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يف جلسة  ضمت غرفتيه أول أمس االثنني  
البرلمان المغربي يقرر »اإعادة النظر« 

في عالقاته بالبرلمان الأوروبي

الموقف من قرار 
البرلمان الأوروبي 

 ذ. حبيب المالكي )*(

إن المبادرة لهذا الموقف، تأتي من منطلق ما صدر عن 
التاريخ وحسن  األوروب��ي؛ من موقف شارد عن  البرلمان 
واألعراف  القانونية  الشرعية  لقواعد  ومتجاوز  الجوار، 
الدولية. ولعل الوعي بمحددات هذا القرار التي آلو على 
على  يعين  تركيبه،  التي حكمت  والصيغة  ذكرها جميعا، 

بلورة قراءة صحيحة له، واتخاذ موقف منه.
التآمري  الفكر  مسألة  على  شخصيا  أتحفظ  كنت  وإن 
-وبشكل  شك  أدن��ى  يساورني  فال  الحسابات،  وتصفية 
ومنذ  انبنت  القرار  هذا  سياقات  أن  وموضوعي-  هادئ 
التي أظهرت  مدة، على سيرورة من األحداث والتراكمات 
المغرب قوة اقتصادية إقليمية صاعدة، ومركز ثقة وفضاء 
للحوار والتعددية والتعايش، وركنا موثوقا لحسن الجوار. 
وهو ما كان يزعج العديد من األطراف المناوئة لكل تقدم 
الموقف  هذا  يكون  أن  يعدو  ال  وبالتالي  المغرب.  يشهده 
نتاج مسلسل من ردات فعل، ظاهرها ليس كباطنها؛ ظاهرها 
وضعية حقوق اإلنسان، وباطنها »ابتزاز« وتحريض يسعى 
لفرملة إنجازات المغرب االقتصادية، وحياد واستقالل قراره 
السياسي، ونفوذه الجيوسياسي إفريقيا وعربيا، وعالقاته 

المتميزة مع جميع البلدان.
وأجد تأكيدي راسخا على:

سياسة  على  تستقر  األوروب���ي،  البرلمان  توصية  أن 
ممنهجة، تنبني أوال، على تجاوز غير مشروع قانونيا وأدبيا 
الختصاصاته، وثانيا، على التدخل في شؤون مؤسسات 
القضاء واستقالليته وسير العدالة، وثالثا، على نزعة من 

الوصاية المتنافية مع الشرعية الدولية؛
ال يحتاج المالحظ الموضوعي، لكثير عناء، كي يقف على 
العليا  والمؤسسات  السلطات  السياسية وحرص  اإلرادة 
للدولة، على تعزيز حماية حقوق اإلنسان الفردية والجماعية، 
وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والحرص على تطبيق 
المقتضيات القانونية الوطنية وااللتزامات الدولية المتعلقة 
بحقوق اإلنسان. وبالتالي فهذه االنتقادات غير المسنودة 
بأي شكل من أشكال المالحظة والتبّين، تبقى تدخال سياسيا 

تعسفيا في شؤون دولة ذات سيادة؛
البرلمان  عن  الصادرة  المتفرقة  اإلش��ارات  كل  تعكس 
األوربي، عدم حياده بالمرة وافتقاره إلى هذه الصالحيات 
باألساس، ومحاولة البحث عن حاالت معينة صدرت فيها 
أحكام أو ال تزال معروضة على القضاء، يعزز بها ادعاءاته 
التعسفية والمنحازة، ويحاول من خاللها التأثير في مقررات 

القضاء، ضدا على المواثيق الدولية والتقاليد واألعراف.
حقوق  مجال  في  دولتنا  سياسة  موجبات  من  انطالقا 
أي حديث  إن  الحقوقية،  مكتسباتنا  ودفاعا عن  اإلنسان، 
ازدواجية  يحتمل  ال  اإلنسان  حقوق  حالة  عن  موضوعي 
المعايير، وال تقييم الوضعيات بمنطق المقاربة المثالية 
لألحكام واإلجابات، خصوصا أن بعض الدول األوربية ال 
تزال بعيدة عن الكثير من المعايير الدولية التي يتبناها 

المغرب في مجال الحريات واستقالل القضاء.
هناك حرص دائم من المغرب للوفاء بالتزاماته وتعهداته 
لالنخراط  الدائم  تشجيعه  في  جليا  ذلك  ويظهر  الدولية، 
والتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان، واستقبال المساطر 
الخاصة، والنهوض بقدرات المؤسسات والفاعلين، والتفاعل 
الوطنية والدولية الصادرة عن  التقارير  اإليجابي مع كل 
المؤسسات والهيئات المعنية، وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان، 
عبر توفير الضمانات األساسية لالستدامة في حقوق اإلنسان، 

وإدراجها في كل البرامج واألوراش.
منعطفا يحمل  كان  وإن  الموقف-  أن هذا  متفائل،  وأنا 
أنه سرعان ما  تداعيات مقلقة على العالقات المستقبلية- 
التعاون،  وجودة  االستراتيجية  الشراكة  روح  ستنتصر 
الحكمة  من  بالقليل  األوربي  البرلمان  أعضاء  اتسم  متى 
واالستقاللية، وأتذكر جيدا أن هاتين الصفتين كانتا لدى 
رئيس البرلمان األوروبي السابق، السيد دافيد ساسولي؛ 
بداية  في  األوروبي  البرلمان  بزيارة  قمنا  حين  ولمستها 
الوالية التشريعية العاشرة، وكانت نتائج هذه الزيارة جد 

مثمرة على المستوى الديبلوماسي والتعاون البناء.
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أحمد المديني

من  والتخفيف  السرعة  بنقيض  بطء  كلمُة  ترتبط 
يجري  الهٍث  فعٍل  وبكلِّ  السريعتين،  والحركة  الخطو 
فيه المرُء وتتوالى األحداُث ِتباعًا ال وقت معه للّتأّني، 
لزمٍن يأكل بعَضه السباُق إيقاعه. شاعت الكلمة بمناسبة 
صدور كتاٍب لقَي حفاوًة ودعايًة كبيرة في العالم الذي 
ينتسب إليه، والغريب لقَي ذاتها بترجمته إلى العربية 
من ِقبل أناس البطُء فيهم بليٌة ال مزية عندهم ُترتجى.
نشر الصحفي والباحث الكندي كارل أونوريه كتابه » 
الفرنسية  إلى  ُترجم   )In praise of slow »)2004
 Eloge de la lenteur« »في السنة الموالية بعنوان
البطء«  مديح  في  العربية«  إلى  ومنها   )Marabout
2017(ُمحققًا  كلمة،  مشروع  الجنيدي،  )ترجمة ماهر 
مبيعا قياسياً، يلفت األنظار لمحتواه ومعلوماته الطريفة، 
لما يتهّدد اإلنساَن جّراء اإليقاع السريع جدا  ُهه  وتنبُّ
لمجرى حياته وسعيه في كل اتجاه ُينسيه نفَسه ويفقُده 
السعادَة في عصر استهالكي مجنون. وبما أن العرب 
وشعوبا مثلهم مقّلدون ومستنسخو شعاراٍت وموضات، 

فقد ُطبع الكتاب مرات أصلية ومزّورة وُوّزع واسعا بينما 
ال موضوعه وال محتواه يعنياننا، فنحن مجبولون من 
البطء وبلداننا موطُنه، ويمكن أن نعّلم الشعوب الغربية 

الرأسمالية الصناعية المتمدنة فنَّه ومدارَسه.
قبل هذا التاريخ كان ميالن كونديرا قد أصدر روايته 
 »la lenteur« المكتوبة منه بالفرنسية للمرة األولى
»البطء«  العربية  إل��ى  وترجمت   )1995 )غاليمار، 
النقد  بعُض  وتتبعها   )2013 قاسم،  بن  خالد  )نقلها 
العربي بالتفسير والتأويل أخرجها عن مفهوم مؤلفها 
ونظريته المبثوثة فيها، لم يستوعب سخريَته من قَيٍم 
غربية سائدة مثل الشهرة والسعي للسلطة والعالقات 
الخطرة إلخ، والبطء الذي توفر في زمن قديم هو الذي 
أداَر فيه أحداَث الرواية ووضع شخصياِتها ليشتركوا 
في مناورات ويعيشوا نوعا من الحياة لم يعد متاحا، 
وكما عند كونديرا دائما فهناك إما أطروحة مطوية أو 
ِسجاٌل أو دفاٌع مباشٌر وتأّمٌل حول أفكار في مدار عالقِة 
الفرد الغربي بثقافته وأزمنته. يفعل هذا للتشويش على 
ُح نقَض الحقيقة  اإليهام المرتبط بصنعة التخييل ترجِّ
بتحوير الواقع، وألنها طريقته)الفنية( َتشبك السردّي 
بالفلسفي النظري وهي ُتبطُئ حقا وأجُدها ركيكًة مقَحمة. 
في جميع األحوال، هو ليس البطء الكسول، بل ذاك القرين 

بالفطنة والّداعي إلى اليقظة والتأمل.
هل نملك نحن ترَف التفكير بهذا المعنى والطريقة، 
ليس ألننا غارقون حتى الرقبة في بطء تاريخي مزمن، 
م العادة فينا  واأليام تتداوُلنا على مّر الفصول، بل لَتحكُّ
الجاثم على كثير من  الُمسئم والعقيم  التكرار  وطابِع 
مظاهر حياتنا لم تفلح عوامُل وأسباُب النمو والتغيير 
البنيوي في ميادين شتى بأدوات تحديث العصر الفائقة، 
وبرامجها ومصطلحاتها ورطاناتها كلها؛ في صقلها 
وإحداث تغّيرات عميقة في العقليات والنفسيات وأشكال 
السلوك، تجعلك تتساءل أحيانا إن كنا نراوح الزماَن 

والمكان ذاَتهما بينما نحتفل كل عام مع العالم بقدوم 
سنة جديدة. لو اقتصر االنحباس العقلي والشعوري 
وكأن  وإس��ف��اف،  بتبخيس  العامة  نسميهم  من  على 
المفروض أن يبقى الناس دائما عامة، لقلنا بالنسبية 
النخبة  الثقافة، ولكنها  الطباع والتفاوت في حظ  في 
ذاتها ما تنفك تدور في أفالك الماضي وتستنسخ نماذجه 
بطرق ملتوية، مرة انتسابًا إلى أصالة، أي إلى تراث ال 
تفهمه بل وتزدريه، فيها من يأنف من التحدث بدارجة 
شعبه � دعك من الفصحى يِصمها متخلفة � ومرًة بِحسٍّ 
وطورًا  يوميا؛  يغير جواربه  كمن  وانتهازي  برغماتي 
بصفاقة  مزدهرٌة  ساللٌة  ه��ؤالء،  والممتثلون  امِتثاال، 
وإفراط، ما بعدهما، عدوها اللدود التغيير الحقيقي وكم 
تعشق الكرنفال. وهذا يصبغ المشاركون فيه وجوَههم 
بالمساحيق، ويضعون األقنعة، ويستعرضون ويختلطون 
إذا ظهر المعنى ال  بال حساب. هذا يكفي فقديما قيل: 

فائدة في التكرار.
ومكناس،  وفاس،  البيضاء،  الدار  في  كنَت  ...وإذا 
والرباط)عاصمة األنوار( ومدٍن مغربيٍة أخرى، ولو في 
فجٍّ عميق، فإنك َتحلُّ بمدينتين: العتيقة، مدينة التاريخ 
للفقراء،  اليوم متروكٌة  واألجداد والماضي، غالبًا هي 
َد المقابر،  هجَرها األبناُء واألحفاد، وإذا تفّقدوها فتفقُّ
قد طالها النسياُن وإما فولكلور يزوره األجانب، أحيانا 
باإلعجاب،  ويجاملوننا  القديم  ليروا وجهنا  نرافقهم، 
أو  الحيوان  حديقة  زوار  يقدمه  الذي  الفستق  بمثابة 
المستعمر،  بناها  العصرية،   للِقردة. والمدينُة  الغابة 
وفي مساحتها شّيَد منشآت الدولِة والمدنيِة الحديثة، 
أقام المتاجَر والمدارَس والمستشفياِت ومثله، بنياُنها 
العتيُد ال يزال شامخًا ال ُتنكره العيُن أو َيجَحده العقُل، 
لقوة البرهان. كثيٌر استوطنها وقتا أو فتح بها محال، 
أو يزورها متنزِّهًا، ففيها المكتبة والسينما والواجهة 
والمطعم والحانة. ولّما تكاثرنا فيها لم نمتلك روحها 

ولم نكد نعرف سلوكها، هي في األصل لم ُتبَن لنا وإنما 
)األهالي(  للجاليات األجنبية المستعمرة، بينما نحن 
محمد  شارع  وراء  مثال  َلجزا  حّي  في  هناك،  أوكاُرنا 
الخامس وخلف األسوار.. ثم فسدت األمكنة، بين »مرس 
أمس، وحالها اليوم بالدار البيضاء، ُيدمي  السلطان« 
الفؤاد وليس يبكي المآقي فقط، مهرجان فرح ومهازل 
وزالزل رصدُت بعضها في روايتي »رجال الدار البيضاء«، 
الرجال الذين كانوا لو ذهبت إليها اليوم لرددت مفجوعا 
ِم/  مطلع معلقة عنترة نفسه: »هل غادَر الشعراُء من ُمَتَردَّ

ِم«! أم هل عرفَت الداَر بعد َتَوهُّ
...ثم تكاثر العمران، وشّيدنا نحن أيضا وعّززنا بما 
استطعنا وجرؤنا عليه الدولَة الحديثة، التاريُخ بوجوٍه 
وٍسير رجال ومآٍس ومفاخَر يشهد عليها، وذهبنا أحيانا 
لكن  والتجديد،  التحديث  في  بعيدة مشهودًة  أشواطا 
فصاما قاصما سكننا، شَطرنا قسمين، ال نعرف كيف 
نصنع التركيب بين قديم وحديث، وليس تلفيَق األصالة 
بالمعاصرة، وأن نشعَر بوجودنا، فوق البهرجة، في قلب 
الزمن الحديث وحين نحاول أن ننتج نقيض )األطروحة( 
تخرج ُتطّل أشباح وتنقّض غيالن. كم جميل أن تذّرع 
البالد طوال وعرضا بطُرق سّيارة، تختصر المسافات، 
حقا، والوقت وهمًا، يمعن بطيئا، ليله كنهاره، وإذ نمشي 
في نفق طويل نحب أن نعرف متى نصل إلى تظهر ُكّوة 
الضوء، بقلوب مؤمنة، وإرادات صادقة، ومشاريَع جذرية 

لغٍد خاّلق ال لربح الوقت بالتكرار. 
إذا ذهبَت إلى الرباط، اقِصد شارع محمد الخامس، 
وانزل من رأسه تحت الممر الطويل، وانظر إلى الجهة 
المقابلة سترى بناية ضخمة هي مجلس النواب وال تسأل 
عن المعنى. ثم ُعد بانتباهك إلى كشك الروبيو للصحف 
وما تبقى من كتب، واسأل عن المعنى، وأخيرا ستستوقفك 
واجهة أعالها »مكتبة األلفية الثالثة« أجمُل وأبلغ عنوان، 

هذا تفاؤل وبشرى، قل غدا ربما نجد المعنى.

في ذمِّ البطء وتقريظ ال�سرعة، من اأجل معنى جديد

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة حول:

خدوج ال�سال�سي: النهو�ض بال�سياحة الثقافية والإيكولوجية وتحقيق  التنمية المجالية

�سلوى الدمناتي: الحد من تداعيات القت�ساد غير المنظم
نور الدين اآيت الحاج: التدابير الجدية لتطوير ال�سياحة الداخلية

حميد الدراق: تقديم الدعم للتجار والنهو�ض بالقطاع التجاري في الو�سط القروي

أكبر مترين متعدد اجلنسيات يف القارة اإلفريقية  يجرى ما بني 22 ماي و16 يونيو 2023

المغرب واأمريكا ي�ستعدان لتمرين »الأ�سد الإفريقي 23« في �سبع مناطق منها المحب�ض

عبد ال�سالم الم�ساوي: 
طريق ملكي نحو الم�ستقبل

ذ.�سالح الدين 
ال�سنقيطي: البتزاز...

محمد الموموحي: قرار البرلمان 
الأوروبي وحكاية حقوق الإن�سان

الدورة 15 من البطولة االحترافية
الوداد في اختبار ملغوم اأمام الما�ض 
واتحاد طنجة يتحدى الجي�ض الملكي

يخوض متصدرا ترتيب الدوري االحترافي، الجيش الملكي والوداد 
الرياضي، يومه األربعاء شوطا جديدا من أشواط التنافس على لقب 
من   15 الدورة  نفسيهما خالل  االحترافي، حيث سيجدان  الدوري 

الدوري أمام امتحان تكتيكي كبير. 
اتحاد طنجة،  استقبال ضيفه  عند  العسكري  الفريق  وسيحاول 
الفوز، من  نقاط  انتزاع  بالقنيطرة،  البلدي  بالملعب  األربعاء  يومه 
أجل مواصلة التشبث بالزعامة، وانتظار هدية من المغرب الفاسي.
ويتوفر الجيش الملكي، الذي سيدخل المواجهة برهان تعويض 

إخفاق الدورة الماضية أمام الرجاء...

مبيعات الطماطم المغربية لدول 
التحاد الأوروبي زادت بـ 38 % 

على ح�ساب الطماطم الإ�سبانية

ال�سندوق الوطني لل�سمان 
الجتماعي ي�ستعد لعتماد 

�سركة لتدبير م�سحاته

زاد المغرب مبيعاته من الطماطم إلى الدول األعضاء في االتحاد 
الماضية،  الخمس  السنوات  ٪ طوال   38.05 بنسبة  األوروبي 
في المقابل تراجعت مبيعات الطماطم اإلسبانية نحو األسواق 
الموقع  أمس  عنه  كشف  حسبما   .٪  -23.97 بنسبة  األوربية 
اإلسباني المتخصص  »هورطوأنفو«. وأصبح المغرب بالفعل 
ينافس إسبانيا ندا للند في حجم الطماطم المباعة داخل االتحاد 
بيانات  باستخدام   Hortoinfo أعدته  لتقرير  وفًقا  األوروبي، 
 . )Euroestacom )Icex-Eurostat من الخدمة اإلحصائية

الوطني  للصندوق  اإلداري  المجلس  أشغال  األربعاء،  يومه  تنعقد، 
تهم  التي  القضايا  من  العديد  في  سينظر  الذي  االجتماعي،  للضمان 
المؤسسة من أجل البت فيها والمصادقة عليها، وضمنها مشروع إحداث 

شركة لتسيير المصحات التابعة له.
وبحسب مصادر »االتحاد االشتراكي«، فإن هذه الخطوة التي تأتي 
في سياق اإلصالحات الشاملة التي تعرفها المنظومة الصحية بشكل عام 
في زمن الحماية االجتماعية، من المنتظر أن تتم المصادقة عليها خالل 
أشغال المجلس اإلداري، خاصة ما يهم الشق القانوني والمالي، حيث 

من المرتقب أن يتم منح الضوء األخضر النطالق عملية تنزيل المشروع.

Al Ittihad Al Ichtiraki
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يتوّقع الفلكيون في األّول من فبراير املقبل حدوث ظاهرة فلكية 
املذنب األخضر  اقتراب  ألف عام، وهي   50 قرابة  لم تحدث منذ 
)C / 2022 E3 - ZTF( من األرض للمرة األولى منذ أن تشارك 
اإلنسان الحديث األرض مع شقيقه إنسان نياندرتال في العصر 

الحجري.
مع اقتراب املذنب الذي يقع على بعد 42 مليون كيلومتر من 
في  للسماء  نادرًا  مشهدًا  األرض  أهل  يرصد  أن  يتوقع  كوكبنا، 

الليل خالل األسبوع املقبل.
وفي 12 يناير الثاني الحالي، بلغ املذنب األخضر أقرب نقطة 
له إلى الشمس، وهو ما مّكن عشاق الفلك ومحبي مراقبة النجوم 
من رصد املذنب على مدار األسبوع املاضي إذ لم يكن يبعد عن 

األرض سوى 482 مليون كيلومتر.
وفي ليلتي 26 و27 يناير، يتوقع أن يكون املذنب مرئيًا شرق 
يقترب  عندما  فبراير،  من  األول  وبحلول  األصغر.  الدب  كوكبة 
املذنب من األرض، سيظهر بالقرب من كوكبة الزرافة، ليس بعيدًا 
عن كوكبة الدب األكبر. أما في يومي 5 و6 فبراير فسيمر املذنب 
وكأنه  يبدو  ثم  كابيال  النجم  من  الغرب  إلى  الليل  سماء  عبر 
يدخل كوكبة »ممسك األعنة«. من هناك، سينزل نحو برج الثور، 
حافة  نحو  متجهًا  األرض،  عن  ابتعد  كّلما  قتامة  أكثر  ويصبح 

النظام الشمسي.
كانت بداية تعرف العلماء على هذا الجسم السماوي في مارس 
2022، حينما كان املذنب يتجّول عبر النظام الشمسي على بعد 
مدار  داخل  )وتحديدًا  الشمس  كيلومتر من  مليون   642 حوالي 
كوكب املشتري( في ما يعرف بظاهرة »الحضيض الشمسي«، أي 
أقرب نقطة يكون فيها الجرم السماوي قريبًا من الشمس. وعلى 
حينها  العلماء  لكّن  باهتة،  صورة  في  الجسم  ظهور  من  الرغم 
أّنه مذنب  رصدوا ذياًل ممّيزًا لهذا الجرم، ومن ثّم صنفوه على 

وليس كويكبًا.
As-( والكويكبات   )Comets( املذنبات بني  الفلكيون   يفّرق 
منها  كاّلً  أن  في حني  الشمس.  تدور حول  teroids(، رغم أنها 
الكويكبات،  حول  تدور  املواد  من  قطعًا  أّن  إّل  نسبيًا،  صغير 
صنعت  وما  مصدرها  على  بناء  واملذنبات  الكويكبات  تختلف 
منه. تتشّكل املذنبات في أقاصي النظام الشمسي، حيث ل يكون 
إشعاع الشمس قويًا بما يكفي للتخلص من حمولتها من الجليد 

والغاز. 
يتكون الكويكب وهو جزٌء صغيٌر نسبيًا من املعادن الصخرية 
التي تدور حول الشمس، وغالبًا ما توصف بأّنها كوكب صغير. 
العوالم  تشكل  التي  املواد  نفس  من  مكّونة  الكويكبات  تكون 
الصخرية الداخلية للنظام الشمسي، على الرغم من وجود تنوع 
كاف لفرزها إلى ثالثة تصنيفات مختلفة. وجاء معظم ما نعرفه 
التي  القطع  تحليل  من  أو  بعد،  عن  املراقبة  من  الكويكبات  عن 

تسقط على سطح األرض. 
والجليد،  الغبار  من  وتتشكل  حجمًا  أكبر  فهي  املذنبات  أّما 
مع  وتتسارع  بيضاوية،  مسارات  في  الشمس  حول  وتدور 
عندما  ما  حد  إلى  وتتباطأ  الشمسي،  الحضيض  من  اقترابها 
وإلكمال  الشمسي.  للنظام  الخارجية  الحدود  أبعد  إلى  تنحسر 
مدار وبدء دورة جديدة، قد تمر املذنبات قصيرة املدى بالشمس 
مّرة كّل 200 عام أو أقل. ل تسافر املذنبات بعيدًا جدًا في النظام 

الشمسي )عادة فقط إلى حزام كويبر، أو منطقة تقع خلف نبتون 
مباشرة(، وتبدأ رحالت العودة بسرعة أكبر.

 250 إلى  يصل  ما  املدى«  »طويلة  املذنبات  تستغرق  وقد 
املذنبات  تسخن  الشمسي.  النظام  مركز  زيارة  إلعادة  سنة  ألف 
مع اقترابها من الشمس. يؤدي ذلك إلى انجذاب بعض الجليد 

والغاز. عندما يهرب الغاز من املذنب، يمكنه حمل الغبار معه. 
 Proceedings of 2021 في مجلة  وفقا لدراسة نشرت عام 
نفسه  املذنب  فإن   ،the National Academy of Sciences
تفاعل  بفضل  األخضر،  باللون  يتوهج  رأسه  لكّن  أخضر  ليس 
التوهج  هذا  يحدث  أن  املحتمل  من  ما.  حد  إلى  نادر  كيميائي 
من الكربون ثنائي الذرة )C2( - جزيء بسيط مصنوع من ذرتي 
فوق  األشعة  تكسر  عندما  البعض.  ببعضهما  مرتبطتني  كربون 
البنفسجية القادمة من الشمس هذا الجزيء، فإّنها تصدر وهجًا 

أخضر يمكن أن يستمر لعدة أيام.
يختفي هذا الضوء املخيف قبل أن يشق طريقه إلى ذيل املذنب، 
املصنوع من الغاز. هذا الغاز هو نتيجة لإلشعاع الشمسي. في 
هذه الحالة، يتسبب ضوء الشمس في تسامي جزء من املذنب، 
أو التحول من مادة صلبة إلى غاز دون الدخول في حالة سائلة. 
يتدفق هذا الغاز خلف املذنب، وغالبًا ما يتوهج باللون األزرق من 

الضوء فوق البنفسجي.
إليه  يصل  أن  يتوقع  الذي  املدى  تحديد  العلماء  يستطيع  ل 
املذنب األخضر بعد أن يمر بكوكب األرض، ولكن يبدو أن اإلجماع 
بالكامل  الشمسي  نظامنا  ملغادرة  طريقه  في  املذنب  أن  على 
والدخول في نظام نجمي مجاور، وقد تكون هذه املرة هي األخيرة 

التي يراه فيها البشر املعاصرون.
ووفقًا ملوقع ProfoundSpace.org، تشير أحدث الحسابات 
إلى أن املذنب يتحرك في مدار مكافئ، مّما يعني أّنه غير مرتبط 
بنظامنا الشمسي، ومن غير املرجح أن يقترب منه مرة أخرى. من 
املمكن أن تؤدي جاذبية بعض األجسام غير املعروفة املوجودة 
في الفضاء السحيق إلى تغيير مدار املذنب قلياًل، مّما يعيده إلى 
مسار يمّر عبر نظامنا الشمسي. ولكن إذا حدث هذا، فمن املحتمل 
أن تمر ماليني السنني قبل أن يقترب املذنب األخضر من األرض.

الذين  بالنسبة ألولئك  أمرًا سهاًل،  املذنب  ولن تكون مشاهدة 
يعيشون في املدن أو املناطق األخرى امللوثة باألضواء الصاخبة.

»�أفاتار« يتخطى حاجز ملياري دوالر عالميًا

ن�شائح ب�شيطة للعناية بال�شعر�لمجعد

ووتر« تصّدر  أوف  واي  ذا  كاميرون »أفاتار:  جيمس  فيلم  واصل 
مبيعات التذاكر في أميركا الشمالية لعطلة نهاية األسبوع السادسة على 
املتميز على قمة  األداء  التوالي، مما يجعله أول فيلم يحظى بمثل هذا 

شباك التذاكر منذ فيلم »أفاتار« األول عام 2009.
وأضاف الجزء الجديد من السلسلة الواعدة لشركة والت ديزني 19.7 
نهاية  عطلة  خالل  والكندية  األميركية  العرض  دور  في  دولر  مليون 

األسبوع، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم األحد.
مما  دولر،  ملياري  اآلن  العاملية  اإلجمالية  الفيلم  إيرادات  وتجاوزت 

يجعله في املرتبة السادسة عماليًا.
في  دولر  مليون   56.3( املستمرة  القوية  الدولية  املبيعات  وساعدت 
 2.024 إلى  »أفاتار«  من  الثاني  الجزء  دفع  في  األسبوع(  نهاية  عطلة 

مليار دولر في جميع أنحاء العالم.
ومنذ عام مضى، تصّدر فيلم »سبايدرمان: نو واي هوم« شباك التذاكر 
ظل فيلم  بينما  أسابيع،  سبعة  مدار  على  ذلك  فعل  لكنه  عطالت،  لست 

أفاتار األصلي لكاميرون متصدرًا لسبعة أسابيع.
وقبل ذلك، كان الفيلم الوحيد خالل الـ25 عامًا املاضية الذي حقق هذا 
والذي تصّدر  النجاح الفذ هو فيلم كاميرون اآلخر »تايتانيك« )1997( 

الشباك ملدة 15 أسبوعًا.
ووصل فيلم »ذا واي أوف ووتر« اآلن إلى الهدف الذي وضعه كاميرون 
بنفسه للجزء الثاني املكلف للغاية. قبل صدوره، قال كاميرون إن كونك 

»ثالث أو رابع أعلى فيلم في التاريخ« كان بمثابة »نقطة التعادل«.
جزئيًا  تحققت  ووتر«  أوف  واي  »ذا  لفيلم  التذاكر  شباك  وهيمنة 
لشركة  الواسع  الوحيد  الجديد  اإلصدار  كان  املتنافسني.  ندرة  بسبب 
توزيع كبيرة في عطلة نهاية األسبوع، هو فيلم اإلثارة »ميسينغ« لشركة 

سكرين جيمز التابعة ملجموعة سوني وشركة ستيج 6.
2018، من  لعام  »سيرشينغ«  لفيلم  التكلفة  ثان منخفض  وهو جزء 
بطولة ستروم ريد في شخصية فتاة مراهقة تبحث عن والدتها املفقودة، 
يعرض الفيلم أيضًا عبر شاشات الكمبيوتر. الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 

7 ماليني دولر، حقق في أسبوعه األول 9.3 ماليني دولر.
لشركة يونفرسال في  ذا لست ويش«  »بوس إن بوتس:  وجاء فيلم 
محليًا  دولر  مليون   11.5 محققًا  الخامس،  أسبوعه  في  الثاني  املركز 
و17.8 مليون دولر في الخارج. وحقق الجزء الجديد من سلسلة أفالم 

األطفال الشهيرة 297.5 مليون دولر على مستوى العالم.
لشركة يونيفرسال  كما واصل فيلم الرعب والدمية املخيفة »ميغان« 
جذب رواد السينما. وحقق 9.8 ماليني دولر في أسبوعه الثالث، لتصل 

إيراداته املحلية إلى 73.3 مليون دولر.

سهلة،  ليست  املجعد  بالشعر  العناية 
صغيرة  التجعيدات  كانت  إذا  وتحديدًا 
األسلوب  معرفة  الضروري  من  وضيقة. 
إلظهار  املجّعد  الشعر  لتنسيق  األمثل 
املجّعد  الشعر  امتالك  ورونقه.  جماله 
إذا تجنب أصحابه األخطاء  يصبح ميزة 

الشائعة في قصه وتنسيقه.
لالهتمام  املثلى  الطريقة  هي  فما 
إذًا؟ وما هي قواعد قّصه  بالشعر املجّعد 

وتنسيقه؟  
اعتماد  من  بّد  ول  األخرى،  الشعر  أنوع  عن  املجّعد  الشعر  يختلف 
تقنيات وطرق معينة في قصه والعناية به، من أجل الوصول إلى النتيجة 
بالخبرة  يتمتع  الذي  الشعر  مزين  إلى  اللجوء  مثاًل  املهم  من  املأمولة. 
الالزمة في قص الشعر املجعد تحديدًا. ويجب تجّنب أخطاء معينة عند 
قص الشعر، خصوصًا أنه يبدو وكأنه يتطلب وقتًا أطول لينمو مقارنة 
بالشعر األملس، وإن كان في الواقع ينمو باملعدل نفسه. ويفّضل قّص 
أطراف الشعر املجّعد من وقت إلى آخر وبانتظام، ولو لم يبد ّأنه بحاجة 
جمال  وعلى  صحي  شعر  على  للحفاظ  أساسية  خطوة  هذه  ذلك.  إلى 

تجعيداته لتجّنب هبوطها.
طبيعة  أجعد  شعر  لكّل  إْذ  فعلية،  كارثة  مبلاًل  الشعر األجعد  قص 
خاصة به وتجعيدات مختلفة. لذلك، يجب قّصه بحسب التجعيدات التي 
الكل عند تقسيم الشعر  يتميز بها، بما أن قّصة واحدة ل تنطبق على 
وتسريحه. قد ل تكون القّصة متساوية، ويمكن قص الشعر بنسب زائدة 
في مواضع معينة. يجب عدم التعامل مع الشعر األجعد كما لو كان أملس 
عند قّصه. في الواقع، ينصح الخبراء بتناول كّل من خصل الشعر املجّعد 

بشكل منفرد، والقّص بطريقة متناسبة مع طبيعة كل حالة على حدة.
مع  الشفرة  واستخدام  املقّص  ب  تجُنّ األفضل  من  أخرى،  جهة  من 

من  املزيد  سيوّلد  املقّص  املجّعد.  الشعر 
وقت  في  مالحظتها  يمكن  التي  املشاكل 
تجعيدات  على  الحصول  من  فبدًل  لحق. 
جميلة من األسفل، ل يبرز الشكل الجميل 
للقصة. في الواقع، إذا كنتم من أصحاب 
مزين  على  والسميك،  الكثيف  الشعر 
لكم،  املناسب  األسلوب  يجد  أن  الشعر 
من  بدًل  عيشكم،  لنمط  املالئم  والحل 
الخطوة  هذه  فمثل  كثافته.  من  التخفيف 
يمكن أن تفسد طبيعة شعركم وتجعيداته.
وإذا كنتم تعانون من الشعر املتطاير، من املهم أن تعرفوا أن املشكلة 
ليست في طبيعة شعركم ول في القّصة، بل غالبًا ما يكون الشامبو الذي 
تستخدمونه هو السبب. قد تنتج هذه املشكلة عن جفاف الشعر أيضًا، 
إلى  يحتاج  األجعد  الشعر  أن  كافية، خصوصًا  بمعدلت  ترطيبه  وعدم 
ترطيب أكثر من الشعر األملس. هذه املشكلة ستزول بمجرد أن ترطبوا 

شعركم، وتعتمدوا الشامبو املناسب له.
الذي  ذلك  ألن  السلفات،  من  الخالي  الشامبو  اختيار  على  احرصوا 
الشعر  يحتاج  الطبيعية.  الزيوت  الشعر  ُيفقد  السلفات  على  يحتوي 
الناعم املجعد لشامبو مغٍذ كل بضعة أيام، أما الشعر املتوسط املجعد، 
فكل يومني أو ثالثة. وبالنسبة للشعر السميك املجعد، فيكفي غسله مرة 
أو مرتني في األسبوع لتجنب استنفاذ الزيوت الطبيعية منه. يمنح ذلك 
لشعركم إحساسًا بالنظافة والنتعاش، وتبقى التموجات محددة جيدا 
يمكنكم  وأخرى،  إنعاش شعركم بني غسلة  إلى  احتجتم  وإذا  وحيوية. 
على  يحتوي  الذي  الشامبو  تجنبوا  كما  الجاف.  الشامبو  استخدام 
التي يجب تجّنبها  الشائعة  األخطاء  األجعد. ومن  السيليكون لشعركم 
إْذ ل تظهر طبيعته بشكل واضح  هو تمليس الشعر املجعد قبل قّصه، 

حينها، وثمة احتمال بقّصه قصيرًا إلى حد زائد.

بعد 50 �ألف عام من �لغياب... »�لمذنب 
�الأخ�شر« يطّل على �الأر�ض من جديد

غريسالند،  في  املئات  احتشد 
ماري  ليزا  املغنية  لتأبني  األحد، 
بريسلي في قصر في ممفيس بولية 
والدها  عن  ورثته  األميركية  تنيسي 
الروك إلفيس  موسيقى  أسطورة 

بريسلي.
وتوفيت بريسلي في 12 يناير عن 
عمر ناهز 54 عاما. وفي وقت سابق 
مستشفى  إلى  ُنقلت  اليوم،  ذلك  من 
تقارير  بعد  أنجليس  لوس  بمنطقة 
عن إصابتها بسكتة قلبية في منزلها.

بريسلي  بريسيال  والدتها  وقالت 
يا  مفطورة  »قلوبنا  التأبني  أثناء 
ليزا ماري  كانت  ليزا وكلنا نحبك... 
بريسلي أيقونة وقدوة وبطلة خارقة 

لكثير من الناس حول العالم«.
املمثلة  هن  بنات  ثالث  وللراحلة 
رايلي كيوه والتوأمان فينلي وهاربر 
 14 لوكوود اللتان تبلغان من العمر 

عاما.
املوسيقية  مسيرتها  ليزا  وبدأت 
 2003 عام  األول  بألبومها  الخاصة 
بعنوان »تو هوم إت ماي كونسيرن« 
بألبوم  وأتبعته  األمر(  يهمه  )ملن 
 ،2005 عام  اآلن(  )ماذا  وات«     »   ناو 
العشرة  املراكز  إلى  وصل  وكالهما 
 »200 »بيلبورد  قائمة  في  األولى 

ألكثر األلبومات مبيعا.
مرات،  أربع  ماري  ليزا  تزوجت 
البوب مايكل  أزواجها  ومن 

جاكسون واملمثل نيكولس كيدج.
إللفيس  الوحيدة  اإلبنة  وكانت 
كانت  عندما  توفي  الذي  بريسلي، 
العمر تسع سنوات بسبب  من  تبلغ 
 42 ناهز  القلب، عن عمر  في  قصور 
غريسالند.  في   1977 عام  في  عاما 
سياحي  جذب  منطقة  اآلن  والقصر 

شهيرة.
وأفراد  بريسلي  إلفيس  دفن  تم 
بمنزل  حديقة  في  عائلته  من  آخرين 
أيضا  هناك  ليزا  وُدفنت  غريسالند. 
قبل مراسم التأبني اليوم إلى جانب 
توفي  الذي  كيو  بنيامني  ابنها  قبر 

عام 2020 عن عمر ناهز 27 عاما.
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�لمكتب �لمديري للود�د يبد�أ 
�لتح�ضير للجمع �لعام ويقرر 

�إن�ضاء فروع جديدة
الفروع،  متعدد  الرياضي  الوداد  لنادي  المديري  المكتب  عقد 
اجتماعا، أول أمس االثنين، بداية من السادسة مساء، ترأسه الرئيس 
سعيد الناصري، وشهد حضور كافة الرؤساء المنتدبين للفروع.

وخصص االجتماع،حسب بالغ عممه الفريق األحمر على موقعه 
الرسمي، لتدارس الوضعية المالية والتسييرية لفروع النادي، إذ 
أكد جل الرؤساء المنتدبين على استقرار أوضاع وأداء فروعهم، 

باستثناء فرع كرة السلة وفرع ألعاب القوى.
وبعد نقاش مستفيض، التزم المكتب المديري بالتدخل العاجل 
القوى، كما تقرر بدء  لتسوية وضعية فرعي كرة السلة وألعاب 
أشغال التحضير للجمع العام العادي لجمعية نادي الوداد الرياضي 
متعدد الفروع، كما قرر االجتماع طرح إنشاء فروع جديدة لنادي 

الوداد الرياضي للتصويت أمام الجمع العام.
الهيكلة  تشكيل  مهمة  تفويض  الحاضرون  قرر  األخير  وفي 
الجديدة للمكتب المديري إلى الرئيس، مع االلتزام بالكشف عنه 

خالل األسبوع الجاري.

تاأجيل �نطالقة مرحلة �لإياب 
من بطولة �لق�ضم �لثاني

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية تأجيل انطالقة 
مرحلة اإلياب من بطولة القسم الثاني من البطولة االحترافية إلى 

غاية 17 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل، حسب بالغ عممته الجامعة على موقعها 
الرسمي، من أجل إتاحة الفرصة ألندية هذه البطولة لخوض مسابقة 
التي ستجرى   ،2022  –  2021 الرياضي  للموسم  العرش  كأس 

يومي 4 و5 فبراير المقبل.

�لدورة �ل�ضاد�ضة من مار�طون 
�لرباط �لدولي يوم 30 �أبريل 

تنظم الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى، يوم 30 أبريل 
المقبل، منافسات الدورة السادسة لماراطون الرباط الدولي، وذلك 

تحت الرعاية السامية لجاللة الملك محمد السادس.
التي  الدولية،  التظاهرة  هذه  برنامج  أن  للجامعة  بالغ  وذكر 
تعرف مشاركة أجود العدائين والعداءات المغاربة والدوليين من 
الماراطون ونصف  الجنسيات، يتضمن إجراء سباقات  مختلف 

الماراطون و10 كلم. 
يذكر أن الدورة الخامسة لماراطون الرباط الدولي تميزت بتحطيم 
رقمين قياسيين وحضور قوي لألبطال المغاربة، بمشاركة أكثر 

من 24 ألف عداء وعداءة.
وعاد الفوز باللقب في فئة الذكور للكيني سامي كيغين، بعد 
قطعه مسافة السباق في زمن قدره 2 س و08 د و12ث، محطما 

بذلك الرقم القياسي للمسابقة.
ولدى اإلناث، كان المركز األول من نصيب الكينية سيلفيا كيبيت 
)2س و25 د و52 ث(، محطمة بدورها الرقم القياسي للمسابقة 

أيضا.
فليكس  الكيني  العداء  كان  الماراطون  نصف  مسابقة  وفي 
د و24ث،  1س و01  قدره  زمنا  اللقب مسجال  أحرز  كيبكويتش 
فيما عاد لقب اإلناث لإلثيوبية ياليمزيرف ييهواالو بتوقيت 01س 

و09د و13ث.

مونديال 2023 لكرة اليد  

�لمنتخب �لوطني ينهي مناف�ضات 
كاأ�س �لرئي�س بهزيمة �أمام 

مقدونيا �ل�ضمالية 
تعثر المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب مقدونيا الشمالية 
بحصة 25 مقابل 40 هدفا، في اللقاء الذي جرى بينهما أول أمس 
االثنين، بقاعة أورلين أرينا بمدينة بوك في بولونيا، برسم الجولة 
الثالثة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد. 

وانتهى الشوط األول بتقدم منتخب مقدونيا بنتيجة 18 مقابل 12. 
وكان المنتخب الوطني قد تفوق على نظيره الجزائري بحصة 
28 مقابل 27 هدفا، في اللقاء الذي جرى بينهما يوم السبت، برسم 

الجولة الثانية من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد.
يذكر أن كأس الرئيس تجمع المنتخبات المقصاة في الدور األول 
اليد، التي تحتضنها حاليا السويد  العالم لكرة  لنهائيات كأس 

وبولونيا. 
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إبراهيم العماري

يخوض متصدرا ترتيب الدوري االحترافي، الجيش الملكي والوداد 
الرياضي، يومه األربعاء شوطا جديدا من أشواط التنافس على لقب 
من   15 الدورة  نفسيهما خالل  حيث سيجدان  االحترافي،  الدوري 

الدوري أمام امتحان تكتيكي كبير. 
اتحاد طنجة،  استقبال ضيفه  عند  العسكري  الفريق  وسيحاول 
من  الفوز،  نقاط  انتزاع  بالقنيطرة،  البلدي  بالملعب  األربعاء  يومه 
أجل مواصلة التشبث بالزعامة، وانتظار هدية من المغرب الفاسي.
ويتوفر الجيش الملكي، الذي سيدخل المواجهة برهان تعويض 
إخفاق الدورة الماضية أمام الرجاء، رغم أنه سيكون محروما من خدمات 
الناجي والمدافع حاتم الصوابي  العربي  الميدان  العب خط وسط 
الالزمة  الغيار  قطع  يتوفر على  داكروز  المدرب  لكن  الطرد،  بسبب 
إليقاف طموح فارس البوغاز، الذي يراهن على هذه المواجهة، لخلق 
الرجة اإليجابية داخل المجموعة، خاصة بعد التعاقد مع المدرب هالل 
الطير، والحارس زهير العروبي والمدافع أمين الصادقي، وصانع 

ألعاب الرجاء سابقا، محسن متولي.
واختار الفريق الطنجي التحضير لهذه المواجهة بمدينة الدار 
تركيز العبيه،  رفع درجة  الطير  المدرب هالل  يريد  البيضاء، حيث 
وتمكينهم من الجو الالزم لدخول مباراة الجيش الملكي برغبة الفوز.
ويبحث اتحاد طنجة عن فوزه األول هذا الموسم، بعدما اكتفى 
بتعادلين فقط من أصل 14 مباراة، وهي أسوأ بداية للفريق األزرق 

في تاريخ تواجده بالدوري االحترافي.
ومن أجل مواصلة الضغط على الفريق العسكري، يحرص الوداد 
الرياضي عند استقباله للمغرب الفاسي بمركب محمد الخامس، على 
تحقيق الفوز، رغم أن الفريق الخصم سيحل بالدار البيضاء بغاية 
تعويض إخفاقه في الدورتين الماضيتين، حيث اكتفى بنقطة واحدة 

من أصل ست ممكنة، ما جعله يتراجع في سبورة الترتيب.
وكانت الهزيمة أمام الجيش الملكي هي األولى في مشوار الفريق 
األصفر رفقة المدرب شكيليط، ما يعني أن لقاء اليوم سيكون حافال 
بالندية والتنافسية، خاصة وأن مدرب الوداد، أظهر فعالية تكتيكية 

كبيرة في المباريات التي قاد فيها الفريق األحمر.
وبالدار البيضاء، سيكون المغرب التطواني، صاحب الفوز الثمين 
في الجولة الماضية أمام الفتح الرياضي، في انتظار مولودية وجدة، 
الذي يعاني أزمة مادية خانقة، جعلته يفشل في تأهيل مدربه عمر 
نجحي، الذي حل بديال لمنير الجعواني، الذي مازال لم يفك رسميا 

ارتباطه بالفريق، رغم إقالته من طرف المكتب المسير.
وكان نجحي قد أكد، عقب التعادل بالملعب الشرفي أمام اتحاد 
تواركة، أنه يصعب عليه مواصلة العمل في ظل هذه الظروف، حيث 
يتعذر عليه انتداب العبين جدد، بل وحتى الجلوس في كرسي االحتياط 

من أجل تدبير مباريات الفريق.
مباراة اليوم ستدور بمدينة الدار البيضاء، بسبب خضوع ملعب 
سانية الرمل لعملية تأهيل ليكون جاهزا لخدمة كأس العالم لألندية، 
وسيحاول المغرب التطواني، المجبر على خوض منافسات الموسم 

بالعبيه الشبان، لعدم تمكنه من دخول سوق االنتقاالت بسبب المنع، 
استغالل الوضعية المهزوزة العبي المولودية، الذين يتطلعون بدورهم 

إليقاف النزيف، والعودة بنتيجة تعيد إليهم التوازن المعنوي.
وتتواصل المنافسات يوم الخميس، حيث يطمح الفتح الرياضي، 
الذي تراجع مؤخرا في الترتيب، إلى العودة من ميدان حسنية أكادير 
بنتيجة ايجابية للبقاء ضمن فرق المقدمة، فيما يحل األوصيكا بالرباط 

بحثا عن فوزه األول هذا الموسم.

البرنامج 
 األربعاء 

الجيش الملكي – اتحاد طنجة........................................)س16.00(
المغرب التطواني – مولودية وجدة................................)س 16.00(
أولمبيك آسفي – الشباب السالمي..................................)س 18.15(
الوداد الرياضي – المغرب الفاسي.................................)س 20.30(

اخلميس 

حسنية أكادير – الفتح الرياضي....................................)س 16.00(
شباب المحمدية – نهضة بركان.....................................)س 18.15(
اتحاد تواركة – أولمبيك خريبكة....................................)س 20.30(

�لود�د في �ختبار 
ملغوم �أمام 

�لما�س و�تحاد 
طنجة يتحدى 
�لجي�س �لملكي

أعلن فريق الرجاء الرياضي، مساء أول أمس االثنين، 
عن عاقده مع الالعب نوفل الزرهوني، قادما من الحزم 

السعودي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.
واكتفى الفريق األخضر ببالغ مقتضب، عبر صفحته 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«، أعلن 
قدم  أي  بيته األصلي، دون  إلى  الزرهوني  فيه عودة 

تفاصيل إضافية.
وكان نوفل الزهوني  قد التحق بالحزم السعودي 

 ،2022  –  2021 لموسم  الشتوية  االنتقاالت  خالل 
بعدما انهى التزامه مع الفتح الرياضي، ووقع له عقدا 
يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسمين 

إضافيين.
اإلذاعية،  البرامج  أحد  على  ضيفا  حلوله  وعند 
تفاصيل  عن  الرجاء   رئيس  ال��ب��دراوي،  عزيز  أعلن 
عودة الزرهوني إلى مركب الوازيس، حيث أوضح أنه 
سيرتدي القميص األخضر إلى نهاية الموسم على سبيل 

اإلعارة، مقابل مبلغ مالي حدد في 100 مليون سنتيم.
كما أضاف أنه الرجاء مازال يدين للفريق السعودي 
بمبلغ بمبلغ 720 مليون سنتيم، تشمل تبعات مالية 
لتأخر صرف مبلغ 150 مليون سنتيم من صفقة عبد 

اإلله الحافيظي. 
وكان الرجاء قد أعلن قبل أيام عودة العب خط وسط 
الميدان زكرياء الوردي بعد مشوار غير موفق مع الزمالك 

المصري.

 من لقاء سابق بين الوداد والماص

الدورة 15 من البطولة االحترافية

الزرهوني ثاني انتدابات الرجاء

عثمان فضلي المدير التقني للمنتخب الوطني للمالكمة لـ »االتحاد االشتراكي«:

جاهزون لكاأ�س محمد �ل�ضاد�س وهذه حقيقة قيمة �لمكافاآت �لمالية
عزيز بلبودالي

صحح عثمان فضلي، الذي عين عام 2020،مديرا 
تقنيا للمنتخب الوطني للمالكمة، بعد تجربة سابقة 
2012،في  إلى   2008 امتدت من  المهمة  في نفس 
اتصال هاتفي صباح أول أمس االثنين مع الجريدة، 
األرقام المتداولة حول المكافآت المالية التي ستمنح 
للمالكمات والمالكمين الحائزين على الميداليات في 
النسخة السادسة من كأس محمد السادس الدولية 
للمالكمة التي ستقام ما بين 31 يناير و12 فبراير 

2023،بمراكش.
بالنسبة للمكافأة التي حددت في 200 ألف دوالر، 
أوضح عثمان فضلي بأنها تتعلق بالميدالية الذهبية 
في بطولة العالم التي تنظم بنيودلهي بالهند، خالل 
السادس،  المقبل، وليس كأس محمد  شهر مارس 
وهي أول نسخة يتم فيها الرفع من قيمة المكافأة 
والتي لم تكن تتعدى في السابق 100 ألف دوالر. 
فيما يخص الميدالية الفضية في البطولة العالمية 
المقبلة فقد وضع االتحاد الدولي 100 ألف دوالر 

ونصفها بالنسبة للميدالية البرونزية.
فيما يتعلق بكأس محمد السادس التي تنظمها 
بمراكش  للمالكمة  المغربية  الملكية  الجامعة 
ت��ح��ت إش����راف االت��ح��اد ال���دول���ي، ف��ق��د خصص 
 4000 الوطني،  التقني  المدير  المنظمون،يضيف 
للفضية  دوالر  الذهبية،و2000  للميدالية  دوالر 
ونصفها للبرونزية.إلى جانب منح الفائزين 1200 
نقطة تحتسب في التصنيف العالمي كما تحتسب 
في سباق التأهل لبطولة العالم. أضف إلى ذلك،يقول 

عثمان فضلي،هناك 30 ألف دوالر للفائز من المالكمين 
المتأهلين من بطولة العالم للمستوى األول،وعددهم 

عادة ال يتجاوز أربعة مالكمين.
وعن حظوظ عناصر المنتخب الوطني للمالكمة 
إناثا وذكورا خالل منافسات كأس محمد السادس 

المقبلة، أوضح المدير التقني الوطني أن الحظوظ 
تكون عادة متساوية في مثل هذه المنافسات،بالرغم 
الفن  رياضة  في  رائدة  لبلدان  مدارس  من حضور 
النبيل،حيث ستعرف النسخة السادسة التي تنطلق 
نهاية يناير الجاري مشاركة قرابة 45 بلدا من مختلف 

مناطق العالم، ومنها بلدان تتميز بقوة المالكمة فيها 
ككوبا،روسيا،كازاخستان وغيرها من البلدان الرائدة.
بالنسبة للمغرب، يؤكد عثمان فضلي، أن الحظوظ 
الوطني  المنتخب  عناصر  أن  خصوصا  واف��رة 
استفادت من تحضيرات جيدة امتدت لسنة ونصف 
في معسكر بمركز آزمور، قبل أن تنتقل إلى معهد 
موالي رشيد قبل ستة أشهر لتواصل استعداداتها، 
القادمة  مالكمة.والنسخة  و12  مالكما   13 وهناك 
أن  كما  العالي،  المستوى  من  مواجهات  ستعرف 
المغرب يعتبر أول بلد إفريقي يحصل على موافقة 
االتحاد الدولي للمالكمة لتنظيم هذه البطولة ،خاصة 
أنها ستشكل جولة أخرى المالكمة العالمية - سلسلة 

الحزام الذهبي.
يذكر أن  النسخة األولى من كأس محمد السادس 
للمالكمة نظمت في 2004 بالرباط، وشاركت فيها 
10 بلدان باإلضافة إلى منتخبين وطنيين. وتميزت 
بفاس   2006 سنة  نظمت  التي  الثانية  النسخة 
مغربيين. فريقين  إلى  إضافة  بلدان   9 بمشاركة 
وضمت النسخة الثالثة التي أقيمت عام 2008 في 
الدار البيضاء 15 بلدا باإلضافة إلى المغرب.وسجلت 
النسخة الرابعة عام 2010 في مراكش مشاركة 22 
بلدا باإلضافة إلى المغرب. أخيرا، جمعت النسخة 
الخامسة، التي نظمت في عام 2014 في مراكش، 

14 بلدا باإلضافة إلى فريقين وطنيين.
نظام  هي  الذهبي  الحزام  فسلسلة  ل��إلش��ارة، 
منافسة موحد وفرصة للمالكمين لمواجهة خصوم 
وكسب  باأللقاب،  والفوز  بانتظام،  أخرى  دول  من 
نقاط التصنيف العالمية، وإثراء خبرتهم، ولكن أيضا 

للفوز بمكافآت مهمة.

الزرهوني 
عند توقيع 

العقد

11
�لـريـــا�ضي
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أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة اإلفريقية  يجرى ما بين 22 ماي و16 يونيو 2023

املغرب واأمريكا ي�ستعدان لتمرين »الأ�سد 

 الإفريقي 23« يف �سبع مناطق منها املحب�س

ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي 

ي�ستعد لعتماد �رشكة لتدبري م�سحاته

احتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية 
بأكادير، خالل الفترة ما بني 9 و20 يناير 2023، 
»األسد  لتمرين  الرئيسي  التخطيط  اجتماع 

اإلفريقي 2023«.
وأوضح بالغ للقيادة العامة للقوات املسلحة 
امللكية  املسلحة  القوات  ممثلي  أن  امللكية، 
األمريكية،  املتحدة  للواليات  املسلحة  والقوات 
تنفيذ  طرق  على  االجتماع،  هذا  خالل  انكبوا 
نسخة  إطار  في  لها  املخطط  األنشطة  مختلف 
قاموا  كما  اإلفريقي«.  »األسد  تمرين  من   2023
تتم  أن  يمكن  التي  املواقع  واختيار  باستطالع 

فيها هذه األنشطة.
وذكر البالغ أنه فضال عن التكوينات املتعلقة 
وتمرين  العملياتية،  املجاالت  من  بالعديد 
للتخطيط موجه ألطر القيادة العليا بالبلدين، من 
املقرر إجراء مناورات مسلحة متعددة ومشتركة، 
والبحرية  جوا  واملحمولة  منها  البرية  خاصة 
العمليات  وكذا  والجوية  الخاصة  والقوات 
التلوث  بإزالة  املتعلقة  وتلك  املدنية-العسكرية 
)النووي واإلشعاعي والبيولوجي والكيميائي(.

ومن جهة أخرى، حدد القائمون على التخطيط، 
العرض  إجراء  كيفيات  واملغاربة،  األمريكيون 
امللكية  املسلحة  القوات  بني  املختلط  املوسيقي 
والفرقة الـ23 من القوات العسكرية لوالية يوتا، 
العملياتية  األنشطة  هامش  على  سيتم  والذي 

لتمرين »األسد اإلفريقي 23«.

في  يندرج  العرض  أن هذا  إلى  البالغ  وأشار 
إطار األنشطة التذكارية املتوقعة بمناسبة تخليد 
القوات  بني  الثنائي  للتعاون  العشرين  الذكرى 

املسلحة امللكية والحرس الوطني لوالية يوتا.
وأضاف أن تمرين »األسد اإلفريقي 23«، الذي 
العالم،  في  املشتركة  التدريبات  أهم  من  يعتبر 
 2023 يونيو  و16  ماي   22 بني  ما  سيجرى 
وتزنيت  واملحبس  وطانطان  أكادير  جهات  في 

والقنيطرة وبنجرير وتفنيت.
متعدد  تمرين  أكبر  اإلفريقي«  »األسد  ويعد 

الجنسيات في القارة اإلفريقية. ويعكس تنظيمه 
كل عام باملغرب، منذ ما يقرب من عقدين، متانة 
املتحدة  والواليات  املغرب  بني  التعاون  عالقات 

باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة. 
من  العديد  مشاركة  أن  إلى  البالغ  وخلص 
هذا  في  اإلفريقية،  البلدان  وخاصة  البلدان، 
مستوى  إلى  باملغرب  يرتقي  السنوي،  املوعد 
بأصوله  واملتشبث  واملنفتح  املوثوق  الشريك 
وبمثل املجتمع الدولي، وال سيما السالم واألمن 

والتنمية املشتركة.

n وحيد مبارك

تنعقد، يومه األربعاء، أشغال املجلس اإلداري للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، الذي سينظر في العديد من 
القضايا التي تهم املؤسسة من أجل البت فيها واملصادقة 
عليها، وضمنها مشروع إحداث شركة لتسيير املصحات 

التابعة له.
وبحسب مصادر "االتحاد االشتراكي"، فإن هذه الخطوة 
تعرفها  التي  الشاملة  اإلصالحات  سياق  في  تأتي  التي 
املنظومة الصحية بشكل عام في زمن الحماية االجتماعية، 
أن تتم املصادقة عليها خالل أشغال املجلس  املنتظر  من 
اإلداري، خاصة ما يهم الشق القانوني واملالي، حيث من 
املرتقب أن يتم منح الضوء األخضر النطالق عملية تنزيل 

املشروع.
قانون  مشروع  أن صياغة  الجريدة  وأوضحت مصادر 
املشروع  أن  مبرزة  األخيرة،  مراحلها  في  توجد  الشركة 
جاء بتخصيص املجلس اإلداري املوارد املالية الضرورية 

التي تمتد ألربع سنوات بهدف العمل على تحسني وضعية 
الوطني  للصندوق  التابعة  للمصحات  التحتية  البنيات 
"مكتملة  الشركة  تكون  أن  على  االجتماعي،  للضمان 

األركان" في أفق خمس سنوات.
وتعتبر مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
طويلة  سنوات  امتداد  على  ساهمت  مهما  صحيا  خزانا 
متعددة  لشرائح  املختلفة  الصحية  الخدمات  تقديم  في 
التصدي  إيجابي، في  املواطنني، كما ساهمت، بشكٍل  من 
الشراكة  إطار  19، في  لفيروس كوفيد  الوبائية  للجائحة 
بالنسبة  الحال  هو  كما  والخاص،  العام  القطاعني  بني 
في الدارالبيضاء في عالقة بالجمعية  ملصحة "الزيراوي" 
الوطنية للمصحات الخاصة، ومن شأن الرفع من مقدراتها 
البشرية والتقنية تيسير سبل الولوج إلى الصحة بشكل 
أكثر إيجابية ومردودية في الفترة املقبلة، خاصة في ظل 
تكفل الصندوق بتدبير التغطية الصحية في إطار التأمني 
األساسي اإلجباري عن املرض للفئات التي كانت منخرطة 

في نظام املساعدة الطبية "راميد".

مصابون بالسرطانات وبأمراض 
مزمنة مكلفة كانت لديهم 
مواعيد انتظروها بفارغ الصبر

النتقال من »راميد« 

اإىل »اأمو« يفرز »حالت 

خا�سة« تعّذر عليها 

الولوج لل�سحة 

n و.مبارك

الولوج  على  قادرين  غير  أنفسهم  املرضى  من  عدد  وجد 
إلى خدمات صحية مختلفة بعد دخول قرار تعميم التغطية 
التنفيذ،  حّيز   ،2022 سنة  من  دجنبر  فاتح  في  الصحية، 
عملية  ألن  بهم،  الخاصة  امللفات  معالجة  تأخر  بسبب 
االنتقال من نظام املساعدة الطبية »راميد« إلى نظام التأمني 
األساسي اإلجباري عن املرض »أمو« لم تتم بكيفية تلقائية. 
خالل  أفرادها  أحد  ولوج  كثيرة  أسر  على  وتعّذر 
األسابيع األخيرة للصحة بشكل عام، وفقا ملصادر »االتحاد 
أو  األمهات  أو  باآلباء  األمر  تعلق  سواء  االشتراكي«، 
األبناء، خاصة من كانت لديهم مواعيد مبرمجة قبل أشهر، 
بجهاز  أو  السينية  باألشعة  فحوصات  من  لالستفادة  إما 
أو  »البيتسكان«   بـ  الرنني املغناطيسي أو  أو  »السكانير« 
من أجل إجراء عمليات جراحية، ألنهم وجدوا أنفسهم بدون 
»حماية اجتماعية« بعد انتهاء العمل بنظام »راميد«، الذي 
لم تعد بطاقته تسعفهم في شيء، وألن املعلومات الخاصة 
بهم لم تظهر ملقدمي العالجات معلوماتيا على النظام الجديد 

للتغطية الصحية.
وعاشت العديد من األسر صدمة كبيرة وهي تتجه صوب 
أطفاال  مصطحبة  اململكة  تراب  امتداد  على  مستشفيات 
الذين  بأمراض مزمنة أخرى مكّلفة،  أو  بالسرطان  مصابني 
وظلوا  بالهّينة  ليست  ملدة  انتظروها  مواعيد  على  كانوا 
يمّنون النفس ببلوغ أجلها، لالستفادة من فحوصات طبية 
بمنتهى  الصحية  وضعياتهم  تشخيص  بهدف  ضرورية 
الدقة حتى يتسّنى الشروع في العالج، أو من أجل الخضوع 
لتدخالت جراحية مختلفة، فوجدوا األجوبة الصادمة التي لم 
يكونوا ينتظرونها أمامهم بسبب هذه الوضعية االستثنائية 
التي حرمتهم مما كانوا يمّنون النفس به وأدخلتهم دوامة 

جديدة من التيه واالنتظار.
وضعية تعتبر القاسم املشترك بني العديد من املواطنني، 
إذ أرخت بظاللها كذلك على مرضى آخرين من مختلف الفئات 
العمرية، سواء تعلق األمر بمن يعانون من قصور كلوي أو 
أمراض على مستوى القلب والشرايني أو علل أخرى مختلفة 
لم  يتعني عالجها بشكل سريع، لكن السبل املمّكنة من ذلك 
مصادر  وأكدت  حنني.  بخفي  فرجعوا  أمامهم،  معّبدة  تكن 
ضرورة  منهم  طلب  أسر  أرباب  أن  االشتراكي«  »االتحاد 
التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي، 
وهو األمر الذي قام به العديد منهم، الذين أكدوا بأنهم قاموا 
بكل الخطوات اإلدارية الضرورية لكي يستفيدوا من التغطية 
الصحية لكن معالجة ملفاتهم عرفت تعثرا مما حرمهم من 
املواعيد الطبية التي كانت مبرمجة وزادت في تأخير ولوجهم 
هم أو أحد أفراد أسرهم إلى العالج، مع ما يعنيه ذلك من 
ارتفاع هامش الخطر واتساع رقعة انتشار األمراض، السيما 
بالنسبة ألمراض السرطانات التي يعتبر عامل الوقت مهما 

في التشخيص والتكفل من أجل عالج ممكن.
حصر  أجل  من  أساسية  تعتبر  كانت  إذا  إدارية  مساطر 
التغطية الصحية في شكلها الجديد  لوائح املستفيدين من 
وبهدف  االجتماعية،  للحماية  امللكي  الورش  بها  جاء  التي 
الصحية  الخدمات  إلى  املواطنني  ولوج  مسارات  ضبط 
بها  الخاص  األداء  يطبع  وقد  البطء  يعتريها  فقد  املختلفة، 
مسلك  من  تمر  جافة  مساطر  تظل  وأنها  خاصة  التعثر، 
رقمي ال تستطيع أن تحّس بما هو إنساني وأن تستحضر 
معاناة مرضى في وضعيات صحية متقدمة، وهو ما يتطلب 
إعمال الليونة في حاالت من هذا القبيل من طرف مسؤولي 
بتطبيق  املعنية  باألطراف  عالقة  في  الصحية  املؤسسات 
وتنظيم عملية االستفادة من التغطية الصحية، لضمان عدم 
حرمان مرضى في وضعيات صحية صعبة من الولوج إلى 
العالج، وتفادي تعميق حدة معاناتهم، وتقديم املساعدة لهم 
إلى من يمّد  باعتبارهم أشخاصا في حالة خطر يحتاجون 

لهم يد العون ال من يوصد األبواب في وجوههم.

حاملو ال�سهادات والدبلومات 

باجلماعات الرتابية ي�رشبون  

وطنيا 4 اأيام دفاعا عن مطالبهم 

n جالل كندالي 

الترابية،  بالجماعات  والدبلومات  الشهادات  لحاملي  الوطنية  التنسيقية  دعت 
 26  ،  25 أيام  وطني،  إضراب  وخوض  العمل،  بمقرات  الحمراء  الشارة  حمل  إلى 
األربعاء  يوم  بإنزال وطني ممركز  2023، مصحوب  فبراير   1 و  يناير2023  و31 
فاتح فبراير 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر املديرية العامة 

للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط.
زمانه  شكله،  يحدد  إنذاري  اعتصام  بتنفيذ  لها،  بيان  في  التنسيقية،  وهددت 
القطاعي،  الحوار  مسار  مستجدات  وحسب  النضالية،  املعركة  داخل  من  ومكانه، 
داعية الوزارة الوصية واملديرية العامة للجماعات الترابية إلى تحمل املسؤولية في 

التعاطي مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
الترابية،  بالجماعات  الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات  التنسيقية  ونددت 
في  الترابية  للجماعات  العامة  واملديرية  الوصية  للوزارة  املبرر  غير  بالتأخير 
حاملي  ملف  مع  للوزارة  السلبي  التعاطي  رافضة  القطاعي،  الحوار  استئناف 

الشهادات والدبلومات.
مضامني  به  جاءت  ما  مع  يتنافى  الوزارة  به  تقوم  ما  أن  التنسيقية  واعتبرت 
أكد  والتي  مارس2022،   04 بتاريخ   538 عدد   املغربية  الحكومة  رئيس  مراسلة 
من  اجتماعية  عدالة  وتحقيق  القطاعية  الحوارات  إنجاح  على ضرورة  من خاللها 
خالل تحسني األوضاع االجتماعية واملهنية للعاملني بالقطاع من أجل التوصل إلى 
اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في اآلجال املعقولة، معلنة تشبثها بعدالة قضيتها 
رقم  الشريف  الظهير  بناء على مقتضيات  الشاملة  التسوية  في  املشروع  ومطلبها 
بمتصرفي  الخاص  األساسي  النظام  بشأن   1963 1مارس  في  الصادر   1.63.038
قبل  فوج  بزمالئهم  إسوة  الراهن،  الوقت  به حتى  العمل  والجاري  الداخلية  وزارة 

2011 الذين تجمعهم معهم نفس الوضعية اإلدارية.

مبيعات الطماطم املغربية لدول الحتاد الأوروبي زادت ب 38 ٪ على ح�ساب الطماطم الإ�سبانية

n عماد عادل

الدول  إلى  الطماطم  من  مبيعاته  املغرب  زاد 
 38.05٪ بنسبة  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
املقابل  في  املاضية،  الخمس  السنوات  طوال 
نحو  اإلسبانية  الطماطم  مبيعات  تراجعت 
حسبما   .-23.97٪ بنسبة  األوربية  األسواق 
املتخصص   اإلسباني  املوقع  أمس  عنه  كشف 
ينافس  بالفعل  املغرب  وأصبح  »هورطوأنفو«. 
إسبانيا ندا للند في حجم الطماطم املباعة داخل 
Hortoin-  االتحاد األوروبي، وفًقا لتقرير أعدته
اإلحصائية  الخدمة  من  بيانات  باستخدام   fo

 . )Euroestacom )Icex-Eurostat
وباحتساب الفترة املمتدة من يناير إلى أكتوبر 
الطماطم،  من  مبيعاته  زاد  املغرب  فإن   ،2022
الدول  إلى  املاضية،  الخمس  السنوات  خالل 
 38.05 بنسبة  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
إلى  املائة، على حساب الصادرات اإلسبانية  في 
شركائها األوروبيني التي تراجعت بنسبة 23.97 

في املائة.
وأكتوبر  يناير  بني  املمتدة  الفترة  وخالل 
424.48 مليون كيلوغرام  باعت إسبانيا   ،2022
من الطماطم في االتحاد األوروبي، وهي كمية أقل 
بكثير من تلك املباعة في 2018، العام الذي وصلت 

فيه املبيعات إلى 558.29 مليون كيلوغرام.
في املقابل، بلغ حجم الطماطم املغربية املباعة 
 404.99 في األسواق األوروبية في نفس الفترة 
الرقم  من  مقترًبا  الطماطم،  من  كيلوغرام  مليون 
من  واضح  بشكل  أعلى  حجم  وهو  اإلسباني، 
مبيعات  وصلت  حيث  سابقة،  سنوات  خمس 
تلك  في  األوروبي  االتحاد  إلى  املغربية  الطماطم 
األشهر من 2018 إلى 293.37 مليون كيلوغرام.

وانخفضت مشتريات الطماطم بشكل عام، من 
األوروبي  االتحاد  دول  في  األعضاء  الدول  قبل 
 2022 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل 
نفسها  باألشهر  مقارنة  املائة  في   -5.18 بنسبة 
قبل خمس سنوات، ألنه في عام 2018 كان الحجم 
في  بينما  كيلوغرام،  مليون   2280.71 اإلجمالي 
عام 2022 انخفض الرقم إلى 2،162.56 مليون 

كيلوغرام.
وكانت هولندا هي التي زودت الدول األعضاء 
يناير   1 من  الفترة  في  الطماطم  من  قدر  بأكبر 
مليون   557.88 بحجم   ،2022 أكتوبر   31 إلى 
مبيعات  من  أقل  املائة  في   19.46 كيلوغرام، 
الخمس سنوات املاضية، بقيمة 1095.84 مليون 
للكيلوغرام.  يورو   1.96 السعر  ومتوسط    يورو 
الترتيب،  في  الثاني  املركز  إسبانيا  واحتلت 
بحجم 424.48 مليون كيلوغرام، 791.74 مليون 

يورو، بمتوسط   سعر 1.87 يورو للكيلوغرام.

وجاء املغرب كثالث مورد للطماطم إلى االتحاد 
 404.99 باع  حيث  الحجم،  حيث  من  األوروبي 
يورو،  مليون   637.94 بقيمة  كيلوغرام  مليون 

بمتوسط   سعر 1.58 يورو للكيلوغرام.
التي  الدول  بني  الرابع  املركز  فرنسا  واحتلت 
يناير  بني  بالطماطم  األوروبي  االتحاد  زودت 
كيلوغرام،  مليون   158.77 بـ   ،2022 وأكتوبر 

 1.96 سعر  ومتوسط    يورو،  مليون  و310.47 
يورو للكيلوغرام.

التي  الدول  خماسي  الئحة  تركيا  أغلقت  فيما 
باعت معظم الطماطم في االتحاد األوروبي حتى 
مليون   157.37 بلغ  معروض  بحجم  أكتوبر، 
كيلوجرام و185.98 مليون يورو وسعر متوسط   

1.18 يورو للكيلوغرام.

وفد رفيع برئاسة وزير الماء والتطهير السنغالي زار المغرب 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

ال�سالح لل�رشب ي�سعى لتطوير 

عالقات التعاون مع ال�سنغال

للمكتب  العام  املدير  الحافظي،  الرحيم  عبد  استقبل 
األربعاء  للشرب،يوم  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  وزير  مبايتيام،  18 يناير 2023 بالرباط، سيرين 
رفيع  بوفد  مرفوقًا  السنغال،  بجمهورية  والتطهير 
العام  واملدير  بوزارته،  املسؤولني  كبار  من  املستوى 
واملدير   )SONES( بالسنغال  للمياه  الوطنية  للشركة 
بالسنغال  للتطهيرالسائل  الوطني  للمكتب  العام 

.)ONAS(
يقوم  التي  العمل  زيارة  إطار  اللقاء في  ويدخل هذا 
بها الوفد السنغالي للمغرب في الفترة املمتدة من 16 
20 يناير 2023، كما شكل مناسبة ملناقشة فرص  إلى 
وآفاق تعزيز التعاون في مجاالت املاء الصالح للشرب 
وجمهورية  املغربية  اململكة  بني  السائل  والتطهير 

السنغال.
املائية  بالظرفية  الحافظي  ذكر  اللقاء،  هذا  خالل 
املائية،  املوارد  بندرة  تتميز  والتي  باململكة  الحالية 
الحلول  على  الضوء  لتسليط  الفرصة  هذه  واغتنم 
املقترحة ملواجهةهذه الوضعية. وفي هذا الصدد، أشار 
املدير العام إلى أن تدبير العجز املائي يتطلب تشجيع 
أشارللنموذج  كما  املاء،  مجال  في  املبتكرة  التقنيات 
الجديد في املغرب لتطوير املوارد املائية غير التقليدية 
املياه  استعمال  وإعادة  البحر  مياه  تحلية  وخاصة 
للموارد  التبعية  تقليص  أجل  من  املعالجة  العادمة 

املائية التقليدية التي تتأثر بالتغيرات املناخية.
التعاون  فرص  الحافظي  أبرز  املناسبة،  وبهذه 
القائمة بني املغرب والسنغال في مجاالت املاء الشروب 
والتطهير السائل والتي ستمكن من االستفادة من خبرة 

الطرفني في هذه املجاالت. 
ومن جانبه، أشاد الوزير سيرين مبايتيام بالتعاون 
تعزيزه  إلى  ودعا  املاء  مجال  في  السنغالي  املغربي 
وتقويته واالستفادة من خبرة وتجربة املكتب في تحلية 
مياه البحر واستعمال الطاقات املتجددة في هذا املجال، 
كما عبر املسؤولون السينغاليون عن رغبتهم في تطوير 
جودة  ومراقبة  الرقمنة  ميادين  ليشمل  التعاون  هذا 

املياه وتقوية القدرات. 

ملحطة  ميدانية  بزيارة  السنغالي  الوفد  قام  كما   
املكتب  تجربة  على  لالطالع  رقراق  أبي  املياه  معالجة 
في إنتاج املاء الشروب والتقنيات املستعملة من طرف 

املكتب في معالجة املياه.
مراجعة  على  الطرفان  اتفق  اللقاء،  هذا  ختام  وفي 
اتفاقيات الشراكة الحالية بني املكتب الوطني للكهرباء 
للمياه  الوطنية  والشركة  للشرب  الصالح  واملاء 
بالسنغال )SONES( واملكتب الوطني للتطهيرالسائل 
التعاون  وفرص  محاور  لتشمل   )ONAS( بالسنغال 

الجديدة التي تمت مناقشتها خالل هذا اللقاء.
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محمد الطالبي الرباط
 

أول   بغرفتيه،  النواب  مجلس  أكد 
أمس، إجماع الطيف السياسي والنقابي 
اعتداءات  أي  مواجهة  على  المغربي  
خارجية على المغرب، وجاءت الجلسة 
المستجد  الموقف  على  ردا  الخاصة 
اعتبرته  وال��ذي  األوروب���ي،  للبرلمان 
والمجموعات  الفرق  مداخالت  جميع 
النيابية والبرلمانيين والبرلمانيات  أمرا 
مرفوضا غير مبرر وغير مقبول، مؤكدة 
أنه تطاول على السيادة المغربية بنفس 
عنجهية االستعمار القديم والمتجدد رغم 
حقوق  ومساحيق  الديمقراطية  لبوس 
المفترى عليها غربيا، والتي  اإلنسان 
يتم توظيفها لتحقيق مآرب استثمارية 

الستغالل خيرات الشعوب.
وأنهى المجلسان اللقاء بإصدار بيان 
جاء فيه أن  البرلمان المغربي يقرر إعادة 
النظر في عالقاته مع البرلمان األوربي 
مشددا  ش��ام��ل،  لتقييم  وإخضاعها 
التي  المغِرضة  بالحملة  التنديد  على 
آخُر  كانت  والتي  بالدنا،  لها  تتعرض 
البرلمان األوروبي  تطوراِتها تصويُت 
على توصيٍة بتاريخ 19 يناير 2023، 
وامتعاٍض شديدين  باندهاٍش  مسجال 
هذه التوصية التي أَْجهزت على َمْنسوِب 
التشريعيتين  المؤسستين  بين  الثقة 
ْت في الصميِم  المغربية واألوروبية وَمَسّ
استغرَق  التي  اإليجابية  بالتراكماِت 

إنجاُزها عدَة عقود.
وتأَْسُف البرلماُن المغربي، بغرفتيه،  
لبعض  األوروب��ي  البرلمان  النصياِع 
الجهات المعادية داخله واستدراجه في 
حملتهم المضِلّلة التي تستهدُف شريًكا 
بأدواَر  يضطلع  مصداقية،  وذا  عريًقا 
والحريات  الحقوِق  حماية  في  كبرى 

اإلقليمي  والسلم  األم��ن  عن  وال��دف��اع 
والدولي، وُيْعَتبُر ركيزَة استقراٍر ودعامًة 
لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب 

والحضارات والثقافات.
وأكد البيان أنه وأمام هذا االنحراف 
فيها  ُت��ْف��َت��رُض  مؤسسٍة  من  الخطير 
بين  التمييِز  على  وال��ق��درُة  الرصانُة 
على  والعمُل  والمغالطات،  الحقائِق 
ترسيِخ ُسُمِوّ المبادئ وَصْوِن الحقوق 
لسيادِة  تاٍمّ  احتراٍم  في  والتشريعات، 
المملكة  برلماَن  فإن  الشريكة،  ال��دول 
المغربية بجميع مكوناته، يديُن بشدة 
المحاوالت العدائية للمساِس بمصالح 
المغرب وصورته، وبالعالقاِت المتميزة 
والعريقة القائمة بين المغرب واالتحاد 
األوروبي، والمبنيِة على القيِم والمبادئ 
كما  المتبادلة،  والمصالح  المشتركة، 
َيعَتِبُر توصيَة البرلمان األوروبي تجاوًزا 
غيَر مقبوٍل الختصاصاِته وصالحياِته، 
وتطاوال مرفوضا على سيادِته وحرمِة 
واستقالليِة مؤسساته القضائية، معربا 
عن رفِضه المطلق لَنَزعاِت الوصايِة أو 
ي الدروس من أي طرٍف كان، مهما كان  َتَلِقّ
مستوى العالقات التي تربطه بالمملكة.

بكل  المغربي،  البرلماُن  أعرب  كما 
مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة 
أمله إزاَء الموقف السلبي، والدور غيِر 
اء الذي َلِعَبْتُه، خالل المناقشات في  الَبَنّ
البرلمان األوروبي والمشاورات بشأن 
لبالدنا،  المعادية  التوصية  مشروع 
بعُض المجموعات السياسية المنتمية 
للمغرِب،  ا  تاريخًيّ شريًكا  يعتبُر  لبلٍد 
والممارسات  المواقف  لتلك  وَيْأَسُف 
التي ال عالقَة لها بالصدق واإلخالص 
لَذْيِن تقتضيِهما روُح الشراكة، مردفا أن  اَلّ
برلماَن المملكة المغربية ليس في حاجة 
إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة 
بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها 

دوليا؛ حيث تتميُز المملكة في محيطها 
المدني  مجتمعها  بديناميِة  اإلقليمي 
وحيويِة ساحَتها اإلعالمية ومصداقيِة 
مؤسساِتها وآلياِتها المستقلة الفاعلِة 
في مجال حقوِق األفراِد والجماعات، وكذا 
التزاِمها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاِت 
َها ُقُدًما، بكل ِإَراِديٍة، في  الصلة، وُمِضِيّ
ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق 
الحزبية  التعددية  إطار  في  والقانون، 

والسياسية، وحريِة الرأي والتعبير.
بحرصه  المغربي  البرلماُن  وذك��ر 
على صيانة الحقوق والحريات وسبل 
للسلطة  وبممارسته  كاملة،  ممارستها 
القوانين  على  والتصويت  التشريعية 

ومراقبِة عمل الحكومة وتقييم السياسات 
باختصاصه  التذكَير  العمومية، معيدا 
في التشريع في ميادين منها الحقوق 
والحريات األساسية المنصوص عليها 
في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 
منظومِة  حمايُة  مقدمتها  وفي   ،2011
حقوق اإلنسان، والنهوُض بها واإلسهاُم 
في تطويرها، مع مراعاِة الطابِع الَكْوني 
لتلك الحقوق، وعدِم قابليِتها للتْجِزيء.
كما ذكر البرلماُن المغربي بأنه إذ ُيعد 
فاعال أساسيا في العديد من المنظمات 
والجهوية  واإلقليمية  البرلمانية 
والدولية، ويتمتُع بصفِة العضوية فيها، 
يؤكد أنه لم يسبق ألي مؤسسٍة شريكٍة 

أن تجاوزت اختصاصاِتها وتجرأت على 
دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت 
في شؤونها الداخلية، بل َتْلَتِزم باحترام 
استقاللها وترسيخ الثقة المؤسساتية 

المشتركة.
وَشِدد البرلمان المغربي على أنه كان 
َدْوًما فضاًء للحوار والتواصل ُمَتعدد 
األبعاد، إْذ احتضن العديد من المؤتمرات 
واللقاءات العامَة والموضوعاتية متعددِة 
وإقليميا،  وق��اري��ا  دول��ي��ا  األط����راف، 
من  الراهنة  القضايا  حول  تمحورْت 
عن  وال��دف��اع  اإلره���اب  مكافحِة  قبيِل 
السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق 
في  الشباب  وإدماج  والبيئة،  اإلنسان 

ال��رج��ال  بين  وال��م��س��اواِة  التنمية، 
العديد  أن  وَيْعَتبُر  وغيرها،  والنساء 
البرلمانية  والبرامج  المشاريع  من 
المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم 
ضوِء  على  ومساءلٍة  س��ؤاٍل  موضوع 
األوروبي،  للبرلمان  األخيرة  التوصيِة 
كما أصبح التنسيُق البرلماني في عدة 
محاور وقضايا، يطرُح إشكاليَة الثقة، 
شريًكا  األورب��ي  البرلمان  اليزال  وهل 

ا للبرلمان المغربي.  استراتيجًيّ
رفضه  عن  المغربي  البرلماُن  وعبر 
استغالَل وَتْسِييَس قضايا هي من صميم 
اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في 
في  العام، وصدرت  الحق  قضايا  باب 
غير  ُتَهَم  في  قضائية  أحكاٌم  شأِنها 
أو  صحفي  نشاط  بأي  بتاتا  مرتبطة 
بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما 
َجاِر في البشر  تتعلق بجرائم من قبيِل االِتّ
واالعتداء الجنسي واستغالل هشاشة 
األشخاص، ُتَعاِقُب عليها قوانيُن مختلف 
يؤكد  الصدد،  هذا  وفي  العالم.   دول 
البرلمان المغربي على ضرورة احترام 
ُحْرَمة واستقاللية القضاء المغربي، الذي 
كان حريصا، دوما، على توفير شروط 

ماِت المحاكمة العادلة. وُمَقِوّ
قراُر  إن  بالقول  البيان  واستطرد 
الثقة  ُأُسَس  َض  قَوّ األوربي  البرلماني 
المغربي  البرلمان  بين  وال��ت��ع��اون 
بالتراكمات  وَمَسّ  األوربي،  والبرلمان 
امتداد  على  تحققت  التي  اإليجابية 
وقت  في  المشترك،  العمل  من  عقوٍد 
ا نستشرُف فيه جميعا آفاَق جديدة  ُكَنّ
وواعدة في العالقات بين المؤسستين 
من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق 
لما فيه المصلحُة المشتركة لشعوبنا.

واعتبر البرلمان المغربي أن توصيَة 
البرلمان األوربي تنكرت لجميع اآلليات 
المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي 

للحوار  فضاًء  لتكوَن  تحديًدا  ُأْنِشَئْت 
وال��ن��ق��اش ال��ش��ام��ل وال��ص��ري��ح في 
؛  المتبادل  واالحترام  الشراكة  إط��ار 
َأْفَرغتها من ُمحتواها  وبذلك تكون قد 
وأفقَدتها مغَزاها، وَضَرَبْت عرَض الحائِط 
الثنائية  اللقاءات  وقرارات  بمضاميِن 
ُؤوبة  الَدّ والجهود  األطراف،  ومتعددة 
البرلمانية  اللجنة  بها  قامت  التي 
األوروبي،  المغرب-االتحاد  المشتركة 
منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي 
البرلماني  البعَد  بالملموس،  كرسْت، 
للشراكة بين المغرب واالتحاد األوروبي، 
ا في تقويِة وَمْأَسَسِة  ولعبْت دوًرا هاًمّ
المغربي  البرلمانين  بين  العالقات 

واألوروبي.
القوى  المغربي  البرلمان  ودع���ا 
التحلي  إل��ى  األوروب��ي��ة  السياسية 
الخلط  وَرْف����ِض  وال��رزان��ة  بالحكمة 
المتعمد بين حقوق اإلنسان الُمَصاَنِة 
والقوانين  بالدستور  ال��م��غ��رب  ف��ي 
واالدع���اءات  جهة،  من  والمؤسسات 
لها  ُج  ُت��َرِوّ التي  للمصداقية  الُمْفَتِقَدِة 
المعروفة  والمنظمات  الجهات  بعُض 
من  المغرب،  ضد  العدائية  بمواقفها 

جهة أخرى.
وتأسيًسا على ما سبق، قرر البرلمان 
المغربي بمجلسيه، ابتداًء من أول أمس:

إعادَة النظر في عالقاته مع البرلمان 
شامٍل  لتقييٍم  وإخضاِعها  األوروب��ي 
والحازمة؛  المناسبة  القرارات  التخاذ 
األورب���ي  البرلمان  رئ��اس��ِة  وَت��ْب��ل��ي��َغ 
متضمنا  ال��ج��ل��س��ة  ه���ذه  ب��م��ح��ض��ر 
بها  تقدم  التي  والمداخالت  للمواقف 
والمجموعات  الفرق  وممثلو  رؤس��اء 
البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين 
خالل هذه الجلسة ؛وكذا  تبليغ رئاسة 
البرلمان األوروبي، أيضا، بالقرارات التي 

ستتخذ الحقا.

مكتب الرباط:
 عبد الحق الريحاني

وجهت النائبة خدوج السالسي، أول أمس، في الجلسة العامة المخصصة 
لألسئلة الشفهية بمجلس النواب، سؤاال شفويا آنيا موجها إلى وزيرة 
حول  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
النهوض بالسياحة الثقافية  واإليكولوجية وتحقيق التنمية المجالية بالبالد.

وأكدت السالسي، عضو الفريق االشتراكي، أن السياحة تعرف  تراجعا 
الروافد  جميع   مست  كورونا،  جائحة  تداعيات  إثر  على  بالبالد  كبيرا 
والقطاعات، كما سجلت النائبة االشتراكية من خالل نفس السؤال، أن هناك 
ضعفا كبيرا في مجال السياحة الثقافية  واإليكولوجية، خصوصا وأن البالد 
تزخر بتنوع ثقافي ثري في جهاته االثنتي عشرة وتعدد جغرافي ومناخ 

شديد الجاذبية سواء  بالنسبة للسائح المغربي أو األجنبي.
وعلى هذا األساس، ساءلت النائبة االشتراكية، الوزيرة، عن التدابير 
المتخذة للنهوض بهذا النوع من السياحة وتحقيق التنمية  المجالية بالبالد.

ومن جانبه وجه النائب االشتراكي نور الدين آيت الحاج سؤاال شفويا 
إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

حول السياحة الداخلية.
وأوضح النائب ايت الحاج أن رؤية 2020 للتنمية السياحية، خصصت 
محورا خاصا بتطوير السياحة الداخلية، باعتبارها قطاعا فرعيا يلعب دورا 
أساسًيا في حفاظ هذا النشاط على قدرته على الصمود، من خالل توسيع 
قاعدة الزبناء وعدم االكتفاء بالسياح األجانب، خاصة إبان األزمات، إضافة 
إلى مساهمته في تنمية الجهات عبر تعزيز األنشطة التي تستجيب لحاجيات 
المواطنات والمواطنين، وأنماط استهالكهم ومواكبة ذلك بمنتجات وأسعار 

تتالءم مع حاجيات السياح الداخليين وقدراتهم الشرائية. 
السياحة  كانت  إذا  إنه  في سؤاله،  االشتراكي  الفريق  وأضاف عضو 
الداخلية تمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات اإليواء 
السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، فإن الرهان على هذا المحور 
يبقى دون الطموح لجعله عنصر جذب للمواطنات والمواطنين المغاربة، 
وذلك أمام ارتفاع أسعار الفنادق، وتردي جودة الخدمات السياحية، مما 
يجعل اآلالف من المغاربة يفضلون الضفة الجنوبية ألوروبا على قضاء 

عطلهم بالداخل.
وعلى هذه األسس ساءل النائب االشتراكي، الوزير، عن التدابير الجدية 
لتطوير السياحة الداخلية، وعن اإلجراءات لجعلها عنصر جذب وإقبال 
وتحديث العروض والخدمات ومالءمتها مع وضعية المغاربة وقدراتهم 

الشرائية.
آني   بسؤال شفوي  الدراق  االشتراكي حميد  النائب  تقدم  ومن جهته 
إلى وزير الصناعة والتجارة حول تقديم الدعم للتجار والنهوض بالقطاع 

التجاري في الوسط القروي.
وأبرز النائب االشتراكي أن القطاع التجاري بالعالم القروي ال يزال يعاني 
من اإلقصاء والتهميش مقارنة مع الوسط الحضري، كتجهيزات المحالت 
التجارية ودعم التجار وتعميم التغطية الصحية للتجار ومساعدتهم، خاصة 
وأن القطاع التجاري يوفر فرص العمل للباحثين عن الشغل، حيث يظهر 
بنية  في  والقروي  الحضري  الوسط  بين  واالجتماعي  المجالي  التفاوت 

القطاع التجاري.
ومن هذا المنطلق ساءل النائب االشتراكي، الوزير، عن اإلجراءات المزمع 
اتخاذها للنهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي؟ وهل تتوفر الوزارة 
على خطة عمل وبرنامج استعجالي من أجل تسريع تسوية وضعية التجار 

في الوسط القروي.
وزيرة  إلى  آني  شفوي  بسؤال  الدمناتي  سلوى  النائبة  توجهت  كما 

االقتصاد والمالية حول الحد من تداعيات االقتصاد غير المنظم.
وشددت النائبة االشتراكية، في ذات السؤال، على أن األنشطة االقتصادية 
غير المنظمة، تعتبر مكونا بنيويا في اقتصاد البالد، إذ تصل نسبته حسب 
30 في المائة من الناتج الداخلي  تقديرات بعض التقارير الوطنية إلى 
اإلجمالي، األمر الذي يؤدي إلى ضعف قدرة االقتصاد الوطني على تثمين 
ثرواته وحرمان ميزانية الدولة من موارد مهمة، باإلضافة إلى تنامي األنشطة 

غير المشروعة واستمرار الهشاشة والتفاوتات ومختلف المجاالت.
وعلى هذه األسس ساءلت النائبة االشتراكية، الوزيرة، عن استراتيجية 

الحكومة للحد من حجم االقتصاد غير المنظم وتداعياته.

الربملان املغربي يقرر »اإعادة النظر« يف عالقاته بالربملان الأوروبي

خدوج ال�سال�سي: النهو�ض بال�سياحة الثقافية والإيكولوجية
نور الدين اآيت احلاج: تدابري تطوير ال�سياحة الداخلية
�سلوى الدمناتي: احلد من تداعيات القت�ساد غري املنظم

حميد الدراق: النهو�ض بالقطاع التجاري يف الو�سط القروي

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

الكلمات المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بسطات

كتابة الضبط عدد:
مؤسسة القيم

ملف تبليغي رقم:  

2023/6708/54
اعالن باشهار حكم قضائي
بناء على امللف التبليغي 

رقم: 2023/6708/54
واستنادا الي الفصل 441 
من قانون املسطرة املدنية

باملحكمة  القيم  يعلن 

هذه  ان  بسطات  االبتدائية 
االبتدائية  املحكمة  االخيرة 
بسطات اصدرت حكما باسم 
للقانون  وطبقا  امللك  جاللة 
2023/01/04 تحت  بتاريخ 
عدد 11 في امللف املدني رقم: 
2021/1201/304 الذي كان 

التعاونية  شركة  بني  رائجا 
املحدودة  املسؤولية  ذات 
الكائن  مسيرها  شخص  في 
بشارع  االجتماعي  مقرها 
 8 الزنقة  الخامس  محمد 
الرقم 4 سطات النائب عنها 
الخيراوي  فاروق  االستاذ 

املحامي بهيئة سطات.
بصفتها مدعية من جهة

مداس لالشغال  وبني شركة: 
السيد  مسيرها  شخص  في 
ميمون سبعي املعتقل حاليا 
علي  عني  الفالحي  بالسجن 
الكائن  سطات  اقليم  مومن 
بحي  االجتماعي  مقرها 
الزنقة  الناشف  واد  خلوفي 

7 الرقم 34 مكرر وجدة.
من  عليها  مدعى  بصفتها 

جهة أخرى.
قضت فيه بجلستها العلنية 
حق  في  حضوريا  ابتدائيا 
في  بوكيل  غيابيا  املدعية 

حق املدعى عليها.
في الشكل:

 قبول الطلب
بفسخ  الحكم  املوضوع:  في 
الطرفني  بني  املبرم  العقد 
التعاونيات  شركة  املدعية 
ذات املسؤولية املحدودة في 

واملدعى  مسيرها  شخص 
اشغال  مداس  شركة  عليها 
السيد  مسيرها  شخص  في 
في  واملؤرخ  سبعي  ميمون 

2016/10/28
الدين  ذ.نور  قبل  من  املحرر 
عليه  واملصادق  عاملي 

بتاريخ 2016/11/01
عليها  املدعى  على  الحكم 
تعويضا  املدعية  بادائها 
جزافيا قدره خمسة عشر الف 

درهم )15.000٫00درهم(
القانونية  بالفوائد  الحكم 

من تاريخ الطلب.
الى تاريخ التنفيذ.

رفض باقي الطلبات
عليها  املدعى  تحميل 

الصائر.
القانونية  بالفوائد  الحكم 
من تاريخ الطلب الى تاريخ 

التنفيذ.
االعالن  هذا  وبمضمنه حرر 
االعالنات  بلوحة  لتعليقه 
املحكمة  بهذه  القضائية 
ونشره  سطات  ابتدائية 

باحدى الجرائد الوطنية.
ع.س.ن/212/ا.د

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

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بسطات

كتابة الضبط عدد:
مؤسسة القيم
ملف تبليغي

رقم: 2022/6704/842
اعالن باشهار حكم قضائي

عن  الصادر  االمر  على  بناء 

مناجي  بوشعيب  االستا 
املحكمة  رئيس  عن  نيابة 
بتاريخ  بسطات،  االبتدائية 
عدد:  تحت   2022/11/14

 1628
عدد:  مختلفة  امللف  في 
 2 0 2 2 / 1 1 0 9 / 1 6 2 8
الكريم  عبد  بتعيني  القاضي 
قضائي  منتدب  الساملي 
للقيام  املحكمة  بهذه 
باجراءات القيم عن املطلوب 
وخليد  مليك  خليد  ضدها 
اجراءات  خديجة، الستكمال 
التبليغي  بامللف  تبليغ 
 2022/6704/842 عدد 
حالة  في  الينا  وبالرجوع 

وجود صعوبة.
بتاريخ  القيم  الى  واملبلغ 
2022/12/20 حسب شهادة 
بامللف  املدرجة  التسليم 
رقمه  املذكور  التبليغي 

بالطرة اعاله.
 441 الفصل  الى  واستنادا 

من قانون املسطرة املدنية.
باملحكمة  القيم  ويعلن 
هذه  ان  بسطات،  االبتدائية 
االخيرة اصدرت حكما باسم 
للقانون  وطبقا  مللك  جاللة 
 2021/12/22 بتاريخ 
امللف  في   538 عدد  تحت 
العقاري رقم: 19/1403/41 
مليكة  بني  رائجا  كان  الذي 
خليد  لقبهما  وخديجة 
املحمد  بالحي  الساكنتان 
شارع الفوارات زنقة 10 رقم 

76 الدارالبيضاء.
من  متعرضتان  بصفتهما 

جهة

سمامي  السالم  عبد  وبني 
بدوار  الساكن  الحاج،  بن 
العايدي  سيدي  العنانات 

اقليم سطات.
من  التحفيظ  طالب  بصفته 

جهة أخرى.
وابتدائيا  علنيا  فيه  قضت 

وبمثابة حضوري.
التعرض  صحة  بعدم 
السيدتني  عن  الصادر 
لقبهما  وخديجة  مليكة 
بتاريخ  واملضمن  خليد 
كناش    2017/05/23
مطلب  ضد   300 عدد   29
 15/27605 عدد  التحفيظ 
الصائر  تحميلها  مع 
الى  املطلب  ملف  وبرجاع 
اجراءات  ملتابعة  املحافظ 
هذا  اصبح  متى  التحفيظ 

الحكم نهائيا.
وبمضمنه  حرر هذا االعالن 
االعالنات  بلوحة  لتعليقه 
املحكمة  بهذه  القضائية 
ونشره  سطات  ابتدائية 

باحدى الجرائد الوطنية.
ع.س.ن /213/إ.د

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

محكمة االستئناف بتازة
املحكمة االبتدائية بتازة
ملف عدد: 2023/02  
اشهار عقد شراء اصل 

تجاري
املنجز  العقد  بمقتضى 
بتاريخ 21 نونبر 2022  من 
حسان  عبد  العدلني  طرف 
لكحل  وسعيد  اكوجيل 

بدائرة  لالشهاد  املنتصبني 
بتازة،  االستئناف  محكمة 
حفظ  بمذكرة  املسجل  و 
رقم  االمالك  سجل   35 رقم 
الحسن  السيد  اشترى   53
التهامي  بن  الشحمي 
املزداد  الجنسية  مغربي 
بتاريخ 1976/11/28 بتازة 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
عدد    Z206054 الوطنية 
من البائع السيد عبد الرزاق 
مغربي  محمد  بن  الوردي 
بتاريخ  مزداد  الجنسية 

.1960/01/01

الوطنية  تعريفه  بطاقة 
رقم  الساكن   Z44101عدد
القدس   6 مجموعة   25
التجاري  االصل   تازة،   2
الكائن  للمحل  الثانوي 
 A1521 الجيارين  بحي 
تازة عبارة عن مقهى يحمل 
شعار مقهى اريزونا بجميع 
واملعنوية  املادية  عناصره 
التجاري  بالسجل  واملسجل 
بتازة  االبتدائية  للمحكمة 
بثمن   13204 عدد  تحت 
درهم  الف  ثالثمائة  قدره 

)300.000,00درهم(.
التعرضات  جميع  وستقبل 
من   84 للمادة  طبقا  املمكنة 
بمكتب  التجارية،  مدونة 
باملحكمة  التجاري  السجل 
اجل  داخل  بتازة  االبتدائية 
صدور  تاريخ  من  يوما   15
بالجريدة  الثاني  النشر 

الرسمية.
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لتوصيته  موضوعا  األوروبي  البرملان  يجد  لم 
تلك  العالم، وال سيما  املعلومة، من دون كل دول 
وضعا  تعيش  والتي  إفريقيا،  شمال  الواقعة 
وتكميما  الحريات  عن  وتراجعا  متأزما  حقوقيا 
فكل  للتفصيل،  املغرب، وال حاجة  لألفواه، سوى 

شيء واضح...
لم يجد البرملان األوروبي لكي يتحدث عن بالدنا 
سوى موضوع كان محل نظر للقضاء وأصدر فيه 
أحكامه، وُمتع فيه املعنيون بكل مراحل التقاضي، 
مستفيدين من كل الضمانات القانونية، فهل بهذا 
البرملان األوروبي يدعم استقالل  يزال  التدخل ال 
القضاء وسلطته في إصدار األحكام وفق القوانني 

املعمول بها؟
إلصدار  آخر  زمنا  األوروبي  البرملان  يجد  لم 
الذي يتنامى  التوقيت  التوصية، سوى هذا  هذه 
أوساطه،  من  مكونات  داخل  لبالدنا  العداء  فيه 
بعد حلقات من التهجم، وادعاءات بتقديم منافع 
إمكانية  سحب  إلى  وهدايا، 
للصداقة  مجموعات  تأسيس 

البرملانية...
ما  األوروبي  البرملان  يجد  لم 
الديمقراطي  مسارنا  به  يعيب 
به  تشهد  والذي  والحقوقي، 
أخرى  ومؤسسات  أجهزة 
شريك  املغرب  بأن  لالتحاد، 
ويكفي  ملتزم،  استراتيجي، 
به  صرح  بما  التذكير  نعيد  أن 
األخيرة  زيارته  خالل  بوريل 
موثوقا  “شريكا  له  والعبارات 
أن  أم  واستراتيجيا”،  وقويا 
تخيف،  التي  هي  الصفات  هذه 
ملثل  الحقيقية  الخلفية  وتشكل 

هذه التوصية؟
األوروبي  البرملان  يجد  لم 
وزير  تحذير  على  جواب  من 
بوريطة  ناصر  الخارجية 
بني  الشراكة  “بأن  صرح  حني 
األوروبي  واالتحاد  املغرب 
متكررة  إعالمية  هجمات  تواجه 
البرملان«،  داخل  وهجمات 
تخوفاته،  على  التأكيد  سوى 
الحجية  من  الكثير  ومنحها  بل 

واملصداقية...
األوروبي  البرملان  يجد  لم 
ذراعنا،  به  يلوي  أن  يمكن  ما 
االستعالء،  من  بكثير  ويذكرنا، 
سوى  االستعمار،  بحقبة 
تقييمه،  في  واختلفوا  املغاربة  تابعه  موضوع 
فيه حني  القضاء  قرار  إلى احترام  انتهوا  لكنهم 
في  املتابعني  وأن  الفصل...ال سيما  بكلمته  نطق 
هذه امللفات لم يتابعوا على كالم صرحوا به أو 
كتابات حرروها أو موقف عبروا عنه أو تبنوه...

بقعة  في  يبحث  أن  األوروبي  البرملان  لذلك، على 
والتعبير،  الصحافة  حرية  عن  أخرى  جغرافية 
اإلعالم،  على  والسيطرة  الجمعيات،  إغالق  وعن 
باختياراتها،  قوية  شيء...فبالدنا  كل  وتجييش 
دائما  املقرون  خطابها  ومصداقية  ومؤسساتها، 
أن يكون  اليوم مقبوال  فلم يعد  بالفعل،  بااللتزام 
شق  مزدوجا،  وحولنا  إلينا  األوروبيني  خطاب 
يشيد وشق يبحث عن شماعة...طرف يبحث عن 
لكن  االستراتيجية،  والشراكة  االقتصادية  املزايا 
ليس مستعدا لدعم قضايانا املصيرية والترابية !

التوصية  مضمون  املغاربة  استنكر  ذلك،  لكل 
فهموا  لقد  إليها،  الدافعة  والجهات  وتوقيتها 
الرسالة، وعرفوا من حررها، واستوعبوا غايتها، 
الدستورية،  ردوا عليها عبر مؤسساتهم  وباملثل 
وسيادة  السلط  بفصل  حقيقة  تؤمن  دولة  ألننا 
القانون، وباستقالل القضاء...لقد تمت محاسبتنا 
في املاضي عن عدم توفير مكانة مستقلة للقضاء 
وحني  املستقلة،  السلطة  بوضعية  تمتيعه  وعدم 
تداركنا ذلك، يسوغون ألنفسهم، دون أي احترام 
للسيادة وللدستور، التدخل في الشأن القضائي 

الوطني...
بصواب  األسف،  مع  الغاز،  رائحة  عبثت  لقد 
روسيا  لطاقة  بديل  عن  والبحث  األوروبي،  البرملان 
التي  والحرارة  والتثبت،  التمييز  بوصلة  أفقده 
الجنوبية  الضفة  من  القادم  الغاز  أنابيب  في  دبت 
العقول...فتحول  وكذا  األبصار  أعمت  للمتوسط، 
ابتزاز  .وأي  لالبتزاز  واجهة  إلى  األوروبي  البرملان 
                                                                                                                                                                  !
  
   )*(عضو مجلس النواب

   ذ. صالح الدين الشنقيطي )*(

االبتزاز...

املغاربة  يوحد  وطني  إجماع  هناك    
حول ثوابت األمة ومقدساتها، والخيارات 
الوطنية  امللكية   « وأولها  للبالد،  الكبرى 
واملواطنة، التي تعتمد القرب من املواطن، 
وتتبنى انشغاالته وتطلعاته، وتعمل على 
مواصلة  وثانيها،     .« معها  التجاوب 
بعزم  والتنموي  الديموقراطي  الخيار 

وثبات.
املواطنة  امللكية  عن  امللك  جاللة  يقول   
» يعلم اهلل أنني أتألم شخصيا، ما دامت 
املغاربة، ولو أصبحت واحدا في  فئة من 
الفقر  املائة، تعيش في ظروف صعبة من 
خاصة  أهمية  أعطينا  لذلك   . الحاجة  أو 
وللنهوض  البشرية،  التنمية  لبرامج 
مع  والتجاوب  االجتماعية،  بالسياسات 

االنشغاالت امللحة للمغاربة .«
على املتتبع للوضع املغربي، خصوصا 
املغرب  تاريخ  املطلعني على  األجانب غير 
امللكية  انتقاد  إلى  ويسارعون  جيدا 
والنظام، أن يعلموا أن امللكية في املغرب 
التاريخ،  نظام عرف تجارب وأخذ دروس 
multisécu�  « القرون متعددة   فامللكية 
 « مناوئة  حركات  مع  تعايشت   «  laire
عبر  صديقة  وأخرى   «  antagonistes
مع  تفاعلت  وتطورها،  نشأتها  تاريخ 

بالد  مع  تعاملت  واحتجاجاتها،  الزوايا 
الصدامات  تجنبت  املخزن،  وبالد  السيبة 
الخارجية والدولية وتفادت القوى الدولية 

واإلقليمية....
إن امللكية في املغرب عاشت االستعمار 
تفاعلت  األجنبي،  والحجر  األوروبي 
السياسية  األيديولوجيات  مختلف  مع 
واألفكار االجتماعية اإلنسانية من تصوف 
كثيرة،  وسياسية  دينية  ومذاهب  وتشيع 
اليمينية  األيديولوجيات  مع  تجاذبت 
واليسارية وعاشت على وقع الصراع بني 
الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي زمن 
التعامل مع  الباردة، تمرست على  الحرب 
محطات  في  وأفكاره،  االنفصال  حركات 
محطات  كلها  ومفصلية،  مهمة  تاريخية 
قوت امللكية، وشكلت عقلها الباطن، وكانت 
بمثابة خزان لألعراف والتقاليد في تدبير 

العقليات واألزمات ....
الذي  الوحيد  النظام  تمثل  امللكية  إن 
املغاربة حول مشروع وطني  جمع ووحد 
خالص،  مغربي  منطق  من  الدولة  لبناء 
في غياب أي تصورات أو مشاريع يمينية 
 . للبناء  حقيقية  غيرها  أو  يسارية  أو 
استطاعت  التي  الوحيدة،  املؤسسة  فهي 
أجل  من  والحاضر  التاريخ  بني  توفق  أن 
أو  شخصية  حسابات  بدون  املستقبل، 
من  كعدد  مصيرها  كان  وإال  سياسوية، 
والثقافي  العربي  فضائنا  في  األنظمة 
والتطاحن  والتفكك  االندثار   : والجغرافي 

الدموي ....
   إن امللكية هي املؤسسة الوحيدة التي 
الداخلية  التناقضات  تدبير  فنون  أتقنت 

الستمرار  توازنا  وخلقت  والخارجية، 
هي  املغربية  فامللكية  واملجتمع،  الدولة 
تنفيذية كما يقول  تدبيرية وليست  ملكية 
التصورات  يضع  امللك  أن  ذلك  البعض، 
ليس  العريضة  الخطوط  ويرسم  الكبرى 
ومؤسساتها  الدولة  مرافق  لتدبير  فقط 
السياسية واالجتماعية وإنما أيضا يحدد 
ومختلف  املجتمع  مع  التفاعل  هوامش 

األفكار الرائجة فيه ...
تشنها  التي  الهجوم  حمالت  إن      
عن  تنم  الفرنسي  اإلعالم  وسائل  بعض 
وجود قصور في استيعاب طبيعة النظام 
جهة  ومن  جهة،  من  للمغرب  السياسي 
ثانية بـ« عقدة » تجعل الواقفني وراء هذه 
عززت  كلما  يتحركون  اإلعالمية  الحمالت 
اإلفريقية  القارة  داخل  موقعها  الرباط 
واتخذت مواقف دبلوماسية مستقلة تجاه 
الحال  هو  كما  الدولية  القضايا  من  عدد 

بالنسبة لليبيا واليمن ...
فكلما حقق املغرب وملك املغرب بجهده 
الدولية،  شراكاته  ملجال  توسيعا  الخاص 
على  حافظ  وكلما  إفريقيا،  في  خصوصا 
العالقات  في  السياسي  قراره  استقرار 
ضيق،  مصلحي  اندفاع  بدون  الدولية 
إلى جبهات  املغرب االنحياز  وكلما رفض 
متصارعة كما يحدث في ليبيا واليمن مثال، 
املنجزات  كل  تدع  إعالمية  أصواتا  نجد 
جانبا وكل املكتسبات التي حققها املغرب 
إثارة  خالل  من  ورموزه  وتهاجمه  كدولة، 
لها  عالقة  ال  شخصية  أو  خاصة  مسائل 

بجوهر التحليل والنقد املوضوعي ....
عالقات  هي  بفرنسا  املغرب  عالقات  إن 

بل  فقط،  املتبادلة  املصالح  تصنعها  لم 
اإلنسانية  والعالقات  التاريخ  صنعها 

العميقة املوجودة بني الشعبني ...
على اإلعالم الفرنسي، على بعض وسائل 
املعادية  خصوصا،  الفرنسي  اإلعالم 
للمغرب واملسيئة لثوابته ومقدساته ظلما 
وبهتانا، عليها أن تنزل إلى األرض، أرض 
تنزل  أن  وأوروبا،  فرنسا  واقع  الواقع، 
بمهنية وموضوعية واستقاللية، أن تهتم 
ال  وهي  وأوروبا،  فرنسا  بمشاكل  نقديا 
تحصى عددا وخطورة، الشعبوية وارهاب 
اليمني املتطرف، اإلقصاء والعنف، الهجرة 
والشوفينية،  االنغالق  والعنصرية، 
البطالة والفساد، فضائح مسؤولي الدولة 
املالية واألخالقية، تدخالت مؤدى عنها في 
دول تواجه االنهيار، رشاوى رجال الدولة 

من قبل حكام عرب فاسدين...
على  تركز  أن  هذه  اإلعالم  وسائل  على 
تلتفت  أن  عليها  وقارتها،  بالدها  مشاكل 
أحيانا إلى دول قريبة منا أو في محيطنا 
وجود،  مشكلة  تواجه  والتي  العربي، 
احتجاجات جماهيرية في مستوى خطورة 

االحتجاجات التي عرفتها فرنسا...
السادس  محمد  بقيادة  املغرب     
طريق  وهو   ، املستقبل  نحو  طريقه  يشق 
الكبرى  األوراش  يفتح  ...يشتغل،  ملكي 
أول  فهو  اختالالت  هناك  تكون  ...وعندما 
بعض  ينتظر  وال  وعليها  إليها  ينبه  من 
وسائل اإلعالم الفرنسية املرتزقة واملبتزة 
...امللك يشخص ويقترح الحلول والبدائل 
العرش  بني  املتبادلة  البيعة   « إطار  في 

والشعب »...

طريق ملكي نحو امل�ستقبل 
     عبد السالم المساوي

الحدث

من  املقربة  األوساط  بعض  كشفت 
عن  اإلسباني  العمالي  االشتراكي  الحزب 
لها نواب  التي تعرض  الضغوطات  حجم 
الحزب للتصويت على القرار الذي دافعت 
  � املالطية  األوروبي  البرملان  رئيسة  عنه 
روبيرتا ماسيوال� ومعها الفريق الفرنسي 
الصناعي  اللوبي  خلفه  يقف  الذي 
ما  وهو  وأملانيا،  لفرنسا   والعسكري 
»الكونفدوسيال«  جريدة  إليه  أشارت 
اإلسبانية   ، كما كشفت أيضا شخصيات 
بالبرملان  املتطرف  الفرنسي  اليمني  من 
تلهث  الذي  الجزائري  الغاز  أن  األوروبي 
وراءه أوروبا لتعويض عجزها في مجال 
العمليات  بسبب  تعانيه  الذي  الطاقة 
القرار،  وراء  كان  باوكرانيا،  العسكرية 

مواقف  مع  املتطابقة  املواقف  نفس  وهي 
اإلسباني  اليميني  الشعبي  الحزب  نواب 

. PP
بأوروبا  املغرب  عالقة  أن  ومعلوم 
الفتور وصلت  العديد من مظاهر  شابتها 
حد النفور والتوتر مع فرنسا وأملانيا في 
محطات كثيرة بعد إعالن اإلدارة األمريكية 
في عهد الرئيس األمريكي السابق دوالند 
املغربية  بالسيادة  بالده  اعتراف  ترامب 
من  املسترجعة  الجنوبية  األقاليم  على 
املاضي،  القرن  سبعينيات  منذ  إسبانيا 
من  البساط   سحب  الذي  املوقف  وهو 
التحديد،  وجه  على  فرنسا،  أقدام  تحت 
تدعي  التي  األوروبية،  الدولة  باعتبارها 
مستعمرتيها،   مع  التاريخية  صداقتها 
مخلصة  وبقيت  واملغرب،  الجزائر 
على  باللعب  استغاللهما   الستمرار 
وغذته  الجزائر  افتعلته  الذي  صراعهما 

ومولته  حتى أصبح عقيدة لدى حكامها.
قراءة  في  اآلن  املطروح  والسؤال 
األوروبي  للبرملان  القرار  هذا  مضامني 

ورسائله هو :
هل أوروبا جادة في طرح قضايا حقوق 
اإلنسان والحريات  خارج فضائها كمحدد 
الخلفية  أن  أم  الخارجية؟  لسياستها 
الحقيقية الكامنة خلف القرار هي مصالح 

اللوبي املصالحي الصناعي العسكري ؟

من  البد  السؤال  هذا  سياق  في 
املغاربة  الديموقراطيني  أن  التذكير 
كانت  والتقدمية  اليسارية  القوى  وكل 
ومازالت  مناضلة من أجل احترام حقوق 
واإلعالم  الصحافة  في  وحرياته  اإلنسان 
دولة  وإقامة  ديموقراطي  مجتمع  ألجل 
كافح  وقد  والقانون،  والحق  املؤسسات 
هؤالء من أجل هذه املطالب  وأدوا ضرائب 
كبيرة من حرياتهم وحياتهم وأسرهم في 
واالستبداد،  الجمر  زمن  وفي  سبيلها  
كان فيه البرملان األوروبي ينعم  بخيرات 
األنظمة، التي تفسح املجال لدوله وساسته 
لالستمرار في نهب شعوب إفريقيا واألمة 
حالة  ذلك،  على  للتدليل  ويكفي  العربية، 
فرنسا  تمارسها  التي  البشع  االستغالل 
مع شعب النيجر ودولته، التي تعتبر أكبر 
منتج ملادة اليورانيوم، الذي يوفر الطاقة 
النووية لفرنسا  »األنوار وحقوق اإلنسان 
» بينما  شعبها اإلفريقي الوديع ال يتوفر 
التذكير  دون  الكهرباء،  إنارة  على  حتى 
عموما  والغرب  فرنسا  موقف  كان  كيف 
املغاربة  السياسيني  املعتقلني  قضايا  من 
في سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي 
تزمامارت  ومعتقل  الرصاص  زمن  في 
السرفاتي  من  موقفهما  كان  كيف  وغيره، 
ومن معه من معتقلي حركة »إلى األمام« و 
السالم  و الشيخ عيد  »منظمة 23مارس« 

جبانا  موقفا  كان  لقد  وغيرهم،  ياسني   
خانعا ملصالح حكامه، حتى  أبدع املغرب، 
بتوافق مع امللك محمد السادس، املصالحة 
التاريخية في اإلنصاف واملصالحة وجبر 
صفحة  وطي  والجماعي  الفردي  الضرر 
خريطة  إبداع  على  والتوافق  املاضي، 
طريق ملغرب جديد بديموقراطيته الناشئة 
إلى  والعائد  الواعد  التنموي  وبنموذجه 
الذي  القصيد  بيت  وهو  اإلفريقي،  عمقه 
أقلق كل الدوائر االستعمارية القديمة في 
الذي  السخيف  باالبتزاز  الحاملة  أوروبا 

يسعى إليه القرار األوروبي املعني .
الى هذا السياق السياسي البد  إضافة 
أن  ذلك،  إلى  في حاجة  من هو  تذكير  من 
البرملان  قرار  الحقوقية موضوع  القضايا 
معتقلي  بملفات  واملتعلقة  األوروبي 
سبق  قضايا  هي  الحسيمة،  احتجاجات 
إصدار  و  فيها  البت  املغربي  للقضاء 
 2020 و   2017 سنوات  في  أحكامه 
مختلف  طالبت  التي  األحكام  وهي   ،
املعتقلني  سراح  باطالق  الوطنية  القوى 
الوطنية  القوى  كل  من  تقديرا  فيها، 
مصلحة  من  أنه  املغربية  والديموقراطية 
ألفق  الجماعية  الجهود  مواصلة  املغرب 
املتربصني  كل  من  البساط  يسحب  جديد 

باملغرب وبمصالحه العليا .
عاش املغرب..وال عاش من خانه.

قرار الربملان االأوروبي وحكاية حقوق االإن�سان

محمد الموموحي        
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الجفاف والغالء يهددان الزراعة والموا�شي ومطالب  
بدعم ال�شاكنة في »معركة ال�شمود«

و�شعية الحقوق بالجهة، م�شتجدات الهجرة والمهاجرين 
ومخطط العمل بر�شم 2023

عبداللطيف الكامل

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تدارست 
العادي  اجتماعها  في  ماسة   - سوس  بجهة 
 2023 يناير   21 السبت  يوم  املنعقد  السادس 
بمدينة أكادير، أنشطة اللجنة ووضعية الحقوق 
مخطط  ناقشت  كما   ،2022 سنة  برسم  بالجهة 

عمل اللجنة برسم سنة 2023 واملصادقة عليه.
القانون  ويأتي هذا االجتماع طبقا ملقتضيات 
لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم  بإعادة   76.15
الداخلي،  قانونه  من   36 للمادة  وفقا  اإلنسان، 
وكذا ل »تدارس مجموعة من املشاكل واملعيقات 
مقترحات  وتقديم  اللجنة  عمل  تعترض  التي 

لتجاوزها«.
الجهوية  اللجنة  رئيس  ثمن  له  كلمة  وفي 
لحقوق اإلنسان بجهة سوس-ماسة محمد شارف 
اللجنة  أعضاء  عبرعنه  الذي  الجاد  ،«االنخراط 
العمل  »أهمية  بـ  مذكرا   ،»2022 سنة  خالل 
الى  الفتا  املفروضة«،  التحديات  رغم  املنجز 

عن  الدفاع  في  اللجنة  أطلقتها  التي  »الدينامية 
حقوق املهاجرين ومواكبتهم، حيث تم تتويجها 
بتنظيم ندوة دولية   التأم خاللها معظم خبراء 
اللجنة األممية للعمال املهاجرين بأَكادير من أجل 
تدارس ومعالجة العديد من القضايا ذات الصلة 
مشيرا  األممية«،  اللجنة  هذه  باختصاصات 
إلى«املسؤولية التي تحملتها اللجنة في تنسيق 
 CMSM أشغال هيئة الهجرة بجهة سوس ماسة
التي تعد بدورها سابقة في مجال التنسيق بني 

املؤسسات الرسمية والهيئات املدنية«.
أكد   الهجرة،  هيئة  أشغال  وبخصوص 
الهيئة،  وأعضاء  شركاء  »بمعية  أنه  املتحدث 
قبيل  من  القضايا  من  مجموعة  متابعة  تمت 
املدنية،  دفترالحالة  في  املهاجرين  أبناء  تسجيل 
وضعية  وتتبع  املغربية  باملدرسة  وتسجيلهم 
املهاجرين بالسجون املحلية، وكذا تنظيم العديد 

من األنشطة في مجالي التكوين والتحسيس«.
وقدمت اللجنة الجهوية حصيلة أنشطة العمل 
أن ينكب األعضاء على  قبل   ،2022 برسم  سنة 
مناقشة برنامج عمل سنة 2023،  لتختتم أشغال 

االجتماع  باملصادقة على هذا املخطط الجهوي.
اللجنة  أعضاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة سوس – ماسة، تم 
2020، طبقا للمادة  تنصيبهم بتاريخ 18 شتنبر 
تنظيم  بإعادة  املتعلق   76.15 القانون  من   44
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،  وذلك »لتمكني 
مستوى  على  صالحياته  ممارسة  من  املجلس 

اللجنة  جهة.«و«تتألف  لكل  الترابي  النفوذ 
طرف  من  اقتراحهم  تم  عضوا   21 من  الجهوية، 
واملحامني  للقضاة  الجهوية  التمثيلية  الهيئات 
والصحفيني  واألطباء  األعلى  العلمي  واملجلس 
باإلضافة  املدني،  املجتمع  وجمعيات  املهنيني 
اإلنسان  حقوق  حماية  مجاالت  في  فاعلني  إلى 
والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.«

أحمد بيضي 

وزارة  بني  املوقعة  الشراكة  اتفاقية  إطار  في 
الداخلية، صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، 
واملجتمع املدني، نظمت »جمعية أزمور آيت خويا 
للبيئة والتنمية االجتماعية«، بحد بوحسوسن، 
إقليم خنيفرة، على مدى يومي السبت واألحد 14 
و15 يناير 2023، دورة تكوينية حول »التخطيط 
االستراتيجي املبني على النوع االجتماعي«، من 
حوسى  الدكتور  السوسيولوجي  الباحث  تأطير 
املشاركات  قدرات  رفع  أفق«  في  وذلك  أزارو، 
التفكير  وضعيات  تشخيص  باتجاه  واملشاركني 
إدماج  وسبل  التخطيط  مسألة  حول  واملمارسة 
العام،  املجتمع  في  االجتماعي  النوع  مقاربة 
األفكار  حول  السائدة  التمثالت  مساءلة  عبر 

االجتماعية املحيطة بهذا النوع«.
 40 من  أزيد  حضور  سجلت  الندوة،  أشغال 
شخصا، غالبيتهم من النساء، قدموا من مناطق 
بوحسوسن،  حد  جماعات  صعيد  على  مختلفة 
موالي بوعزة وسبت آيت رحو. ومن خالل الكلمة 
الترحيبية التي رفع بها رئيس الجمعية، إبراهيم 
وضع  تم  الدورة،  أشغال  عن  الستار  أقمري، 
املشاركات واملشاركني   في صميم دواعي اللقاء، 
املشروع  على   تركيزه  مع  وأهدافه،  ومضامينه 
في  املغربية  املرأة  تمثيلية  لتشجيع  املخصص 
إطار »صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء«، 
في  املشاركة  على  النساء  تحفيز  إلى  وسعيه 
مجال  في  قدراتهن  وتقوية  السياسية  الحياة 

تدبير الشأن املحلي.
على  التكوينية  الدورة  أشغال  انكبت  كما 
إجراء تمارين تطبيقية، بتأطير الباحث  حوسى 
التخطيط  »فكرة  على  االشتغال  ومنها  أزارو، 

بأهميته  الوعي  تقريب  بغاية  االستراتيجي، 
كيفيات  وتحديد  ومراحله  أنواعه  ثم  ومكوناته، 
واملؤسساتية،  املدنية  املمارسات  في  اعتماده 
االستراتيجي،  التخطيط  حول  مدني  تمرين  مع 
عوائق  من  يعترضه  وما  املتعددة،  وأنساقه 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  وإمكانيات 
وأهدافه  االجتماعي  النوع  مفهوم  تحديد  مع 
واالجتماعي،  الثقافي  وإنتاجه  االستراتيجية، 
بعيدا عن معتقد كونه معطى جوهريا أو طبيعيا 
أو إنسانيا صرفا، مقابل سبل دعم املساواة بني 
الرجال والنساء، وولوجيتهم للتحكم في وسائل 

اإلنتاج والخدمات«.
كما سعى العرض إلى« تقريب   فهم التخطيط 
املقاربة  وعالقة  النوع  ومقاربة  االستراتيجي 
األدوار  وتعيني  املوارد  الئحة  تحديد  مع  بينهما 
واملسؤوليات، ثم الصعوبات واالخفاقات املمكنة، 
يمكن  الذي  الوضع  أو  الهدف  إلى  باإلضافة 
االستراتيجي،  التخطيط  أجل  من  إليه  السعي 
إطالع  مع  اتباعها«،  املمكن  والكيفيات  والطرق 
التي  اإلحصائية  املعطيات  على  املشاركني 
الخريطة  مستوى  على  النسائية  النسب  تخص 
لدعم  املمكنة  والطرق  والجماعية،  السياسية 
القرارات،  اتخاذ  النسائية في سيرورة  املشاركة 

وإعداد السياسات في جميع املستويات.
وفي ذات السياق، اطلع املشاركون على »سبل 
والنساء،  الرجال  بني  اإلنصاف  مشاريع  دعم 
لدعم  املمكن  والسياسي  التشريعي  والتغيير 
املساواة بينهما، وكيفية إعادة توجيه املمارسات 
العوائق  آثار  من  والحد  املرأة،  حول  السياسية 
النساء  ولوج  دون  تحول  التي  املؤسساتية 
فضال  واالقتصادي،  والتكويني  العلمي  للبحث 
بغاية  استحضارها  الواجب  الضرورة  عن 

للنساء في مشاريع  التشاركية  املقاربات  تكثيف 
والوطنية،  والجهوية  املحلية  التنمية  سيرورات 
وتشجيعهن وتحفيزهن على املشاركة السياسية، 
التنظيمات  ومختلف  التعاونيات  الجمعوية، 
الفالحية، وعلى إنشاء شبكات لتبادل املعلومات، 
املرأة  جعل  لضمان  التواصل،  أنماط  وتوسيع 

القروية فاعال تنمويا«.
شروحات  قدمت  نفسه،  السياق  وفي 
على  النوع،  »عدالة  مفهوم  حول  للمشاركني 
أشكال  من  الحد  والتمكني،  املساواة  مستوى 
التمييز ضد الفتيات، النساء ذوات االحتياجات 

على  الحصول  الفجوات،  تقليص  الخاصة، 
والفرص  بالحقوق  التمتع  والخدمات،  املوارد 
املرأة  »مكانة  ل  اإلشارة  عن  فضال  والحماية«، 
والرجل في املجتمع املغربي، من حيث العقليات، 
املواقف والسلوكات، النماذج السياسية«، وطرح 
تنمية  الحياة،  »شروط  لتطوير  املمكنة  السبل 
القدرات، تطوير وضعيات الرجال والنساء، دعم 
املشاركة الفعلية، ربط سيرورة التنمية البشرية 
للموارد  األمثل  االستثمار  الخاصة،  بالحاجات 
اختتام  قبل  وذلك  واملجالية«،  واملالية  البشرية 

الدورة بجلسة تقييم ملضامينها.

»التخطيط اال�شتراتيجي المبني على النوع االجتماعي« 
بحد بوح�شو�شن

 فجر مبارك

جبال  تشهد  التوالي،  على  الثالثة  للسنة 
األطلس الكبير الشرقي،  طبيعة ذات لون أسود 
لتوالي  املقلقة  التداعيات  على  يؤشر  شاحب 
التي  اميلشيل،  بدائرة  الجفاف، خاصة  سنوات 
ناهيك  مسبوق،  غير  بشكل  بها  السكان  يعاني 
عن األشجار التي تحتضر وتتصارع  بدورها من 
التغير  البقاء والصمود في وجه  ضربات  أجل 

املناخي. 
»إن ما يزيد الطينة بلة هو االرتفاع الصاروخي 
ألسعار األعالف باألسواق وندرة  بعضها خاصة 
املركبة منها باألسواق األسبوعية، وهو ما  يزيد 
تراجع  إلى  يؤدي  والذي  أثمانها،  ارتفاع  من 
تقول مصادر  باملنطقة«  واألبقار  املواشي  أعداد 
محلية ، الفتة إلى »أن هذا  الوضع العسير بات 
يرخي بظالله على فرص الشغل، وبالتالي ارتفاع 
في  نسبة البطالة إلى مستويات مقلقة ال سيما 
بتربية  املكلفات  باعتبارهن  النساء  صفوف  في 

األبقار ومختلف املواشي باملنطقة«. 

في  امليدان،  سيد  الترقب  تجعل  »وضعية 
أو  مطرية  بتساقطات  السماء  تجود  أن  انتظار 
ثلجية تعيد البسمة للوجوه والطمأنينة للقلوب« 
تضيف املصادر نفسها،  الفتة إلى »أن  الساكنة 
أن  بعد  كبيرا، وذلك  تذمرا  باتت تعيش  املحلية 

ازدادت أحوال الغالبية تدهورا وهشاشة، بعدما 
بسبب  مواشيهم  لبيع  االهالي  أغلب  اضطر 
في  منهم  البعض  بدأ  كما  النباتي،  الغطاء  شح 
التفكير في الهجرة نحو املدن، وهو ما قد يزيد 
لهذه  حلول  إيجاد  يتم  لم  اذا   أزمة  على  أزمة 

املعضلة الخطيرة«. 
منصات  عبر   - املنطقة  من  شباب  وحسب 
فقد سبق تنبيه الجهات  التواصل االجتماعي - 
املسؤولة إلى »ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات 
استعجالية لتفادي استفحال االوضاع  والعمل 
على إيجاد حلول ناجعة   لتجاوز أزمة الجفاف 
الشرقي  الكبير  األطلس  مناطق  تضرب  التي 
املطالبة  تمت  حيث  املشيل«،  دائرة  وخاصة 
وتجهيزها  جماعية  آبار  إنجاز  على  »العمل  بـ 
األشجار  إلنقاذ  الشمسية  والطاقة  باملضخات 
بحصص  الكسابة  دعم   - املوت  من  املثمرة 
املركبة  واألعالف  املدعم  الشعير  من  استثنائية 
إلنقاذ القطيع من الهالك - تطعيم القطيع باألدوية 
ضد األمراض التي تنتشر في فترات الجفاف - 
تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية، خاصة في 
على  املحافظة  بأهمية  التعليمية  املؤسسات 
لتوفير فرص  إطالق مشاريع استثمارية   - املاء 
قاهرة  أوضاعا  تعاني  التي  باملنطقة،  الشغل 
للتغيرات  السلبي  التأثير  جراء  قساوة  ازدادت 

املناخية«.

شكل محور دورة تكوينية    

بأعالي جبال األطلس الكبير الشرقي

يف تقرير للجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان سوس - ماسة

�شواحي المحمدية.. تردي خدمات 
�شبكات الهاتف  يثير الغ�شب

جماعة  وكذلك  علي  بن  موسى  سيدي   جماعة  ساكنة  تعيش 
سيدي موسى املجدوب  واملناطق املجاورة  بتراب عمالة املحمدية، 
الهاتف«   لشبكات  املتردية   الخدمات   »بسبب   حقيقية  معاناة  
حسب شكايات  موجهة  إلى  املسؤولني ، و»التي  لم  تجد   آذانا 

صاغية  من أجل  حلها، ووضع  حد لهذه  املعاناة.« 
ووفق املشتكني،  فإن  »هذه  املعضلة ليست وليدة  اليوم، حيث 
سبق أن أثارها السكان  املتضررون  مع املسؤولني دون جدوى« 
، مضيفني في اتصال بالجريدة »أنهم  يؤدون كل شهر  الفواتير  
لصالح    الوكاالت  املعنية،  باعتبارهم منخرطني  معها، علما بأن  
هذا  االنخراط  مشروط  كما هو متعارف عليه ، بدفتر  تحمالت،  
يفرض  ضمان  الجودة  من خالل ضمان  الصبيب، إال  أن  هذا  

األمر بقي مجرد حبر على ورق«.
وأوضح  املتضررون »أنهم قدموا شكايات في املوضوع،  وتلقوا 
وعودا  من أجل  حل هذا املشكل،  لكن  تبني أنها   مجرد  وعود  

عرقوببة«.
وفي غياب أي ردة فعل إيجابية من طرف املسؤولني محليا  عن 
وجهويا   إقليميا  املسؤولني   املواطنون  يطالب  املعنية،  الشركات 
وكذلك  مركزيا، بـ »التدخل لحل هذه اإلشكالية  التي يعانون  منها، 
علما  بأنهم  زبناء  ويؤدون  مبالغ  مهمة  لصالح  الشركات املعنية 
مقابل خدمة من املفروض أن  تكون بجودة عالية، لكن  لألسف  لم  
تخلص   يلمسوا  ذلك  رغم  الشكايات  املتكررة  في هذا الباب« 

شكايات املتضررين.

الدريو�ش.. »�شحة االأم
والطفل« بدوار لحرار�شة

بإقليم  امطالسة  بجماعة  لحرارشة  بدوار  مؤخرا،  نظمت، 
الدريوش، حملة طبية في مجال صحة األم والطفل.

»هذه الحملة املندرجة في إطار املبادرة  وحسب املنظمني، فإن 
من  الصحية  الخدمات  تقريب  تروم  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
ساكنة العالم القروي، وتحسني ولوجهم إلى العالجات األساسية«.

»واستفاد أزيد من 300 شخص خاصة منهم النساء واألطفال 
من هذه الحملة، التي نظمت تحت إشراف عمالة اإلقليم، واملندوبية 
اإلقليمية لوزارة الصحة، وبتنسيق مع السلطات املحلية وجمعية 

آلـ إبراهيم للتنمية والتضامن« وفق املصدر ذاته. 

الدارالبي�شاء.. احتالل للملك العام 
بالمعاريف يثير الت�شاوؤالت؟

تعيش بعض الشوارع واألزقة  التابعة  ترابيا لجماعة املعاريف  
العام،  امللك  احتالل  ما يخص  »في  شاذا  بالدارالبيضاء، وضعا« 
وذلك باملقارنة مع ما عرفته جماعات أخرى من حمالت »التحرير  

وإعادة الوضع إلى إطاره القانوني  خدمة للمصلحة العامة«.
من نماذج  هذا االحتالل ما يعرفه جزء من  تراب امللحقة اإلدارية 
ال  القاعدة  يشكل  العمومي  امللك  احتالل  أصبح  »حيث  التاسعة، 
»وضعية   إلى  مشيرة  املكان،  عني  من   مصادر  تقول  االستثناء«، 
زنقة الفرات املؤدية إلى مركب محمد الخامس، حيث يوجد مركزان 
تجاريان يحتالن الرصيف و كذا جزء من الطريق، ما يمنع سكان 
الجوار وغيرهم من ركن سياراتهم  بشكل سلس، نتيجة  اإلقدام 

على وضع حواجز غير قانونية«؟
»الحالة نفسها تنطبق على  محل لبيع العقاقير وآخر  لصيانة 
الوضعية  هذه  »أن  إلى  الفتة  ذاتها،  املصادر  تضيف  السيارات« 
عرقلة   في  تتمثل  األسبوع،  أيام  طيلة  عارمة  فوضى  عنها  تنجم 
حركة السير و نشوب شجارات بني محتلي امللك العمومي و عدد 
بـ  مطالبة  القانونية«،  غير  السلوكيات  هذه  من  املتضررين  من 
»تدخل السلطات املعنية لوضع حد لكل تطاول قد يتسبب في ما ال 
تحمد عقباه، من خالل العمل على إعمال املقتضيات القانونية ذات 
أية  عن  بعيدا  الجوار،  وإنصاف ساكنة  املخالفني  في حق  الصلة 

مظلة كيفما كانت طبيعتها«.

من اجتماع اللجنة الجهوية

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
2023/01/24

12.470
توزيع: 
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

إقليم ابن سليمان
باشوية بوزنيقة
جماعة بوزنيقة
مديرية املصالح

 مصلحة املمتلكات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

SP/01/2023 :رقم
)جلسة عمومية(

في يوم 16 فبراير 2023   على 
الساعة العاشرة صباحا سيتم 
بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
االظرفة  فتح  بوزنيقة  جماعة 
مفتوح   عروض  بطلب  املتعلقة 
حق  منح  ألجل  أثمان  بعروض 
ملرفق محطة  املؤقت  االستغالل 
والدراجات  السيارات  وقوف 
ملدة  وذلك  بوزنيقة    بشاطئ 
سنة واحدة. يمكن سحب ملف 
مصلحة  من  العروض  طلب 
املمتلكات بجماعة بوزنيقة كما 
الكترونيا من بوابة  نقله  يمكن 

الصفقات العمومية:   
www.marchespublics.

 gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
40.000.00درهم )أربعون ألف  

درهم(.
في  االفتتاحي  الثمن  حدد    -
650.000.00درهم  مبلغ 
)ستمائة وخمسون  ألف درهم( 
على  الضريبة  احتساب  دون  

القيمة املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
بجماعة  الضبط  بمكتب  وصل 

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

املكتب املذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
* اما ارسال عروضهم الكترونيا 
وزير  قـرار  من   6 للفصل  طبقا 
 14-20 رقم  واملالية  االقتصاد 

بتاريخ 2014/09/04.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
التحمالت  كناش  من   3 الفصل 
االستغالل  حق  بمنح  الخاص 
وقوف  محطة  ملرفق  املؤقت 
بشاطئ  والدراجات  السيارات 

بوزنيقة.
ع.س.ن/210/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
عمالة اقليم تازة
دائرة واد أمليل
قيادة بوحلـو

الجماعة الترابية  بوحلو
إعالن عن سمسرة عمومية 

عالنية من أجل بيع:
شاحنة

CAMION BENNE
وجرافة بالسالسل

)TRAX( CHARGEUSE 
A CHENILLE
الجماعي  املجلس  رئيس  ينهي 
لبوحلو أنه لضرورة املصلحة. 
وتنفيذا ملقرر املجلس الجماعي. 

أنه تقرر بيع:
* شاحنة صالحة لالستعمال:

- من نوع:

ISUZU،J 207167
العمل:  في  الشروع  تاريخ   -

2016/12/26
- الحمولة:  18طن

من   )trax(بالسالسل جرافة   *
نوع:

LR611.LIBHERR.6M. 
العمل:  في  الشروع  تاريخ 

2001/01/12
 .2023/02/28 يوم  وذلك  
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
حدد  وقد  صباحا.  عشرة 
عشرين  في  الضمانة  مبلغ 
. ) هم ر 2د 0 0 0 0 . 0 0 ( لف أ

في  السمسرة  انطالق  ومبلغ 
)أربعمائة  400000.00درهم 
بالنسبة  درهم  درهم(  ألف 
مبلغ  حدد  حني  في  للشاحنة. 
الضمانة في عشرين ألف درهم 
ومبلغ  )20000.00درهم( 
مائتي  في  السمسرة  انطالق 
)200000.00درهم(  ألف 

بالنسبة للجرافة )الطراكس(.
يتقدم  أن  األمر  يهمه  وعلى من 
إلى  مديرية املصالح الجماعية 
من  ابتداء  العمل  أوقات  داخل 
يوم  والى  اإلعالن  هذا  نشر 
الحادية  قبل   .2023/02/27
استمارة  مللء  صباحا  عشر 
املشاركة. مصحوبا بنسخة من 
وسيوضع  الوطنية.  البطاقة 
القابض  عند  الضمانة  مبلغ 
حاضرا  سيكون  الذي  املالي 
وعلى  اللجنة.  أعضاء  ضمن 
أن  السمسرة  عليه  رست  من 
للنقل   الوطنية  للشركة  يؤدي 
مبلغ  من   %  12 واللوجستيك 
أو  الشاحنة  حيازة  قبل  البيع 

الجرافة.
والجرافة  الشاحنة  ملحوظة: 
الجماعة  بباب  مركونتني  

ويمكن  الوطنية  الطريق  على 
وحني  وقت  كل  في  معاينتهما 

خالل أوقات العمل.
بالجماعة  االتصال  يمكن   -
داخل أوقات العمل لالستفسار 

وأخذ معلومات إضافية.
ع.س.ن/215/ا.د

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

املحكمة التجارية
بالدار البيضاء
مصلحة التنفيذ

ملف التنفيذ رقم: 
2017/8512/528

بيع منقول باملزاد العلني
ان مأمور التنفيذ املوقع اسفله 
منتدب  املرابط  يونس  السيد 
زغاري  طلب  على  بناء  قضائي 
رحال و من معه الجاعلني محل 
االستاذ  بمكتب  معها  املخابرة 
الحسني   - االدريسي  محمد 

املحامي بهيئة الدار البيضاء.
شركة  مواجهة  في 
انسينييس  اليت  نابكينغ 

)ش.م.م.في.ش.م.ق(
 -  462 للفصول  بناء  انه  يعلن 
463 و 464 من قانون املسطرة 

املدنية.
الفصل  مقتضيات  على  وبناء 

447 من ق.م.م
التنفيذ  محضر  على  وبناء 

املؤرخ في: 2017/05/02
العلني  باملزاد  البيع  سيتم  انه 
على   2023/02/02 بتاريخ 
للمنقوالت  زواال   4 الساعة 
عدد  التنفيذ  بملف  الخاصة 

2017/8512/528/
الكائن  باملحل  البيع  وسيتم 
بحي االلفة مجموعة k، البقعة 
 157 الرقم    200 الزنقة   218

الدار البيضاء.
مع  ناجزا  الثمن  يؤدى  كما 

زيادة 10% لفائدة الخزينة.
وللزيادة في االيضاح االتصال 
للمحكمة  التابع  التنفيذ  بقسم 

التجارية بالدار البيضاء.
ع.س.ن/..../ا.د

إعالنات08
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الماضي،  السبت  ي��وم  مساء  ج��رى،   
بروما،  مريم«  القديسة  ب«كاتدرائية 
عرض، ثالث لوحات للكاتب المغربي الطاهر 
الشخصيات  من  ثلة  بحضور  بنجلون، 

السياسية والفنية والدينية.
سفير  رفقة  بنجلون،  الطاهر  وكشف 
المملكة في إيطاليا، يوسف بال، لوحاته 
الحاملة لرسالة سلم في إطار حفل تكريم 
لروساريو ليڤاتينو، الذي اغتالته المافيا 
قبل  من  تطويبه  وتم   ،1990 شتنبر  في 

الكنيسة عام 2022.
والرسام  الكاتب  قال  له،  تصريح  وفي 
المغربي، وهو أول مسلم تعرض لوحاته في 
أحد أهم الكاتدرائيات اإليطالية، »أنا فخور 
بأن يتم تمثيل المغرب في هذه الكاتدرائية 

الخالبة«.
وأض����اف ب��ن��ج��ل��ون أن���ه ي��ط��م��ح إل��ى 

الحوار  في  الفن،  خالل  من  المساهمة، 
بين األديان والثقافات ونقل قيم التسامح 
تتبناها  التي  العريقة  والقيم  والتعايش 
المملكة، مسجال أنه من خالل هذه المبادرة 
التطوعية حاول أيضا »تسليط ضوء جميل 
داخل هذه الكاتدرائية حيث يأتي الناس 
من  وخاصة  الراحلين  أجل  من  للصالة 

ضحايا المافيا«.
مخصصتين  لوحتين  إل��ى  باإلضافة 
للراحل روساريو ليڤاتينو، رسم بنجلون 
لوحة جدارية أخرى تكريما ل15 قاضيا 
إيطاليا أخرين عانوا من نفس المصير، وكل 
ذلك بنظرة تفاؤلية مليئة باأللوان، أعجبت 
الزائرين الذي انبهروا بإبداع وعمق أعمال 

المبدع المغربي.
وسبق للطاهر بنجلون أن أثار إعجاب 
عام  قام  حيث  رساما،  بصفته  الفاتيكان 

2020 بتشكيل النوافذ الزجاجية الملونة 
لكنيسة سان جينولف دو ثوريل، في إقليم 

»مين إي لوار« الفرنسي.
وبتكليف من الكرسي الرسولي، اقترح 
ومنظم  متحف  مدير  زيتشي،  لورينزو 
ع��رض هذه  ب��ن ج��ل��ون  م��ع��ارض، على 

اللوحات.
هذا  خ��الل  موسيقي  حفل  أق��ي��م  كما 
التظاهرة، بحضور وزير العدل اإليطالي، 
وتم عرض لوحات للفنان اإليطالي الكبير 

بييرو بيتزي كانيال.
الملطخ  القميص  عرض  كذلك  وج��رى 
بالدماء الذي كان يرتديه القاضي ليفاتينو 
اآلث��ار  من  يعتبر  وال��ذي  اغتياله،  أثناء 
الكاتدرائية،  دخل  إيطاليا،  في  المقدسة 
في  األسبوع  ط��وال  عرضه  بعض  وذل��ك 

عدة مؤسسات إيطالية.

والرسام  والصحفي  الكاتب  ويتعاون 
المغربي مع إيطاليا منذ أكثر من خمسة 
بنجلون  الطاهر  وب��دأ  ع��ام��ا.  وثالثين 
مثل  كبرى  صحف  مع  منتظما  تعاونا 
)كورييري ديال سيرا( و)الستامبا(، وكذا 

)ال ريبوبليكا( الذي ما زال يساهم فيها.
وأقام بنجلون معرضه األول في روما، 
وباليرمو  ميالنو  مدن  في  معرض  تاله 
وبولونيا وتورينو، كما تمت ترجمة جميع 

كتبه إلى اللغة اإليطالية.
شتنبر  شهر  بنجلون  الطاهر  وت��وج 
الماضي خالل حفل ختام الدورة الرابعة 
والثالثين لجائزة كامايوري -فرانشيسكو 
الجائزة  هذه  وتعد  األدبية.  بيلوميني- 
األدبية، التي أطلقها الشاعر فرانشيسكو 
التظاهرات  أهم  من  واح��دة  بيلوميني، 

العالمية المخصصة للشعر.

جالل كندالي 

تحتفي النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية بذكرى الستين لتأسيسها 
»25 يناير 1963 25- يناير 2023 
»، وذلك تحت شعار: »60 سنة دفاعا 
المهنة والمهنيين مسؤولية..  عن 
واجبات.. حقوق.. أخالق.. حرية«، 
وذلك من خالل تنظيم مجموعة من 
الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية.
وك��ش��ف��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لها،  بالغ  المغربية،في  للصحافة 
لقاء  تنظيم   على  ستقدم  أن��ه��ا 
يجمع رواد  »التأسيس والمسار« 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
ومجموعة من مؤسسيها وعدد كبير 
من الشركاء، وذلك يوم األربعاء 25 
الساعة  من  ابتداء   ،2023 يناير 
محمد  بمسرح  مساء،  السادسة 

الخامس، بالرباط.
حفل  تنظيم  النقابة  قررت  كما 
فني بالمناسبة، بمشاركة الفنانين 
الغافولي،  زكرياء  رأف��ت،  ،لطيفة 
أحمد،  سامية  بوتمزوغت،  عمر 
،وهو الحفل الذي  سيقدمه الزميل 

عماد النتيفي.
النقابة  ،تنظم  المناسبة  وبذات 
عبر  المغربية  للصحافة  الوطنية 
ن��دوات  المملكة  جهات  مختلف 
مستقبل  موضوع:«  في  جهوية، 
وفعاليات   ،« المغربية  الصحافة 
إش��ع��اع��ي��ة، ول���ق���اءات االع��ت��راف 
للمهنة  أسداها  التي  بالخدمات 
وللوطن، عدد من الزميالت والزمالء 
ال��ذي��ن أس��ه��م��وا ف��ي ب��ن��اء مهنة 
النضالي  العمل  وف��ي  الصحافة 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
الوطنية  النقابة  أن  معلوم، 
،تأسست  المغربية  للصحافة 
مهنية  ،كجمعية   1963 يناير  في 
مستقلة،تهدف إلى الدفاع عن المهنة 
و شرف الكلمة،و مواجهة الصحافة 
األجنبية التي كانت مازالت تصدر 
ببالدنا بعد اإلستقالل عن المستعمر 

الفرنسي. 
في  النقابة  تأسيس  جاء  قد  و 
غمرة كفاح وطني،كانت فيه القوى 
حرية  لتكريس  تسعى  الوطنية 
كل  مواجهة  ال��رأي،و  و  الصحافة 
ضد  ت��م��ارس  ال��ت��ي  التضييقات 
العمل  الصادقة،و  الكلمة  انتشار 

الصحفي المبني عنى قواعد احترام 
أصول المهنة.

وعرفت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية  تطورا  في مسارها، حيث 
طرأ تغيير  في قانونها  األساسي، 
لتسمح  بانضمام الصحفيين  إلى 
عضويتها، بعدما  كانت مقتصرة  
ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات  اإلع��الم��ي��ة 
التوسيع  ه��ذا  ليتخذ  المغربية، 
تكرس  أن  بعد   ، القانوني  شكله 
على أرض الواقع ، في سنة 1980، 
حيث أدخل تعديل ينص على فتح 
لكل صحفي بغض  العضوية  باب 
النظر عن اإلنتماء لمؤسسة عضو 
في النقابة ، فضال عن الصحافيين 
العاملين في المؤسسات األعضاء.

للنقابة  ال��ع��ام  الجمع  ج��اء  و 
المغربية  للصحافة  ال��وط��ن��ي��ة 
المنعقد في مدينة الرباط يوم 15 
أبريل 1984،ليشكل قفزة نوعية في 
هيكل و تصور النقابة،حيث انتخب 
في  بالصحف  عاملون  صحفيون 
المكتب الوطني إلى جانب المديرين 

المنتخبين.
وقد تعاقب  منذ التأسيس  على 
تحمل المسؤولية بالنقابة  عدد من 

النقابة  ساهمت   حيث  األجيال،  
طيلة  هذا المسار النضالي ، في 
تحصين المهنة  والدفاع  عنها وعن 
اإلرث  هذا   ليتوج   الممارسين،  
النضالي  بمجموعة  من الحقوق  
عززت حرية   التي   والمكتسبات  

الصحافة والنشر  .
ب��ال��م��وازاة  م��ع ه��ذا النضال 
من  الوطن،  أرض  داخ��ل  اليومي 
والمكتسبات   ال��ح��ق��وق  ص���ون 
تمكنت  المطالب،  ع��ن  وال��دف��اع  
النقابة من أن تعدد و تنوع عالقاتها 
تقيم  و  الخارجي،  المستوى  على 
مع  التبادل  و  التعاون  ع��الق��ات 
إفريقية  صحفية  نقابات  و  هيآت 
النقابة  ،إذ  عربية  و  أوروب��ي��ة  و 
هي  المغربية  للصحافة  الوطنية 
عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين 
إلى  النقابة  تنتمي  و  ال��ع��رب. 
المنظمة العالمية للصحفيين منذ 
الدولية  الفيدرالية  إلى  1986،و 
كعضو   1990 منذ  للصحفيين 
كامل  عضوا  أصبحت  و  مشارك 
1991. وفد  العضوية في يوليوز 
عقدت عدة اتفاقات التعاون مع عدة 

نقابات و جمعيات للصحفيين .

استمتع جمهور أبي الفنون،  بالعرض 
دم  ق  ال��ذي  جلدي"  "بلدي،  المسرحي 
الفرنسي  الثقافي  المركز  من  بمبادرة 
بفاس بتعاون مع المركز الثقافي نجوم 

المدينة.
ويتناول العرض المسرحي، الذي قدم 
اقتبسته  الذي  بفاس،  الماضي  السبت 
أدواره  وأدت  سوشتر،  ليزا  وأخرجته 
بوالنجي  روم��ان  السينمائية  الممثلة 
والفنان كوما ديوك، نظام الميز العنصري 
بجنوب افريقيا، ويحكي القصة الحقيقية 
لمصالحة مزدوجة: قصة جنوب إفريقيا 
مع  امرأة  وتاريخ  الرهيب  ماضيها  مع 

نفسها.
ساعة  نحو  في  المسرحية،  وتطرقت 
من الزمن، لفترات هامة من تاريخ جنوب 
مضيئة  لحظات  واستعرضت  افريقيا، 
لنزع  المصالحة  عملية  من  وجوهرية 

فتيل الغضب والكراهية ونشر قيم التسامح والتعايش والسلم والتضامن.
في تصريح له، أوضح المسؤول الثقافي بالمركز الفرنسي بفاس، ابراهيم زرقاني، أنه سبق تقديم هذا العرض 

المسرحي الذي يشخصه ممثلون معروفون في الوسط السينمائي بعدد من المدن المغربية.
وأضاف أن مخرجة العمل المسرحي عملت على اقتباس النص المسرحي من رواية وتقديمها في إطار "قراءة 
وعرض"، مبرزا أن المسرحية تحكي تجربة جنوب افريقيا مع المصالحة، وتحاول تجسيد المعاناة التي عاشها 

المجتمع الجنوب اإلفريقي في قالب فني ودرامي.
من جهتها، قالت مديرة المركز الثقافي الفرنسي بفاس، فيرونيك دان، في كلمة بالمناسبة، إن العرض المسرحي 
يندرج في إطار األنشطة الثقافية والفنية للمركز برسم السنة الجارية، ويسلط الضوء على أحداث عاشتها جنوب 

إفريقيا في قالب مسرحي وجمالي.
يذكر أن العرض المسرحي "بلدي، جلدي" قدم بكل من أكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط ومكناس، وسيعرض 

قريبا بمدينة وجدة.
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فا�ض.. تقديم العر�ض الم�سرحي
»بلدي، جلدي«

في الذكرى 60 لتأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

تنظيم لقاء  يجمع رواد النقابة والم�ؤ�س�سين  وحفل فني 
بم�سرح محمد الخام�ض  الي�م بالرباط

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

الطاهر بنجل�ن يعر�ض ل�حاته في اأحد اأهم الكاتدرائيات الإيطالية

عبد المجيد رشيدي  

يقدم الفنان التشكيلي المغربي هشام الهشري، مجموعة جديدة من 
أعماله الفنية ضمن معرض تشكيلي وهو أول معرض له يستضيفه 
رواق الفنون Médina Héritage Marrakech، وسيفتتح المعرض 
أبوابه للزوار ابتداء من 17 يناير 2023 ليتواصل إلى غاية 31 

من نفس الشهر .
وفي تقديمه لهذا المعرض أوضح الفنان التشكيلي هشام الهشري، 
أن هذا المعرض جاء بعد رحلة من البحث دامت ألكثر من 20 سنة، 

في إطار مواصلة التزامه بالفن التشكيلي  كما يندرج )المعرض( 
األصيل، وأعماله ال تعبر فقط عن الكلمات ومعانيها بل تتجاوز ذلك 

لتعبر عن الحب والحياة .
وأوضح الفنان هشام الهشري، أن أعماله المعروضة مستوحاة 
من عدة مدارس فنية وهي أعمال واقعية تحمل ألوان الطيف البديعة، 
حيث تم التركيز في مجموعة من اللوحات  على المدرسة السيريالية 
التي تعطي للوحة أبعادا جمالية ورؤى فنية بدالالت أعمق تتيح 

للمتلقي فرصة اإلبحار بخياله في هذه األعمال الرائعة .
وتمثل اللوحات المعروضة بالنسبة إلى الفنان هشام، مدرسة فنية 
متكاملة، كما تعتبر انطالقة لفكرة المعرض بهدف إغناء الساحة 

الفنية المغربية بكل ما هو جديد .
وأضاف هشام الهشري قائال: »أعتقد أن الفن وسيلة لفتح الحوار، 
ويسرني أن تتمكن أعمالي الفنية من تجاوز الحدود التي نضعها 

بأنفسنا فيما بيننا سواء كانت مادية أوثقافية أولغوية.
ويطرح الفنان الهشري، في معرضه الفردي هذا، أسلوب رسم 
جديد حاول من خالله تجزئة مسار األفكار المتضمنة للعديد من 
الرسائل الفنية بتقنيات التعبير الجميل، وهو ما يجعل المتفرج 

يتساءل عن طريقة تفكيره وعن مدى تأثره بأفكار إيجابية.
جدير بالذكر، أن الفنان التشكيلي هشام الهشري من مواليد سنة 
1983، فنان عصامي شارك في مجموعة من المعارض الجماعية 
الوطنية حاز خاللها على مجموعة من الجوائز والشواهد التقديرية .

معر�ض فردي 
يقدم اإبداعات 

الفنان الت�سكيلي ه�سام 
اله�سري بمراك�ض
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االشتراكي

حسن إمامي

كل كتاب يمتلك هويته الخاصة، 
بطاقة تعريف، عالم معنى وهيولى 

وجودية ُمَشّكلة له.
ك���ل ك���ت���اب ت��م��ت��ل��ك��ه أص����وات 
وشخصيات، معاٍن تمتد في فضاءات 
الزمن والتاريخ والكتابة واإلنسان.

النصوص  ه��ذه  ُت��َع��ّد  وحينما   
شعرا، وحينما نجعل النسبة لنون 
عليها  االطالع  قبل  فإننا  النسوة، 
نتساءل عن عمق امتدادها الوجودي 

ذاك، بين الشعر والمرأة.
قبل  البوح  جدلية  تستحضرنا 
روحا  كانت  يوم  اللغة،  تتطور  أن 
وحركات  وتعابير  أصواتا  تنبلُج 
ورسوما ونقوشا، تحاول أن تعّبر 
حروفا ومشاعر مصاحبة وأحاسيس 
معبِّرة، أن تتواصل مع اآلخر المشكِّل 
هذا  سيكون  من  ُت��رى،  الكتمالها. 

اآلخر؟
تراني أتحايل لكي أجعل منطلق 
كلمتي مما أردت أن أستحضره في 
تجربة كتاب أراد أن يضم أصواتا 
رقم  منها  اختار  مغربية،  شعرية 
الشكل،  كما  األسلوب  نّوع  عشرة، 
بين  وعربية،  فرنسية  لغتين  بين 
وحرية  نظم  بين  وزج��ل،  فصحى 
أبحث  إنني  أو  أردته،  وما  بوح... 
عن ذلك السر المشكِّل للخلق، للزوج، 
لألنثى والذكر، ذلك العطش الذي ال 
يرتوي صاحبه إال إذا اكتمل باآلخر. 
وما دام الشعر أقدم األجناس تعبيرا 
االعتبار  هذا  وبحسب  وتوظيفا، 
لإلنسان،  للمرأة،  مرافقا  سيكون 
لحظات البوح الوجداني والتعبير 
الجمالي. لحظات تحتاج فيها الروح 
إلى سكون كلمات منعشة ومضمدة 
ومرفِّهة ومترجمة لحكمة يشفع لها 
العقل بوظيفته في التفكير والتعبير 
والتواصل والتفاعل الوجداني مع 
اآلخر المكمل، والذي قد يكون فردا أو 
روح صاحبها أو صاحبتها في تفاعل 
ذاتي داخلي. ولكن، متى سيكون هذا 
البوح والتعبير؟ في أي لحظات هو 

يتشكل ويتفجر صوتا؟
الحرية،  معشوقة  وأستحضر 
ربما  مغيَّبة.  أس��ط��ورة  هي  ربما 
هي ذاتي كما تريد للوجود الِخلقي 
لعالم  تجريب  هو  ربما  يكون،  أن 
متخيل قد نحلم به جميعا، ما دام 
هذا الذي نحن فيه ال يفي بالمرغوب 
والمطلوب، وإال، دعونا نتأمل قصائد 
هذا الكتاب، فنتتبع اآلهات واألّنات، 

الحنين  وأش��ك��ال  واالن��ج��راح��ات، 
ال��ذات.  وتمزقات  والنوستالجيا، 
كلها بوح يجترح بالواقع وينجرح 
به، يطالب الصورة بالكمال والجمال 

والحب والسعادة والصفاء...
عبر  المتجلي  األنثى  ن��داء  إن��ه 

النصوص...
لن تكون قراءتي سوى شاعرية في 
تفلسفها، ومحاولة البحث عن أنثى 
ثائرة على الوجود وعلى السكون، 
وعلى رسم التاريخ الذي عّلب روحها 
وقّلص تحليقها وحريتها وكرامتها، 
لومه  فأسقط  تشبيها  تخّلفه  وبّرر 
عليها وربطها بالنقص واالعوجاج 

والشر والمكر وهلم تعييبا.
هذا  عيٌب  الجرح !  ه��ذا  عيٌب 

الصمت ! عيب هذا التواطؤ !
من يتواطأ؟ هي؟ هو؟ أم هما معا؟

ال جواب.
كلما طرقُت بابكّن، وجدُتني أسلك 
أخترق  وكأنني  ومسارب.  دروب��ا 
قالعا غريبة، ساحرة في متاهاتها، 
مغرية بمجهولها. وأقف على بوابة 
الجهل. هل ألنني ال أعرف؟ أم يكون 
الجهل بوابة وراءها ضوء، رحاب 
حياة، صوت، عطر، نَفس، كائنا من 

تكونين؟
الباب  ذلك  هو  الجهل  يكون  أم 

من  حرمانا  اآلخ��ر  على  الممنوع 
حياة؟   أشكال  من  حرمانا  معرفة، 
أم يكون الجهل إقصاء ممنهجا من 

دائرة التحليق في الحياة؟
وماذا لو كانت األنثى هي الواقفة 
على بوابة الجهل؟ فهل هناك فصل 
حقيقة  بين  وت��اري��خ؟  تاريخ  بين 

وحقيقة؟ بين أنثى وأنثى؟
قفص  سبقه  ذه��ب��ي  قفص  أي 
هّدده  نحاسي،  آخر  جاوره  فضي، 

قفص حديدي؟
أي قفص ثقافي كّبل األنثى؟ ومعه 

االجتماعي والتربوي وهلم قيدا !

مراقبة  أشكال  إال  العادات  وما 
على  ال��ط��اع��ة،  على  دال���ة  يومية 
الخضوع، على استقامة الخضوع، 
على ساحة سجن بالتوقيت يخرج 
لها الكائن، بالقياس يستحم بأشعة 
شمس وبسقف حلم ال يتعّداه. وحتى 
جهازا  التفسير  كان  األح��الم،  من 
إشعاعيا يخترق مع كل وجبة فطور 
العوالم الداخلية للذات، حتى يعيد 
حمم  من  والتساكن  للسكون  لها 

وأنفاس !
أي���ن ه��ي ال��ش��اع��رة وأي���ن هي 

القصيدة داخل هذا المكنون؟
زهرة  النسوة  نون  ستكون  هل 
زهرة  نريدها  ونحن  بالستيكية؟ 
بعدما  جديدة  حياة  تفجر  بركان، 
رماد  الزمني  الوجود  هذا  عْبر  عّم 
متساقط سخاما على روحها، على 
حريتها، على جنسها، على كينونتها. 
زهرة بركان ال تقطف بل تعشق وتشّع 
بألوان حياة جديدة، تلك التي سافرت 
الزمن  الماضي وفلقت  باتجاه  بها 
شطرين، وطَوْت روحا في شوطين، 

شوط للحياة، وشوط للبوح.
فأي قصيدة ستكون هذا البيان، 
ستحقق  الكيان،  أجل  من  سترافع 

هذا اإلنسان؟
مفتاح  القصيدة،  تطمئن  ولكي 

هذا الخلد وهذا السر، وهذه الحياة، 
ما دام صوت  اطمئني !  نقول لها: 
األنثى في بوح، ففيه إكسير تغيير. 
نور  قبس  الحرية  بوابة  اطمئني، 
وأسيجة  وثنايا  طيات  بين  ينبلج 

وخبايا.
ُكّن عشر شاعرات في هذا المقام، 
وباألحرى أحد عشر كوكبا. كواكب 
محلقة حول شمس القصيد. َأَو كلما 
الكمال  وما  االحتراق؟  كان  اقتربن 
سوى عدٍم منتَظر بعد حين وجوٍد. 

ال فناء لذرة في جالل المطلق.
وها هنا مطالبة الحترام اإلبداع 

بنون النسوة، شجب لسطلة ذكورية 
ُتغيب  ذكورية«  إعالمية  و«سطوة 
بصيغة تعبير مقدِّمِة الديوان الجامع 
الستغالل  شجب  وألوان.  ألصوات 
بدل  الجوهر  عن  وبحث  وتمييع، 

»تلميع الواجهات«.
تقول نبيلة حماني:

هل تنسى النوارس لهفة بصدر 
الفجر

وضمة من راحة األميرة
ثمَل لها الماء والساقية

فَرقصا على إيقاع العشق
حين كان يتهيأ للرحيل؟

)من قصيدة رذاذ الوهم ص11(.
وتقول أمل برادة:

من أنت
حتى تسلبني حريتي

وأنا التي برحت رحم أمي
فتم قطع حبلي السري
لينحت على مشيمتي

رمز والدة حريتي؟
) قصيدة من أنت؟ ص21(.

 CHAMA عمي  شامة  وتقول 
AMI

Toi comme moi
Nous sommes

Une terre fatiguée
 Dévastée pour les griffes

! impitoyable de l’érosion
وُتشّرح هذه التعرية اإلنسانية، 
هذا الالتفاهم، هذا الجفاف الوجداني 
والعاطفي، هذه الالمبالة القاتلة بين 

كائنين !
 TREVE »من قصيدة هدنة    

ص 33.«

وتقول نعمة بنحالم:
ال تشبهني هذي الضوضاء

أنا
المألى بالالءات

الُحبلى بجنون سؤال لم يولد
بصراخ حكايا لم ُتسرد

بحنيٍن المرأة لم َتخُبر سر الرمل 
ولم توأْد.

من قصيدة )ال...( ص44.

وتقول ليلى حجامي:
أنا األنثى

بكل الفصول
أسكن كل الحقول

أصول وأجول
عشت كل الحروب

كانت  كما  انتصارات  لي  فكانت 
لي انكسارات

أنا الحياة...
من قصيدة ) أنا األنثى...( ص59

وها هي صباح الهزاز ُتذّوب كل 
هذا الوجود في قولها:

كل بداية من الحلم تنبع
حالة في الكون تتكرر
شيء خارق ال يفسر

 � شاعر  خيال  من  ُيرسم  العالم 
ونضيف أو شاعرة �

من قال إن التاريخ يتغير
هي البدايات

تبدو كقطع السكر
بهية .. ندية .. رقيقة..

كمرأى القمر عند السحر.

ص 89 من قصيدة )البدايات(.
وتقول فاطمة الزهراء الخمليشي 

في قصيدتها  )مالذ وارتقاء(:
في شذرات المساء 

وجدُتني هائمة
في أروقة العناء

تتقاذفني لجج السكون
إلى شطآن السؤال

إلى أركان الزوال
أو شظايا البقاء إلى حيث الزمان

يمضي كيف يشاء     ص 102
)لم  فإنها  ج��ودي،  سميرة  أم��ا 

تخطىء( وهي تبوح:
ولم أخطئ...

عندما عبرت الخطايا
ووصلت البر قبل األنام

وْقفُتنا مجاٌز على قارعة الصواب
تعبرني...

فأحلمني ناسكة تدللني يد اهلل
ويخشاني الظالم...      ص 113

وها هي الشاعرة خطيبة مونِدب 
في تجوالها ERRANCEص 121 

تقول:
Suis-je un esprit

Ou une âme énigmatique
 Ou simplement une

rêveuse
? Aux vues utopiques

تتساءل: هل أكون عقال مفكرا أو 
روحا غامضة، أو مجرد حالمة برؤى 

متخَيَلة؟
بقصيدتها  الشاعرة  وتخترق 
أنا، من  138، فتقول:  ص  )سؤال( 
ستكسر ذاك الصمت، هذا المساء، 
قلبي  من  ناطقة،  حروفا  سأسلبه 
صادقة، تبوح سرا، شعرا أو نثرا، 
أنغام بيان، عزف كمان، وترتيال أو 

دعاء...
)ُتراها ستكّسر صَمم هذا الجمود 
وسكوٍن  لباس صمت  يرتدي  الذي 
وليٍل بهيم يكتم أسرار الما - وراء؟(
في  ع��واد  فاطمة  الشاعرة  إنها 

قصيدتها )سؤال(.
…

ال��ب��وح، وما  ه��ذا  لرتق  وأع���ود 
اختارته هذه القراءة قريبا من الروح، 
فأنظر في نسج البيان، تشكيال لكائن 
وقصيدة إنسان، وأنظر في مرآة نون 
النسوة فأجد لطيفة الغراس مطلة، 

وأسألها:
ماذا تستطيعينه تفجيرا وقدرة 
الم��رأة  كرامة  ك��ون  استرجاع  في 

إنسانة؟
تلج  السنين  همس  ف��ي  وه��ي 
صامتة،  ل��غ��ة  داخ��ل��ي��ة،  ح��واري��ة 
المطلق  نوستالجيا  معاَلجة،  فكرة 
واالجتراح  المشيمية،  والسعادة 
أوراق،  من  تساقط  وما  باألشواك 
وجودها  تُعدُّ  حياة  وكأنها شجرة 
وما  منها،  تساقط  م��ا  بانتقاص 
وأنين،  آهات  تسمعين،  أال   ( بقي: 
أوراٌق تساقطت، تداعبها الرياح قبل 

المطر؟ !(. ص 43:
أفِردوا األوراق

أضيئوا الشموع
ال تجعلوني فريسة للشياطين.

ن��ون النسوة  ك��ان ه��ذا ص��وت 
وشواعر  شادية  ألص��وات  الجامع 
تلتقي في البوح الوجودي المشترك.

 في عمله الروائي األخير: 10 كواكب محلقة حول �صم�س الق�صيدة  

اأحمد التوفيق يك�صف 
»�صر الطائر فوق الكتف«

استضافت جمعية منية مراكش إلحياء تراث المغرب وصيانته، السبت الماضي، بالمدينة 
الحمراء، المؤرخ والروائي أحمد التوفيق، الذي صدرت له، مؤخرا، رواية جديدة تحمل عنوان 
"»واحة تينونا أو سر الطائر فوق الكتف«، وذلك بحضور ثلة من األدباء والمثقفين والطلبة.
التوفيق اعتبر، في مداخلة له، خالل هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية في إطار »مجلس 
الكتبيين«، بتنسيق مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، أن »واحة تينونا، أو 
سر الطائر فوق الكتف« تعد »من روايات التأهيل الروحي«، موضحا أن »جوهر األمر كله في 
 اإلنسان، فسبب سعادته ونعيمه وشقائه يكمن في األنانية المتمثلة عند المتصوفة في الشح«.
ويدعو الكاتب، من خالل هذه الرواية، التي صدرت سنة 2022، والواقعة في 287 
صفحة، القارئ إلى »اكتشاف مسار أو سلوك غير معتاد لزوجين توفرت لهما في الحياة 
كل المطالب، فتشوفا إلى شيء آخر ال يعرفان ما هو، ولكنهما غامرا بالبحث عنه، 
وأن هذا الشيء هو المعبر عنه في النص ب ’سر الطائر على الكتف‹، تشوف قادهما 

إلى محنة هي ثمن رفع 
يفصلهما  كان  حجاب 
ع���ن ال���ش���يء، ال���ذي 
حقيقتهما  أن��ه  تبين 
ودونه  »الحقيقة«  أو 
أو  القتاد«  »خرط 
 كشف حجاب األنانية«.
وأوض�����ح ال��ت��وف��ي��ق، 
النوع  من  الرواية  أن 
روايات  في  المصنف 
الروحي«،  »التأهيل 
عملية  »طريقة  لكنها 
الطالسم«،  عن  بعيدة 
مشيرا الى أن »الرواية 
العيش  قراءتها  تشبه 
في زاوية ألربعة عقود 
المجاهدة،  رحاب  في 
للزوج،  بالنسبة  هذا 
أم���ا ال���زوج���ة، وه��ي 
صاحبها  أغ��رت  التي 
ب���ه���ذه ال���م���غ���ام���رة، 

دهرا«. ال����زوج  م����راده  ف��ي  ت��ع��ب  م��ا  واح����دة  ليلة  ف��ي  ب’الفضل‹  قطعت   ف��ق��د 
من جهته، قال الناقد األدبي محمد آيت لعميم، الذي قدم قراءة في الرواية، في تصريح 
لقناة )إم 24( اإلخبارية   إن »هذه الرواية ذات نفس روحي، حاولت التطرق إلى مسألة 
مهمة، تتمثل في كيف يمكن لإلنسان أن يرتقي من األنانية واالرتباط بالحياة المادية 
ويتخلى عن هذه األشياء بغية االرتقاء الى مصاف ومدارج عليا، وإلى معراج روحي 
 يمكنه أن يصل إلى الحقيقة، وأن يكتشف عمق االنسان، الذي استهلكته الحياة المادية«.
وتابع أن هذا العمل جاء في سياق راهني يتمثل في كون العالم اليوم يحتاج إلى جرعة 
كبيرة من األمور الروحانية، حتى يتمكن من التخلص من هذه الحياة التي جذبته 
 الى البعد المادي الصرف، وانعكست على األخالق والسلوك وعلى مستقبل العالم.
تصريح  في  الكنسوسي،  جعفر  مراكش،  مونية  جمعية  رئيس  أب��رز  جانبه،  من 
واألدب���اء  الحكماء  كبار  أن  مضيفا  روحاني«،  ال��رواي��ة  ه��ذه  »لب  أن  مماثل، 
. أساسية  وأخ��الق  وقيم  وحكم  روحية،  رسائل  لتمرير  بالحكي  توسلوا   لطالما 

وقال »إننا نعيش في عالم متأزم فاقد للروحانية، وهذه الرواية الجميلة تقلب هذه 
األعيان للرجوع ألصول العطاء والحكمة والجود«، واصفا هذا العمل بأنه »شيق جدا 
تدور رحاه حول حكاية زوج صارا في مغامرة فتشوفا لشيء آخر لتنطلق مغامرتهما 

للبحث عنه«.

 متابعة

كاتبات  لرابطة  التنفيذي  المكتب  نظم 
الجهوي،  المكتب  م��ع  ب��ش��راك��ة  ال��م��غ��رب 
لرابطة كاتبات المغرب جهة الرباط – سال – 
2023 بمقر  21 يناير  القنيطرة،يوم السبت 
مركز »تقوية القدرات النساء أوالد أوجيه«، 
لقاء تأسيسيا للمكتب الجهوي لرابطة كاتبات 
القنيطرة   – سال   – ال��رب��اط  جهة  المغرب 
رابطة  رئيسة  الراضي«  بحضور:«بديعة 
عضوة  كاتبات المغرب،«سميرة مصلوحي« 
المكتب التنفيذي للرابطة، »إيمان الونطدي«: 
رئيسة رابطة كاتبات المغرب لجهة :« الرباط 
– سال – القنيطرة«، و«عائشة زكري« رئيسة 

رابطة كاتبات المغرب – فرع القنيطرة . 
كاتبات  »رابطة  استعداد  مع  وتزامنا 
المغرب« لعقد مؤتمر »رابطة كاتبات إفريقيا«، 
المقرر عقده بمدينة الرباط بتاريخ 8 و 9 و 
10 مارس 2023 بمشاركة 44 دولة إفريقيا، 
شمل اللقاء ندوة فكرية تحت عنوان : » البعد 
التشاركي المغربي اإلفريقي: أية آفاق للخرائط 

الثقافية المشتركة ؟ » .
الراضي«  »بديعة  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح��ت 

كاتبات  »رابطة  ل��  الوطنية  الرئيسة 
المغرب« وجاءت كلمتها في البداية مرحبة 
بالحاضرات والحاضرين، متحدثة عن أهمية 
الذي  اللقاء  لهذا  والفكري  الثقافي  الطابع 
البعد  تعزيز  في  الثقافة  »دور  على  يؤكد 
التشاركي المغربي اإلفريقي«، كما تطرقت 
»بديعة الراضي« للمراحل التي وصلت لها 
التحضيرات الجارية إلنجاح مؤتمر »رابطة 
كاتبات إفريقيا«، هذه المحطة الثقافية الهامة، 
مشيرة كذلك للدور المهم الذي تلعبه الثقافة 
في ربط العالقات بين الدول اإلفريقية ذات 
الثقافات المتنوعة والغنية، كما أشارت إلى  
نقط الترابط والتشابه بين جميع الثقافات 

اإلفريقية. 
تسيير«سميرة  م���ن  ك��ان��ت  ال���ن���دوة 
مصلوحي« عضوة المكتب التنفيذي للرابطة  
والتي أعطت الكلمة لرئيسة جهة الرباط سال 
القنيطرة ل��«رابطة كاتبات المغرب«  »إيمان 

الونطدي التي أشارت بدورها  إلى  أن انشغال 
رابطة كاتبات المغرب بالبعد  الثقافي اإلفريقي،  
استراتيجية   في  ضرورة  أكثر  اليوم  أصبح 
عملها نظرا ألهميته في تحقيق التقارب بين 
الشعوب اإلفريقية. كما تناولت الكلمة اإلعالمية 
الثقافي  »التنوع  أهمية  حول  »لطيفة سبأ« 

مدخل من مداخل الخريطة الثقافية المغربية 
الثقافة الحسانية نموذجا »، كما  اإلفريقية: 
تحدثت الباحثة في تاريخ المغرب   » رشيدة 
في مداخلتها عن »انفتاح المغرب  الشانك« 

على محيطه وعمقه اإلفريقي« .
وجاءت مداخلة الباحث في التنمية التربوية 
وحقوق اإلنسان والمستشار الجماعي  األستاذ 

»الحسين مفتي« حول » رهانات الصناعات 
الثقافية في الدبلوماسية الموازية » فيما جاءت 
مداخلة األستاذ :« FRANC  CAMAR«، عن  
»النقاط المشتركة بين ثقافة جنوب الصحراء 
والثقافة المغربية«، وفي الختام تناولت الكلمة 
»عائشة زكري« رئيسة »رابطة كاتبات المغرب 
– فرع القنيطرة«، ملخصة طبيعة هذا اللقاء في 

كونه لقاء فكريا –ثقافيا يهدف إلى »االنفتاح 
اإلب��داع  نافذة  من  اإلفريقي  المستوى  على 

الثقافي بمختلف ألوانه«.
وفي نهاية هذا اللقاء تم عقد الجمع العام 
التأسيسي النتخاب مكتب جهة الرباط –سال 
–القنيطرة ، الذي تم من خالله المصادقة على 
القانون األساسي للرابطة، ثم انتخاب أعضاء 

وأسفرت  توافقي،  بشكل  المسير  المكتب 
النتائج عن النتائج التالية :

-الرئيسة : إيمان الونطدي
-النائبة األولى : لطيفة سبأ 

-النائبة الثانية : فوزية بندادا
-الكاتبة العامة : عائشة زكري 

-نائبة الكاتبة العامة : مليكة بنضهر
أمينة المال : رشيدة الشانك

- نائبة أمينة المال :ليلى حجامي 
-المستشارة 1 : فاطنة الجليدي ، مستشارة 

مكلفة بالتأطير 
-المستشارة 2 : صباح بن داود : مستشارة 

مكلفة بالتواصل واإلعالم 
-المستشارة 3: مجيدة الفياللي : مستشارة 

مكلفة بمهمة 
كما  تم انتخاب  المكتب اإلقليمي ل��«رابطة 
كاتبات المغرب- فرع القنيطرة«، وأسفر ذلك 

على  النتائج التالية : 
-رئيسة المكتب اإلقليمي : عائشة زكري 

سعاد    : اإلقليمي  المكتب  رئيسة   نائبة 
زبيطة

الكاتبة العامة :    بديعة لفضيلي 
أمينة المال :      وفاء العنزي 

مستشارة مكلفة بالتكوين : بديعة بنشقرون

استعدادا لعقد مؤتمر »رابطة كاتبات إفريقيا« بمدينة الرباط

 رابطة كاتبات المغرب توؤ�ص�س مكتبها الجهوي لجهة الرباط – �صال – القنيطرة



CMJN

07

الماضي،  السبت  ي��وم  مساء  ج��رى،   
بروما،  مريم«  القديسة  ب«كاتدرائية 
عرض، ثالث لوحات للكاتب المغربي الطاهر 
الشخصيات  من  ثلة  بحضور  بنجلون، 

السياسية والفنية والدينية.
سفير  رفقة  بنجلون،  الطاهر  وكشف 
المملكة في إيطاليا، يوسف بال، لوحاته 
الحاملة لرسالة سلم في إطار حفل تكريم 
لروساريو ليڤاتينو، الذي اغتالته المافيا 
قبل  من  تطويبه  وتم   ،1990 شتنبر  في 

الكنيسة عام 2022.
والرسام  الكاتب  قال  له،  تصريح  وفي 
المغربي، وهو أول مسلم تعرض لوحاته في 
أحد أهم الكاتدرائيات اإليطالية، »أنا فخور 
بأن يتم تمثيل المغرب في هذه الكاتدرائية 

الخالبة«.
وأض����اف ب��ن��ج��ل��ون أن���ه ي��ط��م��ح إل��ى 

الحوار  في  الفن،  خالل  من  المساهمة، 
بين األديان والثقافات ونقل قيم التسامح 
تتبناها  التي  العريقة  والقيم  والتعايش 
المملكة، مسجال أنه من خالل هذه المبادرة 
التطوعية حاول أيضا »تسليط ضوء جميل 
داخل هذه الكاتدرائية حيث يأتي الناس 
من  وخاصة  الراحلين  أجل  من  للصالة 

ضحايا المافيا«.
مخصصتين  لوحتين  إل��ى  باإلضافة 
للراحل روساريو ليڤاتينو، رسم بنجلون 
لوحة جدارية أخرى تكريما ل15 قاضيا 
إيطاليا أخرين عانوا من نفس المصير، وكل 
ذلك بنظرة تفاؤلية مليئة باأللوان، أعجبت 
الزائرين الذي انبهروا بإبداع وعمق أعمال 

المبدع المغربي.
وسبق للطاهر بنجلون أن أثار إعجاب 
عام  قام  حيث  رساما،  بصفته  الفاتيكان 

2020 بتشكيل النوافذ الزجاجية الملونة 
لكنيسة سان جينولف دو ثوريل، في إقليم 

»مين إي لوار« الفرنسي.
وبتكليف من الكرسي الرسولي، اقترح 
ومنظم  متحف  مدير  زيتشي،  لورينزو 
ع��رض هذه  ب��ن ج��ل��ون  م��ع��ارض، على 

اللوحات.
هذا  خ��الل  موسيقي  حفل  أق��ي��م  كما 
التظاهرة، بحضور وزير العدل اإليطالي، 
وتم عرض لوحات للفنان اإليطالي الكبير 

بييرو بيتزي كانيال.
الملطخ  القميص  عرض  كذلك  وج��رى 
بالدماء الذي كان يرتديه القاضي ليفاتينو 
اآلث��ار  من  يعتبر  وال��ذي  اغتياله،  أثناء 
الكاتدرائية،  دخل  إيطاليا،  في  المقدسة 
في  األسبوع  ط��وال  عرضه  بعض  وذل��ك 

عدة مؤسسات إيطالية.

والرسام  والصحفي  الكاتب  ويتعاون 
المغربي مع إيطاليا منذ أكثر من خمسة 
بنجلون  الطاهر  وب��دأ  ع��ام��ا.  وثالثين 
مثل  كبرى  صحف  مع  منتظما  تعاونا 
)كورييري ديال سيرا( و)الستامبا(، وكذا 

)ال ريبوبليكا( الذي ما زال يساهم فيها.
وأقام بنجلون معرضه األول في روما، 
وباليرمو  ميالنو  مدن  في  معرض  تاله 
وبولونيا وتورينو، كما تمت ترجمة جميع 

كتبه إلى اللغة اإليطالية.
شتنبر  شهر  بنجلون  الطاهر  وت��وج 
الماضي خالل حفل ختام الدورة الرابعة 
والثالثين لجائزة كامايوري -فرانشيسكو 
الجائزة  هذه  وتعد  األدبية.  بيلوميني- 
األدبية، التي أطلقها الشاعر فرانشيسكو 
التظاهرات  أهم  من  واح��دة  بيلوميني، 

العالمية المخصصة للشعر.

جالل كندالي 

تحتفي النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية بذكرى الستين لتأسيسها 
»25 يناير 1963 25- يناير 2023 
»، وذلك تحت شعار: »60 سنة دفاعا 
المهنة والمهنيين مسؤولية..  عن 
واجبات.. حقوق.. أخالق.. حرية«، 
وذلك من خالل تنظيم مجموعة من 
الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية.

وك��ش��ف��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لها،  بالغ  المغربية،في  للصحافة 
لقاء  تنظيم   على  ستقدم  أن��ه��ا 
يجمع رواد  »التأسيس والمسار« 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
ومجموعة من مؤسسيها وعدد كبير 
من الشركاء، وذلك يوم األربعاء 25 
الساعة  من  ابتداء   ،2023 يناير 
محمد  بمسرح  مساء،  السادسة 

الخامس، بالرباط.
حفل  تنظيم  النقابة  قررت  كما 
فني بالمناسبة، بمشاركة الفنانين 
الغافولي،  زكرياء  رأف��ت،  ،لطيفة 
أحمد،  سامية  بوتمزوغت،  عمر 
،وهو الحفل الذي  سيقدمه الزميل 

عماد النتيفي.
النقابة  ،تنظم  المناسبة  وبذات 
عبر  المغربية  للصحافة  الوطنية 
ن��دوات  المملكة  جهات  مختلف 
مستقبل  موضوع:«  في  جهوية، 
وفعاليات   ،« المغربية  الصحافة 
إش��ع��اع��ي��ة، ول���ق���اءات االع��ت��راف 
للمهنة  أسداها  التي  بالخدمات 
وللوطن، عدد من الزميالت والزمالء 
ال��ذي��ن أس��ه��م��وا ف��ي ب��ن��اء مهنة 
النضالي  العمل  وف��ي  الصحافة 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

الوطنية  النقابة  أن  معلوم، 
،تأسست  المغربية  للصحافة 
مهنية  ،كجمعية   1963 يناير  في 
مستقلة،تهدف إلى الدفاع عن المهنة 
و شرف الكلمة،و مواجهة الصحافة 
األجنبية التي كانت مازالت تصدر 
ببالدنا بعد اإلستقالل عن المستعمر 

الفرنسي. 
في  النقابة  تأسيس  جاء  قد  و 
غمرة كفاح وطني،كانت فيه القوى 
حرية  لتكريس  تسعى  الوطنية 
كل  مواجهة  ال��رأي،و  و  الصحافة 
ضد  ت��م��ارس  ال��ت��ي  التضييقات 
العمل  الصادقة،و  الكلمة  انتشار 

الصحفي المبني عنى قواعد احترام 
أصول المهنة.

وعرفت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية  تطورا  في مسارها، حيث 
طرأ تغيير  في قانونها  األساسي، 
لتسمح  بانضمام الصحفيين  إلى 
عضويتها، بعدما  كانت مقتصرة  
ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات  اإلع��الم��ي��ة 
التوسيع  ه��ذا  ليتخذ  المغربية، 
تكرس  أن  بعد   ، القانوني  شكله 
على أرض الواقع ، في سنة 1980، 
حيث أدخل تعديل ينص على فتح 
لكل صحفي بغض  العضوية  باب 
النظر عن اإلنتماء لمؤسسة عضو 
في النقابة ، فضال عن الصحافيين 
العاملين في المؤسسات األعضاء.

للنقابة  ال��ع��ام  الجمع  ج��اء  و 
المغربية  للصحافة  ال��وط��ن��ي��ة 
المنعقد في مدينة الرباط يوم 15 
أبريل 1984،ليشكل قفزة نوعية في 
هيكل و تصور النقابة،حيث انتخب 
في  بالصحف  عاملون  صحفيون 
المكتب الوطني إلى جانب المديرين 

المنتخبين.
وقد تعاقب  منذ التأسيس  على 
تحمل المسؤولية بالنقابة  عدد من 

النقابة  ساهمت   حيث  األجيال،  
طيلة  هذا المسار النضالي ، في 
تحصين المهنة  والدفاع  عنها وعن 
اإلرث  هذا   ليتوج   الممارسين،  
النضالي  بمجموعة  من الحقوق  
عززت حرية   التي   والمكتسبات  

الصحافة والنشر  .
ب��ال��م��وازاة  م��ع ه��ذا النضال 
من  الوطن،  أرض  داخ��ل  اليومي 
والمكتسبات   ال��ح��ق��وق  ص���ون 
تمكنت  المطالب،  ع��ن  وال��دف��اع  
النقابة من أن تعدد و تنوع عالقاتها 
تقيم  و  الخارجي،  المستوى  على 
مع  التبادل  و  التعاون  ع��الق��ات 
إفريقية  صحفية  نقابات  و  هيآت 
النقابة  ،إذ  عربية  و  أوروب��ي��ة  و 
هي  المغربية  للصحافة  الوطنية 
عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين 
إلى  النقابة  تنتمي  و  ال��ع��رب. 
المنظمة العالمية للصحفيين منذ 
الدولية  الفيدرالية  إلى  1986،و 
كعضو   1990 منذ  للصحفيين 
كامل  عضوا  أصبحت  و  مشارك 
1991. وفد  العضوية في يوليوز 
عقدت عدة اتفاقات التعاون مع عدة 

نقابات و جمعيات للصحفيين .

استمتع جمهور أبي الفنون،  بالعرض 
دم  ق  ال��ذي  جلدي"  "بلدي،  المسرحي 
الفرنسي  الثقافي  المركز  من  بمبادرة 
بفاس بتعاون مع المركز الثقافي نجوم 

المدينة.
ويتناول العرض المسرحي، الذي قدم 
اقتبسته  الذي  بفاس،  الماضي  السبت 
أدواره  وأدت  سوشتر،  ليزا  وأخرجته 
بوالنجي  روم��ان  السينمائية  الممثلة 
والفنان كوما ديوك، نظام الميز العنصري 
بجنوب افريقيا، ويحكي القصة الحقيقية 
لمصالحة مزدوجة: قصة جنوب إفريقيا 
مع  امرأة  وتاريخ  الرهيب  ماضيها  مع 

نفسها.
ساعة  نحو  في  المسرحية،  وتطرقت 
من الزمن، لفترات هامة من تاريخ جنوب 
مضيئة  لحظات  واستعرضت  افريقيا، 
لنزع  المصالحة  عملية  من  وجوهرية 

فتيل الغضب والكراهية ونشر قيم التسامح والتعايش والسلم والتضامن.
في تصريح له، أوضح المسؤول الثقافي بالمركز الفرنسي بفاس، ابراهيم زرقاني، أنه سبق تقديم هذا العرض 

المسرحي الذي يشخصه ممثلون معروفون في الوسط السينمائي بعدد من المدن المغربية.
وأضاف أن مخرجة العمل المسرحي عملت على اقتباس النص المسرحي من رواية وتقديمها في إطار "قراءة 
وعرض"، مبرزا أن المسرحية تحكي تجربة جنوب افريقيا مع المصالحة، وتحاول تجسيد المعاناة التي عاشها 

المجتمع الجنوب اإلفريقي في قالب فني ودرامي.
من جهتها، قالت مديرة المركز الثقافي الفرنسي بفاس، فيرونيك دان، في كلمة بالمناسبة، إن العرض المسرحي 
يندرج في إطار األنشطة الثقافية والفنية للمركز برسم السنة الجارية، ويسلط الضوء على أحداث عاشتها جنوب 

إفريقيا في قالب مسرحي وجمالي.
يذكر أن العرض المسرحي "بلدي، جلدي" قدم بكل من أكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط ومكناس، وسيعرض 

قريبا بمدينة وجدة.
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فا�ض.. تقديم العر�ض الم�سرحي
»بلدي، جلدي«

في الذكرى 60 لتأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

تنظيم لقاء  يجمع رواد النقابة والم�ؤ�س�سين  وحفل فني 
بم�سرح محمد الخام�ض  الي�م بالرباط

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

الطاهر بنجل�ن يعر�ض ل�حاته في اأحد اأهم الكاتدرائيات الإيطالية
والرسام  والصحفي  الكاتب  ويتعاون 
المغربي مع إيطاليا منذ أكثر من خمسة 
بنجلون  الطاهر  وب��دأ  ع��ام��ا.  وثالثين 
مثل  كبرى  صحف  مع  منتظما  تعاونا 
، وكذا 

وأقام بنجلون معرضه األول في روما، 
وباليرمو  ميالنو  مدن  في  معرض  تاله 
وبولونيا وتورينو، كما تمت ترجمة جميع 

شتنبر  شهر  بنجلون  الطاهر  وت��وج 
الماضي خالل حفل ختام الدورة الرابعة 
فرانشيسكو 
الجائزة  هذه  وتعد  األدبية. 
األدبية، التي أطلقها الشاعر فرانشيسكو 
التظاهرات  أهم  من  واح��دة  بيلوميني، 

استمتع جمهور أبي الفنون،  بالعرض 
دم  ق  ال��ذي 
الفرنسي  الثقافي  المركز  من  بمبادرة 
بفاس بتعاون مع المركز الثقافي نجوم 

ويتناول العرض المسرحي، الذي قدم 
اقتبسته  الذي  بفاس،  الماضي  السبت 
أدواره  وأدت  سوشتر،  ليزا  وأخرجته 
بوالنجي  روم��ان  السينمائية  الممثلة 
والفنان كوما ديوك، نظام الميز العنصري 
بجنوب افريقيا، ويحكي القصة الحقيقية 
قصة جنوب إفريقيا 
مع  امرأة  وتاريخ  الرهيب  ماضيها  مع 

ساعة  نحو  في  المسرحية،  وتطرقت 
من الزمن، لفترات هامة من تاريخ جنوب 
مضيئة  لحظات  واستعرضت  افريقيا، 
لنزع  المصالحة  عملية  من  وجوهرية 

عبد المجيد رشيدي  

يقدم الفنان التشكيلي المغربي هشام الهشري، مجموعة جديدة من 
أعماله الفنية ضمن معرض تشكيلي وهو أول معرض له يستضيفه 
رواق الفنون Médina Héritage Marrakech، وسيفتتح المعرض 
أبوابه للزوار ابتداء من 17 يناير 2023 ليتواصل إلى غاية 31 

من نفس الشهر .
وفي تقديمه لهذا المعرض أوضح الفنان التشكيلي هشام الهشري، 
أن هذا المعرض جاء بعد رحلة من البحث دامت ألكثر من 20 سنة، 

في إطار مواصلة التزامه بالفن التشكيلي  كما يندرج )المعرض( 
األصيل، وأعماله ال تعبر فقط عن الكلمات ومعانيها بل تتجاوز ذلك 

لتعبر عن الحب والحياة .
وأوضح الفنان هشام الهشري، أن أعماله المعروضة مستوحاة 
من عدة مدارس فنية وهي أعمال واقعية تحمل ألوان الطيف البديعة، 
حيث تم التركيز في مجموعة من اللوحات  على المدرسة السيريالية 
التي تعطي للوحة أبعادا جمالية ورؤى فنية بدالالت أعمق تتيح 

للمتلقي فرصة اإلبحار بخياله في هذه األعمال الرائعة .
وتمثل اللوحات المعروضة بالنسبة إلى الفنان هشام، مدرسة فنية 
متكاملة، كما تعتبر انطالقة لفكرة المعرض بهدف إغناء الساحة 

الفنية المغربية بكل ما هو جديد .
وأضاف هشام الهشري قائال: »أعتقد أن الفن وسيلة لفتح الحوار، 
ويسرني أن تتمكن أعمالي الفنية من تجاوز الحدود التي نضعها 

بأنفسنا فيما بيننا سواء كانت مادية أوثقافية أولغوية.
ويطرح الفنان الهشري، في معرضه الفردي هذا، أسلوب رسم 
جديد حاول من خالله تجزئة مسار األفكار المتضمنة للعديد من 
الرسائل الفنية بتقنيات التعبير الجميل، وهو ما يجعل المتفرج 

يتساءل عن طريقة تفكيره وعن مدى تأثره بأفكار إيجابية.
جدير بالذكر، أن الفنان التشكيلي هشام الهشري من مواليد سنة 
1983، فنان عصامي شارك في مجموعة من المعارض الجماعية 
الوطنية حاز خاللها على مجموعة من الجوائز والشواهد التقديرية .

معر�ض فردي 
يقدم اإبداعات 

الفنان الت�سكيلي ه�سام 
اله�سري بمراك�ض
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االشتراكي

حسن إمامي

كل كتاب يمتلك هويته الخاصة، 
بطاقة تعريف، عالم معنى وهيولى 

وجودية ُمَشّكلة له.
ك���ل ك���ت���اب ت��م��ت��ل��ك��ه أص����وات 
وشخصيات، معاٍن تمتد في فضاءات 
الزمن والتاريخ والكتابة واإلنسان.

النصوص  ه��ذه  ُت��َع��ّد  وحينما   
شعرا، وحينما نجعل النسبة لنون 
عليها  االطالع  قبل  فإننا  النسوة، 
نتساءل عن عمق امتدادها الوجودي 

ذاك، بين الشعر والمرأة.
قبل  البوح  جدلية  تستحضرنا 
روحا  كانت  يوم  اللغة،  تتطور  أن 
وحركات  وتعابير  أصواتا  تنبلُج 
ورسوما ونقوشا، تحاول أن تعّبر 
حروفا ومشاعر مصاحبة وأحاسيس 
معبِّرة، أن تتواصل مع اآلخر المشكِّل 
هذا  سيكون  من  ُت��رى،  الكتمالها. 

اآلخر؟
تراني أتحايل لكي أجعل منطلق 
كلمتي مما أردت أن أستحضره في 
تجربة كتاب أراد أن يضم أصواتا 
رقم  منها  اختار  مغربية،  شعرية 
الشكل،  كما  األسلوب  نّوع  عشرة، 
بين  وعربية،  فرنسية  لغتين  بين 
وحرية  نظم  بين  وزج��ل،  فصحى 
أبحث  إنني  أو  أردته،  وما  بوح... 
عن ذلك السر المشكِّل للخلق، للزوج، 
لألنثى والذكر، ذلك العطش الذي ال 
يرتوي صاحبه إال إذا اكتمل باآلخر. 
وما دام الشعر أقدم األجناس تعبيرا 
االعتبار  هذا  وبحسب  وتوظيفا، 
لإلنسان،  للمرأة،  مرافقا  سيكون 
لحظات البوح الوجداني والتعبير 
الجمالي. لحظات تحتاج فيها الروح 
إلى سكون كلمات منعشة ومضمدة 
ومرفِّهة ومترجمة لحكمة يشفع لها 
العقل بوظيفته في التفكير والتعبير 
والتواصل والتفاعل الوجداني مع 
اآلخر المكمل، والذي قد يكون فردا أو 
روح صاحبها أو صاحبتها في تفاعل 
ذاتي داخلي. ولكن، متى سيكون هذا 
البوح والتعبير؟ في أي لحظات هو 

يتشكل ويتفجر صوتا؟
الحرية،  معشوقة  وأستحضر 
ربما  مغيَّبة.  أس��ط��ورة  هي  ربما 
هي ذاتي كما تريد للوجود الِخلقي 
لعالم  تجريب  هو  ربما  يكون،  أن 
متخيل قد نحلم به جميعا، ما دام 
هذا الذي نحن فيه ال يفي بالمرغوب 
والمطلوب، وإال، دعونا نتأمل قصائد 
هذا الكتاب، فنتتبع اآلهات واألّنات، 

الحنين  وأش��ك��ال  واالن��ج��راح��ات، 
ال��ذات.  وتمزقات  والنوستالجيا، 
كلها بوح يجترح بالواقع وينجرح 
به، يطالب الصورة بالكمال والجمال 

والحب والسعادة والصفاء...
عبر  المتجلي  األنثى  ن��داء  إن��ه 

النصوص...
لن تكون قراءتي سوى شاعرية في 
تفلسفها، ومحاولة البحث عن أنثى 
ثائرة على الوجود وعلى السكون، 
وعلى رسم التاريخ الذي عّلب روحها 
وقّلص تحليقها وحريتها وكرامتها، 
لومه  فأسقط  تشبيها  تخّلفه  وبّرر 
عليها وربطها بالنقص واالعوجاج 

والشر والمكر وهلم تعييبا.
هذا  عيٌب  الجرح !  ه��ذا  عيٌب 

الصمت ! عيب هذا التواطؤ !
من يتواطأ؟ هي؟ هو؟ أم هما معا؟

ال جواب.
كلما طرقُت بابكّن، وجدُتني أسلك 
أخترق  وكأنني  ومسارب.  دروب��ا 
قالعا غريبة، ساحرة في متاهاتها، 
مغرية بمجهولها. وأقف على بوابة 
الجهل. هل ألنني ال أعرف؟ أم يكون 
الجهل بوابة وراءها ضوء، رحاب 
حياة، صوت، عطر، نَفس، كائنا من 

تكونين؟
الباب  ذلك  هو  الجهل  يكون  أم 

من  حرمانا  اآلخ��ر  على  الممنوع 
حياة؟   أشكال  من  حرمانا  معرفة، 
أم يكون الجهل إقصاء ممنهجا من 

دائرة التحليق في الحياة؟
وماذا لو كانت األنثى هي الواقفة 
على بوابة الجهل؟ فهل هناك فصل 
حقيقة  بين  وت��اري��خ؟  تاريخ  بين 

وحقيقة؟ بين أنثى وأنثى؟
قفص  سبقه  ذه��ب��ي  قفص  أي 
هّدده  نحاسي،  آخر  جاوره  فضي، 

قفص حديدي؟
أي قفص ثقافي كّبل األنثى؟ ومعه 

االجتماعي والتربوي وهلم قيدا !

مراقبة  أشكال  إال  العادات  وما 
على  ال��ط��اع��ة،  على  دال���ة  يومية 
الخضوع، على استقامة الخضوع، 
على ساحة سجن بالتوقيت يخرج 
لها الكائن، بالقياس يستحم بأشعة 
شمس وبسقف حلم ال يتعّداه. وحتى 
جهازا  التفسير  كان  األح��الم،  من 
إشعاعيا يخترق مع كل وجبة فطور 
العوالم الداخلية للذات، حتى يعيد 
حمم  من  والتساكن  للسكون  لها 

وأنفاس !
أي���ن ه��ي ال��ش��اع��رة وأي���ن هي 

القصيدة داخل هذا المكنون؟
زهرة  النسوة  نون  ستكون  هل 
زهرة  نريدها  ونحن  بالستيكية؟ 
بعدما  جديدة  حياة  تفجر  بركان، 
رماد  الزمني  الوجود  هذا  عْبر  عّم 
متساقط سخاما على روحها، على 
حريتها، على جنسها، على كينونتها. 
زهرة بركان ال تقطف بل تعشق وتشّع 
بألوان حياة جديدة، تلك التي سافرت 
الزمن  الماضي وفلقت  باتجاه  بها 
شطرين، وطَوْت روحا في شوطين، 

شوط للحياة، وشوط للبوح.
فأي قصيدة ستكون هذا البيان، 
ستحقق  الكيان،  أجل  من  سترافع 

هذا اإلنسان؟
مفتاح  القصيدة،  تطمئن  ولكي 

هذا الخلد وهذا السر، وهذه الحياة، 
ما دام صوت  اطمئني !  نقول لها: 
األنثى في بوح، ففيه إكسير تغيير. 
نور  قبس  الحرية  بوابة  اطمئني، 
وأسيجة  وثنايا  طيات  بين  ينبلج 

وخبايا.
ُكّن عشر شاعرات في هذا المقام، 
وباألحرى أحد عشر كوكبا. كواكب 
محلقة حول شمس القصيد. َأَو كلما 
الكمال  وما  االحتراق؟  كان  اقتربن 
سوى عدٍم منتَظر بعد حين وجوٍد. 

ال فناء لذرة في جالل المطلق.
وها هنا مطالبة الحترام اإلبداع 

بنون النسوة، شجب لسطلة ذكورية 
ُتغيب  ذكورية«  إعالمية  و«سطوة 
بصيغة تعبير مقدِّمِة الديوان الجامع 
الستغالل  شجب  وألوان.  ألصوات 
بدل  الجوهر  عن  وبحث  وتمييع، 

»تلميع الواجهات«.
تقول نبيلة حماني:

هل تنسى النوارس لهفة بصدر 
الفجر

وضمة من راحة األميرة
ثمَل لها الماء والساقية

فَرقصا على إيقاع العشق
حين كان يتهيأ للرحيل؟

)من قصيدة رذاذ الوهم ص11(.
وتقول أمل برادة:

من أنت
حتى تسلبني حريتي

وأنا التي برحت رحم أمي
فتم قطع حبلي السري
لينحت على مشيمتي

رمز والدة حريتي؟
) قصيدة من أنت؟ ص21(.

 CHAMA عمي  شامة  وتقول 
AMI

Toi comme moi
Nous sommes

Une terre fatiguée
 Dévastée pour les griffes

! impitoyable de l’érosion
وُتشّرح هذه التعرية اإلنسانية، 
هذا الالتفاهم، هذا الجفاف الوجداني 
والعاطفي، هذه الالمبالة القاتلة بين 

كائنين !
 TREVE »من قصيدة هدنة    

ص 33.«

وتقول نعمة بنحالم:
ال تشبهني هذي الضوضاء

أنا
المألى بالالءات

الُحبلى بجنون سؤال لم يولد
بصراخ حكايا لم ُتسرد

بحنيٍن المرأة لم َتخُبر سر الرمل 
ولم توأْد.

من قصيدة )ال...( ص44.

وتقول ليلى حجامي:
أنا األنثى

بكل الفصول
أسكن كل الحقول

أصول وأجول
عشت كل الحروب

كانت  كما  انتصارات  لي  فكانت 
لي انكسارات

أنا الحياة...
من قصيدة ) أنا األنثى...( ص59

وها هي صباح الهزاز ُتذّوب كل 
هذا الوجود في قولها:

كل بداية من الحلم تنبع
حالة في الكون تتكرر
شيء خارق ال يفسر

 � شاعر  خيال  من  ُيرسم  العالم 
ونضيف أو شاعرة �

من قال إن التاريخ يتغير
هي البدايات

تبدو كقطع السكر
بهية .. ندية .. رقيقة..

كمرأى القمر عند السحر.

ص 89 من قصيدة )البدايات(.
وتقول فاطمة الزهراء الخمليشي 

في قصيدتها  )مالذ وارتقاء(:
في شذرات المساء 

وجدُتني هائمة
في أروقة العناء

تتقاذفني لجج السكون
إلى شطآن السؤال

إلى أركان الزوال
أو شظايا البقاء إلى حيث الزمان

يمضي كيف يشاء     ص 102
)لم  فإنها  ج��ودي،  سميرة  أم��ا 

تخطىء( وهي تبوح:
ولم أخطئ...

عندما عبرت الخطايا
ووصلت البر قبل األنام

وْقفُتنا مجاٌز على قارعة الصواب
تعبرني...

فأحلمني ناسكة تدللني يد اهلل
ويخشاني الظالم...      ص 113

وها هي الشاعرة خطيبة مونِدب 
في تجوالها ERRANCEص 121 

تقول:
Suis-je un esprit

Ou une âme énigmatique
 Ou simplement une

rêveuse
? Aux vues utopiques

تتساءل: هل أكون عقال مفكرا أو 
روحا غامضة، أو مجرد حالمة برؤى 

متخَيَلة؟
بقصيدتها  الشاعرة  وتخترق 
أنا، من  138، فتقول:  ص  )سؤال( 
ستكسر ذاك الصمت، هذا المساء، 
قلبي  من  ناطقة،  حروفا  سأسلبه 
صادقة، تبوح سرا، شعرا أو نثرا، 
أنغام بيان، عزف كمان، وترتيال أو 

دعاء...
)ُتراها ستكّسر صَمم هذا الجمود 
وسكوٍن  لباس صمت  يرتدي  الذي 
وليٍل بهيم يكتم أسرار الما - وراء؟(
في  ع��واد  فاطمة  الشاعرة  إنها 

قصيدتها )سؤال(.
…

ال��ب��وح، وما  ه��ذا  لرتق  وأع���ود 
اختارته هذه القراءة قريبا من الروح، 
فأنظر في نسج البيان، تشكيال لكائن 
وقصيدة إنسان، وأنظر في مرآة نون 
النسوة فأجد لطيفة الغراس مطلة، 

وأسألها:
ماذا تستطيعينه تفجيرا وقدرة 
الم��رأة  كرامة  ك��ون  استرجاع  في 

إنسانة؟
تلج  السنين  همس  ف��ي  وه��ي 
صامتة،  ل��غ��ة  داخ��ل��ي��ة،  ح��واري��ة 
المطلق  نوستالجيا  معاَلجة،  فكرة 
واالجتراح  المشيمية،  والسعادة 
أوراق،  من  تساقط  وما  باألشواك 
وجودها  تُعدُّ  حياة  وكأنها شجرة 
وما  منها،  تساقط  م��ا  بانتقاص 
وأنين،  آهات  تسمعين،  أال   ( بقي: 
أوراٌق تساقطت، تداعبها الرياح قبل 

المطر؟ !(. ص 43:
أفِردوا األوراق

أضيئوا الشموع
ال تجعلوني فريسة للشياطين.

ن��ون النسوة  ك��ان ه��ذا ص��وت 
وشواعر  شادية  ألص��وات  الجامع 
تلتقي في البوح الوجودي المشترك.

 في عمله الروائي األخير: 10 كواكب محلقة حول �صم�س الق�صيدة  

اأحمد التوفيق يك�صف 
»�صر الطائر فوق الكتف«

استضافت جمعية منية مراكش إلحياء تراث المغرب وصيانته، السبت الماضي، بالمدينة 
الحمراء، المؤرخ والروائي أحمد التوفيق، الذي صدرت له، مؤخرا، رواية جديدة تحمل عنوان 
"»واحة تينونا أو سر الطائر فوق الكتف«، وذلك بحضور ثلة من األدباء والمثقفين والطلبة.
التوفيق اعتبر، في مداخلة له، خالل هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية في إطار »مجلس 
الكتبيين«، بتنسيق مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، أن »واحة تينونا، أو 
سر الطائر فوق الكتف« تعد »من روايات التأهيل الروحي«، موضحا أن »جوهر األمر كله في 
 اإلنسان، فسبب سعادته ونعيمه وشقائه يكمن في األنانية المتمثلة عند المتصوفة في الشح«.
ويدعو الكاتب، من خالل هذه الرواية، التي صدرت سنة 2022، والواقعة في 287 
صفحة، القارئ إلى »اكتشاف مسار أو سلوك غير معتاد لزوجين توفرت لهما في الحياة 
كل المطالب، فتشوفا إلى شيء آخر ال يعرفان ما هو، ولكنهما غامرا بالبحث عنه، 
وأن هذا الشيء هو المعبر عنه في النص ب ’سر الطائر على الكتف‹، تشوف قادهما 

إلى محنة هي ثمن رفع 
يفصلهما  كان  حجاب 
ع���ن ال���ش���يء، ال���ذي 
حقيقتهما  أن��ه  تبين 
ودونه  »الحقيقة«  أو 
أو  القتاد«  »خرط 
 كشف حجاب األنانية«.
وأوض�����ح ال��ت��وف��ي��ق، 
النوع  من  الرواية  أن 
روايات  في  المصنف 
الروحي«،  »التأهيل 
عملية  »طريقة  لكنها 
الطالسم«،  عن  بعيدة 
مشيرا الى أن »الرواية 
العيش  قراءتها  تشبه 
في زاوية ألربعة عقود 
المجاهدة،  رحاب  في 
للزوج،  بالنسبة  هذا 
أم���ا ال���زوج���ة، وه��ي 
صاحبها  أغ��رت  التي 
ب���ه���ذه ال���م���غ���ام���رة، 

دهرا«. ال����زوج  م����راده  ف��ي  ت��ع��ب  م��ا  واح����دة  ليلة  ف��ي  ب’الفضل‹  قطعت   ف��ق��د 
من جهته، قال الناقد األدبي محمد آيت لعميم، الذي قدم قراءة في الرواية، في تصريح 
لقناة )إم 24( اإلخبارية   إن »هذه الرواية ذات نفس روحي، حاولت التطرق إلى مسألة 
مهمة، تتمثل في كيف يمكن لإلنسان أن يرتقي من األنانية واالرتباط بالحياة المادية 
ويتخلى عن هذه األشياء بغية االرتقاء الى مصاف ومدارج عليا، وإلى معراج روحي 
 يمكنه أن يصل إلى الحقيقة، وأن يكتشف عمق االنسان، الذي استهلكته الحياة المادية«.

وتابع أن هذا العمل جاء في سياق راهني يتمثل في كون العالم اليوم يحتاج إلى جرعة 
كبيرة من األمور الروحانية، حتى يتمكن من التخلص من هذه الحياة التي جذبته 
 الى البعد المادي الصرف، وانعكست على األخالق والسلوك وعلى مستقبل العالم.

تصريح  في  الكنسوسي،  جعفر  مراكش،  مونية  جمعية  رئيس  أب��رز  جانبه،  من 
واألدب���اء  الحكماء  كبار  أن  مضيفا  روحاني«،  ال��رواي��ة  ه��ذه  »لب  أن  مماثل، 
. أساسية  وأخ��الق  وقيم  وحكم  روحية،  رسائل  لتمرير  بالحكي  توسلوا   لطالما 

وقال »إننا نعيش في عالم متأزم فاقد للروحانية، وهذه الرواية الجميلة تقلب هذه 
األعيان للرجوع ألصول العطاء والحكمة والجود«، واصفا هذا العمل بأنه »شيق جدا 
تدور رحاه حول حكاية زوج صارا في مغامرة فتشوفا لشيء آخر لتنطلق مغامرتهما 

للبحث عنه«.

 متابعة

كاتبات  لرابطة  التنفيذي  المكتب  نظم 
الجهوي،  المكتب  م��ع  ب��ش��راك��ة  ال��م��غ��رب 
لرابطة كاتبات المغرب جهة الرباط – سال – 
2023 بمقر  21 يناير  القنيطرة،يوم السبت 
مركز »تقوية القدرات النساء أوالد أوجيه«، 
لقاء تأسيسيا للمكتب الجهوي لرابطة كاتبات 
القنيطرة   – سال   – ال��رب��اط  جهة  المغرب 
رابطة  رئيسة  الراضي«  بحضور:«بديعة 
عضوة  كاتبات المغرب،«سميرة مصلوحي« 
المكتب التنفيذي للرابطة، »إيمان الونطدي«: 
رئيسة رابطة كاتبات المغرب لجهة :« الرباط 
– سال – القنيطرة«، و«عائشة زكري« رئيسة 

رابطة كاتبات المغرب – فرع القنيطرة . 
كاتبات  »رابطة  استعداد  مع  وتزامنا 
المغرب« لعقد مؤتمر »رابطة كاتبات إفريقيا«، 
المقرر عقده بمدينة الرباط بتاريخ 8 و 9 و 
10 مارس 2023 بمشاركة 44 دولة إفريقيا، 
شمل اللقاء ندوة فكرية تحت عنوان : » البعد 
التشاركي المغربي اإلفريقي: أية آفاق للخرائط 

الثقافية المشتركة ؟ » .
الراضي«  »بديعة  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح��ت 

كاتبات  »رابطة  ل��  الوطنية  الرئيسة 
المغرب« وجاءت كلمتها في البداية مرحبة 
بالحاضرات والحاضرين، متحدثة عن أهمية 
الذي  اللقاء  لهذا  والفكري  الثقافي  الطابع 
البعد  تعزيز  في  الثقافة  »دور  على  يؤكد 
التشاركي المغربي اإلفريقي«، كما تطرقت 
»بديعة الراضي« للمراحل التي وصلت لها 
التحضيرات الجارية إلنجاح مؤتمر »رابطة 
كاتبات إفريقيا«، هذه المحطة الثقافية الهامة، 
مشيرة كذلك للدور المهم الذي تلعبه الثقافة 
في ربط العالقات بين الدول اإلفريقية ذات 
الثقافات المتنوعة والغنية، كما أشارت إلى  
نقط الترابط والتشابه بين جميع الثقافات 

اإلفريقية. 
تسيير«سميرة  م���ن  ك��ان��ت  ال���ن���دوة 
مصلوحي« عضوة المكتب التنفيذي للرابطة  
والتي أعطت الكلمة لرئيسة جهة الرباط سال 
القنيطرة ل��«رابطة كاتبات المغرب«  »إيمان 

الونطدي التي أشارت بدورها  إلى  أن انشغال 
رابطة كاتبات المغرب بالبعد  الثقافي اإلفريقي،  
استراتيجية   في  ضرورة  أكثر  اليوم  أصبح 
عملها نظرا ألهميته في تحقيق التقارب بين 
الشعوب اإلفريقية. كما تناولت الكلمة اإلعالمية 
الثقافي  »التنوع  أهمية  حول  »لطيفة سبأ« 

مدخل من مداخل الخريطة الثقافية المغربية 
الثقافة الحسانية نموذجا »، كما  اإلفريقية: 
تحدثت الباحثة في تاريخ المغرب   » رشيدة 
في مداخلتها عن »انفتاح المغرب  الشانك« 

على محيطه وعمقه اإلفريقي« .
وجاءت مداخلة الباحث في التنمية التربوية 
وحقوق اإلنسان والمستشار الجماعي  األستاذ 

»الحسين مفتي« حول » رهانات الصناعات 
الثقافية في الدبلوماسية الموازية » فيما جاءت 
مداخلة األستاذ :« FRANC  CAMAR«، عن  
»النقاط المشتركة بين ثقافة جنوب الصحراء 
والثقافة المغربية«، وفي الختام تناولت الكلمة 
»عائشة زكري« رئيسة »رابطة كاتبات المغرب 
– فرع القنيطرة«، ملخصة طبيعة هذا اللقاء في 

كونه لقاء فكريا –ثقافيا يهدف إلى »االنفتاح 
اإلب��داع  نافذة  من  اإلفريقي  المستوى  على 

الثقافي بمختلف ألوانه«.
وفي نهاية هذا اللقاء تم عقد الجمع العام 
التأسيسي النتخاب مكتب جهة الرباط –سال 
–القنيطرة ، الذي تم من خالله المصادقة على 
القانون األساسي للرابطة، ثم انتخاب أعضاء 

وأسفرت  توافقي،  بشكل  المسير  المكتب 
النتائج عن النتائج التالية :

-الرئيسة : إيمان الونطدي
-النائبة األولى : لطيفة سبأ 

-النائبة الثانية : فوزية بندادا
-الكاتبة العامة : عائشة زكري 

-نائبة الكاتبة العامة : مليكة بنضهر
أمينة المال : رشيدة الشانك

- نائبة أمينة المال :ليلى حجامي 
-المستشارة 1 : فاطنة الجليدي ، مستشارة 

مكلفة بالتأطير 
-المستشارة 2 : صباح بن داود : مستشارة 

مكلفة بالتواصل واإلعالم 
-المستشارة 3: مجيدة الفياللي : مستشارة 

مكلفة بمهمة 
كما  تم انتخاب  المكتب اإلقليمي ل��«رابطة 
كاتبات المغرب- فرع القنيطرة«، وأسفر ذلك 

على  النتائج التالية : 
-رئيسة المكتب اإلقليمي : عائشة زكري 

سعاد    : اإلقليمي  المكتب  رئيسة   نائبة 
زبيطة

الكاتبة العامة :    بديعة لفضيلي 
أمينة المال :      وفاء العنزي 

مستشارة مكلفة بالتكوين : بديعة بنشقرون

استعدادا لعقد مؤتمر »رابطة كاتبات إفريقيا« بمدينة الرباط
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الجفاف والغالء يهددان الزراعة والموا�شي ومطالب  
بدعم ال�شاكنة في »معركة ال�شمود«

و�شعية الحقوق بالجهة، م�شتجدات الهجرة والمهاجرين 
ومخطط العمل بر�شم 2023

عبداللطيف الكامل

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تدارست 
العادي  اجتماعها  في  ماسة   - سوس  بجهة 
 2023 يناير   21 السبت  يوم  املنعقد  السادس 
بمدينة أكادير، أنشطة اللجنة ووضعية الحقوق 
مخطط  ناقشت  كما   ،2022 سنة  برسم  بالجهة 

عمل اللجنة برسم سنة 2023 واملصادقة عليه.
القانون  ويأتي هذا االجتماع طبقا ملقتضيات 
لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم  بإعادة   76.15
الداخلي،  قانونه  من   36 للمادة  وفقا  اإلنسان، 
وكذا ل »تدارس مجموعة من املشاكل واملعيقات 
مقترحات  وتقديم  اللجنة  عمل  تعترض  التي 

لتجاوزها«.
الجهوية  اللجنة  رئيس  ثمن  له  كلمة  وفي 
لحقوق اإلنسان بجهة سوس-ماسة محمد شارف 
اللجنة  أعضاء  عبرعنه  الذي  الجاد  ،«االنخراط 
العمل  »أهمية  بـ  مذكرا   ،»2022 سنة  خالل 
الى  الفتا  املفروضة«،  التحديات  رغم  املنجز 

عن  الدفاع  في  اللجنة  أطلقتها  التي  »الدينامية 
حقوق املهاجرين ومواكبتهم، حيث تم تتويجها 
بتنظيم ندوة دولية   التأم خاللها معظم خبراء 
اللجنة األممية للعمال املهاجرين بأَكادير من أجل 
تدارس ومعالجة العديد من القضايا ذات الصلة 
مشيرا  األممية«،  اللجنة  هذه  باختصاصات 
إلى«املسؤولية التي تحملتها اللجنة في تنسيق 
 CMSM أشغال هيئة الهجرة بجهة سوس ماسة
التي تعد بدورها سابقة في مجال التنسيق بني 

املؤسسات الرسمية والهيئات املدنية«.
أكد   الهجرة،  هيئة  أشغال  وبخصوص 
الهيئة،  وأعضاء  شركاء  »بمعية  أنه  املتحدث 
قبيل  من  القضايا  من  مجموعة  متابعة  تمت 
املدنية،  دفترالحالة  في  املهاجرين  أبناء  تسجيل 
وضعية  وتتبع  املغربية  باملدرسة  وتسجيلهم 
املهاجرين بالسجون املحلية، وكذا تنظيم العديد 

من األنشطة في مجالي التكوين والتحسيس«.
وقدمت اللجنة الجهوية حصيلة أنشطة العمل 
أن ينكب األعضاء على  قبل   ،2022 برسم  سنة 
مناقشة برنامج عمل سنة 2023،  لتختتم أشغال 

االجتماع  باملصادقة على هذا املخطط الجهوي.
اللجنة  أعضاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة سوس – ماسة، تم 
2020، طبقا للمادة  تنصيبهم بتاريخ 18 شتنبر 
تنظيم  بإعادة  املتعلق   76.15 القانون  من   44
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،  وذلك »لتمكني 
مستوى  على  صالحياته  ممارسة  من  املجلس 

اللجنة  جهة.«و«تتألف  لكل  الترابي  النفوذ 
طرف  من  اقتراحهم  تم  عضوا   21 من  الجهوية، 
واملحامني  للقضاة  الجهوية  التمثيلية  الهيئات 
والصحفيني  واألطباء  األعلى  العلمي  واملجلس 
باإلضافة  املدني،  املجتمع  وجمعيات  املهنيني 
اإلنسان  حقوق  حماية  مجاالت  في  فاعلني  إلى 
والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.«

أحمد بيضي 

وزارة  بني  املوقعة  الشراكة  اتفاقية  إطار  في 
الداخلية، صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، 
واملجتمع املدني، نظمت »جمعية أزمور آيت خويا 
للبيئة والتنمية االجتماعية«، بحد بوحسوسن، 
إقليم خنيفرة، على مدى يومي السبت واألحد 14 
و15 يناير 2023، دورة تكوينية حول »التخطيط 
االستراتيجي املبني على النوع االجتماعي«، من 
حوسى  الدكتور  السوسيولوجي  الباحث  تأطير 
املشاركات  قدرات  رفع  أفق«  في  وذلك  أزارو، 
التفكير  وضعيات  تشخيص  باتجاه  واملشاركني 
إدماج  وسبل  التخطيط  مسألة  حول  واملمارسة 
العام،  املجتمع  في  االجتماعي  النوع  مقاربة 
األفكار  حول  السائدة  التمثالت  مساءلة  عبر 

االجتماعية املحيطة بهذا النوع«.
 40 من  أزيد  حضور  سجلت  الندوة،  أشغال 
شخصا، غالبيتهم من النساء، قدموا من مناطق 
بوحسوسن،  حد  جماعات  صعيد  على  مختلفة 
موالي بوعزة وسبت آيت رحو. ومن خالل الكلمة 
الترحيبية التي رفع بها رئيس الجمعية، إبراهيم 
وضع  تم  الدورة،  أشغال  عن  الستار  أقمري، 
املشاركات واملشاركني   في صميم دواعي اللقاء، 
املشروع  على   تركيزه  مع  وأهدافه،  ومضامينه 
في  املغربية  املرأة  تمثيلية  لتشجيع  املخصص 
إطار »صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء«، 
في  املشاركة  على  النساء  تحفيز  إلى  وسعيه 
مجال  في  قدراتهن  وتقوية  السياسية  الحياة 

تدبير الشأن املحلي.
على  التكوينية  الدورة  أشغال  انكبت  كما 
إجراء تمارين تطبيقية، بتأطير الباحث  حوسى 
التخطيط  »فكرة  على  االشتغال  ومنها  أزارو، 

بأهميته  الوعي  تقريب  بغاية  االستراتيجي، 
كيفيات  وتحديد  ومراحله  أنواعه  ثم  ومكوناته، 
واملؤسساتية،  املدنية  املمارسات  في  اعتماده 
االستراتيجي،  التخطيط  حول  مدني  تمرين  مع 
عوائق  من  يعترضه  وما  املتعددة،  وأنساقه 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  وإمكانيات 
وأهدافه  االجتماعي  النوع  مفهوم  تحديد  مع 
واالجتماعي،  الثقافي  وإنتاجه  االستراتيجية، 
بعيدا عن معتقد كونه معطى جوهريا أو طبيعيا 
أو إنسانيا صرفا، مقابل سبل دعم املساواة بني 
الرجال والنساء، وولوجيتهم للتحكم في وسائل 

اإلنتاج والخدمات«.
كما سعى العرض إلى« تقريب   فهم التخطيط 
املقاربة  وعالقة  النوع  ومقاربة  االستراتيجي 
األدوار  وتعيني  املوارد  الئحة  تحديد  مع  بينهما 
واملسؤوليات، ثم الصعوبات واالخفاقات املمكنة، 
يمكن  الذي  الوضع  أو  الهدف  إلى  باإلضافة 
االستراتيجي،  التخطيط  أجل  من  إليه  السعي 
إطالع  مع  اتباعها«،  املمكن  والكيفيات  والطرق 
التي  اإلحصائية  املعطيات  على  املشاركني 
الخريطة  مستوى  على  النسائية  النسب  تخص 
لدعم  املمكنة  والطرق  والجماعية،  السياسية 
القرارات،  اتخاذ  النسائية في سيرورة  املشاركة 

وإعداد السياسات في جميع املستويات.
وفي ذات السياق، اطلع املشاركون على »سبل 
والنساء،  الرجال  بني  اإلنصاف  مشاريع  دعم 
لدعم  املمكن  والسياسي  التشريعي  والتغيير 
املساواة بينهما، وكيفية إعادة توجيه املمارسات 
العوائق  آثار  من  والحد  املرأة،  حول  السياسية 
النساء  ولوج  دون  تحول  التي  املؤسساتية 
فضال  واالقتصادي،  والتكويني  العلمي  للبحث 
بغاية  استحضارها  الواجب  الضرورة  عن 

للنساء في مشاريع  التشاركية  املقاربات  تكثيف 
والوطنية،  والجهوية  املحلية  التنمية  سيرورات 
وتشجيعهن وتحفيزهن على املشاركة السياسية، 
التنظيمات  ومختلف  التعاونيات  الجمعوية، 
الفالحية، وعلى إنشاء شبكات لتبادل املعلومات، 
املرأة  جعل  لضمان  التواصل،  أنماط  وتوسيع 

القروية فاعال تنمويا«.
شروحات  قدمت  نفسه،  السياق  وفي 
على  النوع،  »عدالة  مفهوم  حول  للمشاركني 
أشكال  من  الحد  والتمكني،  املساواة  مستوى 
التمييز ضد الفتيات، النساء ذوات االحتياجات 

على  الحصول  الفجوات،  تقليص  الخاصة، 
والفرص  بالحقوق  التمتع  والخدمات،  املوارد 
املرأة  »مكانة  ل  اإلشارة  عن  فضال  والحماية«، 
والرجل في املجتمع املغربي، من حيث العقليات، 
املواقف والسلوكات، النماذج السياسية«، وطرح 
تنمية  الحياة،  »شروط  لتطوير  املمكنة  السبل 
القدرات، تطوير وضعيات الرجال والنساء، دعم 
املشاركة الفعلية، ربط سيرورة التنمية البشرية 
للموارد  األمثل  االستثمار  الخاصة،  بالحاجات 
اختتام  قبل  وذلك  واملجالية«،  واملالية  البشرية 

الدورة بجلسة تقييم ملضامينها.

»التخطيط اال�شتراتيجي المبني على النوع االجتماعي« 
بحد بوح�شو�شن

 فجر مبارك

جبال  تشهد  التوالي،  على  الثالثة  للسنة 
األطلس الكبير الشرقي،  طبيعة ذات لون أسود 
لتوالي  املقلقة  التداعيات  على  يؤشر  شاحب 
التي  اميلشيل،  بدائرة  الجفاف، خاصة  سنوات 
ناهيك  مسبوق،  غير  بشكل  بها  السكان  يعاني 
عن األشجار التي تحتضر وتتصارع  بدورها من 
التغير  البقاء والصمود في وجه  ضربات  أجل 

املناخي. 
»إن ما يزيد الطينة بلة هو االرتفاع الصاروخي 
ألسعار األعالف باألسواق وندرة  بعضها خاصة 
املركبة منها باألسواق األسبوعية، وهو ما  يزيد 
تراجع  إلى  يؤدي  والذي  أثمانها،  ارتفاع  من 
تقول مصادر  باملنطقة«  واألبقار  املواشي  أعداد 
محلية ، الفتة إلى »أن هذا  الوضع العسير بات 
يرخي بظالله على فرص الشغل، وبالتالي ارتفاع 
في  نسبة البطالة إلى مستويات مقلقة ال سيما 
بتربية  املكلفات  باعتبارهن  النساء  صفوف  في 

األبقار ومختلف املواشي باملنطقة«. 

في  امليدان،  سيد  الترقب  تجعل  »وضعية 
أو  مطرية  بتساقطات  السماء  تجود  أن  انتظار 
ثلجية تعيد البسمة للوجوه والطمأنينة للقلوب« 
تضيف املصادر نفسها،  الفتة إلى »أن  الساكنة 
أن  بعد  كبيرا، وذلك  تذمرا  باتت تعيش  املحلية 

ازدادت أحوال الغالبية تدهورا وهشاشة، بعدما 
بسبب  مواشيهم  لبيع  االهالي  أغلب  اضطر 
في  منهم  البعض  بدأ  كما  النباتي،  الغطاء  شح 
التفكير في الهجرة نحو املدن، وهو ما قد يزيد 
لهذه  حلول  إيجاد  يتم  لم  اذا   أزمة  على  أزمة 

املعضلة الخطيرة«. 
منصات  عبر   - املنطقة  من  شباب  وحسب 
فقد سبق تنبيه الجهات  التواصل االجتماعي - 
املسؤولة إلى »ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات 
استعجالية لتفادي استفحال االوضاع  والعمل 
على إيجاد حلول ناجعة   لتجاوز أزمة الجفاف 
الشرقي  الكبير  األطلس  مناطق  تضرب  التي 
املطالبة  تمت  حيث  املشيل«،  دائرة  وخاصة 
وتجهيزها  جماعية  آبار  إنجاز  على  »العمل  بـ 
األشجار  إلنقاذ  الشمسية  والطاقة  باملضخات 
بحصص  الكسابة  دعم   - املوت  من  املثمرة 
املركبة  واألعالف  املدعم  الشعير  من  استثنائية 
إلنقاذ القطيع من الهالك - تطعيم القطيع باألدوية 
ضد األمراض التي تنتشر في فترات الجفاف - 
تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية، خاصة في 
على  املحافظة  بأهمية  التعليمية  املؤسسات 
لتوفير فرص  إطالق مشاريع استثمارية   - املاء 
قاهرة  أوضاعا  تعاني  التي  باملنطقة،  الشغل 
للتغيرات  السلبي  التأثير  جراء  قساوة  ازدادت 

املناخية«.

شكل محور دورة تكوينية    

بأعالي جبال األطلس الكبير الشرقي

يف تقرير للجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان سوس - ماسة

�شواحي المحمدية.. تردي خدمات 
�شبكات الهاتف  يثير الغ�شب

جماعة  وكذلك  علي  بن  موسى  سيدي   جماعة  ساكنة  تعيش 
سيدي موسى املجدوب  واملناطق املجاورة  بتراب عمالة املحمدية، 
الهاتف«   لشبكات  املتردية   الخدمات   »بسبب   حقيقية  معاناة  
حسب شكايات  موجهة  إلى  املسؤولني ، و»التي  لم  تجد   آذانا 

صاغية  من أجل  حلها، ووضع  حد لهذه  املعاناة.« 
ووفق املشتكني،  فإن  »هذه  املعضلة ليست وليدة  اليوم، حيث 
سبق أن أثارها السكان  املتضررون  مع املسؤولني دون جدوى« 
، مضيفني في اتصال بالجريدة »أنهم  يؤدون كل شهر  الفواتير  
لصالح    الوكاالت  املعنية،  باعتبارهم منخرطني  معها، علما بأن  
هذا  االنخراط  مشروط  كما هو متعارف عليه ، بدفتر  تحمالت،  
يفرض  ضمان  الجودة  من خالل ضمان  الصبيب، إال  أن  هذا  

األمر بقي مجرد حبر على ورق«.
وأوضح  املتضررون »أنهم قدموا شكايات في املوضوع،  وتلقوا 
وعودا  من أجل  حل هذا املشكل،  لكن  تبني أنها   مجرد  وعود  

عرقوببة«.
وفي غياب أي ردة فعل إيجابية من طرف املسؤولني محليا  عن 
وجهويا   إقليميا  املسؤولني   املواطنون  يطالب  املعنية،  الشركات 
وكذلك  مركزيا، بـ »التدخل لحل هذه اإلشكالية  التي يعانون  منها، 
علما  بأنهم  زبناء  ويؤدون  مبالغ  مهمة  لصالح  الشركات املعنية 
مقابل خدمة من املفروض أن  تكون بجودة عالية، لكن  لألسف  لم  
تخلص   يلمسوا  ذلك  رغم  الشكايات  املتكررة  في هذا الباب« 

شكايات املتضررين.

الدريو�ش.. »�شحة االأم
والطفل« بدوار لحرار�شة

بإقليم  امطالسة  بجماعة  لحرارشة  بدوار  مؤخرا،  نظمت، 
الدريوش، حملة طبية في مجال صحة األم والطفل.

»هذه الحملة املندرجة في إطار املبادرة  وحسب املنظمني، فإن 
من  الصحية  الخدمات  تقريب  تروم  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
ساكنة العالم القروي، وتحسني ولوجهم إلى العالجات األساسية«.
»واستفاد أزيد من 300 شخص خاصة منهم النساء واألطفال 
من هذه الحملة، التي نظمت تحت إشراف عمالة اإلقليم، واملندوبية 
اإلقليمية لوزارة الصحة، وبتنسيق مع السلطات املحلية وجمعية 

آلـ إبراهيم للتنمية والتضامن« وفق املصدر ذاته. 

الدارالبي�شاء.. احتالل للملك العام 
بالمعاريف يثير الت�شاوؤالت؟

تعيش بعض الشوارع واألزقة  التابعة  ترابيا لجماعة املعاريف  
العام،  امللك  احتالل  ما يخص  »في  شاذا  بالدارالبيضاء، وضعا« 
وذلك باملقارنة مع ما عرفته جماعات أخرى من حمالت »التحرير  

وإعادة الوضع إلى إطاره القانوني  خدمة للمصلحة العامة«.
من نماذج  هذا االحتالل ما يعرفه جزء من  تراب امللحقة اإلدارية 
ال  القاعدة  يشكل  العمومي  امللك  احتالل  أصبح  »حيث  التاسعة، 
»وضعية   إلى  مشيرة  املكان،  عني  من   مصادر  تقول  االستثناء«، 
زنقة الفرات املؤدية إلى مركب محمد الخامس، حيث يوجد مركزان 
تجاريان يحتالن الرصيف و كذا جزء من الطريق، ما يمنع سكان 
الجوار وغيرهم من ركن سياراتهم  بشكل سلس، نتيجة  اإلقدام 

على وضع حواجز غير قانونية«؟
»الحالة نفسها تنطبق على  محل لبيع العقاقير وآخر  لصيانة 
الوضعية  هذه  »أن  إلى  الفتة  ذاتها،  املصادر  تضيف  السيارات« 
عرقلة   في  تتمثل  األسبوع،  أيام  طيلة  عارمة  فوضى  عنها  تنجم 
حركة السير و نشوب شجارات بني محتلي امللك العمومي و عدد 
بـ  مطالبة  القانونية«،  غير  السلوكيات  هذه  من  املتضررين  من 
»تدخل السلطات املعنية لوضع حد لكل تطاول قد يتسبب في ما ال 
تحمد عقباه، من خالل العمل على إعمال املقتضيات القانونية ذات 
أية  عن  بعيدا  الجوار،  وإنصاف ساكنة  املخالفني  في حق  الصلة 

مظلة كيفما كانت طبيعتها«.

من اجتماع اللجنة الجهوية
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

إقليم ابن سليمان
باشوية بوزنيقة
جماعة بوزنيقة
مديرية املصالح

 مصلحة املمتلكات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

SP/01/2023 :رقم
)جلسة عمومية(

في يوم 16 فبراير 2023   على 
الساعة العاشرة صباحا سيتم 
بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
االظرفة  فتح  بوزنيقة  جماعة 
مفتوح   عروض  بطلب  املتعلقة 
حق  منح  ألجل  أثمان  بعروض 
ملرفق محطة  املؤقت  االستغالل 
والدراجات  السيارات  وقوف 
ملدة  وذلك  بوزنيقة    بشاطئ 
سنة واحدة. يمكن سحب ملف 
مصلحة  من  العروض  طلب 
املمتلكات بجماعة بوزنيقة كما 
الكترونيا من بوابة  نقله  يمكن 

الصفقات العمومية:   
www.marchespublics.

 gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
40.000.00درهم )أربعون ألف  

درهم(.
في  االفتتاحي  الثمن  حدد    -
650.000.00درهم  مبلغ 
)ستمائة وخمسون  ألف درهم( 
على  الضريبة  احتساب  دون  

القيمة املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
بجماعة  الضبط  بمكتب  وصل 

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

املكتب املذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
* اما ارسال عروضهم الكترونيا 
وزير  قـرار  من   6 للفصل  طبقا 
 14-20 رقم  واملالية  االقتصاد 

بتاريخ 2014/09/04.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
التحمالت  كناش  من   3 الفصل 
االستغالل  حق  بمنح  الخاص 
وقوف  محطة  ملرفق  املؤقت 
بشاطئ  والدراجات  السيارات 

بوزنيقة.
ع.س.ن/210/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
عمالة اقليم تازة
دائرة واد أمليل
قيادة بوحلـو

الجماعة الترابية  بوحلو
إعالن عن سمسرة عمومية 

عالنية من أجل بيع:
شاحنة

CAMION BENNE
وجرافة بالسالسل

)TRAX( CHARGEUSE 
A CHENILLE
الجماعي  املجلس  رئيس  ينهي 
لبوحلو أنه لضرورة املصلحة. 
وتنفيذا ملقرر املجلس الجماعي. 

أنه تقرر بيع:
* شاحنة صالحة لالستعمال:

- من نوع:

ISUZU،J 207167
العمل:  في  الشروع  تاريخ   -

2016/12/26
- الحمولة:  18طن

من   )trax(بالسالسل جرافة   *
نوع:

LR611.LIBHERR.6M. 
العمل:  في  الشروع  تاريخ 

2001/01/12
 .2023/02/28 يوم  وذلك  
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
حدد  وقد  صباحا.  عشرة 
عشرين  في  الضمانة  مبلغ 
. ) هم ر 2د 0 0 0 0 . 0 0 ( لف أ

في  السمسرة  انطالق  ومبلغ 
)أربعمائة  400000.00درهم 
بالنسبة  درهم  درهم(  ألف 
مبلغ  حدد  حني  في  للشاحنة. 
الضمانة في عشرين ألف درهم 
ومبلغ  )20000.00درهم( 
مائتي  في  السمسرة  انطالق 
)200000.00درهم(  ألف 

بالنسبة للجرافة )الطراكس(.
يتقدم  أن  األمر  يهمه  وعلى من 
إلى  مديرية املصالح الجماعية 
من  ابتداء  العمل  أوقات  داخل 
يوم  والى  اإلعالن  هذا  نشر 
الحادية  قبل   .2023/02/27
استمارة  مللء  صباحا  عشر 
املشاركة. مصحوبا بنسخة من 
وسيوضع  الوطنية.  البطاقة 
القابض  عند  الضمانة  مبلغ 
حاضرا  سيكون  الذي  املالي 
وعلى  اللجنة.  أعضاء  ضمن 
أن  السمسرة  عليه  رست  من 
للنقل   الوطنية  للشركة  يؤدي 
مبلغ  من   %  12 واللوجستيك 
أو  الشاحنة  حيازة  قبل  البيع 

الجرافة.
والجرافة  الشاحنة  ملحوظة: 
الجماعة  بباب  مركونتني  

ويمكن  الوطنية  الطريق  على 
وحني  وقت  كل  في  معاينتهما 

خالل أوقات العمل.
بالجماعة  االتصال  يمكن   -
داخل أوقات العمل لالستفسار 

وأخذ معلومات إضافية.
ع.س.ن/215/ا.د

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

املحكمة التجارية
بالدار البيضاء
مصلحة التنفيذ

ملف التنفيذ رقم: 
2017/8512/528

بيع منقول باملزاد العلني
ان مأمور التنفيذ املوقع اسفله 
منتدب  املرابط  يونس  السيد 
زغاري  طلب  على  بناء  قضائي 
رحال و من معه الجاعلني محل 
االستاذ  بمكتب  معها  املخابرة 
الحسني   - االدريسي  محمد 

املحامي بهيئة الدار البيضاء.
شركة  مواجهة  في 
انسينييس  اليت  نابكينغ 

)ش.م.م.في.ش.م.ق(
 -  462 للفصول  بناء  انه  يعلن 
463 و 464 من قانون املسطرة 

املدنية.
الفصل  مقتضيات  على  وبناء 

447 من ق.م.م
التنفيذ  محضر  على  وبناء 

املؤرخ في: 2017/05/02
العلني  باملزاد  البيع  سيتم  انه 
على   2023/02/02 بتاريخ 
للمنقوالت  زواال   4 الساعة 
عدد  التنفيذ  بملف  الخاصة 

2017/8512/528/
الكائن  باملحل  البيع  وسيتم 
بحي االلفة مجموعة k، البقعة 
 157 الرقم    200 الزنقة   218

الدار البيضاء.
مع  ناجزا  الثمن  يؤدى  كما 

زيادة 10% لفائدة الخزينة.
وللزيادة في االيضاح االتصال 
للمحكمة  التابع  التنفيذ  بقسم 

التجارية بالدار البيضاء.
ع.س.ن/..../ا.د
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بسطات

كتابة الضبط عدد:
مؤسسة القيم

ملف تبليغي رقم:  

2023/6708/54
اعالن باشهار حكم قضائي
بناء على امللف التبليغي 

رقم: 2023/6708/54
واستنادا الي الفصل 441 
من قانون املسطرة املدنية

باملحكمة  القيم  يعلن 

هذه  ان  بسطات  االبتدائية 
االبتدائية  املحكمة  االخيرة 
بسطات اصدرت حكما باسم 
للقانون  وطبقا  امللك  جاللة 
2023/01/04 تحت  بتاريخ 
عدد 11 في امللف املدني رقم: 
2021/1201/304 الذي كان 

التعاونية  شركة  بني  رائجا 
املحدودة  املسؤولية  ذات 
الكائن  مسيرها  شخص  في 
بشارع  االجتماعي  مقرها 
 8 الزنقة  الخامس  محمد 
الرقم 4 سطات النائب عنها 
الخيراوي  فاروق  االستاذ 

املحامي بهيئة سطات.
بصفتها مدعية من جهة

مداس لالشغال  وبني شركة: 
السيد  مسيرها  شخص  في 
ميمون سبعي املعتقل حاليا 
علي  عني  الفالحي  بالسجن 
الكائن  سطات  اقليم  مومن 
بحي  االجتماعي  مقرها 
الزنقة  الناشف  واد  خلوفي 

7 الرقم 34 مكرر وجدة.
من  عليها  مدعى  بصفتها 

جهة أخرى.
قضت فيه بجلستها العلنية 
حق  في  حضوريا  ابتدائيا 
في  بوكيل  غيابيا  املدعية 

حق املدعى عليها.
في الشكل:

 قبول الطلب
بفسخ  الحكم  املوضوع:  في 
الطرفني  بني  املبرم  العقد 
التعاونيات  شركة  املدعية 
ذات املسؤولية املحدودة في 

واملدعى  مسيرها  شخص 
اشغال  مداس  شركة  عليها 
السيد  مسيرها  شخص  في 
في  واملؤرخ  سبعي  ميمون 

2016/10/28
الدين  ذ.نور  قبل  من  املحرر 
عليه  واملصادق  عاملي 

بتاريخ 2016/11/01
عليها  املدعى  على  الحكم 
تعويضا  املدعية  بادائها 
جزافيا قدره خمسة عشر الف 

درهم )15.000٫00درهم(
القانونية  بالفوائد  الحكم 

من تاريخ الطلب.
الى تاريخ التنفيذ.

رفض باقي الطلبات
عليها  املدعى  تحميل 

الصائر.
القانونية  بالفوائد  الحكم 
من تاريخ الطلب الى تاريخ 

التنفيذ.
االعالن  هذا  وبمضمنه حرر 
االعالنات  بلوحة  لتعليقه 
املحكمة  بهذه  القضائية 
ونشره  سطات  ابتدائية 

باحدى الجرائد الوطنية.
ع.س.ن/212/ا.د

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

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بسطات

كتابة الضبط عدد:
مؤسسة القيم
ملف تبليغي

رقم: 2022/6704/842
اعالن باشهار حكم قضائي

عن  الصادر  االمر  على  بناء 

مناجي  بوشعيب  االستا 
املحكمة  رئيس  عن  نيابة 
بتاريخ  بسطات،  االبتدائية 
عدد:  تحت   2022/11/14

 1628
عدد:  مختلفة  امللف  في 
 2 0 2 2 / 1 1 0 9 / 1 6 2 8
الكريم  عبد  بتعيني  القاضي 
قضائي  منتدب  الساملي 
للقيام  املحكمة  بهذه 
باجراءات القيم عن املطلوب 
وخليد  مليك  خليد  ضدها 
اجراءات  خديجة، الستكمال 
التبليغي  بامللف  تبليغ 
 2022/6704/842 عدد 
حالة  في  الينا  وبالرجوع 

وجود صعوبة.
بتاريخ  القيم  الى  واملبلغ 
2022/12/20 حسب شهادة 
بامللف  املدرجة  التسليم 
رقمه  املذكور  التبليغي 

بالطرة اعاله.
 441 الفصل  الى  واستنادا 

من قانون املسطرة املدنية.
باملحكمة  القيم  ويعلن 
هذه  ان  بسطات،  االبتدائية 
االخيرة اصدرت حكما باسم 
للقانون  وطبقا  مللك  جاللة 
 2021/12/22 بتاريخ 
امللف  في   538 عدد  تحت 
العقاري رقم: 19/1403/41 
مليكة  بني  رائجا  كان  الذي 
خليد  لقبهما  وخديجة 
املحمد  بالحي  الساكنتان 
شارع الفوارات زنقة 10 رقم 

76 الدارالبيضاء.
من  متعرضتان  بصفتهما 

جهة

سمامي  السالم  عبد  وبني 
بدوار  الساكن  الحاج،  بن 
العايدي  سيدي  العنانات 

اقليم سطات.
من  التحفيظ  طالب  بصفته 

جهة أخرى.
وابتدائيا  علنيا  فيه  قضت 

وبمثابة حضوري.
التعرض  صحة  بعدم 
السيدتني  عن  الصادر 
لقبهما  وخديجة  مليكة 
بتاريخ  واملضمن  خليد 
كناش    2017/05/23
مطلب  ضد   300 عدد   29
 15/27605 عدد  التحفيظ 
الصائر  تحميلها  مع 
الى  املطلب  ملف  وبرجاع 
اجراءات  ملتابعة  املحافظ 
هذا  اصبح  متى  التحفيظ 

الحكم نهائيا.
وبمضمنه  حرر هذا االعالن 
االعالنات  بلوحة  لتعليقه 
املحكمة  بهذه  القضائية 
ونشره  سطات  ابتدائية 

باحدى الجرائد الوطنية.
ع.س.ن /213/إ.د

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

محكمة االستئناف بتازة
املحكمة االبتدائية بتازة
ملف عدد: 2023/02  
اشهار عقد شراء اصل 

تجاري
املنجز  العقد  بمقتضى 
بتاريخ 21 نونبر 2022  من 
حسان  عبد  العدلني  طرف 
لكحل  وسعيد  اكوجيل 

بدائرة  لالشهاد  املنتصبني 
بتازة،  االستئناف  محكمة 
حفظ  بمذكرة  املسجل  و 
رقم  االمالك  سجل   35 رقم 
الحسن  السيد  اشترى   53
التهامي  بن  الشحمي 
املزداد  الجنسية  مغربي 
بتاريخ 1976/11/28 بتازة 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
عدد    Z206054 الوطنية 
من البائع السيد عبد الرزاق 
مغربي  محمد  بن  الوردي 
بتاريخ  مزداد  الجنسية 

.1960/01/01

الوطنية  تعريفه  بطاقة 
رقم  الساكن   Z44101عدد
القدس   6 مجموعة   25
التجاري  االصل   تازة،   2
الكائن  للمحل  الثانوي 
 A1521 الجيارين  بحي 
تازة عبارة عن مقهى يحمل 
شعار مقهى اريزونا بجميع 
واملعنوية  املادية  عناصره 
التجاري  بالسجل  واملسجل 
بتازة  االبتدائية  للمحكمة 
بثمن   13204 عدد  تحت 
درهم  الف  ثالثمائة  قدره 

)300.000,00درهم(.
التعرضات  جميع  وستقبل 
من   84 للمادة  طبقا  املمكنة 
بمكتب  التجارية،  مدونة 
باملحكمة  التجاري  السجل 
اجل  داخل  بتازة  االبتدائية 
صدور  تاريخ  من  يوما   15
بالجريدة  الثاني  النشر 

الرسمية.

ع.س.ن/207/ا.د
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لتوصيته  موضوعا  األوروبي  البرملان  يجد  لم 
تلك  العالم، وال سيما  املعلومة، من دون كل دول 
وضعا  تعيش  والتي  إفريقيا،  شمال  الواقعة 
وتكميما  الحريات  عن  وتراجعا  متأزما  حقوقيا 
فكل  للتفصيل،  املغرب، وال حاجة  لألفواه، سوى 

شيء واضح...
لم يجد البرملان األوروبي لكي يتحدث عن بالدنا 
سوى موضوع كان محل نظر للقضاء وأصدر فيه 
أحكامه، وُمتع فيه املعنيون بكل مراحل التقاضي، 
مستفيدين من كل الضمانات القانونية، فهل بهذا 
البرملان األوروبي يدعم استقالل  يزال  التدخل ال 
القضاء وسلطته في إصدار األحكام وفق القوانني 

املعمول بها؟
إلصدار  آخر  زمنا  األوروبي  البرملان  يجد  لم 
الذي يتنامى  التوقيت  التوصية، سوى هذا  هذه 
أوساطه،  من  مكونات  داخل  لبالدنا  العداء  فيه 
بعد حلقات من التهجم، وادعاءات بتقديم منافع 
إمكانية  سحب  إلى  وهدايا، 
للصداقة  مجموعات  تأسيس 

البرملانية...
ما  األوروبي  البرملان  يجد  لم 
الديمقراطي  مسارنا  به  يعيب 
به  تشهد  والذي  والحقوقي، 
أخرى  ومؤسسات  أجهزة 
شريك  املغرب  بأن  لالتحاد، 
ويكفي  ملتزم،  استراتيجي، 
به  صرح  بما  التذكير  نعيد  أن 
األخيرة  زيارته  خالل  بوريل 
موثوقا  “شريكا  له  والعبارات 
أن  أم  واستراتيجيا”،  وقويا 
تخيف،  التي  هي  الصفات  هذه 
ملثل  الحقيقية  الخلفية  وتشكل 

هذه التوصية؟
األوروبي  البرملان  يجد  لم 
وزير  تحذير  على  جواب  من 
بوريطة  ناصر  الخارجية 
بني  الشراكة  “بأن  صرح  حني 
األوروبي  واالتحاد  املغرب 
متكررة  إعالمية  هجمات  تواجه 
البرملان«،  داخل  وهجمات 
تخوفاته،  على  التأكيد  سوى 
الحجية  من  الكثير  ومنحها  بل 

واملصداقية...
األوروبي  البرملان  يجد  لم 
ذراعنا،  به  يلوي  أن  يمكن  ما 
االستعالء،  من  بكثير  ويذكرنا، 
سوى  االستعمار،  بحقبة 
تقييمه،  في  واختلفوا  املغاربة  تابعه  موضوع 
فيه حني  القضاء  قرار  إلى احترام  انتهوا  لكنهم 
في  املتابعني  وأن  الفصل...ال سيما  بكلمته  نطق 
هذه امللفات لم يتابعوا على كالم صرحوا به أو 
كتابات حرروها أو موقف عبروا عنه أو تبنوه...
بقعة  في  يبحث  أن  األوروبي  البرملان  لذلك، على 
والتعبير،  الصحافة  حرية  عن  أخرى  جغرافية 
اإلعالم،  على  والسيطرة  الجمعيات،  إغالق  وعن 
باختياراتها،  قوية  شيء...فبالدنا  كل  وتجييش 
دائما  املقرون  خطابها  ومصداقية  ومؤسساتها، 
أن يكون  اليوم مقبوال  فلم يعد  بالفعل،  بااللتزام 
شق  مزدوجا،  وحولنا  إلينا  األوروبيني  خطاب 
يشيد وشق يبحث عن شماعة...طرف يبحث عن 
لكن  االستراتيجية،  والشراكة  االقتصادية  املزايا 
ليس مستعدا لدعم قضايانا املصيرية والترابية !
التوصية  مضمون  املغاربة  استنكر  ذلك،  لكل 
فهموا  لقد  إليها،  الدافعة  والجهات  وتوقيتها 
الرسالة، وعرفوا من حررها، واستوعبوا غايتها، 
الدستورية،  ردوا عليها عبر مؤسساتهم  وباملثل 
وسيادة  السلط  بفصل  حقيقة  تؤمن  دولة  ألننا 
القانون، وباستقالل القضاء...لقد تمت محاسبتنا 
في املاضي عن عدم توفير مكانة مستقلة للقضاء 
وحني  املستقلة،  السلطة  بوضعية  تمتيعه  وعدم 
تداركنا ذلك، يسوغون ألنفسهم، دون أي احترام 
للسيادة وللدستور، التدخل في الشأن القضائي 

الوطني...
بصواب  األسف،  مع  الغاز،  رائحة  عبثت  لقد 
روسيا  لطاقة  بديل  عن  والبحث  األوروبي،  البرملان 
التي  والحرارة  والتثبت،  التمييز  بوصلة  أفقده 
الجنوبية  الضفة  من  القادم  الغاز  أنابيب  في  دبت 
العقول...فتحول  وكذا  األبصار  أعمت  للمتوسط، 
ابتزاز  .وأي  لالبتزاز  واجهة  إلى  األوروبي  البرملان 
                                                                                                                                                                  !
  
   )*(عضو مجلس النواب

   ذ. صالح الدين الشنقيطي )*(

االبتزاز...

املغاربة  يوحد  وطني  إجماع  هناك    
حول ثوابت األمة ومقدساتها، والخيارات 
الوطنية  امللكية   « وأولها  للبالد،  الكبرى 
واملواطنة، التي تعتمد القرب من املواطن، 
وتتبنى انشغاالته وتطلعاته، وتعمل على 
مواصلة  وثانيها،     .« معها  التجاوب 
بعزم  والتنموي  الديموقراطي  الخيار 

وثبات.
املواطنة  امللكية  عن  امللك  جاللة  يقول   
» يعلم اهلل أنني أتألم شخصيا، ما دامت 
املغاربة، ولو أصبحت واحدا في  فئة من 
الفقر  املائة، تعيش في ظروف صعبة من 
خاصة  أهمية  أعطينا  لذلك   . الحاجة  أو 
وللنهوض  البشرية،  التنمية  لبرامج 
مع  والتجاوب  االجتماعية،  بالسياسات 

االنشغاالت امللحة للمغاربة .«
على املتتبع للوضع املغربي، خصوصا 
املغرب  تاريخ  املطلعني على  األجانب غير 
امللكية  انتقاد  إلى  ويسارعون  جيدا 
والنظام، أن يعلموا أن امللكية في املغرب 
التاريخ،  نظام عرف تجارب وأخذ دروس 
multisécu�  « القرون متعددة   فامللكية 

 « مناوئة  حركات  مع  تعايشت   «  laire
عبر  صديقة  وأخرى   «  antagonistes
مع  تفاعلت  وتطورها،  نشأتها  تاريخ 

بالد  مع  تعاملت  واحتجاجاتها،  الزوايا 
الصدامات  تجنبت  املخزن،  وبالد  السيبة 
الخارجية والدولية وتفادت القوى الدولية 

واإلقليمية....
إن امللكية في املغرب عاشت االستعمار 
تفاعلت  األجنبي،  والحجر  األوروبي 
السياسية  األيديولوجيات  مختلف  مع 
واألفكار االجتماعية اإلنسانية من تصوف 
كثيرة،  وسياسية  دينية  ومذاهب  وتشيع 
اليمينية  األيديولوجيات  مع  تجاذبت 
واليسارية وعاشت على وقع الصراع بني 
الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي زمن 
التعامل مع  الباردة، تمرست على  الحرب 
محطات  في  وأفكاره،  االنفصال  حركات 
محطات  كلها  ومفصلية،  مهمة  تاريخية 
قوت امللكية، وشكلت عقلها الباطن، وكانت 
بمثابة خزان لألعراف والتقاليد في تدبير 

العقليات واألزمات ....
الذي  الوحيد  النظام  تمثل  امللكية  إن 
املغاربة حول مشروع وطني  جمع ووحد 
خالص،  مغربي  منطق  من  الدولة  لبناء 
في غياب أي تصورات أو مشاريع يمينية 
 . للبناء  حقيقية  غيرها  أو  يسارية  أو 
استطاعت  التي  الوحيدة،  املؤسسة  فهي 
أجل  من  والحاضر  التاريخ  بني  توفق  أن 
أو  شخصية  حسابات  بدون  املستقبل، 
من  كعدد  مصيرها  كان  وإال  سياسوية، 
والثقافي  العربي  فضائنا  في  األنظمة 
والتطاحن  والتفكك  االندثار   : والجغرافي 

الدموي ....
   إن امللكية هي املؤسسة الوحيدة التي 
الداخلية  التناقضات  تدبير  فنون  أتقنت 

الستمرار  توازنا  وخلقت  والخارجية، 
هي  املغربية  فامللكية  واملجتمع،  الدولة 
تنفيذية كما يقول  تدبيرية وليست  ملكية 
التصورات  يضع  امللك  أن  ذلك  البعض، 
ليس  العريضة  الخطوط  ويرسم  الكبرى 
ومؤسساتها  الدولة  مرافق  لتدبير  فقط 
السياسية واالجتماعية وإنما أيضا يحدد 
ومختلف  املجتمع  مع  التفاعل  هوامش 

األفكار الرائجة فيه ...
تشنها  التي  الهجوم  حمالت  إن      
عن  تنم  الفرنسي  اإلعالم  وسائل  بعض 
وجود قصور في استيعاب طبيعة النظام 
جهة  ومن  جهة،  من  للمغرب  السياسي 
ثانية بـ« عقدة » تجعل الواقفني وراء هذه 
عززت  كلما  يتحركون  اإلعالمية  الحمالت 
اإلفريقية  القارة  داخل  موقعها  الرباط 
واتخذت مواقف دبلوماسية مستقلة تجاه 
الحال  هو  كما  الدولية  القضايا  من  عدد 

بالنسبة لليبيا واليمن ...
فكلما حقق املغرب وملك املغرب بجهده 
الدولية،  شراكاته  ملجال  توسيعا  الخاص 
على  حافظ  وكلما  إفريقيا،  في  خصوصا 
العالقات  في  السياسي  قراره  استقرار 
ضيق،  مصلحي  اندفاع  بدون  الدولية 
إلى جبهات  املغرب االنحياز  وكلما رفض 
متصارعة كما يحدث في ليبيا واليمن مثال، 
املنجزات  كل  تدع  إعالمية  أصواتا  نجد 
جانبا وكل املكتسبات التي حققها املغرب 
إثارة  خالل  من  ورموزه  وتهاجمه  كدولة، 
لها  عالقة  ال  شخصية  أو  خاصة  مسائل 

بجوهر التحليل والنقد املوضوعي ....
عالقات  هي  بفرنسا  املغرب  عالقات  إن 

بل  فقط،  املتبادلة  املصالح  تصنعها  لم 
اإلنسانية  والعالقات  التاريخ  صنعها 

العميقة املوجودة بني الشعبني ...
على اإلعالم الفرنسي، على بعض وسائل 
املعادية  خصوصا،  الفرنسي  اإلعالم 
للمغرب واملسيئة لثوابته ومقدساته ظلما 
وبهتانا، عليها أن تنزل إلى األرض، أرض 
تنزل  أن  وأوروبا،  فرنسا  واقع  الواقع، 
بمهنية وموضوعية واستقاللية، أن تهتم 
ال  وهي  وأوروبا،  فرنسا  بمشاكل  نقديا 
تحصى عددا وخطورة، الشعبوية وارهاب 
اليمني املتطرف، اإلقصاء والعنف، الهجرة 
والشوفينية،  االنغالق  والعنصرية، 
البطالة والفساد، فضائح مسؤولي الدولة 
املالية واألخالقية، تدخالت مؤدى عنها في 
دول تواجه االنهيار، رشاوى رجال الدولة 

من قبل حكام عرب فاسدين...
على  تركز  أن  هذه  اإلعالم  وسائل  على 
تلتفت  أن  عليها  وقارتها،  بالدها  مشاكل 
أحيانا إلى دول قريبة منا أو في محيطنا 
وجود،  مشكلة  تواجه  والتي  العربي، 
احتجاجات جماهيرية في مستوى خطورة 

االحتجاجات التي عرفتها فرنسا...
السادس  محمد  بقيادة  املغرب     
طريق  وهو   ، املستقبل  نحو  طريقه  يشق 
الكبرى  األوراش  يفتح  ...يشتغل،  ملكي 
أول  فهو  اختالالت  هناك  تكون  ...وعندما 
بعض  ينتظر  وال  وعليها  إليها  ينبه  من 
وسائل اإلعالم الفرنسية املرتزقة واملبتزة 
...امللك يشخص ويقترح الحلول والبدائل 
العرش  بني  املتبادلة  البيعة   « إطار  في 

والشعب »...

طريق ملكي نحو امل�ستقبل 
     عبد السالم المساوي

الحدث

من  املقربة  األوساط  بعض  كشفت 
عن  اإلسباني  العمالي  االشتراكي  الحزب 
لها نواب  التي تعرض  الضغوطات  حجم 
الحزب للتصويت على القرار الذي دافعت 
  � املالطية  األوروبي  البرملان  رئيسة  عنه 
روبيرتا ماسيوال� ومعها الفريق الفرنسي 
الصناعي  اللوبي  خلفه  يقف  الذي 
ما  وهو  وأملانيا،  لفرنسا   والعسكري 
»الكونفدوسيال«  جريدة  إليه  أشارت 
اإلسبانية   ، كما كشفت أيضا شخصيات 
بالبرملان  املتطرف  الفرنسي  اليمني  من 
تلهث  الذي  الجزائري  الغاز  أن  األوروبي 
وراءه أوروبا لتعويض عجزها في مجال 
العمليات  بسبب  تعانيه  الذي  الطاقة 
القرار،  وراء  كان  باوكرانيا،  العسكرية 

مواقف  مع  املتطابقة  املواقف  نفس  وهي 
اإلسباني  اليميني  الشعبي  الحزب  نواب 

. PP
بأوروبا  املغرب  عالقة  أن  ومعلوم 
الفتور وصلت  العديد من مظاهر  شابتها 
حد النفور والتوتر مع فرنسا وأملانيا في 
محطات كثيرة بعد إعالن اإلدارة األمريكية 
في عهد الرئيس األمريكي السابق دوالند 
املغربية  بالسيادة  بالده  اعتراف  ترامب 
من  املسترجعة  الجنوبية  األقاليم  على 
املاضي،  القرن  سبعينيات  منذ  إسبانيا 
من  البساط   سحب  الذي  املوقف  وهو 
التحديد،  وجه  على  فرنسا،  أقدام  تحت 
تدعي  التي  األوروبية،  الدولة  باعتبارها 
مستعمرتيها،   مع  التاريخية  صداقتها 
مخلصة  وبقيت  واملغرب،  الجزائر 
على  باللعب  استغاللهما   الستمرار 
وغذته  الجزائر  افتعلته  الذي  صراعهما 

ومولته  حتى أصبح عقيدة لدى حكامها.
قراءة  في  اآلن  املطروح  والسؤال 
األوروبي  للبرملان  القرار  هذا  مضامني 

ورسائله هو :
هل أوروبا جادة في طرح قضايا حقوق 
اإلنسان والحريات  خارج فضائها كمحدد 
الخلفية  أن  أم  الخارجية؟  لسياستها 
الحقيقية الكامنة خلف القرار هي مصالح 

اللوبي املصالحي الصناعي العسكري ؟

من  البد  السؤال  هذا  سياق  في 
املغاربة  الديموقراطيني  أن  التذكير 
كانت  والتقدمية  اليسارية  القوى  وكل 
ومازالت  مناضلة من أجل احترام حقوق 
واإلعالم  الصحافة  في  وحرياته  اإلنسان 
دولة  وإقامة  ديموقراطي  مجتمع  ألجل 
كافح  وقد  والقانون،  والحق  املؤسسات 
هؤالء من أجل هذه املطالب  وأدوا ضرائب 
كبيرة من حرياتهم وحياتهم وأسرهم في 
واالستبداد،  الجمر  زمن  وفي  سبيلها  
كان فيه البرملان األوروبي ينعم  بخيرات 
األنظمة، التي تفسح املجال لدوله وساسته 
لالستمرار في نهب شعوب إفريقيا واألمة 
حالة  ذلك،  على  للتدليل  ويكفي  العربية، 
فرنسا  تمارسها  التي  البشع  االستغالل 
مع شعب النيجر ودولته، التي تعتبر أكبر 
منتج ملادة اليورانيوم، الذي يوفر الطاقة 
النووية لفرنسا  »األنوار وحقوق اإلنسان 
» بينما  شعبها اإلفريقي الوديع ال يتوفر 
التذكير  دون  الكهرباء،  إنارة  على  حتى 
عموما  والغرب  فرنسا  موقف  كان  كيف 
املغاربة  السياسيني  املعتقلني  قضايا  من 
في سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي 
تزمامارت  ومعتقل  الرصاص  زمن  في 
السرفاتي  من  موقفهما  كان  كيف  وغيره، 
ومن معه من معتقلي حركة »إلى األمام« و 
السالم  و الشيخ عيد  »منظمة 23مارس« 

جبانا  موقفا  كان  لقد  وغيرهم،  ياسني   
خانعا ملصالح حكامه، حتى  أبدع املغرب، 
بتوافق مع امللك محمد السادس، املصالحة 
التاريخية في اإلنصاف واملصالحة وجبر 
صفحة  وطي  والجماعي  الفردي  الضرر 
خريطة  إبداع  على  والتوافق  املاضي، 
طريق ملغرب جديد بديموقراطيته الناشئة 
إلى  والعائد  الواعد  التنموي  وبنموذجه 
الذي  القصيد  بيت  وهو  اإلفريقي،  عمقه 
أقلق كل الدوائر االستعمارية القديمة في 
الذي  السخيف  باالبتزاز  الحاملة  أوروبا 

يسعى إليه القرار األوروبي املعني .
الى هذا السياق السياسي البد  إضافة 
أن  ذلك،  إلى  في حاجة  من هو  تذكير  من 
البرملان  قرار  الحقوقية موضوع  القضايا 
معتقلي  بملفات  واملتعلقة  األوروبي 
سبق  قضايا  هي  الحسيمة،  احتجاجات 
إصدار  و  فيها  البت  املغربي  للقضاء 
 2020 و   2017 سنوات  في  أحكامه 
مختلف  طالبت  التي  األحكام  وهي   ،
املعتقلني  سراح  باطالق  الوطنية  القوى 
الوطنية  القوى  كل  من  تقديرا  فيها، 
مصلحة  من  أنه  املغربية  والديموقراطية 
ألفق  الجماعية  الجهود  مواصلة  املغرب 
املتربصني  كل  من  البساط  يسحب  جديد 

باملغرب وبمصالحه العليا .
عاش املغرب..وال عاش من خانه.

قرار الربملان االأوروبي وحكاية حقوق االإن�سان

محمد الموموحي        
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محمد الطالبي الرباط
 

أول   بغرفتيه،  النواب  مجلس  أكد 
أمس، إجماع الطيف السياسي والنقابي 
اعتداءات  أي  مواجهة  على  المغربي  
خارجية على المغرب، وجاءت الجلسة 
المستجد  الموقف  على  ردا  الخاصة 
اعتبرته  وال��ذي  األوروب���ي،  للبرلمان 
والمجموعات  الفرق  مداخالت  جميع 
النيابية والبرلمانيين والبرلمانيات  أمرا 
مرفوضا غير مبرر وغير مقبول، مؤكدة 
أنه تطاول على السيادة المغربية بنفس 
عنجهية االستعمار القديم والمتجدد رغم 
حقوق  ومساحيق  الديمقراطية  لبوس 
المفترى عليها غربيا، والتي  اإلنسان 
يتم توظيفها لتحقيق مآرب استثمارية 

الستغالل خيرات الشعوب.
وأنهى المجلسان اللقاء بإصدار بيان 
جاء فيه أن  البرلمان المغربي يقرر إعادة 
النظر في عالقاته مع البرلمان األوربي 
مشددا  ش��ام��ل،  لتقييم  وإخضاعها 
التي  المغِرضة  بالحملة  التنديد  على 
آخُر  كانت  والتي  بالدنا،  لها  تتعرض 
البرلمان األوروبي  تطوراِتها تصويُت 
على توصيٍة بتاريخ 19 يناير 2023، 
وامتعاٍض شديدين  باندهاٍش  مسجال 
هذه التوصية التي أَْجهزت على َمْنسوِب 
التشريعيتين  المؤسستين  بين  الثقة 
ْت في الصميِم  المغربية واألوروبية وَمَسّ
استغرَق  التي  اإليجابية  بالتراكماِت 

إنجاُزها عدَة عقود.
وتأَْسُف البرلماُن المغربي، بغرفتيه،  
لبعض  األوروب��ي  البرلمان  النصياِع 
الجهات المعادية داخله واستدراجه في 
حملتهم المضِلّلة التي تستهدُف شريًكا 
بأدواَر  يضطلع  مصداقية،  وذا  عريًقا 
والحريات  الحقوِق  حماية  في  كبرى 

اإلقليمي  والسلم  األم��ن  عن  وال��دف��اع 
والدولي، وُيْعَتبُر ركيزَة استقراٍر ودعامًة 
لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب 

والحضارات والثقافات.
وأكد البيان أنه وأمام هذا االنحراف 
فيها  ُت��ْف��َت��رُض  مؤسسٍة  من  الخطير 
بين  التمييِز  على  وال��ق��درُة  الرصانُة 
على  والعمُل  والمغالطات،  الحقائِق 
ترسيِخ ُسُمِوّ المبادئ وَصْوِن الحقوق 
لسيادِة  تاٍمّ  احتراٍم  في  والتشريعات، 
المملكة  برلماَن  فإن  الشريكة،  ال��دول 
المغربية بجميع مكوناته، يديُن بشدة 
المحاوالت العدائية للمساِس بمصالح 
المغرب وصورته، وبالعالقاِت المتميزة 
والعريقة القائمة بين المغرب واالتحاد 
األوروبي، والمبنيِة على القيِم والمبادئ 
كما  المتبادلة،  والمصالح  المشتركة، 
َيعَتِبُر توصيَة البرلمان األوروبي تجاوًزا 
غيَر مقبوٍل الختصاصاِته وصالحياِته، 
وتطاوال مرفوضا على سيادِته وحرمِة 
واستقالليِة مؤسساته القضائية، معربا 
عن رفِضه المطلق لَنَزعاِت الوصايِة أو 
ي الدروس من أي طرٍف كان، مهما كان  َتَلِقّ
مستوى العالقات التي تربطه بالمملكة.
بكل  المغربي،  البرلماُن  أعرب  كما 
مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة 
أمله إزاَء الموقف السلبي، والدور غيِر 
اء الذي َلِعَبْتُه، خالل المناقشات في  الَبَنّ
البرلمان األوروبي والمشاورات بشأن 
لبالدنا،  المعادية  التوصية  مشروع 
بعُض المجموعات السياسية المنتمية 
للمغرِب،  ا  تاريخًيّ شريًكا  يعتبُر  لبلٍد 
والممارسات  المواقف  لتلك  وَيْأَسُف 
التي ال عالقَة لها بالصدق واإلخالص 
لَذْيِن تقتضيِهما روُح الشراكة، مردفا أن  اَلّ
برلماَن المملكة المغربية ليس في حاجة 
إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة 
بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها 

دوليا؛ حيث تتميُز المملكة في محيطها 
المدني  مجتمعها  بديناميِة  اإلقليمي 
وحيويِة ساحَتها اإلعالمية ومصداقيِة 
مؤسساِتها وآلياِتها المستقلة الفاعلِة 
في مجال حقوِق األفراِد والجماعات، وكذا 
التزاِمها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاِت 
َها ُقُدًما، بكل ِإَراِديٍة، في  الصلة، وُمِضِيّ
ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق 
الحزبية  التعددية  إطار  في  والقانون، 

والسياسية، وحريِة الرأي والتعبير.
بحرصه  المغربي  البرلماُن  وذك��ر 
على صيانة الحقوق والحريات وسبل 
للسلطة  وبممارسته  كاملة،  ممارستها 
القوانين  على  والتصويت  التشريعية 

ومراقبِة عمل الحكومة وتقييم السياسات 
باختصاصه  التذكَير  العمومية، معيدا 
في التشريع في ميادين منها الحقوق 
والحريات األساسية المنصوص عليها 
في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 
منظومِة  حمايُة  مقدمتها  وفي   ،2011
حقوق اإلنسان، والنهوُض بها واإلسهاُم 
في تطويرها، مع مراعاِة الطابِع الَكْوني 
لتلك الحقوق، وعدِم قابليِتها للتْجِزيء.
كما ذكر البرلماُن المغربي بأنه إذ ُيعد 
فاعال أساسيا في العديد من المنظمات 
والجهوية  واإلقليمية  البرلمانية 
والدولية، ويتمتُع بصفِة العضوية فيها، 
يؤكد أنه لم يسبق ألي مؤسسٍة شريكٍة 

أن تجاوزت اختصاصاِتها وتجرأت على 
دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت 
في شؤونها الداخلية، بل َتْلَتِزم باحترام 
استقاللها وترسيخ الثقة المؤسساتية 

المشتركة.
وَشِدد البرلمان المغربي على أنه كان 
َدْوًما فضاًء للحوار والتواصل ُمَتعدد 
األبعاد، إْذ احتضن العديد من المؤتمرات 
واللقاءات العامَة والموضوعاتية متعددِة 
وإقليميا،  وق��اري��ا  دول��ي��ا  األط����راف، 
من  الراهنة  القضايا  حول  تمحورْت 
عن  وال��دف��اع  اإلره���اب  مكافحِة  قبيِل 
السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق 
في  الشباب  وإدماج  والبيئة،  اإلنسان 

ال��رج��ال  بين  وال��م��س��اواِة  التنمية، 
العديد  أن  وَيْعَتبُر  وغيرها،  والنساء 
البرلمانية  والبرامج  المشاريع  من 
المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم 
ضوِء  على  ومساءلٍة  س��ؤاٍل  موضوع 
األوروبي،  للبرلمان  األخيرة  التوصيِة 
كما أصبح التنسيُق البرلماني في عدة 
محاور وقضايا، يطرُح إشكاليَة الثقة، 
شريًكا  األورب��ي  البرلمان  اليزال  وهل 

ا للبرلمان المغربي.  استراتيجًيّ
رفضه  عن  المغربي  البرلماُن  وعبر 
استغالَل وَتْسِييَس قضايا هي من صميم 
اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في 
في  العام، وصدرت  الحق  قضايا  باب 
غير  ُتَهَم  في  قضائية  أحكاٌم  شأِنها 
أو  صحفي  نشاط  بأي  بتاتا  مرتبطة 
بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما 
َجاِر في البشر  تتعلق بجرائم من قبيِل االِتّ
واالعتداء الجنسي واستغالل هشاشة 
األشخاص، ُتَعاِقُب عليها قوانيُن مختلف 
يؤكد  الصدد،  هذا  وفي  العالم.   دول 
البرلمان المغربي على ضرورة احترام 
ُحْرَمة واستقاللية القضاء المغربي، الذي 
كان حريصا، دوما، على توفير شروط 

ماِت المحاكمة العادلة. وُمَقِوّ
قراُر  إن  بالقول  البيان  واستطرد 
الثقة  ُأُسَس  َض  قَوّ األوربي  البرلماني 
المغربي  البرلمان  بين  وال��ت��ع��اون 
بالتراكمات  وَمَسّ  األوربي،  والبرلمان 
امتداد  على  تحققت  التي  اإليجابية 
وقت  في  المشترك،  العمل  من  عقوٍد 
ا نستشرُف فيه جميعا آفاَق جديدة  ُكَنّ
وواعدة في العالقات بين المؤسستين 
من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق 
لما فيه المصلحُة المشتركة لشعوبنا.

واعتبر البرلمان المغربي أن توصيَة 
البرلمان األوربي تنكرت لجميع اآلليات 
المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي 

للحوار  فضاًء  لتكوَن  تحديًدا  ُأْنِشَئْت 
وال��ن��ق��اش ال��ش��ام��ل وال��ص��ري��ح في 
؛  المتبادل  واالحترام  الشراكة  إط��ار 
َأْفَرغتها من ُمحتواها  وبذلك تكون قد 
وأفقَدتها مغَزاها، وَضَرَبْت عرَض الحائِط 
الثنائية  اللقاءات  وقرارات  بمضاميِن 
ُؤوبة  الَدّ والجهود  األطراف،  ومتعددة 
البرلمانية  اللجنة  بها  قامت  التي 
األوروبي،  المغرب-االتحاد  المشتركة 
منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي 
البرلماني  البعَد  بالملموس،  كرسْت، 
للشراكة بين المغرب واالتحاد األوروبي، 
ا في تقويِة وَمْأَسَسِة  ولعبْت دوًرا هاًمّ
المغربي  البرلمانين  بين  العالقات 

واألوروبي.
القوى  المغربي  البرلمان  ودع���ا 
التحلي  إل��ى  األوروب��ي��ة  السياسية 
الخلط  وَرْف����ِض  وال��رزان��ة  بالحكمة 
المتعمد بين حقوق اإلنسان الُمَصاَنِة 
والقوانين  بالدستور  ال��م��غ��رب  ف��ي 
واالدع���اءات  جهة،  من  والمؤسسات 
لها  ُج  ُت��َرِوّ التي  للمصداقية  الُمْفَتِقَدِة 
المعروفة  والمنظمات  الجهات  بعُض 
من  المغرب،  ضد  العدائية  بمواقفها 

جهة أخرى.
وتأسيًسا على ما سبق، قرر البرلمان 
المغربي بمجلسيه، ابتداًء من أول أمس:
إعادَة النظر في عالقاته مع البرلمان 
شامٍل  لتقييٍم  وإخضاِعها  األوروب��ي 
والحازمة؛  المناسبة  القرارات  التخاذ 
األورب���ي  البرلمان  رئ��اس��ِة  وَت��ْب��ل��ي��َغ 
متضمنا  ال��ج��ل��س��ة  ه���ذه  ب��م��ح��ض��ر 
بها  تقدم  التي  والمداخالت  للمواقف 
والمجموعات  الفرق  وممثلو  رؤس��اء 
البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين 
خالل هذه الجلسة ؛وكذا  تبليغ رئاسة 
البرلمان األوروبي، أيضا، بالقرارات التي 

ستتخذ الحقا.

مكتب الرباط:
 عبد الحق الريحاني

وجهت النائبة خدوج السالسي، أول أمس، في الجلسة العامة المخصصة 
لألسئلة الشفهية بمجلس النواب، سؤاال شفويا آنيا موجها إلى وزيرة 
حول  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
النهوض بالسياحة الثقافية  واإليكولوجية وتحقيق التنمية المجالية بالبالد.
وأكدت السالسي، عضو الفريق االشتراكي، أن السياحة تعرف  تراجعا 
الروافد  جميع   مست  كورونا،  جائحة  تداعيات  إثر  على  بالبالد  كبيرا 
والقطاعات، كما سجلت النائبة االشتراكية من خالل نفس السؤال، أن هناك 
ضعفا كبيرا في مجال السياحة الثقافية  واإليكولوجية، خصوصا وأن البالد 
تزخر بتنوع ثقافي ثري في جهاته االثنتي عشرة وتعدد جغرافي ومناخ 

شديد الجاذبية سواء  بالنسبة للسائح المغربي أو األجنبي.
وعلى هذا األساس، ساءلت النائبة االشتراكية، الوزيرة، عن التدابير 
المتخذة للنهوض بهذا النوع من السياحة وتحقيق التنمية  المجالية بالبالد.
ومن جانبه وجه النائب االشتراكي نور الدين آيت الحاج سؤاال شفويا 
إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

حول السياحة الداخلية.
وأوضح النائب ايت الحاج أن رؤية 2020 للتنمية السياحية، خصصت 
محورا خاصا بتطوير السياحة الداخلية، باعتبارها قطاعا فرعيا يلعب دورا 
أساسًيا في حفاظ هذا النشاط على قدرته على الصمود، من خالل توسيع 
قاعدة الزبناء وعدم االكتفاء بالسياح األجانب، خاصة إبان األزمات، إضافة 
إلى مساهمته في تنمية الجهات عبر تعزيز األنشطة التي تستجيب لحاجيات 
المواطنات والمواطنين، وأنماط استهالكهم ومواكبة ذلك بمنتجات وأسعار 

تتالءم مع حاجيات السياح الداخليين وقدراتهم الشرائية. 
السياحة  كانت  إذا  إنه  في سؤاله،  االشتراكي  الفريق  وأضاف عضو 
الداخلية تمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات اإليواء 
السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، فإن الرهان على هذا المحور 
يبقى دون الطموح لجعله عنصر جذب للمواطنات والمواطنين المغاربة، 
وذلك أمام ارتفاع أسعار الفنادق، وتردي جودة الخدمات السياحية، مما 
يجعل اآلالف من المغاربة يفضلون الضفة الجنوبية ألوروبا على قضاء 

عطلهم بالداخل.
وعلى هذه األسس ساءل النائب االشتراكي، الوزير، عن التدابير الجدية 
لتطوير السياحة الداخلية، وعن اإلجراءات لجعلها عنصر جذب وإقبال 
وتحديث العروض والخدمات ومالءمتها مع وضعية المغاربة وقدراتهم 

الشرائية.
آني   بسؤال شفوي  الدراق  االشتراكي حميد  النائب  تقدم  ومن جهته 
إلى وزير الصناعة والتجارة حول تقديم الدعم للتجار والنهوض بالقطاع 

التجاري في الوسط القروي.
وأبرز النائب االشتراكي أن القطاع التجاري بالعالم القروي ال يزال يعاني 
من اإلقصاء والتهميش مقارنة مع الوسط الحضري، كتجهيزات المحالت 
التجارية ودعم التجار وتعميم التغطية الصحية للتجار ومساعدتهم، خاصة 
وأن القطاع التجاري يوفر فرص العمل للباحثين عن الشغل، حيث يظهر 
بنية  في  والقروي  الحضري  الوسط  بين  واالجتماعي  المجالي  التفاوت 

القطاع التجاري.
ومن هذا المنطلق ساءل النائب االشتراكي، الوزير، عن اإلجراءات المزمع 
اتخاذها للنهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي؟ وهل تتوفر الوزارة 
على خطة عمل وبرنامج استعجالي من أجل تسريع تسوية وضعية التجار 

في الوسط القروي.
وزيرة  إلى  آني  شفوي  بسؤال  الدمناتي  سلوى  النائبة  توجهت  كما 

االقتصاد والمالية حول الحد من تداعيات االقتصاد غير المنظم.
وشددت النائبة االشتراكية، في ذات السؤال، على أن األنشطة االقتصادية 
غير المنظمة، تعتبر مكونا بنيويا في اقتصاد البالد، إذ تصل نسبته حسب 
30 في المائة من الناتج الداخلي  تقديرات بعض التقارير الوطنية إلى 
اإلجمالي، األمر الذي يؤدي إلى ضعف قدرة االقتصاد الوطني على تثمين 
ثرواته وحرمان ميزانية الدولة من موارد مهمة، باإلضافة إلى تنامي األنشطة 

غير المشروعة واستمرار الهشاشة والتفاوتات ومختلف المجاالت.
وعلى هذه األسس ساءلت النائبة االشتراكية، الوزيرة، عن استراتيجية 

الحكومة للحد من حجم االقتصاد غير المنظم وتداعياته.

الربملان املغربي يقرر »اإعادة النظر« يف عالقاته بالربملان الأوروبي

خدوج ال�سال�سي: النهو�ض بال�سياحة الثقافية والإيكولوجية
نور الدين اآيت احلاج: تدابري تطوير ال�سياحة الداخلية
�سلوى الدمناتي: احلد من تداعيات القت�ساد غري املنظم

حميد الدراق: النهو�ض بالقطاع التجاري يف الو�سط القروي

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

الكلمات المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...
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�لمكتب �لمديري للود�د يبد�أ 
�لتح�ضير للجمع �لعام ويقرر 

�إن�ضاء فروع جديدة
الفروع،  متعدد  الرياضي  الوداد  لنادي  المديري  المكتب  عقد 
اجتماعا، أول أمس االثنين، بداية من السادسة مساء، ترأسه الرئيس 
سعيد الناصري، وشهد حضور كافة الرؤساء المنتدبين للفروع.

وخصص االجتماع،حسب بالغ عممه الفريق األحمر على موقعه 
الرسمي، لتدارس الوضعية المالية والتسييرية لفروع النادي، إذ 
أكد جل الرؤساء المنتدبين على استقرار أوضاع وأداء فروعهم، 

باستثناء فرع كرة السلة وفرع ألعاب القوى.
وبعد نقاش مستفيض، التزم المكتب المديري بالتدخل العاجل 
القوى، كما تقرر بدء  لتسوية وضعية فرعي كرة السلة وألعاب 
أشغال التحضير للجمع العام العادي لجمعية نادي الوداد الرياضي 
متعدد الفروع، كما قرر االجتماع طرح إنشاء فروع جديدة لنادي 

الوداد الرياضي للتصويت أمام الجمع العام.
الهيكلة  تشكيل  مهمة  تفويض  الحاضرون  قرر  األخير  وفي 
الجديدة للمكتب المديري إلى الرئيس، مع االلتزام بالكشف عنه 

خالل األسبوع الجاري.

تاأجيل �نطالقة مرحلة �لإياب 
من بطولة �لق�ضم �لثاني

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية تأجيل انطالقة 
مرحلة اإلياب من بطولة القسم الثاني من البطولة االحترافية إلى 

غاية 17 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل، حسب بالغ عممته الجامعة على موقعها 
الرسمي، من أجل إتاحة الفرصة ألندية هذه البطولة لخوض مسابقة 
التي ستجرى   ،2022  –  2021 الرياضي  للموسم  العرش  كأس 

يومي 4 و5 فبراير المقبل.

�لدورة �ل�ضاد�ضة من مار�طون 
�لرباط �لدولي يوم 30 �أبريل 

تنظم الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى، يوم 30 أبريل 
المقبل، منافسات الدورة السادسة لماراطون الرباط الدولي، وذلك 

تحت الرعاية السامية لجاللة الملك محمد السادس.
التي  الدولية،  التظاهرة  هذه  برنامج  أن  للجامعة  بالغ  وذكر 
تعرف مشاركة أجود العدائين والعداءات المغاربة والدوليين من 
الماراطون ونصف  الجنسيات، يتضمن إجراء سباقات  مختلف 

الماراطون و10 كلم. 
يذكر أن الدورة الخامسة لماراطون الرباط الدولي تميزت بتحطيم 
رقمين قياسيين وحضور قوي لألبطال المغاربة، بمشاركة أكثر 

من 24 ألف عداء وعداءة.
وعاد الفوز باللقب في فئة الذكور للكيني سامي كيغين، بعد 
قطعه مسافة السباق في زمن قدره 2 س و08 د و12ث، محطما 

بذلك الرقم القياسي للمسابقة.
ولدى اإلناث، كان المركز األول من نصيب الكينية سيلفيا كيبيت 
)2س و25 د و52 ث(، محطمة بدورها الرقم القياسي للمسابقة 

أيضا.
فليكس  الكيني  العداء  كان  الماراطون  نصف  مسابقة  وفي 
د و24ث،  1س و01  قدره  زمنا  اللقب مسجال  أحرز  كيبكويتش 
فيما عاد لقب اإلناث لإلثيوبية ياليمزيرف ييهواالو بتوقيت 01س 

و09د و13ث.

مونديال 2023 لكرة اليد  

�لمنتخب �لوطني ينهي مناف�ضات 
كاأ�س �لرئي�س بهزيمة �أمام 

مقدونيا �ل�ضمالية 
تعثر المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب مقدونيا الشمالية 
بحصة 25 مقابل 40 هدفا، في اللقاء الذي جرى بينهما أول أمس 
االثنين، بقاعة أورلين أرينا بمدينة بوك في بولونيا، برسم الجولة 
الثالثة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد. 

وانتهى الشوط األول بتقدم منتخب مقدونيا بنتيجة 18 مقابل 12. 
وكان المنتخب الوطني قد تفوق على نظيره الجزائري بحصة 
28 مقابل 27 هدفا، في اللقاء الذي جرى بينهما يوم السبت، برسم 

الجولة الثانية من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد.
يذكر أن كأس الرئيس تجمع المنتخبات المقصاة في الدور األول 
اليد، التي تحتضنها حاليا السويد  العالم لكرة  لنهائيات كأس 

وبولونيا. 

األربعاء 25 يناير 2023 املوافق 3 رجب  1444 العدد 13.358

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

إبراهيم العماري

يخوض متصدرا ترتيب الدوري االحترافي، الجيش الملكي والوداد 
الرياضي، يومه األربعاء شوطا جديدا من أشواط التنافس على لقب 
من   15 الدورة  نفسيهما خالل  حيث سيجدان  االحترافي،  الدوري 

الدوري أمام امتحان تكتيكي كبير. 
اتحاد طنجة،  استقبال ضيفه  عند  العسكري  الفريق  وسيحاول 
من  الفوز،  نقاط  انتزاع  بالقنيطرة،  البلدي  بالملعب  األربعاء  يومه 
أجل مواصلة التشبث بالزعامة، وانتظار هدية من المغرب الفاسي.
ويتوفر الجيش الملكي، الذي سيدخل المواجهة برهان تعويض 
إخفاق الدورة الماضية أمام الرجاء، رغم أنه سيكون محروما من خدمات 
الناجي والمدافع حاتم الصوابي  العربي  الميدان  العب خط وسط 
الالزمة  الغيار  قطع  يتوفر على  داكروز  المدرب  لكن  الطرد،  بسبب 
إليقاف طموح فارس البوغاز، الذي يراهن على هذه المواجهة، لخلق 
الرجة اإليجابية داخل المجموعة، خاصة بعد التعاقد مع المدرب هالل 
الطير، والحارس زهير العروبي والمدافع أمين الصادقي، وصانع 

ألعاب الرجاء سابقا، محسن متولي.
واختار الفريق الطنجي التحضير لهذه المواجهة بمدينة الدار 
تركيز العبيه،  رفع درجة  الطير  المدرب هالل  يريد  البيضاء، حيث 
وتمكينهم من الجو الالزم لدخول مباراة الجيش الملكي برغبة الفوز.
ويبحث اتحاد طنجة عن فوزه األول هذا الموسم، بعدما اكتفى 
بتعادلين فقط من أصل 14 مباراة، وهي أسوأ بداية للفريق األزرق 

في تاريخ تواجده بالدوري االحترافي.
ومن أجل مواصلة الضغط على الفريق العسكري، يحرص الوداد 
الرياضي عند استقباله للمغرب الفاسي بمركب محمد الخامس، على 
تحقيق الفوز، رغم أن الفريق الخصم سيحل بالدار البيضاء بغاية 
تعويض إخفاقه في الدورتين الماضيتين، حيث اكتفى بنقطة واحدة 

من أصل ست ممكنة، ما جعله يتراجع في سبورة الترتيب.
وكانت الهزيمة أمام الجيش الملكي هي األولى في مشوار الفريق 
األصفر رفقة المدرب شكيليط، ما يعني أن لقاء اليوم سيكون حافال 
بالندية والتنافسية، خاصة وأن مدرب الوداد، أظهر فعالية تكتيكية 

كبيرة في المباريات التي قاد فيها الفريق األحمر.
وبالدار البيضاء، سيكون المغرب التطواني، صاحب الفوز الثمين 
في الجولة الماضية أمام الفتح الرياضي، في انتظار مولودية وجدة، 
الذي يعاني أزمة مادية خانقة، جعلته يفشل في تأهيل مدربه عمر 
نجحي، الذي حل بديال لمنير الجعواني، الذي مازال لم يفك رسميا 

ارتباطه بالفريق، رغم إقالته من طرف المكتب المسير.
وكان نجحي قد أكد، عقب التعادل بالملعب الشرفي أمام اتحاد 
تواركة، أنه يصعب عليه مواصلة العمل في ظل هذه الظروف، حيث 
يتعذر عليه انتداب العبين جدد، بل وحتى الجلوس في كرسي االحتياط 

من أجل تدبير مباريات الفريق.
مباراة اليوم ستدور بمدينة الدار البيضاء، بسبب خضوع ملعب 
سانية الرمل لعملية تأهيل ليكون جاهزا لخدمة كأس العالم لألندية، 
وسيحاول المغرب التطواني، المجبر على خوض منافسات الموسم 

بالعبيه الشبان، لعدم تمكنه من دخول سوق االنتقاالت بسبب المنع، 
استغالل الوضعية المهزوزة العبي المولودية، الذين يتطلعون بدورهم 

إليقاف النزيف، والعودة بنتيجة تعيد إليهم التوازن المعنوي.
وتتواصل المنافسات يوم الخميس، حيث يطمح الفتح الرياضي، 
الذي تراجع مؤخرا في الترتيب، إلى العودة من ميدان حسنية أكادير 
بنتيجة ايجابية للبقاء ضمن فرق المقدمة، فيما يحل األوصيكا بالرباط 

بحثا عن فوزه األول هذا الموسم.

البرنامج 
 األربعاء 

الجيش الملكي – اتحاد طنجة........................................)س16.00(
المغرب التطواني – مولودية وجدة................................)س 16.00(
أولمبيك آسفي – الشباب السالمي..................................)س 18.15(
الوداد الرياضي – المغرب الفاسي.................................)س 20.30(

اخلميس 

حسنية أكادير – الفتح الرياضي....................................)س 16.00(
شباب المحمدية – نهضة بركان.....................................)س 18.15(
اتحاد تواركة – أولمبيك خريبكة....................................)س 20.30(

�لود�د في �ختبار 
ملغوم �أمام 

�لما�س و�تحاد 
طنجة يتحدى 
�لجي�س �لملكي

أعلن فريق الرجاء الرياضي، مساء أول أمس االثنين، 
عن عاقده مع الالعب نوفل الزرهوني، قادما من الحزم 

السعودي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.
واكتفى الفريق األخضر ببالغ مقتضب، عبر صفحته 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«، أعلن 
قدم  أي  بيته األصلي، دون  إلى  الزرهوني  فيه عودة 

تفاصيل إضافية.
وكان نوفل الزهوني  قد التحق بالحزم السعودي 

 ،2022  –  2021 لموسم  الشتوية  االنتقاالت  خالل 
بعدما انهى التزامه مع الفتح الرياضي، ووقع له عقدا 
يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسمين 

إضافيين.
اإلذاعية،  البرامج  أحد  على  ضيفا  حلوله  وعند 
تفاصيل  عن  الرجاء   رئيس  ال��ب��دراوي،  عزيز  أعلن 
عودة الزرهوني إلى مركب الوازيس، حيث أوضح أنه 
سيرتدي القميص األخضر إلى نهاية الموسم على سبيل 

اإلعارة، مقابل مبلغ مالي حدد في 100 مليون سنتيم.
كما أضاف أنه الرجاء مازال يدين للفريق السعودي 
بمبلغ بمبلغ 720 مليون سنتيم، تشمل تبعات مالية 
لتأخر صرف مبلغ 150 مليون سنتيم من صفقة عبد 

اإلله الحافيظي. 
وكان الرجاء قد أعلن قبل أيام عودة العب خط وسط 
الميدان زكرياء الوردي بعد مشوار غير موفق مع الزمالك 

المصري.

 من لقاء سابق بين الوداد والماص

الدورة 15 من البطولة االحترافية

الزرهوني ثاني انتدابات الرجاء

عثمان فضلي المدير التقني للمنتخب الوطني للمالكمة لـ »االتحاد االشتراكي«:

جاهزون لكاأ�س محمد �ل�ضاد�س وهذه حقيقة قيمة �لمكافاآت �لمالية
عزيز بلبودالي

صحح عثمان فضلي، الذي عين عام 2020،مديرا 
تقنيا للمنتخب الوطني للمالكمة، بعد تجربة سابقة 
2012،في  إلى   2008 امتدت من  المهمة  في نفس 
اتصال هاتفي صباح أول أمس االثنين مع الجريدة، 
األرقام المتداولة حول المكافآت المالية التي ستمنح 
للمالكمات والمالكمين الحائزين على الميداليات في 
النسخة السادسة من كأس محمد السادس الدولية 
للمالكمة التي ستقام ما بين 31 يناير و12 فبراير 

2023،بمراكش.
بالنسبة للمكافأة التي حددت في 200 ألف دوالر، 
أوضح عثمان فضلي بأنها تتعلق بالميدالية الذهبية 
في بطولة العالم التي تنظم بنيودلهي بالهند، خالل 
السادس،  المقبل، وليس كأس محمد  شهر مارس 
وهي أول نسخة يتم فيها الرفع من قيمة المكافأة 
والتي لم تكن تتعدى في السابق 100 ألف دوالر. 
فيما يخص الميدالية الفضية في البطولة العالمية 
المقبلة فقد وضع االتحاد الدولي 100 ألف دوالر 

ونصفها بالنسبة للميدالية البرونزية.
فيما يتعلق بكأس محمد السادس التي تنظمها 
بمراكش  للمالكمة  المغربية  الملكية  الجامعة 
ت��ح��ت إش����راف االت��ح��اد ال���دول���ي، ف��ق��د خصص 
 4000 الوطني،  التقني  المدير  المنظمون،يضيف 
للفضية  دوالر  الذهبية،و2000  للميدالية  دوالر 
ونصفها للبرونزية.إلى جانب منح الفائزين 1200 
نقطة تحتسب في التصنيف العالمي كما تحتسب 
في سباق التأهل لبطولة العالم. أضف إلى ذلك،يقول 

عثمان فضلي،هناك 30 ألف دوالر للفائز من المالكمين 
المتأهلين من بطولة العالم للمستوى األول،وعددهم 

عادة ال يتجاوز أربعة مالكمين.
وعن حظوظ عناصر المنتخب الوطني للمالكمة 
إناثا وذكورا خالل منافسات كأس محمد السادس 

المقبلة، أوضح المدير التقني الوطني أن الحظوظ 
تكون عادة متساوية في مثل هذه المنافسات،بالرغم 
الفن  رياضة  في  رائدة  لبلدان  مدارس  من حضور 
النبيل،حيث ستعرف النسخة السادسة التي تنطلق 
نهاية يناير الجاري مشاركة قرابة 45 بلدا من مختلف 

مناطق العالم، ومنها بلدان تتميز بقوة المالكمة فيها 
ككوبا،روسيا،كازاخستان وغيرها من البلدان الرائدة.

بالنسبة للمغرب، يؤكد عثمان فضلي، أن الحظوظ 
الوطني  المنتخب  عناصر  أن  خصوصا  واف��رة 
استفادت من تحضيرات جيدة امتدت لسنة ونصف 
في معسكر بمركز آزمور، قبل أن تنتقل إلى معهد 
موالي رشيد قبل ستة أشهر لتواصل استعداداتها، 
القادمة  مالكمة.والنسخة  و12  مالكما   13 وهناك 
أن  كما  العالي،  المستوى  من  مواجهات  ستعرف 
المغرب يعتبر أول بلد إفريقي يحصل على موافقة 
االتحاد الدولي للمالكمة لتنظيم هذه البطولة ،خاصة 
أنها ستشكل جولة أخرى المالكمة العالمية - سلسلة 

الحزام الذهبي.
يذكر أن  النسخة األولى من كأس محمد السادس 
للمالكمة نظمت في 2004 بالرباط، وشاركت فيها 
10 بلدان باإلضافة إلى منتخبين وطنيين. وتميزت 
بفاس   2006 سنة  نظمت  التي  الثانية  النسخة 
مغربيين. فريقين  إلى  إضافة  بلدان   9 بمشاركة 

وضمت النسخة الثالثة التي أقيمت عام 2008 في 
الدار البيضاء 15 بلدا باإلضافة إلى المغرب.وسجلت 
النسخة الرابعة عام 2010 في مراكش مشاركة 22 
بلدا باإلضافة إلى المغرب. أخيرا، جمعت النسخة 
الخامسة، التي نظمت في عام 2014 في مراكش، 

14 بلدا باإلضافة إلى فريقين وطنيين.
نظام  هي  الذهبي  الحزام  فسلسلة  ل��إلش��ارة، 
منافسة موحد وفرصة للمالكمين لمواجهة خصوم 
وكسب  باأللقاب،  والفوز  بانتظام،  أخرى  دول  من 
نقاط التصنيف العالمية، وإثراء خبرتهم، ولكن أيضا 

للفوز بمكافآت مهمة.

الزرهوني 
عند توقيع 

العقد

11
�لـريـــا�ضي

عثمان فضلي
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أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة اإلفريقية  يجرى ما بين 22 ماي و16 يونيو 2023

املغرب واأمريكا ي�ستعدان لتمرين »الأ�سد 

 الإفريقي 23« يف �سبع مناطق منها املحب�س

ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي 

ي�ستعد لعتماد �رشكة لتدبري م�سحاته

احتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية 
بأكادير، خالل الفترة ما بني 9 و20 يناير 2023، 
»األسد  لتمرين  الرئيسي  التخطيط  اجتماع 

اإلفريقي 2023«.
وأوضح بالغ للقيادة العامة للقوات املسلحة 
امللكية  املسلحة  القوات  ممثلي  أن  امللكية، 
األمريكية،  املتحدة  للواليات  املسلحة  والقوات 
تنفيذ  طرق  على  االجتماع،  هذا  خالل  انكبوا 
نسخة  إطار  في  لها  املخطط  األنشطة  مختلف 
قاموا  كما  اإلفريقي«.  »األسد  تمرين  من   2023
تتم  أن  يمكن  التي  املواقع  واختيار  باستطالع 

فيها هذه األنشطة.
وذكر البالغ أنه فضال عن التكوينات املتعلقة 
وتمرين  العملياتية،  املجاالت  من  بالعديد 
للتخطيط موجه ألطر القيادة العليا بالبلدين، من 
املقرر إجراء مناورات مسلحة متعددة ومشتركة، 
والبحرية  جوا  واملحمولة  منها  البرية  خاصة 
العمليات  وكذا  والجوية  الخاصة  والقوات 
التلوث  بإزالة  املتعلقة  وتلك  املدنية-العسكرية 
)النووي واإلشعاعي والبيولوجي والكيميائي(.

ومن جهة أخرى، حدد القائمون على التخطيط، 
العرض  إجراء  كيفيات  واملغاربة،  األمريكيون 
امللكية  املسلحة  القوات  بني  املختلط  املوسيقي 
والفرقة الـ23 من القوات العسكرية لوالية يوتا، 
العملياتية  األنشطة  هامش  على  سيتم  والذي 

لتمرين »األسد اإلفريقي 23«.

في  يندرج  العرض  أن هذا  إلى  البالغ  وأشار 
إطار األنشطة التذكارية املتوقعة بمناسبة تخليد 
القوات  بني  الثنائي  للتعاون  العشرين  الذكرى 

املسلحة امللكية والحرس الوطني لوالية يوتا.
وأضاف أن تمرين »األسد اإلفريقي 23«، الذي 
العالم،  في  املشتركة  التدريبات  أهم  من  يعتبر 
 2023 يونيو  و16  ماي   22 بني  ما  سيجرى 
وتزنيت  واملحبس  وطانطان  أكادير  جهات  في 

والقنيطرة وبنجرير وتفنيت.
متعدد  تمرين  أكبر  اإلفريقي«  »األسد  ويعد 

الجنسيات في القارة اإلفريقية. ويعكس تنظيمه 
كل عام باملغرب، منذ ما يقرب من عقدين، متانة 
املتحدة  والواليات  املغرب  بني  التعاون  عالقات 

باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة. 
من  العديد  مشاركة  أن  إلى  البالغ  وخلص 
هذا  في  اإلفريقية،  البلدان  وخاصة  البلدان، 
مستوى  إلى  باملغرب  يرتقي  السنوي،  املوعد 
بأصوله  واملتشبث  واملنفتح  املوثوق  الشريك 
وبمثل املجتمع الدولي، وال سيما السالم واألمن 

والتنمية املشتركة.

n وحيد مبارك

تنعقد، يومه األربعاء، أشغال املجلس اإلداري للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، الذي سينظر في العديد من 
القضايا التي تهم املؤسسة من أجل البت فيها واملصادقة 
عليها، وضمنها مشروع إحداث شركة لتسيير املصحات 

التابعة له.
وبحسب مصادر "االتحاد االشتراكي"، فإن هذه الخطوة 
تعرفها  التي  الشاملة  اإلصالحات  سياق  في  تأتي  التي 
املنظومة الصحية بشكل عام في زمن الحماية االجتماعية، 
أن تتم املصادقة عليها خالل أشغال املجلس  املنتظر  من 
اإلداري، خاصة ما يهم الشق القانوني واملالي، حيث من 
املرتقب أن يتم منح الضوء األخضر النطالق عملية تنزيل 

املشروع.
قانون  مشروع  أن صياغة  الجريدة  وأوضحت مصادر 
املشروع  أن  مبرزة  األخيرة،  مراحلها  في  توجد  الشركة 
جاء بتخصيص املجلس اإلداري املوارد املالية الضرورية 

التي تمتد ألربع سنوات بهدف العمل على تحسني وضعية 
الوطني  للصندوق  التابعة  للمصحات  التحتية  البنيات 
"مكتملة  الشركة  تكون  أن  على  االجتماعي،  للضمان 

األركان" في أفق خمس سنوات.
وتعتبر مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
طويلة  سنوات  امتداد  على  ساهمت  مهما  صحيا  خزانا 
متعددة  لشرائح  املختلفة  الصحية  الخدمات  تقديم  في 
التصدي  إيجابي، في  املواطنني، كما ساهمت، بشكٍل  من 
الشراكة  إطار  19، في  لفيروس كوفيد  الوبائية  للجائحة 
بالنسبة  الحال  هو  كما  والخاص،  العام  القطاعني  بني 
في الدارالبيضاء في عالقة بالجمعية  ملصحة "الزيراوي" 
الوطنية للمصحات الخاصة، ومن شأن الرفع من مقدراتها 
البشرية والتقنية تيسير سبل الولوج إلى الصحة بشكل 
أكثر إيجابية ومردودية في الفترة املقبلة، خاصة في ظل 
تكفل الصندوق بتدبير التغطية الصحية في إطار التأمني 
األساسي اإلجباري عن املرض للفئات التي كانت منخرطة 

في نظام املساعدة الطبية "راميد".

مصابون بالسرطانات وبأمراض 
مزمنة مكلفة كانت لديهم 
مواعيد انتظروها بفارغ الصبر

النتقال من »راميد« 

اإىل »اأمو« يفرز »حالت 

خا�سة« تعّذر عليها 

الولوج لل�سحة 

n و.مبارك

الولوج  على  قادرين  غير  أنفسهم  املرضى  من  عدد  وجد 
إلى خدمات صحية مختلفة بعد دخول قرار تعميم التغطية 
التنفيذ،  حّيز   ،2022 سنة  من  دجنبر  فاتح  في  الصحية، 
عملية  ألن  بهم،  الخاصة  امللفات  معالجة  تأخر  بسبب 
االنتقال من نظام املساعدة الطبية »راميد« إلى نظام التأمني 
األساسي اإلجباري عن املرض »أمو« لم تتم بكيفية تلقائية. 
خالل  أفرادها  أحد  ولوج  كثيرة  أسر  على  وتعّذر 
األسابيع األخيرة للصحة بشكل عام، وفقا ملصادر »االتحاد 
أو  األمهات  أو  باآلباء  األمر  تعلق  سواء  االشتراكي«، 
األبناء، خاصة من كانت لديهم مواعيد مبرمجة قبل أشهر، 
بجهاز  أو  السينية  باألشعة  فحوصات  من  لالستفادة  إما 
أو  »البيتسكان«   بـ  الرنني املغناطيسي أو  أو  »السكانير« 
من أجل إجراء عمليات جراحية، ألنهم وجدوا أنفسهم بدون 
»حماية اجتماعية« بعد انتهاء العمل بنظام »راميد«، الذي 
لم تعد بطاقته تسعفهم في شيء، وألن املعلومات الخاصة 
بهم لم تظهر ملقدمي العالجات معلوماتيا على النظام الجديد 

للتغطية الصحية.
وعاشت العديد من األسر صدمة كبيرة وهي تتجه صوب 
أطفاال  مصطحبة  اململكة  تراب  امتداد  على  مستشفيات 
الذين  بأمراض مزمنة أخرى مكّلفة،  أو  بالسرطان  مصابني 
وظلوا  بالهّينة  ليست  ملدة  انتظروها  مواعيد  على  كانوا 
يمّنون النفس ببلوغ أجلها، لالستفادة من فحوصات طبية 
بمنتهى  الصحية  وضعياتهم  تشخيص  بهدف  ضرورية 
الدقة حتى يتسّنى الشروع في العالج، أو من أجل الخضوع 
لتدخالت جراحية مختلفة، فوجدوا األجوبة الصادمة التي لم 
يكونوا ينتظرونها أمامهم بسبب هذه الوضعية االستثنائية 
التي حرمتهم مما كانوا يمّنون النفس به وأدخلتهم دوامة 

جديدة من التيه واالنتظار.
وضعية تعتبر القاسم املشترك بني العديد من املواطنني، 
إذ أرخت بظاللها كذلك على مرضى آخرين من مختلف الفئات 
العمرية، سواء تعلق األمر بمن يعانون من قصور كلوي أو 
أمراض على مستوى القلب والشرايني أو علل أخرى مختلفة 
لم  يتعني عالجها بشكل سريع، لكن السبل املمّكنة من ذلك 
مصادر  وأكدت  حنني.  بخفي  فرجعوا  أمامهم،  معّبدة  تكن 
ضرورة  منهم  طلب  أسر  أرباب  أن  االشتراكي«  »االتحاد 
التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي، 
وهو األمر الذي قام به العديد منهم، الذين أكدوا بأنهم قاموا 
بكل الخطوات اإلدارية الضرورية لكي يستفيدوا من التغطية 
الصحية لكن معالجة ملفاتهم عرفت تعثرا مما حرمهم من 
املواعيد الطبية التي كانت مبرمجة وزادت في تأخير ولوجهم 
هم أو أحد أفراد أسرهم إلى العالج، مع ما يعنيه ذلك من 
ارتفاع هامش الخطر واتساع رقعة انتشار األمراض، السيما 
بالنسبة ألمراض السرطانات التي يعتبر عامل الوقت مهما 

في التشخيص والتكفل من أجل عالج ممكن.
حصر  أجل  من  أساسية  تعتبر  كانت  إذا  إدارية  مساطر 
التغطية الصحية في شكلها الجديد  لوائح املستفيدين من 
وبهدف  االجتماعية،  للحماية  امللكي  الورش  بها  جاء  التي 
الصحية  الخدمات  إلى  املواطنني  ولوج  مسارات  ضبط 
بها  الخاص  األداء  يطبع  وقد  البطء  يعتريها  فقد  املختلفة، 
مسلك  من  تمر  جافة  مساطر  تظل  وأنها  خاصة  التعثر، 
رقمي ال تستطيع أن تحّس بما هو إنساني وأن تستحضر 
معاناة مرضى في وضعيات صحية متقدمة، وهو ما يتطلب 
إعمال الليونة في حاالت من هذا القبيل من طرف مسؤولي 
بتطبيق  املعنية  باألطراف  عالقة  في  الصحية  املؤسسات 
وتنظيم عملية االستفادة من التغطية الصحية، لضمان عدم 
حرمان مرضى في وضعيات صحية صعبة من الولوج إلى 
العالج، وتفادي تعميق حدة معاناتهم، وتقديم املساعدة لهم 
إلى من يمّد  باعتبارهم أشخاصا في حالة خطر يحتاجون 

لهم يد العون ال من يوصد األبواب في وجوههم.

حاملو ال�سهادات والدبلومات 

باجلماعات الرتابية ي�رشبون  

وطنيا 4 اأيام دفاعا عن مطالبهم 

n جالل كندالي 

الترابية،  بالجماعات  والدبلومات  الشهادات  لحاملي  الوطنية  التنسيقية  دعت 
 26  ،  25 أيام  وطني،  إضراب  وخوض  العمل،  بمقرات  الحمراء  الشارة  حمل  إلى 
األربعاء  يوم  بإنزال وطني ممركز  2023، مصحوب  فبراير   1 و  يناير2023  و31 
فاتح فبراير 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر املديرية العامة 

للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط.
زمانه  شكله،  يحدد  إنذاري  اعتصام  بتنفيذ  لها،  بيان  في  التنسيقية،  وهددت 
القطاعي،  الحوار  مسار  مستجدات  وحسب  النضالية،  املعركة  داخل  من  ومكانه، 
داعية الوزارة الوصية واملديرية العامة للجماعات الترابية إلى تحمل املسؤولية في 

التعاطي مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
الترابية،  بالجماعات  الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات  التنسيقية  ونددت 
في  الترابية  للجماعات  العامة  واملديرية  الوصية  للوزارة  املبرر  غير  بالتأخير 
حاملي  ملف  مع  للوزارة  السلبي  التعاطي  رافضة  القطاعي،  الحوار  استئناف 

الشهادات والدبلومات.
مضامني  به  جاءت  ما  مع  يتنافى  الوزارة  به  تقوم  ما  أن  التنسيقية  واعتبرت 
أكد  والتي  مارس2022،   04 بتاريخ   538 عدد   املغربية  الحكومة  رئيس  مراسلة 
من  اجتماعية  عدالة  وتحقيق  القطاعية  الحوارات  إنجاح  على ضرورة  من خاللها 
خالل تحسني األوضاع االجتماعية واملهنية للعاملني بالقطاع من أجل التوصل إلى 
اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في اآلجال املعقولة، معلنة تشبثها بعدالة قضيتها 
رقم  الشريف  الظهير  بناء على مقتضيات  الشاملة  التسوية  في  املشروع  ومطلبها 
بمتصرفي  الخاص  األساسي  النظام  بشأن   1963 1مارس  في  الصادر   1.63.038
قبل  فوج  بزمالئهم  إسوة  الراهن،  الوقت  به حتى  العمل  والجاري  الداخلية  وزارة 

2011 الذين تجمعهم معهم نفس الوضعية اإلدارية.

مبيعات الطماطم املغربية لدول الحتاد الأوروبي زادت ب 38 ٪ على ح�ساب الطماطم الإ�سبانية

n عماد عادل

الدول  إلى  الطماطم  من  مبيعاته  املغرب  زاد 
 38.05٪ بنسبة  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
املقابل  في  املاضية،  الخمس  السنوات  طوال 
نحو  اإلسبانية  الطماطم  مبيعات  تراجعت 
حسبما   .-23.97٪ بنسبة  األوربية  األسواق 
املتخصص   اإلسباني  املوقع  أمس  عنه  كشف 
ينافس  بالفعل  املغرب  وأصبح  »هورطوأنفو«. 
إسبانيا ندا للند في حجم الطماطم املباعة داخل 
Hortoin-  االتحاد األوروبي، وفًقا لتقرير أعدته

اإلحصائية  الخدمة  من  بيانات  باستخدام   fo
 . )Euroestacom )Icex-Eurostat

وباحتساب الفترة املمتدة من يناير إلى أكتوبر 
الطماطم،  من  مبيعاته  زاد  املغرب  فإن   ،2022
الدول  إلى  املاضية،  الخمس  السنوات  خالل 
 38.05 بنسبة  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
إلى  املائة، على حساب الصادرات اإلسبانية  في 
شركائها األوروبيني التي تراجعت بنسبة 23.97 

في املائة.
وأكتوبر  يناير  بني  املمتدة  الفترة  وخالل 
424.48 مليون كيلوغرام  باعت إسبانيا   ،2022
من الطماطم في االتحاد األوروبي، وهي كمية أقل 
بكثير من تلك املباعة في 2018، العام الذي وصلت 

فيه املبيعات إلى 558.29 مليون كيلوغرام.
في املقابل، بلغ حجم الطماطم املغربية املباعة 
 404.99 في األسواق األوروبية في نفس الفترة 
الرقم  من  مقترًبا  الطماطم،  من  كيلوغرام  مليون 
من  واضح  بشكل  أعلى  حجم  وهو  اإلسباني، 
مبيعات  وصلت  حيث  سابقة،  سنوات  خمس 
تلك  في  األوروبي  االتحاد  إلى  املغربية  الطماطم 
األشهر من 2018 إلى 293.37 مليون كيلوغرام.

وانخفضت مشتريات الطماطم بشكل عام، من 
األوروبي  االتحاد  دول  في  األعضاء  الدول  قبل 
 2022 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل 
نفسها  باألشهر  مقارنة  املائة  في   -5.18 بنسبة 
قبل خمس سنوات، ألنه في عام 2018 كان الحجم 
في  بينما  كيلوغرام،  مليون   2280.71 اإلجمالي 
عام 2022 انخفض الرقم إلى 2،162.56 مليون 

كيلوغرام.
وكانت هولندا هي التي زودت الدول األعضاء 
يناير   1 من  الفترة  في  الطماطم  من  قدر  بأكبر 
مليون   557.88 بحجم   ،2022 أكتوبر   31 إلى 
مبيعات  من  أقل  املائة  في   19.46 كيلوغرام، 
الخمس سنوات املاضية، بقيمة 1095.84 مليون 
للكيلوغرام.  يورو   1.96 السعر  ومتوسط    يورو 
الترتيب،  في  الثاني  املركز  إسبانيا  واحتلت 
بحجم 424.48 مليون كيلوغرام، 791.74 مليون 

يورو، بمتوسط   سعر 1.87 يورو للكيلوغرام.

وجاء املغرب كثالث مورد للطماطم إلى االتحاد 
 404.99 باع  حيث  الحجم،  حيث  من  األوروبي 
يورو،  مليون   637.94 بقيمة  كيلوغرام  مليون 

بمتوسط   سعر 1.58 يورو للكيلوغرام.
التي  الدول  بني  الرابع  املركز  فرنسا  واحتلت 
يناير  بني  بالطماطم  األوروبي  االتحاد  زودت 
كيلوغرام،  مليون   158.77 بـ   ،2022 وأكتوبر 

 1.96 سعر  ومتوسط    يورو،  مليون  و310.47 
يورو للكيلوغرام.

التي  الدول  خماسي  الئحة  تركيا  أغلقت  فيما 
باعت معظم الطماطم في االتحاد األوروبي حتى 
مليون   157.37 بلغ  معروض  بحجم  أكتوبر، 
كيلوجرام و185.98 مليون يورو وسعر متوسط   

1.18 يورو للكيلوغرام.

وفد رفيع برئاسة وزير الماء والتطهير السنغالي زار المغرب 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

ال�سالح لل�رشب ي�سعى لتطوير 

عالقات التعاون مع ال�سنغال

للمكتب  العام  املدير  الحافظي،  الرحيم  عبد  استقبل 
األربعاء  للشرب،يوم  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  وزير  مبايتيام،  18 يناير 2023 بالرباط، سيرين 
رفيع  بوفد  مرفوقًا  السنغال،  بجمهورية  والتطهير 
العام  واملدير  بوزارته،  املسؤولني  كبار  من  املستوى 
واملدير   )SONES( بالسنغال  للمياه  الوطنية  للشركة 
بالسنغال  للتطهيرالسائل  الوطني  للمكتب  العام 

.)ONAS(
يقوم  التي  العمل  زيارة  إطار  اللقاء في  ويدخل هذا 
بها الوفد السنغالي للمغرب في الفترة املمتدة من 16 
20 يناير 2023، كما شكل مناسبة ملناقشة فرص  إلى 
وآفاق تعزيز التعاون في مجاالت املاء الصالح للشرب 
وجمهورية  املغربية  اململكة  بني  السائل  والتطهير 

السنغال.
املائية  بالظرفية  الحافظي  ذكر  اللقاء،  هذا  خالل 
املائية،  املوارد  بندرة  تتميز  والتي  باململكة  الحالية 
الحلول  على  الضوء  لتسليط  الفرصة  هذه  واغتنم 
املقترحة ملواجهةهذه الوضعية. وفي هذا الصدد، أشار 
املدير العام إلى أن تدبير العجز املائي يتطلب تشجيع 
أشارللنموذج  كما  املاء،  مجال  في  املبتكرة  التقنيات 
الجديد في املغرب لتطوير املوارد املائية غير التقليدية 
املياه  استعمال  وإعادة  البحر  مياه  تحلية  وخاصة 
للموارد  التبعية  تقليص  أجل  من  املعالجة  العادمة 

املائية التقليدية التي تتأثر بالتغيرات املناخية.
التعاون  فرص  الحافظي  أبرز  املناسبة،  وبهذه 
القائمة بني املغرب والسنغال في مجاالت املاء الشروب 
والتطهير السائل والتي ستمكن من االستفادة من خبرة 

الطرفني في هذه املجاالت. 
ومن جانبه، أشاد الوزير سيرين مبايتيام بالتعاون 
تعزيزه  إلى  ودعا  املاء  مجال  في  السنغالي  املغربي 
وتقويته واالستفادة من خبرة وتجربة املكتب في تحلية 
مياه البحر واستعمال الطاقات املتجددة في هذا املجال، 
كما عبر املسؤولون السينغاليون عن رغبتهم في تطوير 
جودة  ومراقبة  الرقمنة  ميادين  ليشمل  التعاون  هذا 

املياه وتقوية القدرات. 

ملحطة  ميدانية  بزيارة  السنغالي  الوفد  قام  كما   
املكتب  تجربة  على  لالطالع  رقراق  أبي  املياه  معالجة 
في إنتاج املاء الشروب والتقنيات املستعملة من طرف 

املكتب في معالجة املياه.
مراجعة  على  الطرفان  اتفق  اللقاء،  هذا  ختام  وفي 
اتفاقيات الشراكة الحالية بني املكتب الوطني للكهرباء 
للمياه  الوطنية  والشركة  للشرب  الصالح  واملاء 
بالسنغال )SONES( واملكتب الوطني للتطهيرالسائل 
التعاون  وفرص  محاور  لتشمل   )ONAS( بالسنغال 

الجديدة التي تمت مناقشتها خالل هذا اللقاء.
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يف جلسة  ضمت غرفتيه أول أمس االثنني  
البرلمان المغربي يقرر »اإعادة النظر« 

في عالقاته بالبرلمان الأوروبي

الموقف من قرار 
البرلمان الأوروبي 

 ذ. حبيب المالكي )*(

إن المبادرة لهذا الموقف، تأتي من منطلق ما صدر عن 
التاريخ وحسن  األوروب��ي؛ من موقف شارد عن  البرلمان 
واألعراف  القانونية  الشرعية  لقواعد  ومتجاوز  الجوار، 
الدولية. ولعل الوعي بمحددات هذا القرار التي آلو على 
على  يعين  تركيبه،  التي حكمت  والصيغة  ذكرها جميعا، 

بلورة قراءة صحيحة له، واتخاذ موقف منه.
التآمري  الفكر  مسألة  على  شخصيا  أتحفظ  كنت  وإن 
-وبشكل  شك  أدن��ى  يساورني  فال  الحسابات،  وتصفية 
ومنذ  انبنت  القرار  هذا  سياقات  أن  وموضوعي-  هادئ 
التي أظهرت  مدة، على سيرورة من األحداث والتراكمات 
المغرب قوة اقتصادية إقليمية صاعدة، ومركز ثقة وفضاء 
للحوار والتعددية والتعايش، وركنا موثوقا لحسن الجوار. 
وهو ما كان يزعج العديد من األطراف المناوئة لكل تقدم 
الموقف  هذا  يكون  أن  يعدو  ال  وبالتالي  المغرب.  يشهده 
نتاج مسلسل من ردات فعل، ظاهرها ليس كباطنها؛ ظاهرها 
وضعية حقوق اإلنسان، وباطنها »ابتزاز« وتحريض يسعى 
لفرملة إنجازات المغرب االقتصادية، وحياد واستقالل قراره 
السياسي، ونفوذه الجيوسياسي إفريقيا وعربيا، وعالقاته 

المتميزة مع جميع البلدان.
وأجد تأكيدي راسخا على:

سياسة  على  تستقر  األوروب���ي،  البرلمان  توصية  أن 
ممنهجة، تنبني أوال، على تجاوز غير مشروع قانونيا وأدبيا 
الختصاصاته، وثانيا، على التدخل في شؤون مؤسسات 
القضاء واستقالليته وسير العدالة، وثالثا، على نزعة من 

الوصاية المتنافية مع الشرعية الدولية؛
ال يحتاج المالحظ الموضوعي، لكثير عناء، كي يقف على 
العليا  والمؤسسات  السلطات  السياسية وحرص  اإلرادة 
للدولة، على تعزيز حماية حقوق اإلنسان الفردية والجماعية، 
وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والحرص على تطبيق 
المقتضيات القانونية الوطنية وااللتزامات الدولية المتعلقة 
بحقوق اإلنسان. وبالتالي فهذه االنتقادات غير المسنودة 
بأي شكل من أشكال المالحظة والتبّين، تبقى تدخال سياسيا 

تعسفيا في شؤون دولة ذات سيادة؛
البرلمان  عن  الصادرة  المتفرقة  اإلش��ارات  كل  تعكس 
األوربي، عدم حياده بالمرة وافتقاره إلى هذه الصالحيات 
باألساس، ومحاولة البحث عن حاالت معينة صدرت فيها 
أحكام أو ال تزال معروضة على القضاء، يعزز بها ادعاءاته 
التعسفية والمنحازة، ويحاول من خاللها التأثير في مقررات 

القضاء، ضدا على المواثيق الدولية والتقاليد واألعراف.
حقوق  مجال  في  دولتنا  سياسة  موجبات  من  انطالقا 
أي حديث  إن  الحقوقية،  مكتسباتنا  ودفاعا عن  اإلنسان، 
ازدواجية  يحتمل  ال  اإلنسان  حقوق  حالة  عن  موضوعي 
المعايير، وال تقييم الوضعيات بمنطق المقاربة المثالية 
لألحكام واإلجابات، خصوصا أن بعض الدول األوربية ال 
تزال بعيدة عن الكثير من المعايير الدولية التي يتبناها 

المغرب في مجال الحريات واستقالل القضاء.
هناك حرص دائم من المغرب للوفاء بالتزاماته وتعهداته 
لالنخراط  الدائم  تشجيعه  في  جليا  ذلك  ويظهر  الدولية، 
والتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان، واستقبال المساطر 
الخاصة، والنهوض بقدرات المؤسسات والفاعلين، والتفاعل 
الوطنية والدولية الصادرة عن  التقارير  اإليجابي مع كل 
المؤسسات والهيئات المعنية، وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان، 
عبر توفير الضمانات األساسية لالستدامة في حقوق اإلنسان، 

وإدراجها في كل البرامج واألوراش.
منعطفا يحمل  كان  وإن  الموقف-  أن هذا  متفائل،  وأنا 
أنه سرعان ما  تداعيات مقلقة على العالقات المستقبلية- 
التعاون،  وجودة  االستراتيجية  الشراكة  روح  ستنتصر 
الحكمة  من  بالقليل  األوربي  البرلمان  أعضاء  اتسم  متى 
واالستقاللية، وأتذكر جيدا أن هاتين الصفتين كانتا لدى 
رئيس البرلمان األوروبي السابق، السيد دافيد ساسولي؛ 
بداية  في  األوروبي  البرلمان  بزيارة  قمنا  حين  ولمستها 
الوالية التشريعية العاشرة، وكانت نتائج هذه الزيارة جد 

مثمرة على المستوى الديبلوماسي والتعاون البناء.

)*( رئيس مجلس النواب سابقا
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أحمد المديني

من  والتخفيف  السرعة  بنقيض  بطء  كلمُة  ترتبط 
يجري  الهٍث  فعٍل  وبكلِّ  السريعتين،  والحركة  الخطو 
فيه المرُء وتتوالى األحداُث ِتباعًا ال وقت معه للّتأّني، 
لزمٍن يأكل بعَضه السباُق إيقاعه. شاعت الكلمة بمناسبة 
صدور كتاٍب لقَي حفاوًة ودعايًة كبيرة في العالم الذي 
ينتسب إليه، والغريب لقَي ذاتها بترجمته إلى العربية 
من ِقبل أناس البطُء فيهم بليٌة ال مزية عندهم ُترتجى.
نشر الصحفي والباحث الكندي كارل أونوريه كتابه » 
الفرنسية  إلى  ُترجم   )In praise of slow »)2004
 Eloge de la lenteur« »في السنة الموالية بعنوان
البطء«  مديح  في  العربية«  إلى  ومنها   )Marabout
2017(ُمحققًا  كلمة،  مشروع  الجنيدي،  )ترجمة ماهر 
مبيعا قياسياً، يلفت األنظار لمحتواه ومعلوماته الطريفة، 
لما يتهّدد اإلنساَن جّراء اإليقاع السريع جدا  ُهه  وتنبُّ
لمجرى حياته وسعيه في كل اتجاه ُينسيه نفَسه ويفقُده 
السعادَة في عصر استهالكي مجنون. وبما أن العرب 
وشعوبا مثلهم مقّلدون ومستنسخو شعاراٍت وموضات، 

فقد ُطبع الكتاب مرات أصلية ومزّورة وُوّزع واسعا بينما 
ال موضوعه وال محتواه يعنياننا، فنحن مجبولون من 
البطء وبلداننا موطُنه، ويمكن أن نعّلم الشعوب الغربية 

الرأسمالية الصناعية المتمدنة فنَّه ومدارَسه.
قبل هذا التاريخ كان ميالن كونديرا قد أصدر روايته 
 »la lenteur« المكتوبة منه بالفرنسية للمرة األولى
»البطء«  العربية  إل��ى  وترجمت   )1995 )غاليمار، 
النقد  بعُض  وتتبعها   )2013 قاسم،  بن  خالد  )نقلها 
العربي بالتفسير والتأويل أخرجها عن مفهوم مؤلفها 
ونظريته المبثوثة فيها، لم يستوعب سخريَته من قَيٍم 
غربية سائدة مثل الشهرة والسعي للسلطة والعالقات 
الخطرة إلخ، والبطء الذي توفر في زمن قديم هو الذي 
أداَر فيه أحداَث الرواية ووضع شخصياِتها ليشتركوا 
في مناورات ويعيشوا نوعا من الحياة لم يعد متاحا، 
وكما عند كونديرا دائما فهناك إما أطروحة مطوية أو 
ِسجاٌل أو دفاٌع مباشٌر وتأّمٌل حول أفكار في مدار عالقِة 
الفرد الغربي بثقافته وأزمنته. يفعل هذا للتشويش على 
ُح نقَض الحقيقة  اإليهام المرتبط بصنعة التخييل ترجِّ
بتحوير الواقع، وألنها طريقته)الفنية( َتشبك السردّي 
بالفلسفي النظري وهي ُتبطُئ حقا وأجُدها ركيكًة مقَحمة. 
في جميع األحوال، هو ليس البطء الكسول، بل ذاك القرين 

بالفطنة والّداعي إلى اليقظة والتأمل.
هل نملك نحن ترَف التفكير بهذا المعنى والطريقة، 
ليس ألننا غارقون حتى الرقبة في بطء تاريخي مزمن، 
م العادة فينا  واأليام تتداوُلنا على مّر الفصول، بل لَتحكُّ
الجاثم على كثير من  الُمسئم والعقيم  التكرار  وطابِع 
مظاهر حياتنا لم تفلح عوامُل وأسباُب النمو والتغيير 
البنيوي في ميادين شتى بأدوات تحديث العصر الفائقة، 
وبرامجها ومصطلحاتها ورطاناتها كلها؛ في صقلها 
وإحداث تغّيرات عميقة في العقليات والنفسيات وأشكال 
السلوك، تجعلك تتساءل أحيانا إن كنا نراوح الزماَن 

والمكان ذاَتهما بينما نحتفل كل عام مع العالم بقدوم 
سنة جديدة. لو اقتصر االنحباس العقلي والشعوري 
وكأن  وإس��ف��اف،  بتبخيس  العامة  نسميهم  من  على 
المفروض أن يبقى الناس دائما عامة، لقلنا بالنسبية 
النخبة  الثقافة، ولكنها  الطباع والتفاوت في حظ  في 
ذاتها ما تنفك تدور في أفالك الماضي وتستنسخ نماذجه 
بطرق ملتوية، مرة انتسابًا إلى أصالة، أي إلى تراث ال 
تفهمه بل وتزدريه، فيها من يأنف من التحدث بدارجة 
شعبه � دعك من الفصحى يِصمها متخلفة � ومرًة بِحسٍّ 
وطورًا  يوميا؛  يغير جواربه  كمن  وانتهازي  برغماتي 
بصفاقة  مزدهرٌة  ساللٌة  ه��ؤالء،  والممتثلون  امِتثاال، 
وإفراط، ما بعدهما، عدوها اللدود التغيير الحقيقي وكم 
تعشق الكرنفال. وهذا يصبغ المشاركون فيه وجوَههم 
بالمساحيق، ويضعون األقنعة، ويستعرضون ويختلطون 
إذا ظهر المعنى ال  بال حساب. هذا يكفي فقديما قيل: 

فائدة في التكرار.
ومكناس،  وفاس،  البيضاء،  الدار  في  كنَت  ...وإذا 
والرباط)عاصمة األنوار( ومدٍن مغربيٍة أخرى، ولو في 
فجٍّ عميق، فإنك َتحلُّ بمدينتين: العتيقة، مدينة التاريخ 
للفقراء،  اليوم متروكٌة  واألجداد والماضي، غالبًا هي 
َد المقابر،  هجَرها األبناُء واألحفاد، وإذا تفّقدوها فتفقُّ
قد طالها النسياُن وإما فولكلور يزوره األجانب، أحيانا 
باإلعجاب،  ويجاملوننا  القديم  ليروا وجهنا  نرافقهم، 
أو  الحيوان  حديقة  زوار  يقدمه  الذي  الفستق  بمثابة 
المستعمر،  بناها  العصرية،   للِقردة. والمدينُة  الغابة 
وفي مساحتها شّيَد منشآت الدولِة والمدنيِة الحديثة، 
أقام المتاجَر والمدارَس والمستشفياِت ومثله، بنياُنها 
العتيُد ال يزال شامخًا ال ُتنكره العيُن أو َيجَحده العقُل، 
لقوة البرهان. كثيٌر استوطنها وقتا أو فتح بها محال، 
أو يزورها متنزِّهًا، ففيها المكتبة والسينما والواجهة 
والمطعم والحانة. ولّما تكاثرنا فيها لم نمتلك روحها 

ولم نكد نعرف سلوكها، هي في األصل لم ُتبَن لنا وإنما 
)األهالي(  للجاليات األجنبية المستعمرة، بينما نحن 
محمد  شارع  وراء  مثال  َلجزا  حّي  في  هناك،  أوكاُرنا 
الخامس وخلف األسوار.. ثم فسدت األمكنة، بين »مرس 
أمس، وحالها اليوم بالدار البيضاء، ُيدمي  السلطان« 
الفؤاد وليس يبكي المآقي فقط، مهرجان فرح ومهازل 
وزالزل رصدُت بعضها في روايتي »رجال الدار البيضاء«، 
الرجال الذين كانوا لو ذهبت إليها اليوم لرددت مفجوعا 
ِم/  مطلع معلقة عنترة نفسه: »هل غادَر الشعراُء من ُمَتَردَّ

ِم«! أم هل عرفَت الداَر بعد َتَوهُّ
...ثم تكاثر العمران، وشّيدنا نحن أيضا وعّززنا بما 
استطعنا وجرؤنا عليه الدولَة الحديثة، التاريُخ بوجوٍه 
وٍسير رجال ومآٍس ومفاخَر يشهد عليها، وذهبنا أحيانا 
لكن  والتجديد،  التحديث  في  بعيدة مشهودًة  أشواطا 
فصاما قاصما سكننا، شَطرنا قسمين، ال نعرف كيف 
نصنع التركيب بين قديم وحديث، وليس تلفيَق األصالة 
بالمعاصرة، وأن نشعَر بوجودنا، فوق البهرجة، في قلب 
الزمن الحديث وحين نحاول أن ننتج نقيض )األطروحة( 
تخرج ُتطّل أشباح وتنقّض غيالن. كم جميل أن تذّرع 
البالد طوال وعرضا بطُرق سّيارة، تختصر المسافات، 
حقا، والوقت وهمًا، يمعن بطيئا، ليله كنهاره، وإذ نمشي 
في نفق طويل نحب أن نعرف متى نصل إلى تظهر ُكّوة 
الضوء، بقلوب مؤمنة، وإرادات صادقة، ومشاريَع جذرية 

لغٍد خاّلق ال لربح الوقت بالتكرار. 
إذا ذهبَت إلى الرباط، اقِصد شارع محمد الخامس، 
وانزل من رأسه تحت الممر الطويل، وانظر إلى الجهة 
المقابلة سترى بناية ضخمة هي مجلس النواب وال تسأل 
عن المعنى. ثم ُعد بانتباهك إلى كشك الروبيو للصحف 
وما تبقى من كتب، واسأل عن المعنى، وأخيرا ستستوقفك 
واجهة أعالها »مكتبة األلفية الثالثة« أجمُل وأبلغ عنوان، 

هذا تفاؤل وبشرى، قل غدا ربما نجد المعنى.

في ذمِّ البطء وتقريظ ال�سرعة، من اأجل معنى جديد

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة حول:

خدوج ال�سال�سي: النهو�ض بال�سياحة الثقافية والإيكولوجية وتحقيق  التنمية المجالية

�سلوى الدمناتي: الحد من تداعيات القت�ساد غير المنظم
نور الدين اآيت الحاج: التدابير الجدية لتطوير ال�سياحة الداخلية

حميد الدراق: تقديم الدعم للتجار والنهو�ض بالقطاع التجاري في الو�سط القروي

أكبر مترين متعدد اجلنسيات يف القارة اإلفريقية  يجرى ما بني 22 ماي و16 يونيو 2023

المغرب واأمريكا ي�ستعدان لتمرين »الأ�سد الإفريقي 23« في �سبع مناطق منها المحب�ض

عبد ال�سالم الم�ساوي: 
طريق ملكي نحو الم�ستقبل

ذ.�سالح الدين 
ال�سنقيطي: البتزاز...

محمد الموموحي: قرار البرلمان 
الأوروبي وحكاية حقوق الإن�سان

الدورة 15 من البطولة االحترافية
الوداد في اختبار ملغوم اأمام الما�ض 
واتحاد طنجة يتحدى الجي�ض الملكي

يخوض متصدرا ترتيب الدوري االحترافي، الجيش الملكي والوداد 
الرياضي، يومه األربعاء شوطا جديدا من أشواط التنافس على لقب 
من   15 الدورة  نفسيهما خالل  االحترافي، حيث سيجدان  الدوري 

الدوري أمام امتحان تكتيكي كبير. 
اتحاد طنجة،  استقبال ضيفه  عند  العسكري  الفريق  وسيحاول 
الفوز، من  نقاط  انتزاع  بالقنيطرة،  البلدي  بالملعب  األربعاء  يومه 
أجل مواصلة التشبث بالزعامة، وانتظار هدية من المغرب الفاسي.

ويتوفر الجيش الملكي، الذي سيدخل المواجهة برهان تعويض 
إخفاق الدورة الماضية أمام الرجاء...

مبيعات الطماطم المغربية لدول 
التحاد الأوروبي زادت بـ 38 % 

على ح�ساب الطماطم الإ�سبانية

ال�سندوق الوطني لل�سمان 
الجتماعي ي�ستعد لعتماد 

�سركة لتدبير م�سحاته

زاد المغرب مبيعاته من الطماطم إلى الدول األعضاء في االتحاد 
الماضية،  الخمس  السنوات  ٪ طوال   38.05 بنسبة  األوروبي 
في المقابل تراجعت مبيعات الطماطم اإلسبانية نحو األسواق 
الموقع  أمس  عنه  كشف  حسبما   .٪  -23.97 بنسبة  األوربية 
اإلسباني المتخصص  »هورطوأنفو«. وأصبح المغرب بالفعل 
ينافس إسبانيا ندا للند في حجم الطماطم المباعة داخل االتحاد 
بيانات  باستخدام   Hortoinfo أعدته  لتقرير  وفًقا  األوروبي، 
 . )Euroestacom )Icex-Eurostat من الخدمة اإلحصائية

الوطني  للصندوق  اإلداري  المجلس  أشغال  األربعاء،  يومه  تنعقد، 
تهم  التي  القضايا  من  العديد  في  سينظر  الذي  االجتماعي،  للضمان 
المؤسسة من أجل البت فيها والمصادقة عليها، وضمنها مشروع إحداث 

شركة لتسيير المصحات التابعة له.
وبحسب مصادر »االتحاد االشتراكي«، فإن هذه الخطوة التي تأتي 
في سياق اإلصالحات الشاملة التي تعرفها المنظومة الصحية بشكل عام 
في زمن الحماية االجتماعية، من المنتظر أن تتم المصادقة عليها خالل 
أشغال المجلس اإلداري، خاصة ما يهم الشق القانوني والمالي، حيث 

من المرتقب أن يتم منح الضوء األخضر النطالق عملية تنزيل المشروع.

Al Ittihad Al Ichtiraki
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يتوّقع الفلكيون في األّول من فبراير املقبل حدوث ظاهرة فلكية 
املذنب األخضر  اقتراب  ألف عام، وهي   50 قرابة  لم تحدث منذ 
)C / 2022 E3 - ZTF( من األرض للمرة األولى منذ أن تشارك 
اإلنسان الحديث األرض مع شقيقه إنسان نياندرتال في العصر 

الحجري.
مع اقتراب املذنب الذي يقع على بعد 42 مليون كيلومتر من 
في  للسماء  نادرًا  مشهدًا  األرض  أهل  يرصد  أن  يتوقع  كوكبنا، 

الليل خالل األسبوع املقبل.
وفي 12 يناير الثاني الحالي، بلغ املذنب األخضر أقرب نقطة 
له إلى الشمس، وهو ما مّكن عشاق الفلك ومحبي مراقبة النجوم 
من رصد املذنب على مدار األسبوع املاضي إذ لم يكن يبعد عن 

األرض سوى 482 مليون كيلومتر.
وفي ليلتي 26 و27 يناير، يتوقع أن يكون املذنب مرئيًا شرق 
يقترب  عندما  فبراير،  من  األول  وبحلول  األصغر.  الدب  كوكبة 
املذنب من األرض، سيظهر بالقرب من كوكبة الزرافة، ليس بعيدًا 
عن كوكبة الدب األكبر. أما في يومي 5 و6 فبراير فسيمر املذنب 
وكأنه  يبدو  ثم  كابيال  النجم  من  الغرب  إلى  الليل  سماء  عبر 
يدخل كوكبة »ممسك األعنة«. من هناك، سينزل نحو برج الثور، 
حافة  نحو  متجهًا  األرض،  عن  ابتعد  كّلما  قتامة  أكثر  ويصبح 

النظام الشمسي.
كانت بداية تعرف العلماء على هذا الجسم السماوي في مارس 
2022، حينما كان املذنب يتجّول عبر النظام الشمسي على بعد 
مدار  داخل  )وتحديدًا  الشمس  كيلومتر من  مليون   642 حوالي 
كوكب املشتري( في ما يعرف بظاهرة »الحضيض الشمسي«، أي 
أقرب نقطة يكون فيها الجرم السماوي قريبًا من الشمس. وعلى 
حينها  العلماء  لكّن  باهتة،  صورة  في  الجسم  ظهور  من  الرغم 
أّنه مذنب  رصدوا ذياًل ممّيزًا لهذا الجرم، ومن ثّم صنفوه على 

وليس كويكبًا.
As-( والكويكبات   )Comets( املذنبات بني  الفلكيون   يفّرق 
منها  كاّلً  أن  في حني  الشمس.  تدور حول  teroids(، رغم أنها 
الكويكبات،  حول  تدور  املواد  من  قطعًا  أّن  إّل  نسبيًا،  صغير 
صنعت  وما  مصدرها  على  بناء  واملذنبات  الكويكبات  تختلف 
منه. تتشّكل املذنبات في أقاصي النظام الشمسي، حيث ل يكون 
إشعاع الشمس قويًا بما يكفي للتخلص من حمولتها من الجليد 

والغاز. 
يتكون الكويكب وهو جزٌء صغيٌر نسبيًا من املعادن الصخرية 
التي تدور حول الشمس، وغالبًا ما توصف بأّنها كوكب صغير. 
العوالم  تشكل  التي  املواد  نفس  من  مكّونة  الكويكبات  تكون 
الصخرية الداخلية للنظام الشمسي، على الرغم من وجود تنوع 
كاف لفرزها إلى ثالثة تصنيفات مختلفة. وجاء معظم ما نعرفه 
التي  القطع  تحليل  من  أو  بعد،  عن  املراقبة  من  الكويكبات  عن 

تسقط على سطح األرض. 
والجليد،  الغبار  من  وتتشكل  حجمًا  أكبر  فهي  املذنبات  أّما 
مع  وتتسارع  بيضاوية،  مسارات  في  الشمس  حول  وتدور 
عندما  ما  حد  إلى  وتتباطأ  الشمسي،  الحضيض  من  اقترابها 
وإلكمال  الشمسي.  للنظام  الخارجية  الحدود  أبعد  إلى  تنحسر 
مدار وبدء دورة جديدة، قد تمر املذنبات قصيرة املدى بالشمس 
مّرة كّل 200 عام أو أقل. ل تسافر املذنبات بعيدًا جدًا في النظام 

الشمسي )عادة فقط إلى حزام كويبر، أو منطقة تقع خلف نبتون 
مباشرة(، وتبدأ رحالت العودة بسرعة أكبر.

 250 إلى  يصل  ما  املدى«  »طويلة  املذنبات  تستغرق  وقد 
املذنبات  تسخن  الشمسي.  النظام  مركز  زيارة  إلعادة  سنة  ألف 
مع اقترابها من الشمس. يؤدي ذلك إلى انجذاب بعض الجليد 

والغاز. عندما يهرب الغاز من املذنب، يمكنه حمل الغبار معه. 
 Proceedings of 2021 في مجلة  وفقا لدراسة نشرت عام 
نفسه  املذنب  فإن   ،the National Academy of Sciences
تفاعل  بفضل  األخضر،  باللون  يتوهج  رأسه  لكّن  أخضر  ليس 
التوهج  هذا  يحدث  أن  املحتمل  من  ما.  حد  إلى  نادر  كيميائي 
من الكربون ثنائي الذرة )C2( - جزيء بسيط مصنوع من ذرتي 
فوق  األشعة  تكسر  عندما  البعض.  ببعضهما  مرتبطتني  كربون 
البنفسجية القادمة من الشمس هذا الجزيء، فإّنها تصدر وهجًا 

أخضر يمكن أن يستمر لعدة أيام.
يختفي هذا الضوء املخيف قبل أن يشق طريقه إلى ذيل املذنب، 
املصنوع من الغاز. هذا الغاز هو نتيجة لإلشعاع الشمسي. في 
هذه الحالة، يتسبب ضوء الشمس في تسامي جزء من املذنب، 
أو التحول من مادة صلبة إلى غاز دون الدخول في حالة سائلة. 
يتدفق هذا الغاز خلف املذنب، وغالبًا ما يتوهج باللون األزرق من 

الضوء فوق البنفسجي.
إليه  يصل  أن  يتوقع  الذي  املدى  تحديد  العلماء  يستطيع  ل 
املذنب األخضر بعد أن يمر بكوكب األرض، ولكن يبدو أن اإلجماع 
بالكامل  الشمسي  نظامنا  ملغادرة  طريقه  في  املذنب  أن  على 
والدخول في نظام نجمي مجاور، وقد تكون هذه املرة هي األخيرة 

التي يراه فيها البشر املعاصرون.
ووفقًا ملوقع ProfoundSpace.org، تشير أحدث الحسابات 
إلى أن املذنب يتحرك في مدار مكافئ، مّما يعني أّنه غير مرتبط 
بنظامنا الشمسي، ومن غير املرجح أن يقترب منه مرة أخرى. من 
املمكن أن تؤدي جاذبية بعض األجسام غير املعروفة املوجودة 
في الفضاء السحيق إلى تغيير مدار املذنب قلياًل، مّما يعيده إلى 
مسار يمّر عبر نظامنا الشمسي. ولكن إذا حدث هذا، فمن املحتمل 
أن تمر ماليني السنني قبل أن يقترب املذنب األخضر من األرض.

الذين  بالنسبة ألولئك  أمرًا سهاًل،  املذنب  ولن تكون مشاهدة 
يعيشون في املدن أو املناطق األخرى امللوثة باألضواء الصاخبة.

»�أفاتار« يتخطى حاجز ملياري دوالر عالميًا

ن�شائح ب�شيطة للعناية بال�شعر�لمجعد

ووتر« تصّدر  أوف  واي  ذا  كاميرون »أفاتار:  جيمس  فيلم  واصل 
مبيعات التذاكر في أميركا الشمالية لعطلة نهاية األسبوع السادسة على 
املتميز على قمة  األداء  التوالي، مما يجعله أول فيلم يحظى بمثل هذا 

شباك التذاكر منذ فيلم »أفاتار« األول عام 2009.
وأضاف الجزء الجديد من السلسلة الواعدة لشركة والت ديزني 19.7 
نهاية  عطلة  خالل  والكندية  األميركية  العرض  دور  في  دولر  مليون 

األسبوع، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم األحد.
مما  دولر،  ملياري  اآلن  العاملية  اإلجمالية  الفيلم  إيرادات  وتجاوزت 

يجعله في املرتبة السادسة عماليًا.
في  دولر  مليون   56.3( املستمرة  القوية  الدولية  املبيعات  وساعدت 
 2.024 إلى  »أفاتار«  من  الثاني  الجزء  دفع  في  األسبوع(  نهاية  عطلة 

مليار دولر في جميع أنحاء العالم.
ومنذ عام مضى، تصّدر فيلم »سبايدرمان: نو واي هوم« شباك التذاكر 
ظل فيلم  بينما  أسابيع،  سبعة  مدار  على  ذلك  فعل  لكنه  عطالت،  لست 

أفاتار األصلي لكاميرون متصدرًا لسبعة أسابيع.
وقبل ذلك، كان الفيلم الوحيد خالل الـ25 عامًا املاضية الذي حقق هذا 
والذي تصّدر  النجاح الفذ هو فيلم كاميرون اآلخر »تايتانيك« )1997( 

الشباك ملدة 15 أسبوعًا.
ووصل فيلم »ذا واي أوف ووتر« اآلن إلى الهدف الذي وضعه كاميرون 
بنفسه للجزء الثاني املكلف للغاية. قبل صدوره، قال كاميرون إن كونك 

»ثالث أو رابع أعلى فيلم في التاريخ« كان بمثابة »نقطة التعادل«.
جزئيًا  تحققت  ووتر«  أوف  واي  »ذا  لفيلم  التذاكر  شباك  وهيمنة 
لشركة  الواسع  الوحيد  الجديد  اإلصدار  كان  املتنافسني.  ندرة  بسبب 
توزيع كبيرة في عطلة نهاية األسبوع، هو فيلم اإلثارة »ميسينغ« لشركة 

سكرين جيمز التابعة ملجموعة سوني وشركة ستيج 6.
2018، من  لعام  »سيرشينغ«  لفيلم  التكلفة  ثان منخفض  وهو جزء 
بطولة ستروم ريد في شخصية فتاة مراهقة تبحث عن والدتها املفقودة، 
يعرض الفيلم أيضًا عبر شاشات الكمبيوتر. الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 

7 ماليني دولر، حقق في أسبوعه األول 9.3 ماليني دولر.
لشركة يونفرسال في  ذا لست ويش«  »بوس إن بوتس:  وجاء فيلم 
محليًا  دولر  مليون   11.5 محققًا  الخامس،  أسبوعه  في  الثاني  املركز 
و17.8 مليون دولر في الخارج. وحقق الجزء الجديد من سلسلة أفالم 

األطفال الشهيرة 297.5 مليون دولر على مستوى العالم.
لشركة يونيفرسال  كما واصل فيلم الرعب والدمية املخيفة »ميغان« 
جذب رواد السينما. وحقق 9.8 ماليني دولر في أسبوعه الثالث، لتصل 

إيراداته املحلية إلى 73.3 مليون دولر.

سهلة،  ليست  املجعد  بالشعر  العناية 
صغيرة  التجعيدات  كانت  إذا  وتحديدًا 
األسلوب  معرفة  الضروري  من  وضيقة. 
إلظهار  املجّعد  الشعر  لتنسيق  األمثل 
املجّعد  الشعر  امتالك  ورونقه.  جماله 
إذا تجنب أصحابه األخطاء  يصبح ميزة 

الشائعة في قصه وتنسيقه.
لالهتمام  املثلى  الطريقة  هي  فما 
إذًا؟ وما هي قواعد قّصه  بالشعر املجّعد 

وتنسيقه؟  
اعتماد  من  بّد  ول  األخرى،  الشعر  أنوع  عن  املجّعد  الشعر  يختلف 
تقنيات وطرق معينة في قصه والعناية به، من أجل الوصول إلى النتيجة 
بالخبرة  يتمتع  الذي  الشعر  مزين  إلى  اللجوء  مثاًل  املهم  من  املأمولة. 
الالزمة في قص الشعر املجعد تحديدًا. ويجب تجّنب أخطاء معينة عند 
قص الشعر، خصوصًا أنه يبدو وكأنه يتطلب وقتًا أطول لينمو مقارنة 
بالشعر األملس، وإن كان في الواقع ينمو باملعدل نفسه. ويفّضل قّص 
أطراف الشعر املجّعد من وقت إلى آخر وبانتظام، ولو لم يبد ّأنه بحاجة 
جمال  وعلى  صحي  شعر  على  للحفاظ  أساسية  خطوة  هذه  ذلك.  إلى 

تجعيداته لتجّنب هبوطها.
طبيعة  أجعد  شعر  لكّل  إْذ  فعلية،  كارثة  مبلاًل  الشعر األجعد  قص 
خاصة به وتجعيدات مختلفة. لذلك، يجب قّصه بحسب التجعيدات التي 
الكل عند تقسيم الشعر  يتميز بها، بما أن قّصة واحدة ل تنطبق على 
وتسريحه. قد ل تكون القّصة متساوية، ويمكن قص الشعر بنسب زائدة 
في مواضع معينة. يجب عدم التعامل مع الشعر األجعد كما لو كان أملس 
عند قّصه. في الواقع، ينصح الخبراء بتناول كّل من خصل الشعر املجّعد 

بشكل منفرد، والقّص بطريقة متناسبة مع طبيعة كل حالة على حدة.
مع  الشفرة  واستخدام  املقّص  ب  تجُنّ األفضل  من  أخرى،  جهة  من 

من  املزيد  سيوّلد  املقّص  املجّعد.  الشعر 
وقت  في  مالحظتها  يمكن  التي  املشاكل 
تجعيدات  على  الحصول  من  فبدًل  لحق. 
جميلة من األسفل، ل يبرز الشكل الجميل 
للقصة. في الواقع، إذا كنتم من أصحاب 
مزين  على  والسميك،  الكثيف  الشعر 
لكم،  املناسب  األسلوب  يجد  أن  الشعر 
من  بدًل  عيشكم،  لنمط  املالئم  والحل 
الخطوة  هذه  فمثل  كثافته.  من  التخفيف 
يمكن أن تفسد طبيعة شعركم وتجعيداته.

وإذا كنتم تعانون من الشعر املتطاير، من املهم أن تعرفوا أن املشكلة 
ليست في طبيعة شعركم ول في القّصة، بل غالبًا ما يكون الشامبو الذي 
تستخدمونه هو السبب. قد تنتج هذه املشكلة عن جفاف الشعر أيضًا، 
إلى  يحتاج  األجعد  الشعر  أن  كافية، خصوصًا  بمعدلت  ترطيبه  وعدم 
ترطيب أكثر من الشعر األملس. هذه املشكلة ستزول بمجرد أن ترطبوا 

شعركم، وتعتمدوا الشامبو املناسب له.
الذي  ذلك  ألن  السلفات،  من  الخالي  الشامبو  اختيار  على  احرصوا 
الشعر  يحتاج  الطبيعية.  الزيوت  الشعر  ُيفقد  السلفات  على  يحتوي 
الناعم املجعد لشامبو مغٍذ كل بضعة أيام، أما الشعر املتوسط املجعد، 
فكل يومني أو ثالثة. وبالنسبة للشعر السميك املجعد، فيكفي غسله مرة 
أو مرتني في األسبوع لتجنب استنفاذ الزيوت الطبيعية منه. يمنح ذلك 
لشعركم إحساسًا بالنظافة والنتعاش، وتبقى التموجات محددة جيدا 
يمكنكم  وأخرى،  إنعاش شعركم بني غسلة  إلى  احتجتم  وإذا  وحيوية. 
على  يحتوي  الذي  الشامبو  تجنبوا  كما  الجاف.  الشامبو  استخدام 
التي يجب تجّنبها  الشائعة  األخطاء  األجعد. ومن  السيليكون لشعركم 
إْذ ل تظهر طبيعته بشكل واضح  هو تمليس الشعر املجعد قبل قّصه، 

حينها، وثمة احتمال بقّصه قصيرًا إلى حد زائد.

بعد 50 �ألف عام من �لغياب... »�لمذنب 
�الأخ�شر« يطّل على �الأر�ض من جديد

س�ت ي�س�ت ي�س�ركون في ت�أبين اركون في ت�أبين البنة الوحيدة لإلفي�س بري�سلي �المئ�المئ�
غريسالند،  في  املئات  احتشد 
ماري  ليزا  املغنية  لتأبني  األحد، 
بريسلي في قصر في ممفيس بولية 
والدها  عن  ورثته  األميركية  تنيسي 
الروك إلفيس  موسيقى  أسطورة 

بريسلي.
وتوفيت بريسلي في 12 يناير عن 
عمر ناهز 54 عاما. وفي وقت سابق 
مستشفى  إلى  ُنقلت  اليوم،  ذلك  من 
تقارير  بعد  أنجليس  لوس  بمنطقة 
عن إصابتها بسكتة قلبية في منزلها.

بريسلي  بريسيال  والدتها  وقالت 
يا  مفطورة  »قلوبنا  التأبني  أثناء 
ليزا ماري  كانت  ليزا وكلنا نحبك... 
بريسلي أيقونة وقدوة وبطلة خارقة 

لكثير من الناس حول العالم«.
املمثلة  هن  بنات  ثالث  وللراحلة 
رايلي كيوه والتوأمان فينلي وهاربر 
 14 لوكوود اللتان تبلغان من العمر 

عاما.
املوسيقية  مسيرتها  ليزا  وبدأت 
 2003 عام  األول  بألبومها  الخاصة 
بعنوان »تو هوم إت ماي كونسيرن« 
بألبوم  وأتبعته  األمر(  يهمه  )ملن 
 ،2005 عام  اآلن(  )ماذا  وات«     »   ناو 
العشرة  املراكز  إلى  وصل  وكالهما 
 »200 »بيلبورد  قائمة  في  األولى 

ألكثر األلبومات مبيعا.
مرات،  أربع  ماري  ليزا  تزوجت 
البوب مايكل  أزواجها  ومن 

جاكسون واملمثل نيكولس كيدج.
إللفيس  الوحيدة  اإلبنة  وكانت 
كانت  عندما  توفي  الذي  بريسلي، 
العمر تسع سنوات بسبب  من  تبلغ 
 42 ناهز  القلب، عن عمر  في  قصور 
غريسالند.  في   1977 عام  في  عاما 
سياحي  جذب  منطقة  اآلن  والقصر 

شهيرة.
وأفراد  بريسلي  إلفيس  دفن  تم 
بمنزل  حديقة  في  عائلته  من  آخرين 
أيضا  هناك  ليزا  وُدفنت  غريسالند. 
قبل مراسم التأبني اليوم إلى جانب 
توفي  الذي  كيو  بنيامني  ابنها  قبر 

عام 2020 عن عمر ناهز 27 عاما.


