد والعيش املشترك، وفاس هي بالطبع عاصمة 

أجل  من  للقاء  ورمز  والروحانية  والتعايش  الثقافة 
من  الجديدة  النسخة  أن هذه  إلى  التفاهم«، مشيرا 
لتؤكد  »تأتي  الحضارات  لتحالف  العاملي  املنتدى 
وتجدد التأكيد على أن جميع الثقافات تتقاسم قيما 

وأن أهم قيمة تتشاطرها هي التفاهم«.
للحكومة  األسبق  الرئيس  دعا  السياق،  وفي هذا 
إسباني-مغربي مشترك لصالح  عمل  إلى  اإلسبانية 

السالم.
وأضاف قائال »يجب على إسبانيا واملغرب العمل 
معا، ألنه في كل مرة يعمل فيها البلدان معا، فإنهما 
يحوالن منطقة البحر األبيض املتوسط إلى مساحة 
لألمل ويخلقان أفقا لتفاهم أعمق بني الغرب والعالم 

العربي-اإلسالمي«.
وتابع ثاباتيرو »آمل أن تشكل جميع الدول التي 
تعمل من أجل الحل السلمي للنزاعات، مثل املغرب 
أجل  من  املفاوضات  لتعزيز  قويا  تحالفا  وإسبانيا، 

السالم في العالم«.
»أعتقد  الحضارات  تحالف  مبادرة  صاحب  وقال 
الذي يعد أهم  أنه يوجد على عاتقنا واجب السالم 
ضرورة حتمية لجميع الحضارات«، معربا عن قلقه 
بشأن »تضاعف النزاعات املسلحة، مع تهديد الحرب 

الباردة«.
وخلص إلى التأكيد أن »الرسالة واضحة، ال نريد 
الحادي  القرن  تعريف  نريد  ال  جديدة.  باردة  حربا 
السالم  نريد  العشرين.  القرن  أنه  على  والعشرين 
وحقوق  واالحترام  والتفاهم  والتعددية  والتعاون 
اإلنسان والتقدم، والقضاء على الفقر وعدم املساواة. 

للحضارة  أهمية  أكثر  أولوية  هناك  ليست  لذلك، 
اإلنسانية من السالم«.

املدير العام ملنظمة اإليسيسكو يشيد 
بريادة اململكة املغربية يف مجال حتالف 

احلضارات وتعزيز العيش املشترك

أشاد املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي للتربية 
والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، سالم بن محمد املالك، 
مجال  في  املغربية  اململكة  بريادة  بفاس،  االثنني 

تحالف الحضارات وتعزيز العيش املشترك.
لقاء نظم على هامش املنتدى  وأبرز املالك، خالل 
الذي  الحضارات  لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع 
اململكة  أن  للمملكة  الروحية  العاصمة  تحتضنه 
ومنتديات  لتحالفات  قرون  منذ  تؤسس  املغربية 
الديانات  بني  الشمل  لم  في  كبيرة  أهمية  تكتسي 

والحضارات.
ورمزية  أهمية  متصل،  سياق  في  واستعرض، 
املتاحف باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية، مؤكدا 
على أهمية تأطير األجيال القادمة وتعريفها بأهمية 
وصلة  لألجداد  وتراثا  تاريخا  باعتبارها  املتاحف 

وصل بني املاضي والحاضر واملستقبل.
من جهة أخرى، دعا املدير العام ملنظمة إيسيسكو 
إلى ترسيخ الفكر املتحفي، والعمل على مواكبة أداء 
سلبياتها،  ومواجهة  التكنولوجية  للثورة  املتاحف 
الحضاري،  الحوار  إثراء  في  مساهمة  من  لذلك  ملا 

نتاج  تراثية  كنوز  من  تضمه  وما  املتاحف  باعتبار 
وإرث للحضارات، وأنها مسارح مفتوحة لكل أنماط 
واملكان،  الزمان  لحدود  املتجاوز  اإلنساني  اإلبداع 
ومراكز مدنية واجتماعية بامتياز تساعد في تجاوز 

األزمات.
لسرد  موثوق  صرح  املتحف  أن  املالك  واعتبر 
أنماط  لشتى  مفتوح  ومسرح  الحضارية،  تجاربنا 
اإلبداع اإلنساني، ومراكز مدنية واجتماعية بامتياز، 

بحمولة فكرية ومنهجية، ومسؤولية ثقافية.

عبد هلل بوصوف: املغرب بلد 
حوار ومنوذج للتعددية والتنوع  
قال املؤرخ واألمني العام ملجلس الجالية املغربية 
املنتدى  تنظيم  إن  بوصوف،  هلل  عبد  بالخارج، 
للحضارات  املتحدة  األمم  لتحالف  التاسع  العاملي 
ونموذج  للحوار  كبلد  املغرب  مكانة  يكرس  بفاس، 

للتعددية والتنوع واحترام االختالف.
األخبار  قناة  به  وأبرز بوصوف، في حوار خص 
العربي  املغرب  لوكالة  التابعة   ،»M24« املغربية 
أن  العاملي،  املنتدى  هذا  افتتاح  عشية  لألنباء، 
املغرب »يعيش ما بعد التعايش، أي االندماج التام 
فكل مواطن مغربي يحمل  ما بني مختلف مكوناته؛ 
واملسيحية  واليهودية  اإلسالم  من  هويته شيئا  في 
والعربية واألمازيغية والحسانية، إضافة إلى الروافد 
»الشخصية  أن  مضيفا  واإلفريقية«،  املتوسطية 
في  أي صعوبة  تجد  ال  واملتنوعة  املتعددة  املغربية 

التعايش واالندماج مع اآلخر«.
واعتبر أن املغرب، »بلد الحوار بامتياز والنموذج 
املختلفة«،  السماوية  الديانات  بني  للتعايش  الفريد 
قبيل  من  اإلنسانية  املبادئ  عن  بالدفاع  يتسم 
أن  مؤكدا  االختالف،  واحترام  والتنوع  التعددية 
هذه العوامل كلها تشكل ضامنا لنجاح أشغال هذا 

املنتدى العاملي.
وبعدما أشار إلى أن اململكة املغربية لطاملا أولت 
والحضارات  الثقافات  للحوار بني  »أهمية قصوى« 
املغفور  جاللة  استقبال  املؤرخ  استحضر  واألديان، 
له امللك الحسن الثاني، للبابا يوحنا بولس الثاني، 
وكذا الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إلى املغرب 
سنة 2019، بدعوة من جاللة امللك محمد السادس، 
الفتا إلى أن جاللته ما فتئ يدعو في خطبه إلى أهمية 
تعزيز قيم الحوار والتقارب والتعايش بني الشعوب.

أمير  حرص  بوصوف  أبرز  السياق،  هذا  وفي 
على  السادس  امللك محمد  الجاللة  املؤمنني صاحب 
تمييز  دون  املسلمني  وغير  املسلمني  حقوق  حماية 
مؤخرا،  شريف،  ظهير  صدور  إلى  مشيرا  بينهم، 
الطائفة  شؤون  تنظيم  بشأن  الرسمية  الجريدة  في 

اليهودية املغربية.
التعايش  مبدأ  رسخ  اململكة  دستور  أن  وأكد 
والتعددية وجعلها أحد روافد الهوية الوطنية، وهو 
مبرزا  باملنطقة،  رائدا  نموذجا  املغرب  من  يجعل  ما 
يضم  الذي  الوحيد  اإلسالمي  البلد  هو  »املغرب  أن 
اليهودية«، كما يعمل  الديانة  أكثر من متحف حول 
اليهودية في  العديد من املعابد واملقابر  على ترميم 

اململكة.
إمارة  دور  إلى  اإلطار،  هذا  في  املؤرخ،  وتطرق 
مذكرا  للمغاربة،  الروحي  األمن  بناء  في  املؤمنني 
املؤتمر  أشغال  ختام  في  املعتمد  مراكش  بإعالن 
حقوق  حول  بمراكش   2016 سنة  املنعقد  الدولي 
شدد  والذي  اإلسالمي،  العالم  في  الدينية  األقليات 

على أهمية التعايش والحفاظ على حقوق األقليات.
وفي ما يتعلق برهانات هذا املنتدى العاملي، سجل 
دولي  سياق  ظل  في  ينعقد  اللقاء  هذا  أن  بوصوف 
الروسي-األوكراني  النزاع  بتداعيات  يتسم  صعب 
واألزمة الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد19-، داعيا 
النهوض  تحدي  لرفع  جريئة  قرارات  اتخاذ  إلى 

بالعيش املشترك.

ا�ضت�ضافة المملكة لهذا الحدث تاأكيد على التزامها 
الفعال بمبادئ الحوار والتعاي�ش واحترام الآخر

يف رسالة سامية إلى املشاركني يف الدورة التاسعة للمنتدى العاملي لتحالف احلضارات بفاس

جاللة الملك: قيم تحالف الأمم المتحدة للح�ضارات والمثل العليا التي 
يدافع عنها، هي نف�ضها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب

أكد جاللة امللك محمد السادس، أمس الثالثاء، أن قيم تحالف األمم 
الذي  والنموذج  عنها  يدافع  التي  العليا  واملثل  للحضارات  املتحدة 
يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم واملثل العليا التي يتبناها املغرب 

والنموذج نفسه الذي يعتمده.
وأبرز جاللة امللك، في رسالة سامية إلى املشاركني في الدورة التاسعة 
نونبر  22 و23  ينعقد بني  الذي  الحضارات،  لتحالف  العاملي  للمنتدى 
لتحالف  املؤسسني  األعضاء  باعتبارها من  املغربية،  اململكة  أن  بفاس، 
الحضارت، انخرطت في جميع املعارك التي خاضتها املنظمة ألسباب 

جوهرية تخص هوية املغرب وأخرى ترتبط بالتزاماته.
وارتباطا باألسباب الجوهرية لهذا االنخراط، أوضح جاللة امللك في 
نابعة  أنها  أزوالي،  أندري  جاللته  مستشار  تالها  التي  الرسالة  هذه 
والتالحم،  واالنسجام  االنفتاح  على  القائمة  املغرب  هوية  صميم  من 
واألمازيغية،  اإلسالمية،  العربية  مكوناتها  بانصهار  واملوحدة 
واألندلسية  اإلفريقية  بروافدها  والغنية  الحسانية،  والصحراوية 

والعبرية واملتوسطية.
أساسا  ترتبط  بأسباب  أيضا  يتعلق  األمر  أن  امللك  جاللة  وأضاف 
بالتزامات املغرب، بالنظر إلى أن »قيم التحالف واملثل العليا التي يدافع 
عنها والنموذج الذي يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم واملثل العليا 

التي يتبناها املغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده«.
املبادرة  هذه  في  البداية،  منذ  انخرط  املغرب،  إن  امللك  جاللة  وقال 
الرائدة وظل متشبثا بها بكل حرص وثبات، وذلك من خالل الدفاع عن 
على  العمل  من خالل  وكذا  للسالم،  ثقافة  باعتباره  وإشاعته،  االنفتاح 

تحقيق التنمية بمفهومها الواسع، باعتبارها ركيزة من ركائز السالم.
وأكد جاللة امللك في هذا الصدد »فبصفتنا أميرا للمؤمنني كافة، من 
كل الديانات، فنحن الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية في كل تراب 
اململكة املغربية، ونرى أن الدين يجب أن يكون حصنا ضد التطرف ال 
املحافل، من  القناعة في كل  الدفاع عن هذه  دأبنا على  له، حيث  مطية 

خالل الديبلوماسية الدينية للمملكة«.
للعلماء  السادس  محمد  مؤسسة  دور  أن  إلى  امللك  جاللة  وأشار 

واملرشدات،  املرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد  ومعهد  األفارقة، 
والتعريف  إفريقيا،  مشارف  على  املنتشر  للتطرف  التصدي  في  يتمثل 
باإلسالم باعتباره دين وسطية واعتدال، مبرزا جاللته أن املغرب ووعيا 
الذي  بالقرار  العامة لألمم املتحدة  إلى الجمعية  الدور، تقدم  منه بهذا 
الديانات  بني  بالحوار  »النهوض  بشأن   73/328 رقم  تحت  اعتمدته 
والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية«. وهو 

قرار دعمته 90 دولة.
من جهة أخرى، سلط جاللة امللك الضوء على استقبال قداسة البابا 
فرانسيس خالل زيارته التاريخية للمغرب، حيث »أكدنا بهذه املناسبة 
ظل  في  بعضها،  على  الثالث  السماوية  الديانات  انفتاح  أهمية  على 
البابا  بمعية  جاللته  توقيع  على  وكذا  اآلخر«،  وفهم  االختالف،  قبول 
املدينة  على  املحافظة  إلى  يدعو  الذي  القدس،  نداء  على  فرانسيس، 
الثالث،  التوحيدية  الديانات  أتباع  بني  للقاء  أرضا  باعتبارها  املقدسة 

ورمزا للتعايش السلمي والحوار واالحترام املتبادل.
قوية  ركيزة  يعد  الحضارات  تحالف  أن  امللك  جاللة  اعتبر  وبعدما 
للسالم، شدد جاللته على ضرورة إعالء كلمة الحوار الذي يضطلع به 

تحالف الحضارات، وضمان سبل نجاحه.
إال  الخالص  إلى  »ال سبيل  أنه  السياق  هذا  في  امللك  واعتبر جاللة 
بني  وحوارا  الحضارات،  بني  حوارا  يكون  أن  بشرط«،  لكن  بالحوار، 

األجيال، وحوارا بني القارات.
ودعا جاللة امللك في األخير إلى العودة إلى ما هو جوهري وأساسي 
في هذا الشأن، أال وهو »العيش املشترك«. وأوضح جاللته »فال خير 
يرجى من إطالق مشاريع كبرى إذا كنا ال نستطيع تجاوز هذه الحلقة 
األولى على درب تحقيق العيش املشترك، من أجل إنسانية واحدة تعيد 

وضع الكائن اإلنساني في صلبها«.
الدورة  يعقد  للحضارات  املتحدة  األمم  تحالف  أن  امللك  جاللة  وأكد 
إشارة  يعطي  بذلك  وهو  إفريقية.  أرض  على  العاملي،  ملنتداه  التاسعة 

قوية الستمراريته وبعده الكوني.

أشادت الكلمات، خالل اجللسة 
االفتتاحية ملنتدى حوار احلضارات 
يف دورته التاسعة بفاس، باالنخراط 
الشخصي جلاللة امللك محمد السادس يف 
دينامية العمل من أجل السالم والتعايش 
الديني وحوار احلضارات، ونوهت كلمة 
أنطونيو غوتيريس، األمني العام لألمم 
املتحدة، بااللتزام الشخصي والدائم 
جلاللته بالعمل ألجل احلوار والسالم 
والتعددية.
وقال غوتيريس، إنه يشكر شخصيا ملك 
املغرب الذي جعل من بالده رأس احلربة 
يف محاربة التطرف.
وكان أنخيل موراتينوس، األمني العام 
للمنتدى بدوره قد نحا نفس املنحى، 
وعلى املنوال نفسه تدخل وزير خارجية 
تركيا الشريك األممي إلسبانيا يف إنشاء 
ملتقى »حوار احلضارات«، وكاتبة الدولة 
اإلسبانية. فيما حظيت املكانة الروحية 
لفاس وحمولتها التاريخية ورمزيتها 
الثقافية بتنويه املتدخلني بعد أن كانت 
الرسالة امللكية املوجهة للمنتدى قد 
أشادت بفاس ورمزية اختيارها.
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مكتب الرباط

بعد النجاح الذي حققه المؤتمر 
للشبيبة  ال��ت��اس��ع  ال��وط��ن��ي 
االتحادية، وفي إطار استكمال 
عقد  الوطني،  المكتب  هيكلة 
هذا األخير اجتماعه األول، يوم 
األحد 20 نونبر 2022، بالمقر 
المركزي بالرباط، تحت رئاسة 
إدريس  للحزب  األول  الكاتب 
لشكر، الذي كان مرفوقا بأعضاء 
ال��س��ي��اس��ي  جمال  ال��م��ك��ت��ب 
الرحيم شهيد،  الصباني، عبد 
اهلل  وعبد  المزواري  المهدي 

الصيباري، رئيس المؤتمر.
التوجيهية  ال��ك��ل��م��ة  ب��ع��د 
التي  للحزب،  األول  للكاتب 
الذين  األعضاء  كل   فيها  هنأ 
س��اه��م��وا ف��ي إن��ج��اح محطة 
بالمجهودات  المؤتمر، مشيدا 
المستمر  وال��ع��م��ل  ال��ك��ب��ي��رة 
والجاد للمكتب الوطني السابق 

في شخص  المؤتمر  ولرئاسة 
وباقي  الصيباري  اهلل  عبد 
الكاتب  الرئاسة، نوه  أعضاء 
بالكفاءات  كلمته  ف��ي  األول 
والطاقات المتنوعة في جميع 
ال��ت��خ��ص��ص��ات وال��م��ج��االت 

الوطني  المكتب  يضمها  التي 
للشبيبة االتحادية، والتي تعتبر 
من الطاقات الشابة التي يزخر 
بها االتحاد االشتراكي بكل فخر 

واعتزاز. 
وشدد الكاتب األول في كلمته 

على مبدأي الوفاء وااللتزام على 
اعتبارهما قيما إنسانية يجب 
التحلي بهما، وجعلهما ركائز 
النضالية  للممارسة  أساسية 
والسياسية لضمان استمرارية 
والتماسك  االتحادية  الفكرة 

األخوي داخل المنظمة والحزب، 
متوجها ألعضاء المكتب الوطني 
بضرورة  المنتخب   الجديد 
لمؤتمر  للتحضير  االنكباب 
القطاع الطالبي، على اعتبار أن 
الجامعة هي الفضاء الرئيسي 

لالستقطاب والعمل على تكوين 
شباب مؤمن بالقيم الديمقراطية 
والحداثية، مدافع عن الشباب 

وقضاياهم . 
األول  الكاتب  أكد  وختاما، 
خارطة  وض��ع  على ضرورة 

االنطالق  أج��ل  م��ن  تنظيمية 
الجهوية  المؤتمرات  عقد  في 
واإلقليمية وكذا هيكلة الفروع، 
والتحضير  التعبئة  أجل  من 
الستحقاقات انتخابات 2026 . 
التوجيهية  الكلمة  وب��ع��د 

رئيس  واص��ل  األول،  للكاتب 
المؤتمر،  عبد اهلل الصيباري، 
رئاسة  عضوي  األخوين  رفقة 
اليمالحي،  أن��س  ال��م��ؤت��م��ر  
أيوب الهاشمي، اإلشراف على 
هيكلة المكتب الوطني في جو 
ديمقراطي أخوي، والذي أفرز 
انتخاب فادي وكيلي عسراوي 
كاتبا عاما باالجماع، وسميحة 
لعصب، وعبد اإلله معتمد، نوابا 
للمال،  فايق أمينا  وأمين  له، 

ومنسقي فرق العمل. 
الكاتب  تقدم  الختام،  وفي 
وكيلي  ف��ادي  المنتخب  العام 
عسراوي، بكلمة شكر وامتنان، 
العمل  ض��رورة  على  فيها  أكد 
من أجل المساهمة في مواكبة 
الخط السياسي للحزب، معلنا 
عن تاريخ عقد اجتماع المكتب 
الوطني، يوم الخميس 24 نونبر 
2022، من أجل استكمال هيكلة 
واللجان، ووضع  المهام  باقي 

خارطة الطريق .

الكاتب االأول للحزب ينوه بكفاءات المكتب الوطني ويحييها على الوفاء وااللتزام بقيم الحزب
عبد اهلل ال�شيباري ي�شلم امل�شعل لفادي وكيلي ع�شراوي، الكاتب العام املنتخب لل�شبيبة االحتادية

عماد عادل 

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في 
جيوب  األساسية  المواد  من  العديد 
األسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات 
المندوبية  رسمية صدرت أمس، عن 
إن  قالت  التي  للتخطيط،  السامية 
شهر  خالل  عرفت  المعيشة  تكاليف 
ارتفاعا  الجارية  السنة  من  أكتوبر 
ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من 
معدل  سجل  حيث  الماضي  ال��ع��ام 
المائة  في   8.1 ب  ارتفاعا  التضخم 
بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 كما 
ارتفع مؤشر التضخم األساسي، الذي 
يستثني المواد ذات األثمان المحددة 
والمواد ذات التقلبات العالية، ب 6,0 
في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 
2022 و ب 7,1 في المائة بالمقارنة 

مع شهر أكتوبر 2021.
وسجل المؤشر الرئيسي لألسعار 
عند االستهالك في شهر أكتوبر األخير 
ارتفاعا ملحوظا، بلغ 8.1 في المائة 
العام  بالمقارنة مع نفس الشهر من 
في  الزيادة  بسبب  وذل��ك  الماضي، 
في   13.8 ب  الغذائية  المواد  أثمان 
الغذائية  غير  المواد  وأثمان  المائة 

ب 4,3 في المائة. 
المندوبية  أعدتها  التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة 
ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 همت على الخصوص 
المائة  في   2,5 ب  والذهنيات و«الخضر«  الزيوت  أثمان 
1,7 في المائة  واللحوم   والبيض ب   والجبن  والحليب 
ب 0,7 في المائة و الخبز والحبوب ب 0,3 في المائة و 
السكر والمربى والعسل والشوكوالته والحلويات ب 0,2 
في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك 
وفواكه البحر ب 2,1 في المائة والفواكه ب 2,0 في المائة. 
على  هم  االرتفاع  فإن  الغذائية،  غير  المواد  يخص  فيما 

الخصوص أثمان التعليم ب 1,0 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة 
الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خالل الفترة 
الفاصلة بين أكتوبر 2021 و أكتوبر 2022 ، انطالقا من أسعار 

السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات األخرى التي 
ارتفع معدلها 1.1 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 
12.6 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية 
واألدوات  األثاث  المائة وأسعار  في   14.3 زادت ب  التي 
المنزلية التي نمت ب 6.7 في المائة، ووصوال إلى قطاع 
 المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 4.6 في المائة.
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما 
بين )20 إلى 150 في المائة( في بعض المواد األساسية 
 كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس االتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات 
تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من 
المحطات 16.30 درهما بينما انحسر سعر البنزين نحو 
في  واسعا  أشعل غضبا  ما  الواحد.وهو  للتر  15 درهما 
صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي 
الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة غير 

المسبوقة لغليان األسعار.

مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

وجه النائب حميد الدراق، عضو الفريق االشتراكي، 
سؤاال شفويا إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية حول 
الخصاص الكبير في األطباء المتخصصين والتجهيزات 

بالمستشفيات العمومية.
وأوضح النائب االشتراكي، في ذات السؤال، أول أمس، 
في الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي 
التزمت الحكومة بتعزيز خدمات الصحة العمومية عبر 
تلبية الحاجة الماسة وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير 
المستشفيات  من  مجموعة  تعيش  الصحي،  العرض 
العمومية خصاصا كبيرا في األطقم الطبية المتخصصة 
والتجهيزات الضرورية، حيث يضطر المرضى للتنقل 
بين األقاليم من أجل العالج، مع ما يترتب عن ذلك من 

تكاليف مادية ومعاناة شبه يومية.
وعلى هذا األساس ساءل النائب االشتراكي، الوزير، 
عن مآل االلتزامات الحكومية لتعزيز الخدمات الصحية 
العمومية، وعن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة لسد 
الخصاص الذي تعرفه مستشفيات المملكة في األطقم 

الطبية المتخصصة والتجهيزات الضرورية.
لعسل  محمد  االشتراكي  النائب  تقدم  جانبه  من 
بسؤال شفوي آني إلى وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
المستدامة حول االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي 

بالعالم القروي.
وأبرز النائب لعسل في هذا السؤال، أن عددا من ساكنة 
للتيار  المتكررة  االنقطاعات  من  يعاني  القروي  العالم 
الكهربائي رغم الشكايات المتواصلة للساكنة والجمعيات 
التي  االستهالك  فواتير  لمستحقات  وأدائهم  النشيطة 

غالبا ما تكون ثقيلة على جيوبهم.
وفي ذات السياق، أضاف النائب االشتراكي، أن العديد 
من  تذمرهم  عن  عبروا  القروي  بالعالم  المواطنين  من 
خدمات المكتب الوطني للكهرباء بسبب هذه االنقطاعات 
المتكررة للتيار الكهربائي التي تستغرق أحيانا ما يزيد 
عن ثالثة أشهر، وما يعني ذلك من إتالف لعدد من األجهزة 

مستثمري  لدى  خسائر  من  عنها  يترتب  وما  المنزلية 
الفالحة العصرية التي تحتاج إلى الكهرباء، فضال عن 
خسائر في بعض األدوية التي تحتاج إلى درجات معينة 
مرضى  لدى  عليها سليمة خاصة  للحفاظ  البرودة  من 

األمراض المزمنة.
وعلى هذا األساس، ساءل النائب االشتراكي، الوزيرة، 
عن األسباب الحقيقية وراء االنقطاعات المتكررة للتيار 

الكهربائي بالعالم القروي.
ومن جهته وجه النائب فاضل براس سؤاال شفويا آنيا 
إلى وزير التجهيز والماء حول هشاشة البنية التحتية 

الطرقية.
وسجل النائب براس، في السؤال ذاته، أنه عند كل 
تساقطات مطرية تشهدها البالد، يتم الكشف عن هشاشة 
البنية التحتية الطرقية، وتدهور وضعية الكثير من الطرق 
في  عدة إحصائيات، مشيرا  أكدته  ما  والقناطر. وهذا 
نفس الوقت إلى أن نصف الطرق توجد في حالة كارثية 
وتحتاج إلى صيانة، فضال عن العديد من القناطر المهددة 

باالنهيار.
واستدل النائب االشتراكي على هذا الوضع المتدهور 
للطرق،  بتقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية 

التي شكلها مجلس النواب في الوالية التشريعية السابقة 
حول »التنمية القروية.. مجال المناطق الجبلية«، مبرزا 
تآكلت  التي  الطرق  صيانة  عدم  في  المسجل  التهاون 
وتهديدا  بات يشكل خطرا  الذي  األمر  اإلهمال،  بسبب 
حقيقيا على سالمة المواطنات والمواطنين، خصوصا 

خالل فترة التساقطات المطرية. 
وعلى هذه األسس ساءل النائب االشتراكي، الوزير، 
عن اإلجراءات المزمع القيام بها من أجل صيانة وإصالح 
وتأهيل  البنية التحتية الطرقية، والطرق والقناطر غير 

المؤهلة ؟
من جهتها طالبت النائبة خدوج السالسي الحكومة 
للمسنين  الكريم  العيش  لضمان  الناجع  بالتدخل 
والمسنات، مردفة في إطار تعقيب إضافي بمجلس النواب، 
أول أمس، بأن هذه الفئة قدمت الغالي والنفيس لهذا 
الوطن وكل أشكال المساهمات ومن مختلف المواقع مما 
يتطلب اعترافا بها وبمجهوداتها، والعمل على تيسير 
سبل الحياة الكريمة لها، ماديا ومعنويا، ألن في األمر 
اعترافا ودرسا للشباب بأن هذا الوطن يحترم مواطنيه 

ويقف بجانبهم في أرذل العمر.

 محمد قمار

عقدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أيام 
20/19/18 نونبر 2022 بالمركب الدولي موالي 
مؤتمرها  ببوزنيقة،  والشباب  للطفولة  رشيد 
الوطني العادي السادس عشر، تحت شعار »من 
أجل إقرار سياسات عمومية مندمجة تعنى بقضايا 
الطفولة والشباب والمرأة »، حيث وقف خاللها 
العالمي  اليوم  رمزية  المؤتمر، وهو يستحضر 
لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف انعقاده، 
منذ  الجمعية  دأب��ت  التي  الهامة  األدوار  على 
التأسيس على تجسيدها من خالل إفراز نخبة 
مؤهلة تؤمن بدور الشباب كرافعة للتغيير وعامل 

حاسم في صنع المستقبل.
وعليه يؤكد المؤتمر الوطني 16 على مواصلة 
الطفولة  قضايا  خدمة  في  الجمعية  مسيرة 

والشباب والمرأة من خالل:
-    المبادئ التطوعية التي بنيت على االنخراط 

الواعي والمسؤول والتفاعل مع قضايا المجتمع 
المصالح  أو  المادي  الريع  من  االستفادة  دون 

الضيقة.
قيم  على  المرتكزة  الحقوقية  -     المقاربة 
ومبادئ حقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها 
والعهود  المواثيق  كافة  استحضار  مع  دوليا 

الدولية.
تبني  التشاركية من خالل  -     الديمقراطية 
أساسا  وجعله  الديمقراطي  التدبير  مبادئ 
ال محيد  مرجعا  واعتباره  الجمعوية  للممارسة 
عنه في تنزيل مختلف البرامج ذات الصلة بقضايا 

الطفولة والشباب والمرأة.
-    يسجل المؤتمر، بأسف كبير، غياب سياسة 
التشغيل،  مجال  في  خاصة  مستدامة  شبابية 
واالكتفاء بمبادرات قطاعية مفصولة، يجعل كل 
مساهمات الحركة الجمعوية تأخذ طابعا محدودا 

ومتواضعا.
إش��راك  ع��دم  من  استياءه  يسجل  -     كما 
الجمعيات في مبادرة الوزارة بعقد اللقاء الوطني 
لدور الشباب، رغم أنها كانت سباقة في الترافع 

حول الملف.
الحركة  إش���راك  ض���رورة  على  ü     يؤكد 
الجمعوية التربوية في تفعيل السياسات العمومية 
الموجهة لفائدة الطفولة الشباب والمرأة خاصة 
بعد إقصاء مكوناتها في مجموعة من المبادرات 
التشريعية، ومنها المرسوم المنظم لمؤسسات 
دور الشباب ومراكز االستقبال، الذي شكل تراجعا 

خطيرا، وتضييقا على الحركة الجمعوية.
وبالرغم من تسجيل تطور على مستوى تأهيل 
بعض فضاءات التخييم، يعتبر المؤتمر الوطني 
يمكن  ال  حيويا  اجتماعيا  قطاعا  التخييم   ،16
للحكومة أن تتنصل من مسؤوليتها عليه، وأن 
إصالح المخيمات وتوسيع شبكاتها ومضامين 
برامجها التربوية يعد من صميم اختصاصاتها.

وبعد وقوف المؤتمر الوطني 16 للجمعية على 
مجموعة مواقف وتوصيات صادرة عن لجانها 

الموضوعاتية أكد على ما يلي:
مكاسب  م��ن  ب��الدن��ا  حققته  بما  -اعتزازه 
وحدتنا  قضية  ف��ي  وسياسية  ديبلوماسية 
من  كبيرة  مجموعة  بفتح  توج  والذي  الترابية 
الدول لبعثاتها القنصلية باألقاليم الجنوبية في 
اعتراف تام وصريح بمغربية الصحراء، ويدعو 
العاجل  التحرك  إلى  الدولي  المنتظم  بالمقابل 
تندوف  بمخيمات  المحتجزين  األطفال  لحماية 

من تجنيدهم.
-مواصلة الدعم الالمشروط للقضية الفلسطينية 
العادلة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مكونات  وتضحيات  مجهودات  عاليا  -يثمن 
الحركة الجمعوية وطنيا في التصدي والدفاع عن 
مكتسبات الطفولة والشباب والمرأة عبر مجموعة 

من المبادرات الخالقة.  
وقد شكلت محطة المؤتمر الوطني 16 للجمعية 
فرصة إلثارة األسئلة الحقيقية لما تضمنته أوراق 

المؤتمر من توجهات ومبادئ، والتي دعت إلى: 
الجمعية  مبادرات  -1         أهمية الرفع من 
فعلها  على  للحفاظ  ومحليا  وجهويا  مركزيا 
التطورات  لمواكبة  المجتمع  داخ��ل  التطوعي 
في  خصوصا  الجمعوي  الحقل  في  المتسارعة 

مجاالت اشتغالنا.
-2         التأكيد على ضرورة إخراج المجلس 
االستشاري لألسرة والطفولة للوجود، وبتفعيل 
والعمل  للشباب  االس��ت��ش��اري  المجلس  دور 

الجمعوي للقيام بأدوارهما الدستورية. 
-3         مطالبة القطاعات العمومية المعنية 
الحركة  وب��إش��راك  بمسؤولياتها  باالضطالع 
سياسات  وإقرار  رسم  في  التربوية  الجمعوية 
عمومية مندمجة تعنى بقضايا الطفولة والشباب 

والمرأة.
وقائية  مقاربة  اعتماد  -4          الدعوة إلى 
لحماية الطفولة والمرأة من العنف بجميع أشكاله.

-5         إصالح شامل لمدونة األسرة بما يخدم 
المصلحة الفضلى للطفل، مع ضرورة إلغاء تزويج 

القاصرات.

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

حميد الدراق: اخل�شا�ص بامل�شت�شفيات العمومية
حممد لع�شل: التيار الكهربائي بالعامل القروي
فا�شل برا�ص: ه�شا�شة البنية التحتية الطرقية

خدوج ال�شال�شي: العي�ص الكرمي للم�شنني

أكدها المؤتمر الوطني 16 للجمعية المغربية لتربية الشبيبة »أميج«
تثمين المكا�شب الديبلوما�شية في ق�شية الوحدة الترابية ودعوة اإلى اإخراج

 الموؤ�ش�شات الد�شتورية للطفولة وال�شباب واالأ�شرة

الزيادة في أسعار المواد الغذائية تناهز 14 % ولهيب 
المحروقات يرفع تكاليف النقل ب 13 % 

اأ�شعار الزيوت والزبدة واللحوم والخبز 
تجهز على القدرة ال�شرائية للمغاربة  

الكلمات   المسهمة14
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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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل - خنيفرة
عمالة إقليم بني مالل

دائرة أغبالة
قيادة تيزي نسلي
جماعة بوتفردة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

رقم: 2022/04 
دجنبر   19 اإلثنني  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
عشرة  والنصف صباحا سيتم 
املجلس  رئيس  السيد  بمكتب 
بوتفردة   لجماعة  الجماعي 

االظرفة  فتح  الجماعة  بمقر 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل إيجار السوق األسبوعي 
لدوار تنكارف جماعة بوتفردة 
إقليم  عمالة   - أغبالة  دائرة   -

بني مالل.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
التقني  املكتب  من  العروض 
تحميله  كذلك  يمكن  للجماعة، 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
أالف  )خمسة  درهم   5000,00

درهم(.
للمشروع  التقديرية  التكلفة 
صاحب  طرف  من  واملنجزة 
15.000,00درهم  املشروع 

)خمسة عشر ألف درهم (.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املرسوم  ملقتضيات  مطابقني 
الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األول  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
التقني  املكتب  من  وصل 

بالجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
* إما إرسالها عن طريق البوابة 

اإللكترونية لصفقات الدولة.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس  
بداية  عند  العروض  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من  الثالث  الفصل  في  عليها 
الخاص  التحمالت  كناش 

بالصفقة.
كراء  عدم  حالة  في  ملحوظة:  
في  األسبوعي  السوق  مرافق 
سيعاد  أعاله،  املحدد  التاريخ 
مالية  عروض  أظرفه  فتح 
من  االثنني  يوم  كل  جديدة 

الساعة  نفس  في  أسبوع  كل 
السوق  كراء  حني  إلى  واملكان 

األسبوعي.               
ع.س.ن/4409/ا.د

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

عمالة إقليم الدريوش
املجلس اإلقليمي للدريوش
إعـالن عـن طـلب عـروض 

مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/14/2022 :رقم

دجنبر   19 االثنني  يوم   فـي 
الساعـة  من  ابتـداء   ،2022
سيتـم  صباحا،  عشر  الحادية 
اإلقليمي  املجلس  بـمكاتب 
للدريوش، فتح األظرفة املتعلقة 
بطلب العروض بعروض أثمـان 
املحروقات  شراء  ب:  املتعلق 

من أجل استغالل آليات الفرقة 
الشرق،  لجهة  التابعة  املتنقلة 
املتعلقة  االتفاقية  موضوع 
مستوى  على  املسالك  بفتح 

جماعات إقليم الدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
املجلس  بـمكاتب  العروض 
ويمكن  للدريوش،  اإلقليمي 
كذلك نقله الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434

إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
)عشرة  في15.000,00درهم 

آالف درهم(.
تقدير  مبلغ  حدد   -
في:  التوريدات  كلفة 
)تسعمائة  988.900،00درهم 
ألف  وثمانون  وثمانية 

وتسعمائة درهم(.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،  27

السالف الذكررقم 2-12-349.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   *

املجلس  بـمكاتب  وصل 
اإلقليمي للدريوش.

طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
باالستــالم إلى املكتب املذكـور.

مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسـة  بداية  عند 

األظرفة.
بطريقة  ملفاتهم  إرسال  إما   *

إلكترونية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بهـا هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/4414/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل - قطاع الشباب

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/43

في يوم 03 يناير   2023على 
والنصف  العاشرة  الساعة 
بقاعة  سيتم  صباحا، 
الرئيسية  االجتماعات 
شارع   51 الشباب،  بقطاع 
الرباط  أكدال  سينا  ابن 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل 
السوسيوثقافي  التنشيط 
باملؤسسات  والسوسيوتربوي 
الشباب  لقطاع  التابعة 

)3حصص(.
جهة طنجة تطوان   :1 الحصة 
الحسيمة - جهة الشرق - جهة 

فاس مكناس.
سال  الرباط  جهة   :2 الحصة 
القنيطرة - جهة درعة تافيالت 
 - خنيفرة   مالل  بني  جهة   -

جهة الدار البيضاء سطات.
الحصة 3: جهة مراكش أسفي 
جهة   - ماسة  سوس  جهة   -
كلميم واد نون  -  جهة الداخلة 
العيون  جهة   - الذهب  وادي 

الساقية الحمراء.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة الصفقات 
و  والثقافة  الشباب  بوزارة 
التواصل -قطاع الشباب- ، 51 
الرباط  أكدال  سينا  ابن  شارع 
، ويمكن  كذلك نقله إلكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   *

في:
حصة رقم 1:

400.000,00درهم )أربع مائة 
ألف درهم(

حصة رقم 2:
)أربع مائة  450.000,00درهم 

وخمسون ألف درهم(
حصة رقم 3:

200.000,00درهم )مائتا ألف 
درهم(

محددة  األعمال  تقدير  كلفة   *
من طرف صاحب املشروع في:

حصة رقم 1:  
)ستة  46.266.205,44درهم 
وأربعون مليون ومأتان وستة 
وخمسة  ومأتان  الف  وستون 
مع  سنتيما  و44  دراهم 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 2:  

)إثنان  52.908.311,04درهم 
مائة  وتسع  مليون  وخمسون 
مائة  وثالث  االف  وثمانية 
وإحدى عشر درهم و04 سنتيم 

مع احتساب الرسوم.
حصة رقم 3:

)اثنان  22.296.867,84درهم 
ومائتان  مليونا  وعشرون 
وثمان  ألف  وتسعون  وستة 
درهم  وستون  وسبعة  مائة 
احتساب  مع  سنتيما  و84 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
و29  من املرسوم  2.12.349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق الصفقات العمومية. 
يتوجب على املتنافسني:

بالطريقة  أظرفتهم  إيداع 
وزارة  قرار  وفق  الرقمية 
رقم   واملالية  االقتصاد 
في  الصادر     21.1982
يتعلق  )14ديسمبر2021( 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
املالية  والضمانات  العمومية 

من الصفة  املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4416/ا.د

إعالنات13
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع.س.ن /4413/إدع.س.ن /4410/إد

ع.س.ن /4415/إد

ع.س.ن /4411/إد

ع.س.ن /4412/إد

واللجنة  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  وقعت 
في  االثنين  أمس  أول  الكهرباء،  لضبط  النيجيرية 
في  التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  أبوجا، 

مجال ضبط الكهرباء.
ويندرج التوقيع على هذه المذكرة في إطار عالقات 
المملكة  بين  تجمع  التي  المتينة  واألخوة  الصداقة 

المغربية وجمهورية نيجيريا االتحادية.
رؤية  إطار  في  المذكرة  على  التوقيع  يندرج  كما 
مشتركة بين المغرب ونيجيريا منذ الزيارة التي قام 
بها جاللة الملك إلى نيجيريا في عام 2016، وزيارة 
الرئيس النيجيري ، محمدو بوهاري الى المغرب في 

.2018
وبرهن البلدان عن عزمهما المشترك على مواصلة 
تعزيز عالقات التعاون الثنائي المثمر وتعميقها في 
الشقيقين  الشعبين  مصالح  لخدمة  المجاالت  جميع 

والمساهمة في تنمية واستقرار القارة اإلفريقية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء عبد اللطيف برضاش ، ورئيس اللجنة 
النيجيرية لضبط الكهرباء سانوسي غاربا، خالل حفل 
لتعزيز  وذلك  أبوجا  في  اللجنة  مقر  في  أقيم  رسمي 
التعاون في تحقيق األهداف المشتركة، وال سيما عبر 

تقوية تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
وبهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف برضاش أن مذكرة 
التفاهم تهدف إلى تعزيز العالقات القائمة بين الهيأتين 
والتي تميزت بزيارة سابقة لوفد نيجيري مهم إلى مقر 

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في أكتوبر 2021.
إطار  إلى وضع  التفاهم تهدف  أن مذكرة  وأضاف 
آليات  حول  يتمحور  للتعاون  وملموس  واضح  عمل 
ضبط المشهد المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الكهرباء 
الطاقة  باستراتيجيات  الصلة  ذات  األهداف  لتحقيق 

في البلدين.
من جانبه أشاد غاربا بالتوقيع على مذكرة التفاهم 

التي تمثل تجسيدا لعالقة ثنائية متينة بين الهيئتين 
ودعما للتعاون المشترك بينهما لضمان حسن سير قطاع 
الكهرباء . وعقب هذا االجتماع اتفق برضاش وغاربا 
اجتماعات  عقد  عبر  الهيأتين  بين  العمل  إتمام  على 
ذات  المشاريع  لتنفيذ  أعمال  جدول  لوضع  منتظمة 

االهتمام المشترك وتعميق هذا التعاون الثنائي.

أكدت المؤسسة اإليطالية )ميد أور(، أن مشروع أنبوب الغاز 
المغرب الضخم، يعتبر بنية استراتيجية ستخدم  نيجيريا- 

إفريقيا وأوروبا على حد سواء.
وأوضحت المؤسسة اإليطالية، في مقال نشرته على صفحتها 
الرسمية، أن هذا المشروع االستراتيجي، الذي يبلغ طوله 6000 
كيلومتر، سيمر عبر 13 دولة إفريقية وسيزود بلدانا غير ساحلية 
من قبيل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز، كما سيدخل 
5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشبكة األوروبية 

العابرة للقارات عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- األوروبي.
وأضافت )ميد أور( أن المغرب يجدد، من خالل هذا المشروع، 

تأكيد التزامه بدبلوماسية الطاقة.
وبعد أن سلطت المؤسسة الضوء على دور المملكة بصفتها 
»فاعال نشطا« و«شريكا متميزا« لالتحاد األوروبي والمملكة 
المتحدة في مجال الطاقات المتجددة، سجلت أن المغرب كان 
أول بلد يبرم شراكة خضراء مع االتحاد األوروبي، تطمح إلى 

تعزيز التعاون في مكافحة تغير المناخ من خالل تسهيل خطط 
مشتركة لالنتقال الطاقي.

الشؤون  وزير  عليها  وقع  التي  االتفاقية،  أن  وأوضحت 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
االتحاد  لمفوضية  التنفيذي  الرئيس  ونائب  بوريطة،  ناصر 
األوروبي المكلف باالتفاق األخضر، فرانس تيمرمانس، تروم 
إقامة شراكة خضراء بين الطرفين في مجاالت مكافحة تغير 
المناخ واالنتقال الطاقي وحماية البيئة، وتعزيز االقتصادين 

األخضر واألزرق.
الخضراء،  الشراكة  هذه  أن  اإليطالية  المؤسسة  وسجلت 
االستراتيجية بطبيعتها والمنطوية على فرص حقيقية للتعاون 
السياسي واالقتصادي والتقني والتكنولوجي، ستجعل مكافحة 
تغير المناخ وتعزيز التحول في مجال الطاقة والنهوض به، 
وحماية البيئة واالنتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل، من بين 

أولويات العالقات بين االتحاد األوروبي والمغرب.

مصطفى اإلدريسي
طالبت النقابات التعليمية الخمس الحكومة باالستجابة النتظارات 
المقدم  الحكومي  العرض  تجويد  طريق  عن  وذلك  التعليمية،  األسرة 
. وحملت  الجاري  29 نونبر  المقبل  الثالثاء  المرتقب يوم  اللقاء  في 
الحكومة مسؤولية تنامي حالة التذمر واالحتقان التي صار يعرفها القطاع 
والمفتوحة على كل االحتماالت جراء التأخر الحكومي في االستجابة 
التعليمية، مؤكدة رغبتها في مواصلة الحوار من  النتظارات األسرة 

أجل الوصول لنتائج مرضية.
وأكدت النقابات الخمس: النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة 
الوطنية للتعليم UMTوالنقابة الوطنية للتعليم CDTوالجامعة الوطنية 
للتعليم FNE والجامعة الحرة للتعليم UGTM، في لقائها أول أمس 
بالوزير المشرف على القطاع، على ضرورة اإلقرار بإدماج األساتذة 
الذين ُفرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية وإلغاء كل 
األنظمة األساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها 
وملحاحيتها، ال تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل 
مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية؛ والتسريع بأجرأة ما 
تبقى من االتفاق المرحلي، 18 يناير 2022، الموقع بين الوزارة والنقابات 
التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، مشيرة إلى أن هذا 
األخير، ما هو إال وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022، والذي 

من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
وسجلت النقابات الخمس، في بالغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة 
تسوية  تضمن  حكومي،  عرض  تقديم  االجتماع،  خالل  تم  أنه  منه، 
مستحقات ترقيات 2020 خالل شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية 
ترقيات 2021 خالل شهر مارس 2023، وإدماج األساتذة وأطر الدعم 
وتخصيص  الجديد،  األساسي  النظام  في  التعاقد  عليهم  المفروض 
مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات إلعادة الترتيب والترسيم، وتسوية 

وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 
18 يناير2022، باإلضافة إلى إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة 
سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على 
أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، كم تم خالل االجتماع 
التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم 
التدقيق في تاريخ سريانه واألثرين اإلداري والمالي المترتبين عنه في 

إطار الحوار المركزي.
العالقة  الملفات  ربط  عدم  ض��رورة  على  النقابي  التنسيق  وشدد 
ألنها  المركزي،  بالحوار  التعليمية  للشغيلة  المشروعة  أوالمطالب 
متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع االتفاق المرحلي 
على أساسها، وعلى رأسها المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة 
تنفيذا التفاق 26 أبريل 2011 واألساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 
2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة 

حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام األساسي الحالي.
وسجلت ضرورة حل ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ 
مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ ورصد الكلفة المالية الالزمة لتسوية 
كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 )المساعدين التقنيين 
والمساعدين اإلداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم األصلي، حاملي 
الشهادات، أطر اإلدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط 

والممونين( وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.

االثنين  مريم،  الل��ة  األم��ي��رة  استقبلت 
الممثلة  مجيد،  معال  ن��ج��اة  ب��ال��رب��اط، 
المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
 ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��ف ض����د األط����ف����ال.

وخالل هذا االستقبال، أبرزت األميرة اللة 
مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، 
رؤية جاللة الملك محمد السادس التي تم 
االهتداء بها خالل العقدين الماضيين من 
أجل تعزيز حقوق الطفل، والتي ترجمت على 
أرض الواقع من خالل مختلف اإلصالحات 
من  وكذا  األطفال،  حماية  وأدوات  وآليات 
متكاملة. عمومية  سياسات  اعتماد   خالل 

على  التأكيد  مريم  الل��ة  األميرة  وج��ددت 
دعمها  لتقديم  المغربية  المملكة  استعداد 
ولمواكبة مبادرات وبرامج ومشاريع األمم 
الطفل. حقوق  تعزيز  أج��ل  من   المتحدة 

الدور  إلى  مريم  اللة  األميرة  تطرقت  كما 
للمرصد  واألس��اس��ي  واألك��ي��د  التاريخي 
الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته 
الفعلية، كمحفز وموحد لمبادرات النهوض 
وتعزيزها. المغرب  ف��ي  الطفل   بحقوق 

مجيد  معال  نجاة  قدمت  ذل��ك،  إث��ر  وعلى 
العمل  استراتيجية  مريم،  الل��ة  لألميرة 

في  األممية  المنظمة  قبل  م��ن  المتبعة 
مختلف البلدان، وعبرت عن عزمها القوي 
مع  المتحدة  األم���م  ت��ع��اون  تعزيز  على 
 المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة.
لمياء  بحضور  االستقبال  هذا  جرى  وقد 
بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني 

لحقوق الطفل.

في الواجهة04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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مؤسسة إيطالية

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

صدق اهلل العظيم

الحاج أحمد الخلداني في ذمة اهلل

أحمد  الحاج   ،2022 غشت   16 األربعاء  يوم  ورحمته،  اهلل  عفو  إلى  انتقل 
الخلداني، تشايعه نظرات الحزن والتأسي، لما عرف عنه من أخالق حميدة. وقد 

ُووري جثمانه الطاهر بمقبرة سيدي مسعود. 
وبمناسبة هذا المصاب األليم، تتقدم ابنته الكبرى فتيحة بأحر التعازي وأصدق 
المواساة إلى أخيها يوسف وأخواتها: مونية، رجاء، لبنى وهدى. ومن خاللهم 
»حي  باقي األسرة والعائلة، ولكل األحباب واألقارب واألصدقاء ولساكنة  إلى 

ِبيْن الُمُدْن األندلس« بالدارالبيضاء، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه 
فسيح جناته ويتقبله في الفردوس األعلى مع النبيئين والصديقين وحُسن أولئك رفيقا. ويلهم األهل 

واألسرة وسائر األحباب الصبر الجميل.  إنا هلل وإنا إليه راجعون.

النقابات التعليمية الخم�ض تحمل الحكومة حالة التذمر واالحتقان بالقطاع وتطالب بتجويد العر�ض الحكومي

اأنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، بنية ا�ستراتيجية �ستخدم اإفريقيا واأوروبا 

عزيز بلبودالي
المشروع،  مع  الثقافة  وزارة  تجاوبت   
الذي تقدمت به جمعية نجوم قدماء المالكمة 
المغربية، والذي يروم تثبيت لوحات إرشادية 
في  المغرب  أعالم  من  كبير  عدد  منازل  على 
مختلف المجاالت الفكرية،السياسية،الثقافية 

الرياضية وغيرها من المجاالت.
  وتحمل هذه اللوحات اإلرشادية بيانات 
ومشاهيره  المغرب  أع��الم  عن  ومعلومات 
سير  عن  ومعلومات  منازلهم  على  موشومة 

حياتهم.  
إلكترونيا  »هنا عاش«موقعا  ويقدم المشروع 
يتيح ألي هاتف ذكي الرد بسرعة على أي سؤال 
يتعلق بصاحب اللوحة اإلرشادية الموضوعة على 

الباب.  
وجرى خالل األسبوع الماضي بالرباط، اجتماع 

ضم ممثلين عن وزارة الثقافة والجمعية صاحبة 
بعض  بإدخال  ال���وزارة  قامت  حيث  المشروع، 
في  ضم  ال��ذي  المشروع  ورق��ة  على  التعديالت 
المغربية،  الرياضة  نجوم  بأسماء  قائمة  البداية 
قبل أن تتوسع الالئحة لتضم أعالم ومشاهير في 

المجاالت السياسية والفكرية والثقافية.

بسبب الغالء واإلجراءات المجحفة  »هنا عا�ض« فكرة لتوثيق م�سارات اأعالم المغرب
الواردة في قانون المالية 

الجبهة االجتماعية تدعو اإلى الم�ساركة 
المكثفة في م�سيرتها الوطنية يوم الرابع 

من ال�سهر المقبل بالرباط 
جالل كندالي 

أطلقت الجبهة االجتماعية المغربية نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية، يوم 
األحد 4  دجنبر 2022 بالرباط، احتجاجا على الغالء والقمع والقهر، وعلى ما 

يعيشه الشعب المغربي من غالء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
المسيرة الوطنية، التي دعت إلى تنظيمها الجبهة االجتماعية المغربية اختار 

لها منظموها شعار »جميعا ضد الغالء والقمع والقهر«.
ومن أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، دعت الجبهة مناضالت ومناضلي كل 
مكوناتها  للمشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية ورفع الصوت عاليا 
للمطالبة بالتراجع عن اإلجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن 
إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغالء والفقر، وخفض أسعار المحروقات وتأميم 
شركة السامير للمساهمة في األمن الطاقي لبالدنا وإرجاع األموال المنهوبة التي 
وضمان  األساسية  الغذائية  المواد  أسعار  وخفض  المحروقات،  لوبي  التهمها 

األمن الغذائي لبالدنا.
وقالت الجبهة إن هذه المسيرة تأتي من أجل حوار اجتماعي منتج يفضي إلى 
االستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة 
في األجور، ويؤدي إلى سحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون اإلضراب 
وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد؛ ومن أجل تمكين ساكنة 
مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن الالئق ووقف السطو على أراضي 
الجموع واألراضي الساللية من طرف مافيات العقار، ووضع حد للعمل بالعقدة 

وإدماج األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه المسيرة الوطنية، أيضا، كما جاء في نداء الجبهة، من أجل ضمان 
خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم وضمان 
الحق في الشغل، والتعويض عن البطالة، وأيضا من أجل احترام الحريات وعلى 
والتظاهر وإطالق سراح  والتعبير  التنظيم  النقابي وحرية  العمل  رأسها حرية 

كافة المعتقلين السياسيين.

االأميرة اللة مريم ت�ستقبل الممثلة الخا�سة لالأمين العام 
لالأمم المتحدة، المعنية بالعنف �سد االأطفال

المغرب ونيجيريا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال �سبط الكهرباء
لألبحاث  ال��م��رك��زي  المكتب  تمكن 
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني، بتاريخ 17 نونبر الجاري، 
من توقيف شخص موال لتنظيم »داعش« 
اإلرهابي، يبلغ من العمر 22 سنة وينشط 
بسال الجديدة، وذلك لالشتباه في تورطه 
إرهابي بغرض  التحضير لمشروع  في 
األمر  ويتعلق  العام،  بالنظام  المساس 
قضايا  في  السابقين  المعتقلين  بأحد 

اإلرهاب.
وذكر بالغ للمكتب المركزي لألبحاث 
القضائية، أنه جرى توقيف المشتبه به 

الذي تم تشخيص هويته وكشف تفاصيل مشروعه 
اإلرهابي انطالقا من أبحاث وتحريات قامت بها 
مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

التفتيش  عمليات  أن  ذاته،  المصدر  وأضاف 
إلكترونية  أجهزة  حجز  عن  أسفرت  المنجزة 
باإلضافة لرسم يدوي يتضمن خططا لتنفيذ عمليات 

إرهابية وكذا منشورات ذات محتوى متطرف.
يضيف  للبحث،  األولية  المعلومات  وحسب 
البالغ، فإن المشتبه به الموالي لتنظيم »داعش« 
اإلرهابي، قد عاد مؤخرا إلى نشاطه المتطرف حيث 
تدخل  التي  األولية  المواد  عن  البحث  في  شرع 
في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه 

اإلرهابي ضد منشآت حيوية.
وقد تم االحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير 

الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي 
يجريه المكتب المركزي لألبحاث القضائية تحت 
إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا اإلرهاب، 
وذلك للكشف عن كافة األنشطة المتطرفة المنسوبة 
التنظيمات  مع  المحتملة  ارتباطاته  وتدقيق  له، 
اإلرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضال 
عن تحديد جميع مالمح المشروع اإلرهابي الذي 

كان بصدد اإلعداد الرتكابه فوق تراب المملكة.
وخلص البالغ إلى أن هذه العملية األمنية تؤشر، 
مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات االستباقية 
الرامية لتحييد مخاطر التهديد اإلرهابي المحدق 
التنظيمات  ببالدنا، خصوصا في سياق حرص 
المتفرعة  الجهوية  واألقطاب  العالمية  اإلرهابية 
عنها على الرفع من محاوالتها التي تستهدف أمن 

المملكة وسالمة مواطنيها.

توقيف �سخ�ض موال لتنظيم »داع�ض« االإرهابي 

م�سرع 11 �سخ�سا واإ�سابة 
اإثر انقالب حافلة  اآخرين   43

لنقل الم�سافرين باإقليم تازة  
ت��ازة  بإقليم  المحلية  السلطات  أف���ادت 
شخصا   11 لقي  أول��ي��ة،  حصيلة  وف��ي  أن��ه 
مصرعهم، فيما أصيب 43 آخرون، في حادثة 
سير سجلت صباح أمس الثالثاء، إثر انقالب 
السيار على  المسافرين بالطريق  لنقل  حافلة 
تازة. مدينة  عن  كيلومترات   6 حوالي   بعد 

وأوض����ح ال��م��ص��در أن����ه، وف����ور إش��ع��اره��ا 
السلطات  المكان  عين  إلى  انتقلت  بالحادث، 
والوقاية  الملكي  ال��درك  ومصالح  المحلية 
حيث  ال��الزم��ة،  ال��ت��داب��ي��ر  الت��خ��اذ  المدنية 
المستشفى  إل���ى  ال��م��ص��اب��ي��ن  ن��ق��ل  ج���رى 
الضرورية. اإلسعافات  لتلقي  بتازة   اإلقليمي 

قبل  من  بحث  فتح  تم  أنه  المصدر  وأض��اف 
النيابة  إش��راف  تحت  الملكي  ال��درك  مصالح 
ومالبسات  ظروف  لتحديد  المختصة  العامة 

حادثة السير هاته.

مراكش: عبد الصمد الكباص 
تمكنت مصالح األمن بمدينة قلعة السراغنة من فك لغز 
المحالت  بعض  مؤخرا  استهدفت  التي  السرقة  عمليات 
بالحي الصناعي بالمدينة، والتي همت باألساس أدوات 

ميكانيكية. 
وأفاد مصدر أمني أن فرقة األبحاث الميدانية التابعة 
للمنطقة األمنية بقلعة السراغنة استطاعت، يوم االثنين 
من  المراقبة  كاميرات   بعد استغالل  الجاري،  نونبر   21

تشخيص هوية مشتبه به ومباشرة إيقافه. 
 وأضاف المصدر أن الموقوف أقر خالل االستماع إليه 
من قبل العناصر األمنية، بالمنسوب إليه بمشاركة شخصين 
آخرين تمكنت عناصر نفس الفرقة من إلقاء القبض على  
أحدهما وتشخيص هوية الشخص الثالث وشخص آخر 

من أجل شراء المسروق. 

وقد تمت إحالة الشخصين الموقوفين على فرقة الشرطة 
القضائية الستكمال البحث الدي تشرف عليه النيابة العامة، 
الحراسة  لتدابير  بهما   المشتبه  بإخضاع  أمرت  والتي 

النظرية وتعميق البحث في شأن المنسوب إليهما. 
إلى  الرامية  االستباقية  األمنية  العمليات  إطار  وفي 
أن  أمني  أنواعها، كشف مصدر  الجريمة بشتى  محاربة 
فرقة الدراجيين المتنقلة بمدينة قلعة السراغنة، تمكنت في 
ساعات متأخرة من ليلة يوم األحد 20 نونبر الجاري، من 
إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في االتجار في 
المخدرات، وضبطت بحوزته 440 غراما من الكيف الممزوج 
بالتبغ المهرب )طابا( مجزأة على 28 رزمة جاهزة للترويج، 

والتي اعترف المشتبه به بأنها تخصه. 
القضائية  الشرطة  مصلحة  على  به  المشتبه  وأحيل 
المسطرة  إج���راءات  واستكمال  معه  البحث  لتعميق 
إلى  المختصة  العامة  إشراف النيابة  تحت  القضائية 

حين تقديمه للعدالة.

تفكيك لغز �سرقات ا�ستهدفت الحي ال�سناعي بقلعة ال�سراغنة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف 
بالرباط عن تأييد الحكم االبتدائي الصادر في حق 
بثالث  ومعاقبته  بإدانته  والقاضي  زي��ان،  محمد 
 5000 قدرها  نافذة  وغرامة  نافذا،  حبسا  سنوات 
للمطالبين  مدنية  تعويضات  إلى  باإلضافة  درهم، 

بالحق المدني.
وأوضح بالغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى 
محكمة االستئناف بالرباط، االثنين، أن هذه األخيرة 
أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني باألمر 
وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة 
قانون  من  و414   392 المادتين  إط��ار  في  العامة 

المسطرة الجنائية،
وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، 
بناء  المختصة،  القضائية  الضابطة  مصالح  قامت 
على  القبض  بإلقاء  العامة،  النيابة  تعليمات  على 
لمنطوق  تنفيذا  بالسجن  وإيداعه  باألمر  المعني 

القرار االستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبالغ، بعد توجيه 
في  تتمثل  باألمر،  المعني  إلى  التهم  من  مجموعة 
عموميين  وموظفين  القضاء  رجال  إهانة  »جرائم 
بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد 
الواجب  وباالحترام  وبشعورهم  بشرفهم  المساس 
أقوال بقصد  إهانة هيئات منظمة، نشر  لسلطتهم، 
التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل 
للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع 
كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع 
كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق األنظمة 
المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية 
إلكترونية،  دعامة  على  منشورة  أق��وال  طريق  عن 
المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء 
القدوة السيئة لألطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة 
في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب 
مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش 

الجنسي«.

محكمة اال�ستئناف بالرباط توؤيد الحكم 
االبتدائي ال�سادر في حق محمد زيان
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حكومة التعار�ض مع 
الطموحات ال�شعبية

الثامن  استحقاقات  بعد  عملها  بداية  أديبمنذ  محمد 
مع  تعارضها  مدى  تعكس  الحالية  والحكومة  شتنبر،  من 
الدولة  راهنية  حول  تتمحور  والتي  الشعبية،  الطموحات 
االجتماعية، وذلك بعد عشر سنوات عجاف طبعتها الشعبوية 
ألثر  انعكاس  دون  املعنى،  من  الفارغ  السياسي  والسجال 
شعارات الكرامة ومحاربة الفساد على أرض الواقع، إال أن 
هذه الحكومة راهنا، والتي يعرف الجميع منبعها السياسي 
وذوي  الباطرونا  مطامح  إال  يعكس  ال  حزب  من  املنبثق 
الرأسمال الكبير، التزال مستمرة في إعادة إنتاج خيبات األمل 
مطامحهم  بتلبية  النفس  يمنون  الذين  املغاربة،  عموم  لدى 

االجتماعية في التعليم والصحة والتشغيل.
التراخي  لهذا املوقف، ليس هو   لعل ما يعطي مشروعية 
الطاقة  وأزمة  الدولية  املتغيرات  مع  التعاطي  في  املمنهج 
في العالم وكذا أزمة الجفاف وطنيا فقط، بل أيضا ما رافق 
والذي  املالية واملصادقة عليه،  قانون  النقاش حول مشروع 
ال  متوحشة  ليبرالية  ملرجعية  انعكاسا  إال  اعتباره  يمكن  ال 
تراعي راهنية الوضع االجتماعي لعموم املغاربة، بقدر ما أنه 
املالية على حساب  التوازنات  يؤسس وجوده وغاياته على 
االستقرار والسلم االجتماعي، الشيء الذي يدفع إلى القول 
جاللة  توجيهات  مع  تعارض  حالة  في  حكومة  أمام  بأننا 
بالقطاعات  والنهوض  االجتماعية  بالحماية  املتعلقة  امللك 
التنموي  النموذج  مع  وحتى  بل  األساسية،  االجتماعية 
الجديد، ولكنها حكومة في حالة تكامل مع رهانات الشركات 
الكبرى واملتنفذين على السوق الوطني، والتي هي بنفسها 

جزء من نار الكي الذي يكوي جيوب املغاربة ومعيشهم. 
تلبية  الحكومي في  التراخي  يمكن مالمسة مؤشرات هذا 
املقترحة  النمو  نسبة  من  انطالقا  املغربي،  الشارع  مطامح 
تواضع طموح يحكم  تعبر عن  أنها  إذ  املالية،  قانون  ضمن 
تصور هذه الحكومة مع افتقار هذا التصور للقراءة الدقيقة 
الالزمة في القطع مع التراكمات السلبية املوروثة عن التدبير 
كافية  غير  املقترحة  النمو  نسبة  أن  كما  السابق،  الحكومي 
لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، ضمن سياق 
اجتماعي موسوم باستفحال البطالة داخل صفوف الشباب 
الفرص  عدد  أن  كما  الشهادات،  حاملي  خاصة  املغربي، 
ارتباك  على  مؤشر  ذاته  الحد  في  هو  املقترحة،  واملناصب 

حكومي واضح في التعاطي مع قضية التشغيل.
االرتباك  حدود  تعكس  التي  املؤشرات  ثاني  ويتجلى 
الضريبية  اإلجراءات  في  املالية،  قانون  ضمن  الحكومي 
جعل  في  املوروث  النهج  عن  تخرج  ال  والتي  املتخذة، 
مما  املأجورين،  على  الكبرى  نسبتها  تقع  الضريبية  املوارد 
وغياب  الوسطى،  الطبقة  على  اإلجهاز  من  املزيد  في  يسهم 
ولعل  االجتماعية،  التوازنات  تحقيق  في  بأدوارها  وعي 
األغلبية  لدى  املتوحشة  الليبرالية  لألجندة  فضحا  األكثر 
الشركات  على  التصاعدية  الضريبة  إلغاء  هو  الحكومية، 
لصالح الضريبة التناسبية، الذي ال يخدم مصلحة املقاوالت 
من  التي  التنافسية  على  يشجع  وال  واملتوسطة،  الصغيرة 
ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع  شأنها خلق 
سوق الشغل، بقدر ما يخدم مصالح الباطرونا ويعمق واقع 

االحتكار الحاصل في بنية االقتصاد الوطني.
الطرق  مؤشر  الحكومية،  الزالت  هذه  كل  إلى  ينضاف 
خالل  من  وذلك  العامة،  الخزينة  موارد  تغطية  في  املعتمدة 
توسيع  عبر  أو  الدولية،  السوق  في  سواء  االستدانة  نهج 
املالية  التوازنات  حتى  يهدد  مما  العمومي،  الدين  مساهمة 
مستقبال، ويجعل امليزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة 
الباهظة لخدمة الدين، الشيء الذي يعكس غياب أي تخطيط 

استراتيجي أو رؤية مستقبلية في هذا الصدد.
من  خاصة  والبراهني،  املؤشرات  حول  الحديث  يطول 
الحكومة  تعارض  حدود  حول  الحالي،  املالية  قانون  داخل 
مع مطامح ومطالب الشارع املغربي في الحماية االجتماعية 
وتحقيق مطالب الصحة والتعليم والتشغيل، بل واألخطر هو 
السياق،  هذا  في  السامية  امللكية  التوجيهات  مع  التعارض 
اإلشكالي  السؤال  ولكن  االجتماعية،  الدولة  راهنية  سياق 
ينحصر في حدود وعي الحكومة الحالية بانعكاس إجراءاتها 
ظل  في  خاصة  الوسطى،  والطبقة  الشعبية  الطبقات  على 
املعيش  في  مالمستها  يمكن  التي  باألزمة  مطبوع  سياق 
مراهنة  وهو  األكبر،  السؤال  يفتح  مما  للمغاربة،  اليومي 
الحكومة بالسلم االجتماعي مقابل خدمة مصالح الباطرونا.

 )*(عضو المكتب الوطني
 للشبيبة االتحادية

   ليس ممكًنا إدارة الظهر للواقع إلى 
ما ال نهاية، ذلك أن هذا األخير يصر على 
احتالل موقع الصدارة في نهاية املطاف. 
وهكذا يجده املرء منتصًبا أمامه، حيثما 
حل وارتحل، رغًما من الظن الذي الزمه 
بنفيه  كفيل  للواقع  الظهر  إدارة  بأن 

والتحرر من قوانني جاذبيته القاهرة. 
املحتوم  االصطدام  يحدث  وعندما 
على  القدرة  عدم  ووعي  الواقع  بني 
على  للواقع  الغلبة  تكون  تجاهله، 
وهو  املعركة  غمار  دخل  الذي  الوعي 
تحمل  على  هشاشة  وأكثر  أعزل 

صدمات املواجهة.
   تكرار كلمة من الكلمات أو مفهوم 
واقع  تحليل  مجال  في  املفاهيم  من 
كثيرا  يسهم  ال  الدوام،  على  متحرك 
أن  فأحرى  الواقع،  هذا  تفسير  في 
ذلك  تغييره.  عوامل  من  عامال  يكون 
من  مقامها  يقوم  ما  أو  املفاهيم  أن 
العبارات إذا لم تكن قادرة على مواكبة 
املادية  أبعاده  بمختلف  الواقع  تطور 
والفكرية والسياسية تصاب بالتكلس 
وتفقد بالضرورة قدرتها على التحليل 
تعويذة  يشبه  ما  إلى  تتحول  قد  بل 
أنها  تكرارها  على  يثابرون  ملن  يخيل 
يعفيهم  ما  الخارقة  القدرات  من  تملك 
التي يتطلبها  الجهود املضنية  من بذل 
الواقع  فهم  محاولة  بمهام  االضطالع 

والعمل على تغييره.
هذا يعني أن املفاهيم تفقد مع مرور 
مقاربة  في  اإلجرائية  قدراتها  الزمن 
مواكبة  على  قادرة  تكن  لم  ما  الواقع 
مفاعيل  إليها  تدب  وبذلك  تطوراته 
وكثيرا  حاالتها  أحسن  في  الالجدوى 
وحجب  للتضليل  أداة  إلى  تتحول  ما 

حقائق الواقع.
التي  على  يسري  فهذا  وباملناسبة 
يسري  كما  بالحديثة  عادة  نعتها  يتم 
معها  التعامل  تم  تقليدية  عبارات  على 
في فترة من الفترات باعتبارها مفاهيم 
إجرائية في تشخيص الواقع أو تحليله 

في هذا املجتمع أو ذاك.
في  إسهام  وكل  موقف،  كتابة  كل     
الحوار والنقاش والنقد موقف، غير أن 
املوقف ليس عني الحقيقة بالضرورة ال 
في الكتابة وال في نقدها، إنما الحقيقة 
قد تكون نقطة تقاطع بني أكثر من موقف 
متحول  واقع  معطيات  ضوء  في  ورأي 
باستمرار ومركب بالتعريف مما يجعله 

مستعصيا على االختزال.

في  الحقيقة  عن  البحث  فإن  لذلك 
هو  كتاب  في  حتى  أو  مقال  أو  تدوينة 
صواب  ألن  بالتأكيد،  موفق  غير  رهان 
حقيقة  يستوعب  ال  مجمله  في  املوقف 
باألحرى.  املتعددة  حقائقه  أو  الواقع 
ينبغي  وال  ثراء  مصدر  التعدد  وهذا 
تحويله إلى ال أدرية ما أو ما شابه باسم 
إذ  متعدد.  هو  ما  لكل  املالزمة  النسبية 
لإلبداع  محرك  عامل  هنا  النسبية 
النسبية  النزعة  أن  حني  في  املعرفي 
واإلبداع  للمعرفة  مناهضة  املتطرفة 
في  املنهجية  هذه  اعتماد  والحقيقة. 
املرئي  أو  املسموع  أو  املكتوب  مقاربة 
يفتح  املوقف  أو  الرأي  عن  التعبير  من 
بني  اإليجابي  للتفاعل  واسعا  الباب 
املعقدة  العمليات  هذه  في  املنخرطني 
حاضر  الواقع  حيث  التركيبي  باملعنى 
بقوة، وحيث الفكر حاضر بقوة، وحيث 
تشذيبا  تعيش  واألهواء  العواطف 
متواصال باستمرار هذه الحركة الدائبة 
بني الواقع والفكر، في أفق بلورة وإعادة 

بلورة حقائقهما املتحولة باستمرار.

    1/ الواقع الراهن:

التي  والصراعات  الحروب  كانت 
سنة  األربعني  خالل  العالم  شهدها 
عربية  أرض  على  تجري  املاضية 
قوى  خاللها  مارست  وإسالمية، 
استعراض  أشكال  كل  كبرى  دولية 
على  والغطرسة  والتجبر  القوة 
مستضعفة،  وشعوب  دول  حساب 
غزو،  العدوان:  أشكال  بمختلف 
اعتداءات عسكرية، احتالل، حصار، 
واقتصادية،  سياسية  عقوبات 
وإطاحة  شعوب،  وتشريد  تجويع 
بأنظمة حكم، نيل من رؤساء وزعماء 
صدام، عرفات،  دول والتنكيل بهم ) 
واهية  ذرائع  تحت  القذافي..( 
شديد  حرص  في  خادعة،  كاذبة 
العالم،  عن  الحقائق  إخفاء  على 
الدمار  ألسلحة  الفاضحة  كالكذبة 
الغارة  وذرائع  بالعراق،  الشامل 
 1986 لليبيا  األمريكية  الجوية 
ثم   ،2011 لليبيا  األطلسي  والغزو 
ألفغانستان  السوفياتي  االكتساح 
وبعده التدخل األمريكي الذي حول 
أفغانستان إلى ساحة حرب مفتوحة 
البلد.  هذا  حطمت  لإلرهاب  وبؤرة 
هذه التدخالت السافرة التي جاءت 
ضد اإلرادة السياسية للدول، خلفت 
مأساوية،  أوضاعا  أيضا  وراءها 
عقائدية  دينية  عرقية  فنت  من 
وطائفية داخل مجتمعات كانت آمنة 

ومستقرة. 
هذه  كل  العالم  عايش       
ماثلة  آثارها  التزال  التي  املآسي 
العراق،  فلسطني،  في  اليوم  أمامنا 
ليبيا، سوريا،  الصومال،  السودان، 
الشيشان،  أفغانستان،  لبنان، 

باكستان وغيرها.
      كلها حروب وصراعات مفتعلة، 
واستغالل  والغاز  النفط  أجل  من 
وبسط  الطبيعية  والثروات  املوارد 
املواقع  على  والسيطرة  النفوذ 
تحت  العالم،  في  االستراتيجية 
شعار  وراء  تختفي  جاهزة  قوالب 
وحقوق  الديمقراطية  عن  الدفاع 

اإلنسان. 
الدولي  املنتظم  يتمكن  لم        
وقتها  التدخل  من  الفاعلة  بقواه 

لوقف آلة الدمار ومحاسبة املعتدين 
الكبرى  القوى  ظلت  جرائمهم.  عن 
السيطرة  في  هوايتها  تمارس 
أدوار  وتبادل  واإلذالل  والقوة 
حبكة   « مناورات  بني  مغامراتها، 
الفيتو« داخل مجلس األمن الدولي، 
املؤسسة  هذه  تجاوز  أحيانا  بل 
األمن  حفظ  عن  املسؤولة  الدولية 
القوى  مارست  العالم.  في  والسلم 
التصرف  لها  أتاحت  العظمى لعبة 
نطاق  خارج  شطرنج  رقعة  على 

قواعد القانون الدولي.
     لكن ما يجري منذ مطلع هذه 
يقدم  الدولي  املسرح  على  السنة 
الحروب  عن  مغايرة  صورة  لنا 
أصبحت  حني  وذلك  والصراعات، 
تجري  واالصطدامات  املواجهات 
بني القوى العظمى نفسها، الواليات 
الصني  روسيا  األمريكية  املتحدة 
مسرح  فبات  األوروبي،  واالتحاد 
الغزو  بسبب  التطاحنات  هذه 
فوق  يجري  ألوكرانيا،  الروسي 
عسكريا  أبوابهم،  وعلى  أراضيهم 
إلى  ارتفع  بل  وأمنيا،  واقتصاديا 
زاد من  النووي، مما  التهديد  درجة 
والسلم  األمن  على  املخاطر  حدة 

واالستقرار في العالم.
ليرى  شهورا  العالم  ينتظر  لم 
على  الكارثية  الحرب  هذه  تداعيات 
حصل  فقد  االقتصادي،  الصعيد 
في  مسبوق  غير  ارتفاع  الفور  على 
أسعار النفط والغاز ونقص حاد في 
الغذائية،  واملنتجات  الخام  املواد 
بعد توقف روسيا وأوكرانيا معا عن 
أدى  مما  املواد،  بهذه  العالم  تزويد 
إلى ارتباك كبير في األسواق الدولية، 
أحدث قلقا للدول الكبرى والصغرى، 
وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدالت 
من  عديدة  دول  ومعاناة  التضخم 
حافة  على  شعوب  ووقوع  الركود 
الفقر، وتصاعد األزمات االقتصادية 
لم  عامليا  والسياسية  واالجتماعية 
ينج منها العديد من الدول العربية 

واإلسالمية. 
رغم أن هذه الحرب تجري خارج 
العربي  للعالم  الجغرافية  الرقعة 
األرض  على  ونتائجها  واإلسالمي، 
وشعوبه،  بحدوده  املس  عن  بعيدة 
منذ  نفسها  فرضت  تداعياتها  لكن 
فكان  دوله،  على  الصراع  بداية 
االختبار األول باألمم املتحدة، عندما 
قضية  العامة  بالجمعية  طرحت 
الروسي  الغزو  إلدانة  التصويت 
املوقف  وهو  األوكرانية،  لألراضي 
العربية  البلدان  على  فرض  الذي 
واإلسالمية تبني أحد وجهات نظر 
الطرفني املتنازعني الغرب وروسيا، 
حاد  انقسام  ذلك  إثر  على  فحصل 
داخل األمم املتحدة حول هذا النزاع 
بعد االمتناع املؤثر للعديد من دول 
الجنوب من بينها املغرب، عن إدانة 
الغزو الروسي، بني رافض وممتنع، 
عدم  نحو  التوجه  يعكس  مسار  في 
االنحياز ألي من القوتني العظميتني.
األوكرانية  الروسية  الحرب  حلت 

منقسم  اإلسالمي  العربي  والعالم 
للموقف  مؤيد  بني  نفسه،  على 
للحياد  يسعى  من  وبني  األمريكي 
موسكو  أو  بالغرب  عالقاته  في 
أيضا  الحرب  جاءت  الصني.  أو 
واملنظومة العربية واإلسالمية وبعد 
استقالل  على  قرن  نصف  من  أكثر 
النظرة  دولها التزال تفتقر إلى تلك 
شعارات  رغم  واملنسجمة،  املوحدة 
قضاياها  ملعالجة  املصير،  وحدة 
وأزمات  السياسية  ومشاكلها 
واالقتصادية  السياسية  شعوبها 
واالجتماعية من جهة، وفي تعاطيها 
جهة  من  العالم  وأزمات  قضايا  مع 

ثانية. 
     فرغم التآم العرب داخل جامعة 
الدول العربية 1945 وتجمع الدول 
اإلسالمية بمنظمة املؤتمر اإلسالمي 
1971، إال أن هاتني املنظمتني، ظلتا 
البيانات  وصياغة  للتجمع  إطارا 
تتمكنا  فلم  غير،  ال  واإلعالنات 
إزاء  واملواقف  الرؤى  توحيد  من 
والتحديات  القضايا  من  العديد 
واملسلمني  العرب  واجهت  التي 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وفي 
العراق  وغزو  األفغانية  واألزمة 
للعراق  األمريكي  والغزو  للكويت 
لألراضي  اإلسرائيلي  واالحتالل 
العربية واألزمة السورية واللبنانية 
األجنبية  والتهديدات  والليبية 
من  وغيرها  العربي  القومي  لألمن 
عاشتها  التي  والتحديات  املشاكل 
دون  واإلسالمية  العربية  األمة 
عربيا  حال  لها  تجد  أن  من  التمكن 
التدخالت  عن  بعيدا  إسالميا  أو 
الخارجية، هذا فضال عن عدم القدرة 
األزمات  في  التأثير  أو  الفعل  على 
إسالمية،  عربية  كمنظومة  الدولية 
بل كان التوجه السائد نحو القطرية 
تراعي  أحادية  مواقف  اعتماد  عبر 

املصالح الوطنية بالدرجة األولى.
عند  التجلي  عملية  تقف  ال       
واإلسالمي  العربي  العالم  عاناه  ما 
من  وعقوبات  وغزو  اعتداءات  من 
طرف قوى عظمى بل يجب الكشف 
ذاتية  خلل  بواطن  عن  عجالة  وفي 
يواجه  أن  دون  بدورها  حالت 
العرب واملسلمون معضالت الحرب 
الروسية األوكرانية من صف واحد، 
في إطار تعاون مشترك كان بإمكانه 
أن يساعد في تجنيب دول وشعوب 
األزمة  شرور  وإسالمية  عربية 
التي  والغذاء(  )الطاقة  االقتصادية 
أفرزتها هذه الحرب، سواء في إطار 
إقليمية  تجمعات  أو  ثنائي  تعاون 
وغيرها من التنظيمات التي أثبتت 
هذا  إلى  ترتقي  أن  على  عجزها 

املستوى من التضامن. 
العربي  العالم  عاش  فقد       
من  متتالية  حلقات  واإلسالمي 
تحقق  لم  األشكال،  بمختلف  الفشل 
من  واملنظمات  األنظمة  رفعته  ما 
شعوبها  به  وعدت  وما  شعارات، 
واالندماج  التعاون  سياسات  من 
وتوحيد  االقتصادي  والتكامل 

سلمية  عالقات  وبناء  الجهود 
للتصدي  الصفوف  ورص  متوازنة، 

للتحديات الخارجية.
القول  املبالغة  من  يكون  لن       
فقد  واإلسالمي  العربي  العالم  إن 
دأبت  عندما  توازنه،  نقطة  بذلك 
على  الصف  داخل  من  الدول  بعض 
توتر  داخلية وبؤر  نزاعات  اختالق 
التحالف  عبر  إما  تعسفي،  بشكل 
ألجندة  خدمة  أو  أجنبية  قوى  مع 
واالحتواء  الهيمنة  بغاية  سياسية 
الداخلية  الشؤون  في  والتدخل 
االستقرار  وزعزعة  الحروب  وإثارة 

في املحيط اإلقليمي.
املثال،  سبيل  على  نذكر       
السافر  اإليراني  التدخل  حاالت 
واليمن  والعراق  البحرين  في 
العربي  والخليج  ولبنان  وسوريا 
التركي  والعبث  العربي،  املغرب  ثم 
وبشمال  سوريا  واستقرار  بأمن 
الليبي،  الشأن  العراق والتدخل في 
دجلة  نهري  ملياه  تركيا  واستخدام 
العراق  ضد  حرب  كأداة  والفرات 
مشاريعها  تنفيذ  عبر  وسوريا، 
بمصالح  املضرة  املوسعة  املائية 
وحقوق هاذين البلدين الغارقني في 
واالجتماعية  السياسية  مشاكلهما 
والحروب. نستحضر أيضا الخالف 
الذي  املتصاعد،  الجزائري  املغربي 
ذهبت به الجزائر حد قطع العالقات 
أزمة  عز  في  الغاز  أنبوب  ووقف 
ومحاوالت  والتسابق  بل  الطاقة 
املغربي  التعاون  لجهود  العرقلة 
النيجيري لتمديد أنبوب غاز تنموي 
بغرب إفريقيا وأوروبا. كان بإمكان 
وليس  داعمة  القوى  هذه  تكون  أن 
صورة  أسوأ  في  للتهديد،  مصدرا 

للصراعات اإلقليمية.
ألساليب  فقط  نماذج  هي       
دون  حالت  عدائية  وممارسات 
لالنتماء  موحدة  كمنظومة  التمكن 
من  وغيرها  والديني  العرقي 
الصالت، من مواجه تحديات صراع 
بل  الداخل.  من  والتحصني  الكبار 
حتى  تسجيلها  تم  الفشل  حالة  إن 
في داخل التجمعات اإلقليمية التي 
وتنسيق  الرؤى  توحيد  حاولت 
التعاون،  فرص  وخلق  السياسات 
املغرب  واتحاد  العربي،  كاالتحاد 

العربي وغيرهما.
العربي  العالم  مستقبل       
قدرة  مدى  على  يتوقف  واإلسالمي 
وراء  التخندق  تجنب  على  دوله 
إلى  الهادفة  دوليا  الفاعلة  القوى 
استقطابها في إطار تحالفات جديدة 
ملؤازرة قضاياها وحماية مصالحها، 
بالعرب  الزج  مآلها سوى  يكون  لن 
لهم  قبل  ال  في صراعات  واملسلمني 
بها. ومن الواضح أن ميزان القوى 
إعادة  العظمى  الدول  تحاول  الذي 
بنائه ليس أكثر استقرارًا من عديد 
التي  املختلفة  القوى  موازين  من 

سادت في املاضي.
    

)*( دبلـوماسي سـابق  

ً

   عبد السالم المساوي 

مـحـمـد بنـمـبـارك)*(

محمد أديب  )*(
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الغلبة للواقع 

 العامل العربي والإ�شالمي و�شط اإع�شار 
احلرب الرو�شية الأوكرانية

محمد أديب 

اململكة املغرية
وزارة الداخلية
اقليم ازيالل
دائرة ابزو

قيادة ايت اعتا
جماعة موالي عيسى بن 

ادريس

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/03

في يوم  الجمعة 2022/12/16 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
رئيس  السيد  مكتب  في  سيتم 
جماعة موالي عيسى ابن إدريس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

العروض بعروض أثمان ألجل: 
األسبوعي  السوق  مرافق  كراء 
بن  عيسى  موالي  أربعاء 
إدريس برسم سنة 2023 الذي 
سيبتدئ من 2023/01/01 إلى 

غاية 2023/12/31.
يمكن سحب ملف طلب العروض 

موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 
عيسى ابن إدريس ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  ألف  مائة  في:  املؤقت 

)100.000،00درهم(.
مرافق  إيجار  تقدير  كلفة   -
السوق األسبوعي أربعاء موالي 
في  محددة  إدريس  ابن  عيسى 
درهم  ألف  وثالثون  خمسمائة 
أن  يجب  )530.000,00درهم(. 
يكون كل من محتوى وتقديم و 
إيداع ملفات املتنافسني مطابق 
27 و29 و31  ملقتضيات املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
1434 املوافق 20 مارس 2013 

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما  ـ 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما  ـ 
موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 

عيسى ابن إدريس.
ـ إما إرسالها بطريقة إلكترونية 
للصفقات  الخاصة  البوابة  في 

العمومية
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما  ـ 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   3 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4401/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

 DO4119372 :رقم
جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  التابعة  وجدة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع   -
بملتقى شارع الد رفوفي وزنقة 
طلب  عن  وجدة  سينا  ابن 

العروض رقم:
املتعلق   :DO4119372
الجهد  شبكة  اختناقات  تقوية 
اإلقليمية  باملديرية  املتوسط 
انكاد  وجدة  بوجدة)عماالت 

وجرادة(.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

7.174.374,31درهم )م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  100.000.00درهم  في: 
يعادلها بالعملة الصعبة القابلة 

للتحويل.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموين  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات  
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء 65, زنقة عثمان 
البيضاء  الدار  عفان2000   بن 
 13498 البريد  صندوق 

الدارالبيضاء - املغرب.
الهاتف:22668267)5()212(

)212()5(22668021
الفاكس:22433112)5()212(

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
ملفات  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
بواسطة  املتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 
بامللف. يجب تحضير العروض 
طبقا ملقتضيات دفتر التحمالت 

مللف االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  قطاع  للشرب- 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ,65

20000 صندوق البريد 13498 
قبل  املغرب.   - البيضاء  الدار 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  للشرب-قطاع 
عفان20  بن  عثمان  زنقة   ،65
صندوق  البيضاء  الدار    000
تاريخ  قبل   13498 البريد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
الوطني  املكتب  بمقر  األظرفة 
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء، الكائن بالعنوان 
بن  عثمان  زنقة   65 التالي: 
البيضاء   الدار   -  20000 عفان 
الدار   13498 البريد  صندوق 
بتاريخ:  املغرب   - البيضاء 
األربعاء 04 يناير 2023  ابتداء 

من الساعة التاسعة صباحا.
.تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
ومحمد  حارك  محمد  بالسادة 
علوي. الهاتف: 0536685280 
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/4407/ا.د

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

والية جهة بني مالل- خنيفرة
عمالة إقليم بني مالل

دائرة أغبالة
قيادة تيزي نسلي
جماعة بوتفردة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

رقم: 2022/03 
دجنبر   19 االثنني  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
في مكتب  عشرة صباحا سيتم 
السيد رئيس املجلس الجماعي 
لجماعة بوتفردة بمقر الجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
إيجار  ألجل  أثمان  عروض 
واملجزرة  األسبوعي  السوق 
لبوتفردة املركز جماعة بوتفردة 
إقليم  عمالة   - أغبالة  دائرة   -

بني مالل.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
للجماعة،  التقني  املكتب  من 
الكترونيا  تحميله  كذلك  يمكن 
االلكترونية  البوابة  من 

للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
أالف  )خمسة  5.000,00درهم 

درهم(.
للمشروع  التقديرية  التكلفة 
صاحب  طرف  من  واملنجزة 
25.000,00درهم  املشروع 

)خمسة وعشرون ألف درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األول  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
التقني  املكتب  من  وصل 

بالجماعة.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور .
* إما إرسالها عن طريق البوابة 

اإللكترونية لصفقات الدولة.
إما تسليمها مباشرة لرئيس    *
بداية  عند  العروض  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من  الرابع  الفصل  في  عليها 
الخاص  التحمالت  كناش 

بالصفقة.
في حالة عدم إيجار  ملحوظة:  
األسبوعي  السوق  مرفق 
املحدد  التاريخ  في  واملجزرة 
أظرفة  فتح  سيعاد  أعاله؛ 
يوم  كل  جديدة  مالية  عروض 
لشهر  أسبوع  كل  من  االثنني 
الساعة  نفس  في  دجنبر 
واملكان إلى حني إيجار السوق 

األسبوعي واملجزرة.

ع.س.ن/4408/ا.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 23 نونبر 2022 املوافق 28 ربيع الثاني 1444 العدد 13.306

ع.س.ن /4403/إدع.س.ن /4402/إد

ع.س.ن /4406/إد

ع.س.ن /4405/إد

ع.س.ن /4404/إد
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ع.س.ن /4400/إد
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جالل كندالي
 عبد المالك الحطري

الضفتين   صحفيو  ن���اق���ش     
مؤتمرهم  من    38 النسخة   ف��ي  
واالهتمامات  القضايا   مختلف    ،
التي تخص مهنة الصحافة ، وكذلك 
عالقات الجوار التي تربط.المغرب و 
إسبانيا - في هذه المرحلة، كما أثنى  
المشاركون على   قيمة الموضوع 
المغربية  الجمعية  اختارته  الذي 

للصحافة .
  ، األحد  أمس  أول  اختتمت  وقد 
صحفيي   مؤتمر  فعاليات  أشغال 
دورت��ه  انعقدت  ال��ذي   الضفتين، 
الحالية بالمغرب على امتداد أربعة 

أيام. 
 الدورة   شارك فيها حوالي 60 

صحفيا بينهم 25صحفيا إسبانيا،  
سنتين  لمدة  انقطاع  بعد  ج��اءت 
بعد  كذا  ،و  كورونا  جائحة  بسبب 
العودة القوية للعالقات التي تربط 
البلدين ، و هو ما يدفع بالمجتمع 
  ، فعاال  دورا  يلعب  لكي  المدني 
واليمكن للصحفيين إال أن يساهموا 
المعرفة  تعميق  عبر  بالكثير  فيها 

المتبادلة،وهو ماشددت عليه
  السلطات المغربية ،التي  أوضحت 
االجتماعات  خالل  من  ذلك  أهمية 
للتواصل  ك��وس��ي��ل��ة   ، ال��م��ه��ن��ي��ة 
بين  العالقات  لتحسين  والتعاون 
إسبانيا والمغرب ، ونحن على ثقة 
من أن هذا سيستمر  ذلك في التعزيز 
العالقات الثنائية،يقول  المشاركون 

في هذا المؤتمر. 
التوصيات الصادرة عن المشاركين 

في المؤتمر 38لصحفيي الضفتين 
المنعقد بمدينتي تطوان /الرباط 

شددت على تقوية التواصل  ،كما 
هو الشأن في االعتماد على مراسلين 
ميسا  بياتريس  مثل  ال��رب��اط  ف��ي 
)دكتور في العلوم السياسية ، أستاذ 
في قسم العالقات الدولية بجامعة 
في  ومراسل  أمني  خبير   ، الرباط 
شمال إفريقيا والساحل( وأنطونيو 
رازون  ال  جريدة  )مراسل  نافارو 
ووسائل إعالم أخرى بالرباط ومؤلف 
كتاب »متى الحياة« و غيرهم مسألة 
في غاية األهمية لدعم هذا المسار .

التعاون  أن  المشاركون  ورأى   
السعدي  المالك  عبد  جامعة  مع 
في  ل��دوره��ا  ن��ظ��را  أساسيا  أم���را 
للتكوين الصحفي و  فتح مسارات 
اإلعالمي ، و قد تم مناقشة المراحل 

رئيس  بين  المشروع  لهذا  األول��ى 
الجامعة و رئيس المجلس الوطني 
.و رئيس  للصحافة يونس مجاهد 
المجلس الفدرالي للصحافة للنقابة 
عبد  المغربية  للصحافة  الوطنية 
الكبير اخشيشن و رئيس الجمعية 
مصطفى  للصحافة  ال��م��غ��رب��ي��ة 
العباسي و رئيس جمعية صحفيي 

األندلس خافيير ماتينيز  .
وشدد المشاركون  على ضرورة 
العمل على جعل اللقاءات  الدورية 
على  أكثر  لالنفتاح  كبرى  محطات 
الفعاليات المدنية، من هيئات ثقافية 
لدور  تعزيزا  وجمعوية،  وسياسية 
الديبلوماسية الموازية في التقارب 
بين البلدين الجارين،و خلق جسور 
التواصل والتعاون مع إطارات البحث 
العلمي والعمل األكاديمي بالجامعة 

في  المشتركة  قدراتنا  تقوية  بغية 
مجاالت اإلعالم والبحث والتوثيق،و 
التفكير في خلق جائزة سنوية تمنح 
ألفضل الدراسات والبحوث اإلعالمية 
التي تدعم مجاالت التقارب والتعاون 

بين المغرب وإسبانيا. 
المؤتمر،   توصيات  بين  وم��ن 
ناجعة  شراكات  خلق  إلى  السعي 
وخاصة  عمومية  مؤسسات  م��ع 
تجويد  أج��ل  من  البلدين  كال  في 
طريق  ع��ن  اإلع��الم��ي��ة،  الممارسة 
التكوين والتكوين المستمر، التاكيد 
ما جاء في مداخلة.باترياس ميسا 
مغرب  ليس  اليوم  مغرب  كون  من 
األمس وأن دوره الديبلوماسي في 
يلعب  أن  أساسي،ويمكنه  المنطقة 
دور الوسيط المتوازن بين إفريقيا 

واالتحاد األوروبي.

المغاربة  الصحفيون  وات��ف��ق 
واإلسبان على إحداث لجنة مشتركة 
من كال الطرفين لالنكباب على خلق 
بمساهمة  مشترك،  إعالمي  ميثاق 
خبراء وجامعيين، هدفه خدمة قضايا 
الشعبين،  بين  والتعايش  التفاهم 
وتحسين صورة البلدين في اإلعالم 
المحلي،مع التنويه بموقف الحكومة 
اإلسبانية بدعم مقترح الحكم الذاتي  
المفتعل  النزاع  لحل  واقعي  كحل 

بالصحراء المغربية
به  تقوم  بما  المشاركون  ون��وه 
مختلف الفعاليات سواء الجامعية 
والتنظيمات  المدنية  والجمعيات 
إط��ار  ف��ي  والنقابية   السياسية 
لتدعيم  ال��م��وازي��ة  الدبلوماسية 
وتوطيد العالقات المغربية اإلسبانية 

على مختلف المستويات.

جالل كندالي 

على  أقدم  والثقافةوالتواصل،  الشباب  وزير  ،أن  االشتراكي  االتحاد  لجريدة  مطلعة  مصادر  كشفت 
تمديد مهمة دالل المحمدي العلوي على رأس إدارة  المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  

BMDA  لمدة سنتين .
هذا  القرار  يأتي  إنصافا  لهذه  المسؤولة  التي أدارت  هذه المؤسسة بكفاءة  واقتدار  وبموضوغية  
كما جاء على لسان العديد من الفنانين  من خالل شهادات  قدموها  عبر رسائل  موجهة  إلى الوزير، في 

وقت تعرضت  فيه دالل المحمدي العلوي  إلى  حملة  ممنهجة  من طرف  البعض. 
وقد تفاعل الفنانون مع هذا  التمديد  ،واعتبروا  قرار  وزير  الشباب والثقافة والتواصل المهدي 

بنسعيد، قرارا صائبا، من شأنه أن يعيد الثقة  بين المبدعين  وبين المكتب المغربي لحقوق التأليف. 
 الفنان والمبدع سعيد المفتاحي ، أكد في تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، أنه منذ مدة طويلة لم 
يكن حسب القانون، يتوصل الفنان المغربي بمستحقاته، ومنهم من قضى مدة طويلة في هذا الميدان ،لكن 
وفي عهد هذه اإلدارة الجديدة وبمجموعة من الكفاءات بقيادة األستاذة دالل المحمدي العلوي ،اشتغلت 
على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، ولهذا قام الوزير مشكورا بتمديد مدة االشتغال لهذا الفريق، الشئ 

الذي أسعدني وأسعد مجموعة من المبدعين  المغاربة.
الموسيقار عبدالواحد التطواني خبير في المجال الفني و الغنائي، ثمن قرار وزير الثقافة لتمديد مدة 
اشتغال هذا الفريق بقيادة األستاذة دالل المحمدي العلوي،وهو   قرار يقول الفنان عبدالواحد التطواني،  
ترك انطباعا ايجابيا لدى مجموعة كبيرة من الفنانين المغاربة، متمنيا لها المزيد من التوفيق لما فيه 

مصلحة الفنان المغربي.
بدوره ثمن أيوب ترابي األمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان قرار الوزير بتوقيع هذا  التمديد .
وأوضح  أيوب الترابي، أن دالل محمدي واحدة من الطاقات النسائية التي أبدعت واشتغلت بكد وجهد 
على رأس المكتب، رغم التشويش الذي تعرضت له في السابق، إال أنها قادت مسيرة اإلصالح داخل هذه 
المؤسسة،مشيرا إلى  أنه في عهدها، أصبح  المبدعون من شتى المجاالت المسجلين بشكل قانوني في 
المكتب  يتوصلون بمستحقاتهم، في وقت كان ذلك مستحيال ، وهو ما يجعل قرار الوزير بنسعيد قرارا 

صائبا في الوقت الحالي يقول  أيوب الترابي.

جالل كندالي 
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 BMDA وزير الثقافة يمدد مهمة مديرة
لمدة �سنتين  وفنانون  يثمنون القرار

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

 اختتام  فعاليات  مؤتمر صحفيي الضفتين وهذه  توصيات المشاركين  المغاربة واإلسبان

التفكير في خلق جائزة �سنوية لأف�سل الدرا�سات والبحوث الإعالمية حول التقارب والتعاون المغربي - الإ�سباني 
مد ج�سور التوا�سل والتعاون مع اإطارات البحث العلمي والعمل الأكاديمي بالجامعة

اختتام الدورة الـ10 للمهرجان الدولي لأفالم حقوق الن�سان بتتويج 
فيلم »�سفينة الحقيقة« للمخرجة فاطمة الجبيع بجائزة لجنة التحكيم

سهام القرشاوي

أسدلت فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي 
ألفالم حقوق االنسان، الذي نظم تحت شعار: »السينما 
نونبر   13 يوم  وذل��ك  ستارها   « المشتركة  لغتنا 

الماضي.
بين  بشراكة  بالرباط  المنظم  المهرجان  واختتم 
مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق 
االنسان وبدعم من المركز السينمائي المغربي، بتتويج 

فيلم المخرجة فاطمة جبيع بجائزة لجنة التحكيم.
وبهاته المناسبة، وفي حديث خصت به المخرجة 
بأنها جد  قالت هاته األخيرة  فاطمة جبيع منبرنا، 
سعيدة، أوال لكون عملها تم اختياره للمشاركة في 
هذا المهرجان، وثانيا ألنه استطاع أن يحصل على 
جائزة ضمن العديد من األفالم الوطنية واألجنبية، 
فضال عن فرحها لكون فيلمها تم عرضه إلى جانب 

األفالم التي تم اختيارها في برنامج هاته الدورة.
المخرج  أن  موضحة،  جبيع  فاطمة  أضافت  و 
ماهر  الدنمركي  الفلسطيني  واإلعالمي  السينمائي 
حشاش، من كان له الفضل في مشاهدة لجنة االنتقاء 
له، وبالتالي اختياره ضمن 296 عمال فنيا، بمعية 16 
من األفالم المساهمة في المسابقة. وصرحت المخرجة 
المتوجة بكون المهرجان له أهميته بالنسبة لها، نظرا 
لحمولته اإلنسانية، مما زاد من بهجتها بهذا الفوز، 
بل األدهى أنه توج بجائزة ضمن مجموعة من األفالم 
األجنبة، كما أن الجائزة التي حصل عليها لها أهمية 
كبرى كونها من طرف لجنة التحكيم، أي أنه تم االتفاق 

عليها من طرف جميع األعضاء.
أن  قائلة  بوحها  في  جبيع  فاطمة  استرسلت  و   
قلبها أفعم بالسرور، عندما تبادلت الحديث مع جميع 
أعضاء اللجنة لتشرح لهم فحوى عملها الفني وما 
تبغي منه، فهي تطرقت لوثيقة تاريخية تبرهن على أن 
الصحراء مغربية ومنذ القدم، و أحبت عند اشتغالها 
عليه أن تكون لها إضافة فاعتمدت على تناول العمل 
من منظور تاريخي وآخر فني، وأن يكون للفيلم بعدا 
إنسانيا تجمع فيه ما بين التوثيق والفن لتمررالمعرفة 
بطريقة جميلة وفنية، إذ أن العمل، على حد قولها، 

يدعو للتعايش والمحبة وهي قيم توحد البشرية.
كما ارتأت جبيع أن هذا الفيلم أتى في توقيت مميز 

كونه يسير في خدمة قضية المغرب الوطنية.

 ولم يفت المخرجة المغربية، أن تشكر من خالل 
منبر اإلتحاد اإلشتراكي، المنتج عبد العزيز العاللي، 
ألنه على حد قولها، آمن بموهبتها و أفكارها الفنية 
وبعملها، ووثق بإمكانياتها فوفر لها ظروف االشتغال 
واآلليات للتصوير، فضال عن كونه أبان عن طيبوبة 

كبيرة خالل هاته الفترة.
هذا وحول تيمة الفيلم، الذي حصل على دعم المركز 
السينمائي في إطار دعم الثقافة الحسانية، فهو يتحدث 
رأس  اإلسبانية بسواحل  السفينة  تأثير جنوح  عن 
بوجدور سنة 1784 على العالقة المغربية اإلسبانية، 
إذ شكل حدثا تاريخيا بامتياز، ووقف العمل الفني 
الوثائقي بشكل صريح على اعتراف إسبانيا والتاريخ 
بسيادة المغرب على المناطق الصحراوية. و قد انطلقت 
فكرة الفيلم من مجموعة من الوثائق التاريخية التي 
تضمنتها العديد من الوثائق وجمعها كتاب »الحوار 
التاريخي الكناري - األمريكي« ) قسم كنارياس وشمال 

غرب إفريقيا المجلد الثالث ص 54(،والتي من خاللها 
أوضح الفيلم على اعتراف اسبانيا بسيادة المغرب 
على رأس بوجدور في الصحراء المغربية، وذلك إثر 
جنوح سفينة صيد كنارية عام 1784 قبالة السواحل 
المحاذية للصحراء. واتضح من خالل الوثائق هاته، 
سالمون  غونساليس  اإلسباني  القنصل  من  كل  أن 
الخالدات،  جزر  حاكم  برانثيفورتي،  دي  والجنرال 
أبلغا رسميا عن حادث جنوح السفينة إلى الوزير 
األول اإلسباني كوندي فلوريدا بالنكا معترفين جميعا 
وضمنيا بسيادة عاهل البالد على هذه المنطقة من 
الصحراء في عهد المولى محمد بن عبد اهلل. ومن 
التي  األحداث  أهم  الفيلم  المنطلق سيسترجع  هذا 
رافقت غرق السفينة اإلسبانية بسواحل الصحراء، 
كانت  التي  السياسية  العالقة  توضيح  خالل  من 
تربط المغرب بإسبانيا إبان حكم المولى محمد بن 
عبد اهلل من جهة، وعالقة المغرب بجنوبه وعالقة 
سكان الصحراء بالعرش منذ ذلك التاريخ من جهة 
أخرى، وتنوير الرأي العام بعدالة قضية الصحراء 
المغربية لكون جذورها ضاربة في القدم. ثم تسليط 
الضوء على حسن المعاملة والنبل والكرم هي خصال 
متأصلة في المجتمع المغربي، وهو ما يتجلى من 
خالل حسن معاملة البحارة الكناريين الناجين الذين 
غرقت بهم السفينة، و أيضا رصد مواقع الجمال في 

مدن الصحراء المغربية.
اختيارها  تم  التي  األف��الم  أن  اإلش��ارة  وتجدر 
للمشاركة في مسابقة للمهرجان الدولي ألفالم حقوق 
جائزة  وهي  جوائز  ثالث  على  تبارت  قد  االنسان  
المهرجان للفيلم الوثائقي  وجائزة المهرجان للفيلم 
الروائي  وجائزة لجنة التحكيم، وذلك أمام  لجنة 
تحكيم تتكون من كل من: المخرج المغربي محمد عبد 
المصرية  الممثلة  التازي وعضوية كل من  الرحمن 
شيرين والممثلة المغربية فتيحة واتيلي و المخرج 
أسامة  االعالمي  و  ادريس  ازل  األلماني   / العراقي 

الهباهبة من الدانمارك.
و منحت شهادة تنويه لفيلم »شاش« من العراق 
للمخرج علي الكعبي، وجائزة لجنة التحكيم للفيلم 
المغربي )سفينة الحقيقة« للمخرجة فاطمة الحسن 
الجبيع، و جائزة الفيلم الوثائقي للفيلم »رضا« من 
الفيلم  وجائزة  علي،  حمزة  ياسر  للمخرج  سوريا 
الروائي لفيلم »بلدة« الباكستان للمخرج أمجد علي 

هونزاي.

أسدلت فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي 
السينما 
نونبر   

بين  بشراكة  بالرباط  المنظم  المهرجان  واختتم 
مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق 
االنسان وبدعم من المركز السينمائي المغربي، بتتويج 

وبهاته المناسبة، وفي حديث خصت به المخرجة 
بأنها جد  قالت هاته األخيرة  فاطمة جبيع منبرنا، 
سعيدة، أوال لكون عملها تم اختياره للمشاركة في 
هذا المهرجان، وثانيا ألنه استطاع أن يحصل على 
جائزة ضمن العديد من األفالم الوطنية واألجنبية، 
فضال عن فرحها لكون فيلمها تم عرضه إلى جانب 

المخرج  أن  حة، 
ماهر  الدنمركي  الفلسطيني  واإلعالمي  السينمائي 
حشاش، من كان له الفضل في مشاهدة لجنة االنتقاء 

من األفالم المساهمة في المسابقة. وصرحت المخرجة 
المتوجة بكون المهرجان له أهميته بالنسبة لها، نظرا 
 ولم يفت المخرجة المغربية، أن تشكر من خالل لحمولته اإلنسانية، مما زاد من بهجتها بهذا الفوز، 
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اململـكـة املغربـيـة
اعالن عن طلب عروض 
مفتوح وزارة الــداخـلـيـة

عـمـالـة إقلـيـم تـازة
دائــرة تــاهــلــة

قيادة بني وراين الغربية
جـمـــاعـة مـطـمــاطـــة

جلسة عمومية
رقم: 2022/01

دجنبر   19 االثنني  يوم  في 
2022 على الساعة العاشرة 
مكاتب  في  سيتم  صباحا  
ملطماطة  الترابية  الجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
عمومية(  )جلسة  مفتوح 
ألجل كراء )في حصة فريدة( 
األسبوعي  السوق  مرافق 
الجليل  عبد  سيدي  خميس 

برسم سنة 2023.
طلب  ملف  سحب  يمكـن 
املمتلكات  بمكتب  العروض 
يمكن  و  مطماطة  لجماعة 
كذلك  تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  خمسون  مبلغ:  في 

درهما )50.000,00درهم(.
حدد  التقديري  الثمن 
ومائة  ثمان  مبلغ:  في 
درهما  ألف  وثالثون  

)830.000,00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم:  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   02.12.349
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
بمكتب  إيداعها،  إما   -
مطماطة  لجماعة  املمتلكات 

مقابل وصل تسليم.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  مكتب  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في الفصل 
الرابع من نظام االستشارة.

على  يتعني  مـالحــظــة: 
نائل الصفقة صاحب أفضل 
عن  الكراء  مبلغ  أداء  عرض 
هذه املدة دفعة واحدة نقدا، 
مضمون  شيك  بواسطة  أو 
القابض  صندوق  إلى 
فتح  عملية  بعد  مباشرة 

األظرفة.
وللمزيد من املعلومات يمكن 
املمتلكات  بمكتب  االتصال 
التابع للجماعة خالل أوقات 

العمل اإلدارية.
ع.س.ن/4392/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقــلـيــــم مديونة

جماعة املجاطية أوالد 
طالب

مديرية املصالــــــح
إعـالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 11/ج.م.و.ط/2022

دجنبر   16 الجمعة  يوم  في 
2022 على الساعة العاشرة  
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
بجماعة  االجتماعات 
فتح  طالب،  أوالد  املجاطية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
صناديق  شراء  ألجل: 
املجاطية  بجماعة  القمامة 

أوالد طالب حصة فريدة.
طلب  ملـــف  سحـــب  يمكــن 
جماعة  من  العــــروض 
املجاطية أوالد طالب )مكتب 
الصفقات العمومية( ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)10.000,00درهم(  في: 

عشرة االف درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
)636.000٫00درهم(   في: 
ستمائة وستة و ثالثون ألف 

درهم. 
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   349/12/2
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم   إرسال  إما   -  1
عبر  إلكترونية،  بطريقة 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
2ــ إما إرسال أظرفتهم  عن 
املضمون  البريد  طريق 
إلى مكتب  بإفادة باالستالم 
املجاطية  بجماعة  الضبط 

أوالد طالب.
3ــ إما إيداع أظرفتهم مقابل 
املذكور  باملكتب   ، وصل 

أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما  4ــ 
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح  األظرفة.
إن العينات التي يستوجبها 
يجب  العروض  طلب  ملف 
الجماعي  باملرآب  إيداعها 
لجماعة املجاطية أوالد طالب  
 ،2022/12/15 يوم   قبل 
بعد  الرابعة  الساعة  على 

الزوال و30 دقيقة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4394/ا.د
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الدارالبي�صاء تفتقد لـ »عدالة خ�صراء« رغم تخ�صي�ص 

ميزانية 796.41 مليون درهم في 3 �صنوات لتهيئة حدائقها
وحيد مبارك

بني  ما  الفترة  خالل  الدارالبيضاء،  عرفت 
2015 و 2019  ، برمجة مجموعة من املشاريع 
ذات البعد البيئي، من أجل إعادة تهيئة وصيانة 
أغلبية  تنتقد  التي  الخضراء،  املرافق  من  عدد 
ضعف  سواء،  حد  على  وزوارها  املدينة  ساكنة 
أعدادها وقّلة مساحاتها، في الوقت الذي تتسع 
يزحف  الذي  كبير  بشكل  املسلح  اإلسمنت  رقعة 
على املدينة وأرجائها من كل جانب، األمر الذي 
ويقلص  الخضراء  الفضاءات  تراجع  إلى  يؤدي 
للمعايير  وفقا  فرد  لكل  املخصصة  املساحة  من 
إلى  تشير  التي  األرقام  تؤكده  تراجع  الدولية. 
أن نصيب كل بيضاوي ال يتجاوز 35 سنتمترا 
الذي  الوقت  مربعا من املساحات الخضراء، في 
أخذا  لكل شخص،  مترا   15 بتخصيص  يوصى 
بعني االعتبار إشكالية أخرى تتمثل في كون هذه 
تباينا على مستوى  املساحات يعرف حضورها 
غياب  يكّرس  مما  واألحياء  املقاطعات  عماالت 
تستفيد   الذي  الوقت  في  إذ  خضراء«،  »عدالة 
الفضاءات  من  مهم  عدد  من  بيضاوية  مناطق 
إلى تحقيق  الخضراء، بالرغم من عدم الوصول 
»االكتفاء البيئي«، فإن أخرى تعيش فقرا مدقعا 

وشحّا كبيرا في مساحاتها.
جماعة  عنها  كشفت  التي  األرقام  وتفيد 
التي  السابقة،  الوالية  عهد  على  الدارالبيضاء 
 2016 بني  ما  السنوات  خالل  تدبيرها  هّمت 

املشاريع  من  عددا  تخص  والتي   ،2018 و 
 796.41 مبلغ  تخصيص  جرى  أنه  الخضراء، 
الخضراء،  الفضاءات  من  ملجموعة  درهم  مليون 
التي تتوزع ما بني إعادة تأهيل حديقة الجامعة 
بمبلغ  هكتارا   30 مساحة  على  املمتدة  العربية 
بها  األشغال  انطلقت  التي  درهم،  مليون   100
في يناير 2016، وحديقة عني السبع التي تقدر 
لها  والتي خصصت  10 هكتارات،  بـ  مساحتها 
ميزانية بلغت 250 مليون درهم، وكانت األشغال 
إلى  واستمرت   2017 يناير  في  بها  انطلقت  قد 

غاية أبريل 2019.
كما هّمت األشغال تهيئة حديقة نيرشور بعني 
بمبلغ  5.5 هكتارات  املمتدة على مساحة  الشق 
1.8 مليون درهم، إلى جانب إعادة تهيئة حديقة 
فلسطني ببلفدير التي تبلغ مساحتها 1.5 هكتار 

بمبلغ 6.2 ماليني درهم، ثم أشغال تهيئة جنبات 
على  العمل  خالل  من  الحضري  السيار  الطريق 
 27.35 بـ  تقدر  التي  الخضراء  املساحة  تقوية 
درهم،  مليون   45.33 بـ   قدرت  بميزانية  هكتارا 
إضافة إلى إعادة تهيئة حديقة إفريقيا التي تصل 
مساحتها إلى 2.32 هكتار ، بميزانية وصلت إلى 
8.86 مليون درهم، فضال عن صيانة 400 هكتار  
من املساحات الخضراء سنويا بغالف مالي قدره 
184.3 مليون درهم، وكذا تهيئة املنتزه البحري 
 200 قدرها  بميزانية  الثاني  الحسن  ملسجد 

مليون درهم، والتي تضمنت فضاء أخضر.
مرتفعة،  وتعتبر  بالهّينة،  ليست  مالية  مبالغ 
إذا تمكنت فعال من منح الرونق من جديد لعدد 
أسف  وبكل  فإنها  الخضراء،  الفضاءات  من 
الكبرى  الخضراء  االحتياجات  عن  تجب  لم 

للساكنة البيضاوية ولزوار املدينة ، التي ال تزال 
معدالتها منخفضة وليست في متناول الجميع، 
الخضراء  املساحات  كبريات  أن  إلى  بالنظر 
للعاصمة  البيضاوي  العمق  عن  بعيدة  توجد 
تحظى  التي  بعينها  مناطق  وتؤثث  االقتصادية 
في  أخرى،  أحياء  بوضع  مقارنة  »وفرة«  بـ 
إعداد  على  عامليا  االهتمام  ينكب  الذي  الوقت 
املرافق  من  عددا  تحتضن  منتزهات  وإنجاز 
رياضات  وممارسة  التنزه  إمكانيات  تتيح  التي 
من  وغيرها  الهوائية  الدراجات  وركوب  املشي 
العيش  »نمط  خانة  ضمن  تندرج  التي  اآلليات 
سلوكات  إلى  باملقابل  تحتاج  والتي  السليم«، 
الحصول  يتم  مكتسب  أي  على  للحفاظ  مواطنة 
عليه وتجنب إتالفه واإلساءة إليه بأي شكل من 

األشكال.

يف أفق احلد من وطأة الهشاشة

نصيب الفرد الواحد فيها 35 سنتمترا مربعا واإلسمنت يزحف عليها بقوة طنجة..  من اأجل الحماية
من الفي�صانات

أشغال  تقدم  نسبة  »بلغت 
بني  بحي  الوردة  وادي  تهيئة 
مكادة، الذي يندرج ضمن مخطط 
الفيضانات،  من  طنجة  حماية 
يفيد  املائة«...  في   55 حوالي 
مشروع  إعداد  لرئيس  تصريح 
خليل  الوردة،  وادي  تهيئة 
»أن  إلى  مشيرا  مزونية،  
انطالقته  أعطيت  الذي  املشروع 

أواخر سنة 2021 يرتقب أن تنتهي أشغاله بداية عام 2023، وسيمكن 
من حماية املنطقة من مخاطر السيول والفيضانات«.

وحسب املسؤول بمديرية التجهيزات املائية، التابعة لوزارة التجهيز 
17 مليون درهم، وهو واحد من أهم  تناهز  »كلفة املشروع  فإن  واملاء، 
املشاريع املوجودة على صعيد مدينة طنجة، وبالخصوص في حي بني 
مكادة، ويندرج ضمن مخطط حماية طنجة من الفيضانات«، معتبرا »  أن 
جميع اإلمكانيات واملوارد املادية والبشرية متوفرة إلنجاح هذا املشروع، 
طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة  والية  إشراف  تحت  تنفيذه  يجري  الذي 
ومديرية التجهيزات املائية، وباقي الشركاء«، مذكرا  ب »وجود اتفاقية 
بكلفة مالية تصل إلى 310 ماليني درهم لحماية طنجة من الفيضانات، 
الفيضانات  لخطر  املعرضة  السوداء  النقط  من  عددا  ستهم  والتي 
باملدينة«، مضيفا »أن االتفاقية تشمل عددا من الوديان والشعاب املائية 

السيما بمناطق عني مشالوة والحرارين وبوحوت والعوامة«.
القنوات  وبناء  الوديان  جنبات  تهيئة  تتم  املشروع،  هذا  »وإلنجاح 
وإزاحة كل العوائق التي قد تشكل حواجز ملياه السيول، حيث تم  السبت  
املنصرم هدم منزل بحي الوردة من أجل بناء قنوات لجمع وتوجيه مياه 

األمطار في حوض أقيم لهذا الغرض« يخلص املصدر نفسه.

اآيت اأورير .. �صبل تحقيق تمكين 
فعلي للمراأة القروية 

محور ندوة تكوينية نظمت  شكل موضوع »تمكني املرأة القروية« 
أورير  آيت  لتراب جماعة  التابعة  فاسكا  بآيت  املنصرم،  الجمعة  يوم 

بإقليم الحوز. 
للتنمية  أنوار  )جمعية  املنظمني  حسب  الندوة،  واستهدفت 
تمكني  بضمان  الكفيلة  السبل  على  الضوء  »تسليط  والتضامن( 
يرتقي  بما  القروية،  والسيما  عموما،  املرأة  على  عوائد  وذي  آمن 
»اللقاء،  أن   مضيفني  واقتصاديا«،  وحياتيا  ومهنيا  اجتماعيا  بها 
ليلى رحال  املجيد، وأطرته  الذي نظم بمناسبة ذكرى عيد االستقالل 
األعمال  بوابة  مؤسسة  ورئيسة  الحسنة  النوايا  سفيرة  العطفاني 
املرأة في املجتمع، مع  »تعزيز دور  إلى  أفريقيا(، سعى  أنا  و)منصة 
الفرص  من  املزيد  ومنحها  فيها،  تعيش  التي  البيئة  على  التركيز 
إلى  للنجاح والتميز والتأثير اإليجابي على نفسها وعلى مجتمعها« 
جانب »رفع منسوب التقدم العلمي، والصحي، واملؤسسي، مع ضمان 
االستقرار األسري،  عبر تفعيل مشاركة املجتمع املدني املحلي من أجل 

تحقيق تمكني فعلي للمرأة«.
وشكل اللقاء مناسبة للعمل »من أجل تكريس أدوار املرأة القروية 
الدعوة   تمت  ثم   ومن  االجتماعية«،  الحياة  في  إسهامها  وترصيد 
إلى« تسطير برنامج »يعمل على إسناد الجمعيات املدنية في محاربة 
الفقر و التعنيف ضد املرأة، من خالل تقديم دعم مادي ومعنوي لبلوغ 
األهداف املرجوة«. وفي الشق االقتصادي،  تم »تسجيل الحاجة إلى 
االقتصادية  االستقاللية  تحقيق  بغرض  للدخل،  مدرة  مشاريع  إنجاز 
وتنظيم  وتنويعها  التمويل  مصادر  عن  البحث  مع  القروية،  للمرأة 

دورات تكوينية في هذا الباب«.

مراك�ص .. قاطنو عمارات �صكنية بحي 
الم�صيرة 2 يطالبون برفع ال�صرر

بحي   1 تافياللت  بإقامة  سكنية  عمارات  قاطني  من  توصلنا   
من خالل اتحاد املالكني املشتركني -  2 بمدينة مراكش -  املسيرة 
جهة  والي  املسؤولة:  الجهات  إلى  موجهة  شكاية  من  بنسخة 
الدائرة  رئيس   ،2 املسيرة  اإلدارية  امللحقة  قائد  أسفي،   - مراكش 
األمنية 11، رئيس مقاطعة املنارة، تمحور موضوعها حول »رفع 
مضرة  »سلوكات  بـ  الشكاية  وصفته  ما  في  »املتمثل  الضرر 
تشكل مصدر إزعاج بالنسبة  مصدرها »ثالث مقاهي«  بالساكنة« 
على  تؤشر  روائح  منها  تصدر  »ح«  »املقهى  أن  حيث  للقاطنني، 
إلى  دخانها  يتسرب  التي  املخدرات  وتدخني  الشيشة  »استعمال 
متأخرة  أوقات  إلى  »تشتغل  أنها  كما  العمارات«،  شقق  داخل 
تصل أحيانا إلى الرابعة صباحا مما يقلق راحة الساكنة«. ووفق 
الشكاية  ذاتها، فإن كال من »مقهى »ن« و»ص« باتت فضاء« للعب 
الورق »الكارطا« إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، والتي غالبا ما 
تنتهي بمواجهات كالمية يستعمل فيها الكالم النابي الذي يحرج  
اآلباء واألمهات  مع أبنائهم، دون إغفال استغالل امللك العام الذي 

يشكل تضييقا  جليا بالنسبة للمارة«.
كل   املسؤولة،  الجهات  من  املتضررة  الساكنة  والتمست  هذا 
العاجل التخاذ اإلجراءات  »التدخل  طرف من منطلق اختصاصه، 
وراحة  لسالمة  ضمانا  وذلك  األضرار،  لرفع  املطلوبة  القانونية 

الساكنة«.

يف ظل نفاد املخزون املائي باآلبار واملطفيات التقليدية 

فالحو اأنزي باإقليم تيزنيت يدقون ناقو�ص الخطر ب�صاأن 
تفاقم  »اأزمة العط�ص«

عبداللطيف الكامل

توالي  عن  الناجمة  املاء  ندرة  أزمة   بدأت 
على  القاتمة  بظاللها  تلقي  الجفاف  سنوات 
الفالحة، حيث تحولت بعض املناطق بسوس إلى 
بوار، بسبب شح األمطار، ونفاد املخزون املائي 
الوضعية  وهذه  التقليدية،  واملطفيات  باآلبار 
كنموذج  فقط  العسيرة  تعيش على وطأتها  -  
الترابي  للنفوذ  التابعة  أنزي  الفالحة بجماعة   -
من  كبيرا  عددا  جعل  الذي  األمر  تيزنيت،  إلقليم 
بمنطقة«تيرمسان«باملنطقة  والكسابة  الفالحني 
تضررهم  جراء  الخطر،  ناقوس  يدقون  ذاتها، 
املسبوقة،  غير  املائي«  »اإلجهاد  وضعية  من 
وتأخر التساقطات املطرية خالل املوسم الفالحي 

الحالي.
تيرمسان  جمعية«  وجهتها  رسالة  وفي 
الفالحة  لوزارة  اإلقليمي  املدير  مبادرات«إلى 
بـ  ما وصفته   إلى   نبهت من خاللها  بتيزنيت، 
والكسابة  الفالحني  لكون«  الوضع  »خطورة 

أنزي(  )جماعة  تيرمسان  بمنطقة  والنحالني 
جراء  مستمرة  معاناة  وقع  على  حاليا  يعيشون 
أزمة العطش بسبب االنقطاع التام للماء و نفاد 
وذكرت  التقليدية«.  باملطفيات  املائي  املخزون 
الرسالة أن  »السكان املتضررين من أزمة العطش  
بدأوا يحذرون من خطورة استمرار هذا الوضع، 
على  باتت  الكريم  العيش  ظروف  وأن  خصوصا 
حقيقية«.  اجتماعية  بأزمة  ينذر  مما  املحك 
اإلقليمية  املديرية  من  الجمعية  رسالة  وطالبت 
مصهرجة  ب«تسخيرشاحنات  بتيزنيت  للفالحة 
والتدخل  والنحالني  والكسابة  الفالحني  ملؤازرة 
أزمة  تدبير  في  الالزمة  والنجاعة  بالسرعة 
والجودة  الكافية  بالكميات  وتوفيره  املاء  نقص 
الفئة  هذه  معاناة  من  التخفيف  بهدف  املطلوبة، 
وتمكني النساء من الحصول على قطرات املاء، في 
منطقة معروفة بصعوبة التضاريس ونقص كبير 

في املوارد املائية السطحية والجوفية«.
وفي السياق نفسه، تساءل  الفالحون ومعهم 
تفاعل  عدم  »أسباب  عن  أنزي،  جماعة  ساكنة 

املديرية اإلقليمية بشكل إيجابي مع مطالبهم؟«، 
حيث أشارت الرسالة إلى أنها  »اقترحت عليهم 
ماء  بدون  لكن  مصهرجة  ستوفرشاحنة  أنها 
هذه  ستكون  ذلك  وأكثرمن  وسائق،  وَكازوال 
الشاحنة تحت تصرف السلطة املحلية بأنزي لري 
عطشهم؟ وهو األمر الذي رفضه فالحو املنطقة، 

اإلقليمية  املديرية  عليهم  اقترحته  ما  معتبرين 
عبارة »عن حل تعجيزي غير واقعي، ألنه  سيكون 
بدون جدوى و لن يحل أبدا مشكل  العطش الذي 
تعيشه املنطقة منذ مدة«، مطالبني في الوقت ذاته   
إليجاد  »بالتدخل  بتيزنيت،  اإلقليمية  السلطات 

حل لساكنة جماعة أنزي وفالحيها«.

افتتاح مركز لرعاية الطفل والأم بخنيفرة وت�صليم �صيارات 
اإ�صعاف لدور الأمومة بجماعات ترابية

أحمد بيضي

تمت بمدينة خنيفرة، يوم األربعاء تاسع نونبر 
لال  »مركز  لـ  الرسمي  االفتتاح  عملية   ،2022
واألم«، وهو »املشروع الذي  الطفل  لرعاية  آمنة 
تم تشييده وتجهيزه في إطار اتفاقية شراكة بني 
و«العصبة  البشرية«  للتنمية  الوطنية  »املبادرة 
املغربية لحماية الطفولة« و»املجلس الجماعي«، 
من  املوضوع،  في  بالغ  وفق  سيمكن،  والذي 
»تعزيز العرض اإلقليمي على مستوى مؤسسات 
الخاصة  االجتماعية  واملساعدة  الرعاية  ومراكز 

باألم والطفل«.
تم  »الذي  املركز  فإن  ذاته،  املصدر  وحسب 
2380 مترا مربعا  بـ  تشييده على مساحة تقدر 
درهم  ماليني   6.9 ناهز  إجمالي  مالي  بغالف 
خدمات  توفير  إلى  يهدف  التجهيز(،  و  )البناء 
األطفال  لفائدة  االجتماعية  واملساعدة  الرعاية 
إيواء  وتحسني  صعبة،  وضعية  في  واألمهات 
األم  رعاية  وكذا  عنهم،  املتخلى  األطفال  ورعاية 
وإدماجها في النسيج االقتصادي واالجتماعي«. 
للعصبة  املركز    تدبير  مهمة  إسناد  »ويأتي 
مؤسسة  باعتبارها«  الطفولة،  لحماية  املغربية 
راكمت،  التطوعي،  الجمعوي  العمل  في  رائدة 
منذ تأسيسها، تجربة كبيرة وفريدة في مجاالت 
لفائدة  االجتماعية  واملساعدة  والتكفل  الرعاية 
وضعية  في  واألمهات  عنهم  املتخلى  األطفال 

املبادرة  وأهداف  وروح  ينسجم  ما  وهو  صعبة؛ 
الوطنية للتنمية البشرية في شقها املتعلق باألم 

والطفل«  يتابع املصدر نفسه .
وفي السياق ذاته ، تم إعطاء االنطالقة ملشاريع 
تنموية أخرى بكل من جماعات :  خنيفرة وأكلمام 
أزكزا وأجلموس، بلغت تكلفتها اإلجمالية حوالي 
»تعزيز  مجملها  في  وتتوخى  درهم،   مليون   79
وبنيات  االجتماعية  واملساعدة  الرعاية  عرض 
والفئات  والطفل  باألم  الخاصة  االستقبال 
للقطاع  الهشة عموما، فضال عن إعطاء دينامية 
السياحي باإلقليم من خالل تأهيل بنياته الطرقية 

وتحسني دخل الساكنة القروية«. 
ولتأهيل الشبكة الطرقية على مستوى املدرات 
السياحية ، أعطيت بجماعة أكلمام أزكزا، انطالقة 
أمتار   6 إلى  تسوية  إعادة  مشروع  »أشغال 
الرابطة   7306 رقم  اإلقليمية  الطريق  وتقوية 
كيلومترا   13 طول  على  وتافشنا  خنيفرة  بني 
بكلفة مالية فاقت 33 مليون درهم، ستسهر على 
لبني  املشاريع  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  تنفيذه 
الفوارق  تقليص  برنامج  إطار  في  خنيفرة  مالل 

االجتماعية واملجالية«.
تمت  السياحية،  املشاريع  دعم  وبخصوص 

مشروع  من  األول  الشطر  لورش  تفقدية  »زيارة 
في  املنجز  »أروكو«،  السياحي  املوقع  تهيئة 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثالث  البرنامج  إطار 
واإلدماج  الدخل  بتحسني  واملتعلق  البشرية، 
3 ماليني  االقتصادي للشباب بغالف مالي قدره 
درهم، وقدمت شروحات حول مشاريع أخرى همت 
الشطر الثاني ملوقع أروكو ومشروع إحداث 14 
ازكزا بمبلغ  اكلمام  كشكًا إضافيا بموقع بحيرة 
5.3 ماليني درهم«. كما تم الوقوف على »مشروع 
بناء سوق إقليمي للزربية بمدينة خنيفرة، الذي 
يعد نتاجا لشراكة  بني اللجنة اإلقليمية للتنمية 
خنيفرة،  مالل  لبني  الجهوي  واملجلس  البشرية 
وسيكلف إنجازه 10.7 ماليني درهم«، و بجماعة 
وإدماج  تأهيل  مركز  »تدشني  تم  أجلموس 
بطاقة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
استيعابية تصل إلى 200 مستفيد، كلف إنجازه 

وتجهيزه ما يناهز 2.2 مليون درهم«.
لتصفية  مركز  بناء  »مشروع  تقديم  وجرى 
 10.3 إنجازه  سيكلف  الذي  بخنيفرة،  الكلي 
مليون درهم، في إطار شراكة بني املبادرة الوطنية 
مالل  لبني  الجهوي  واملجلس  البشرية  للتنمية 
خنيفرة«، كما تم »تسليم خمس سيارات إسعاف 
تتوفر  التي  الترابية  الجماعات  لفائدة  مجهزة 
على دور لألمومة، تم اقتناؤها في إطار املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية بكلفة مالية تقدر 2.25 

مليون درهم«.
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توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
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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: 
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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
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رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2022/11/22

12.470

توزيع: 
سبريس

الـمـمـلـكـة املـغـربية
وزارة الداخليـة

عمالة إقليم الصويرة
باشوية تمنــار
جماعــة تـمـنـار

*مديرية املصالح* 
- مصلحة الشؤون املالية 

واالقتصادية-
إعالن عـن طلب عــــروض 

اثمان مفتـــوح
رقــم: 2022/05

دجنبر   20 الثالثاء  يوم  في 
العشرة  الساعة  على   2022
والنصف صباحا، سيتم بمقر 
االظرفة  فتح  تمنار  جماعة 
املتعلقة بطلب عروض أثمان 
مرافق  كراء  أجل:  من  مفتوح 
لجماعة  األسبوعي  السوق 
سنوات  ثالث  ملدة  تمنار 
 2023/01/01 من  تبتدئ 

وتنتهي في 2025/12/31.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املداخيل  مكتب  من  العروض 

بالجماعة.
الكترونيا  تحميله  ويمكن 
الدولة من  من بوابة صفقات 

العنوان االلكتروني: 
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
60.000,00درهم  مبلغ:  في 

)ستون  ألف درهم(. 
الكراء  عملية  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة  الشهرية 
مبلغ  في  املشروع  صاحب 
)خمسون  50.000,00درهم  

ألف درهم شهريا( .           
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بالجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -  
إلكترونية في حساب صاحب 
وزير  لقرار  طبقا  املشروع 

االقتصاد واملالية عدد 20.14 
الصادر في 8 من ذي القعدة 
1435 موافق 4 شتنبر 2014 
املتعلق بتجريد مساطر إبرام 
من  العمومية  الصفقات 

الصفة املادية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس مكتب طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح   

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في الفصل 4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4355/ا.د

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

والية جهة الدار البيضاء- 
سطات

عمالة إقليم سطات
دائرة ابن احمد الجنوبية

قيادة رأس العني 
جماعة رأس العني الشاوية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 02/رأس/2022

 20 الثالثاء  يوم  فــــي 
الساعـة  على   2022 دجنبر 
في  سيتم  11صباحا 
العني  رأس  جماعة  مكاتب 
فتح  سطات  إقليم  الشاوية 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 

السوق  مرافق  بإيجار  ألجل 
املجزرة  األسبوعي)باستثناء 
لجماعة   التابع  الجماعية( 
إقليـــــم سطـــات  العني  رأس 

برســم  سنة 2023.
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبــــق  منهم  بطلب 
19 و20  الواردة في املادتني 
  2.12.349 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى  
)20مارس2013(   1434
وأشكال  شــروط  بتحديد  
وكذا  الدولة  صفقات  إبــرام 
املتعلقة  القواعد  بعض 

بتدبيرها ومراقبتها.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 29 املادة  ملقتضيات  مطابقة 
الذكر  السالف  املرسوم  من 
في  الصادر   .2.12.349 رقم 
 1434 األولى   جمادى   8

)20مارس2013(.
ويمكن للمتنافسني:

1ـ سحب ملف طلب العروض 
املوارد  مكتب  من  مجانا 

املالية التابع للجماعة .
2ـ  إيداع االظرفة مقابل وصل 

بمكتب الضبط الجماعي.
3ـ  أو إرساله بواسطة البريد 
رئيس  السيد  إلى  املضمون 
املجلس يوما قبل موعد فتح 

االظرفة.
إلى  مباشرة  تسليمه  أو  ـ   4

االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 
ملف  ويوضع  االظرفة.  فتح 
املشاركة ضمن غالف مختوم 
صريحة  بحروف  عليه  يكتب 
واملرفق  اإلرسال  نوعية 
على  مشتمال  إيجارها  املراد 

الظرفني التاليني:
ملف  على  يحتوي  ظرف   *
الوثائق  ويتضمن  إداري 

التالية:
وفق  بالشرف  التصريح  ـ 
النموذج املعمول به ويتضمن 
املادة  في  املقررة  املعلومات 
26 من املرسوم رقم -349-12
2 املنظم للصفقات العمومية 
الضمان  وصل  أصل  ـ 
إيجار  املتعلق  املؤقت 
بمبلغ  األسبوعي  السوق 
)مئة  154.000,00درهم  
وأربعة وخمسون ألف  درهم( 
القابض  طرف  من  مسلم 
مضمون  شيك  او  املحلي 
املبلغ بمثابة  بنفس  األداء 
الجماعة  لحقوق  ضمانة 
ترجع إلى املشاركني الذين لم 
وتعتبر  العرض  عليهم  يرس 
أربعة  إيجار  مبلغ  من  جزءا 
بالنسبة  األخيرة،  أشهر 
عليه  رست  الذي  للشخص 
الصفقة  بعد إبرام عقد إيجار 

.
ـ أصل وصل الضمان املؤقت 
والصيانة  بالنظافة  الخاص 

10.000,00درهم  بمبلغ 
مسلم  درهم(  أالف  ).عشرة 

من طرف القابض املحلي .
التي  الوثائق  أو  الوثيقة   -
إلى  املخولة  السلطات  تثبت 
يتصرف  الذي  الشخص 
تقدم  املتنافسني  أحد  باسم 
 2- الفقرة   25 للمادة  طبقا 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
املتعلق بالصفقات العمومية. 
مشهود  نسخة  أو  شهادة  ـ 
مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
طرف  من  سنة  من  أقل  منذ 
أن  تثبت  املحلي  القابض 
جبائية  وضعية  فـي  املتعهد 

قانونية .
السجل  في  القيد  شهادة  ـ 

التجاري
مشهود  نسخة  أو  شهادة  ـ 
مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
طرف  من  سنة  من  أقل  منذ 
للضمان  الوطني  الصندوق 

االجتماعي 
تثبت أن املتعهد في وضعية 

قانونية .
الشروط  دفتر  من  نسخة  ـ 
طرف  من  موقع  والتحمالت 

املتنافسن.
شهادة  بكل  اإلدالء  إمكانية  ـ 
أو نسخة مشهود بمطابقتها 
تدبير  حسن  تثبت  لألصل 
وأسواق  للمرافق  املتعهد 

جماعية أخرى .
2 - ظرف يتضمن امللف املالي 

يحتوي على الوثائق التالية:
فيه  يتم  ب  التزام  رسالة   ـ 
العرض   املبلغ  توضيح 
االيجارية  للسومة  املقترح 
واألرقام  بالحروف  الشهرية 
إيجاره  املراد  للمرفق 
الضرائب  باحتساب  وذلك 
موضوع   )C.T.T(والرسوم
ومختوم  مغلق  غالف  في 
واسم  املرفق  اسم  يحمل 
فتح  جلسة  وتاريخ  املتعهد 
كل  ويعتبر  هذا  االظرفة.  
الوثائق  على  اليحتوي  تعهد 

املسار إليها أعاله الغيا.
إذا لم تكن طلبات  . مالحظة: 
إجراء  يتم  مثمرة،  العروض 
إلى  أخرى  عمومية  سمسرة 

يتم إيجاره.       
ع.س.ن/4389/ا.د

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

والية جهة مراكش- أسفي
عمالة  مراكش
جماعة حربيل
مديريةاملصالح

ق.ش.ت.ق.اق.اج 
مصلحة االشغال والصفقات 
إعـــالن عــن طلــب عــروض 

مفتــوح
رقم: 2022/08/ج.ح

)جلسة عمومية(
 2022/12/16 يوم  في 
الحادية  الساعة  على 

صباحا   )11h00( عشرة 
رئيس  السيد  بمكتب  سيتم 
لحربيل  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
ألجل: هبات ومعونات لصالح 
كراسي  شراء  املحتاجني: 
على  مساعدات  متحركة، 
للسمع  وأالت  عكاكيز  املشي، 

وقياس الضغط الدموي.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروضمن مصلحة االشغال 
حربيل  بجماعة  والصفقات 
تحميله  كذلك  ويمكن 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
املؤقتة  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  تسعة  في: 

)9000,00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
واربعون  وثمانية  مئة  مبلغ: 
وخمسون  وخمسمائة  الفا 
148550,00درهم(  درهما)

مع احتساب الرسوم 
محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظفرتهم  إرسال  إما   *
بطريقة إلكترونية عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
عن  أظفرتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بالجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما   *
بمصلحة االشغال والصفقات 

بالجماعة.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
تقديم  املتنافسني  على  يجب 
التقنية  واألوراق  العينات 
18 من  للمادة  املطلوبة طبقا 
ان  ويجب  االستشارة  نظام 
ما  املفتوح  اليوم  في  توضع 
فتح  يوم  وساعة  تاريخ  قبل 
األظرفة على حد أقصى يوم:  
الساعة  على   2022/12/15
الزوال  بعد   )16H30(
بمصلحة االشغال والصفقات 

بالجماعة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  5من  املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4391/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

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

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/11/22

12.470

توزيع: 
سبريس

الـمـمـلـكـة املـغـربية
وزارة الداخليـة

عمالة إقليم الصويرة
باشوية تمنــار
جماعــة تـمـنـار

*مديرية املصالح* 
- مصلحة الشؤون املالية 

واالقتصادية-
إعالن عـن طلب عــــروض 

اثمان مفتـــوح
رقــم: 2022/05

دجنبر   20 الثالثاء  يوم  في 
العشرة  الساعة  على   2022
والنصف صباحا، سيتم بمقر 
االظرفة  فتح  تمنار  جماعة 
املتعلقة بطلب عروض أثمان 
مرافق  كراء  أجل:  من  مفتوح 
لجماعة  األسبوعي  السوق 
سنوات  ثالث  ملدة  تمنار 
 2023/01/01 من  تبتدئ 

وتنتهي في 2025/12/31.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املداخيل  مكتب  من  العروض 

بالجماعة.
الكترونيا  تحميله  ويمكن 
الدولة من  من بوابة صفقات 

العنوان االلكتروني: 
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
60.000,00درهم  مبلغ:  في 

)ستون  ألف درهم(. 
الكراء  عملية  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة  الشهرية 
مبلغ  في  املشروع  صاحب 
)خمسون  50.000,00درهم  

ألف درهم شهريا( .           
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بالجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -  
إلكترونية في حساب صاحب 
وزير  لقرار  طبقا  املشروع 

االقتصاد واملالية عدد 20.14 
الصادر في 8 من ذي القعدة 
1435 موافق 4 شتنبر 2014 
املتعلق بتجريد مساطر إبرام 
من  العمومية  الصفقات 

الصفة املادية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس مكتب طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح   

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في الفصل 4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4355/ا.د

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

والية جهة الدار البيضاء- 
سطات

عمالة إقليم سطات
دائرة ابن احمد الجنوبية

قيادة رأس العني 
جماعة رأس العني الشاوية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 02/رأس/2022

 20 الثالثاء  يوم  فــــي 
الساعـة  على   2022 دجنبر 
في  سيتم  11صباحا 
العني  رأس  جماعة  مكاتب 
فتح  سطات  إقليم  الشاوية 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 

السوق  مرافق  بإيجار  ألجل 
املجزرة  األسبوعي)باستثناء 
لجماعة   التابع  الجماعية( 
إقليـــــم سطـــات  العني  رأس 

برســم  سنة 2023.
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبــــق  منهم  بطلب 
19 و20  الواردة في املادتني 
  2.12.349 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى  
)20مارس2013(   1434
وأشكال  شــروط  بتحديد  
وكذا  الدولة  صفقات  إبــرام 
املتعلقة  القواعد  بعض 

بتدبيرها ومراقبتها.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 29 املادة  ملقتضيات  مطابقة 
الذكر  السالف  املرسوم  من 
في  الصادر   .2.12.349 رقم 
 1434 األولى   جمادى   8

)20مارس2013(.
ويمكن للمتنافسني:

1ـ سحب ملف طلب العروض 
املوارد  مكتب  من  مجانا 

املالية التابع للجماعة .
2ـ  إيداع االظرفة مقابل وصل 

بمكتب الضبط الجماعي.
3ـ  أو إرساله بواسطة البريد 
رئيس  السيد  إلى  املضمون 
املجلس يوما قبل موعد فتح 

االظرفة.
إلى  مباشرة  تسليمه  أو  ـ   4

االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 
ملف  ويوضع  االظرفة.  فتح 
املشاركة ضمن غالف مختوم 
صريحة  بحروف  عليه  يكتب 
واملرفق  اإلرسال  نوعية 
على  مشتمال  إيجارها  املراد 

الظرفني التاليني:
ملف  على  يحتوي  ظرف   *
الوثائق  ويتضمن  إداري 

التالية:
وفق  بالشرف  التصريح  ـ 
النموذج املعمول به ويتضمن 
املادة  في  املقررة  املعلومات 
26 من املرسوم رقم -349-12
2 املنظم للصفقات العمومية 
الضمان  وصل  أصل  ـ 
إيجار  املتعلق  املؤقت 
بمبلغ  األسبوعي  السوق 
)مئة  154.000,00درهم  
وأربعة وخمسون ألف  درهم( 
القابض  طرف  من  مسلم 
مضمون  شيك  او  املحلي 
املبلغ بمثابة  بنفس  األداء 
الجماعة  لحقوق  ضمانة 
ترجع إلى املشاركني الذين لم 
وتعتبر  العرض  عليهم  يرس 
أربعة  إيجار  مبلغ  من  جزءا 
بالنسبة  األخيرة،  أشهر 
عليه  رست  الذي  للشخص 
الصفقة  بعد إبرام عقد إيجار 

.
ـ أصل وصل الضمان املؤقت 
والصيانة  بالنظافة  الخاص 

10.000,00درهم  بمبلغ 
مسلم  درهم(  أالف  ).عشرة 

من طرف القابض املحلي .
التي  الوثائق  أو  الوثيقة   -
إلى  املخولة  السلطات  تثبت 
يتصرف  الذي  الشخص 
تقدم  املتنافسني  أحد  باسم 
 2- الفقرة   25 للمادة  طبقا 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
املتعلق بالصفقات العمومية. 
مشهود  نسخة  أو  شهادة  ـ 
مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
طرف  من  سنة  من  أقل  منذ 
أن  تثبت  املحلي  القابض 
جبائية  وضعية  فـي  املتعهد 

قانونية .
السجل  في  القيد  شهادة  ـ 

التجاري
مشهود  نسخة  أو  شهادة  ـ 
مسلمة  لألصل  بمطابقتها 
طرف  من  سنة  من  أقل  منذ 
للضمان  الوطني  الصندوق 

االجتماعي 
تثبت أن املتعهد في وضعية 

قانونية .
الشروط  دفتر  من  نسخة  ـ 
طرف  من  موقع  والتحمالت 

املتنافسن.
شهادة  بكل  اإلدالء  إمكانية  ـ 
أو نسخة مشهود بمطابقتها 
تدبير  حسن  تثبت  لألصل 
وأسواق  للمرافق  املتعهد 

جماعية أخرى .
2 - ظرف يتضمن امللف املالي 

يحتوي على الوثائق التالية:
فيه  يتم  ب  التزام  رسالة   ـ 
العرض   املبلغ  توضيح 
االيجارية  للسومة  املقترح 
واألرقام  بالحروف  الشهرية 
إيجاره  املراد  للمرفق 
الضرائب  باحتساب  وذلك 
موضوع   )C.T.T(والرسوم
ومختوم  مغلق  غالف  في 
واسم  املرفق  اسم  يحمل 
فتح  جلسة  وتاريخ  املتعهد 
كل  ويعتبر  هذا  االظرفة.  
الوثائق  على  اليحتوي  تعهد 

املسار إليها أعاله الغيا.
إذا لم تكن طلبات  . مالحظة: 
إجراء  يتم  مثمرة،  العروض 
إلى  أخرى  عمومية  سمسرة 

يتم إيجاره.       
ع.س.ن/4389/ا.د

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

والية جهة مراكش- أسفي
عمالة  مراكش
جماعة حربيل
مديريةاملصالح

ق.ش.ت.ق.اق.اج 
مصلحة االشغال والصفقات 
إعـــالن عــن طلــب عــروض 

مفتــوح
رقم: 2022/08/ج.ح

)جلسة عمومية(
 2022/12/16 يوم  في 
الحادية  الساعة  على 

صباحا   )11h00( عشرة 
رئيس  السيد  بمكتب  سيتم 
لحربيل  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
ألجل: هبات ومعونات لصالح 
كراسي  شراء  املحتاجني: 
على  مساعدات  متحركة، 
للسمع  وأالت  عكاكيز  املشي، 

وقياس الضغط الدموي.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروضمن مصلحة االشغال 
حربيل  بجماعة  والصفقات 
تحميله  كذلك  ويمكن 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
املؤقتة  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  تسعة  في: 

)9000,00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
واربعون  وثمانية  مئة  مبلغ: 
وخمسون  وخمسمائة  الفا 
148550,00درهم(  درهما)

مع احتساب الرسوم 
محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظفرتهم  إرسال  إما   *
بطريقة إلكترونية عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
عن  أظفرتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بالجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما   *
بمصلحة االشغال والصفقات 

بالجماعة.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
تقديم  املتنافسني  على  يجب 
التقنية  واألوراق  العينات 
18 من  للمادة  املطلوبة طبقا 
ان  ويجب  االستشارة  نظام 
ما  املفتوح  اليوم  في  توضع 
فتح  يوم  وساعة  تاريخ  قبل 
األظرفة على حد أقصى يوم:  
الساعة  على   2022/12/15
الزوال  بعد   )16H30(
بمصلحة االشغال والصفقات 

بالجماعة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  5من  املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4391/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململـكـة املغربـيـة
اعالن عن طلب عروض 
مفتوح وزارة الــداخـلـيـة

عـمـالـة إقلـيـم تـازة
دائــرة تــاهــلــة

قيادة بني وراين الغربية
جـمـــاعـة مـطـمــاطـــة

جلسة عمومية
رقم: 2022/01

دجنبر   19 االثنني  يوم  في 
2022 على الساعة العاشرة 
مكاتب  في  سيتم  صباحا  
ملطماطة  الترابية  الجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
عمومية(  )جلسة  مفتوح 
ألجل كراء )في حصة فريدة( 
األسبوعي  السوق  مرافق 
الجليل  عبد  سيدي  خميس 

برسم سنة 2023.
طلب  ملف  سحب  يمكـن 
املمتلكات  بمكتب  العروض 
يمكن  و  مطماطة  لجماعة 
كذلك  تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  خمسون  مبلغ:  في 

درهما )50.000,00درهم(.
حدد  التقديري  الثمن 
ومائة  ثمان  مبلغ:  في 
درهما  ألف  وثالثون  

)830.000,00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم:  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   02.12.349
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
بمكتب  إيداعها،  إما   -
مطماطة  لجماعة  املمتلكات 

مقابل وصل تسليم.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  مكتب  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في الفصل 
الرابع من نظام االستشارة.

على  يتعني  مـالحــظــة: 
نائل الصفقة صاحب أفضل 
عن  الكراء  مبلغ  أداء  عرض 
هذه املدة دفعة واحدة نقدا، 
مضمون  شيك  بواسطة  أو 
القابض  صندوق  إلى 
فتح  عملية  بعد  مباشرة 

األظرفة.
وللمزيد من املعلومات يمكن 
املمتلكات  بمكتب  االتصال 
التابع للجماعة خالل أوقات 

العمل اإلدارية.
ع.س.ن/4392/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقــلـيــــم مديونة

جماعة املجاطية أوالد 
طالب

مديرية املصالــــــح
إعـالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 11/ج.م.و.ط/2022

دجنبر   16 الجمعة  يوم  في 
2022 على الساعة العاشرة  
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
بجماعة  االجتماعات 
فتح  طالب،  أوالد  املجاطية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
صناديق  شراء  ألجل: 
املجاطية  بجماعة  القمامة 

أوالد طالب حصة فريدة.
طلب  ملـــف  سحـــب  يمكــن 
جماعة  من  العــــروض 
املجاطية أوالد طالب )مكتب 
الصفقات العمومية( ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)10.000,00درهم(  في: 

عشرة االف درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
)636.000٫00درهم(   في: 
ستمائة وستة و ثالثون ألف 

درهم. 
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   349/12/2
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم   إرسال  إما   -  1
عبر  إلكترونية،  بطريقة 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
2ــ إما إرسال أظرفتهم  عن 
املضمون  البريد  طريق 
إلى مكتب  بإفادة باالستالم 
املجاطية  بجماعة  الضبط 

أوالد طالب.
3ــ إما إيداع أظرفتهم مقابل 
املذكور  باملكتب   ، وصل 

أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما  4ــ 
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح  األظرفة.
إن العينات التي يستوجبها 
يجب  العروض  طلب  ملف 
الجماعي  باملرآب  إيداعها 
لجماعة املجاطية أوالد طالب  
 ،2022/12/15 يوم   قبل 
بعد  الرابعة  الساعة  على 

الزوال و30 دقيقة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4394/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الدارالبي�صاء تفتقد لـ »عدالة خ�صراء« رغم تخ�صي�ص 

ميزانية 796.41 مليون درهم في 3 �صنوات لتهيئة حدائقها
وحيد مبارك

بني  ما  الفترة  خالل  الدارالبيضاء،  عرفت 
2015 و 2019  ، برمجة مجموعة من املشاريع 
ذات البعد البيئي، من أجل إعادة تهيئة وصيانة 
أغلبية  تنتقد  التي  الخضراء،  املرافق  من  عدد 
ضعف  سواء،  حد  على  وزوارها  املدينة  ساكنة 
أعدادها وقّلة مساحاتها، في الوقت الذي تتسع 
يزحف  الذي  كبير  بشكل  املسلح  اإلسمنت  رقعة 
على املدينة وأرجائها من كل جانب، األمر الذي 
ويقلص  الخضراء  الفضاءات  تراجع  إلى  يؤدي 
للمعايير  وفقا  فرد  لكل  املخصصة  املساحة  من 
إلى  تشير  التي  األرقام  تؤكده  تراجع  الدولية. 
أن نصيب كل بيضاوي ال يتجاوز 35 سنتمترا 
الذي  الوقت  مربعا من املساحات الخضراء، في 
أخذا  لكل شخص،  مترا   15 بتخصيص  يوصى 
بعني االعتبار إشكالية أخرى تتمثل في كون هذه 
تباينا على مستوى  املساحات يعرف حضورها 
غياب  يكّرس  مما  واألحياء  املقاطعات  عماالت 
تستفيد   الذي  الوقت  في  إذ  خضراء«،  »عدالة 
الفضاءات  من  مهم  عدد  من  بيضاوية  مناطق 
إلى تحقيق  الخضراء، بالرغم من عدم الوصول 
»االكتفاء البيئي«، فإن أخرى تعيش فقرا مدقعا 

وشحّا كبيرا في مساحاتها.
جماعة  عنها  كشفت  التي  األرقام  وتفيد 
التي  السابقة،  الوالية  عهد  على  الدارالبيضاء 
 2016 بني  ما  السنوات  خالل  تدبيرها  هّمت 

املشاريع  من  عددا  تخص  والتي   ،2018 و 
 796.41 مبلغ  تخصيص  جرى  أنه  الخضراء، 
الخضراء،  الفضاءات  من  ملجموعة  درهم  مليون 
التي تتوزع ما بني إعادة تأهيل حديقة الجامعة 
بمبلغ  هكتارا   30 مساحة  على  املمتدة  العربية 
بها  األشغال  انطلقت  التي  درهم،  مليون   100
في يناير 2016، وحديقة عني السبع التي تقدر 
لها  والتي خصصت  10 هكتارات،  بـ  مساحتها 
ميزانية بلغت 250 مليون درهم، وكانت األشغال 
إلى  واستمرت   2017 يناير  في  بها  انطلقت  قد 

غاية أبريل 2019.
كما هّمت األشغال تهيئة حديقة نيرشور بعني 
بمبلغ  5.5 هكتارات  املمتدة على مساحة  الشق 
1.8 مليون درهم، إلى جانب إعادة تهيئة حديقة 
فلسطني ببلفدير التي تبلغ مساحتها 1.5 هكتار 

بمبلغ 6.2 ماليني درهم، ثم أشغال تهيئة جنبات 
على  العمل  خالل  من  الحضري  السيار  الطريق 
 27.35 بـ  تقدر  التي  الخضراء  املساحة  تقوية 
درهم،  مليون   45.33 بـ   قدرت  بميزانية  هكتارا 
إضافة إلى إعادة تهيئة حديقة إفريقيا التي تصل 
مساحتها إلى 2.32 هكتار ، بميزانية وصلت إلى 
8.86 مليون درهم، فضال عن صيانة 400 هكتار  
من املساحات الخضراء سنويا بغالف مالي قدره 
184.3 مليون درهم، وكذا تهيئة املنتزه البحري 
 200 قدرها  بميزانية  الثاني  الحسن  ملسجد 

مليون درهم، والتي تضمنت فضاء أخضر.
مرتفعة،  وتعتبر  بالهّينة،  ليست  مالية  مبالغ 
إذا تمكنت فعال من منح الرونق من جديد لعدد 
أسف  وبكل  فإنها  الخضراء،  الفضاءات  من 
الكبرى  الخضراء  االحتياجات  عن  تجب  لم 

للساكنة البيضاوية ولزوار املدينة ، التي ال تزال 
معدالتها منخفضة وليست في متناول الجميع، 
الخضراء  املساحات  كبريات  أن  إلى  بالنظر 
للعاصمة  البيضاوي  العمق  عن  بعيدة  توجد 
تحظى  التي  بعينها  مناطق  وتؤثث  االقتصادية 
في  أخرى،  أحياء  بوضع  مقارنة  »وفرة«  بـ 
إعداد  على  عامليا  االهتمام  ينكب  الذي  الوقت 
املرافق  من  عددا  تحتضن  منتزهات  وإنجاز 
رياضات  وممارسة  التنزه  إمكانيات  تتيح  التي 
من  وغيرها  الهوائية  الدراجات  وركوب  املشي 
العيش  »نمط  خانة  ضمن  تندرج  التي  اآلليات 
سلوكات  إلى  باملقابل  تحتاج  والتي  السليم«، 
الحصول  يتم  مكتسب  أي  على  للحفاظ  مواطنة 
عليه وتجنب إتالفه واإلساءة إليه بأي شكل من 

األشكال.

يف أفق احلد من وطأة الهشاشة

نصيب الفرد الواحد فيها 35 سنتمترا مربعا واإلسمنت يزحف عليها بقوة طنجة..  من اأجل الحماية
من الفي�صانات

أشغال  تقدم  نسبة  »بلغت 
بني  بحي  الوردة  وادي  تهيئة 
مكادة، الذي يندرج ضمن مخطط 
الفيضانات،  من  طنجة  حماية 
يفيد  املائة«...  في   55 حوالي 
مشروع  إعداد  لرئيس  تصريح 
خليل  الوردة،  وادي  تهيئة 
»أن  إلى  مشيرا  مزونية،  
انطالقته  أعطيت  الذي  املشروع 

أواخر سنة 2021 يرتقب أن تنتهي أشغاله بداية عام 2023، وسيمكن 
من حماية املنطقة من مخاطر السيول والفيضانات«.

وحسب املسؤول بمديرية التجهيزات املائية، التابعة لوزارة التجهيز 
17 مليون درهم، وهو واحد من أهم  تناهز  »كلفة املشروع  فإن  واملاء، 
املشاريع املوجودة على صعيد مدينة طنجة، وبالخصوص في حي بني 
مكادة، ويندرج ضمن مخطط حماية طنجة من الفيضانات«، معتبرا »  أن 
جميع اإلمكانيات واملوارد املادية والبشرية متوفرة إلنجاح هذا املشروع، 
طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة  والية  إشراف  تحت  تنفيذه  يجري  الذي 
ومديرية التجهيزات املائية، وباقي الشركاء«، مذكرا  ب »وجود اتفاقية 
بكلفة مالية تصل إلى 310 ماليني درهم لحماية طنجة من الفيضانات، 
الفيضانات  لخطر  املعرضة  السوداء  النقط  من  عددا  ستهم  والتي 
باملدينة«، مضيفا »أن االتفاقية تشمل عددا من الوديان والشعاب املائية 

السيما بمناطق عني مشالوة والحرارين وبوحوت والعوامة«.
القنوات  وبناء  الوديان  جنبات  تهيئة  تتم  املشروع،  هذا  »وإلنجاح 
وإزاحة كل العوائق التي قد تشكل حواجز ملياه السيول، حيث تم  السبت  
املنصرم هدم منزل بحي الوردة من أجل بناء قنوات لجمع وتوجيه مياه 

األمطار في حوض أقيم لهذا الغرض« يخلص املصدر نفسه.

اآيت اأورير .. �صبل تحقيق تمكين 
فعلي للمراأة القروية 

محور ندوة تكوينية نظمت  شكل موضوع »تمكني املرأة القروية« 
أورير  آيت  لتراب جماعة  التابعة  فاسكا  بآيت  املنصرم،  الجمعة  يوم 

بإقليم الحوز. 
للتنمية  أنوار  )جمعية  املنظمني  حسب  الندوة،  واستهدفت 
تمكني  بضمان  الكفيلة  السبل  على  الضوء  »تسليط  والتضامن( 
يرتقي  بما  القروية،  والسيما  عموما،  املرأة  على  عوائد  وذي  آمن 
»اللقاء،  أن   مضيفني  واقتصاديا«،  وحياتيا  ومهنيا  اجتماعيا  بها 
ليلى رحال  املجيد، وأطرته  الذي نظم بمناسبة ذكرى عيد االستقالل 
األعمال  بوابة  مؤسسة  ورئيسة  الحسنة  النوايا  سفيرة  العطفاني 
املرأة في املجتمع، مع  »تعزيز دور  إلى  أفريقيا(، سعى  أنا  و)منصة 
الفرص  من  املزيد  ومنحها  فيها،  تعيش  التي  البيئة  على  التركيز 
إلى  للنجاح والتميز والتأثير اإليجابي على نفسها وعلى مجتمعها« 
جانب »رفع منسوب التقدم العلمي، والصحي، واملؤسسي، مع ضمان 
االستقرار األسري،  عبر تفعيل مشاركة املجتمع املدني املحلي من أجل 

تحقيق تمكني فعلي للمرأة«.
وشكل اللقاء مناسبة للعمل »من أجل تكريس أدوار املرأة القروية 
الدعوة   تمت  ثم   ومن  االجتماعية«،  الحياة  في  إسهامها  وترصيد 
إلى« تسطير برنامج »يعمل على إسناد الجمعيات املدنية في محاربة 
الفقر و التعنيف ضد املرأة، من خالل تقديم دعم مادي ومعنوي لبلوغ 
األهداف املرجوة«. وفي الشق االقتصادي،  تم »تسجيل الحاجة إلى 
االقتصادية  االستقاللية  تحقيق  بغرض  للدخل،  مدرة  مشاريع  إنجاز 
وتنظيم  وتنويعها  التمويل  مصادر  عن  البحث  مع  القروية،  للمرأة 

دورات تكوينية في هذا الباب«.

مراك�ص .. قاطنو عمارات �صكنية بحي 
الم�صيرة 2 يطالبون برفع ال�صرر

بحي   1 تافياللت  بإقامة  سكنية  عمارات  قاطني  من  توصلنا   
من خالل اتحاد املالكني املشتركني -  2 بمدينة مراكش -  املسيرة 
جهة  والي  املسؤولة:  الجهات  إلى  موجهة  شكاية  من  بنسخة 
الدائرة  رئيس   ،2 املسيرة  اإلدارية  امللحقة  قائد  أسفي،   - مراكش 
األمنية 11، رئيس مقاطعة املنارة، تمحور موضوعها حول »رفع 
مضرة  »سلوكات  بـ  الشكاية  وصفته  ما  في  »املتمثل  الضرر 
تشكل مصدر إزعاج بالنسبة  مصدرها »ثالث مقاهي«  بالساكنة« 
على  تؤشر  روائح  منها  تصدر  »ح«  »املقهى  أن  حيث  للقاطنني، 
إلى  دخانها  يتسرب  التي  املخدرات  وتدخني  الشيشة  »استعمال 
متأخرة  أوقات  إلى  »تشتغل  أنها  كما  العمارات«،  شقق  داخل 
تصل أحيانا إلى الرابعة صباحا مما يقلق راحة الساكنة«. ووفق 
الشكاية  ذاتها، فإن كال من »مقهى »ن« و»ص« باتت فضاء« للعب 
الورق »الكارطا« إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، والتي غالبا ما 
تنتهي بمواجهات كالمية يستعمل فيها الكالم النابي الذي يحرج  
اآلباء واألمهات  مع أبنائهم، دون إغفال استغالل امللك العام الذي 

يشكل تضييقا  جليا بالنسبة للمارة«.
كل   املسؤولة،  الجهات  من  املتضررة  الساكنة  والتمست  هذا 
العاجل التخاذ اإلجراءات  »التدخل  طرف من منطلق اختصاصه، 
وراحة  لسالمة  ضمانا  وذلك  األضرار،  لرفع  املطلوبة  القانونية 

الساكنة«.

يف ظل نفاد املخزون املائي باآلبار واملطفيات التقليدية 

فالحو اأنزي باإقليم تيزنيت يدقون ناقو�ص الخطر ب�صاأن 
تفاقم  »اأزمة العط�ص«

عبداللطيف الكامل

توالي  عن  الناجمة  املاء  ندرة  أزمة   بدأت 
على  القاتمة  بظاللها  تلقي  الجفاف  سنوات 
الفالحة، حيث تحولت بعض املناطق بسوس إلى 
بوار، بسبب شح األمطار، ونفاد املخزون املائي 
الوضعية  وهذه  التقليدية،  واملطفيات  باآلبار 
كنموذج  فقط  العسيرة  تعيش على وطأتها  -  
الترابي  للنفوذ  التابعة  أنزي  الفالحة بجماعة   -
من  كبيرا  عددا  جعل  الذي  األمر  تيزنيت،  إلقليم 
بمنطقة«تيرمسان«باملنطقة  والكسابة  الفالحني 
تضررهم  جراء  الخطر،  ناقوس  يدقون  ذاتها، 
املسبوقة،  غير  املائي«  »اإلجهاد  وضعية  من 
وتأخر التساقطات املطرية خالل املوسم الفالحي 

الحالي.
تيرمسان  جمعية«  وجهتها  رسالة  وفي 
الفالحة  لوزارة  اإلقليمي  املدير  مبادرات«إلى 
بـ  ما وصفته   إلى   نبهت من خاللها  بتيزنيت، 
والكسابة  الفالحني  لكون«  الوضع  »خطورة 

أنزي(  )جماعة  تيرمسان  بمنطقة  والنحالني 
جراء  مستمرة  معاناة  وقع  على  حاليا  يعيشون 
أزمة العطش بسبب االنقطاع التام للماء و نفاد 
وذكرت  التقليدية«.  باملطفيات  املائي  املخزون 
الرسالة أن  »السكان املتضررين من أزمة العطش  
بدأوا يحذرون من خطورة استمرار هذا الوضع، 
على  باتت  الكريم  العيش  ظروف  وأن  خصوصا 
حقيقية«.  اجتماعية  بأزمة  ينذر  مما  املحك 
اإلقليمية  املديرية  من  الجمعية  رسالة  وطالبت 
مصهرجة  ب«تسخيرشاحنات  بتيزنيت  للفالحة 
والتدخل  والنحالني  والكسابة  الفالحني  ملؤازرة 
أزمة  تدبير  في  الالزمة  والنجاعة  بالسرعة 
والجودة  الكافية  بالكميات  وتوفيره  املاء  نقص 
الفئة  هذه  معاناة  من  التخفيف  بهدف  املطلوبة، 
وتمكني النساء من الحصول على قطرات املاء، في 
منطقة معروفة بصعوبة التضاريس ونقص كبير 

في املوارد املائية السطحية والجوفية«.
وفي السياق نفسه، تساءل  الفالحون ومعهم 
تفاعل  عدم  »أسباب  عن  أنزي،  جماعة  ساكنة 

املديرية اإلقليمية بشكل إيجابي مع مطالبهم؟«، 
حيث أشارت الرسالة إلى أنها  »اقترحت عليهم 
ماء  بدون  لكن  مصهرجة  ستوفرشاحنة  أنها 
هذه  ستكون  ذلك  وأكثرمن  وسائق،  وَكازوال 
الشاحنة تحت تصرف السلطة املحلية بأنزي لري 
عطشهم؟ وهو األمر الذي رفضه فالحو املنطقة، 

اإلقليمية  املديرية  عليهم  اقترحته  ما  معتبرين 
عبارة »عن حل تعجيزي غير واقعي، ألنه  سيكون 
بدون جدوى و لن يحل أبدا مشكل  العطش الذي 
تعيشه املنطقة منذ مدة«، مطالبني في الوقت ذاته   
إليجاد  »بالتدخل  بتيزنيت،  اإلقليمية  السلطات 

حل لساكنة جماعة أنزي وفالحيها«.

افتتاح مركز لرعاية الطفل والأم بخنيفرة وت�صليم �صيارات 
اإ�صعاف لدور الأمومة بجماعات ترابية

أحمد بيضي

تمت بمدينة خنيفرة، يوم األربعاء تاسع نونبر 
لال  »مركز  لـ  الرسمي  االفتتاح  عملية   ،2022
واألم«، وهو »املشروع الذي  الطفل  لرعاية  آمنة 
تم تشييده وتجهيزه في إطار اتفاقية شراكة بني 
و«العصبة  البشرية«  للتنمية  الوطنية  »املبادرة 
املغربية لحماية الطفولة« و»املجلس الجماعي«، 
من  املوضوع،  في  بالغ  وفق  سيمكن،  والذي 
»تعزيز العرض اإلقليمي على مستوى مؤسسات 
الخاصة  االجتماعية  واملساعدة  الرعاية  ومراكز 

باألم والطفل«.
تم  »الذي  املركز  فإن  ذاته،  املصدر  وحسب 
2380 مترا مربعا  بـ  تشييده على مساحة تقدر 
درهم  ماليني   6.9 ناهز  إجمالي  مالي  بغالف 
خدمات  توفير  إلى  يهدف  التجهيز(،  و  )البناء 
األطفال  لفائدة  االجتماعية  واملساعدة  الرعاية 
إيواء  وتحسني  صعبة،  وضعية  في  واألمهات 
األم  رعاية  وكذا  عنهم،  املتخلى  األطفال  ورعاية 
وإدماجها في النسيج االقتصادي واالجتماعي«. 
للعصبة  املركز    تدبير  مهمة  إسناد  »ويأتي 
مؤسسة  باعتبارها«  الطفولة،  لحماية  املغربية 
راكمت،  التطوعي،  الجمعوي  العمل  في  رائدة 
منذ تأسيسها، تجربة كبيرة وفريدة في مجاالت 
لفائدة  االجتماعية  واملساعدة  والتكفل  الرعاية 
وضعية  في  واألمهات  عنهم  املتخلى  األطفال 

املبادرة  وأهداف  وروح  ينسجم  ما  وهو  صعبة؛ 
الوطنية للتنمية البشرية في شقها املتعلق باألم 

والطفل«  يتابع املصدر نفسه .
وفي السياق ذاته ، تم إعطاء االنطالقة ملشاريع 
تنموية أخرى بكل من جماعات :  خنيفرة وأكلمام 
أزكزا وأجلموس، بلغت تكلفتها اإلجمالية حوالي 
»تعزيز  مجملها  في  وتتوخى  درهم،   مليون   79
وبنيات  االجتماعية  واملساعدة  الرعاية  عرض 
والفئات  والطفل  باألم  الخاصة  االستقبال 
للقطاع  الهشة عموما، فضال عن إعطاء دينامية 
السياحي باإلقليم من خالل تأهيل بنياته الطرقية 

وتحسني دخل الساكنة القروية«. 
ولتأهيل الشبكة الطرقية على مستوى املدرات 
السياحية ، أعطيت بجماعة أكلمام أزكزا، انطالقة 
أمتار   6 إلى  تسوية  إعادة  مشروع  »أشغال 
الرابطة   7306 رقم  اإلقليمية  الطريق  وتقوية 
كيلومترا   13 طول  على  وتافشنا  خنيفرة  بني 
بكلفة مالية فاقت 33 مليون درهم، ستسهر على 
لبني  املشاريع  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  تنفيذه 
الفوارق  تقليص  برنامج  إطار  في  خنيفرة  مالل 

االجتماعية واملجالية«.
تمت  السياحية،  املشاريع  دعم  وبخصوص 

مشروع  من  األول  الشطر  لورش  تفقدية  »زيارة 
في  املنجز  »أروكو«،  السياحي  املوقع  تهيئة 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثالث  البرنامج  إطار 
واإلدماج  الدخل  بتحسني  واملتعلق  البشرية، 
3 ماليني  االقتصادي للشباب بغالف مالي قدره 
درهم، وقدمت شروحات حول مشاريع أخرى همت 
الشطر الثاني ملوقع أروكو ومشروع إحداث 14 
ازكزا بمبلغ  اكلمام  كشكًا إضافيا بموقع بحيرة 
5.3 ماليني درهم«. كما تم الوقوف على »مشروع 
بناء سوق إقليمي للزربية بمدينة خنيفرة، الذي 
يعد نتاجا لشراكة  بني اللجنة اإلقليمية للتنمية 
خنيفرة،  مالل  لبني  الجهوي  واملجلس  البشرية 
وسيكلف إنجازه 10.7 ماليني درهم«، و بجماعة 
وإدماج  تأهيل  مركز  »تدشني  تم  أجلموس 
بطاقة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
استيعابية تصل إلى 200 مستفيد، كلف إنجازه 

وتجهيزه ما يناهز 2.2 مليون درهم«.
لتصفية  مركز  بناء  »مشروع  تقديم  وجرى 
 10.3 إنجازه  سيكلف  الذي  بخنيفرة،  الكلي 
مليون درهم، في إطار شراكة بني املبادرة الوطنية 
مالل  لبني  الجهوي  واملجلس  البشرية  للتنمية 
خنيفرة«، كما تم »تسليم خمس سيارات إسعاف 
تتوفر  التي  الترابية  الجماعات  لفائدة  مجهزة 
على دور لألمومة، تم اقتناؤها في إطار املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية بكلفة مالية تقدر 2.25 

مليون درهم«.
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جالل كندالي
 عبد المالك الحطري

الضفتين   صحفيو  ن���اق���ش     
مؤتمرهم  من    38 النسخة   ف��ي  
واالهتمامات  القضايا   مختلف    ،
التي تخص مهنة الصحافة ، وكذلك 
عالقات الجوار التي تربط.المغرب و 
إسبانيا - في هذه المرحلة، كما أثنى  
المشاركون على   قيمة الموضوع 
المغربية  الجمعية  اختارته  الذي 

للصحافة .
  ، األحد  أمس  أول  اختتمت  وقد 
صحفيي   مؤتمر  فعاليات  أشغال 
دورت��ه  انعقدت  ال��ذي   الضفتين، 
الحالية بالمغرب على امتداد أربعة 

أيام. 
 الدورة   شارك فيها حوالي 60 

صحفيا بينهم 25صحفيا إسبانيا،  
سنتين  لمدة  انقطاع  بعد  ج��اءت 
بعد  كذا  ،و  كورونا  جائحة  بسبب 
العودة القوية للعالقات التي تربط 
البلدين ، و هو ما يدفع بالمجتمع 
  ، فعاال  دورا  يلعب  لكي  المدني 
واليمكن للصحفيين إال أن يساهموا 
المعرفة  تعميق  عبر  بالكثير  فيها 

المتبادلة،وهو ماشددت عليه
  السلطات المغربية ،التي  أوضحت 
االجتماعات  خالل  من  ذلك  أهمية 
للتواصل  ك��وس��ي��ل��ة   ، ال��م��ه��ن��ي��ة 
بين  العالقات  لتحسين  والتعاون 
إسبانيا والمغرب ، ونحن على ثقة 
من أن هذا سيستمر  ذلك في التعزيز 
العالقات الثنائية،يقول  المشاركون 

في هذا المؤتمر. 
التوصيات الصادرة عن المشاركين 

في المؤتمر 38لصحفيي الضفتين 
المنعقد بمدينتي تطوان /الرباط 

شددت على تقوية التواصل  ،كما 
هو الشأن في االعتماد على مراسلين 
ميسا  بياتريس  مثل  ال��رب��اط  ف��ي 
)دكتور في العلوم السياسية ، أستاذ 
في قسم العالقات الدولية بجامعة 
في  ومراسل  أمني  خبير   ، الرباط 
شمال إفريقيا والساحل( وأنطونيو 
رازون  ال  جريدة  )مراسل  نافارو 
ووسائل إعالم أخرى بالرباط ومؤلف 
كتاب »متى الحياة« و غيرهم مسألة 
في غاية األهمية لدعم هذا المسار .

التعاون  أن  المشاركون  ورأى   
السعدي  المالك  عبد  جامعة  مع 
في  ل��دوره��ا  ن��ظ��را  أساسيا  أم���را 
للتكوين الصحفي و  فتح مسارات 
اإلعالمي ، و قد تم مناقشة المراحل 

رئيس  بين  المشروع  لهذا  األول��ى 
الجامعة و رئيس المجلس الوطني 
.و رئيس  للصحافة يونس مجاهد 
المجلس الفدرالي للصحافة للنقابة 
عبد  المغربية  للصحافة  الوطنية 
الكبير اخشيشن و رئيس الجمعية 
مصطفى  للصحافة  ال��م��غ��رب��ي��ة 
العباسي و رئيس جمعية صحفيي 

األندلس خافيير ماتينيز  .
وشدد المشاركون  على ضرورة 
العمل على جعل اللقاءات  الدورية 
على  أكثر  لالنفتاح  كبرى  محطات 
الفعاليات المدنية، من هيئات ثقافية 
لدور  تعزيزا  وجمعوية،  وسياسية 
الديبلوماسية الموازية في التقارب 
بين البلدين الجارين،و خلق جسور 
التواصل والتعاون مع إطارات البحث 
العلمي والعمل األكاديمي بالجامعة 

في  المشتركة  قدراتنا  تقوية  بغية 
مجاالت اإلعالم والبحث والتوثيق،و 
التفكير في خلق جائزة سنوية تمنح 
ألفضل الدراسات والبحوث اإلعالمية 
التي تدعم مجاالت التقارب والتعاون 

بين المغرب وإسبانيا. 
المؤتمر،   توصيات  بين  وم��ن 
ناجعة  شراكات  خلق  إلى  السعي 
وخاصة  عمومية  مؤسسات  م��ع 
تجويد  أج��ل  من  البلدين  كال  في 
طريق  ع��ن  اإلع��الم��ي��ة،  الممارسة 
التكوين والتكوين المستمر، التاكيد 
ما جاء في مداخلة.باترياس ميسا 
مغرب  ليس  اليوم  مغرب  كون  من 
األمس وأن دوره الديبلوماسي في 
يلعب  أن  أساسي،ويمكنه  المنطقة 
دور الوسيط المتوازن بين إفريقيا 

واالتحاد األوروبي.

المغاربة  الصحفيون  وات��ف��ق 
واإلسبان على إحداث لجنة مشتركة 
من كال الطرفين لالنكباب على خلق 
بمساهمة  مشترك،  إعالمي  ميثاق 
خبراء وجامعيين، هدفه خدمة قضايا 
الشعبين،  بين  والتعايش  التفاهم 
وتحسين صورة البلدين في اإلعالم 
المحلي،مع التنويه بموقف الحكومة 
اإلسبانية بدعم مقترح الحكم الذاتي  
المفتعل  النزاع  لحل  واقعي  كحل 

بالصحراء المغربية
به  تقوم  بما  المشاركون  ون��وه 
مختلف الفعاليات سواء الجامعية 
والتنظيمات  المدنية  والجمعيات 
إط��ار  ف��ي  والنقابية   السياسية 
لتدعيم  ال��م��وازي��ة  الدبلوماسية 
وتوطيد العالقات المغربية اإلسبانية 

على مختلف المستويات.

جالل كندالي 

على  أقدم  والثقافةوالتواصل،  الشباب  وزير  ،أن  االشتراكي  االتحاد  لجريدة  مطلعة  مصادر  كشفت 
تمديد مهمة دالل المحمدي العلوي على رأس إدارة  المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  

BMDA  لمدة سنتين .
هذا  القرار  يأتي  إنصافا  لهذه  المسؤولة  التي أدارت  هذه المؤسسة بكفاءة  واقتدار  وبموضوغية  
كما جاء على لسان العديد من الفنانين  من خالل شهادات  قدموها  عبر رسائل  موجهة  إلى الوزير، في 

وقت تعرضت  فيه دالل المحمدي العلوي  إلى  حملة  ممنهجة  من طرف  البعض. 
وقد تفاعل الفنانون مع هذا  التمديد  ،واعتبروا  قرار  وزير  الشباب والثقافة والتواصل المهدي 

بنسعيد، قرارا صائبا، من شأنه أن يعيد الثقة  بين المبدعين  وبين المكتب المغربي لحقوق التأليف. 
 الفنان والمبدع سعيد المفتاحي ، أكد في تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، أنه منذ مدة طويلة لم 
يكن حسب القانون، يتوصل الفنان المغربي بمستحقاته، ومنهم من قضى مدة طويلة في هذا الميدان ،لكن 
وفي عهد هذه اإلدارة الجديدة وبمجموعة من الكفاءات بقيادة األستاذة دالل المحمدي العلوي ،اشتغلت 
على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، ولهذا قام الوزير مشكورا بتمديد مدة االشتغال لهذا الفريق، الشئ 

الذي أسعدني وأسعد مجموعة من المبدعين  المغاربة.
الموسيقار عبدالواحد التطواني خبير في المجال الفني و الغنائي، ثمن قرار وزير الثقافة لتمديد مدة 
اشتغال هذا الفريق بقيادة األستاذة دالل المحمدي العلوي،وهو   قرار يقول الفنان عبدالواحد التطواني،  
ترك انطباعا ايجابيا لدى مجموعة كبيرة من الفنانين المغاربة، متمنيا لها المزيد من التوفيق لما فيه 

مصلحة الفنان المغربي.
بدوره ثمن أيوب ترابي األمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان قرار الوزير بتوقيع هذا  التمديد .
وأوضح  أيوب الترابي، أن دالل محمدي واحدة من الطاقات النسائية التي أبدعت واشتغلت بكد وجهد 
على رأس المكتب، رغم التشويش الذي تعرضت له في السابق، إال أنها قادت مسيرة اإلصالح داخل هذه 
المؤسسة،مشيرا إلى  أنه في عهدها، أصبح  المبدعون من شتى المجاالت المسجلين بشكل قانوني في 
المكتب  يتوصلون بمستحقاتهم، في وقت كان ذلك مستحيال ، وهو ما يجعل قرار الوزير بنسعيد قرارا 

صائبا في الوقت الحالي يقول  أيوب الترابي.

االربعاء 23  نونبر 2022 املوافق 28 ربيع الثاني  1444 العدد 13.306

 BMDA وزير الثقافة يمدد مهمة مديرة
لمدة �سنتين  وفنانون  يثمنون القرار

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

 اختتام  فعاليات  مؤتمر صحفيي الضفتين وهذه  توصيات المشاركين  المغاربة واإلسبان

التفكير في خلق جائزة �سنوية لأف�سل الدرا�سات والبحوث الإعالمية حول التقارب والتعاون المغربي - الإ�سباني 
مد ج�سور التوا�سل والتعاون مع اإطارات البحث العلمي والعمل الأكاديمي بالجامعة

اختتام الدورة الـ10 للمهرجان الدولي لأفالم حقوق الن�سان بتتويج 
فيلم »�سفينة الحقيقة« للمخرجة فاطمة الجبيع بجائزة لجنة التحكيم

سهام القرشاوي

أسدلت فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي 
ألفالم حقوق االنسان، الذي نظم تحت شعار: »السينما 
نونبر   13 يوم  وذل��ك  ستارها   « المشتركة  لغتنا 

الماضي.
بين  بشراكة  بالرباط  المنظم  المهرجان  واختتم 
مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق 
االنسان وبدعم من المركز السينمائي المغربي، بتتويج 

فيلم المخرجة فاطمة جبيع بجائزة لجنة التحكيم.
وبهاته المناسبة، وفي حديث خصت به المخرجة 
بأنها جد  قالت هاته األخيرة  فاطمة جبيع منبرنا، 
سعيدة، أوال لكون عملها تم اختياره للمشاركة في 
هذا المهرجان، وثانيا ألنه استطاع أن يحصل على 
جائزة ضمن العديد من األفالم الوطنية واألجنبية، 
فضال عن فرحها لكون فيلمها تم عرضه إلى جانب 

األفالم التي تم اختيارها في برنامج هاته الدورة.
المخرج  أن  موضحة،  جبيع  فاطمة  أضافت  و 
ماهر  الدنمركي  الفلسطيني  واإلعالمي  السينمائي 
حشاش، من كان له الفضل في مشاهدة لجنة االنتقاء 
له، وبالتالي اختياره ضمن 296 عمال فنيا، بمعية 16 
من األفالم المساهمة في المسابقة. وصرحت المخرجة 
المتوجة بكون المهرجان له أهميته بالنسبة لها، نظرا 
لحمولته اإلنسانية، مما زاد من بهجتها بهذا الفوز، 
بل األدهى أنه توج بجائزة ضمن مجموعة من األفالم 
األجنبة، كما أن الجائزة التي حصل عليها لها أهمية 
كبرى كونها من طرف لجنة التحكيم، أي أنه تم االتفاق 

عليها من طرف جميع األعضاء.
أن  قائلة  بوحها  في  جبيع  فاطمة  استرسلت  و   
قلبها أفعم بالسرور، عندما تبادلت الحديث مع جميع 
أعضاء اللجنة لتشرح لهم فحوى عملها الفني وما 
تبغي منه، فهي تطرقت لوثيقة تاريخية تبرهن على أن 
الصحراء مغربية ومنذ القدم، و أحبت عند اشتغالها 
عليه أن تكون لها إضافة فاعتمدت على تناول العمل 
من منظور تاريخي وآخر فني، وأن يكون للفيلم بعدا 
إنسانيا تجمع فيه ما بين التوثيق والفن لتمررالمعرفة 
بطريقة جميلة وفنية، إذ أن العمل، على حد قولها، 

يدعو للتعايش والمحبة وهي قيم توحد البشرية.
كما ارتأت جبيع أن هذا الفيلم أتى في توقيت مميز 

كونه يسير في خدمة قضية المغرب الوطنية.

 ولم يفت المخرجة المغربية، أن تشكر من خالل 
منبر اإلتحاد اإلشتراكي، المنتج عبد العزيز العاللي، 
ألنه على حد قولها، آمن بموهبتها و أفكارها الفنية 
وبعملها، ووثق بإمكانياتها فوفر لها ظروف االشتغال 
واآلليات للتصوير، فضال عن كونه أبان عن طيبوبة 

كبيرة خالل هاته الفترة.
هذا وحول تيمة الفيلم، الذي حصل على دعم المركز 
السينمائي في إطار دعم الثقافة الحسانية، فهو يتحدث 
رأس  اإلسبانية بسواحل  السفينة  تأثير جنوح  عن 
بوجدور سنة 1784 على العالقة المغربية اإلسبانية، 
إذ شكل حدثا تاريخيا بامتياز، ووقف العمل الفني 
الوثائقي بشكل صريح على اعتراف إسبانيا والتاريخ 
بسيادة المغرب على المناطق الصحراوية. و قد انطلقت 
فكرة الفيلم من مجموعة من الوثائق التاريخية التي 
تضمنتها العديد من الوثائق وجمعها كتاب »الحوار 
التاريخي الكناري - األمريكي« ) قسم كنارياس وشمال 

غرب إفريقيا المجلد الثالث ص 54(،والتي من خاللها 
أوضح الفيلم على اعتراف اسبانيا بسيادة المغرب 
على رأس بوجدور في الصحراء المغربية، وذلك إثر 
جنوح سفينة صيد كنارية عام 1784 قبالة السواحل 
المحاذية للصحراء. واتضح من خالل الوثائق هاته، 
سالمون  غونساليس  اإلسباني  القنصل  من  كل  أن 
الخالدات،  جزر  حاكم  برانثيفورتي،  دي  والجنرال 
أبلغا رسميا عن حادث جنوح السفينة إلى الوزير 
األول اإلسباني كوندي فلوريدا بالنكا معترفين جميعا 
وضمنيا بسيادة عاهل البالد على هذه المنطقة من 
الصحراء في عهد المولى محمد بن عبد اهلل. ومن 
التي  األحداث  أهم  الفيلم  المنطلق سيسترجع  هذا 
رافقت غرق السفينة اإلسبانية بسواحل الصحراء، 
كانت  التي  السياسية  العالقة  توضيح  خالل  من 
تربط المغرب بإسبانيا إبان حكم المولى محمد بن 
عبد اهلل من جهة، وعالقة المغرب بجنوبه وعالقة 
سكان الصحراء بالعرش منذ ذلك التاريخ من جهة 
أخرى، وتنوير الرأي العام بعدالة قضية الصحراء 
المغربية لكون جذورها ضاربة في القدم. ثم تسليط 
الضوء على حسن المعاملة والنبل والكرم هي خصال 
متأصلة في المجتمع المغربي، وهو ما يتجلى من 
خالل حسن معاملة البحارة الكناريين الناجين الذين 
غرقت بهم السفينة، و أيضا رصد مواقع الجمال في 

مدن الصحراء المغربية.
اختيارها  تم  التي  األف��الم  أن  اإلش��ارة  وتجدر 
للمشاركة في مسابقة للمهرجان الدولي ألفالم حقوق 
جائزة  وهي  جوائز  ثالث  على  تبارت  قد  االنسان  
المهرجان للفيلم الوثائقي  وجائزة المهرجان للفيلم 
الروائي  وجائزة لجنة التحكيم، وذلك أمام  لجنة 
تحكيم تتكون من كل من: المخرج المغربي محمد عبد 
المصرية  الممثلة  التازي وعضوية كل من  الرحمن 
شيرين والممثلة المغربية فتيحة واتيلي و المخرج 
أسامة  االعالمي  و  ادريس  ازل  األلماني   / العراقي 

الهباهبة من الدانمارك.
و منحت شهادة تنويه لفيلم »شاش« من العراق 
للمخرج علي الكعبي، وجائزة لجنة التحكيم للفيلم 
المغربي )سفينة الحقيقة« للمخرجة فاطمة الحسن 
الجبيع، و جائزة الفيلم الوثائقي للفيلم »رضا« من 
الفيلم  وجائزة  علي،  حمزة  ياسر  للمخرج  سوريا 
الروائي لفيلم »بلدة« الباكستان للمخرج أمجد علي 

هونزاي.
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حكومة التعار�ض مع 
الطموحات ال�شعبية

الثامن  استحقاقات  بعد  عملها  بداية  أديبمنذ  محمد 
مع  تعارضها  مدى  تعكس  الحالية  والحكومة  شتنبر،  من 
الدولة  راهنية  حول  تتمحور  والتي  الشعبية،  الطموحات 
االجتماعية، وذلك بعد عشر سنوات عجاف طبعتها الشعبوية 
ألثر  انعكاس  دون  املعنى،  من  الفارغ  السياسي  والسجال 
شعارات الكرامة ومحاربة الفساد على أرض الواقع، إال أن 
هذه الحكومة راهنا، والتي يعرف الجميع منبعها السياسي 
وذوي  الباطرونا  مطامح  إال  يعكس  ال  حزب  من  املنبثق 
الرأسمال الكبير، التزال مستمرة في إعادة إنتاج خيبات األمل 
مطامحهم  بتلبية  النفس  يمنون  الذين  املغاربة،  عموم  لدى 

االجتماعية في التعليم والصحة والتشغيل.
التراخي  لهذا املوقف، ليس هو   لعل ما يعطي مشروعية 
الطاقة  وأزمة  الدولية  املتغيرات  مع  التعاطي  في  املمنهج 
في العالم وكذا أزمة الجفاف وطنيا فقط، بل أيضا ما رافق 
والذي  املالية واملصادقة عليه،  قانون  النقاش حول مشروع 
ال  متوحشة  ليبرالية  ملرجعية  انعكاسا  إال  اعتباره  يمكن  ال 
تراعي راهنية الوضع االجتماعي لعموم املغاربة، بقدر ما أنه 
املالية على حساب  التوازنات  يؤسس وجوده وغاياته على 
االستقرار والسلم االجتماعي، الشيء الذي يدفع إلى القول 
جاللة  توجيهات  مع  تعارض  حالة  في  حكومة  أمام  بأننا 
بالقطاعات  والنهوض  االجتماعية  بالحماية  املتعلقة  امللك 
التنموي  النموذج  مع  وحتى  بل  األساسية،  االجتماعية 
الجديد، ولكنها حكومة في حالة تكامل مع رهانات الشركات 
الكبرى واملتنفذين على السوق الوطني، والتي هي بنفسها 

جزء من نار الكي الذي يكوي جيوب املغاربة ومعيشهم. 
تلبية  الحكومي في  التراخي  يمكن مالمسة مؤشرات هذا 
املقترحة  النمو  نسبة  من  انطالقا  املغربي،  الشارع  مطامح 
تواضع طموح يحكم  تعبر عن  أنها  إذ  املالية،  قانون  ضمن 
تصور هذه الحكومة مع افتقار هذا التصور للقراءة الدقيقة 
الالزمة في القطع مع التراكمات السلبية املوروثة عن التدبير 
كافية  غير  املقترحة  النمو  نسبة  أن  كما  السابق،  الحكومي 
لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، ضمن سياق 
اجتماعي موسوم باستفحال البطالة داخل صفوف الشباب 
الفرص  عدد  أن  كما  الشهادات،  حاملي  خاصة  املغربي، 
ارتباك  على  مؤشر  ذاته  الحد  في  هو  املقترحة،  واملناصب 

حكومي واضح في التعاطي مع قضية التشغيل.
االرتباك  حدود  تعكس  التي  املؤشرات  ثاني  ويتجلى 
الضريبية  اإلجراءات  في  املالية،  قانون  ضمن  الحكومي 
جعل  في  املوروث  النهج  عن  تخرج  ال  والتي  املتخذة، 
مما  املأجورين،  على  الكبرى  نسبتها  تقع  الضريبية  املوارد 
وغياب  الوسطى،  الطبقة  على  اإلجهاز  من  املزيد  في  يسهم 
ولعل  االجتماعية،  التوازنات  تحقيق  في  بأدوارها  وعي 
األغلبية  لدى  املتوحشة  الليبرالية  لألجندة  فضحا  األكثر 
الشركات  على  التصاعدية  الضريبة  إلغاء  هو  الحكومية، 
لصالح الضريبة التناسبية، الذي ال يخدم مصلحة املقاوالت 
من  التي  التنافسية  على  يشجع  وال  واملتوسطة،  الصغيرة 
ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع  شأنها خلق 
سوق الشغل، بقدر ما يخدم مصالح الباطرونا ويعمق واقع 

االحتكار الحاصل في بنية االقتصاد الوطني.
الطرق  مؤشر  الحكومية،  الزالت  هذه  كل  إلى  ينضاف 
خالل  من  وذلك  العامة،  الخزينة  موارد  تغطية  في  املعتمدة 
توسيع  عبر  أو  الدولية،  السوق  في  سواء  االستدانة  نهج 
املالية  التوازنات  حتى  يهدد  مما  العمومي،  الدين  مساهمة 
مستقبال، ويجعل امليزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة 
الباهظة لخدمة الدين، الشيء الذي يعكس غياب أي تخطيط 

استراتيجي أو رؤية مستقبلية في هذا الصدد.
من  خاصة  والبراهني،  املؤشرات  حول  الحديث  يطول 
الحكومة  تعارض  حدود  حول  الحالي،  املالية  قانون  داخل 
مع مطامح ومطالب الشارع املغربي في الحماية االجتماعية 
وتحقيق مطالب الصحة والتعليم والتشغيل، بل واألخطر هو 
السياق،  هذا  في  السامية  امللكية  التوجيهات  مع  التعارض 
اإلشكالي  السؤال  ولكن  االجتماعية،  الدولة  راهنية  سياق 
ينحصر في حدود وعي الحكومة الحالية بانعكاس إجراءاتها 
ظل  في  خاصة  الوسطى،  والطبقة  الشعبية  الطبقات  على 
املعيش  في  مالمستها  يمكن  التي  باألزمة  مطبوع  سياق 
مراهنة  وهو  األكبر،  السؤال  يفتح  مما  للمغاربة،  اليومي 
الحكومة بالسلم االجتماعي مقابل خدمة مصالح الباطرونا.

 )*(عضو المكتب الوطني
 للشبيبة االتحادية

   ليس ممكًنا إدارة الظهر للواقع إلى 
ما ال نهاية، ذلك أن هذا األخير يصر على 
احتالل موقع الصدارة في نهاية املطاف. 
وهكذا يجده املرء منتصًبا أمامه، حيثما 
حل وارتحل، رغًما من الظن الذي الزمه 
بنفيه  كفيل  للواقع  الظهر  إدارة  بأن 

والتحرر من قوانني جاذبيته القاهرة. 
املحتوم  االصطدام  يحدث  وعندما 
على  القدرة  عدم  ووعي  الواقع  بني 
على  للواقع  الغلبة  تكون  تجاهله، 
وهو  املعركة  غمار  دخل  الذي  الوعي 
تحمل  على  هشاشة  وأكثر  أعزل 

صدمات املواجهة.
   تكرار كلمة من الكلمات أو مفهوم 
واقع  تحليل  مجال  في  املفاهيم  من 
كثيرا  يسهم  ال  الدوام،  على  متحرك 
أن  فأحرى  الواقع،  هذا  تفسير  في 
ذلك  تغييره.  عوامل  من  عامال  يكون 
من  مقامها  يقوم  ما  أو  املفاهيم  أن 
العبارات إذا لم تكن قادرة على مواكبة 
املادية  أبعاده  بمختلف  الواقع  تطور 
والفكرية والسياسية تصاب بالتكلس 
وتفقد بالضرورة قدرتها على التحليل 
تعويذة  يشبه  ما  إلى  تتحول  قد  بل 
أنها  تكرارها  على  يثابرون  ملن  يخيل 
يعفيهم  ما  الخارقة  القدرات  من  تملك 
التي يتطلبها  الجهود املضنية  من بذل 
الواقع  فهم  محاولة  بمهام  االضطالع 

والعمل على تغييره.
هذا يعني أن املفاهيم تفقد مع مرور 
مقاربة  في  اإلجرائية  قدراتها  الزمن 
مواكبة  على  قادرة  تكن  لم  ما  الواقع 
مفاعيل  إليها  تدب  وبذلك  تطوراته 
وكثيرا  حاالتها  أحسن  في  الالجدوى 
وحجب  للتضليل  أداة  إلى  تتحول  ما 

حقائق الواقع.
التي  على  يسري  فهذا  وباملناسبة 
يسري  كما  بالحديثة  عادة  نعتها  يتم 
معها  التعامل  تم  تقليدية  عبارات  على 
في فترة من الفترات باعتبارها مفاهيم 
إجرائية في تشخيص الواقع أو تحليله 

في هذا املجتمع أو ذاك.
في  إسهام  وكل  موقف،  كتابة  كل     
الحوار والنقاش والنقد موقف، غير أن 
املوقف ليس عني الحقيقة بالضرورة ال 
في الكتابة وال في نقدها، إنما الحقيقة 
قد تكون نقطة تقاطع بني أكثر من موقف 
متحول  واقع  معطيات  ضوء  في  ورأي 
باستمرار ومركب بالتعريف مما يجعله 

مستعصيا على االختزال.

في  الحقيقة  عن  البحث  فإن  لذلك 
هو  كتاب  في  حتى  أو  مقال  أو  تدوينة 
صواب  ألن  بالتأكيد،  موفق  غير  رهان 
حقيقة  يستوعب  ال  مجمله  في  املوقف 
باألحرى.  املتعددة  حقائقه  أو  الواقع 
ينبغي  وال  ثراء  مصدر  التعدد  وهذا 
تحويله إلى ال أدرية ما أو ما شابه باسم 
إذ  متعدد.  هو  ما  لكل  املالزمة  النسبية 
لإلبداع  محرك  عامل  هنا  النسبية 
النسبية  النزعة  أن  حني  في  املعرفي 
واإلبداع  للمعرفة  مناهضة  املتطرفة 
في  املنهجية  هذه  اعتماد  والحقيقة. 
املرئي  أو  املسموع  أو  املكتوب  مقاربة 
يفتح  املوقف  أو  الرأي  عن  التعبير  من 
بني  اإليجابي  للتفاعل  واسعا  الباب 
املعقدة  العمليات  هذه  في  املنخرطني 
حاضر  الواقع  حيث  التركيبي  باملعنى 
بقوة، وحيث الفكر حاضر بقوة، وحيث 
تشذيبا  تعيش  واألهواء  العواطف 
متواصال باستمرار هذه الحركة الدائبة 
بني الواقع والفكر، في أفق بلورة وإعادة 

بلورة حقائقهما املتحولة باستمرار.

    1/ الواقع الراهن:

التي  والصراعات  الحروب  كانت 
سنة  األربعني  خالل  العالم  شهدها 
عربية  أرض  على  تجري  املاضية 
قوى  خاللها  مارست  وإسالمية، 
استعراض  أشكال  كل  كبرى  دولية 
على  والغطرسة  والتجبر  القوة 
مستضعفة،  وشعوب  دول  حساب 
غزو،  العدوان:  أشكال  بمختلف 
اعتداءات عسكرية، احتالل، حصار، 
واقتصادية،  سياسية  عقوبات 
وإطاحة  شعوب،  وتشريد  تجويع 
بأنظمة حكم، نيل من رؤساء وزعماء 
صدام، عرفات،  دول والتنكيل بهم ) 
واهية  ذرائع  تحت  القذافي..( 
شديد  حرص  في  خادعة،  كاذبة 
العالم،  عن  الحقائق  إخفاء  على 
الدمار  ألسلحة  الفاضحة  كالكذبة 
الغارة  وذرائع  بالعراق،  الشامل 
 1986 لليبيا  األمريكية  الجوية 
ثم   ،2011 لليبيا  األطلسي  والغزو 
ألفغانستان  السوفياتي  االكتساح 
وبعده التدخل األمريكي الذي حول 
أفغانستان إلى ساحة حرب مفتوحة 
البلد.  هذا  حطمت  لإلرهاب  وبؤرة 
هذه التدخالت السافرة التي جاءت 
ضد اإلرادة السياسية للدول، خلفت 
مأساوية،  أوضاعا  أيضا  وراءها 
عقائدية  دينية  عرقية  فنت  من 
وطائفية داخل مجتمعات كانت آمنة 

ومستقرة. 
هذه  كل  العالم  عايش       
ماثلة  آثارها  التزال  التي  املآسي 
العراق،  فلسطني،  في  اليوم  أمامنا 
ليبيا، سوريا،  الصومال،  السودان، 
الشيشان،  أفغانستان،  لبنان، 

باكستان وغيرها.
      كلها حروب وصراعات مفتعلة، 
واستغالل  والغاز  النفط  أجل  من 
وبسط  الطبيعية  والثروات  املوارد 
املواقع  على  والسيطرة  النفوذ 
تحت  العالم،  في  االستراتيجية 
شعار  وراء  تختفي  جاهزة  قوالب 
وحقوق  الديمقراطية  عن  الدفاع 

اإلنسان. 
الدولي  املنتظم  يتمكن  لم        
وقتها  التدخل  من  الفاعلة  بقواه 

لوقف آلة الدمار ومحاسبة املعتدين 
الكبرى  القوى  ظلت  جرائمهم.  عن 
السيطرة  في  هوايتها  تمارس 
أدوار  وتبادل  واإلذالل  والقوة 
حبكة   « مناورات  بني  مغامراتها، 
الفيتو« داخل مجلس األمن الدولي، 
املؤسسة  هذه  تجاوز  أحيانا  بل 
األمن  حفظ  عن  املسؤولة  الدولية 
القوى  مارست  العالم.  في  والسلم 
التصرف  لها  أتاحت  العظمى لعبة 
نطاق  خارج  شطرنج  رقعة  على 

قواعد القانون الدولي.
     لكن ما يجري منذ مطلع هذه 
يقدم  الدولي  املسرح  على  السنة 
الحروب  عن  مغايرة  صورة  لنا 
أصبحت  حني  وذلك  والصراعات، 
تجري  واالصطدامات  املواجهات 
بني القوى العظمى نفسها، الواليات 
الصني  روسيا  األمريكية  املتحدة 
مسرح  فبات  األوروبي،  واالتحاد 
الغزو  بسبب  التطاحنات  هذه 
فوق  يجري  ألوكرانيا،  الروسي 
عسكريا  أبوابهم،  وعلى  أراضيهم 
إلى  ارتفع  بل  وأمنيا،  واقتصاديا 
زاد من  النووي، مما  التهديد  درجة 
والسلم  األمن  على  املخاطر  حدة 

واالستقرار في العالم.
ليرى  شهورا  العالم  ينتظر  لم 
على  الكارثية  الحرب  هذه  تداعيات 
حصل  فقد  االقتصادي،  الصعيد 
في  مسبوق  غير  ارتفاع  الفور  على 
أسعار النفط والغاز ونقص حاد في 
الغذائية،  واملنتجات  الخام  املواد 
بعد توقف روسيا وأوكرانيا معا عن 
أدى  مما  املواد،  بهذه  العالم  تزويد 
إلى ارتباك كبير في األسواق الدولية، 
أحدث قلقا للدول الكبرى والصغرى، 
وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدالت 
من  عديدة  دول  ومعاناة  التضخم 
حافة  على  شعوب  ووقوع  الركود 
الفقر، وتصاعد األزمات االقتصادية 
لم  عامليا  والسياسية  واالجتماعية 
ينج منها العديد من الدول العربية 

واإلسالمية. 
رغم أن هذه الحرب تجري خارج 
العربي  للعالم  الجغرافية  الرقعة 
األرض  على  ونتائجها  واإلسالمي، 
وشعوبه،  بحدوده  املس  عن  بعيدة 
منذ  نفسها  فرضت  تداعياتها  لكن 
فكان  دوله،  على  الصراع  بداية 
االختبار األول باألمم املتحدة، عندما 
قضية  العامة  بالجمعية  طرحت 
الروسي  الغزو  إلدانة  التصويت 
املوقف  وهو  األوكرانية،  لألراضي 
العربية  البلدان  على  فرض  الذي 
واإلسالمية تبني أحد وجهات نظر 
الطرفني املتنازعني الغرب وروسيا، 
حاد  انقسام  ذلك  إثر  على  فحصل 
داخل األمم املتحدة حول هذا النزاع 
بعد االمتناع املؤثر للعديد من دول 
الجنوب من بينها املغرب، عن إدانة 
الغزو الروسي، بني رافض وممتنع، 
عدم  نحو  التوجه  يعكس  مسار  في 
االنحياز ألي من القوتني العظميتني.
األوكرانية  الروسية  الحرب  حلت 

منقسم  اإلسالمي  العربي  والعالم 
للموقف  مؤيد  بني  نفسه،  على 
للحياد  يسعى  من  وبني  األمريكي 
موسكو  أو  بالغرب  عالقاته  في 
أيضا  الحرب  جاءت  الصني.  أو 
واملنظومة العربية واإلسالمية وبعد 
استقالل  على  قرن  نصف  من  أكثر 
النظرة  دولها التزال تفتقر إلى تلك 
شعارات  رغم  واملنسجمة،  املوحدة 
قضاياها  ملعالجة  املصير،  وحدة 
وأزمات  السياسية  ومشاكلها 
واالقتصادية  السياسية  شعوبها 
واالجتماعية من جهة، وفي تعاطيها 
جهة  من  العالم  وأزمات  قضايا  مع 

ثانية. 
     فرغم التآم العرب داخل جامعة 
الدول العربية 1945 وتجمع الدول 
اإلسالمية بمنظمة املؤتمر اإلسالمي 
1971، إال أن هاتني املنظمتني، ظلتا 
البيانات  وصياغة  للتجمع  إطارا 
تتمكنا  فلم  غير،  ال  واإلعالنات 
إزاء  واملواقف  الرؤى  توحيد  من 
والتحديات  القضايا  من  العديد 
واملسلمني  العرب  واجهت  التي 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وفي 
العراق  وغزو  األفغانية  واألزمة 
للعراق  األمريكي  والغزو  للكويت 
لألراضي  اإلسرائيلي  واالحتالل 
العربية واألزمة السورية واللبنانية 
األجنبية  والتهديدات  والليبية 
من  وغيرها  العربي  القومي  لألمن 
عاشتها  التي  والتحديات  املشاكل 
دون  واإلسالمية  العربية  األمة 
عربيا  حال  لها  تجد  أن  من  التمكن 
التدخالت  عن  بعيدا  إسالميا  أو 
الخارجية، هذا فضال عن عدم القدرة 
األزمات  في  التأثير  أو  الفعل  على 
إسالمية،  عربية  كمنظومة  الدولية 
بل كان التوجه السائد نحو القطرية 
تراعي  أحادية  مواقف  اعتماد  عبر 

املصالح الوطنية بالدرجة األولى.
عند  التجلي  عملية  تقف  ال       
واإلسالمي  العربي  العالم  عاناه  ما 
من  وعقوبات  وغزو  اعتداءات  من 
طرف قوى عظمى بل يجب الكشف 
ذاتية  خلل  بواطن  عن  عجالة  وفي 
يواجه  أن  دون  بدورها  حالت 
العرب واملسلمون معضالت الحرب 
الروسية األوكرانية من صف واحد، 
في إطار تعاون مشترك كان بإمكانه 
أن يساعد في تجنيب دول وشعوب 
األزمة  شرور  وإسالمية  عربية 
التي  والغذاء(  )الطاقة  االقتصادية 
أفرزتها هذه الحرب، سواء في إطار 
إقليمية  تجمعات  أو  ثنائي  تعاون 
وغيرها من التنظيمات التي أثبتت 
هذا  إلى  ترتقي  أن  على  عجزها 

املستوى من التضامن. 
العربي  العالم  عاش  فقد       
من  متتالية  حلقات  واإلسالمي 
تحقق  لم  األشكال،  بمختلف  الفشل 
من  واملنظمات  األنظمة  رفعته  ما 
شعوبها  به  وعدت  وما  شعارات، 
واالندماج  التعاون  سياسات  من 
وتوحيد  االقتصادي  والتكامل 

سلمية  عالقات  وبناء  الجهود 
للتصدي  الصفوف  ورص  متوازنة، 

للتحديات الخارجية.
القول  املبالغة  من  يكون  لن       
فقد  واإلسالمي  العربي  العالم  إن 
دأبت  عندما  توازنه،  نقطة  بذلك 
على  الصف  داخل  من  الدول  بعض 
توتر  داخلية وبؤر  نزاعات  اختالق 
التحالف  عبر  إما  تعسفي،  بشكل 
ألجندة  خدمة  أو  أجنبية  قوى  مع 
واالحتواء  الهيمنة  بغاية  سياسية 
الداخلية  الشؤون  في  والتدخل 
االستقرار  وزعزعة  الحروب  وإثارة 

في املحيط اإلقليمي.
املثال،  سبيل  على  نذكر       
السافر  اإليراني  التدخل  حاالت 
واليمن  والعراق  البحرين  في 
العربي  والخليج  ولبنان  وسوريا 
التركي  والعبث  العربي،  املغرب  ثم 
وبشمال  سوريا  واستقرار  بأمن 
الليبي،  الشأن  العراق والتدخل في 
دجلة  نهري  ملياه  تركيا  واستخدام 
العراق  ضد  حرب  كأداة  والفرات 
مشاريعها  تنفيذ  عبر  وسوريا، 
بمصالح  املضرة  املوسعة  املائية 
وحقوق هاذين البلدين الغارقني في 
واالجتماعية  السياسية  مشاكلهما 
والحروب. نستحضر أيضا الخالف 
الذي  املتصاعد،  الجزائري  املغربي 
ذهبت به الجزائر حد قطع العالقات 
أزمة  عز  في  الغاز  أنبوب  ووقف 
ومحاوالت  والتسابق  بل  الطاقة 
املغربي  التعاون  لجهود  العرقلة 
النيجيري لتمديد أنبوب غاز تنموي 
بغرب إفريقيا وأوروبا. كان بإمكان 
وليس  داعمة  القوى  هذه  تكون  أن 
صورة  أسوأ  في  للتهديد،  مصدرا 

للصراعات اإلقليمية.
ألساليب  فقط  نماذج  هي       
دون  حالت  عدائية  وممارسات 
لالنتماء  موحدة  كمنظومة  التمكن 
من  وغيرها  والديني  العرقي 
الصالت، من مواجه تحديات صراع 
بل  الداخل.  من  والتحصني  الكبار 
حتى  تسجيلها  تم  الفشل  حالة  إن 
في داخل التجمعات اإلقليمية التي 
وتنسيق  الرؤى  توحيد  حاولت 
التعاون،  فرص  وخلق  السياسات 
املغرب  واتحاد  العربي،  كاالتحاد 

العربي وغيرهما.
العربي  العالم  مستقبل       
قدرة  مدى  على  يتوقف  واإلسالمي 
وراء  التخندق  تجنب  على  دوله 
إلى  الهادفة  دوليا  الفاعلة  القوى 
استقطابها في إطار تحالفات جديدة 
ملؤازرة قضاياها وحماية مصالحها، 
بالعرب  الزج  مآلها سوى  يكون  لن 
لهم  قبل  ال  في صراعات  واملسلمني 
بها. ومن الواضح أن ميزان القوى 
إعادة  العظمى  الدول  تحاول  الذي 
بنائه ليس أكثر استقرارًا من عديد 
التي  املختلفة  القوى  موازين  من 

سادت في املاضي.
    

)*( دبلـوماسي سـابق  

   عبد السالم المساوي 

مـحـمـد بنـمـبـارك)*(

محمد أديب  )*(
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الغلبة للواقع 

 العامل العربي والإ�شالمي و�شط اإع�شار 
احلرب الرو�شية الأوكرانية

اململكة املغرية
وزارة الداخلية
اقليم ازيالل
دائرة ابزو

قيادة ايت اعتا
جماعة موالي عيسى بن 

ادريس

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/03

في يوم  الجمعة 2022/12/16 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
رئيس  السيد  مكتب  في  سيتم 
جماعة موالي عيسى ابن إدريس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

العروض بعروض أثمان ألجل: 
األسبوعي  السوق  مرافق  كراء 
بن  عيسى  موالي  أربعاء 
إدريس برسم سنة 2023 الذي 
سيبتدئ من 2023/01/01 إلى 

غاية 2023/12/31.
يمكن سحب ملف طلب العروض 

موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 
عيسى ابن إدريس ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  ألف  مائة  في:  املؤقت 

)100.000،00درهم(.
مرافق  إيجار  تقدير  كلفة   -
السوق األسبوعي أربعاء موالي 
في  محددة  إدريس  ابن  عيسى 
درهم  ألف  وثالثون  خمسمائة 
أن  يجب  )530.000,00درهم(. 
يكون كل من محتوى وتقديم و 
إيداع ملفات املتنافسني مطابق 
27 و29 و31  ملقتضيات املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
1434 املوافق 20 مارس 2013 

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما  ـ 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما  ـ 
موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 

عيسى ابن إدريس.
ـ إما إرسالها بطريقة إلكترونية 
للصفقات  الخاصة  البوابة  في 

العمومية
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما  ـ 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   3 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4401/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

 DO4119372 :رقم
جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  التابعة  وجدة 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع   -
بملتقى شارع الد رفوفي وزنقة 
طلب  عن  وجدة  سينا  ابن 

العروض رقم:
املتعلق   :DO4119372
الجهد  شبكة  اختناقات  تقوية 
اإلقليمية  باملديرية  املتوسط 
انكاد  وجدة  بوجدة)عماالت 

وجرادة(.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

7.174.374,31درهم )م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  100.000.00درهم  في: 
يعادلها بالعملة الصعبة القابلة 

للتحويل.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموين  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات  
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء 65, زنقة عثمان 
البيضاء  الدار  عفان2000   بن 
 13498 البريد  صندوق 

الدارالبيضاء - املغرب.
الهاتف:22668267)5()212(

)212()5(22668021
الفاكس:22433112)5()212(

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
ملفات  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
بواسطة  املتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 
بامللف. يجب تحضير العروض 
طبقا ملقتضيات دفتر التحمالت 

مللف االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  قطاع  للشرب- 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ,65

20000 صندوق البريد 13498 
قبل  املغرب.   - البيضاء  الدار 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  للشرب-قطاع 
عفان20  بن  عثمان  زنقة   ،65
صندوق  البيضاء  الدار    000
تاريخ  قبل   13498 البريد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
الوطني  املكتب  بمقر  األظرفة 
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء، الكائن بالعنوان 
بن  عثمان  زنقة   65 التالي: 
البيضاء   الدار   -  20000 عفان 
الدار   13498 البريد  صندوق 
بتاريخ:  املغرب   - البيضاء 
األربعاء 04 يناير 2023  ابتداء 

من الساعة التاسعة صباحا.
.تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
ومحمد  حارك  محمد  بالسادة 
علوي. الهاتف: 0536685280 
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/4407/ا.د

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

والية جهة بني مالل- خنيفرة
عمالة إقليم بني مالل

دائرة أغبالة
قيادة تيزي نسلي
جماعة بوتفردة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

رقم: 2022/03 
دجنبر   19 االثنني  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
في مكتب  عشرة صباحا سيتم 
السيد رئيس املجلس الجماعي 
لجماعة بوتفردة بمقر الجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
إيجار  ألجل  أثمان  عروض 
واملجزرة  األسبوعي  السوق 
لبوتفردة املركز جماعة بوتفردة 
إقليم  عمالة   - أغبالة  دائرة   -

بني مالل.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
للجماعة،  التقني  املكتب  من 
الكترونيا  تحميله  كذلك  يمكن 
االلكترونية  البوابة  من 

للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
أالف  )خمسة  5.000,00درهم 

درهم(.
للمشروع  التقديرية  التكلفة 
صاحب  طرف  من  واملنجزة 
25.000,00درهم  املشروع 

)خمسة وعشرون ألف درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األول  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
التقني  املكتب  من  وصل 

بالجماعة.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور .
* إما إرسالها عن طريق البوابة 

اإللكترونية لصفقات الدولة.
إما تسليمها مباشرة لرئيس    *
بداية  عند  العروض  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من  الرابع  الفصل  في  عليها 
الخاص  التحمالت  كناش 

بالصفقة.
في حالة عدم إيجار  ملحوظة:  
األسبوعي  السوق  مرفق 
املحدد  التاريخ  في  واملجزرة 
أظرفة  فتح  سيعاد  أعاله؛ 
يوم  كل  جديدة  مالية  عروض 
لشهر  أسبوع  كل  من  االثنني 
الساعة  نفس  في  دجنبر 
واملكان إلى حني إيجار السوق 

األسبوعي واملجزرة.

ع.س.ن/4408/ا.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4403/إدع.س.ن /4402/إد

ع.س.ن /4406/إد

ع.س.ن /4405/إد

ع.س.ن /4404/إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل - خنيفرة
عمالة إقليم بني مالل

دائرة أغبالة
قيادة تيزي نسلي
جماعة بوتفردة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

رقم: 2022/04 
دجنبر   19 اإلثنني  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2022
عشرة  والنصف صباحا سيتم 
املجلس  رئيس  السيد  بمكتب 
بوتفردة   لجماعة  الجماعي 

االظرفة  فتح  الجماعة  بمقر 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل إيجار السوق األسبوعي 
لدوار تنكارف جماعة بوتفردة 
إقليم  عمالة   - أغبالة  دائرة   -

بني مالل.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
التقني  املكتب  من  العروض 
تحميله  كذلك  يمكن  للجماعة، 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
أالف  )خمسة  درهم   5000,00

درهم(.
للمشروع  التقديرية  التكلفة 
صاحب  طرف  من  واملنجزة 
15.000,00درهم  املشروع 

)خمسة عشر ألف درهم (.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املرسوم  ملقتضيات  مطابقني 
الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األول  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
التقني  املكتب  من  وصل 

بالجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
* إما إرسالها عن طريق البوابة 

اإللكترونية لصفقات الدولة.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس  
بداية  عند  العروض  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من  الثالث  الفصل  في  عليها 
الخاص  التحمالت  كناش 

بالصفقة.
كراء  عدم  حالة  في  ملحوظة:  
في  األسبوعي  السوق  مرافق 
سيعاد  أعاله،  املحدد  التاريخ 
مالية  عروض  أظرفه  فتح 
من  االثنني  يوم  كل  جديدة 

الساعة  نفس  في  أسبوع  كل 
السوق  كراء  حني  إلى  واملكان 

األسبوعي.               
ع.س.ن/4409/ا.د

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

عمالة إقليم الدريوش
املجلس اإلقليمي للدريوش
إعـالن عـن طـلب عـروض 

مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/14/2022 :رقم

دجنبر   19 االثنني  يوم   فـي 
الساعـة  من  ابتـداء   ،2022
سيتـم  صباحا،  عشر  الحادية 
اإلقليمي  املجلس  بـمكاتب 
للدريوش، فتح األظرفة املتعلقة 
بطلب العروض بعروض أثمـان 
املحروقات  شراء  ب:  املتعلق 

من أجل استغالل آليات الفرقة 
الشرق،  لجهة  التابعة  املتنقلة 
املتعلقة  االتفاقية  موضوع 
مستوى  على  املسالك  بفتح 

جماعات إقليم الدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
املجلس  بـمكاتب  العروض 
ويمكن  للدريوش،  اإلقليمي 
كذلك نقله الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
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إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
)عشرة  في15.000,00درهم 

آالف درهم(.
تقدير  مبلغ  حدد   -
في:  التوريدات  كلفة 
)تسعمائة  988.900،00درهم 
ألف  وثمانون  وثمانية 

وتسعمائة درهم(.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،  27

السالف الذكررقم 2-12-349.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   *

املجلس  بـمكاتب  وصل 
اإلقليمي للدريوش.

طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
باالستــالم إلى املكتب املذكـور.
مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسـة  بداية  عند 

األظرفة.
بطريقة  ملفاتهم  إرسال  إما   *

إلكترونية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بهـا هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/4414/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل - قطاع الشباب

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/43

في يوم 03 يناير   2023على 
والنصف  العاشرة  الساعة 
بقاعة  سيتم  صباحا، 
الرئيسية  االجتماعات 
شارع   51 الشباب،  بقطاع 
الرباط  أكدال  سينا  ابن 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل 
السوسيوثقافي  التنشيط 
باملؤسسات  والسوسيوتربوي 
الشباب  لقطاع  التابعة 

)3حصص(.
جهة طنجة تطوان   :1 الحصة 
الحسيمة - جهة الشرق - جهة 

فاس مكناس.
سال  الرباط  جهة   :2 الحصة 
القنيطرة - جهة درعة تافيالت 
 - خنيفرة   مالل  بني  جهة   -

جهة الدار البيضاء سطات.
الحصة 3: جهة مراكش أسفي 
جهة   - ماسة  سوس  جهة   -
كلميم واد نون  -  جهة الداخلة 
العيون  جهة   - الذهب  وادي 

الساقية الحمراء.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة الصفقات 
و  والثقافة  الشباب  بوزارة 
التواصل -قطاع الشباب- ، 51 
الرباط  أكدال  سينا  ابن  شارع 
، ويمكن  كذلك نقله إلكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   *

في:
حصة رقم 1:

400.000,00درهم )أربع مائة 
ألف درهم(

حصة رقم 2:
)أربع مائة  450.000,00درهم 

وخمسون ألف درهم(
حصة رقم 3:

200.000,00درهم )مائتا ألف 
درهم(

محددة  األعمال  تقدير  كلفة   *
من طرف صاحب املشروع في:

حصة رقم 1:  
)ستة  46.266.205,44درهم 
وأربعون مليون ومأتان وستة 
وخمسة  ومأتان  الف  وستون 
مع  سنتيما  و44  دراهم 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 2:  

)إثنان  52.908.311,04درهم 
مائة  وتسع  مليون  وخمسون 
مائة  وثالث  االف  وثمانية 
وإحدى عشر درهم و04 سنتيم 

مع احتساب الرسوم.
حصة رقم 3:

)اثنان  22.296.867,84درهم 
ومائتان  مليونا  وعشرون 
وثمان  ألف  وتسعون  وستة 
درهم  وستون  وسبعة  مائة 
احتساب  مع  سنتيما  و84 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
و29  من املرسوم  2.12.349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق الصفقات العمومية. 
يتوجب على املتنافسني:

بالطريقة  أظرفتهم  إيداع 
وزارة  قرار  وفق  الرقمية 
رقم   واملالية  االقتصاد 
في  الصادر     21.1982
يتعلق  )14ديسمبر2021( 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
املالية  والضمانات  العمومية 

من الصفة  املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4416/ا.د

إعالنات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4411/إد

ع.س.ن /4412/إد

واللجنة  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  وقعت 
في  االثنين  أمس  أول  الكهرباء،  لضبط  النيجيرية 
في  التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  أبوجا، 

مجال ضبط الكهرباء.
ويندرج التوقيع على هذه المذكرة في إطار عالقات 
المملكة  بين  تجمع  التي  المتينة  واألخوة  الصداقة 

المغربية وجمهورية نيجيريا االتحادية.
رؤية  إطار  في  المذكرة  على  التوقيع  يندرج  كما 
مشتركة بين المغرب ونيجيريا منذ الزيارة التي قام 
بها جاللة الملك إلى نيجيريا في عام 2016، وزيارة 
الرئيس النيجيري ، محمدو بوهاري الى المغرب في 

.2018
وبرهن البلدان عن عزمهما المشترك على مواصلة 
تعزيز عالقات التعاون الثنائي المثمر وتعميقها في 
الشقيقين  الشعبين  مصالح  لخدمة  المجاالت  جميع 

والمساهمة في تنمية واستقرار القارة اإلفريقية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء عبد اللطيف برضاش ، ورئيس اللجنة 
النيجيرية لضبط الكهرباء سانوسي غاربا، خالل حفل 
لتعزيز  وذلك  أبوجا  في  اللجنة  مقر  في  أقيم  رسمي 
التعاون في تحقيق األهداف المشتركة، وال سيما عبر 

تقوية تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
وبهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف برضاش أن مذكرة 
التفاهم تهدف إلى تعزيز العالقات القائمة بين الهيأتين 
والتي تميزت بزيارة سابقة لوفد نيجيري مهم إلى مقر 

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في أكتوبر 2021.
إطار  إلى وضع  التفاهم تهدف  أن مذكرة  وأضاف 
آليات  حول  يتمحور  للتعاون  وملموس  واضح  عمل 
ضبط المشهد المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الكهرباء 
الطاقة  باستراتيجيات  الصلة  ذات  األهداف  لتحقيق 

في البلدين.
من جانبه أشاد غاربا بالتوقيع على مذكرة التفاهم 

التي تمثل تجسيدا لعالقة ثنائية متينة بين الهيئتين 
ودعما للتعاون المشترك بينهما لضمان حسن سير قطاع 
الكهرباء . وعقب هذا االجتماع اتفق برضاش وغاربا 
اجتماعات  عقد  عبر  الهيأتين  بين  العمل  إتمام  على 
ذات  المشاريع  لتنفيذ  أعمال  جدول  لوضع  منتظمة 

االهتمام المشترك وتعميق هذا التعاون الثنائي.

أكدت المؤسسة اإليطالية )ميد أور(، أن مشروع أنبوب الغاز 
المغرب الضخم، يعتبر بنية استراتيجية ستخدم  نيجيريا- 

إفريقيا وأوروبا على حد سواء.
وأوضحت المؤسسة اإليطالية، في مقال نشرته على صفحتها 
الرسمية، أن هذا المشروع االستراتيجي، الذي يبلغ طوله 6000 
كيلومتر، سيمر عبر 13 دولة إفريقية وسيزود بلدانا غير ساحلية 
من قبيل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز، كما سيدخل 
5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشبكة األوروبية 

العابرة للقارات عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- األوروبي.
وأضافت )ميد أور( أن المغرب يجدد، من خالل هذا المشروع، 

تأكيد التزامه بدبلوماسية الطاقة.
وبعد أن سلطت المؤسسة الضوء على دور المملكة بصفتها 
»فاعال نشطا« و«شريكا متميزا« لالتحاد األوروبي والمملكة 
المتحدة في مجال الطاقات المتجددة، سجلت أن المغرب كان 
أول بلد يبرم شراكة خضراء مع االتحاد األوروبي، تطمح إلى 

تعزيز التعاون في مكافحة تغير المناخ من خالل تسهيل خطط 
مشتركة لالنتقال الطاقي.

الشؤون  وزير  عليها  وقع  التي  االتفاقية،  أن  وأوضحت 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
االتحاد  لمفوضية  التنفيذي  الرئيس  ونائب  بوريطة،  ناصر 
األوروبي المكلف باالتفاق األخضر، فرانس تيمرمانس، تروم 
إقامة شراكة خضراء بين الطرفين في مجاالت مكافحة تغير 
المناخ واالنتقال الطاقي وحماية البيئة، وتعزيز االقتصادين 

األخضر واألزرق.
الخضراء،  الشراكة  هذه  أن  اإليطالية  المؤسسة  وسجلت 
االستراتيجية بطبيعتها والمنطوية على فرص حقيقية للتعاون 
السياسي واالقتصادي والتقني والتكنولوجي، ستجعل مكافحة 
تغير المناخ وتعزيز التحول في مجال الطاقة والنهوض به، 
وحماية البيئة واالنتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل، من بين 

أولويات العالقات بين االتحاد األوروبي والمغرب.

مصطفى اإلدريسي
طالبت النقابات التعليمية الخمس الحكومة باالستجابة النتظارات 
المقدم  الحكومي  العرض  تجويد  طريق  عن  وذلك  التعليمية،  األسرة 
. وحملت  الجاري  29 نونبر  المقبل  الثالثاء  المرتقب يوم  اللقاء  في 
الحكومة مسؤولية تنامي حالة التذمر واالحتقان التي صار يعرفها القطاع 
والمفتوحة على كل االحتماالت جراء التأخر الحكومي في االستجابة 
التعليمية، مؤكدة رغبتها في مواصلة الحوار من  النتظارات األسرة 

أجل الوصول لنتائج مرضية.
وأكدت النقابات الخمس: النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة 
الوطنية للتعليم UMTوالنقابة الوطنية للتعليم CDTوالجامعة الوطنية 
للتعليم FNE والجامعة الحرة للتعليم UGTM، في لقائها أول أمس 
بالوزير المشرف على القطاع، على ضرورة اإلقرار بإدماج األساتذة 
الذين ُفرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية وإلغاء كل 
األنظمة األساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها 
وملحاحيتها، ال تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل 
مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية؛ والتسريع بأجرأة ما 
تبقى من االتفاق المرحلي، 18 يناير 2022، الموقع بين الوزارة والنقابات 
التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، مشيرة إلى أن هذا 
األخير، ما هو إال وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022، والذي 

من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
وسجلت النقابات الخمس، في بالغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة 
تسوية  تضمن  حكومي،  عرض  تقديم  االجتماع،  خالل  تم  أنه  منه، 
مستحقات ترقيات 2020 خالل شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية 
ترقيات 2021 خالل شهر مارس 2023، وإدماج األساتذة وأطر الدعم 
وتخصيص  الجديد،  األساسي  النظام  في  التعاقد  عليهم  المفروض 
مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات إلعادة الترتيب والترسيم، وتسوية 

وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 
18 يناير2022، باإلضافة إلى إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة 
سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على 
أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، كم تم خالل االجتماع 
التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم 
التدقيق في تاريخ سريانه واألثرين اإلداري والمالي المترتبين عنه في 

إطار الحوار المركزي.
العالقة  الملفات  ربط  عدم  ض��رورة  على  النقابي  التنسيق  وشدد 
ألنها  المركزي،  بالحوار  التعليمية  للشغيلة  المشروعة  أوالمطالب 
متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع االتفاق المرحلي 
على أساسها، وعلى رأسها المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة 
تنفيذا التفاق 26 أبريل 2011 واألساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 
2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة 

حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام األساسي الحالي.
وسجلت ضرورة حل ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ 
مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ ورصد الكلفة المالية الالزمة لتسوية 
كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 )المساعدين التقنيين 
والمساعدين اإلداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم األصلي، حاملي 
الشهادات، أطر اإلدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط 

والممونين( وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.

االثنين  مريم،  الل��ة  األم��ي��رة  استقبلت 
الممثلة  مجيد،  معال  ن��ج��اة  ب��ال��رب��اط، 
المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
 ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��ف ض����د األط����ف����ال.
وخالل هذا االستقبال، أبرزت األميرة اللة 
مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، 
رؤية جاللة الملك محمد السادس التي تم 
االهتداء بها خالل العقدين الماضيين من 
أجل تعزيز حقوق الطفل، والتي ترجمت على 
أرض الواقع من خالل مختلف اإلصالحات 
من  وكذا  األطفال،  حماية  وأدوات  وآليات 
متكاملة. عمومية  سياسات  اعتماد   خالل 
على  التأكيد  مريم  الل��ة  األميرة  وج��ددت 
دعمها  لتقديم  المغربية  المملكة  استعداد 
ولمواكبة مبادرات وبرامج ومشاريع األمم 
الطفل. حقوق  تعزيز  أج��ل  من   المتحدة 

الدور  إلى  مريم  اللة  األميرة  تطرقت  كما 
للمرصد  واألس��اس��ي  واألك��ي��د  التاريخي 
الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته 
الفعلية، كمحفز وموحد لمبادرات النهوض 
وتعزيزها. المغرب  ف��ي  الطفل   بحقوق 
مجيد  معال  نجاة  قدمت  ذل��ك،  إث��ر  وعلى 
العمل  استراتيجية  مريم،  الل��ة  لألميرة 

في  األممية  المنظمة  قبل  م��ن  المتبعة 
مختلف البلدان، وعبرت عن عزمها القوي 
مع  المتحدة  األم���م  ت��ع��اون  تعزيز  على 
 المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة.
لمياء  بحضور  االستقبال  هذا  جرى  وقد 
بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني 

لحقوق الطفل.

في الواجهة04
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مؤسسة إيطالية

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

صدق اهلل العظيم

الحاج أحمد الخلداني في ذمة اهلل

أحمد  الحاج   ،2022 غشت   16 األربعاء  يوم  ورحمته،  اهلل  عفو  إلى  انتقل 
الخلداني، تشايعه نظرات الحزن والتأسي، لما عرف عنه من أخالق حميدة. وقد 

ُووري جثمانه الطاهر بمقبرة سيدي مسعود. 
وبمناسبة هذا المصاب األليم، تتقدم ابنته الكبرى فتيحة بأحر التعازي وأصدق 
المواساة إلى أخيها يوسف وأخواتها: مونية، رجاء، لبنى وهدى. ومن خاللهم 
»حي  باقي األسرة والعائلة، ولكل األحباب واألقارب واألصدقاء ولساكنة  إلى 

ِبيْن الُمُدْن األندلس« بالدارالبيضاء، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه 
فسيح جناته ويتقبله في الفردوس األعلى مع النبيئين والصديقين وحُسن أولئك رفيقا. ويلهم األهل 

واألسرة وسائر األحباب الصبر الجميل.  إنا هلل وإنا إليه راجعون.

النقابات التعليمية الخم�ض تحمل الحكومة حالة التذمر واالحتقان بالقطاع وتطالب بتجويد العر�ض الحكومي

اأنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، بنية ا�ستراتيجية �ستخدم اإفريقيا واأوروبا 

عزيز بلبودالي
المشروع،  مع  الثقافة  وزارة  تجاوبت   
الذي تقدمت به جمعية نجوم قدماء المالكمة 
المغربية، والذي يروم تثبيت لوحات إرشادية 
في  المغرب  أعالم  من  كبير  عدد  منازل  على 
مختلف المجاالت الفكرية،السياسية،الثقافية 

الرياضية وغيرها من المجاالت.
  وتحمل هذه اللوحات اإلرشادية بيانات 
ومشاهيره  المغرب  أع��الم  عن  ومعلومات 
سير  عن  ومعلومات  منازلهم  على  موشومة 

حياتهم.  
إلكترونيا  »هنا عاش«موقعا  ويقدم المشروع 
يتيح ألي هاتف ذكي الرد بسرعة على أي سؤال 
يتعلق بصاحب اللوحة اإلرشادية الموضوعة على 

الباب.  
وجرى خالل األسبوع الماضي بالرباط، اجتماع 

ضم ممثلين عن وزارة الثقافة والجمعية صاحبة 
بعض  بإدخال  ال���وزارة  قامت  حيث  المشروع، 
في  ضم  ال��ذي  المشروع  ورق��ة  على  التعديالت 
المغربية،  الرياضة  نجوم  بأسماء  قائمة  البداية 
قبل أن تتوسع الالئحة لتضم أعالم ومشاهير في 

المجاالت السياسية والفكرية والثقافية.

بسبب الغالء واإلجراءات المجحفة  »هنا عا�ض« فكرة لتوثيق م�سارات اأعالم المغرب
الواردة في قانون المالية 

الجبهة االجتماعية تدعو اإلى الم�ساركة 
المكثفة في م�سيرتها الوطنية يوم الرابع 

من ال�سهر المقبل بالرباط 
جالل كندالي 

أطلقت الجبهة االجتماعية المغربية نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية، يوم 
األحد 4  دجنبر 2022 بالرباط، احتجاجا على الغالء والقمع والقهر، وعلى ما 

يعيشه الشعب المغربي من غالء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
المسيرة الوطنية، التي دعت إلى تنظيمها الجبهة االجتماعية المغربية اختار 

لها منظموها شعار »جميعا ضد الغالء والقمع والقهر«.
ومن أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، دعت الجبهة مناضالت ومناضلي كل 
مكوناتها  للمشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية ورفع الصوت عاليا 
للمطالبة بالتراجع عن اإلجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن 
إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغالء والفقر، وخفض أسعار المحروقات وتأميم 
شركة السامير للمساهمة في األمن الطاقي لبالدنا وإرجاع األموال المنهوبة التي 
وضمان  األساسية  الغذائية  المواد  أسعار  وخفض  المحروقات،  لوبي  التهمها 

األمن الغذائي لبالدنا.
وقالت الجبهة إن هذه المسيرة تأتي من أجل حوار اجتماعي منتج يفضي إلى 
االستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة 
في األجور، ويؤدي إلى سحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون اإلضراب 
وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد؛ ومن أجل تمكين ساكنة 
مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن الالئق ووقف السطو على أراضي 
الجموع واألراضي الساللية من طرف مافيات العقار، ووضع حد للعمل بالعقدة 

وإدماج األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه المسيرة الوطنية، أيضا، كما جاء في نداء الجبهة، من أجل ضمان 
خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم وضمان 
الحق في الشغل، والتعويض عن البطالة، وأيضا من أجل احترام الحريات وعلى 
والتظاهر وإطالق سراح  والتعبير  التنظيم  النقابي وحرية  العمل  رأسها حرية 

كافة المعتقلين السياسيين.

االأميرة اللة مريم ت�ستقبل الممثلة الخا�سة لالأمين العام 
لالأمم المتحدة، المعنية بالعنف �سد االأطفال

المغرب ونيجيريا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال �سبط الكهرباء
لألبحاث  ال��م��رك��زي  المكتب  تمكن 
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني، بتاريخ 17 نونبر الجاري، 
من توقيف شخص موال لتنظيم »داعش« 
اإلرهابي، يبلغ من العمر 22 سنة وينشط 
بسال الجديدة، وذلك لالشتباه في تورطه 
إرهابي بغرض  التحضير لمشروع  في 
األمر  ويتعلق  العام،  بالنظام  المساس 
قضايا  في  السابقين  المعتقلين  بأحد 

اإلرهاب.
وذكر بالغ للمكتب المركزي لألبحاث 
القضائية، أنه جرى توقيف المشتبه به 

الذي تم تشخيص هويته وكشف تفاصيل مشروعه 
اإلرهابي انطالقا من أبحاث وتحريات قامت بها 
مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
التفتيش  عمليات  أن  ذاته،  المصدر  وأضاف 
إلكترونية  أجهزة  حجز  عن  أسفرت  المنجزة 
باإلضافة لرسم يدوي يتضمن خططا لتنفيذ عمليات 

إرهابية وكذا منشورات ذات محتوى متطرف.
يضيف  للبحث،  األولية  المعلومات  وحسب 
البالغ، فإن المشتبه به الموالي لتنظيم »داعش« 
اإلرهابي، قد عاد مؤخرا إلى نشاطه المتطرف حيث 
تدخل  التي  األولية  المواد  عن  البحث  في  شرع 
في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه 

اإلرهابي ضد منشآت حيوية.
وقد تم االحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير 

الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي 
يجريه المكتب المركزي لألبحاث القضائية تحت 
إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا اإلرهاب، 
وذلك للكشف عن كافة األنشطة المتطرفة المنسوبة 
التنظيمات  مع  المحتملة  ارتباطاته  وتدقيق  له، 
اإلرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضال 
عن تحديد جميع مالمح المشروع اإلرهابي الذي 

كان بصدد اإلعداد الرتكابه فوق تراب المملكة.
وخلص البالغ إلى أن هذه العملية األمنية تؤشر، 
مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات االستباقية 
الرامية لتحييد مخاطر التهديد اإلرهابي المحدق 
التنظيمات  ببالدنا، خصوصا في سياق حرص 
المتفرعة  الجهوية  واألقطاب  العالمية  اإلرهابية 
عنها على الرفع من محاوالتها التي تستهدف أمن 

المملكة وسالمة مواطنيها.

توقيف �سخ�ض موال لتنظيم »داع�ض« االإرهابي 

م�سرع 11 �سخ�سا واإ�سابة 
اإثر انقالب حافلة  اآخرين   43

لنقل الم�سافرين باإقليم تازة  
ت��ازة  بإقليم  المحلية  السلطات  أف���ادت 
شخصا   11 لقي  أول��ي��ة،  حصيلة  وف��ي  أن��ه 
مصرعهم، فيما أصيب 43 آخرون، في حادثة 
سير سجلت صباح أمس الثالثاء، إثر انقالب 
السيار على  المسافرين بالطريق  لنقل  حافلة 
تازة. مدينة  عن  كيلومترات   6 حوالي   بعد 

وأوض����ح ال��م��ص��در أن����ه، وف����ور إش��ع��اره��ا 
السلطات  المكان  عين  إلى  انتقلت  بالحادث، 
والوقاية  الملكي  ال��درك  ومصالح  المحلية 
حيث  ال��الزم��ة،  ال��ت��داب��ي��ر  الت��خ��اذ  المدنية 
المستشفى  إل���ى  ال��م��ص��اب��ي��ن  ن��ق��ل  ج���رى 
الضرورية. اإلسعافات  لتلقي  بتازة   اإلقليمي 

قبل  من  بحث  فتح  تم  أنه  المصدر  وأض��اف 
النيابة  إش��راف  تحت  الملكي  ال��درك  مصالح 
ومالبسات  ظروف  لتحديد  المختصة  العامة 

حادثة السير هاته.

مراكش: عبد الصمد الكباص 
تمكنت مصالح األمن بمدينة قلعة السراغنة من فك لغز 
المحالت  بعض  مؤخرا  استهدفت  التي  السرقة  عمليات 
بالحي الصناعي بالمدينة، والتي همت باألساس أدوات 

ميكانيكية. 
وأفاد مصدر أمني أن فرقة األبحاث الميدانية التابعة 
للمنطقة األمنية بقلعة السراغنة استطاعت، يوم االثنين 
من  المراقبة  كاميرات   بعد استغالل  الجاري،  نونبر   21

تشخيص هوية مشتبه به ومباشرة إيقافه. 
 وأضاف المصدر أن الموقوف أقر خالل االستماع إليه 
من قبل العناصر األمنية، بالمنسوب إليه بمشاركة شخصين 
آخرين تمكنت عناصر نفس الفرقة من إلقاء القبض على  
أحدهما وتشخيص هوية الشخص الثالث وشخص آخر 

من أجل شراء المسروق. 

وقد تمت إحالة الشخصين الموقوفين على فرقة الشرطة 
القضائية الستكمال البحث الدي تشرف عليه النيابة العامة، 
الحراسة  لتدابير  بهما   المشتبه  بإخضاع  أمرت  والتي 

النظرية وتعميق البحث في شأن المنسوب إليهما. 
إلى  الرامية  االستباقية  األمنية  العمليات  إطار  وفي 
أن  أمني  أنواعها، كشف مصدر  الجريمة بشتى  محاربة 
فرقة الدراجيين المتنقلة بمدينة قلعة السراغنة، تمكنت في 
ساعات متأخرة من ليلة يوم األحد 20 نونبر الجاري، من 
إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في االتجار في 
المخدرات، وضبطت بحوزته 440 غراما من الكيف الممزوج 
بالتبغ المهرب )طابا( مجزأة على 28 رزمة جاهزة للترويج، 

والتي اعترف المشتبه به بأنها تخصه. 
القضائية  الشرطة  مصلحة  على  به  المشتبه  وأحيل 
المسطرة  إج���راءات  واستكمال  معه  البحث  لتعميق 
إلى  المختصة  العامة  إشراف النيابة  تحت  القضائية 

حين تقديمه للعدالة.

تفكيك لغز �سرقات ا�ستهدفت الحي ال�سناعي بقلعة ال�سراغنة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف 
بالرباط عن تأييد الحكم االبتدائي الصادر في حق 
بثالث  ومعاقبته  بإدانته  والقاضي  زي��ان،  محمد 
 5000 قدرها  نافذة  وغرامة  نافذا،  حبسا  سنوات 
للمطالبين  مدنية  تعويضات  إلى  باإلضافة  درهم، 

بالحق المدني.
وأوضح بالغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى 
محكمة االستئناف بالرباط، االثنين، أن هذه األخيرة 
أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني باألمر 
وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة 
قانون  من  و414   392 المادتين  إط��ار  في  العامة 

المسطرة الجنائية،
وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، 
بناء  المختصة،  القضائية  الضابطة  مصالح  قامت 
على  القبض  بإلقاء  العامة،  النيابة  تعليمات  على 
لمنطوق  تنفيذا  بالسجن  وإيداعه  باألمر  المعني 

القرار االستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبالغ، بعد توجيه 
في  تتمثل  باألمر،  المعني  إلى  التهم  من  مجموعة 
عموميين  وموظفين  القضاء  رجال  إهانة  »جرائم 
بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد 
الواجب  وباالحترام  وبشعورهم  بشرفهم  المساس 
أقوال بقصد  إهانة هيئات منظمة، نشر  لسلطتهم، 
التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل 
للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع 
كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع 
كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق األنظمة 
المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية 
إلكترونية،  دعامة  على  منشورة  أق��وال  طريق  عن 
المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء 
القدوة السيئة لألطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة 
في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب 
مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش 

الجنسي«.

محكمة اال�ستئناف بالرباط توؤيد الحكم 
االبتدائي ال�سادر في حق محمد زيان
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مكتب الرباط

بعد النجاح الذي حققه المؤتمر 
للشبيبة  ال��ت��اس��ع  ال��وط��ن��ي 
االتحادية، وفي إطار استكمال 
عقد  الوطني،  المكتب  هيكلة 
هذا األخير اجتماعه األول، يوم 
األحد 20 نونبر 2022، بالمقر 
المركزي بالرباط، تحت رئاسة 
إدريس  للحزب  األول  الكاتب 
لشكر، الذي كان مرفوقا بأعضاء 
ال��س��ي��اس��ي  جمال  ال��م��ك��ت��ب 
الرحيم شهيد،  الصباني، عبد 
اهلل  وعبد  المزواري  المهدي 

الصيباري، رئيس المؤتمر.
التوجيهية  ال��ك��ل��م��ة  ب��ع��د 
التي  للحزب،  األول  للكاتب 
الذين  األعضاء  كل   فيها  هنأ 
س��اه��م��وا ف��ي إن��ج��اح محطة 
بالمجهودات  المؤتمر، مشيدا 
المستمر  وال��ع��م��ل  ال��ك��ب��ي��رة 
والجاد للمكتب الوطني السابق 

في شخص  المؤتمر  ولرئاسة 
وباقي  الصيباري  اهلل  عبد 
الكاتب  الرئاسة، نوه  أعضاء 
بالكفاءات  كلمته  ف��ي  األول 
والطاقات المتنوعة في جميع 
ال��ت��خ��ص��ص��ات وال��م��ج��االت 

الوطني  المكتب  يضمها  التي 
للشبيبة االتحادية، والتي تعتبر 
من الطاقات الشابة التي يزخر 
بها االتحاد االشتراكي بكل فخر 

واعتزاز. 
وشدد الكاتب األول في كلمته 

على مبدأي الوفاء وااللتزام على 
اعتبارهما قيما إنسانية يجب 
التحلي بهما، وجعلهما ركائز 
النضالية  للممارسة  أساسية 
والسياسية لضمان استمرارية 
والتماسك  االتحادية  الفكرة 

األخوي داخل المنظمة والحزب، 
متوجها ألعضاء المكتب الوطني 
بضرورة  المنتخب   الجديد 
لمؤتمر  للتحضير  االنكباب 
القطاع الطالبي، على اعتبار أن 
الجامعة هي الفضاء الرئيسي 

لالستقطاب والعمل على تكوين 
شباب مؤمن بالقيم الديمقراطية 
والحداثية، مدافع عن الشباب 

وقضاياهم . 
األول  الكاتب  أكد  وختاما، 
خارطة  وض��ع  على ضرورة 

االنطالق  أج��ل  م��ن  تنظيمية 
الجهوية  المؤتمرات  عقد  في 
واإلقليمية وكذا هيكلة الفروع، 
والتحضير  التعبئة  أجل  من 
الستحقاقات انتخابات 2026 . 
التوجيهية  الكلمة  وب��ع��د 

رئيس  واص��ل  األول،  للكاتب 
المؤتمر،  عبد اهلل الصيباري، 
رئاسة  عضوي  األخوين  رفقة 
اليمالحي،  أن��س  ال��م��ؤت��م��ر  
أيوب الهاشمي، اإلشراف على 
هيكلة المكتب الوطني في جو 
ديمقراطي أخوي، والذي أفرز 
انتخاب فادي وكيلي عسراوي 
كاتبا عاما باالجماع، وسميحة 
لعصب، وعبد اإلله معتمد، نوابا 
للمال،  فايق أمينا  وأمين  له، 

ومنسقي فرق العمل. 
الكاتب  تقدم  الختام،  وفي 
وكيلي  ف��ادي  المنتخب  العام 
عسراوي، بكلمة شكر وامتنان، 
العمل  ض��رورة  على  فيها  أكد 
من أجل المساهمة في مواكبة 
الخط السياسي للحزب، معلنا 
عن تاريخ عقد اجتماع المكتب 
الوطني، يوم الخميس 24 نونبر 
2022، من أجل استكمال هيكلة 
واللجان، ووضع  المهام  باقي 

خارطة الطريق .

الكاتب االأول للحزب ينوه بكفاءات المكتب الوطني ويحييها على الوفاء وااللتزام بقيم الحزب
عبد اهلل ال�شيباري ي�شلم امل�شعل لفادي وكيلي ع�شراوي، الكاتب العام املنتخب لل�شبيبة االحتادية

عماد عادل 

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في 
جيوب  األساسية  المواد  من  العديد 
األسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات 
المندوبية  رسمية صدرت أمس، عن 
إن  قالت  التي  للتخطيط،  السامية 
شهر  خالل  عرفت  المعيشة  تكاليف 
ارتفاعا  الجارية  السنة  من  أكتوبر 
ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من 
معدل  سجل  حيث  الماضي  ال��ع��ام 
المائة  في   8.1 ب  ارتفاعا  التضخم 
بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 كما 
ارتفع مؤشر التضخم األساسي، الذي 
يستثني المواد ذات األثمان المحددة 
والمواد ذات التقلبات العالية، ب 6,0 
في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 
2022 و ب 7,1 في المائة بالمقارنة 

مع شهر أكتوبر 2021.
وسجل المؤشر الرئيسي لألسعار 
عند االستهالك في شهر أكتوبر األخير 
ارتفاعا ملحوظا، بلغ 8.1 في المائة 
العام  بالمقارنة مع نفس الشهر من 
في  الزيادة  بسبب  وذل��ك  الماضي، 
في   13.8 ب  الغذائية  المواد  أثمان 
الغذائية  غير  المواد  وأثمان  المائة 

ب 4,3 في المائة. 
المندوبية  أعدتها  التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة 
ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 همت على الخصوص 
المائة  في   2,5 ب  والذهنيات و«الخضر«  الزيوت  أثمان 
1,7 في المائة  واللحوم   والبيض ب   والجبن  والحليب 
ب 0,7 في المائة و الخبز والحبوب ب 0,3 في المائة و 
السكر والمربى والعسل والشوكوالته والحلويات ب 0,2 
في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك 
وفواكه البحر ب 2,1 في المائة والفواكه ب 2,0 في المائة. 
على  هم  االرتفاع  فإن  الغذائية،  غير  المواد  يخص  فيما 

الخصوص أثمان التعليم ب 1,0 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة 
الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خالل الفترة 
الفاصلة بين أكتوبر 2021 و أكتوبر 2022 ، انطالقا من أسعار 

السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات األخرى التي 
ارتفع معدلها 1.1 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 
12.6 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية 
واألدوات  األثاث  المائة وأسعار  في   14.3 زادت ب  التي 
المنزلية التي نمت ب 6.7 في المائة، ووصوال إلى قطاع 
 المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 4.6 في المائة.
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما 
بين )20 إلى 150 في المائة( في بعض المواد األساسية 
 كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس االتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات 
تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من 
المحطات 16.30 درهما بينما انحسر سعر البنزين نحو 
في  واسعا  أشعل غضبا  ما  الواحد.وهو  للتر  15 درهما 
صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي 
الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة غير 

المسبوقة لغليان األسعار.

مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

وجه النائب حميد الدراق، عضو الفريق االشتراكي، 
سؤاال شفويا إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية حول 
الخصاص الكبير في األطباء المتخصصين والتجهيزات 

بالمستشفيات العمومية.
وأوضح النائب االشتراكي، في ذات السؤال، أول أمس، 
في الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي 
التزمت الحكومة بتعزيز خدمات الصحة العمومية عبر 
تلبية الحاجة الماسة وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير 
المستشفيات  من  مجموعة  تعيش  الصحي،  العرض 
العمومية خصاصا كبيرا في األطقم الطبية المتخصصة 
والتجهيزات الضرورية، حيث يضطر المرضى للتنقل 
بين األقاليم من أجل العالج، مع ما يترتب عن ذلك من 

تكاليف مادية ومعاناة شبه يومية.
وعلى هذا األساس ساءل النائب االشتراكي، الوزير، 
عن مآل االلتزامات الحكومية لتعزيز الخدمات الصحية 
العمومية، وعن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة لسد 
الخصاص الذي تعرفه مستشفيات المملكة في األطقم 

الطبية المتخصصة والتجهيزات الضرورية.
لعسل  محمد  االشتراكي  النائب  تقدم  جانبه  من 
بسؤال شفوي آني إلى وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
المستدامة حول االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي 

بالعالم القروي.
وأبرز النائب لعسل في هذا السؤال، أن عددا من ساكنة 
للتيار  المتكررة  االنقطاعات  من  يعاني  القروي  العالم 
الكهربائي رغم الشكايات المتواصلة للساكنة والجمعيات 
التي  االستهالك  فواتير  لمستحقات  وأدائهم  النشيطة 

غالبا ما تكون ثقيلة على جيوبهم.
وفي ذات السياق، أضاف النائب االشتراكي، أن العديد 
من  تذمرهم  عن  عبروا  القروي  بالعالم  المواطنين  من 
خدمات المكتب الوطني للكهرباء بسبب هذه االنقطاعات 
المتكررة للتيار الكهربائي التي تستغرق أحيانا ما يزيد 
عن ثالثة أشهر، وما يعني ذلك من إتالف لعدد من األجهزة 

مستثمري  لدى  خسائر  من  عنها  يترتب  وما  المنزلية 
الفالحة العصرية التي تحتاج إلى الكهرباء، فضال عن 
خسائر في بعض األدوية التي تحتاج إلى درجات معينة 
مرضى  لدى  عليها سليمة خاصة  للحفاظ  البرودة  من 

األمراض المزمنة.
وعلى هذا األساس، ساءل النائب االشتراكي، الوزيرة، 
عن األسباب الحقيقية وراء االنقطاعات المتكررة للتيار 

الكهربائي بالعالم القروي.
ومن جهته وجه النائب فاضل براس سؤاال شفويا آنيا 
إلى وزير التجهيز والماء حول هشاشة البنية التحتية 

الطرقية.
وسجل النائب براس، في السؤال ذاته، أنه عند كل 
تساقطات مطرية تشهدها البالد، يتم الكشف عن هشاشة 
البنية التحتية الطرقية، وتدهور وضعية الكثير من الطرق 
في  عدة إحصائيات، مشيرا  أكدته  ما  والقناطر. وهذا 
نفس الوقت إلى أن نصف الطرق توجد في حالة كارثية 
وتحتاج إلى صيانة، فضال عن العديد من القناطر المهددة 

باالنهيار.
واستدل النائب االشتراكي على هذا الوضع المتدهور 
للطرق،  بتقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية 

التي شكلها مجلس النواب في الوالية التشريعية السابقة 
حول »التنمية القروية.. مجال المناطق الجبلية«، مبرزا 
تآكلت  التي  الطرق  صيانة  عدم  في  المسجل  التهاون 
وتهديدا  بات يشكل خطرا  الذي  األمر  اإلهمال،  بسبب 
حقيقيا على سالمة المواطنات والمواطنين، خصوصا 

خالل فترة التساقطات المطرية. 
وعلى هذه األسس ساءل النائب االشتراكي، الوزير، 
عن اإلجراءات المزمع القيام بها من أجل صيانة وإصالح 
وتأهيل  البنية التحتية الطرقية، والطرق والقناطر غير 

المؤهلة ؟
من جهتها طالبت النائبة خدوج السالسي الحكومة 
للمسنين  الكريم  العيش  لضمان  الناجع  بالتدخل 
والمسنات، مردفة في إطار تعقيب إضافي بمجلس النواب، 
أول أمس، بأن هذه الفئة قدمت الغالي والنفيس لهذا 
الوطن وكل أشكال المساهمات ومن مختلف المواقع مما 
يتطلب اعترافا بها وبمجهوداتها، والعمل على تيسير 
سبل الحياة الكريمة لها، ماديا ومعنويا، ألن في األمر 
اعترافا ودرسا للشباب بأن هذا الوطن يحترم مواطنيه 

ويقف بجانبهم في أرذل العمر.

 محمد قمار

عقدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أيام 
20/19/18 نونبر 2022 بالمركب الدولي موالي 
مؤتمرها  ببوزنيقة،  والشباب  للطفولة  رشيد 
الوطني العادي السادس عشر، تحت شعار »من 
أجل إقرار سياسات عمومية مندمجة تعنى بقضايا 
الطفولة والشباب والمرأة »، حيث وقف خاللها 
العالمي  اليوم  رمزية  المؤتمر، وهو يستحضر 
لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف انعقاده، 
منذ  الجمعية  دأب��ت  التي  الهامة  األدوار  على 
التأسيس على تجسيدها من خالل إفراز نخبة 
مؤهلة تؤمن بدور الشباب كرافعة للتغيير وعامل 

حاسم في صنع المستقبل.
وعليه يؤكد المؤتمر الوطني 16 على مواصلة 
الطفولة  قضايا  خدمة  في  الجمعية  مسيرة 

والشباب والمرأة من خالل:
-    المبادئ التطوعية التي بنيت على االنخراط 

الواعي والمسؤول والتفاعل مع قضايا المجتمع 
المصالح  أو  المادي  الريع  من  االستفادة  دون 

الضيقة.
قيم  على  المرتكزة  الحقوقية  -     المقاربة 
ومبادئ حقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها 
والعهود  المواثيق  كافة  استحضار  مع  دوليا 

الدولية.
تبني  التشاركية من خالل  -     الديمقراطية 
أساسا  وجعله  الديمقراطي  التدبير  مبادئ 
ال محيد  مرجعا  واعتباره  الجمعوية  للممارسة 
عنه في تنزيل مختلف البرامج ذات الصلة بقضايا 

الطفولة والشباب والمرأة.
-    يسجل المؤتمر، بأسف كبير، غياب سياسة 
التشغيل،  مجال  في  خاصة  مستدامة  شبابية 
واالكتفاء بمبادرات قطاعية مفصولة، يجعل كل 
مساهمات الحركة الجمعوية تأخذ طابعا محدودا 

ومتواضعا.
إش��راك  ع��دم  من  استياءه  يسجل  -     كما 
الجمعيات في مبادرة الوزارة بعقد اللقاء الوطني 
لدور الشباب، رغم أنها كانت سباقة في الترافع 

حول الملف.
الحركة  إش���راك  ض���رورة  على  ü     يؤكد 
الجمعوية التربوية في تفعيل السياسات العمومية 
الموجهة لفائدة الطفولة الشباب والمرأة خاصة 
بعد إقصاء مكوناتها في مجموعة من المبادرات 
التشريعية، ومنها المرسوم المنظم لمؤسسات 
دور الشباب ومراكز االستقبال، الذي شكل تراجعا 

خطيرا، وتضييقا على الحركة الجمعوية.
وبالرغم من تسجيل تطور على مستوى تأهيل 
بعض فضاءات التخييم، يعتبر المؤتمر الوطني 
يمكن  ال  حيويا  اجتماعيا  قطاعا  التخييم   ،16
للحكومة أن تتنصل من مسؤوليتها عليه، وأن 
إصالح المخيمات وتوسيع شبكاتها ومضامين 
برامجها التربوية يعد من صميم اختصاصاتها.

وبعد وقوف المؤتمر الوطني 16 للجمعية على 
مجموعة مواقف وتوصيات صادرة عن لجانها 

الموضوعاتية أكد على ما يلي:
مكاسب  م��ن  ب��الدن��ا  حققته  بما  -اعتزازه 
وحدتنا  قضية  ف��ي  وسياسية  ديبلوماسية 
من  كبيرة  مجموعة  بفتح  توج  والذي  الترابية 
الدول لبعثاتها القنصلية باألقاليم الجنوبية في 
اعتراف تام وصريح بمغربية الصحراء، ويدعو 
العاجل  التحرك  إلى  الدولي  المنتظم  بالمقابل 
تندوف  بمخيمات  المحتجزين  األطفال  لحماية 

من تجنيدهم.
-مواصلة الدعم الالمشروط للقضية الفلسطينية 
العادلة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مكونات  وتضحيات  مجهودات  عاليا  -يثمن 
الحركة الجمعوية وطنيا في التصدي والدفاع عن 
مكتسبات الطفولة والشباب والمرأة عبر مجموعة 

من المبادرات الخالقة.  
وقد شكلت محطة المؤتمر الوطني 16 للجمعية 
فرصة إلثارة األسئلة الحقيقية لما تضمنته أوراق 

المؤتمر من توجهات ومبادئ، والتي دعت إلى: 
الجمعية  مبادرات  -1         أهمية الرفع من 
فعلها  على  للحفاظ  ومحليا  وجهويا  مركزيا 
التطورات  لمواكبة  المجتمع  داخ��ل  التطوعي 
في  خصوصا  الجمعوي  الحقل  في  المتسارعة 

مجاالت اشتغالنا.
-2         التأكيد على ضرورة إخراج المجلس 
االستشاري لألسرة والطفولة للوجود، وبتفعيل 
والعمل  للشباب  االس��ت��ش��اري  المجلس  دور 

الجمعوي للقيام بأدوارهما الدستورية. 
-3         مطالبة القطاعات العمومية المعنية 
الحركة  وب��إش��راك  بمسؤولياتها  باالضطالع 
سياسات  وإقرار  رسم  في  التربوية  الجمعوية 
عمومية مندمجة تعنى بقضايا الطفولة والشباب 

والمرأة.
وقائية  مقاربة  اعتماد  -4          الدعوة إلى 
لحماية الطفولة والمرأة من العنف بجميع أشكاله.
-5         إصالح شامل لمدونة األسرة بما يخدم 
المصلحة الفضلى للطفل، مع ضرورة إلغاء تزويج 

القاصرات.

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

حميد الدراق: اخل�شا�ص بامل�شت�شفيات العمومية
حممد لع�شل: التيار الكهربائي بالعامل القروي
فا�شل برا�ص: ه�شا�شة البنية التحتية الطرقية

خدوج ال�شال�شي: العي�ص الكرمي للم�شنني

أكدها المؤتمر الوطني 16 للجمعية المغربية لتربية الشبيبة »أميج«
تثمين المكا�شب الديبلوما�شية في ق�شية الوحدة الترابية ودعوة اإلى اإخراج

 الموؤ�ش�شات الد�شتورية للطفولة وال�شباب واالأ�شرة

الزيادة في أسعار المواد الغذائية تناهز 14 % ولهيب 
المحروقات يرفع تكاليف النقل ب 13 % 

اأ�شعار الزيوت والزبدة واللحوم والخبز 
تجهز على القدرة ال�شرائية للمغاربة  

الكلمات   المسهمة14
Al Ittihad Al Ichtiraki
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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الكندي ديفي�س من مخيم لالجئين 
في اإفريقيا اإلى المجد العالمي 

قدما  تطأ  عندما 
ديفيس  ألفونسو 
أحمد  ملعب  أرض 
الريان،  بن علي في 
ي���وم���ه األرب����ع����اء، 
بلجيكا  لمواجهة 
بالنجوم،  المدججة 
س���ت���ك���ون أح����دث 
العمالقة  خطواته 
في رحلة شاقة نقلته 

من مخيم لالجئين في 
إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم مع كندا التي احتضنته وعائلته.

وحقق الالعب، الذي يلعب كجناح وأحيان ا كمهاجم مع المنتخب 
وكظهير أيسر مع بايرن ميونيخ األلماني، الكثير في مسيرته، لدرجة 

أنه من السهل نسيان أنه يبلغ فقط 22 عاما.
ففي سن ال يزال العديد من المحترفين يشقون طريقهم إلى المستويات 
العليا في الرياضة، بات ديفيس من المخضرمين. أربعة ألقاب في الدوري 
األلماني، لقب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية، ليست 
سوى بعض اإلنجازات التي حققها في مسيرته االحترافية، التي بدأت 
عندما كان في سن الخامسة عشرة في الدوري األميركي لكرة القدم. ولكن 

قبل كل ذلك، كان عليه مواجهة أصعب الظروف.
ولد عام 2000 في مخيم لالجئين في غانا، من والدين هربا من الحرب 

األهلية في ليبيريا.
كان ألفونسو في الخامسة من العمر عندما حصلت عائلته على حق 
الهجرة إلى كندا، حيث نشأ بداية في ويندسور في أونتاريو، قبل أن 

ينتقل إلى إدمونتون في مقاطعة ألبرتا غرب البالد.
تكون الحياة قاسية بداية على الوافدين الجدد، إذ يستذكر نيك هوسيه، 
مدربه األول والذي بات الحقا وكيل أعماله »بعد التدريبات، كان يعود فورا 
إلى المنزل لتغيير حفاضات شقيقه وشقيقته، حين كان في العاشرة من 
عمره، ألن والديه كانا يعمالن مطوال وال يستطيعان تحمل تكاليف مربية«.

ففي بلد يعتبر فيه الهوكي على الجليد الرياضة األولى، بدأ ديفيس في 
إظهار إمكانات هائلة في كرة القدم خالل مباريات تقام بعد الدوام عندما 

كان في المدرسة االبتدائية، وسرعان ما تم رصد موهبته.
يستذكر تيم آدامس، مؤسس دوري ما بعد المدرسة »فري فوتي« حيث 

برز ديفيس ألول مرة »كان الطفل بمثابة هدية لكرة القدم«.
 ،14 إدمونتون، وعندما كان في سن  بأكاديمية كرة قدم في  التحق 
اكتشفه نادي »وايتكابس« الواقع في مدينة فانكوفر والذي ينافس في 
الدوري االميركي )أم أل أس( وانضم إلى فريق الشباب. وبعد ذلك، بدأت 

األرقام القياسية تتحطم.
برق نجمه سريعا في فانكوفر بعد أن بات في سن 15 وثمانية أشهر 
أصغر محترف كندي يلعب في الدوري األميركي، والحقا أصغر العب 
في تاريخ المنتخب األول عن 16 عاما وسبعة أشهر، بعد أيام من نيله 

الجنسية.
إال أن والدته كانت قلقة للدرب الذي يسير عليه ولم ترغب بداية في 
رحيله قبل أن ترضخ للواقع. لكنها طلبت منه أن يفي دائما بوعده لها 
وأال  األرض  على  قدماي  أبقي  أن  فتى صالحا.  أكون  »لقد وعدتها أن 

أنسى أبدا من أين أتيت«.
لفت انتباه مدير الرياضة في بايرن ميونيخ البوسني حسن صالح 
حميدجيتش، الذي يجول العالم بحثا عن المواهب النادرة، وانضم إلى 
العمالق البافاري عام 2018 مقابل 22 مليون دوالر في صفقة قياسية 

حينها في الدوري األميركي.

تنتظر الناخب الوطني، وليد الركراكي، مهمة صعبة في 
نهائيات كأس العالم في قطر، بعد ثالثة أشهر على تعيينه 
خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش المقال من منصبه، حيث 
يتطلع إلى قيادة أسود األطلس إلى ربع النهائي للمرة األولى 

في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.
العقد  نهاية  الرباطي  الفتح  مع  واع��د  مشوار  فبعد 
الماضي وآخر وجيز مع الدحيل القطري، حصد المدافع 
الدولي السابق المولود في فرنسا مجدا قاريا مع الوداد 
الموسم الماضي، عندما قاده للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 
واالحتفاظ بدرع الدوري المحلي، رغم محدودية التعاقدات 

بسبب عقوبات االتحاد الدولي.
بلوس«  »كنال  قناة  مع  مقابلة  في  الركراكي  وق��ال 
مثلي،  سابق  لالعب  استثنائية  فرصة  »إنها  الفرنسية: 
ارتدى قميص المنتخب أكثر من أربعين مرة«، مؤكدا أنه 

مستعد »لرفع التحدي«.
فالتحدي صعب، لكن المشاكس ابن السادسة واألربعين 
يجيد توظيف العبيه وتحفيزهم وتعزيز إمكانياتهم، كما 

أنه يعرف بصرامته وشخصيته القوية وال يقبل الخسارة 
بسهولة.

كان  عندما   2016 منذ  مغربي  وطني  مدرب  أول  فهو 
مكانه  يترك  أن  قبل  األطلس،  ألسود  مدربا  الزاكي  بادو 
وخليلوزيتش   )2019  –  2016( رونار  هيرفيه  للفرنسي 

.)2022 – 2019(
وبمجرد استالمه اإلدارة التقنية ل�«أسود األطلس« في 
نهاية غشت الماضي، أعاد نجم تشلسي اإلنكليزي حكيم 
زياش إلى صفوف المنتخب، بعدما كان أعلن اعتزاله دوليا 
بسبب خالف مع وحيد. حيث برر قرار استدعائه لزياش 
ب�«إنه العب يحب بالده، وقد أثبت ذلك منذ بداياته باختياره 

الدفاع عن ألوان المغرب«.
في  الواقعة  إيسون   – كورباي  في  المولود  الركراكي 
مدينة  من  ينحدران  لوالدين  الجنوبية،  باريس  ضاحية 
الفنيدق الشمالية على الساحل المتوسطي، راكم تجربة 
أوروبية بعد أن حقق حلم والده الذي أراد إرسال صورة 
شهادة  فحاز  مكتب،  وراء  يجلس  وهو  البالد  إلى  نجله 

جامعية في العلوم االقتصادية واالجتماعية.
مع  متأخرا  االحترافية  مسيرته  األيمن  الظهير  وبدأ 
راسينغ باريس في الدرجة الثالثة )1998(، ثم صعد مع 
تولوز إلى الدرجة األولى )1999 – 2001(، قبل أن يتوج 
بطال للدرجة الثانية مع أجاكسيو )2002( حاصدا جائزة 
أفضل مدافع، فيما كان أحد أبرز عناصر المغرب في مشوار 
وصافته لكأس أمم إفريقيا 2004 أمام تونس وخاض معه 

45 مباراة دولية.
راسينغ  بوابة  من  اإلسباني  للدوري  انتقل  وبعدما 
سانتاندر لموسمين حيث الحقته اإلصابة، عاد إلى فرنسا 

منهيا مشواره كالعب مع ديجون وغرونوبل.
وعبر دورات في فرنسا، دخل المدافع األنيق، الذي اكتشفه 
المدرب الفرنسي رودي غارسيا، سريعا السلك التدريبي، فبدأ 
مساعدا لمدرب المغرب رشيد الطاوسي لمدة سنة )2013(.

لمع نجمه سريعا بأسلوب عصري مع الفتح الرباطي 
وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش 2014. ثم قدم 
نفسه أحد أبرز المدربين الصاعدين بتسيده الدوري المحلي 

لموسم 2016 أمام القطبين الوداد والرجاء البيضاويين.
فتح التألق المحلي اآلفاق أمامه، فاختار تجربة خليجية 
من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020، 
لكن مشواره لم يستمر طويال اثر الخروج من الدور األول 

لدوري أبطال آسيا. 
عاد إلى الدوري المغربي مع الوداد خلفا للتونسي فوزي 
البنزرتي، محققا أمنية اللعب في ملعب محمد الخامس أمام 

الجمهور األحمر الكبير في الموسم الماضي.
انتهج أسلوب لعب هجومي جاذب جعله محبوبا لدى 
الجماهير بموازاة تحقيق اللقبين القاري والمحلي، فضال عن 
الوصول لنهائي كأس العرش حيث خسر بركالت الترجيح 

أمام نهضة بركان.
وسيكون الركراكي مطالبا بالكثير في قطر، حيث يساند 
منتخب بالده جمهور كبير من الجالية المغربية. الهدف 
األسمى هو تحقيق أفضل من نسخة عام 1986 عندما بات 
أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ ثمن النهائي، قبل الخروج 

على يد ألمانيا الغربية بصعوبة 0 – 1.

االتحاد الرياضي15
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قامت الدنيا ولم تقعد في المغرب عقب استبعاده من تشكيلة المنتخب 
الوطني بسبب جفاء مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش. بعد 
ضغوط جماهيرية كبيرة، عاد نجم تشلسي اإلنكليزي حكيم زياش بإقناع 
من المدرب الجديد وليد الركراكي، وسيكون أحد أسلحته البارزة في كأس 

العالم لكرة القدم في قطر.
أجرى الركراكي الكثير من الحوارات مع حكيم، الذي اعتزل اللعب دوليا 
بسبب خالفه مع المدرب البوسني »أخبرني بما لم يكن يعجبه في فترة 
الجفاء مع وحيد واألسباب الكامنة وراء ذلك، وأخبرته باألخطاء التي ارتكبها 
هو كذلك...« وأضاف »لم أعده بأي شيء، ما عدا أني أخبرته أني أعول عليه، 

وهذه حقيقة، أريده أن يكون في أفضل مستوياته«.
أكد الركراكي أن نجم ال�«بلوز« يستحق التواجد في مونديال قطر، المتالكه 
طاقة إيجابية »حكيم زياش عاد للمنتخب المغربي ألنه يستحق ذلك، الالعب 
يملك طاقة إيجابية، هو يعرفني كيف أعمل وأنا أعرفه أكثر، وأعرف طريقة 
تفكيره، عندما ترى كيف يلعب تقول مع نفسك من الصعب أال يتواجد في 

كأس العالم«.
يعاني زياش )29 عاما( األمرين في صفوف فريقه اللندني هذا الموسم، 
أو  منصبه  من  المقال  توخل  توماس  األلماني  السابق  المدرب  مع  سواء 
خليفته الحالي غراهام بوتر، لكن ذلك ال يقلق مدربه »ألنني، أؤمن بإمكانياته 
وتجربته كواحد من الالعبين األساسيين«، مشيرا إلى أنه تواصل معه منذ 
فترة ليحفزه »هو العب كبير ويشتغل بجد، ويستحق أن يكون معنا في قطر.
وأردف قائال »زياش لديه رجل يسرى قوية ويشتغل مع الفريق بشكل 

جيد، وأتمنى أن يقدم إضافة للمنتخب«.
ورغم اتخاذه قرار االعتزال دوليا، ظل زياش على تواصل مع الالعبين، 
وخصوصا العميد رومان سايس، الذي بعث له برسالة أكد من خاللها على 

العالقة الجيدة التي تجمعه بالعبي منتخب بالده.
وكشف قطب دفاع بشيكتاش التركي جوانب خفية من شخصية زياش 
بقوله »حكيم لديه شخصية قوية، لكن عندما تقترب منه، تكتشف أنه شخص 

لطيف جدا ويحب المرح«.
وأضاف »ما يعكسه للعالم الخارجي مختلف تماما عن شخصيته. في 
بعض األحيان تظن أنه متمرد، لكنه فقط يحب اللعب، وحتى عندما تتحدث 
إليه يقول إنه ليست له مشاكل مع المدرب، هو فقط يريد أن يكون على أرضية 

الملعب والمشاركة في المباراة«.

وتابع »إنه شخص أعزه كثيرا، فنحن نعرف بعضنا البعض منذ مدة، إنه 
شخص لم يتسبب قط في مشكلة مع الالعبين في المنتخب«.

الملعب، يعتبر زياش قيمة مضافة خارجه. هو  ورغم صعوباته داخل 
»صديق للجميع« في تشيلسي، ولديه تأثير إيجابي كبير على الفريق داخل 
الملعب وفي غرفة المالبس، كما يوصف بأنه شخصية واثقة تتوافق مع 
الجميع، وخاصة الالعب اإلنكليزي بيلي غيلمور، الذي بات الصديق المقرب له.
»ذا  نقلتها صحيفة  في تصريحات  اللندني  النادي  داخل  وقال مصدر 
أثلتيك«: »زياش فتى طيب، وصديق مع الجميع، وواثق دون أن يتكبر، في 
دقيقة واحدة، ستراه جالسا مع الالعبين األلمان، وبعد ذلك بلحظات يكون 

مع اإلنكليز وما إلى ذلك«.
كل مكان، حتى عندما  كبير في  إيجابي  تأثير  له  الواقع  »في  وأضاف 
التأهيل مع  إعادة  فترة  لقد قضى  لغيلمور،  أصيب، أصبح صديقا مقربا 
بيلي أثناء اإلصابة األولى وكان قريبا منه، عندما تعلم أنه يكبر غيلمور 

بثمانية أعوام، فقد ال تحدث هذه الصداقة«. 
وتحدث زياش، الذي انتقل الصيف قبل الماضي من نادي أياكس أمستردام، 
لمحطة زيغو سبورت الهولندية عن تجربته في تشلسي قائال: »كان نصف 
العام األول صعبا، بدأت على الفور بإصابة، ثم عدت، ثم تعرضت إلصابة 

أخرى. لذا فإن األمور لم تكن كما كنت أتمنى«.
وتابع النجم المغربي الذي يحظى بمتابعة العديد من األندية األوروبية، 
وفي مقدمتها العمالق اإليطالي ميالن المرجح انضمامه إلى صفوفه في 
فترة االنتقاالت الشتوية حسب تقارير إنكليزية وإيطالية »لكن، كما يعلم 
معظم الناس، أنا أؤمن دائما بنفسي. أعرف ما يمكنني فعله، لذلك ال أقلق 

كثيرا بشأن ذلك«.
وسيكون مونديال قطر فرصة له إلبراز علو كعبه والرد على تهميشه في 
النادي اللندني وإثبات جدارته باللعب في أكبر األندية األوروبية، حيث أكد 
أن االستعدادات جيدة »واألجواء والروح داخل المجموعة جيدة. نعرف ما 
»أعتقد أنها فترة  يتعين علينا فعله لنجعل المغاربة فخورين«. وأضاف 
مهمة للجميع في الوقت الحالي كي نظهر ما جئنا لتقديمه كفريق وبلد. 
بالطبع إذا نظرت إلى كل شيء حول الفريق وأيضا داخل المجموعة ستجد 
أن كل شيء يبدو جيدا، ولدينا تواصل جيد بيننا، ولدينا الكثير من المرح 
والعمل الشاق لهذا اعتقد أن هذه التركيبة جيدة بالنسبة للجميع ونتمنى 

أن نذهب بعيدا في البطولة«.

زيا�س ملهم المنتخب الوطني في مونديال قطر

زياش ضابط اإليقاع املغربي

ربما تحفل صفوف المنتخب المغربي لكرة القدم، بالعديد من 
الالعبين البارزين أصحاب األسماء الكبيرة في خطي الوسط والهجوم، 
 ولكن الظهير األيمن أشرف حكيمي يظل هو المحور األهم في أداء الفريق.
 2022 العالم  كأس  بطولة  المغربي  المنتخب  يخوض  وعندما 
التي تتواصل بقطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل، سيعول الفريق 
كثيرًا على خبرة وإمكانيات حكيمي في مواجهة هذه المجموعة 

الصعبة، التي يبدأ الفريق من خاللها رحلته في هذه النسخة من 
 المونديال؛ حيث تضم المجموعة منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.
واحتفل حكيمي قبل أيام قليلة بعيد ميالده 24، لكنه يحظى بخبرة 
هائلة اكتسبها من اللعب لعدد من أكبر األندية األوروبية على مدار 
 لسنوات الماضية، وكذلك من مشاركاته العديدة مع المنتخب المغربي.
والتحق حكيمي بقطاع الناشئين في نادي ريال مدريد اإلسباني 

في 2006، وهو ال يزال في الثامنة من عمره، وظل به حتى التحق 
بالفريق الثاني للنادي في 2016 ليجذب إليه األنظار بشدة عقب 
تألقه الالفت مع الفريق، ما ساهم في التحاقه بالفريق األول في 
دورتموند،  بروسيا  إلى  التالي  الموسم  في  إعارته  قبل   2017
موسمين. م���دار  على  األل��م��ان��ي  ال��ف��ري��ق  ص��ف��وف  ف��ي   ليتألق 

ليحقق  اإليطالي  ميالن  إنتر  إل��ى  حكيمي  انتقل   ،2020 وف��ي 
37 مباراة  في  أه��داف   7 سجل  حيث  أيضا،  كبيرا  نجاحا  معه 
انتقاله  في  هذا  وساهم  مدافعا،  كونه  رغم  اإليطالي  بالدوري 
معه  ليبدأ   ،  2021 ف��ي  الفرنسي  جيرمان  س��ان  ب��اري��س  إل��ى 
والحالي. الماضي  الموسمين  ف��ي  التألق  م��ن  ج��دي��دة   رحلة 

حتى  األن��دي��ة  مستوى  على  الحافلة  المسيرة  ه��ذه  وخ���الل 
اإلسباني  السوبر  منها  مهمة  ألقاب  ع��دة  حكيمي  أح��رز  اآلن، 
األندية  ومونديال  األوروب���ي  والسوبر  أوروب��ا  أبطال  ودوري 
توج  كما  دورت��م��ون��د،  مع  األلماني  والسوبر  مدريد  ري��ال  مع 
ج��ي��رم��ان. وس���ان  إن��ت��ر  م��ن  ك��ل  م��ع  المحلي  ال����دوري   بلقب 

مع  لقب  ع��ن  البحث  مرحلة  ف��ي  ال��الع��ب  ي���زال  ال  ه���ذا،  ورغ���م 
كأس  في  الثمانية  دور  من  معه  خرج  حيث  المغربي،  المنتخب 
الحالي  العام  مطلع  الكاميرون  استضافتها  التي  إفريقيا،  أمم 
للمباراة. اإلضافي  الوقت  في  المصري  المنتخب  أمام   بالهزيمة 

ويعول المنتخب المغربي كثيرًا على خبرة حكيمي في المونديال، 
خ��اص��ة وأن���ه م��ن أك��ث��ر الع��ب��ي الجيل 
الدولية؛  للمباريات  خ��وض��ًا  الحالي 
م��ب��اراة   53 اآلن  ح��ت��ى  ل��ع��ب  ح��ي��ث 
دول��ي��ة، س��ج��ل خ��الل��ه��ا 8 أه����داف من 

ال��ع��ام. ه���ذا  ال��ف��ري��ق  م��ع  م��ب��اراة   13 ف��ي  أه����داف   3  بينها 
 2018 م��ون��دي��ال  ف��ي  الفريق  م��ع  المشاركة  لحكيمي  وسبق 
اآلن  أص��ب��ح  ولكنه  ع��م��ره،  م��ن   20 دون  ي���زال  ال  ك��ان  عندما 
 أك��ث��ر ن��ض��ج��ًا وش��ه��رة وخ��ب��رة م��م��ا ك���ان ق��ب��ل 4 س��ن��وات.
ويتمتع حكيمي بإمكانيات فائقة من حيث السرعة والقدرة على 
من  المحكمة  لتسديداته  إضافة  المنافسة،  الفرق  دفاع  اجتياز 
الضربات الثابتة، والتي ساهم من خاللها في تسجيل العديد من 

تكون من أهم األسلحة التي األهداف للفرق التي لعب لها، وقد 
ف����ي م��ش��ارك��ت��ه يعتمد عليها المنتخب المغربي 

المرتقبة بالمونديال.

حكيمي كلمة �سر  الفريق الوطني

وليد الركراكي يريد تحقيق حلم كافة المغاربة
بعدما وفى بوعده لوالده

مودريت�س من الجئ �سغير اإلى 
بطل قومي كرواتي 

رغم أنه بات في سن السابعة والثالثين، ال يزال العب الوسط الدولي لوكا مودريتش الركيزة األساسية لمنتخب كرواتيا، أربع سنوات 
بعد قيادته إلى نهائي كأس العالم للمرة األولى في تاريخه. إنجاز سيحاول تكراره في مونديال قطر 2022 المتوقع أن يكون األخير لطفل بدأ 

كالجئ في بالد مزقتها الحرب.
مهد اختياره أفضل العب في مونديال روسيا 2018، باإلضافة إلى تتويجه مع ريال مدريد االسباني بدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، إلى فوزه 

بالكرة الذهبية ليكسر احتكارا دام عشر سنوات من األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال صانع األلعاب حينها بعد تسلمه الكرة الذهبية »مفتاح النجاح؟ من الصعب تحديد ذلك، العمل، المثابرة في األوقات الصعبة. أحب دائما أن أردد هذه 

العبارة )األفضل ليس سهال(«.
ويبدو أن تلك الكلمات لم تكن مجرد تصريح عابر في حفل زاخر، بل أثبت على مر السنوات أنه مثابر على االستمرار في العطاء، ونجح هذا العام أيضا في 

المساهمة بشكل كبير في تتويج الملكي مرة جديدة بطال ألوروبا وإلسبانيا.
وبات مودريتش أحد أبرز نجوم الكرة المستديرة في اآلونة األخيرة واألضواء مسلطة عليه، سواء على صعيد األندية أو المنتخب الوطني، في تناقض صارخ 
مع بدايته المتواضعة في منزل استحال بقايا مخلعة بعدما التهمت النيران جزءا كبيرا منه، في قرية مودريتشي التي دمرت خالل حرب االستقالل، حيث كان 
مودريتش يقطن في المنزل الصيفي لجده وهو اآلخر يدعى لوكا مودريتش، وقتل على يد القوات الصربية في األشهر األولى للنزاع )1991 – 1995( الذي حصد 

قرابة 20 ألف قتيل.
كان لوكا مودريتش في العاشرة من عمره عندما هرب مع عائلته إلى مدينة زادار الساحلية، التي تقع على بعد 40 كيلومترا . هناك، وسط ضجيج القنابل 

التي تتساقط على المدينة الساحلية، تفتقت خصال أحد أبرز المواهب المعاصرة في القارة األوروبية، الذي أصبح قائد ا لمنتخب كرواتيا.
لم تخف موهبة الفتى على أحد، السيما المدرب يوسيب بايلو، الذي رأى أن مودريتش »كان مثاال لالعبي جيله، قائدا محبوبا. كان األطفال يرون 

فيه في تلك الفترة ما نراه اليوم«. وبحسب صديقه ماريان بوليات، برزت موهبة لوكا وسط أجواء الحرب والنزاعات. وقال »تساقطت القذائف 
حولنا مليون مرة ونحن في طريقنا إلى التدريب، كنا نهرع إلى المالجئ«. واعتبر بوليات )41 عاما(، وهو العب محترف سابق أيضا، 

أن هذه الظروف التي خبرها مودريتش كانت »أحد العوامل التي ساهمت في أن يكون اليوم أحد أبرز العبي كرة القدم في العالم«.
التحق فيما بعد بنادي دينامو زغرب عندما كان في الخامسة عشرة من عمره )2000(، قبل االنتقال إلى توتنهام اإلنكليزي 

في 2008، ومنه إلى النادي الملكي اإلسباني عام 2012. لكن شعبيته الجارفة تلطخت بسبب التهمة التي وجهت 
إليه باإلدالء بشهادة زور أمام القضاء، في فضيحة فساد هزت كرة القدم الكرواتية، قبل أن تسقط عنه 

التهمة قبل أيام من حفل جائزة الكرة الذهبية 2018. لكن الكروات لم ينتظروا حكم 
المحكمة ليسامحوا مودريتش على كل ما قد يكون قد ارتكبه. 

ديفيس يبحث عن اجملد العاملي

حكيمي، القطار السريع

الركراكي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة

مودريش 
مهندس الوسط 

الكرواتي
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فاس.. افتتاح أشغال املنتدى العاملي التاسع لألمم املتحدة لتحالف احلضارات مبشاركة شخصيات بارزة من بينها األمني العام لألمم املتحدة

افتتحت أمس الثالثاء بمدينة فاس، أشغال املنتدى 
الحضارات،  لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع  العاملي 
مختلف  بني  والتعاون  الحوار  تعزيز  إلى  الرامي 
بمشاركة  وذلك  والحضارات،  والثقافات  املجتمعات 
العام  األمني  بينها  من  البارزة  الشخصيات  من  ثلة 

لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتميزت الجلسة االفتتاحية ألشغال هذا املنتدى، 
املنظم على مدى يومني تحت شعار »نحو تحالف من 
واحدة«،  كإنسانية  جميعا  لنتعايش  السالم..  أجل 
محمد  امللك  جاللة  وجهها  التي  امللكية  بالرسالة 
مستشار  تالها  والتي  فيه،  للمشاركني  السادس 

جاللته أندري أزوالي.
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  ويترأس 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، 
بشكل مشترك مع نائب األمني العام، املمثل السامي 
أنخيل  ميغيل  للحضارات،  املتحدة  األمم  لتحالف 
موراتينوس، هذا املنتدى العاملي الذي يعرف مشاركة 
1000 مشارك، موزعني بني وفود رسمية تنتمي إلى 
مجموعة دول ومنظمات أصدقاء التحالف واملجتمع 
املدني وفاعلني في مجال عمل التحالف وأكاديميني 

وشباب وطلبة.
الحوار  تعزيز  العاملية  التظاهرة  هذه  وتتوخى 
والثقافات  املجتمعات  مختلف  بني  والتعاون 
والحضارات ومد الجسور من أجل توحيد الشعوب، 
بعيدا عن اختالفاتهم الثقافية أو الدينية، وذلك من 
خالل تطوير سلسلة من اإلجراءات امللموسة الهادفة 

إلى تجنب الصراعات وبناء السالم.
على  تأكيدا  الحدث  لهذا  اململكة  استضافة  وتعد 
التزامها الفعال بمبادئ الحوار والتعايش واحترام 

اآلخر.
ويعتبر املغرب، بقيادة جاللة امللك، بلدا رائدا في 
مجال الحوار بني األديان، حيث يبذل كل الجهود من 
األديان  بني  والحوار  السالم  وتعزيز  تكريس  أجل 
وااللتزام  واالحترام  التسامح  على  القائم  والتعاون 

بالحقوق والحريات.
لتعميق  فريدة  فرصة  الهام  الحدث  هذا  ويمثل 
ومكافحته  العنيف  التطرف  محاربة  حول  النقاش 
املرأة  دور  وكذا  للتربية،  املركزي  الدور  وتعزيز 
كوسيط وصانع للسالم، إضافة إلى مكافحة معاداة 
الرياضة  دور  وتعزيز  األديان  وكراهية  السامية 
كوسيلة لتحقيق السالم واالندماج وتوحيد الخطاب 
حول الهجرة وتعزيز دور الزعماء الدينيني في نشر 
السالم والتعايش االجتماعي والتعدد الثقافي، وكذا 

مكافحة خطاب الكراهية على الفضاء الرقمي.
التاسع  العاملي  املنتدى  تنظيم  املزمع  من  وكان 
سنة  الحضارات  لتحالف  املتحدة  األمم  ملنظمة 
لكن  وتركيا،  إسبانيا  بني  مشتركة  برعاية   ،2020
تم تأجيله بسبب الوضع العاملي الناجم عن انتشار 

جائحة »كوفيد - 19«.

 موراتينوس يشيد بانخراط 

اململكة املغربية يف تعزيز السالم 
والتفاهم واالحترام املتبادل

التابع  الحضارات  لتحالف  السامي  املمثل  أشاد 
االثنني  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل  املتحدة،  لألمم 
بفاس، باالنخراط الكبير للمملكة املغربية في تعزيز 

السالم والتفاهم واالحترام املتبادل.
هامش  على  نظم  لقاء  خالل  موراتينوس،  وأكد 
الحضارات  لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع  املنتدى 
تحت  للمملكة  الروحية  العاصمة  تحتضنه  الذي 
على  واالنفتاح  لالكتشاف  كفضاء  »املتاحف  شعار 
اململكة  احتضان  أن  الثقافات«  بني  والحوار  اآلخر 
يؤكد  الحضارات  لتحالف  التاسع  العاملي  للمنتدى 
املشترك  العيش  تعزيز  في  واملتميز  الهام  دورها 

وتالقح الثقافات والحضارات.
عن  التعبير  في  املتاحف  أهمية  أبرز  وبعدما 
الهوية واإلبداع وتالقح الثقافات، شدد موراتينوس 

على األهمية الكبيرة للثقافة والفن في الوصول إلى 
السالم وتعزيز العيش املشترك والتفاهم واالحترام 

املتبادل.
لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع  املنتدى  أن  وتابع 
الحضارات يشكل مناسبة لبداية نقاش عميق وهام 
حول مستقبل اإلنسانية، مؤكدا في هذا الصدد على 
بالسالم،  ينعم  عالم  ظل  في  معا  نعيش  »أن  أهمية 
بدل  املتبادل،  واالحترام  والفهم  السالم  يسود  وأن 

الصراعات واألزمات واإلقصاء«.

رودريغيز ثاباتيرو: املغرب بلد 
ملتزم باحلوار بني احلضارات 
وفاعل نشط من أجل السالم  

أكد الرئيس األسبق للحكومة اإلسبانية، خوسيه 
تحالف  مبادرة  راعي  ثاباتيرو،  رودريغيز  لويس 
بالحوار  ملتزم  املغرب  أن   ،2004 سنة  الحضارات 
والتسوية  السالم  أجل  من  ويعمل  الحضارات  بني 

السلمية للنزاعات.
املغرب  وكالة  به  حديث خص  في  ثاباتيرو  وقال 
العربي لألنباء، بمناسبة املنتدى العاملي للحضارات، 
إن »املغرب بلد يراكم ثقافة الحوار )...( ويلعب دورا 
السلمية  والتسوية  السالم  لصالح  ومتزايدا  مهما 

للنزاعات«.
وأشار ثاباتيرو إلى أن »تحالف الحضارات يعني 
االتحاد والعيش املشترك، وفاس هي بالطبع عاصمة 

أجل  من  للقاء  ورمز  والروحانية  والتعايش  الثقافة 
من  الجديدة  النسخة  أن هذه  إلى  التفاهم«، مشيرا 
لتؤكد  »تأتي  الحضارات  لتحالف  العاملي  املنتدى 
وتجدد التأكيد على أن جميع الثقافات تتقاسم قيما 

وأن أهم قيمة تتشاطرها هي التفاهم«.
للحكومة  األسبق  الرئيس  دعا  السياق،  وفي هذا 
إسباني-مغربي مشترك لصالح  عمل  إلى  اإلسبانية 

السالم.
وأضاف قائال »يجب على إسبانيا واملغرب العمل 
معا، ألنه في كل مرة يعمل فيها البلدان معا، فإنهما 
يحوالن منطقة البحر األبيض املتوسط إلى مساحة 
لألمل ويخلقان أفقا لتفاهم أعمق بني الغرب والعالم 

العربي-اإلسالمي«.
وتابع ثاباتيرو »آمل أن تشكل جميع الدول التي 
تعمل من أجل الحل السلمي للنزاعات، مثل املغرب 
أجل  من  املفاوضات  لتعزيز  قويا  تحالفا  وإسبانيا، 

السالم في العالم«.
»أعتقد  الحضارات  تحالف  مبادرة  صاحب  وقال 
الذي يعد أهم  أنه يوجد على عاتقنا واجب السالم 
ضرورة حتمية لجميع الحضارات«، معربا عن قلقه 
بشأن »تضاعف النزاعات املسلحة، مع تهديد الحرب 

الباردة«.
وخلص إلى التأكيد أن »الرسالة واضحة، ال نريد 
الحادي  القرن  تعريف  نريد  ال  جديدة.  باردة  حربا 
السالم  نريد  العشرين.  القرن  أنه  على  والعشرين 
وحقوق  واالحترام  والتفاهم  والتعددية  والتعاون 
اإلنسان والتقدم، والقضاء على الفقر وعدم املساواة. 

للحضارة  أهمية  أكثر  أولوية  هناك  ليست  لذلك، 
اإلنسانية من السالم«.

املدير العام ملنظمة اإليسيسكو يشيد 
بريادة اململكة املغربية يف مجال حتالف 

احلضارات وتعزيز العيش املشترك

أشاد املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي للتربية 
والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، سالم بن محمد املالك، 
مجال  في  املغربية  اململكة  بريادة  بفاس،  االثنني 

تحالف الحضارات وتعزيز العيش املشترك.
لقاء نظم على هامش املنتدى  وأبرز املالك، خالل 
الذي  الحضارات  لتحالف  املتحدة  لألمم  التاسع 
اململكة  أن  للمملكة  الروحية  العاصمة  تحتضنه 
ومنتديات  لتحالفات  قرون  منذ  تؤسس  املغربية 
الديانات  بني  الشمل  لم  في  كبيرة  أهمية  تكتسي 

والحضارات.
ورمزية  أهمية  متصل،  سياق  في  واستعرض، 
املتاحف باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية، مؤكدا 
على أهمية تأطير األجيال القادمة وتعريفها بأهمية 
وصلة  لألجداد  وتراثا  تاريخا  باعتبارها  املتاحف 

وصل بني املاضي والحاضر واملستقبل.
من جهة أخرى، دعا املدير العام ملنظمة إيسيسكو 
إلى ترسيخ الفكر املتحفي، والعمل على مواكبة أداء 
سلبياتها،  ومواجهة  التكنولوجية  للثورة  املتاحف 
الحضاري،  الحوار  إثراء  في  مساهمة  من  لذلك  ملا 

نتاج  تراثية  كنوز  من  تضمه  وما  املتاحف  باعتبار 
وإرث للحضارات، وأنها مسارح مفتوحة لكل أنماط 
واملكان،  الزمان  لحدود  املتجاوز  اإلنساني  اإلبداع 
ومراكز مدنية واجتماعية بامتياز تساعد في تجاوز 

األزمات.
لسرد  موثوق  صرح  املتحف  أن  املالك  واعتبر 
أنماط  لشتى  مفتوح  ومسرح  الحضارية،  تجاربنا 
اإلبداع اإلنساني، ومراكز مدنية واجتماعية بامتياز، 

بحمولة فكرية ومنهجية، ومسؤولية ثقافية.

عبد هلل بوصوف: املغرب بلد 
حوار ومنوذج للتعددية والتنوع  
قال املؤرخ واألمني العام ملجلس الجالية املغربية 
املنتدى  تنظيم  إن  بوصوف،  هلل  عبد  بالخارج، 
للحضارات  املتحدة  األمم  لتحالف  التاسع  العاملي 
ونموذج  للحوار  كبلد  املغرب  مكانة  يكرس  بفاس، 

للتعددية والتنوع واحترام االختالف.
األخبار  قناة  به  وأبرز بوصوف، في حوار خص 
العربي  املغرب  لوكالة  التابعة   ،»M24« املغربية 
أن  العاملي،  املنتدى  هذا  افتتاح  عشية  لألنباء، 
املغرب »يعيش ما بعد التعايش، أي االندماج التام 
فكل مواطن مغربي يحمل  ما بني مختلف مكوناته؛ 
واملسيحية  واليهودية  اإلسالم  من  هويته شيئا  في 
والعربية واألمازيغية والحسانية، إضافة إلى الروافد 
»الشخصية  أن  مضيفا  واإلفريقية«،  املتوسطية 
في  أي صعوبة  تجد  ال  واملتنوعة  املتعددة  املغربية 

التعايش واالندماج مع اآلخر«.
واعتبر أن املغرب، »بلد الحوار بامتياز والنموذج 
املختلفة«،  السماوية  الديانات  بني  للتعايش  الفريد 
قبيل  من  اإلنسانية  املبادئ  عن  بالدفاع  يتسم 
أن  مؤكدا  االختالف،  واحترام  والتنوع  التعددية 
هذه العوامل كلها تشكل ضامنا لنجاح أشغال هذا 

املنتدى العاملي.
وبعدما أشار إلى أن اململكة املغربية لطاملا أولت 
والحضارات  الثقافات  للحوار بني  »أهمية قصوى« 
املغفور  جاللة  استقبال  املؤرخ  استحضر  واألديان، 
له امللك الحسن الثاني، للبابا يوحنا بولس الثاني، 
وكذا الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إلى املغرب 
سنة 2019، بدعوة من جاللة امللك محمد السادس، 
الفتا إلى أن جاللته ما فتئ يدعو في خطبه إلى أهمية 
تعزيز قيم الحوار والتقارب والتعايش بني الشعوب.
أمير  حرص  بوصوف  أبرز  السياق،  هذا  وفي 
على  السادس  امللك محمد  الجاللة  املؤمنني صاحب 
تمييز  دون  املسلمني  وغير  املسلمني  حقوق  حماية 
مؤخرا،  شريف،  ظهير  صدور  إلى  مشيرا  بينهم، 
الطائفة  شؤون  تنظيم  بشأن  الرسمية  الجريدة  في 

اليهودية املغربية.
التعايش  مبدأ  رسخ  اململكة  دستور  أن  وأكد 
والتعددية وجعلها أحد روافد الهوية الوطنية، وهو 
مبرزا  باملنطقة،  رائدا  نموذجا  املغرب  من  يجعل  ما 
يضم  الذي  الوحيد  اإلسالمي  البلد  هو  »املغرب  أن 
اليهودية«، كما يعمل  الديانة  أكثر من متحف حول 
اليهودية في  العديد من املعابد واملقابر  على ترميم 

اململكة.
إمارة  دور  إلى  اإلطار،  هذا  في  املؤرخ،  وتطرق 
مذكرا  للمغاربة،  الروحي  األمن  بناء  في  املؤمنني 
املؤتمر  أشغال  ختام  في  املعتمد  مراكش  بإعالن 
حقوق  حول  بمراكش   2016 سنة  املنعقد  الدولي 
شدد  والذي  اإلسالمي،  العالم  في  الدينية  األقليات 

على أهمية التعايش والحفاظ على حقوق األقليات.
وفي ما يتعلق برهانات هذا املنتدى العاملي، سجل 
دولي  سياق  ظل  في  ينعقد  اللقاء  هذا  أن  بوصوف 
الروسي-األوكراني  النزاع  بتداعيات  يتسم  صعب 
واألزمة الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد19-، داعيا 
النهوض  تحدي  لرفع  جريئة  قرارات  اتخاذ  إلى 

بالعيش املشترك.

ا�ضت�ضافة المملكة لهذا الحدث تاأكيد على التزامها 
الفعال بمبادئ الحوار والتعاي�ش واحترام الآخر

يف رسالة سامية إلى املشاركني يف الدورة التاسعة للمنتدى العاملي لتحالف احلضارات بفاس

جاللة الملك: قيم تحالف الأمم المتحدة للح�ضارات والمثل العليا التي 
يدافع عنها، هي نف�ضها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب

أكد جاللة امللك محمد السادس، أمس الثالثاء، أن قيم تحالف األمم 
الذي  والنموذج  عنها  يدافع  التي  العليا  واملثل  للحضارات  املتحدة 
يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم واملثل العليا التي يتبناها املغرب 

والنموذج نفسه الذي يعتمده.
وأبرز جاللة امللك، في رسالة سامية إلى املشاركني في الدورة التاسعة 
نونبر  22 و23  ينعقد بني  الذي  الحضارات،  لتحالف  العاملي  للمنتدى 
لتحالف  املؤسسني  األعضاء  باعتبارها من  املغربية،  اململكة  أن  بفاس، 
الحضارت، انخرطت في جميع املعارك التي خاضتها املنظمة ألسباب 

جوهرية تخص هوية املغرب وأخرى ترتبط بالتزاماته.
وارتباطا باألسباب الجوهرية لهذا االنخراط، أوضح جاللة امللك في 
نابعة  أنها  أزوالي،  أندري  جاللته  مستشار  تالها  التي  الرسالة  هذه 
والتالحم،  واالنسجام  االنفتاح  على  القائمة  املغرب  هوية  صميم  من 
واألمازيغية،  اإلسالمية،  العربية  مكوناتها  بانصهار  واملوحدة 
واألندلسية  اإلفريقية  بروافدها  والغنية  الحسانية،  والصحراوية 

والعبرية واملتوسطية.
أساسا  ترتبط  بأسباب  أيضا  يتعلق  األمر  أن  امللك  جاللة  وأضاف 
بالتزامات املغرب، بالنظر إلى أن »قيم التحالف واملثل العليا التي يدافع 
عنها والنموذج الذي يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم واملثل العليا 

التي يتبناها املغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده«.
املبادرة  هذه  في  البداية،  منذ  انخرط  املغرب،  إن  امللك  جاللة  وقال 
الرائدة وظل متشبثا بها بكل حرص وثبات، وذلك من خالل الدفاع عن 
على  العمل  من خالل  وكذا  للسالم،  ثقافة  باعتباره  وإشاعته،  االنفتاح 

تحقيق التنمية بمفهومها الواسع، باعتبارها ركيزة من ركائز السالم.
وأكد جاللة امللك في هذا الصدد »فبصفتنا أميرا للمؤمنني كافة، من 
كل الديانات، فنحن الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية في كل تراب 
اململكة املغربية، ونرى أن الدين يجب أن يكون حصنا ضد التطرف ال 
املحافل، من  القناعة في كل  الدفاع عن هذه  دأبنا على  له، حيث  مطية 

خالل الديبلوماسية الدينية للمملكة«.
للعلماء  السادس  محمد  مؤسسة  دور  أن  إلى  امللك  جاللة  وأشار 

واملرشدات،  املرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد  ومعهد  األفارقة، 
والتعريف  إفريقيا،  مشارف  على  املنتشر  للتطرف  التصدي  في  يتمثل 
باإلسالم باعتباره دين وسطية واعتدال، مبرزا جاللته أن املغرب ووعيا 
الذي  بالقرار  العامة لألمم املتحدة  إلى الجمعية  الدور، تقدم  منه بهذا 
الديانات  بني  بالحوار  »النهوض  بشأن   73/328 رقم  تحت  اعتمدته 
والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية«. وهو 

قرار دعمته 90 دولة.
من جهة أخرى، سلط جاللة امللك الضوء على استقبال قداسة البابا 
فرانسيس خالل زيارته التاريخية للمغرب، حيث »أكدنا بهذه املناسبة 
ظل  في  بعضها،  على  الثالث  السماوية  الديانات  انفتاح  أهمية  على 
البابا  بمعية  جاللته  توقيع  على  وكذا  اآلخر«،  وفهم  االختالف،  قبول 
املدينة  على  املحافظة  إلى  يدعو  الذي  القدس،  نداء  على  فرانسيس، 
الثالث،  التوحيدية  الديانات  أتباع  بني  للقاء  أرضا  باعتبارها  املقدسة 

ورمزا للتعايش السلمي والحوار واالحترام املتبادل.
قوية  ركيزة  يعد  الحضارات  تحالف  أن  امللك  جاللة  اعتبر  وبعدما 
للسالم، شدد جاللته على ضرورة إعالء كلمة الحوار الذي يضطلع به 

تحالف الحضارات، وضمان سبل نجاحه.
إال  الخالص  إلى  »ال سبيل  أنه  السياق  هذا  في  امللك  واعتبر جاللة 
بني  وحوارا  الحضارات،  بني  حوارا  يكون  أن  بشرط«،  لكن  بالحوار، 

األجيال، وحوارا بني القارات.
ودعا جاللة امللك في األخير إلى العودة إلى ما هو جوهري وأساسي 
في هذا الشأن، أال وهو »العيش املشترك«. وأوضح جاللته »فال خير 
يرجى من إطالق مشاريع كبرى إذا كنا ال نستطيع تجاوز هذه الحلقة 
األولى على درب تحقيق العيش املشترك، من أجل إنسانية واحدة تعيد 

وضع الكائن اإلنساني في صلبها«.
الدورة  يعقد  للحضارات  املتحدة  األمم  تحالف  أن  امللك  جاللة  وأكد 
إشارة  يعطي  بذلك  وهو  إفريقية.  أرض  على  العاملي،  ملنتداه  التاسعة 

قوية الستمراريته وبعده الكوني.

أشادت الكلمات، خالل اجللسة 
االفتتاحية ملنتدى حوار احلضارات 
يف دورته التاسعة بفاس، باالنخراط 
الشخصي جلاللة امللك محمد السادس يف 
دينامية العمل من أجل السالم والتعايش 
الديني وحوار احلضارات، ونوهت كلمة 
أنطونيو غوتيريس، األمني العام لألمم 
املتحدة، بااللتزام الشخصي والدائم 
جلاللته بالعمل ألجل احلوار والسالم 
والتعددية.
وقال غوتيريس، إنه يشكر شخصيا ملك 
املغرب الذي جعل من بالده رأس احلربة 
يف محاربة التطرف.
وكان أنخيل موراتينوس، األمني العام 
للمنتدى بدوره قد نحا نفس املنحى، 
وعلى املنوال نفسه تدخل وزير خارجية 
تركيا الشريك األممي إلسبانيا يف إنشاء 
ملتقى »حوار احلضارات«، وكاتبة الدولة 
اإلسبانية. فيما حظيت املكانة الروحية 
لفاس وحمولتها التاريخية ورمزيتها 
الثقافية بتنويه املتدخلني بعد أن كانت 
الرسالة امللكية املوجهة للمنتدى قد 
أشادت بفاس ورمزية اختيارها.
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رودريغيز ثاباتيرو: �لمغرب بلد 
ملتزم بالحو�ر بين �لح�شار�ت 

وفاعل ن�شط من �أجل �ل�شالم
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أحمد المديني
في زحام الحياة اعُذرنا إن كّنا قد نسيناك. أَما وقد غّيبك 
الثرى، من أسف  وُووَريت  المنصرم،  األربعاء  يوم  الموت 
مشّيعًا من قلة نادرة باقية من إخوان الصفا وخاّلن الوفا، 
بينما كنت شاغل الدنيا سيد قومك في زمن مضى، فمن حقك 
علينا، علّي بالذات، أنا من ساَلك قسرًا في غياب االغتراب، 
أن نستعيدك كما لو أني أراك للمرة األولى في نهايات سنة 
1974 واألعوام ما انصرمت، ووجُهك الصغير بدٌر منير ُيطل 

علينا في زنقة الجندي روش ذات صباح.
ليست  الذاكرة، وهي  إلى ُعصارة  التاريخ،  إلى  نحتاج 
تهويمًا وال كذبا وأضاليل تنُسجها نفوٌس مريضة لسّد نقص 

ال ُيعّوض فيها فُتحدث في رداء الحقيقة ثقوبا كي تنفخ في 
ِقربة الفراغ، وما تاريخ االتحاد بقواته الشعبية واالشتراكي 
قربٌة وال منطاٌد يسبح في الهواء، إنه سيرُة رجال ونساء، 
قادٍة وجنود مجهولين باآلالف، بأسماء من ذهب ومناقَب 
من شرف وغضب ولهب، وبشَيم األمازيغ والعرب ال سقط 

متاع من يبيع وجهه وعرضه وال يشبع من طول سغب.  
عّمي حسن، من هذه الصفوة وشعلة الجذوة، ال أذكر من 
لّقبه)عّمي( وهو الذي عاش حياته كّلها بال ِسن محدد، بدون 
تجاعيد في الوجه وال أخاديد حقد وضغينة في النفس، اللهم 
إال من نَصب. ذات صباح ونحن أقل من عدد أصابع اليد) 
مصطفى القرشاوي، عبد اهلل بوهالل، عبد الجليل باحدو، 
وصل عمر بن  في طور إطالق جريدة)المحرر(  وعبد ربه( 
جلون، المدير، وبرفقته الرجل األسمر ضئيُل القامة، كثيُف 
العينين،  ضّيُق  خفيف،  شارٌب  تحته  األنف  دقيُق  الشعر، 
واسُع الجبهة، رفيُع أصابع اليدين، وفيهما كان سرَّه كلَّه. 
جاء وصوله إلى زنقة الجندي روش حيث مطابع دار النشر 
المغربية ومقر مكاتب الجريدة القادمة، ومن قبل كانت تصدر« 
فلسطين«، في قلب عاصفة ركيكة  و«  المحرر األسبوعي« 
مفتعلة، بحنكته وصرامته عرف الشهيد كيف يهّدئها ويعيد 
الوافد إلى مركب كان أحد ربابنته، في جريدة التحرير لسان 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية وأخلص لهذا الحزب ولقي 
من وراء هذا عنتا إذ طرد من وظيفته في وزارة العدل وتعرض 
للبطالة وضنك العيش محتفظًا بصفاء نفسه بعيدًا عن صراع 

األجنحة واحتراب األشخاص له صداقاٌت كريمة وأحضاٌن 
دافئة وبُنكران ذات إلى حد الفناء، وبالطبع، حرفية مكتسبة 
لصنايعية زمان، أنامله خلقت ل« رصاص« المطبعة« وهو 

غوتنبرغ وقته. 
نحن الذين انطلقت » المحرر« بأقالمنا الهّشة تحت توجيه 
ورعاية دائمة لعمر بن جلون، ومصطفى القرشاوي، ومحمد 
عابد الجابري من خلف حجاب، عِملنا في حّيز ضيق جدا 
معتم بال مكاتب، نكتب فوق طاوالت كيفما اتفق ونحّرر كل 
المواضيع، إنما بوعي وانتباه، وبدون أجور ُتذكر. حيُِّزنا 
مقتطٌع ُعنوة من بناية دار النشر، من المطبعة، المطابع، هي 
في الركن الخلفي العميق بعد الممر الطويل على اليسار، 
والجواهري  الشيخي  الحقيقيون:  والربابنة  العمال  هنا 
الجابري.. صلة  عمر  المايسترو  وبالطبع  أكيبي،  وحسن 
الوصل األولى مع هذا الطاقم عبد اهلل بوهالل الخارج توًا 
وجاء عّمي حسن، لواله لما  من السجن)السياسي، دائما( 
ُعزفت السمفونية الباهرة ل« المحرر« ُتمسك أنامله بالحروف 

وتصنع من الرصاص الذهب.
اللينو«  ودارت األيام، ذهب عمل«  .. وُمِنعت »المحرر« 
وعّوض التصوير حروف الرصاص. ومثلما تفرقت السبل 
بآخرين غادر عمي حسن، الحقيقة أنه عاد إلى زمنه الشخصي 
ووحده يعرفه ويغشاه حين يشاء، كثيرون ظنوا أنهم عرفوه 
وهو لم يأنس إال إلى وحدته، يعيش في ماضيه يسّد به 
ثغرات وعيوب حاضر يأنفه وهو فيه وليس منه، تمأل عينيه 

وجوه كبار عاش معهم وعمل إلى جانبهم وأحبوه ومعهم 
تمثل أشكال النضال والحياة مترع بالوطنية وممتلئ حتى 
وتقاليد،  وأقواما وسالالت  حكاما  البالد،  بتاريخ  النخاع 
ثقافته عميقة الجذور، بأصول وفروع، توفرت لبيضاويين قلة 
من العصاميين، على الجامعة أن تتعلم منهم ال أن تمنحهم 
شهادات سرعان ما تبور، لذلك كان خزانا من المعلومات 
ومنجم أسرار، وذكاؤه وقّاد مع فطرة ال تبلى، ال يحتاج إلى 
المصطلحات واللغة الّصّماء وال الوجه المنقبض لمناضلي 
ذلك الزمان كي ُيسمع وُيقنع، يكفيه بذالقة اللسان أن يتكلم 
لينصت من حوله ويشّد إليه األنظار، ثم حين ينفّض الجمع 
يأوي إلى بيت قعيدته لكاع، تجمعت المرارات في النفس، 

وحزنه في القلب ال ُيذاع.
أمس مات عمي حسن، لذلك لن أذهب إلى حّي المعاريف. 
هناك كنت أجد أحمد الجوماري شاعر الثورة الموؤودة، 
ومحمد زفزاف القاص المعلم مغربا ومشرقا عاش كريمًا سّيد 
نفسه ولم يفز بأي جائزة أدبية ُتمنح اليوم لضعاف الهمم 
والمواهب؛ وال إدريس الخوري رحل جسده إلى الرباط تاركًا 
نصفا منه وروحه في مقهى البريس. لن أعثر على أثر ألحمد 
صبري ينحت قصيدة نثر يلقح فيها خوخة بضربات الجزاء، 
وإن طفت بين درب الكّباص في لمدينة لقديمة وشارع عالل 
بن عبد اهلل لن أرى طيف أحمد المجاطي يراود القصيدة في 
ثمالة كأس البارحة؛ سأعوج أخيرا على مرس السلطان عّلي 
ألتقي بآخر من يستحق التسمية من رجال الدار البيضاء، 

هيهات، ال أحد، ال أحد؛ قلت لن أيأس، هناك أمل، أجابني 
النادل في أطالل براسري مدام غيران. إذا عجلت خاطبني 
ُولد وهناك  الحبوس، هناك  درب  في  به  النادل، ستلتحق 
والسجاد  الفضة  باعة  متاجر  فوجدت  وصلت  مالذ.  آخر 
مغلقة، والزنيقات فارغة كأنها في جو ِحداد، وطرقت آخر 
باب فجاوبني صدى الغياب، صار له صوت وكالم: وصلَت 
متأخرًا، حسن بن عمر العلوي الّدفلي اآلن في مقبرة الرحمة 
ينام، ياه، كيف لم يعثروا لمثله على حفرة في مقبرة الشهداء، 
المهم، قد استراح أخيرا من تعب األيام ومن بؤس وُشح 
ّوسماجة األنام. مات وفاز بجائزة اإلخالص لنفسه، خير 
له وأشرف من تلك التي لم تستح أي لجنة من لجان وزارة 
الصحافة  لقيدوم  تمنحها  أن  سهوا  ولو  ففكرت  االتصال 

المغربية وتنقذ ماء وجهها من العار.
...وأنا، بعده، وغياب كل هؤالء األحباب، أين أذهب، وال 
طريق بعد، ال رفيق؟ » بَم التعلل ال أهل وال وطن وال سكن/ 
أريد من زمني ذا أن يبلغني ما لم يبلغه من نفسه الزمن«؟ 
رأيت عن ُبعد أيٍد تلّوح لوجوه بيضاء خلتني أعرفها وهي 
تضطرب فوق موج لجب بمجاديف من تراب وواحد ينشد 
مقطعا إلليوت من قصيده » األرض الخراب« وصوت يدعوني 
إليه، تعال، ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا، تعال، هذه الرحلة 
األخيرة وعندنا مقعد شاغر فال تتردد، األفق مسدود وقرص 
الشمس غرب؛ إنه زمن موحش وخير لك أن ترحل أو ستبقى 

وحيدا وتندم!

ح�شن بن عمر �لعلوي �لذي عا�ص ومات، ذ�َت مغرب

�الأميرة اللة مريم ت�شتقبل �لممثلة �لخا�شة لالأمين 
�لعام لالأمم �لمتحدة، �لمعنية بالعنف �شد �الأطفال

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة

حميد �لدر�ق: �لخ�شا�ص بالم�شت�شفيات �لعمومية

فا�شل بر��ص: ه�شا�شة �لبنية �لتحتية �لطرقية
محمد لع�شل: �لتيار �لكهربائي بالعالم �لقروي

خدوج �ل�شال�شي: �لعي�ص �لكريم للم�شنين
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�لكاتب �الأول للحزب �إدري�ص ل�شكر ينوه بكفاء�ت �لمكتب 
�لوطني ويحييها على �لوفاء و�اللتز�م بقيم �لحزب

عبد هلل الصيباري يسلم المشعل لفادي وكيلي عسراوي، الكاتب العام المنتخب للشبيبة االتحادية

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من 
المواد األساسية جيوب األسر المغربية، وهو ما 
أكدته بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية 
السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة 
عرفت خالل شهر أكتوبر من السنة الجارية ارتفاعا 
ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 
حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا بـ 8.1 في المائة 
بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 كما ارتفع مؤشر 
ذات  المواد  يستثني  الذي  األساسي،  التضخم 
العالية،  التقلبات  ذات  والمواد  المحددة  األثمان 
بـ 6,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022 
وبـ 7,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

وسجل المؤشر الرئيسي لألسعار عند االستهالك 
في شهر أكتوبر األخير ارتفاعا ملحوظا، بلغ 8.1 في 
المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، 
وذلك بسبب الزيادة في أثمان المواد الغذائية بـ 
بـ  الغذائية  المواد غير  وأثمان  المائة  في   13.8

4,3 في المائة. 
أعدتها  التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد 
الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 

الــزيــوت  أثــمــان  الخصوص  على  همت   2022
والذهنيات و»الخضر« بـ 2,5 في المائة والحليب 
والجبن والبيض ب  1,7 في المائة  واللحوم  ب 
0,7 في المائة و الخبز والحبوب بـ 0,3 في المائة 
و السكر والمربى والعسل والشوكوالته والحلويات 
ب 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت 
المائة  في   2,1 بـ  البحر  وفواكه  السمك  أثمان 
المواد  فيما يخص  المائة.  في   2,0 والفواكه ب 
الخصوص  على  هم  االرتفاع  فإن  الغذائية،  غير 

أثمان التعليم بـ 1,0 في المائة.

الزيادة يف أسعار املواد الغذائية تناهز 14 % 
ولهيب احملروقات يرفع تكاليف النقل بـ 13 % 

�أ�شعار �لزيوت و�لزبدة و�للحوم و�لخبز تجهز 
على �لقدرة �ل�شر�ئية للمغاربة

بعد االنتصار التاريخي للسعودية على األرجنتني
�لفريق �لوطني يح�شل على جرعة تحفيزية قبل مو�جهة كرو�تيا
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في  جديدة  مغامرة  المغربي  الوطني  المنتخب  يعيش 
كأس العالم للمرة الثانية على التوالي عقب نسخة 2018، 
والسادسة في مشوار »أسود األطلس« في تاريخ المونديال.
فقبل 4 سنوات، قدم المنتخب المغربي مشاركة مبهرة 
على مستوى األداء في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، 
لكنه ودع البطولة من الدور األول بنقطة واحدة من المباريات 

الثالث التي خاضها في مجموعته.
ورغم هذا، ترك المنتخب المغربي انطباعًا مميزًا في هذه 
البطولة خاصة مع مباراته األخيرة في المجموعة، والتي 
كان األقرب للفوز فيها على المنتخب اإلسباني العريق، ولكن 
األخير انتزع التعادل 2 – 2 في الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويستعد المنتخب المغربي حاليًا لخوض غمار المونديال 
من خالل نسخة 2022، ويسعى خاللها للظهور بشكل مغاير 
اعتمادا على اكتساب عدد كبير من العبيه لخبرة البطولة 
العالمية، إضافة إلى المسيرة المميزة للفريق في التصفيات 

اإلفريقية المؤهلة لمونديال 2022.
وكانت أفضل مشاركة للعناصر الوطنية على اإلطالق كانت 
في نسخة 1986 بالمكسيك، عندما اجتاز رفاق الحارس 
الدولي بادو الزاكي الدور األول )دور المجموعات( للبطولة، 
دون أي هزيمة، حيث تصدر المجموعة التي ضمت وقتها 

منتخبات إنجلترا وبولندا والبرتغال.
ولم يودع المنتخب المغربي نسخة 1986 إال بالخسارة بهدف سجله 
الدقيقة  في  المغربي  الفريق  األلماني في شباك  للمنتخب  ماتيوس  لوثار 

88 من المباراة.
وبخالف هذا، كان الخروج من الدور األول )دور المجموعات( هو مصير 

الفريق في 4 مشاركات أخرى سابقة بالمونديال.
ولكن المنتخب المغربي الحالي يمتلك الفرصة لتكرار ما حققه في 1986، 
خاصة وأن الفريق قدم مسيرة متميزة للغاية في التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
الست(  المباريات  جميع  في  )الفوز  الكاملة  العالمة  حقق  إذ  للمونديال، 
1 مع منتخب   –  1 ثم تعادل  التصفيات  الثاني من  الدور  بمجموعته في 

الكونغو الديمقراطية في عقر داره ذهابًا خالل الدور النهائي 
الحاسم، قبل أن يفوز عليه 4 – 1 إيابًا في المغرب خالل 

مارس الماضي.
إفريقيا  أمم  كأس  في  المغربي  المنتخب  الحظ  وعاند 
مطلع العام الحالي، ليخرج من دور الثمانية بالهزيمة أمام 
نظيره المصري في الوقت اإلضافي، لكن الفريق استعاد 
اتزانه سريعا وحسم بعدها بأسابيع بطاقة تأهله للمونديال.
ورغم نجاح المدرب البوسني الشهير وحيد خليلوزيتش 
2022، لم يتردد مسؤولو  في قيادة الفريق إلى مونديال 
االجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في استبداله بالمدرب 
وليد الركراكي في غشت الماضي، بسبب بعض االختالفات 
حكيم  بالالعب  استعانته  عدم  ومنها  النظر،  وجهات  في 

زياش نجم تشيلسي.
وسبق للركراكي )47 عاماً( العمل مدربا مساعدا بالمنتخب 
المغربي قبل سنوات، لكن خبرته التدريبية تظل مكتسبة 
من تدريب األندية منذ 2014 حتى رحيله عن تدريب الوداد 

البيضاوي بنهاية الموسم الماضي.
ويعول الركراكي على مجموعة من الالعبين المميزين 
المحترفين، ومعظمهم باألندية األوروبية، فضال عن توفرهم 
على إمكانيات فنية وخططية عالية، لكن المشكلة الحقيقية 
التي قد تواجه الفريق هي عدم انتظام البعض منهم في التشكيلة األساسية 

لفرقهم خالل الفترة الماضية.
كما يعول الركراكي كثيرًا على المهارة والخبرة المونديالية التي اكتسبها 
عدد كبير من الالعبين خالل مشاركتهم في نسخة 2018 في روسيا مثل 

بونو وحكيمي وسايس وأمرابط وزياش ويوسف النصيري.

يستهل المنتخب الوطني يومه األربعاء، بداية من الحادية عشرة 
صباحا بالتوقيت المغربي )الواحدة بالتوقيت القطري( بملعب البيت، 
مشوارا صعبا في مونديال قطر، بمواجهة كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة 

األخيرة، فيما  تلعب بلجيكا أمام كندا.
ويحمل الفريق الوطني على عاتقه مسؤولية كبيرة، حيث سيكون 
أداؤه محط أنظار كافة الشعب المغربي، التواق إلى تلقي خبر سار 

من دوحة العرب. 
إال  الوطني،  المنتخب  معسكر  تسود  التي  التفاؤل  أج��واء  ورغم 
الكرواتي،  الحذر واالحتياط يفرضان نفسيهما بقوة، ألن الخصم  أن 
المدجج بالنجوم، تحت قيادة ضابط إيقاع ريال مدريد لوكا مودريتش، 
الحضور. تسجيل  أج��ل  م��ن  فقط  بالدوحة  يتواجد  ب��أن  يقبل   ل��ن 

الوطني  المنتخب  بين  األولى  هي  الرسمية  المواجهة  هذه  وستكون 
وكرواتيا، والثانية في تاريخ مواجهتهما بعد األولى في كأس الحسن 
1998، استعدادا للمونديال الفرنسي الذي أنهاه  الدولية عام  الثاني 

برازيليو أوروبا في المركز الثالث.
ويملك الناخب الوطني وليد الركراكي مجموعة متناغمة من الالعبين، 
بتأطير من العميد غانم سايس، وزميله في العمق الدفاعي  نايف أكرد، 
وخلفهما حامي العرين ياسين بونو، أفضل حراس الدوري االسباني 
خالل الموسم الماضي، وفي الرواق األيمن يبرز القطار المكوكي أشرف 
األلماني،  بايرن ميونيخ  اليسرى، يتواجد نجم  الضفة  حكيمي، وفي 
نصير المزراوي، الذي فرض نفسه بقوة داخل الفريق البافاري، وفي 
األمام يتواجد الثالثي حكيم زياش، صاحب اليسرى الساحرة، والمراوغ 
الركراكي بين قتالية  سفيان بوفال، وفي العمق الهجومي، سيفاضل 

النصيري والحاسة التهديفية لحمد اهلل.
ومن المحتمل جدا أن ال يبدأ الركراكي بسليم أمالح، الذي يعاني 
من اإلصابة، حيث يرجح أن يضع ثقته في العب سامبدوريا اإليطالي، 
مودريتش  مراقبة  مهمة  إليه  يوكل  قد  الذي  الصابيري،  الحميد  عبد 
الكرواتي. المنتخب  فعالية  أراد تحجيم  هو  إن  من خطورته،   والحد 

م��ن االستهانة  دال��ي��ت��ش الع��ب��ي��ه  ك��روات��ي��ا زالت��ك��و  م���درب  وح���ذر 
هذه  سهلة،  مجموعة  سهل،  خصم  يوجد  »ال  أنه  مؤكدا  بمنافسيهم 
المجموعة«. عن  التأهل  هدفنا   )...( بفريقي  أثق   )...( العالم   بطولة 
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ي���رى ال��رك��راك��ي أن ال��ت��رك��ي��ز ف��ي م��ب��اراة ال��ي��وم 
ال��دور  نحو  العبور  طريق  في  م��ب��اراة  أه��م  بنظره  ألنها  ض���روري، 
تحقيق  أج���ل  م��ن  ت��رك��ي��زن��ا  ق��م��ة  ف��ي  ن��ك��ون  أن  »ويجب  ال��ث��ان��ي، 

األول«. ال����دور  تخطي  أج���ل  م��ن  حظوظنا  ت��ع��زز  ج��ي��دة   نتيجة 
جيد  فريق  لدينا  وصعبة.  معقدة  مجموعة  في  »سنلعب  وأض��اف 
 والروح المعنوية عالية والعبونا جيدون، ونحن نأمل أن ننجز شيئا«.
وإلياس شاعر )كوينز  ولن يتواجد الثنائي زكرياء أبو خالل )تولوز( 
في لقاء اليوم بداعي اإلصابة، لكن الركراكي  بارك رينجرز اإلنكليزي( 
يتوفر على مجموعة من الخيارات التقنية والتكتيكية، التي بإمكانه أن 

يعتمد عليها في هذه المباراة.
وسيدخل الفريق الوطني  يومه األربعاء  االستحقاق العالمي لسادس 
السابقة، وعلى  تاريخه، بطموحات تتجاوز سقف مشاركاته  مرة في 
1986، عندما تخطى حاجز الدور األول،  األقل تكرار إنجاز مكسيكو 

كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق ذلك.
وسيكون الجمهور المغربي كعادته حاضرا وراء أسود األطلس، حيث 
بدأت قبل أيام األعداد تتقاطر على العاصمة الدوحة، التي خلقوا بها أجواء 
رائعة، نقلوا عبرها رسائلهم التحفيزية إلى الالعبين، الذين يجمعون 
على أنهم سوف لن يدخروا أي جهد في سبيل إسعاد الشعب المغربي، 

وترك أصداء إيجابية في أول مونديال يقام على األراضي العربية.
كبيرة  ثقتنا  لكن  للغاية،  صعبة  ستكون  ال��م��ب��اراة  أن  األك��ي��د 
مركب  دون  م��ن  المواجهة  ستدخل  التي  الوطنية  العناصر  ف��ي 
ن��ق��ص، بحكم ت��وف��ر ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي ع��ل��ى أس��م��اء راك��م��ت من 
العالمية. المنتخبات  أعتى  وج��ه  ف��ي  للوقوف  يلزم  م��ا   الخبرة 

المغرب-كرواتيا
الشعب » المطحون« باألزمة 

االجتماعية وغالء األسعار 
يستحق الفرحة باالنتصار

عزيز بلبودالي
األربعاء  يومه  مباراة  كبير  بشوق  المغاربة  ينتظر 
التي يلتقي خاللها المنتخب الوطني المغربي بنظيره 
القطري،ويرسم  المونديال  منافسات  برسم  الكرواتي 
لفريقهم  األول  الظهور  هذا  على  كبيرة  آماال  المغاربة 
الوطني المطالب باللعب من أجل تحقيق الفوز أو على 

األقل تفادي الهزيمة.
كل  يمتلك  الوطني  المنتخب  أن  المتتبعون  ويرى 
المقومات التي يتوفر عليها أي منتخب عالمي،العبون 
مهرة وعلى درجة عالية من االحتراف،شروط لوجستيكية 
مثالية،بحيث لم يعد الحديث عن أي فوارق بين منتخبنا 
والمنتخبات األخرى المشاركة في مونديال قطر له أهمية 

أو جدوى.
هناك مقومات أخرى هامة جدا ستكون مؤثرة وفي 
صالح النخبة الوطنية وفي مقدمتها الحضور الجماهيري 
المغربي والعربي الذي تؤكد كل المعطيات أنه سيشكل 

حافزا مدعما لالعبي المدرب وليد الركراكي.
وبعيدا عن المقومات التقنية التي يتوفر عليها كل 
منتخب،المغرب أو كرواتيا،تحظى مباراة اليوم بمتابعة 
واسعة واهتمام كبير من طرف المغاربة الذين يتطلعون 
إلى أن تشكل هذه المباراة متنفسا لهم وجرعة أوكسجين 
تمنحهم شيئا من الفرحة والسعادة في ظل زمن امتد 
أن  يريد  ال  أنه  ويبدو  الجديدة  الحكومة  تنصيب  منذ 
ينتهي،زمن انفجرت فيه كل عناوين األزمة االجتماعية 
أسعار  كل  في  ارتفاعا صاروخيا  وشهد  واالقتصادية 
واحتقان  بلهيب  المغاربة  وأصاب  المعيشية،  المواد 

وأزمة حقيقية مست كل جوانب حياتهم.
فهل يدرك العبو منتخبنا الوطني أن الشعب في حاجة 

ماسة إلى الفرح؟
تداعيات  أن تخفف من  الكرة ممكن  أن  هل يدركون 
االختناق واالحتقان بسبب غالء األسعار وصعوبة التكيف 
مع شروط هذه الحياة التي أصبحت جد قاسية وغير 

محتملة؟
أكيد لن نحمل العبي المنتخب الوطني إصالح وضع 
متأزم تسبب فيه آخرون، لكن من حق هذا الشعب أن 
يأمل في أبنائه أن يجتهدوا وأن يكدوا من أجل صنع 
وال  والدعم  بالتشجيع  ال  عليهم  يبخل  لم  الفرح،فهو 
يغضب  أو  يحتج  أو  يشتك  والمساندة،ولم  باالهتمام 
أزاء ما يصرف على المنتخب من ماليير ومن أرقام مالية 
خيالية،وما يصرف في تنقالت وإقامات على المشرفين 
عليه وعلى شؤون الكرة في زمن األزمة الخانقة التي 

يكتوي بها المغاربة.
مع  يتناسب  كرويا  عرضا  المغاربة  وينتظر  ننتظر 
التطلعات، والشعب في حاجة إلى الفرح،فهل يستطيع 

منتخبنا الوطني في مباراة اليوم صنع هذا الفرح؟

حكم أرجنتيني لقيادة 
لقاء المغرب وكرواتيا

عينت لجنة الحكام التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم 
“الفيفا”، طاقم تحكيم أرجنتيني لقيادة مباراة  المنتخب 
الوطني أمام نظيره الكرواتي برسم الجولة األولى من 

مباريات المجموعة السادسة شمن مونديال قطر.
الدولي  الحكم  إلى  المهمة   بهذه  اللجنة  وعهدت 
بمساعدة  راباليني،  اندرياس  فيرناندو  األرجنتيني 
مواطنيه خوان بابلو بيالتي وييغو بونفا، فيما عين 

البيروفي كيفين أورتيغا كحكم رابع.
وتم تعيين الشيلي خوليو باسكونان كحكم رئيسي 
لغرفة الفار، بمساعدة األوروغوياني ليودان غونزاليس، 
للفار  حكما  تاران  نيكوالس  األوروغوياني  عين  فيما 
الخاص بحاالت التسلل، بمساعد اإليطالي باولو فاليري.

برنامج يومه األربعاء
 األربعاء ضمن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر 

بالتوقيت المغربي:

* المجموعة الخامسة
)14.00( ألمانيا – اليابان   

)17.00( إسبانيا – كوستاريكا 
* المجموعة السادسة:

)11.00( المغرب – كرواتيا 
)20.00( بلجيكا – كندا 

إبراهيم العماري

الجامهري املغربية تنتظر الفرحة من قطر

القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  قال طبيب 
الدكتور عبد الرزاف هفتي، أول أمس االثنين، 
إن الحالة الصحية لالعبي المنتخب »جيدة 

على العموم«. 
وأوضح هفتي في تصريح صحفي، أن هناك 
إصابات خفيفة لدى بعض الالعبين، مؤكدا 
أن الحالة الصحية للمجموعة ال تدعو للقلق 

وتبقى جيدة على العموم.

عناصر  جميع  أن  الصدد  هذا  في  وأب��رز 
المنتخب الوطني شاركت في الحصة التدريبية 
المبرمجة يوم االثنين، بمن فيهم الالعب سليم 
طفيفة،  إصابة  من  يعاني  كان  الذي  أمالح، 
ومن المحتمل أن يشارك في المباراة األولى 
للمنتخب الوطني في إطار كأس العالم قطر 

2022، والتي ستجمعه بنظيره الكرواتي.
وبخصوص الالعب زكرياء أبوخالل، الذي 

التحق بالمنتخب وهو يشكو من إصابة، قال 
عموما«،  »جيدة  الصحية  حالته  إن  هفتي 
مضيفا أنه يتوقع غيابه عن المباراة األولى 
المباراة  لخوض  جاهزا  سيكون  حين  في 

الثانية ضد المنتخب البلجيكي.
فقال  إلياس شاعر،  الالعب  حالة  عن  أما 
طبيب المنتخب الوطني إنها في تحسن بنسبة 

70 إلى 80 في المائة. 

المغربي  الوطني  المنتخب  ويستهل 
نظيره  بمواجهة  العالم  كأس  في  مشواره 
الكرواتي، يومه األربعاء على أرضية ملعب 
صباحا   11 )الساعة  ب��ال��خ��ور  »البيت« 

بالتوقيت المغربي( .
ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة 
السادسة إلى جانب كل من بلجيكا وكرواتيا 

وكندا.

الدكتور هيفتي يؤكد جاهزية العبي المنتخب الوطني 

دقت ساعة الحسم

شاعر لن يكون متاحا يف لقاء اليوم

الـريـــاضي
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الخبرة والمهارة سالح  أسود األطلس في المونديال
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حمد الله، أحد األسلحة الهجومية الفعالة داخل املجموعة الوطنية

المنتخب 
الوطني ينتظر 

كرواتيا من 
اأجل كتابة 

تاريخ جديد


