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احلكومة تواصل التخبط
يف معاجلة ملف اللحوم احلمراء  

الم�ستوردون: اإلغاء �سرط الوزن لن يوقف ارتفاع الأ�سعار 
والعفاء من  TVA وحده قد يعيد اللحم اإلى موائد الفقراء
جميع التدابير احلكومية للتشجيع على االستيراد منيت بالفشل

أعلن البرلمان المغربي، في ختام بيانه المندد بالموقف البرلماني 
بين  ما  العالقات  في  النظر  بإعادة  ق��راره  عن  األخير،  األوروب��ي 

المؤسستين التشريعيتين في المغرب وأوروبا.
وفي تدقيق النظر فإن الرد المغربي هو تنبيه إلى وجود أزمة 
ثقة مع البرلمان األوروبي، عندما تم استعماله، بشكل ُمقنَّع، من 

طرف أطراف أوروبية إلرسال رسائل تأزيم.
ولعلنا لن نجانب الصواب بالقول إن في الدعوة إلى إعادة النظر، 
بعض من اختصاص تنفيذي، يعبر عنه البرلمان، كتجسيد إلرادة 
شعبية عن موقف الدولة الذي ستصرفه عبر عديد أذرعها ومنها 

الجهاز التنفيذي.
وفي سياق ذلك يجدر تسجيل ما يلي: 

1� العالقة، التي تربط برلمان المغرب بالبرلمان األوروبي، هي 
اللجنة المشتركة، األوروبية المغربية، كعالقة مؤسساتية وحيدة 
تركز في أداء دورها لخدمة البالد على اإلقناع واللوبييينغ والتنسيق 
وما إلى ذلك، مع كل ما يحيط بذلك من مسارات مفتوحة على كل 
التيارات الهوائية اإلديولوجية الممكنة، في خارطة واسعة تحجم، 

بهذا القدر أو ذاك، من تأثيرها في خارطة الفعل البرلماني.
ومع ذلك فإن دعوة البرلمان إلى انعقادها والتشاور في مستجدات 
الوضع مسألة ضرورية وذات معنى، بل تكون العتبة األولى للتحرك 

بعد القرار.
بل هو قرار استباقي لما قد يتفرع عن القرار األوروبي، من حيث 
مناقشات الجلسة العامة، وما يرتبط بقضايا أخرى قد تستعمل 
فيه الذراع البرلمانية للمزيد من خلط األوراق والتأثير سلبا على 

التعاون المغربي األوروبي..
  2 - العمل بالفصل بين االتحاد األوروبي كمؤسسة وبين الدول 
التي تقف وراء قرار البرلمان، وهو ما يذكرنا بالطريقة الناجحة 
التي اعتمدها المغرب في تدبير األزمة مع إسبانيا، حيث ظل يعمل 
من أجل فصل المسارين، بالرغم من القرار البرلماني الذي صدر 
تقريبا بنفس األصوات وبنفس التحرك..اللذين صاحبا القرار األخير.
3-  وفي الصنف ذاته ال بد أن ندرك بأن االتحاد كمؤسسة واحدة 
أو كدول لها عالقات خاصة مع المغرب، على مستوى المؤسسات 
صاحبة القرار )المجلس والمفوضيات(، وقلما تجد دوال على نفس 
المسافة من التفاهم ألجل موقف موحد في العديد من القضايا بما 
فيها العالقة مع المغرب، وفي قلب المؤسسة األوروبية فإن عالقة 
فرنسا، التي تحركت من خالل فريقها النيابي ضد المغرب، بألمانيا، 
ليست على ما يرام.. كما تبين بمناسبة الذكرى الستين التفاقية باريز 
المتعلقة بالعالقة بين البلدين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وهي تبين الصعوبة في تعاون البلدين والعجز في االتفاق على 

تقديم أجوبة مشتركة متفق عليها بينهما  .
وهو بحد ذاته مبرر كي يفسر لماذا لم تستطع باريس أن تحرك 
المؤسسات األوروبية التنفيذية ولجأت إلى السوق اإليديولوجية 
في البرلمان للبحث عن مستهلكين لغضبها على المغرب وأعوان 

تسويق معتمدين للخدمة!
بل إن المنافسة العسكرية أصحبت أكثر حدة مع برلين منذ رفع 
التحفظ الدستوري على الرفع من الميزانية العسكرية، وإعادة النظر 
في العقيدة األلمانية بهذا الخصوص..وهوما يفسر غير قليل من 
الجهود الفرنسية في الرفع من ميزانيتها العسكرية والدخول إلى 

سوق التسليح، دوليا، استباقا لمنافسات أوروبية في المجال...
هذا المثال ال يحصر كل ما يتم بين دولتين تعتبران مركزيتين 
في القرار األوروبي التنفيذي، ولكنه ال شك يفسر عجز باريس في 
مع سمك  تجرب حظها  أن  واختيارها  التنفيذي،  بالدرع  الدخول 

القرش من زاوية البرلمان..
ولعل المغرب، الذي كان يتطلع إلى مقاربة أكثر وضوحا والتزاما، 
كما فعلت إسبانيا، تقوم بها باريس لخدمة المصالح المشتركة بناء 
على قاعدة الوضوح والصداقة والتعامل األخالقي، أدرك أن عليه أن 
يرسل رسائل مشفرة إلى الدول التي أرسلت له رسالة مقنَّعة عبر 
البرلمان األوروبي.. ومن ذلك تعليق التعاون العسكري مع باريس 
والتعاون مع العدل في فرنسا من طرف القضاء المغربي، بعد أن 

كالت له فرنسا عبر فريقها البرلماني كل القدح والتشويه! 
4� المعالجة الحكومية، ستتعامل مع كل دولة من دول االتحاد 
األوروبي على حدة، ال سيما وأن األجهزة التنفيذية األوروبية، هي 
في غالبها على مستوى رفيع من العالقة مع الرباط، أضف إلى ذلك 
أن الرئاسة يتوالها اليوم صديق المغرب بيدرو سانشيز..كما أن 
الدول األساسية في أوروبا قد تقدمت على ساحة القضية الوطنية 

)11 دولة تدعم الحكم الذاتي (.
 5-  ضرورة تحرك المؤسسات التي كانت معنية بمضامين القرار 
لحقوق  الوطني  والمجلس  للصحافة  الوطني  المجلس  سيما  ال 
اإلنسان وغيرهما من المؤسسات، والتي صار عليها الترافع أمام 
اللجنة األوروبية ومواجهة الخصوم في عقر دارهم على غرار قضية 
»أنتينا تريس« الخاصة بتشويه الحقائق في أحداث أكديم إزيك.

6 - لقد تراكمت العديد من األدبيات األوروبية التي صدرت عن 
االتحاد األوروبي بنفسه في قضية حقوق اإلنسان.  

أن قدموها  أوربيين  لمفوضين  يتوفر عليها وسبق   والمغرب 
في  رصاصات  تظل  أن  يمكن  وال  الدولي  والمجتمع  اإلعالم  إلى 
فيه خدمة  لما  أن نعيد استعمالها  لنا، علينا  بالنسبة  الماسورة 

الحقيقة ليس إال..
المغرب يتحرك في مناخ أوروبي جماعي حذر، بالرغم من قوة 
التعاون واإلشادة بالطبيعة االستراتيجية والمتفردة للعالقة بين 
االتحاد والمغرب، وفي هذا نجد أن زيارة بوريل التي سبقت القرار، 
يمكن أن تعتبر استباقا باالتجاه اإليجابي، كما قد تعتبر استباقا 
لردود الفعل المغربية، في الحالة األولى يعني االستباق أن الممثل 
السامي لشؤون الخارجية واألمن أراد أن يبعث رسالة مفادها أن 

العالقات من القوة بمكان بحيث لن تتأثر بالقرار قبل صدوره. 
وفي الحالة الثانية، فإنه استباق يعني بأن ردود الفعل المغربية 
إلى  يسارع  أن  عليه  وأن  الشراكة،  هذه  تعلق  وقد  حادة  ستكون 
الزيارة حتى ال تتأثر بمناخ القرار ويطمئن الطرف المغربي على 

هذه الواجهة…
وعلى كل فإن التقدير المغربي للموقف يعرف بالتمييز بين األنواع، 
كما يقال، وال يمكن خلط التاكيتيك والعابر باالستراتيجي والبنيوي!
واللحظة لحظة وضوح وتعامل شفاف وتكريس للديبلوماسية 

التي تعمل بهما..
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�ضمن هذا العدد

سينما

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

كيف �سيدبر 
المغرب ما 

بعد القرار 
البرلماني 
الأوروبي؟

أنس عثمان
تنظم لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
بالمغرب )يرأسها األستاذ عمر السغروشني(، بالشراكة 
مع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب )يرأسها األستاذ 
العالمة أحمد العبادي(، إحياء لليوم العالمي لحماية 
المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة دولية رفيعة 
وهامة جدا، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، 
يومه السبت 28 يناير 2023، حول موضوع: » المعطيات 
ذات الطابع الشخصي، حضارية التقاسم واحترام الحياة 
الخاصة«. وهو موضوع آني، على مستويات اهتمام 
في هذا  المشاركين  نوعية وقيمة  بدليل  عالية،  دولي 
والثقافات  القارات  مختلف  من  الرفيع  العلمي  اللقاء 
والديانات، حيث تسجل مشاركة لممثلين عن الفاتيكان 

والطائفة اليهودية عبر العالم.
الندوة التي ستنطلق في التاسعة والنصف صباحا 
بقاعة الندوات بمقر أكاديمية المملكة، ستعرف مشاركة 
الحجمري  الجليل  عبد  لألكاديمية  الدائم  السر  أمين 
للعلوم  الثاني  الحسن  ألكاديمية  الدائم  السر  وأمين 
الرابطة  ورئيس  الفهري،  الفاسي  عمر  والتكنولوجيا 
المحمدية للعلماء أحمد العبادي ورئيس لجنة حماية 
السغروشني  عمر  الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات 
والرئيس المدير العام لبريد المغرب أحمد أمين بنجلون 
التويمي )الذي سيشرف أيضا على حفل تقديم الطابع 
اليوم  بمناسبة  إص��داره  تم  ال��ذي  الخاص  البريدي 
الشخصي(.  الطابع  ذات  المعطيات  لحماية  العالمي 

تليها محاضرة االفتتاح الرسمية الكبرى التي سيلقيها 
جواو كاناتاكي المقرر األممي السابق للحق في الحياة 
الخاصة ورئيس شعبة سياسة اإلعالم والحكامة بكلية 

علوم المعرفة بمالطا.
مثلما تسجل الندوة الدولية الرفيعة هذه، مشاركة 
كل من المحامي غريمو فاال )مقرر »البيانات الغيرية« 
باتحاد المحامين الفرنسيين بباريس(، وإريك صالوبير 
)رئيس مؤسسة الحقوق التكنولوجية( وشارل مورغان 
)من المكتب الدولي الكندي ماكارتي للمحامين( وعمر 
السغروشني في محور: »ما فوق البيانات المفتوحة، 
الثقة  مفتاح  الرقمية  و«الهويات  الغيرية«  البيانات 
الرقمية«. تليها الجلسة العلمية الثانية برئاسة األستاذ 
أحمد العبادي حول موضوع »أية مرجعية قيمية لحماية 
الحياة الخاصة ضمن مجتمع المعلومات؟«، بمشاركة 
بيرناديت راي ميموزو رويس )أستاذة مبرزة بالمعهد 

جون  الراهب  بتولوز(،  للفاتيكان  التابع  الكاثوليكي 
الكاثوليكي  بالمعهد  األبحاث  )مدير  بواريي  ميشال 
المحمدية  الرابطة  )عضو  األنصاري  فريد  لتولوز(، 
إريك  بالرباط(،  الدولية  بالجامعة  واألستاذ  للعلماء 
التكنولوجية(  الحقوق  مؤسسة  )رئيس  صالوبير 
والحاخام اليهودي ألبير ساسون. لتنطلق في الزوال 
الجلسة الثالثة التي يرأسها األستاذ إبراهيم بوعبيد 
)عضو لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
العالمية  الفلسفية  »التيارات  محور:  في  بالمغرب(، 
ضمن  الشخصي«  الطابع  ذات  المعطيات  النتشار 
الفضاءات األروبية واألمريكية واإلفريقية والفرانكوفونية 
الفاسي  ريم  بمشاركة  والمغربية.  التينية  واألمريكو 
والحائزة  بوردو  بجامعة  محاضرة  )أستاذة  الفهري 
على الجائزة الدولية لسنة 2022 للمجلس الدستوري 
الفرنسي(، شوقي قاديس )رئيس الجمعية الفرنكوفونية 
الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  حماية  لمؤسسات 
ورئيس رابطة حماية المعطيات الشخصية بتونس(، 
آوا نداي )رئيسة مؤسسة حماية المعطيات الشخصية 
بالسنغال(، ثم بياتريس أنشورينا )رئيسة هيئة حماية 

المعطيات الشخصية باألرجنتين(.
لتختتم الندوة الدولية الهامة هذه، بإصدار توصيات 
تهم محور »حضارية التقاسم واحترام الحياة الخاصة 
ضمن منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي« 
التي ستكون مرجعا معتمدا ضمن اآلليات الدولية لحماية 
المكانة  موقع  من  الشخصي،  الطابع  ذات  المعطيات 
الدولية الرفيعة للمغرب في هذا المجال وريادته إفريقيا 

وعربيا وإسالميا فيها.

ندوة دولية رفيعة بالرباط حول »المعطيات ذات الطابع 
ال�سخ�سي، ح�سارية التقا�سم واحترام الحياة الخا�سة«

املخرجة مها حاج:
ما اأو�سلني لل�سينما هو حبي 

لالأفالم والأدب والر�سم

جان لوك غودار:
هل ما زلت ترى ال�سحون 

مت�سخة؟

عبد ال�سالم الم�ساوي: ال�سبيبة 
التحادية بوجدة في خدمة اإن�سانية

عندما خرج المغاربة في تظاهرات 
لدعم وثيقة ال�ستقالل

ورجال  نساء  ومعه  المغربي  الشعب  يخلد 
التحرير  وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة 
 79 الذكرى   2023 يناير  و31   30 و   29 أيام 
يناير  و31   30 و   29 ل  الشعبية  لالنتفاضة 
1944، التي اندلعت تأييدا لحدث تقديم وثيقة 
المطالبة باالستقالل، واستنكارا لحمالت القمع 
والتنكيل واالعتقاالت التي أقدمت عليها سلطات 
اإلقامة العامة للحماية الفرنسية الستهداف زعماء 
وقادة الحركة الوطنية ومناضليها وعموم أبناء 
الشعب المغربي إثر تقديم هذه الوثيقة التاريخية 
والميثاق  والشعب  العرش  إلرادة  المجسدة 
التاريخي لنضالهما البطولي في سبيل الحرية 

واالستقالل والسيادة الوطنية.    
ففي مثل هذه األيام من سنة 1944، خرجت 
حشود الجماهير الشعبية من قلب مدينة الرباط 
للحماية  العامة  اإلقامة  سلطات  بإقدام  منددة 
الوطنية،  الحركة  اعتقال زعماء  الفرنسية على 
وقد بلغ صدى هذه المظاهرات ولي العهد آنذاك 
جاللة المغفور له الحسن الثاني طيب اهلل ثراه 
سوره  فتخطى  المولوي،  المعهد  بداخل  وهو 

والتحق بصفوف المتظاهرين.
وق�د عبر جاللت�ه طي�ب هلل ثراه عن ارتسام�ات�ه 
عن ذل�ك اليوم بقوله: "هناك تاريخ مضبوط ظل 

ذلك  في   .1944 يناير   29 هو  بذاكرتي  عالقا 
اليوم، اكتسح جمهور من المتظاهرين شوارع 
الرباط، مرددين شعارات المطالبة باالستقالل، 
داخل  وأن��ا  المظاهرات  ه��ذه  ص��دى  وبلغني 
والتحقت  س��وره،  فتخطيت  المولوي،  المعهد 
األثر  مبرزا  اهلل  رحمه  وأضاف  بالمتظاهرين. 
"لقد  قال:  حيث  التاريخي  الحدث  لهذا  القوي 
29 يناير بصماته بعمق في ذاكرتي،  ترك يوم 
كان معي يومئذ ثالثة من رفاقي في المعهد، وكنا 
نصيح بصوت واحد: سنحصل على االستقالل".
وأم�ام حمالت القمع والمالحقات والمضايقات 
للسلطات االستعمارية التي تلت حدث تقديم وثيقة 
المطالبة باالستقالل، ألح بطل التحرير واالستقالل 
جاللة المغفور له محمد الخامس قدس اهلل روحه 
على اإلفراج عن المعتقلين جميعهم، لكن سلطات 
اإلقامة العامة للحماية الفرنسية استغلت مقتل 
بإنزال  وتقوم  المدينة  لتطوق  األوروبيين  أحد 
الذين  المتظاهرين  على  النار  وأطلقت  قواتها، 
دافعوا عن أنفسهم بكل شجاعة واستماتة، مما 
خلف شهداء رووا بدمائهم الزكية شجرة الحرية 
أشد  حقهم  في  صدرت  ومعتقلين  واالستقالل، 

األحكام وأقساها.

االنتفاضة الشعبية لـ 29 و30 و31 يناير 1944

جاللة الملك يعزي في رحيل 
الفنانة القديرة خديجة اأ�سد

02

03

»فاطمة رومات«  تتحدث لالتحاد 
ال�ستراكي  عن موؤلفها الذي تم اختياره 

من  بين اأف�سل 20 كتابا في العالم

اجتماع المجل�س الوطني للحزب 
يومه ال�سبت 28 يناير 2023 

يعقد المجلس الوطني لالتحاد االشتراكي 
السبت  يومه  اجتماعا   الشعبية،  للقوات 
28 يناير 2023 ابتداء من الساعة التاسعة 
والنصف صباحا، بالمقر المركزي للحزب، 
النظامين األساسي  وذلك طبقا لمقتضيات 

والداخلي للحزب، وفق جدول األعمال التالي:
-تقرير المكتب السياسي حول األوضاع 

السياسية والتنظيمية وآفاق العمل.
خالصات  على  والمصادقة  -المناقشة 

المجلس الوطني.
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الدورة 16 من الدوري االحترايف
ال�سلطات المحلية تحرم الرجاء 

والمولودية من جماهيرهما
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ونشوية،  حلوة  جذرية  خضروات  الحلوة  البطاطا 
تزرع في أنحاء العالم كافة، وتأتي في أحجام وألوان 
وهي  واألرجواني.  واألبيض  البرتقالي  مثل  مختلفة، 
األكسدة  ومضادات  واملعادن  بالفيتامينات  غنية 

واأللياف، ولها فوائد صحية عدة.
من  عالية  نسبة  على  الحلوة  البطاطا  تحتوي 
أضرار  من  الجسم  تحمي  التي  األكسدة  مضادات 
الجذور الحرة واألمراض املزمنة. كما أنها مصدر غني 
الكوب  يحتوي  إذ  واملعادن،  والفيتامينات  باأللياف 
املخبوزة  الحلوة  البطاطا  من  غرام(   200( الواحد 
وأربعة  الكربوهيدرات،  من  غرامًا   41 على  القشر  مع 
غرامات من البروتني، و6.6 غرامات من األلياف، و213 
في املائة من االحتياجات اليومية من فيتامني أ، و44 
سي،  فيتامني  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في 
املنغنيز،  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في  و43 
النحاس،  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في  و36 
حمض  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في  و35 
االحتياجات  من  املائة  في  و34   ،)5 )ب  البانتوثينيك 

اليومية من فيتامني ب 6.
األكسدة،  مضادات  على  الحلوة  البطاطا  تحتوي 
إضافة الى نوعني من األلياف: األلياف القابلة للذوبان 
األمعاء.  التي تساهم في صحة  للذوبان  القابلة  وغير 
األلياف  تمتص  األلياف.  هضم  الجسم  يستطيع  ال 
تضيف  بينما  البراز،  وتلني  املاء  للذوبان  القابلة 
البراز  إلى  كبيرة  كميات  للذوبان  القابلة  غير  األلياف 
لتسهيل خروجه. وتتغذى البكتريا املفيدة في األمعاء 
في  املوجودة  األكسدة  مضادات  أن  كما  األلياف،  على 
البطاطا الحلوة األرجوانية تعزز نموها. وترتبط هذه 
وتقليل  لألمعاء  أفضل  من البكتيريا بصحة  األنواع 
القولون  متالزمة  مثل  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
العصبي )IBS( واإلسهال املعوي. وقد تم ربط األنظمة 
 20-33 على  تحتوي  التي  باأللياف  الغنية  الغذائية 
اإلصابة  خطر  بانخفاض  يوميًا  األلياف  من  غرامًا 

بسرطان القولون، وزيادة انتظام حركة األمعاء.
)البيتا  األكسدة  بمضادات  غنية  الحلوة  البطاطا 
كاروتني( التي تعطي اللون البرتقالي للبطاطا، وتتحول 

إلى فيتامني أ في الجسم. يحتوي الكوب الواحد )200 
من البطاطا الحلوة البرتقالية املشوية مع القشر،  غ( 
على أكثر من ضعف كمية البيتا كاروتني التي يحتاجها 
الشخص البالغ يوميًا. وُيعد نقص فيتامني أ الشديد 
مصدر قلق في البلدان النامية، ويمكن أن يؤدي إلى نوع 
خاص من العمى يعرف باسم جفاف امللتحمة. ويساعد 
البطاطا  مثل  كاروتني،  بالبيتا  الغنية  األطعمة  تناول 
الحلوة البرتقالية، في منع هذه الحالة وحماية خاليا 

العني من التلف وتحسني صحتها.
إلى  األرجوانية  الحلوة  البطاطا  استهالك  يؤدي 
أن  الدراسات  إحدى  فقد وجدت  املخ.  تحسني وظائف 
األنثوسيانني املوجود في البطاطا الحلوة األرجواني، 
يساعد  أن  يمكن  لذلك  لألكسدة،  مضادة  له خصائص 
االلتهاب  عالمات  تقليل  طريق  عن  الدماغ  حماية  في 
وأظهرت  الحرة.  الجذور  ومحاربة  الذاكرة  وتحسني 
بالفواكه  الغنية  الغذائية  النظم  أن  الدراسات 
بانخفاض  ترتبط  األكسدة  ومضادات  والخضروات 
خطر اإلصابة بالتدهور العقلي والخرف بنسبة 13 في 

املائة.
البطاطا الحلوة البرتقالية واحدة من أغنى املصادر 
الطبيعية للبيتا كاروتني الذي يتم تحويله إلى فيتامني 
الفيتامينات  من  أ  فيتامني  ويعتبر  الجسم.  في  أ 
ربط  فقد  الصحي،  املناعة  نظام  لدعم  الضرورية 
انخفاض مستوياته في الدم بانخفاض املناعة. كما أنه 
أساسي للحفاظ على صحة األغشية املخاطية وخاصة 
يتعرض  الذي  املكان  هي  واألمعاء  األمعاء.  بطانة  في 
املحتملة،  األمراض  مسببات  من  للعديد  الجسم  فيه 
لذلك تعد القناة الهضمية الصحية جزءًا مهمًا من نظام 
املناعة الصحي. وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامني 
أ يزيد من التهاب األمعاء، ويقلل من قدرة جهاز املناعة 

على االستجابة بشكل صحيح للمخاطر املحتملة.
العديد  على  األرجوانية  الحلوة  البطاطا  تحتوي 
تساعد  التي  )أنثوسيانني(  األكسدة  مضادات  من 
معينة  أنواع  من  والحماية  اإلصابة  خطر  تقليل  في 
الخاليا  نمو  إبطاء  على  تعمل  حيث  السرطانات،  من 

السرطانية في املثانة، والقولون، واملعدة، والثدي.

»ميتا« تعتزم ال�سماح 
لترامب بالعودة اإلى 

»في�سبوك« و»اإن�ستغرام«

كلب »يقتل« �سيادًا 
اأميركيًا بالر�سا�ص

بإعادة  قريبًا  السماح  تعتزم  أنها  األربعاء،  العمالقة،  ميتا  أعلنت شركة 
»فيسبوك«  ترامب على  السابق دونالد  األميركي  الرئيس  حسابي  تفعيل 
و«إنستغرام«، بعد عامني من حظره، في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 

على مبنى الكابيتول.
وقال رئيس »ميتا« للشؤون الدولية، نيك كليغ، في بيان: »سنعيد تفعيل 

حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في األسابيع املقبلة«.
وذكرت الشركة أنه »إذا نشر ترامب مزيدًا من االنتهاك للمحتوى، سُيزال 
على  اعتمادًا  وسنتني،  شهر  بني  تراوح  ملدة  الحساب  وسُيعلَّق  املحتوى، 

خطورة االنتهاك«.
للتواصل االجتماعي تروث  له، قال ترامب على منصته  وفي أول تعليق 
سوشال إن »منع رئيس أميركي من استخدام فيسبوك ال ينبغي أن يحصل 
ترشحه  أعلن  الذي  ترامب  كان  إن  أو  متى  الواضح  من  يكن  ولم  مجددًا«. 

للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى املنصتني.
لكن امللياردير البالغ 76 عامًا ادعى بطريقة تنطوي على الكثير من التبجح 

أن تغييبه أدى إلى خسارة »فيسبوك« مليارات الدوالرات من قيمته.
عندما   ،2021 يناير   6 تمرد  من  يوم  بعد  ترامب  »فيسبوك«  حظرت 

حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيسًا، باقتحام مبنى 
الكابيتول في واشنطن.

وكان نجم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات قد أمضى أسابيع في 
بتهمة  ُسرقت منه، والحقًا حوكم  الرئاسية  االنتخابات  بأن  ملزاعم  الترويج 

التحريض على أعمال الشغب.
يطلب  ميتا،  شركة  إلى  غاست، رسالة  محاميه، سكوت  وّجه  أن  وسبق 
التي يبلغ عدد  الفورية للمنصة«  »إعادة ترامب  فيها عقد اجتماع ملناقشة 
متابعيه عليها 34 مليونًا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي على ترشيح 
الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر. وكتب غاست: »نعتقد أيضا 
أن الحظر املستمر يعد جهدًا متعمدًا من قبل شركة خاصة إلسكات الصوت 

السياسي« لترامب.
ويعود بعض الفضل في فوز ترامب املفاجئ، في االنتخابات الرئاسية عام 

2016، إلى تأثيره الهائل على وسائل التواصل االجتماعي.
أعاد مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، أيضًا تفعيل حساب ترامب 
على املنصة في نوفمبر املاضي، بعد أيام من إعالن الرئيس السابق قراره 

الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى اآلن.

أب،  قتل كلب بالرصاص صيادًا أميركيًا كان جالسًا في املقعد األمامي ملركبة بيك - 
إثر دوسه على بندقية موضوعة في املقاعد الخلفية، وسط الواليات املتحدة، في األيام 

املاضية، وفق ما قالت الشرطة.
كانت  حيث  للمركبة،  الخلفي  املقعد  في  املاضي،  السبت  موجودًا،  الحيوان  وكان 
ما  وفق  تشغيله«،  إلى  أدى  ما  السالح  على  »داس  »معدات للصيد وبندقية«، عندما 

أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في والية كنساس الريفية.
وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الثالثني، كان جالسًا بجانب 

مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. وقد »توفي على الفور متأثرًا بإصابته«.
مرتبط  ما حصل  فإن  األولية،  املعلومات  بحسب  لكن،  متواصاًل.  التحقيق  يزال  وال 

بـ«حادث صيد«، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.
ولم تكشف السلطات عما إذا كان الضحية صاحب الكلب.

الواليات  في  خصوصًا  املتحدة،  الواليات  في  واسع  نطاق  على  األسلحة  وتنتشر 
الريفية، حتى أن عدد األسلحة املتداولة في البالد يفوق عدد السكان.

وتشهد البالد الكثير من الحوادث املأساوية، تنتج أحيانًا عن إطالق أطفال النار خالل 
اللهو باألسلحة.

فوائد 
البطاطا 
الحلوة 

وإعادة  بتصميم  الساتي  ستيڤ  العراقي  األزياء  مصمم  اشتهر 
إحياء املالبس الفولكلورية العراقية املنتشرة بني الطوائف والقوميات 

املختلفة، في محاولة للحفاظ على األزياء الفولكلورية من االندثار.
بدأ ستيڤ مهنة خياطة املالبس وتصميمها بعد مغادرته العاصمة 
أعقبت  التي  األمنية  األوضاع  بسبب   ،2004 العراقية بغداد عام 

الغزو، وتوّجه إلى سورية التي كانت مالذًا آمنًا في ذلك الوقت.
األزياء  حياكة  وكيفية  الخياطة  أصول  ستيڤ  تعّلم  هناك، 
العراقية  الجالية  استقبلته  الذي  األمر  وهو  العراقية،  الفولكلورية 

بالترحاب.
قّرر   ،2006 أربيل، في عام  إلى  العراق، وتحديدًا  إلى  بعد عودته 
الجديد«:  »العربي  مع  حديث  في  قال  عمله.  في  االستمرار  الساتي 
األشورية  املسيحية:  الفولكلورية  باألزياء  اهتمامًا  أكثر  »صرت 
والسريانية والكلدانية، خاصًة أّنها صارت على حافة االنقراض، ولم 

يعد يعمل في صناعتها سوى عدد قليل من الناس«.
وجمع  الثياب  هذه  أصول  عن  أكثر  البحث  إلى  الساتي  ذلك  دفع 
املعلومات عنها، عبر القراء وعبر العمل مع املختصني في تصميمها.

التي  القديمة  األساليب  على  معتمدًا  بالعمل  »بدأت  وأضاف: 
تعّلمتها، لكّنني أدخلت عليها ملساتي وأفكاري وألواني«.

من  أخرى  وأجزاء  املوصل  ملدينة  داعش  تنظيم  احتالل  وأّدى 
شمال العراق في عام 2014 إلى وضع جزء من األزياء الفولكلورية 
تحت خطر االندثار، ما صّعب من مهمة الساتي في الحفاظ على هذا 

الفولكلور الشعبي.
مماثلًة  ثّم يحوك نسخًا  ومن  األصلية،  القطع  يجمع  الساتي  كان 
عنها، كنوٍع من الهواية الخاصة. لكن بعد السنوات العصيبة التي 
بأزيائه  املعجبني  عدد  ازداد  داعش،  تنظيم  مع  العراقيون  شهدها 

وتصميماته، وارتفع الطلب عليها، ما دفعه إلى تطوير موهبته.
ويشرح: »بعد تحرير املوصل، وجدت أّن من الضروري العمل على 
لذا  انقرض من سهل نينوى،  أّن بعضها  الثياب، خاصًة  إنتاج هذه 

بدأت بالبحث عن األزياء التقليدية واستنساخها«.
أن  شخص  أي  يقدر  عصرية  مالبس  تطوير  »استطعت  ويتابع: 
الجاليات  بني  وخارجه  العراق  داخل  بشّدة  مطلوبة  وهي  يلبسها، 

العراقية املنتشرة في العالم«.
يبذل الساتي جهدًا مضاعفًا إلنجاز عمله، بسبب عدم امتالكه فريقًا 
واملعارض  املهرجانات  من  العديد  في  شارك  فقد  ذلك  مع  متكاماًل، 

املتعّلقة باألزياء، في أربيل واملوصل وبغداد.
ياسر  بيتنا،  مؤسسة  في  املوصلي  التراث  متحف  مدير  ووصف 
بأّنه  الساتي  الجديد«،  ستيڤ  »العربي  مع  حديث  في  الكوياني، 
»مبدع وفنان ومبتكر بإعادة إحيائه األزياء التراثية القديمة في كّل 

العراق، ال في محافظة نينوى فقط«.
األقمشة  في خياطة  ويبرع  مميزة،  رؤية  الساتي  »يملك  وأضاف: 

واألزياء الشعبية القديمة ونقشها وتطريزها«.
عمله،  لتطوير  كبير  فريق  تأسيس  إلى  الساتي  ستيڤ  ويطمح 
بهدف  الفولكلورية،  األزياء  صناعة  كيفية  املقبلة  األجيال  ولتعليم 

الحفاظ على وجودها.
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أطلقت اإلدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة 
الثالثاء  ي��وم  ال��ق��دم،  لكرة  المغربية  الملكية 
الماضي بالدار البيضاء، عملية المواكبة التقنية 

والبيداغوجية للعصب الجهوية واألندية. 
وتهدف هذه المبادرة، التي بدأت على مستوى 
عصبة الدار البيضاء الكبرى من 24 إلى 26 يناير 
الجاري، إلى تقديم الدعم والمواكبة التقنية للعصب 
الجهوية واألندية من أجل النهوض وتطوير كرة 
القدم الوطنية، عبر التركيز على الخطوط العريضة 
للعمل التقني الذي تقوم به اإلدارة التقنية الوطنية. 
فان  كريس  الوطني  التقني  المدير  وبحسب 
بويفيلدي، فإن األمر يتعلق قبل كل شيء بعملية 

دعم ومواكبة العصب الجهوية واألندية.
 )24 )إم  لقناة  تصريح  في  بويفيلدي،  وأكد 
اإلخبارية، التابعة لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
وتقاسم  المساعدة  تقديم  تروم  العملية  هذه  أن 
كيفية  ومعرفة  لألندية  التقنية  األطر  مع  الرؤى 
اشتغالهم وطريقة مساعدتهم، وكذا تقريبهم من 

فلسفة وعمل اإلدارة التقنية الوطنية.
وقال في نفس السياق إن اإلدارة التقنية الوطنية 
تسعى إلى العمل مع األندية والجهات والعصب 

من أجل دمجهم في تطوير كرة القدم بالمغرب. 
عن  المسؤول  جمال،  فتحي  أكد  جانبه،  من 

التكوين باإلدارة التقنية الوطنية، أن هذه المبادرة 
تهدف إلى تقديم الدعم ومواكبة األندية.

في  سيتم،  أنه  مماثل،  تصريح  في  وأض��اف، 
المرحلة األولى، وضع األسس والثوابت ثم تكييف 
وفقا  الوطنية  التقنية  لإلدارة  التقنية  السياسة 
لخصوصيات أسلوب اللعب لكل ناد، مضيفا أن 
المرحلة الثانية ستعرف تعيين اثنين من المدربين 
الوطنيين بكل عصبة من أجل ضمان تتبع المشروع 

طيلة الموسم. 
وقال إنه »بعد ذلك ستكون هناك جولة لفريق 
البدني  واإلع��داد  الطب  في  متخصصين  يضم 
المساعدة  سيقدمون  الذين  الفيديو،  وتحليل 
والمواكبة لألندية بهدف تطوير اللعبة ومنهجية 

العمل داخل األندية«.
وتستهدف هذه العملية في جولتها األولى بالدار 
الرياضي  الرجاء  التقنية ألندية  البيضاء، األطر 
ون��ادي  المحمدية  وشباب  الرياضي  وال���وداد 

الراسينغ الرياضي.

الإدارة التقنية الوطنية ت�صرع في عملية المواكبة التقنية للع�صب الجهوية والأندية

روكي م�صتاء
 من هزيمة ال�صباب 

فاز نهضة بركان على شباب المحمدية بهدف لالشيء، في 
المباراة التي جمعتهما، أول أمس الخميس، على أرضية ملعب 
الوطنية  البطولة  من   15 الدورة  برسم  بالمحمدية،  البشير 

اإلحترافية. 
وانتهى الشوط األول بدون أهداف، قبل أن يحسم الفريق 
الضيف اللقاء لصالحه في الشوط الثاني، بهدف ايسوفو دايو 
في الدقيقة 84  من ضربة جزاء، ليهدي فريقه فوزا غاليا، هو 
الثالث على التوالي، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 23 
نقطة، فيما بقي شباب المحمدية في المركز 11 برصيد 18 نقطة.
وفي تعليق له على هذه النتيجة، أبدى مدرب الفريق الفضالي، 
رشيد روكي، استياءه من الهزيمة، مشيرا إلى أن الهدف البركاني 

كان هدية من الحكم.
وأشار روكي في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، إلى 
فريقه تحكم في أطوار اللقاء، وقدم العبوه مردودا فينا جيدا، 
حيث خلقوا العديد من الفرص السانحة للتهديف، لكنهم من 

لم يتمكنوا من تسجيلها.

 النتائج الكاملة

الدفاع الجديدي – الرجاء الرياضي 0 – 0 
الجيش الملكي – اتحاد طنجة 4 -  0

المغرب التطواني – مولودية وجدة 1 – 2 
أولمبيك آسفي – الشباب السالمي 1 – 1 
الوداد الرياضي – المغرب الفاسي  -1 0 
حسنية أكادير – الفتح الرياضي 0 – 1 
 شباب المحمدية – نهضة بركان 0 – 1 
 اتحاد تواركة – أولمبيك خريبكة 0 – 0 

الدورة السادسة من الدوري 
الوطني للكرة الطائرة

الجي�ش الملكي والفتح اأمام 
رهان تاأكيد الزعامة 

سعيد العلوي 

تتواصل يومه السبت منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، 
بإجراء الدورة السادسة والتي تحمل لقاءات عادية باستثناء  
اللقاء المحلي، الذي يستقبل فيه جمعية سال الفتح الرباطي، 
بينما  تنتظر متزعم شطر الشمال الجيش الملكي رحلة سهلة 

إلى طنجة ، لمواجهة االتحاد المحلي.
ويمكن اعتبار هذه المباراة تدريبية بالنسبة للجيش الملكي، 

الذي يحصد األخضر واليابس هذا الموسم.
اللقاء الثاني المبرمج بهذا الشطر، يستقبل خالله االتحاد 
الرياضي التازي جمعية واحة فكيك، حيث تبقى الكفة مائلة 
لصالح الفريق التازي، الذي يعرف نوعا من االستقرار مقارنة 
بممثل الشرق، الذي يبقى مستقبله على كف عفريت بعد تقديمه 

اعتذارا مع بداية البطولة.
آخر مباراة بهذا الشطر، يرحل فيها النادي المكناسي إلى 
الدار البيضاء قصد مالقاة االتحاد الرياضي، الذي أظهر مستوى 
البأس به خالل الدورات األخيرة، مما قد يخلق مشاكل للكوديم، 

الذي يبقى أكبر منافس للزعيم بهذا الشطر.
وبالنسبة لشطر الجنوب، تبقى أهم مباراة هي التي تجمع 
جمعية سال بجاره الفتح الرباطي. وتكمن أهمية اللقاء في كون 
الفتح يطمح إلى مواصلة سلسلة النتائج اإليجابية، واالنفراد 
نظرا  ما  نوعا  صعبة  مهمته  تبقى  إذ  الشطر،  هذا  بصدارة 
للمستوى الذي أصبح عليه قراصنة سال، والدي يتطور دورة 

بعد أخرى. 
وبالنسبة للقاءين المتبقين عن هذا الشطر  فإن الحظوظ 
متساوية، حيث يستقبل وفاء البرنوصي أولمبيك اليوسفية، 
ويبقى الفريق البيضاوي األقرب لحصد نقط الفوز، بالنظر إلى 
المشاكل التي يتخبط فيها أولمبيك اليوسفية، بينما يواجه 

أولمبيك خريبكة نادي زناتة.

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki

السبت/االحد 29/28 يناير 2023 املوافق 7/6 رجب   1444 العدد 13.361

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

عزيز بلبودالي

الموسم  هذا  خالل  المحمدية  شباب  فريق  يعيش 
الجاري،وضعا صعبا يحفل بالعديد من التناقضات.

المستوى  في  العبين  على  يتوفر  تقنيا،الفريق 
الجيد،بمهارات فردية متميزة، وحضور تقني وبدني 
جيد، وطاقم تقني أثبت في تجارب سابقة أنه يمكن أن 
يعول عليه، ويتحصل الفريق في البطولة االحترافية 
الحالية على نتائج ليست دائما في مستوى تطلعات 
أنصاره، إذ يمكن مثال أن ينتصر على فريق بقيمة الوداد 
وفي عقر داره،لينهزم في ملعب البشير بالمحمدية أمام 

فريق آخر مستواه عادي جدا.
جمعية  عالقة  على  الغموض  يجثم  وماليا،  إداريا 
شباب المحمدية ب«الشركة الرياضية«، هذه األخيرة 
تظل صاحبة القرار األول في كل أشكال التسيير وفي 
مقدمتها ما يتعلق بالجانب المالي.في هذا الباب، وجبت 
اإلشارة إلى أن هناك معطيات كثيرة تؤكد وجود ضائقة 
فشل  ذلك  يؤكد  ما  أوضح  الفريق،ولعل  تخنق  مالية 
المكتب المسير في تجاوز ملف نزاعاته مع الالعبين 
بخصوص مستحقاتهم المالية وهو األمر الذي جعله 
ال يبارح موقعه في خانة األندية الممنوعة من طرف 
الجامعة من التوقيع على أي انتدابات جديدة في فترة 

االنتقاالت الحالية.
مواجهة  عن  الفريق  مسؤولي  تهرب  من  وبالرغم 

خاللها  من  يوضحون  ببالغات  والخروج  الحقيقة 
الصعبة  المالية  الظرفية  حقيقة  الفضالي  للجمهور 
من  كبيرا  عددا  بأن  علم  على  الجميع  والخانقة،فإن 
واليزالوا  مستحقاتهم  بكامل  يتوصلوا  لم  الالعبين 
يدينون بها على الفريق،بل ومعهم في نفس المعاناة 
األطر التقنية وكل العاملين بمحيط النادي. وهنا يجب 
التذكير بأنه سبق لالعبين أن خاضوا، خالل هذه الموسم، 
عدة إضرابات عن خوض الحصص التدريبية احتجاجا 

على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.
 ويتسائل متتبعون في هذا اإلطار عن مصير مبلغ 
500 مليون سنتيما توصل بها الفريق منحة من الجماعة 
الحضرية للمحمدية،ومنح أخرى من طرف مؤسسات 
وجهة  العمالة  مجلس  منها  خاصة  أخ��رى  منتخبة 
الدارالبيضاء - سطات، ومآل كل المبالغ المحصل عليها 
من عمليات بيع ذلك العدد الكبير من الالعبين، وكذا 
قيمة عائدات اتفاقيات اإلشهار واإلعالنات وكيف لم يقم 
المسؤولون بتسوية ولو جزء بسيط من الديون،والتي 
أضيفت لها،حسب األخبار المتداولة، ديون تطالب بها 
مؤسسات فندقية وتجارية وتتعدى قيمتها الماليين؟

أمام هذه المعضلة وهذه األزمة المالية،يقول مقربون 
على  التحايل  أسلوب  إلى  اللجوء  تم  الفريق،أنه  من 
يشير  والذي  بالالعب  النادي  لعالقة  المنظم  القانون 
في  عقد  أي  من  الالعب يصبح حرا  أن  على  منه  بند 
حال لم يتوصل برواتب ثالثة أشهر متتالية،وعلية يقوم 

عدم  الثالث حتى يضمن  الشهر  راتب  بتأدية  الفريق 
»هروب« الالعب.

الفضالي  الفريق  أمام هذا الوضع، يطالب مسيرو 
في بعض تصريحاتهم بضرورة انخراط المؤسسات 
االقتصادية بمدينة المحمدية في عملية دعم الفريق،مع 
أن قائمة أعضاء المجلس اإلداري للشركة الرياضية تضم 
أسماء تعتبر من أبرز المقاولين في المدينة وأصحاب 
شركات ومؤسسات اقتصادية ناجحة، أضف إلى ذلك،أن 
الشركة تمتلك في رأس مالها مبلغ مليار و400 مليون 
سنتيم محصل عليها من عملية بيع أسهمها،فكيف تم 

تدبير ذلك المبلغ ولماذا ال يتم الحديث عنه؟
هناك أيضا ملف آخر شائك يواجهه الفريق خالل 
هذا الموسم،ويتعلق بملف مشروع اتفاقية شراكة بين 
فريق شباب المحمدية والمجلس البلدي للمحمدية والذي 
يوضع بموجبه ملعب البشير رهن إشارة النادي، حيث 
رفضت سلطات عمالة المحمدية التوقيع باإليجاب على 

هذه االتفاقية.
هذا الواقع المر الذي يعيشه فريق شباب المحمدية،هو 
نفس الواقع الذي يعيشه شباب المحمدية لكرة القدم 
الفريق  يعيشه  الذي  الواقع  نفس  القاعة،وهو  داخل 

النسوي لكرة القدم، إن لم يكن أفظع وأكثر قساوة.
ترتيب  في  يحتل  المحمدية  فريق شباب  بأن  يذكر 
15،المركز  الدورة  لحدود  األولى  االحترافية  البطولة 

11 ب 18 نقطة.    

شباب المحمدية

مو�صم الأزمات وتراكم الديون

جماهير الشباب غير راضية على الوضع العام لفريقها

  ح�صنيةاأكادير 
يختم مرحلة الذهاب بهزيمة رابعة 

داخل الميدان
  

ع. البعمراني

 خالل مواجهته لفريق الفتح الرباطي، برسم الدورة 15 من البطولة االحترافية، وفي مباراة هي األخيرة في 
مرحلة الذهاب، لم يتمكن فريق حسنية أگادير من تجنب هزيمته السابعة، والرابعة داخل الميدان.

  فخالل هذه المواجهة تلقى الفريق السوسي هدف الهزيمة، عن طريق العب الفتح أنس باش، خالل الوقت 
بدل الضائع من الشوط األول، وذلك إثر خطأ دفاعي كان من ورائه الالعب حسام السويسي.

   ولم يتمكن فريق الحسنية طيلة الشوط الثاني من العودة في النتيجة، حيث ضاعت من مهاجميه عدد من فرص التهديف، 
كما كان الفريق الرباطي بدوره قريبا من إضافة أهداف أخرى، ضاع البعض منها بفضل يقظة الحارس الجرباوي.

   وبهذا، ينهي فريق الحسنية فترة الذهاب بحصيلة جد متواضعة، وبرصيد من النقط يبقيه في الرتبة 13. وتنتطره خالل فترة اإلياب 
مباريات حاسمة وصعبة، سيواجهها بتشكيل من الالعبين تبقى تنافسيته محدودة، وباألخص على مستوى خطي الدفاع والوسط. كما يواجه 
مكتبه المسير، غير المنسجم، غضب جمهور الفريق الذي يطالب برحيله. ثم هناك مشكلة المدرب باكيتا الذي قدم استقالته عقب مباراة 
فريقه بفاس أمام الماص، مؤكدا أنه لم يعد عنده ما يعطيه للفريق، ومع ذلك تمسك به، وبشكل غريب، عدد من المسيرين والذين جازاهم، 

فيما يبدو ، بالمطالبة بإبعاد المدافع صالح مصدق، وهو ما حصل علما بأن الفريق يعاني من خصاص كبير على المستوى الدفاعي. 
   لإلشارة فالمدافع مصدق، حسب بالغ للحسنية، تم االنفصال عنه، وبسرعة قصوى، بالتراضي علما أنه تنازل للفريق 

األكاديري، مقابل المغادرة عن مبلغ 40 مليونا من السنتيمات، حتى يلتحق بفريقه الجديد، والذي ليس سوى خصم اليوم 
فريق الفتح الرباطي ! 

واالنفصال  عن    وهكذا يتبين من خالل كل هذه الوقائع )الموقف من استقالة المدرب - 
المدافع مصدق.. ووقائع أخرى..( أن الفريق يعيش وضعية هدر تسييري، يؤكدها 
عدم انسجام مكونات إدارة الفريق. عدم االنسجام هذا طبع فترة الذهاب، فهل 

سيستمر خالل فترة اإلياب؟! 
    سؤال نطرحه على المحتضن الرئيسي للفريق، الذي يبقى هو 

المسؤول األول واألخير عن التركيبة الحالية من المسيرين، 
التي تدير شؤون الحسنية بشعار: كلها يلغي بلغاه ! 

        

املدير التقني الوطني خالل لقائه بأطر عصبة الدار البيضاء

تواضع الحسنية متواصل      

تصوير مطيع

عبد المجيد النبسي

اكتفى فريق اتحاد تواركة بالتعادل السلبي أمام أولمبيك خريبكة، صاحب 
الرتبة ما قبل األخيرة، خالل المباراة التي جمعتهما بمركب األمير موالي 
الحسن بالرباط، ليلة أول أمس األول الخميس، برسم الدورة 15 من البطولة 

االحترافية.
ولم يستطع اتحاد تواركة الخروج من دوامة النتائج المتذبذبة، والتي 
يمكن اعتبار البعض منها مفاجآت. ورغم ذلك فقد حقق الهدف المسطر له، 

والمتمثل في إنهاء الشطر األول من البطولة في وسط الترتيب.
وإذا كانت العودة بنقطة واحدة  من الرباط، تعتبر إنجازا بالنسبة لفريق 
»أوالد عبدون«، فإنها لم تبعده عن منطقة الخطر، والمتمثلة في الرتبة ما 
قبل األخيرة، برصيد 7 نقط جمعها بالكاد من 15 مباراة، أي بمعدل 0.46 

نقطة في كل مباراة، وهو معدل ضعيف جدا .
الالعب  تعامل  لو  الغلة،  بكامل  العودة  خريبكة  أولمبيك  بإمكان  وكان 
الفريق،  عليها  حصل  التي  الجزاء،  ضربة  مع  المطلوبة  بالجدية  عميمي 

والتي اختارت القائم عوض االستقرار في الشباك.

وقال طارق السكتيوي، مدرب اتحاد اتواركة، بعد هذا التعادل:«المباراة لم 
تكن صعبة فقط، ألننا عندما نواجه فرقا تصارع من أجل االبتعاد عن منطقة 
الخطر، فإن المباراة تكون صعبة جدا. وبكل صراحة فإن أولمبيك خريبكة 
له العبين متميزين. كنا نبحث عن بلوغ 24 نقطة خالل الشطر األول، ولكن 

حققنا 22 فقط، وهذا يبقى إيجابيا بالنسبة لنا.«
بخصوص المباراة«كنا ارتكبنا في الكثير من اللحظات الكثير من األخطاء 
التقنية، وهو ما استغله األوصيكا للقيام بمرتدات سريعة. وكانت ضربة الجزاء 
التي أضاعها الفريق المنافس قادرة على تغيير مسار المباراة. لكن يبقى 
التعادل عادال، مع العلم بأننا خضنا مباراة سيئة من حيث الحماس واإليقاع«
أما ريكاردو مدرب، أولمبيك خريبكة، فقد أوضح أن »اتحاد تواركة فريق 
وكنا  األحسن،  كنا  فقد  ذلك  ورغم  جيدا.  أعرفه  الذي  مدربه،  بفضل  منظم 
نستحق الفوز. وبخصوص ضياع ضربة الجزاء فإن من أضاعها هو الفريق 

وليس الالعب وأنا أثق فيه جدا.«
وبلغ اتحاد اتواركة بهذا التعادل النقطة 22، ليحتل بذلك الرتبة السابعة، في 
حين رفع أولمبيك خريبكة رصيده إلى 7 نقط، أبقته في الرتبة ماقبل األخيرة.

اأولمبيك خريبكة يعود بنقطة ثمينة من تواركة

رفاق النمساوي يكتفون بنقطة
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جمموعة الـ 77 زائد ال�سني، برئا�سة املغرب.. عمل 
من�سق للحفاظ على امل�سالح وتعزيز التطلعات

اتخذت مجموعة الـ 77 +الصني، التي ترأسها 
لحماية  توافقية  إجراءات   ،2022 سنة  املغرب 
مصالحها وتعزيز التطلعات املشتركة ألعضائها.

الـ  مجموعة  عقدت  املغربية،  الرئاسة  وتحت 
و72  العامة،  الجلسات  من  العديد  +الصني   77
بما  عمل،  ومجموعتي  العمل  لفريق  اجتماعا 

مجموعه 79 جلسة و62 بيانا.
بني  املجموعة  رئاسة  تسليم  مراسم  وخالل 
فيينا،  في  الخميس  أمس  وباكستان،  املغرب 
عز  للمغرب  الدائم  املندوب  السفير  استعرض 
الدين فرحان سير تنفيذ املحاور الرئيسية الثالثة 

لخارطة طريق الرئاسة املغربية لسنة 2022.
وفي ما يتعلق بمحور االستدامة للمجموعات 
وآسيا  )إفريقيا   77 الـ  ملجموعة  الثالث  الفرعية 
والكاريبي  الالتينية  أمريكا  بلدان  ومجموعة 
سياق  في  أنه  إلى  فرحان  أشار  واملجموعات(، 
يتسم بتوترات دولية وجيوسياسية غير مسبوقة، 
حافظت املجموعة على مبادئها األساسية لتعزيز 

النهج التعاوني بشأن القضايا العاملية.
وقال فرحان إن التوافق ظل هو القوة الدافعة 
دائما  كانت  التي   ،77 الـ  مجموعة  نجاح  وراء 
مؤكدا  مشتركة،  بمواقف  الخروج  على  قادرة 
اعتماد جميع  “تم  املغربية،  الرئاسة  أنه في ظل 

البيانات باإلجماع”.
العشرة  القرارات  اعتماد  تم  ذلك،  على  عالوة 
التي قدمتها مجموعة الـ 77 واملتعلقة بالتعاون 
التقني والتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية 
66 للمؤتمر، مما  الـ  بتوافق اآلراء خالل الدورة 
القوي  والدعم  للمجموعة  القيادية  الروح  يعكس 

الذي تتمتع به في هذه املجاالت املوضوعاتية.
بإبداع  املتعلق  الثاني،  للمحور  وبالنسبة 
اعتبر   ،77 الـ  ملجموعة  الفرعية  املجموعات 
السيد فرحان أن القرار الذي قدمته أنغوال وبيرو 
للتعاون  الدولي  القانوني  اإلطار  “تعزيز  بشأن 
الدولي ملنع االتجار غير املشروع باألحياء البرية 
اإلبداعية  للمساهمات  جيد  مثال  ومكافحته”، 

للمجموعة.
من  واسع  بتأييد  حظي  القرار  هذا  أن  وتابع 
وتم   ،77 الـ  مجموعة  في  األعضاء  غير  الدول 
تبنيه بعد مفاوضات مضنية باإلجماع في الدورة 

الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
واصلت  الدبلوماسي،  يبرز  ذلك،  عن  فضال 
املجموعة االضطالع بدور نشط مهم مع املنظمات 
السيما  لها،  مقرا  فيينا  من  تتخذ  التي  الدولية 
للطاقة  الدولية  الوكالة  داخل  التركيز  خالل  من 
الذرية على إيجاد توازن بني األنشطة الترويجية 
برامج  تعزيز  وعلى  للوكالة  الترويجية  وغير 
الثالث،  املحور  بخصوص  أما  التقني.  التعاون 
الذي يتناول التكامل وااللتقائية والدينامية بني 
األخرى،  اإلقليمية  واملجموعات   77 الـ  مجموعة 
االتحاد  مع  شارك  أنه  إلى  فرحان  السيد  أشار 
تعزيز  سبل  حول  اجتماع  رئاسة  في  األوروبي 
الحوار بني مجموعة الـ 77 واملجموعات اإلقليمية 
أن  شأنها  من  بناءة،  مبادرات  وإطالق  األخرى 

املوضوعات  بشأن  لفيينا  التوافق  روح  تعزز 
املتعلقة باملنظمات املختلفة.

سيتيح  الحوار  هذا  بأن  قناعة  على  إنه  وقال 
املجموعات  بني  والتكامل  االلتقائية  تعزيز 
تم  قد  التكامل  هذا  أن  إلى  مشيرا  املختلفة، 
التفاوض على  تسليط الضوء عليه خالل عملية 
77 والصني،  الـ  قدمتها مجموعة  التي  القرارات 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  بدعم  حظيت  والتي 

األوروبي.
نظيره  إلى  الرئاسة  فرحان  سلم  ذلك،  بعد 
الحفل  وأقيم  خوخير.  أحمد  أفتاب  الباكستاني 
بحضور  فيينا،  في  املتحدة  األمم  مركز  مقر  في 
وسفراء  الدولية  للمنظمات  العامني  املديرين 

البلدان األعضاء في املجموعة.
يذكر أنه في يناير املاضي، تولى املغرب رئاسة 
فرع فيينا ملجموعة الـ 77 ألول مرة، وهو تكريس 
يعكس الثقة واملصداقية التي تتمتع بها اململكة 

داخل املنظمات الدولية.

بحل  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  نددت  
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  »الرابطة 
إسهاما  الحقوقية  املنظمات  أهم  من  تعتبر  التي 
غير  قضائية  تدابير  بمقتضى  وذلك  بالجزائر«، 
على  املشرفة  القانونية  للهيئة  تبلغ  »لم  معلنة 
الرابطة بل تم االكتفاء فقط بنشرها يوم 20 يناير 
2023 عبر وسائط التواصل االجتماعي في غياب 
تام إلعمال املسطرة القانونية املتعلقة بالتبليغ».

واعتبرت املنظمة في بيان لها توصلت الجريدة 
استجابة  جاء  الذي  »القرار  أن  منه،  بنسخة 
جهة  من  بوضوح  يؤكد  الداخلية  وزارة  مللتمس 
صوت  إسكات  على  الجزائرية  السلطات  إرادة 
الرابطة التي لعبت دورا طالئعيا في الدفاع عن 
حقوق اإلنسان والتغيير الديموقراطي داخل هذا 
البلد الشقيق، ومن جهة أخرى  استمرارا لحملة 
حقوق  عن  املدافعني  يطال  الذي  املمنهج  القمع 

اإلنسان والصحفيني ورموز املجتمع املدني«.
اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  وأكدت    
»تضامنها العميق واملطلق مع الرابطة الجزائرية 
بها  تربطها  والتي  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
عن  الدفاع  في  املشترك  والحرص  العمل  أواصر 
حقوق اإلنسان داخل منطقة املغرب الكبير وعبر 
العالم«. ودعت »السلطات الجزائرية إلى التراجع 
منظمات  لحق  حماية  التعسفي  القرار  هذا  عن 

املجتمع املدني في التواجد والعمل بكل حرية من 
التغيير  والحريات وضمان  الحقوق  أجل حماية 
تعبيراته  أبرز  من  والذي  املأمول،  الديموقراطي 
بالجزائر،  األخير  الديموقراطي  الحراك  فعاليات 
حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  وضمنها 
القضائية  املتابعات  بوقف  تطالب  كما  اإلنسان، 
في حق نشطاء الرابطة وإطالق سراح معتقليها 

الذين حوكموا بمناسبة نشاطهم الحقيقي«.

  جاللة امللك يعزي يف رحيل 
الفنانة القديرة خديجة اأ�سد

إلى  برقية تعزية ومواساة  السادس  امللك محمد  بعث جاللة 
أفراد أسرة املرحومة الفنانة القديرة خديجة أسد.

وبالغ  التأثر  بعميق  تلقينا  »فقد  البرقية  ومما جاء في هذه 
الفنانة  تعالى،  هلل  بعفو  املشمولة  لوفاة  املحزن  النبأ  األسى، 
إلى جواره  قبولها  أسد، أحسن هلل  املرحومة خديجة  القديرة، 

مع عباده املنعم عليهم باملغفرة والرضوان«.
وبهذه املناسبة األليمة، أعرب جاللة امللك ألفراد أسرة الفقيدة، 
الفنية  الراحلة  وألسرة  وذويهم،  أهلهم  لكافة  خاللهم  ومن 
جاللته  تعازي  أحر  عن  ومحبيها،  أصدقائها  ولسائر  الوطنية 
الشاشة  أيقونات  إحدى  رحيل  في  مواساته  مشاعر  وأصدق 
املغربية، املشهود لها بموهبتها الكبيرة وإتقانها ملجموعة من 
السيما  الراقية،  والسينمائية  والتلفزيونية  املسرحية  األعمال 
تلك التي قدمتها بمعية زوجها ورفيق دربها الفنان املرحوم عبد 
العزيز سعد هلل، والتي بصمت املشهد الفني املحلي وترسخت 

في ذاكرة وقلوب الجمهور املغربي.
وأضاف جاللته »فاهلل تعالى نسأل أن يجزي فقيدتكم الكبيرة 
خير الجزاء على ما قدمته من جليل األعمال لفنها ولوطنها، وأن 
يشملها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه، وأن يعوضكم 

عن فراقها صبرا جميال وثوابا صادقا«.

املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان تندد بقرار حل الرابطة اجلزائرية 

احلزب ال�سرتاكي الفرن�سي َيْعِقُد موؤمتره 80 يف اأجواء النق�سام

جثة متفحمة يف درب ال�سلطان ت�ستنفر اأمن الدارالبي�ساء
n وحيد مبارك

في  السلطان  مرس  الفداء  منطقة  عاشت 
حالة  الجيروند،  بحي  وتحديدا  الدارالبيضاء، 
استنفار أمني كبير أول أمس الخميس، انطالقا 
من الحادية عشرة ليال، والتي امتدت إلى ساعات 
إحدى  في  حريق  اندالع  بعد  املوالي،  اليوم 
ورش  بمحاذاة  املتواجدة  الحديدية  الحاويات 
وزنقة  الجيروند  شارع  تقاطع  في  يقع  للبناء 
دمياط، والذي سبق وأن شهد وفاة عاملني اثنني 
في وقت سابق أثناء الشروع في عمليات الهدم 

والتشييد التي توقفت على إثر ذلك آنذاك.

ألسنة اللهب التي أتت على حاويتني اثنتني، 
املدنية  والوقاية  األمنية  املصالح  جعلت  والتي 
وجه  على  تحّل  املحلية  السلطات  جانب  إلى 
االستعجال بمكان الحادث، تبني على أنها لم تكن 
ترتبط بمجرد حريق عاٍد بعد أن تم العثور على 
جثة متفّحمة بداخل إحداهما، مما جعل األسئلة 
تتناسل ودائرة البحث والتحريات تتسع ملعرفة 
حيثيات وتفاصيل الواقعة، إن كان األمر يتعلق 
بجريمة قتل تلتها عملية إضرام النيران إلخفاء 
باالعتماد  تمت  الجريمة  أن  أم  الجريمة،  معالم 
بفعل  اندلع  يكون  قد  الذي  نفسه  الحريق  على 
سبق  عرضي،  بحادث  يتعلق  األمر  أن  أم  فاعل، 
حيث  حادث،  من  أكثر  في  مشاهده  تكررت  وأن 

إلى  مأوى  بدون  الذين  األشخاص  بعض  يأوي 
القارس  البرد  من  هربا  الفضاءات  هذه  مثل 
فيشعلون شمعة أو »النيران« بشكل عام من أجل 
التدفئة، ويتجهون لشرب »الكحول«، وفي غفلة 

منهم قد تستعر ألسنة اللهب وتقضي عليهم.
التي  األمنية  العناصر  تحريات  تبقى  أسئلة، 
القادرة على النبش  لم تفارق مكان الحادث هي 
في تفاصيلها من أجل تقديم أجوبة بشأنها، إذ 
اختلفت روايات »الشهود« في بعض التفاصيل، 
وإن اتفقت حول املضمون املتمثل في أن الورش 
الذين  املشردين  من  لعدد  قبلة  يشّكل  املهجور 
املتواجدة  الحاويات  وبعض  جنباته  يتخذون 
كانت  التي  اآلجور  من  »بيوت«  إلى  إضافة  به، 

مخصصة في السابق لعمال البناء، مسكنا ومالذا 
في  فإن شخصا  الروايات،  إحدى  لهم. وبحسب 
على  التردد  اعتاد  عمره  من  األربعينات  أواسط 
املكان الذي شهد الحادث واملبيت فيه، إن تعّلق 
األمر حقا بنفس الشخص، وهو ما يجعل دائرة 
البحث تتسع أكثر فأكثر لتشمل مرتادي الورش 
يتطلع  كان  الذي  أحدهم  وأن  خاصة  املهجور، 
اختار  الزوايا،  إحدى  من  الحادث  للمكان ساعة 
بشكل  اللحظات  من  لحظة  في  عدوا  املغادرة 
ملطاردته  األمنية  العناصر  دفع  مما  الشك،  أثار 
وإيقافه، حيث تم اقتياده إلى مقر األمن من أجل 

االستماع إليه الحقا.
أن  في فضاء سبق  وقع  الذي  املؤلم،  الحادث 
مؤملة،  بتفاصيل  اآلخر  هو  لحادث  مسرحا  كان 
في  »رجال  رواية  يستحضرون  الكثيرين  جعل 
ويطرحون  الكنفاني،  غسان  لكاتبها  الشمس« 
كان  إذا  ما  حالة  في  لنهايتها،  مشابها  سؤاال 
الحادث عرضيا ولم يرتبط بأية تفاصيل إجرامية 
لم  ملاذا  الحاوية«،  جدران  يطرق  لم  »ملاذا  وهو 
يصرخ عندما شب الحريق وانتقلت ألسنة اللهب 
إلى جسده ...؟ في الوقت الذي طالب فيه البعض 
اآلخر بتعزيز الدوريات األمنية ومحاربة مختلف 
سواء  املنطقة،  تعرفها  التي  اإلجرامية  الظواهر 
الخطف  طريق  عن  السرقات  بتعدد  األمر  تعلق 
باستعمال الدراجات النارية أو محاربة الظواهر 
املهجورة  الفضاءات  تعرفها  التي  الشائنة، 
بالحي وبمحاذاة واجهات مستودعات ومعامل، 
عن  عبارة  اآلخر  والبعض  بعضها  يشتغل  التي 
للمهاجرين  التدريجي  الزحف  عن  فضال  أطالل، 
جنوب  دول  من  املنحدرين  الشرعيني  غير 
الصحراء، وما يرافقه من مسلكيات غير سليمة، 

لغة وجسدا. 

n باريس: يوسف لهاللي
عقد  مراحل  آخر  من  االشتراكي  الحزب  يقترب 
مؤتمره 80 بمدينة مرسيليا نهاية هذا األسبوع، ما 
بني 27 و29 من يناير، وسط أزمة حول قيادة الحزب، 
حيث كانت النتائج جد متقاربة بني املرشحني للكتابة 
األولى وتمت إعادة فرز األصوات لتعلن إدارة الحزب 
فوز اوليفيي فور، الكاتب األول  السابق، لكن منافسه 
النتائج، وهو ما  نيكوال مايير غوسينيول طعن في 
يجعل الحزب يفتتح مؤتمره، يوم الجمعة املقبل، في 
بني  لقاء  ينتظر  والجميع  والخالفات.  األزمة  أجواء 

الطرفني لحل األزمة قبل افتتاح املؤتمر.
الحزب  مناضلي  بني  األساسي  الخالف  وكان 
االشتراكي حول املوقف من تحالف اليسار بفرنسا، 
األبية  فرنسا  تتزعمه  )والذي  املعارضة  يقود  الذي 
باإلضافة للحزب االشتراكي وحزب الخضر والحزب 
الشيوعي،( بني خط الكاتب األول اوليفيي فور الذي 
انخرط في هذا التحالف ويدافع عنه، وبني معارضه 

نيكوال مايير غوسينيول، الذي يطعن في النتائج.
الثاني  الدور  في  أيام،  ثالثة  منذ  األزمة،  وبدأت 
إعادة  وتمت  للحزب،  األول  الكاتب  اختيار  أجل  من 
إحصاء األصوات، يوم األحد، وكانت النتائج كاآلتي 
 %  48.91 وحوالي  السابق  األول  %للكاتب   51.9،
لصالح نيكوال مايير غوسينيول عمدة مدينة رووان 

حسب النتائج التي أعلنتها إدارة الحزب.
على  والتعليقات  حدث  ما  فور  أولييفي  واعتبر 
في  النتائج  من  التأكد  تم  وأنه  فارغ  »جدل  النتائج 
مختلف الفيدراليات«، هذه األزمة الجديدة تثير القلق 
وسط الحزب الذي مازال يجد صعوبة في استرجاع 
بعد  الفرنسية  السياسية  الساحة  في  ودوره  قوته 
دون   2017 انتهت سنة  التي  فرنسوا هولند،  والية 
أن يتقدم إلى االنتخابات الرئاسية. والتراجع الكبير 
املؤسسة  في  سواء  ذلك  بعد  الحزب  عرفه  الذي 
التشريعية أو االنتخابات املحلية بمختلف أشكالها 

باإلضافة إلى التراجع الكبير في عدد منخرطيه.
وحصل الكاتب األول على %49 من األصوات على 
الورقة التوجيهية للمؤتمر، كما حصل على األغلبية 
مندوبي  في  أغلبية  وكذلك  الوطني،  املجلس  في 
أنشطة  حول  األدبي  التقرير  حصل  كما  املؤتمر، 

الحزب على %57 من الدعم.
على  منافسيه  االثنني،  يوم  األول،  الكاتب  ودعا 
جوفري،  ووهيلني  غوسينيول  مايير  األولى  الكتابة 
االنتخابات،  الثاني في هذه  الدور  إلى  تمر  لم  التي 
عن  الناتجة  األزمة  هذه  تجاوز  أجل  من  اللقاء  إلى 
التقارب الكبير في النتائج، لكن اللقاء الذي تم بني 

هذه األطراف لم يصل إلى نتيجة.
أحزاب  مع  التحالف  هي  الكبيرة  الخالف  ونقطة 
في  االشتراكي  الحزب  مكنت  والتي  اليسار،  
على  املحافظة  من  األخيرة  التشريعية  االنتخابات 
والكارثية  الضعيفة  النتيجة  رغم  البرملان  في  فريق 
ان  الرئاسية  االنتخابات  في  التي حققتها مرشحته 
هيدالغو وهي %1.7، وهي سابقة في تاريخ مشاركة 

الحزب في االنتخابات الرئاسية.
 4 في   بدأت  املؤتمر  تنظيم  وأجندة  جدول 
وأجندة  املؤتمر  تنظيم  تقرر  عندما   2022 أكتوبر 
االستحقاقات، وكان أول لقاء في 8 من نونبر حيث 
انعقد املجلس الوطني وتم وضع األوراق السياسية 
التي تم دمجها في لقاء املجلس الوطني في 26 من 
األوراق  على  التصويت  يناير   12 في  وتم  نونبر، 
تم  يناير   15 الى   13 ومن  التوجيهية  السياسية 
مؤتمر الفيدراليات وتم في 19 يناير انتخاب الكاتب 

األول للحزب.
االشتراكي  الحزب  حققه  الذي  التحالف  هذا 
يوم  اليسار،  أحزاب  وباقي  األبية  فرنسا  وحزب 
لهذه  بالنسبة  تاريخيا  كان   ، ماي2022   4 األربعاء 
التشتت،  من  طويال  عانت  التي  السياسية،  العائلة 
وهو التحالف الذي تقوده فرنسا األبية بزعامة جون 
لوك ميلونشون، أصبح قوة سياسية حرمت الرئيس 

األغلبية  تحقيق  من  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي 
املطلقة في البرملان الفرنسي. 

أحزاب  وسط  التاريخي  السياسي  االتفاق  هذا 
الفرنسي.  السياسي  املشهد  غير  األربعة،  اليسار 
انتصر،  كلما  الفرنسي  اليسار  توحد  كلما  تاريخيا 
وهو ما يعكسه تاريخ فرنسا املعاصرة، عندما توحد 
عندما  السلطة،  ونال  انتصر   1936 سنة  اليسار 
توحد سنة 1981 بزعامة فرنسوا ميتران حصل على 
نفس  السياسية،  واألغلبية  الرئاسة  ونال  التناوب 
االشتراكي  بزعامة   1997 سنة  أيضا  تكرر  الوضع 

املتعدد،  اليسار  يسمى  ما  في  جوسبان  ليونيل 
الجمعية  شيراك  جاك  الراحل  الرئيس  حل  أن  بعد 
األغلبية  على  الحصول  من  اليسار  تمكن  الوطنية، 

وحكم فرنسا، في تعايش مع رئيس من اليمني.
على  اليسار  توفر  من  التحالف  هذا  مكن  اليوم، 
اللجوء  إلى  الحالية  األغلبية  دفعت  قوية،  معارضة 
إلى قانون 49.3 لتمرير القوانني دون الحصول على 

شرعية البرملان.
تقريبا  االشتراكيني  نصف  أن  يبدو  الوضع  هذا 
التحالف  هذا  في  االستمرار  يريدون  وال  يعارضونه 

مع باقي أحزاب اليسار، مدفوعني بالخالفات الكبيرة 
الحزب  بتاريخ  وكذلك  ميلونشون،  لوك  جون  مع 
الذي استطاع عدة مرات الحصول على األغلبية في 
قمة  إلى  والوصول  البرملانية  املحلية  االنتخابات 

السلطة مرتني في تاريخ الجمهورية الخامسة.
لهذه االعتبارات سوف يصل الكاتب األول اوليفيي 
بمدينة  املؤتمر  إلى  واليته  تجديد  تم  الذي  فور، 
إقناع  مرسيليا، في وضعية صعبة سياسيا، وعليه 
اليسار  تجربة  في  باالستمرار  الحزب  أعضاء  باقي 

املوحد واملحافظة على وحدة الحزب االشتراكي.

والدة  عبدالرحيم اأو�سبان  يف ذمة اهلل 
بالرفيق  التحقت 
عبدالرحيم   األعلى،   والدة  
 asma شركة  مدير  أوسبان 
الفاضلة   السيدة   ،tourisme
تالوفات، عن سن يناهز  زهرة  
89سنة، وذلك يوم األربعاء 25 
رحيل  خلف  2023، وقد  يناير 
عميقني،  وأسى  حزنا  الفقيدة  
ملا كانت تتمتع به رحمها هلل،  

من دماثة األخالق وحسنها. 
األليمة  املناسبة  وبهذه 
يتقدم  شاكر الحنصالي  وكل  
بأحر  واملعارف   األصدقاء  
عبدالرحيم  الحاج  أبنائها   إلى  القلبية   واملواساة  التعازي 
أوسبان،  إبراهيم وصالح، وإلى أفراد عائلة عبد الغني الزيتوني  
والرضوان  املغفرة  للفقيدة   راجني  وتالوفات،   أوسيان   وعائلة 

وأن يسكنها فسيح الجنان، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

احلاجة نزهة تونزة يف ذمة اهلل 
تونزة،  نزهة  الحاجة  وفاة  خبر  تلقينا  والحزن  األسى  ببالغ 
إخوانها  إلى  الحارة  بتعازينا  نتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وأمام 
فاضمة،  وأخواتها  تونزة  رحو  واألستاذ  تونزة  محمد  الجنرال 
رقية، زهرة، رشيدة، لطيفة ويامنة وزوجها وأبنائها محمد أمني، 
الهنداوي وحساين وصديقاتها وجميع  عائلة  وكذا  ومارية  منى 
بواسع رحمته  الفقيدة  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  أهلها طالبني 

ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

»بسم اهلل الرحمان الرحيم يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية ودخلي يف عبادي ودخلي جنتي«.

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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وحيد مبارك

السابعة  العادية  ال���دورة  تنعقد 
الوطنية  للنقابة  الوطني  للمجلس 
المؤسس  العضو  العمومية،  للصحة 
للشغل،  الديمقراطية  للفيدرالية 
والتي  المقبل،  فبراير   4 السبت  يوم 
فوزي،  محمد  المرحوم  اسم  ستحمل 
عضو المكتب الوطني، في سياق صحي 
استثنائي، بالنظر لألوراش المفتوحة 
التي تهم المنظومة الصحية، تشريعيا 

وبشريا ولوجستيكيا.
كريم  الدكتور  بشأنها  أكد  دورة، 
بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية في تصريح 
ل� »االتحاد االشتراكي«، أنها تأتي في 
لكنها  ع��ادي،  داخلي  تنظيمي  سياق 
بخاصيات  ال��وق��ت  نفس  ف��ي  تتميز 
التحوالت  رأسها  على  تأتي  متعددة، 
الصحية،  المنظومة  تعرفها  التي 
انطالقا من تنزيل قرار التغطية الصحية 
ودخوله حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 
2022، مرورا بتقديم مشاريع القوانين 
وهي  الصحية،  بالمنظومة  المتعلقة 
الخطوات التي تروم التأهيل الشامل 
لقطاع الصحة مع ما يطرحه ذلك من 
تحديات من أجل تلبية كل االحتياجات 

الصحية للمواطنين وضمان ولوجهم 
وفي  وع���ادل،  سلس  بشكل  للصحة 
مقدمتها تحّدي توفير الموارد البشرية 
تعاني من  التي  الكافي، وهي  بالعدد 
على  بتبعاته  يرخي  كبير  خصاص 
أدائها ويتسبب في اإلجهاد واالحتراق 
النفسي وغيرها من التداعيات، إضافة 
إلى اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها 
الصحية،  الظروف  وتوفير  تحفيزها 
مهامها،  لمزاولة  والمعنوية،  المادية 

وفي ظل حماية قانونية كاملة.
وشدد الدكتور بلمقدم في تصريحه 
المجلس  دورة  أن  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ري��دة 
الوطني ستعرف مناقشة مجموعة من 
النقاط المهمة كما هو الحال بالنسبة 

الوطني،  للمكتب  ال���دوري  للتقرير 
على  والمصادقة  التداول  إلى  إضافة 
الوطني  للمؤتمر  التنظيمي  المقرر 
اللجنة  تشكيل  وكذا  للنقابة،  التاسع 
على  س��ت��ش��رف  ال��ت��ي  التحضيرية 
هذه  لعقد  الضرورية  التحضيرات 
المحطة التنظيمية. وأبرز المتحدث أن 
من بين النقاط األساسية المبرمجة في 
جدول أعمال الدورة نجد تقديم عرض 
االجتماعي  الحوار  مستجدات  حول 
والقطاعي وقوانين المنظومة الصحية 
الجاري المصادقة عليهما، مضيفا بأن 
مقترحاتها  تقديم  على  عملت  النقابة 
بأنها  ترى  التي  التعديالت  إطار  في 
مشاريع  مواد  بعض  تشمل  أن  يجب 

القوانين المذكورة، مؤكدا بأنه في إطار 
انفتاحها على المحيط التشريعي فقد 
عملت كذلك على تقديم مذكرة في هذا 
اإلطار للفريق االشتراكي بكل من مجلس 
النواب ومجلس المستشارين من أجل 
الترافع بخصوص المقترحات المقدمة.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية أن االرتقاء 
بالخدمات الصحية وتجويد المنظومة 
العاملين  يعتبر هدفا جماعيا لجميع 
هذه  تحقيق  وبأن  الصحة،  قطاع  في 
من  أساسيا  حقا  تعتبر  التي  الغاية 
حقوق اإلنسان يتطلب تكتال للجهود 
وتطويرا للشراكات وتعزيزها بين كافة 
المتدخلين، إلى جانب احتضان العنصر 
الفقري  العمود  يعتبر  الذي  البشري 
للقطاع والرفع من مقدراته ومؤهالته 
والممارسة،  التكوين  مستوى  على 
المادية  حقوقه  كامل  من  وتمكينه 
والمعنوية والقطع مع تضييق من شأنه 
أن يفرمل ويحّد من المجهودات التي 
والصحة  المواطنين  خدمة  في  تبذل 
بشكل عام. وشدد الدكتور كريم بلمقدم 
على أن النقابة تواصل أداء رسالتها بكل 
التزام ومسؤولية وبأن مشعل النضال 
النقابي الذي تسلمته األجيال المتعاقبة 
لن تخفت جذوته المّتقدة رياح التيئيس 

والتبخيس مهما اشتدت ضراوتها.

عماد عادل 

في أول رد فعل لهم على القرار الذي اتخذته الحكومة 
باللحوم  الوطنية  السوق  تموين  لتسهيل  أمس  أول 
الحمراء، عبر إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، اعتبر 
تجار ومهنيو القطاع أن هذا القرار الحكومي المعزول 
لن يكون له أي تأثير إيجابي على أسعار االستهالك 
مسلسل  يوقف  ولن  الوطني،  السوق  في  النهائي 
اللحوم  أثمان  تشهدها  التي  الصاروخية  الزيادات 
الحمراء منذ عدة أسابيع، والتي تجاوزت 90 درهما 

بمعظم نقط البيع.
وأكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم 
الحمراء بالجملة في الدارالبيضاء، أمس في تصريح 
أن المشكل الحقيقي  لصحيفة »االتحاد االشتراكي« 
اللحوم في السوق المحلي ليس هو  الرتفاع أسعار 
الوزن المفروض على المستوردين، والمحدد في 550 
كلغ للعجول، بل هو مرتبط أساسا بالكلفة الباهظة 
لالستيراد وبالشروط الصارمة التي تفرضها الدولة 

على موردي اللحوم من الخارج.
وأوضح الجوابري أن قرار الحكومة بإلغاء شرط 
الوزن عند االستيراد لن يغير في األمر شيئا، ولن يكون 
النهائي  البيع  ثمن  تأثير حاسم في تخفيض  أي  له 
للعموم، تماما مثلما لم يكن لقرار وقف استيفاء الرسوم 
الجمركية عند استيراد العجول أي انعكاس إيجابي 

على أسعار المستهلك.
واعتبر المسؤول النقابي أن الحكومة بهذه القرارات 
والتدابير المرتجلة والمتفرقة ال تعالج صلب المشكل 
وإنما تذهب ألمور هامشية ال تمس بشكل مباشر  بنية 
األسعار. وأوضح الجوابري أن إعفاء المستورد من 2 
في المائة المفروضة على االستيراد ال يمثل في النهاية  
سوى 300 أو 400 درهم عن كل بهيمة، وهو مبلغ زهيد 

مقارنة مع التكاليف الباهظة لالستيراد.    
ويعتبر المهنيون والمستوردون أن الحكومة ستظل 
بهذه القرارات الخجولة تتخبط في معالجة هذا الملف 
الذي أصبح شائكا، بعدما تسبب في حرمان ماليين 
األسر الفقيرة والمحدودة الدخل من حقها في الوصول 
الى اللحوم الحمراء التي قد تصبح منتوجا نخبويا، 
خصوصا ونحن على مشارف شهر رمضان، الذي يعرف 

ذروة الطلب على اللحوم.  
وقال الجوابري إن الحل اآلني والمستعجل لخفض 
األسعار يكمن في وقف استيفاء الضريبة على القيمة 
المضافة، ولو بشكل مؤقت ريثما نجتاز ذروة االستهالك 
20 في المائة التي تشكلها  الرمضاني، موضحا أن 
الضريبة على القيمة المضافة تمثل مال يقل عن 3000 
إلى 4000 درهم من ثمن العجل، وال شك أن إجراء من 
هذا القبيل  من شأنه أن يعود باألسعار إلى وضعيتها ما 
قبل التضخم، أي في حدود 70 و75 درهما للكيلوغرام 

الواحد.     
مراجعة  بضرورة  المستوردون  يطالب  ذلك،  إلى   
شروط الدفتر الصحي للحيوانات المستوردة، والتي 
يعتبرونها شروطا مبالغة في الصرامة، حيث تستنزف 
االختبارات الصحية والتحاليل المخبرية المطلوبة، 
عملية  يجعل  ما  وهو  والوقت،  التكاليف  من  الكثير 
استيراد األبقار والعجول إلى المغرب تأخذ أسابيع 
طويلة مقارنة بما هو معمول به في دول ليبيا ومصر 
واألردن .. والتي تعتمد دفاتر تحمالت وشروطا صحية 
أكثر مرونة، ما يسهل عملية االستيراد في آجال معقولة 

ال تتجاوز بضعة أيام. 
وإلى حدود اآلن، منيت معالجة الحكومة لملف اللحوم 
الحمراء بفشل ذريع ولم يكن لقراراتها أي أثر إيجابي 
على سوق اللحوم الحمراء ، سواء حين قررت وقف 
استيفاء رسم االستيراد المفروض على األبقار األليفة، 
الذي اعتمدته في أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حصة 
تصل إلي 200 ألف رأس، أو حين أرادت الحكومة دعم 
استيراد العجالت الحلوب، والذي يشمل 120 ألف رأس 
لمدة 24 شهرا، ودعم العجالت من األصناف األصيلة 
محليا بحوالي 4000 درهم وهو القرار الذي كان يراد 
من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم 
األبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم االستيراد المطبق 
على استيراد فصيلة األبقار األليفة من سالالت إنتاج 
اللحوم والتي ال يقل وزنها عن 550 كيلوغرامًا وذلك 

إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
المشكل  معالجة  على  الحكومة  تنكب  أن  وإل��ى 
الرئيسي المتمثل في البنية الحقيقية لألسعار، ستظل 
اللحوم الحمراء ممنوعة عن موائد الفقراء ومحدودي 

الدخل في المغرب.

الحكومة تواصل التخبط في معالجة 
 ملف اللحوم الحمراء  

الم�شتوردون: اإلغاء �شرط الوزن لن يوقف
 ارتفاع االأ�شعار و االعفاء من  TVA وحده قد 

يعيد اللحم اإلى موائد الفقراء

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعالقات 
باسم  الرسمي  الناطق  البرلمان،  مع 
الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، 
اإلسبانية   - المغربية  العالقات  أن 
بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون 

والبناء، وتعزيز جسور الشراكة.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على 
أسئلة الصحافيين، خالل ندوة صحافية 
بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك 
تطلعا، بفضل التعليمات السامية لجاللة 
الملك محمد السادس واإلشارات القوية 
بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  لرئيس 
ثنائية  »عالقات  بناء  نحو  سانشيز، 

قوية جدا«.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن 
الشراكة بين البلدين »تمضي في المسار 
اإليجابي الذي يخدم مصالح البلدين«.

 وجاء التصريح عقب ما أعلن عنه 
كل من الملك فيليبي السادس وبيدرو 
سانشيز   حيث  أكد العاهل اإلسباني  
أن االجتماع رفيع المستوى المقبل بين 
تعميق  من  وإسبانيا سيمكن  المغرب 

»العالقات الثنائية واسعة النطاق«.
كلمة  في  اإلسباني  العاهل   وقال 
ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك 
بإسبانيا،  أول  المعتمد  الدبلوماسي 
أمس األربعاء، إن »هذا اللقاء الذي لم 
ي عقد منذ العام 2015، سيتيح تعميق 
من  النطاق،  واسعة  الثنائية  عالقاتنا 
أكثر  أس��س  على  سويا  العمل  أج��ل 

متانة«.
أن  ال��س��ادس  فيليبي  الملك   وأكد 
المغرب وإسبانيا دشنا »مرحلة جديدة« 
أن  إلى  الثنائية، مشيرا  في عالقتهما 
في  »يندرج  المستوى  رفيع  االجتماع 
إطار خارطة الطريق المتفق عليها في 
أبريل الماضي«، وذلك بمناسبة الزيارة 
التي قام بها رئيس الحكومة اإلسبانية، 
بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من 

جاللة الملك محمد السادس.
أم��ام  اإلس��ب��ان��ي  العاهل  وأوض���ح 
المعتمدين في إسبانيا، بمن  السفراء 
كريمة  بمدريد،  المغرب  سفيرة  فيهم 
بنيعيش، أن »الجوار الطبيعي إلسبانيا 
والعالقات الوثيقة للغاية التي تجمعنا 
في مختلف المجاالت ال ينبغي إهمالها«. 
الحكومة  رئيس  دع��ا  جانبه،   من 
الثالثاء  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية، 
24 يناير 2023، أوروب��ا إلى الحفاظ 
على عالقات أفضل مع المغرب للسيطرة 

على تدفقات المهاجرين.
وقال بيدرو سانشيز، الذي كان يتحدث 
في جلسة للبرلمان اإلسباني، بأنه »من 
األوروبي  واالتحاد  إلسبانيا  المالئم« 
الحفاظ على أفضل العالقات مع المغرب 
للسيطرة على تدفقات الهجرة«، مضيفا 
المغرب  مع  التجارية  »المبادالت  أن 
ارتفعت إلى ما يقرب 10 مليارد يورو، 

بزيادة ٪33 عن العام الماضي«.
وأوضح رئيس الحكومة االسبانية، 

قبل لقاء القمة بين المغرب وإسبانيا 
خ��الل األس��ب��وع ال��ق��ادم ب��ال��رب��اط، أن 
نحو  المغرب  م��ن  الهجرة  »تدفقات 
إسبانيا، عرفت تراجعا خالل عام 2022، 
بنسبة 25.6 في المائة، مقارنة بمسلك 

الهجرة األخرى إلى أوربا«.

واغتنم سانشيز، الفرصة للتأكيد على 
عدم إفساد القمة المشتركة بين المغرب 
وإسبانيا، في إشارة إلى تقرير البرلمان 
األوربي األخير، المتحامل على المغرب، 
مشيرا إلى أن االشتراكيين اإلسبان لم 
يصوتوا على قرار اإلدانة، بقيادة خوان 

فرناندو لوبيز أغيالر.
خالل  يتم  أن  المنتظر  وم��ن  ه��ذا، 
اإلسبانية،  المغربية  المشتركة  القمة 
األسبوع القادم، التوقيع على عدد كبير 
من االتفاقيات في القطاعات الرئيسية 

والدفاع  الهجرة  أهمها  البلدين؛  بين 
تنفيذًا  االقتصادي،  والتعاون  واألمن 
لبنود االتفاق الموّقع بين الملك محمد 
السادس وبيدرو سانشيز في ال�7 من 

شهر أبريل من العام الماضي.

بعد ت�شريحات امللك فيليبي ال�شاد�س والرئي�س �شان�شيز حول  القمة املغربية االإ�شبانية  
الرباط:  العالقات  الثنائية بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون والبناء  

ال�شبيبة االتحادية بوجدة في خدمة االإن�شانية 
   عبد السالم 

المساوي

   نظم االتحاد االشتراكي بوجدة، وبمبادرة 
من الشبيبة االتحادية، حملة للتبرع بالدم 
بعنوان » وهب دمك إلنقاذ حياة غيرك » ، يوم 
األربعاء 25 يناير 2023 بمقر الحزب بوجدة .
االشتراكي  االتحاد  وشباب  شابات     
هذه  إن��ج��اح  ف��ي  بقوة  انخرطوا  ب��وج��دة 
رائع  السامية، حضور  اإلنسانية  المبادرة 
حملة  وتوعية،  تحسيس  راق��ي،  وتأطير 

إعالمية واعية تقديرا ألهمية المبادرة .
   إن الشبيبة االتحادية بوجدة واستجابة 
لمبدأ االنتماء، نظمت هذه الحملة انسجاما 
أجلها  من  يناضل  التي  النبيلة  القيم  مع 
االتحاد االشتراكي: الحق في الحياة، الكرامة، 

التضامن، التعاطف الوجداني ...
البيداغوجي،  التربوي  الفعل  وبهذا     
الشبيبة االتحادية بوجدة ساهمت وتساهم 
في زرع روح المواطنة لدى الشباب والشابات 
...تمغربيت تسري في عروق ومسام الشبيبة 

االتحادية بوجدة وبكل مدن الوطن وقراه.
   خدمة الوطن تبدأ أوال بتأهيل اإلنسان 
المغربي صحيا وفكريا واجتماعيا، صون 
في  األمل  ومنح  الحياة  في  المقدس  حقه 
وق��ادرون  ق��ادرون  المستقبل...مواصلون، 

...هناك أمل .
  إن الشبيبة االتحادية كانت دائما مالكة 
لألفق المستقبلي، ومن ثم كانت تستشرف 
المستقبل وتفعل في األحداث وكان لها بعد 
وتقود  األحداث  هذه  تستبق  يجعلها  نظر 

معاركها .

   وإن الشبيبة االتحادية واعية بأن بناء 
بسيادة  وتجديده مشروط  االتحادي  األفق 
الوعي الجماعي، وبسيادة اإلرادة الجماعية 
لدى االتحاديات واالتحاديين، وأن هذا الوعي 
الجماعي يجب أن يكون سائدا وفاعال مستبقا 
لألحداث وليس مسايرا لها ويكتفي بالتعليق 

عليها .
انعشت  بوجدة  االتحادية  الشبيبة     
المشهد السياسي واالجتماعي بعنوان بارز 
»، وأخرجته من الجمود  خدمة اإلنسان   «
والرتابة ..أعطت للتضامن معنى ...انتفضت 
على السبات واالتكالية ..على العبث الذي 

يتهدد مستقبل المواطن ...
   أكدت الشبيبة االتحادية بوجدة، مرة 
حزبا  ليس  االشتراكي  االتحاد  أن  أخ��رى، 
أو  ينبعث  ميتا  حزبا  مناسباتيا..ليس 
يبعث في موسم االنتخابات...حزب حي في 
التاريخ بل التاريخ حي به، حزب النضال 
كان  زم��ان،  كل  في  قوي  المستمر، حضور 
وما زال وسيبقى، يمارس السياسة بأخالق، 
بشكل مختلف عن كل األحزاب، الديموقراطية 

منهج وهدف وليست مجرد انتخابات ...
المستقبل  باعتباره  الشباب  إن      
في  علينا  الذي  لبالدنا  الواعد  السياسي 
له  نفسح  أن  الحزبية  المؤسسات  مختلف 
السياسي  الفعل  في  أكبر  الندماج  المجال 
مستوى  على  وثقافيا،  سياسيا  وتأثيره، 
لتحمل  تأهيله  أجل  من  واألقاليم،  الجهات 
المسؤولية السياسية والقيادية في المستقبل 

للدفع بعجلة اإلصالح والتحديث .
   مهام ورهانات الشبيبة االتحادية على 

المستوى الفكري والسياسي .

التي  المتسارعة  التغيرات  -مواكبة     
اليوم،  ومجتمع  المعاصر  العالم  يشهدها 
الرائدة  اإلنسانية  التجارب  على  واالطالع 
في مختلف المجاالت بدل التحجر واالنغالق 

على الذات.
التي  العميقة  التحوالت  مسايرة   -    
ساهمت فيها الثورة الرقمية من خالل امتالك 
التعامل مع  واتقان  التكنولوجية  الوسائل 

وسائط التواصل االجتماعي . 
   - إن المتغيرات والتطورات المتسارعة 
تدعو الشبيبة االتحادية إلقرار التحول الذي 
ننشده خاصة وأن الفرد اليوم أصبح يتحرك 
كمؤسسة جماعية بفضل العالم االفتراضي 
وشبكات التواصل االجتماعي، وهذه معادلة 
صعبة لكنها ليست مستحيلة تواجهنا من 
الجماعي بهدف توحيد  العقل  أجل سيادة 

األفق والمشروع التنموي والمجتمعي الذي 
نسعى إليه .

الحديثة  التوجهات  في  االنخراط   -    
للتربية والتكوين باالنفتاح على التخصصات 
والمناهج المتقدمة التي ستفرز مهنا جديدة 

ستتطلب جيال من الكفاءات .
   - االستعانة بالتطورات واالختراعات 
العلمية في مجال االبتكار والذكاء االصطناعي 
الذي  بالتحول  الحقيقي  الوعي  المتالك 

ستعرفه البشرية مستقبال.
التقدمي  التوجه  وتطوير  -صيانة     
الحرية  م��ب��ادئ  ع��ن  ب��ال��دف��اع  ال��ح��داث��ي 
الفكر  ومواجهة  والتضامن  وال��م��س��اواة 
التعصب  أشكال  وكل  والمحافظ،  الرجعي 

والتطرف ...

تعقد الدورة السابعة لمجلسها الوطني السبت 4 فبراير

د. كريم بلمقدم: النقابة الوطنية لل�شحة حري�شة على الم�شاهمة
 االإيجابية في اإنجاح الور�س ال�شحي الكبير

الرئيس سانشيزالملك فيليبي السادس

اللجنة التاأديبية توا�صل حربها 
على ال�صهب اال�صطناعية

قررت اللجنة المركزية للتأديب، عقب اجتماعها األخير، تغريم 
مولودية وجدة مبلغ 25 ألف درهم، الستعمال جماهيره للشهب 
االصطناعية، مع تسجيل حالة العود خالل المباراة التي جمعته 
باتحاد تواركة. وهي العقوبة ذاتها التي تم تسليطها على فريق 
بقيمة  أخرى  غرامة  إضافة  مع  ذاته،  للسبب  الرياضي،  الرجاء 
5000 درهم، لرمي القارورات من طرف جماهيره خالل المباراة 

التي جمعته بالجيش الملكي.
وألزمت اللجنة أيضا فرق الدفاع الجديدي والمغرب الفاسي 
والمغرب التطواني وحسنية أكادير على تسديد كل منها غرامة 
للشهب  جماهيرها  استعمال  خلفية  على  درهم،  ألف   25 بقيمة 

االصناعية، وتوافر حالة العود.
وقررت اللجنة أيضا إيقاف إيريك بمكسوم، العب اتحاد تواركة 
لمباراة واحدة، بعد طرده في مواجهة مولودية وجدة، وهي العقوبة 
التي استنفذها في لقاء األوصيكا، كما أوقفت العربي الناجي وحاتم 
بعد طردهما  واحدة،  لمباراة  الملكي،  الجيش  العبي  الصوابي، 
أمام الرجاء، واللذين استنفذا مدة العقوبة في اللقاء الذي جمع 
فريقهما باتحاد طنجة. كما أوقفت عبد المطلب فوزي، العب اتحاد 
طنجة، لمباراة واحدة، بعد طرده في مباراة شباب المحمدية، وقد 
استنفذ مدة العقوبة في لقاء بالجيش الملكي. وهي نفس العقوبة 
التي فرضتها على كل من محسن الربيبي، العب الشباب السالمي، 
بعد طرده أمام الوداد الرياضي، والذي استنفد التوقيف في اللقاء 
الذي جمع فريقه بأولمبيك آسفي، وزهير الهاشيمي، العب أولمبيك 

خريبكة، الذي غاب عن مباراة اتحاد تواركة.

حمد اهلل يهزم رونالدو
حجز فريق اتحاد جدة، مقعدا في نهائي بطولة كأس السوبر 
السعودي لموسم 2022 – 2023، بعد فوزه على النصر بقيادة 
كريستيانو رونالدو بنتيجة )3 – 1(، في المباراة التي جمعت 
الفريقين، مساء أول أمس الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي 
بالرياض، في نصف نهائي البطولة، التي شهدت مشاركة 4 فرق 

ألول مرة في تاريخها. 
في  رومارينيو،  البرازيلي  العبه  االتحاد  أهداف  أول  وسجل 
الهدف  اهلل،  حمد  الرزاق  عبد  المغربي  أضاف  ثم   ،15 الدقيقة 
الثاني في الدقيقة 43، إال أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، قلص 
الفارق لصالح النصر بهدف أول في الدقيقة 67، قبل أن يوقع مهند 
الشنقيطي، على هدف االتحاد الثالث في الدقيقة 3+90، لتنتهي 

المباراة بهذه النتيجة.
وضرب االتحاد موعدا لمالقاة الفيحاء، الذي تغلب على الهالل 

في المباراة الثانية في نصف نهائي البطولة.

الزلزولي ي�صع اأو�صا�صونا في 
ن�صف نهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا

منح الالعب الدولي المغربي الشاب، عبد الصمد الزلزولي، تأهال 
تاريخيا ألوساسونا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا على حساب 
إشبيلية، بتسجيله الهدف الحاسم في المباراة التي جمعتهما، 

مساء األربعاء، وانتهت بفوز أوساسونا )2 – 1(.
69، الهدف  وسجل الزلزولي، الذي دخل المباراة في الدقيقة 
الثاني للفريق المضيف في الوقت اإلضافي )الدقيقة 99( بتمريرة 

من جون مونكايوال.
لكن  الباسكي،  للنادي   )71( التسجيل  أفيال  شيمي  وافتتح 
المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري الذي دخل في الدقيقة 
77، أدرك التعادل للفريق األندلسي في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع، ليفرض بذلك الشوطين اإلضافيين.
وهكذا، صعد أوساسونا، السابع في البطولة اإلسبانية، إلى 

دور األربعة في كأس ملك إسبانيا للمرة األولى منذ 18 عاما.
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إبراهيم العماري

يشكل قرار السلطات المحلية بمنع تنقل جماهير الرجاء الرياضي 
أبرز تفاصيل الجولة  القنيطرة،  إلى  إلى آسفي ومحبي المولودية 

16 من الدوري االحترافي، التي ستجرى يومه السبت وغدا األحد.
وأعلن الرجاء في بيان عممه على صفحته الرسمية أن جماهيره 
ممنوعة، بقرار من السلطات المحلية لحاضرة المحيط، من التنقل 
الجماعي إلى مدينة آسفي، حيث سيخوض الفريق األخضر مساء 
يومه السبت لقاء قويا أمام أولمبيك آسفي.، حيث كان متوقعا أن 
تتنقل الجماهير الخضراء بكثافة إلى مدينة آسفي من أجل مساندة 
فريقها، الذي يأمل في تحقيق انتصار يقربه أكثر من ثنائي المقدمة. 
وكان سلطات الجديدة قد خرجت بنفس القرار قبل ساعات من لقاء 
الفريق أمام الدفاع الجديدي، بملعب العبدي، يوم الثالثاء الماضي. 
وكانت مباراة الذهاب بين الرجاء واألولمبيك بمركب محمد الخامس 
بالدار البيضاء قد خلقت جداال كبيرا، بعد االعتراض الذي تقدم به 
بسبب  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب  على  المسفيوي  القرش 

توقيفه قبل موسمين دون أن ينفذ العقوبة.
وسيكون الحوار تكتيكيا بين المدرب التونسي منذر الكبير، ربان 

الرجاء وخليفة البنزرتي، مع المصري طارق مصطفى، الذي غير كثيرا 
من مالمح القرش المسفيوي، ومنحه شخصية قوية، حقق بها عدة 
نتائج إيجابية، تضعه حاليا في الرتبة الخامسة، برصيد 24 نقطة، 

جمعها من ستة انتصارات وستة تعادالت، مقابل ثالث هزائم.
وبدوره سيجد مولودية وجدة نفسه محروما من دعم جماهيره 
بالملعب البلدي بالقنيطرة، حيث سيكون في ضيافة الجيش الملكي، 

المتوج ببطولة الخريف.
ونشر الفريق الوجدي على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك، 
بالغا أنهى فيه إلى علم محبيه أنه قد توصل برسالة »من السلطات 
المعنية تخبره بمنع الجمهور من التنقل إلى مدينة القنيطرة لمساندة 

فريقه أمام الجيش الملكي«.
ورغم هذا القرار، فإن الفريق الوجدي سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة 
من أجل تسجيل نتيجة إيجابية، خاصة وأن معنويات العبيه جد 
مرتفعة بعد الفريق الثمين، الذي حققه في الدورة الماضية على حساب 
المغرب التطواني، لكن أبناء المدرب دا كروز، وعطفا على األداء الذي 
قدموه في المباراة التي تلت الهزيمة أمام الرجاء، لن يقبلوا بأي تنازل، 
وسيعملون على الظفر بنقط الفوز، من أجل مواصلة التشبث بكرسي 
الزعامة، خاصة في ظل التربص الكبير الذي أظهره الوداد الرياضي، 

شريكهم في الزعامة، والمتخلف بفارق األهداف فقط، والذي سيكون 
في اختبار قوي وحارق أمام الفتح الرباطي، الذي صحح أوضاعه 
في الدورة الماضية، بعد عودته بانتصار ثمين من ملعب أدرار على 
حساب الحسنية، الذي بات يتواجد فوق صفيح ساخن، بسبب النتائج 
المخيبة، التي تأخذ أبعادا متعددة في ظل انقسام المكتب المسير.

ويحل اتحاد طنجة، صاحب المصباح األحمر، ضيفا على الشباب 
السالمي، آمال تحقيق الفوز األول هذا الموسم، السيما بعد التعزيزات 
البشرية التي أقدم عليها في األيام الماضية، بتوصية من المدرب 
العشق  في  مواجهة شريكه  في  الذي سيكون  الطير،  الجديد هالل 

الرجاوي، زكرياء عبوب.
وبدوره سيرفع أولمبيك خريبكة، صاحب الرتبة ما قبل األخيرة، 
أمام  البشير  بملعب  المهمة ستكون صعبة  أن  رغم  الشعار،  نفس 
شباب المحمدية، الذي مني بهزيمة داخل القواعد أمام نهضة بركان.
ويتطلع المغرب التطواني، الذي سيكون مجبرا على إكمال الموسم 
بتشكيلته المحدودة، بسبب قرار المنع من التعاقدات، إلى تعويض 
سقطته األخيرة أمام المولودية، حيث سيراهن على نتيجة إيجابية 
أمام المغرب الفاسي، رغم أن المباراة ستجرى خارج تطوان بسبب 

خضوع ملعب سانية الرمل لإلصالحات.

ال�صلطات المحلية تحرم الرجاء 
والمولودية من جماهيرهما

وصل نادي أوكالند سيتي النيوزيالندي، صباح أمس الجمعة، إلى 
مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، حيث ينتظر أن يشارك في منافسات 
كأس العالم األندية، التي ستحتضنها مدينتا الرباط وطنجة خالل 

الفترة ما بين 1 و 11 فبراير المقبل.
وقدم نادي أوكالند سيتي في رحلة جوية قادمة من إسبانيا، حيث 
كان يخوض، في ضواحي مدينة برشلونة، معسكرا إعداديا للتحضير 

لبطولة كأس العالم لألندية.
ويواجه فريق أوكالند سيتي في المباراة االفتتاحية لهذه التظاهرة 
أرضية  على  المقبل  فبراير   1 يوم  المصري  األهلي  نادي  العالمية 

الملعب الكبير لطنجة.
للصحافة  تصريح  في  فيدال،  رييرا  ألبير  الفريق،  م��درب  وأك��د 
بالمناسبة، بأن »مشاركة الفريق بكأس العالم لألندية بالمغرب سيجلب 
السعادة إلى عدد من الناس بنيوزيلندا«، مضيفا أن »كل شيء هنا 

في المغرب رائع السيما حرارة االستقبال«.
وقال »تدربنا بشكل جدي وقوي، حيث خضنا معسكرا بإسبانيا، 
ونحن واعون بأن المباراة األولى ضد األهلي ستكون صعبة، لكن كل 
اللعب بجدية  العب بفريقنا يتملكه الحماس ولديه الحافز من أجل 

والفوز«.

أيام   10 لحوالي  معسكر  في  تدربنا  فقد  »نحن مستعدون،  وأكد 
بإسبانيا، وخضنا بعض المباريات اإلعدادية، ونحن مستعدون لهذه 

البطولة«.
وستلعب بمدينة طنجة المباراة االفتتاحية بين األهلي المصري 
وأوكالند )1 فبراير(، كما سيواجه المتأهل من هذه المباراة فريق 
في ربع النهاية األولى. بينما  سياتل ساوندرز األمريكي )4 فبراير( 
سيواجه بطنجة المتأهل من مباراة ربع النهاية الثانية بين بطل أسيا 
الهالل السعودي وبطل أفريقيا نادي الوداد البيضاوي بطل أمريكا 

الجنوبية فالمينغو البرازيلي )8 فبراير(.

الرجاء محروم من جماهيره للمباراة الثانية على التوالي                                                                         تصوير بحفيظ

الدورة 16 من الدوري االحترايف

أوكالند سيتي النيوزيالندي يصل إلى طنجة

نهاية الشطر األول من الدوري االحترافي

ح�صيلة �صلبية تخد�س الكبرياء الريا�صي التحاد طنجة
أورارى  علي

»طنجة يالعالية«، طنجة المدينة التي تسبح فوق 
بحر من التاريخ الممتد لقرون، مدينة ذات خصوصية 
مدينة  أوروب��ا،  نحو  المغرب  بوابة  فهي  متفردة، 
البحرين، عروس الشمال، تاريخ حافل على مختلف 

األصعدة، بما في ذلك الرياضة والنضج الرياضي.
ويشكل فريق اتحاد طنجة جزءا مهما من مكونات 
هوية المدينة ومنطقة الشمال ككل، لكنه عاش خالل 
يعد  وضعا  الموسم  هذا  بطولة  من  األول  النصف 
سابقة، وضع لم يكن ينتظره حتى أكبر المتشائمين 
داخل وخارج حاضرة البوغاز، خاصة بعد إحرازه 
لقب البطولة لموسم 2018 – 2017، وإن أعقب هذا 
التتويج تراجع الفريق، حيث أنهى موسمي 2019 

– 18و 2022 – 21،محتال للرتبة 14.
إن عدم توقع وصول الفريق إلى هذا الوضع المحرج 
والمقلق، الذي ال يليق بتاريخ النادي والمدينة التي 
يمثلها، حيث الحصيلة مستفزة، يقطر منها األسى 
تقني  استقرار  عدم  في  متواضع تسبب  أداء  بفعل 

ملحوظ.
وبلغة األرقام، فقد حقق اتحاد طنجة حقق تعادلين 
فقط، وحصد 13 هزيمة، ودون أن يسجل أي نتصار، 

ليتوقف رصيده عند نقطتين يتيمتين، يحتل بهما 
الرتبة األخيرة، كما سجل 5أهداف ودخلت مرماه 25، 
كانت آخرها رباعية من العبي الجيش الملكي خالل 
البلدي  بالملعب  أيام  قبل  جمعتهما  التي  المباراة 
بالقنيطرة، مما سيجعل مهمته جد صعبة للحفاظ 
على مكانته بهذا القسم. إنه امتحان عسير ينتظر 

المدرب الجديد، هالل الطير.
بامتياز،  رياضية  مدينة  يمثل  والفريق  هذا  يقع 
المقابالت في كرة  العديد من  أن أجريت بها  سبق 
ملعب  احتضن  فقد   ودوليا.  قاريا  و  القدم، وطنيا 
مرشان التاربخي اللقاء اإلقصائي المؤهل ألولمبياد 
ونيجيريا  الوطني  المنتخب  بين   1976 مونتريال 

العرش  كأس  نهاية  عن  18أبريل1976، فضال  يوم 
الرباطي  الفتح  وجمعت   ،1975  –  1976 لموسم 
1976، في حين  18يوليوز  القنيطري يوم  بالنادي 
احتضن الملعب الكبير، الذي تم تدشينه يوم 26 أبريل 
2011، فقد شهد في اليوم ذاته إجراء لقاءين،  األول 
جمع الفريق الرديف ألتلتيكو مدريد باتحاد طنجة، 
بالرجاء  لألتلتيكو  األول  الفريق  الثاني  جمع  فيما 

البيضاوي.
األبطال  كأس  احتضن   ،2011 يوليوز   27 ويوم 
الفرنسي بين مارسيليا وليل، ويوم 21 يوليوز 2012 ، 
شهد لقاء بين الرجاء البيضاوي و ف.س برشلونة 
بقيادة نجمه ميسي. كما احتضن يوم 18نونبر 2015 
نهاية كأس العرش لموسم 2015 – 2014، جمعت 
  29 شهد   كما  خريبكة،  بأولمبيك  الرباطي  الفتح  
بين  الفرنسي  السوبر  كأس  نهائي   ،2017 يوليوز 
باريس سان جيرمان وموناكو، ويوم  12غشت 2018، 

كأس السوبر اإلسباني بين برشلونة وإشبيلية...
اآلن ينتظر الجمهور الطنجي العريض أن يتغلب 
االتحاد على الصعاب، وهو مقبل على مرحلة اإلياب 
ابتداء من يومه السبت ، حيث سيدشن الشطر الثاني 
من البطولة بمواجهة شباب السوالم، والرهان كما 
أسلفنا جد صعب لبلوغ شاطئ النجاة عند الدورة 30. 

وفد أوكالند سيتي عند حلوله بطنجة

14
الـريـــا�صي

فارس البوغاز من دون جواد

البرنامج
السبت

الجيش الملكي – مولودية وجدة.......................)س 16.00(
المغرب التطواني – المغرب الفاسي.................)س 16.00(
أولمبيك آسفي – الرجاء الرياضي.....................)س 18.15(
شباب السوالم – اتحاد طنجة..........................)س 20.30(

األحد 
اتحاد تواركة – الدفاع الجديدي.......................)س 16.00(
الوداد الرياضي – الفتح الرباطي.....................)س 18.15(
حسنية أكادير – نهضة بركان..........................)س 20.30(
شباب المحمدية – أولمبيك خريبكة...................)س 20.30(
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االنتفاضة الشعبية ل 29 و30 و31 يناير 1944

حمطة و�ساءة يف م�سل�سل الكفاح الوطني من 
اأجل احلرية واال�ستقالل وال�سيادة الوطنية

ورجال  نساء  ومعه  املغربي  الشعب  يخلد 
التحرير  وجيش  واملقاومة  الوطنية  الحركة 
 79 الذكرى   2023 يناير  و31   30 و   29 أيام 
يناير  و31   30 و   29 ل  الشعبية  لالنتفاضة 
1944، التي اندلعت تأييدا لحدث تقديم وثيقة 
القمع  لحمالت  واستنكارا  باالستقالل،  املطالبة 
والتنكيل واالعتقاالت التي أقدمت عليها سلطات 
الستهداف  الفرنسية  للحماية  العامة  اإلقامة 
زعماء وقادة الحركة الوطنية ومناضليها وعموم 
الوثيقة  هذه  تقديم  إثر  املغربي  الشعب  أبناء 
والشعب  العرش  إلرادة  املجسدة  التاريخية 
وامليثاق التاريخي لنضالهما البطولي في سبيل 

الحرية واالستقالل والسيادة الوطنية.    
1944، خرجت  األيام من سنة  ففي مثل هذه 
حشود الجماهير الشعبية من قلب مدينة الرباط 
للحماية  العامة  اإلقامة  سلطات  بإقدام  منددة 
الوطنية،  الحركة  زعماء  اعتقال  على  الفرنسية 
وقد بلغ صدى هذه املظاهرات ولي العهد آنذاك 
جاللة املغفور له الحسن الثاني طيب اهلل ثراه 
سوره  فتخطى  املولوي،  املعهد  بداخل  وهو 

والتحق بصفوف املتظاهرين.
عن  ثراه  هلل  طيـب  جاللتـه  عبر  وقـد 
"هناك تاريخ  ارتسامـاتـه عن ذلـك اليوم بقوله: 
مضبوط ظل عالقا بذاكرتي هو 29 يناير 1944. 
املتظاهرين  من  جمهور  اكتسح  اليوم،  ذلك  في 
املطالبة  شعارات  مرددين  الرباط،  شوارع 
باالستقالل، وبلغني صدى هذه املظاهرات وأنا 
داخل املعهد املولوي، فتخطيت سوره، والتحقت 
األثر  مبرزا  اهلل  رحمه  وأضاف  باملتظاهرين. 
"لقد  قال:  حيث  التاريخي  الحدث  لهذا  القوي 
ذاكرتي،  في  بعمق  يناير بصماته   29 يوم  ترك 
كان معي يومئذ ثالثة من رفاقي في املعهد، وكنا 

نصيح بصوت واحد: سنحصل على االستقالل".
وأمـام حمالت القمع واملالحقات واملضايقات 
تقديم  حدث  تلت  التي  االستعمارية  للسلطات 
التحرير  بطل  ألح  باالستقالل،  املطالبة  وثيقة 
الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة  واالستقالل 
املعتقلني  عن  اإلفراج  على  روحه  اهلل  قدس 
للحماية  العامة  اإلقامة  سلطات  لكن  جميعهم، 
الفرنسية استغلت مقتل أحد األوروبيني لتطوق 
املدينة وتقوم بإنزال قواتها، وأطلقت النار على 
املتظاهرين الذين دافعوا عن أنفسهم بكل شجاعة 
بدمائهم  رووا  شهداء  خلف  مما  واستماتة، 
ومعتقلني  واالستقالل،  الحرية  شجرة  الزكية 

صدرت في حقهم أشد األحكام وأقساها.
وكان ملدينة سال دور بارز في هذه االنتفاضة 
الغطرسة  مواجهة  في  اندلعت  التي  العارمة 
وثيقة  تقديم  ملبادرة  وتأييدا  االستعمارية، 
املقدسات  عن  ودفاعا  باالستقالل،  املطالبة 
الوطنية، حيث هب وطنيون  والثوابت  الدينية 
تاريخية  انتفاضة  في  املدينة  هذه  من  أفذاذ 
قوات  متحدين  شوارعها،  مخترقني  عارمة، 
أدى  والذي  عليهم  الشرس  وهجومها  االحتالل 
فداء  أرواحهم  وهبوا  أبرار  شهداء  سقوط  إلى 
وأسكنهم  رحمته،  بواسع  هلل  تغمدهم  للوطن، 

فسيح جناته.
الشعبية،  االنتفاضة  هذه  دائرة  واتسعت 
وامتدت املظاهرات لتشمل سائر املدن املغربية، 
الشهداء  عشرات  سقوط  شهدت  التي  كفاس 
والجرحى، ومكناس ومراكش وازرو وغيرها من 
املدن. وتسارعت األحداث لتحتدم املواجهات بني 
للحماية  العامة  اإلقامة  امللكي وسلطات  القصر 
 20 في  الحماية  سلطات  أقدمت  إذ  الفرنسية، 
غشت 1953 على نفي بطل التحرير واالستقالل 

إلخماد  يائسة  محاولة  في  الشريفة  وأسرته 
الروح الوطنية، مما أجج شعلة الكفاح الوطني 
العارمة  واملظاهرات  املسلحة  املقاومة  لتنطلق 
إرادة  تحققت  أن  إلى  التحرير  جيش  وعمليات 
والتحرير  املقاومة  رمز  وعاد  والشعب،  العرش 
اهلل  قدس  الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة 
أرض  إلى  املنفى  من  منصورا،  مظفرا  روحه 
في  شريكه  رفقة   ،1955 نونبر   16 في  الوطن 
الكفاح واملنفى جاللة املغفور له الحسن الثاني 
طيب اهلل ثراه واألسرة امللكية الشريفة، حاملني 
وإشراقة  والحماية  الحجر  عهد  انتهاء  بشرى 

شمس الحرية واالستقالل.    
العظيمة  الوطنية  امللحمة  هذه  حظيت  وقد 
كفاح  مسيرة  في  الخالدة  التاريخية  واملحطة 
واالستقالل،  الحرية  أجل  من  املغربي  الشعب 
ومن  ومستمر،  دائم  واحتفاء  موصولة  بعناية 
الذكرى  بمناسبة  كبير  مهرجان  تنظيم  ذلك 
السامية  امللكية  الرعاية  تحت  لها  الخمسني 
الثاني  الحسن  له  املغفور  جاللة  تفضل  حيث 
العهد  ولي  سمو  عنه  فأناب  ثراه،  اهلل  طيب 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  آنذاك، 
نصره اهلل، إلزاحة الستار يوم 29 يناير 1994 
عن اللوحة التذكارية املقامة تخليدا ألحداث يوم 
29 يناير 1944 بساحة مسجد السنة بالرباط، 
امللحمة  لهذه  امليامني  الشهداء  على  والترحم 
لتضحياتهم  إكبارا  أسمائهم  وتكريم  الخالدة، 
الجسام وخدماتهم الجلى دفاعا عن عزة الوطن 

وكرامته.
واملقاومـة  الوطنيـة  الحركــة  أســرة  وإن 
 79 الذكـرى  تخلـد  إذ  التحريـر،  وجيـش 
يناير  و31  و30   29 ل  الشعبيـة  لالنتفاضـة 
الوطني  الحماس  من  أجواء  في   ،1944

الوفاء  واجب  على  لتؤكد  الشاملة  والتعبئة 
والبرور بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها 
وأعالمها وأبطالها الغر امليامني. وهي في ذات 
الوقت، تحرص على إيصال الرسائل واإلشارات 
العليا  واملثل  القيم  رصيد  وإشاعة  القوية 
الشباب  وصفوف  أوساط  في  األخالق  ومكارم 
لتتشبع  والقادمة  الجديدة  واألجيال  والناشئة 
تتقوى  به  ما  ينابيعها،  من  وتغترف  بأقباسها 
واالعتزاز  الوطن  وحب  الوطنية  الروح  فيها 
الحاضر  مسيرات  ملواصلة  الوطني  باالنتماء 
واملتبصرة  الحكيمة  القيادة  تحت  واملستقبل 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
اهلل املتبصرة والحكيمة لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره اهلل لبناء وإعالء صروح 
والديمقراطية  الحداثة  مغرب  الجديد،  املغرب 
والتضامن  واملستدامة  الشاملة  والتنمية 

والتكافل االجتماعي.
هذه  وإكبار  بفخر  تستحضر  وهي  أنها  كما 
والعبر  بالدروس  الغنية  التاريخية  امللحمة 
والطافحة باملعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت 
األقاليم  ومغربية  الترابية  وحدتنا  قضية  من 
ضد  وقوفها  وتؤكد  املسترجعة،  الصحراوية 
ومخططات  الترابية  وحدتنا  خصوم  مناورات 
ترابه  كامل  على  املغرب  بسيادة  املتربصني 
املقدس الذي ال تنازل وال مساومة في شبر منه. 
وستظل بالدنا متمسكة بروابط اإلخاء والتعاون 
وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح 
منها  إيمانا  شعوبه،  وحدة  وتحقيق  املغاربي 
ومتفاوض  واقعي  سلمي  حل  إيجاد  بضرورة 
أقاليمنا  حول  املفتعل  النزاع  إلنهاء  عليه 
الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح 
حكم ذاتي موسع ألقاليمنا الصحراوية في ظل 

السيادة املغربية.
النيابة  أعدت  املجيدة،  املناسبة  وبهذه 
املقاومني  لقدماء  السامية  للمندوبية  اإلقليمية 
وأعضاء جيش التحرير بسال والنيابة الجهوية 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  للمندوبية 
باألنشطة  حافلة  برامج  بفاس  التحرير  جيش 
وذلك  املجيدة  الذكرى  لهذه  املخلدة  والفعاليات 

حسب البرنامج التالي:

* الجمعة 27 يناير 2023
الساعة الثالثة زواال بمدينة الرباط.

- الوقوف أمام اللوحة التذكارية املخلدة لحدث 
29 يناير 1944 بساحة مسجد السنة بالرباط.

- الترحم على أرواح الشهداء بمقبرة يعقوب 
املنصور بالرباط.      

- الترحم على أرواح الشهداء بمقبرة باب لعلو 
بالرباط.   

الساعة الرابعة عصرا، بمدينة سال.
- الترحم على أرواح شهداء انتفاضة 29 يناير 

1944 بمقبرة سيدي بنعاشر  بسال.    
- تنظيم مهرجان خطابي بقاعة باب بوحاجة  

التابعة لجماعة سال.

*الثالثاء 31 يناير 2023
على الساعة الرابعة عصرا بفاس.

بقاعة  فكرية  وندوة  خطابي  مهرجان  تنظيم 
مقاطعة أكدال بمدينة فاس.

* األربعاء 01 فبراير2023
على الساعة الواحدة ظهرا بإقليم جرسيف.

للمقاومة  التاريخية  الذاكرة  فضاء  افتتاح  
والتحرير بجماعة بركني.
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رومات”  “فاطمة  الدكتورة  أدلت    
بجامعة  الدولية  العالقات  )أستاذة 
“االتحاد  لجريدة  الخامس(  محمد 
تخص  بتصريحات  االشتراكي” 
“الذكاء   : وموضوعه  الجديد  مؤلفها 
والبحث  العالي  والتعليم  االصطناعي 
العلمي: التطورات  املستقبلية”. ويتعلق 
على  أشرفت  جماعي”  ب”كتاب  األمر، 
في  طلبتها  من   2 فيه  ويشارك  إنجازه 
أساتذة  إلى  إضافة  الدكتوراه”  “سلك 
البلدان،  مختلف  من  أجانب  باحثني 
“رئيسة  أنجزته  الكتاب  تقديم  أن  على 
ل”اليونسكو”،  البرامج  لكل  املعلومة” 
املؤلف  هذا  خروج  بمناسبة  وصرحت 
فرحتان،  “الفرحة  قائلة:  الوجود  إلى 
واحدة باإلنجاز املعرفي والثانية بأنني 
تمكنت من “إقحام” طلبتي معي في هذه 

املغامرة العلمية”.
  ويتحدث الكتاب، الذي وكما ذكرنا 
االصطناعي  “الذكاء  أعاله:  موضوعه 
العلمي:  والبحث  العالي  والتعليم 
التطورات  املستقبلية”، وعن “مجاالت 
في  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
املغرب اليوم... وما هو املطلوب لتقوية 
في  األساسية  القطاعات  في  حضوره 
“وضع  املطلوب  أن  مذكرة  بالدنا”، 
ترتكز  للتعليم  وطنية  استراتيجية 
و”ضرورة  االصطناعي”  الذكاء  على 
ويدرس  املجاالت  كل  في  يستخدم  أن 
التعليمية وفي مختلف  لكل املستويات 

التخصصات”. 
للتذكير، ال تعد هذه املحاولة العلمية 
للدكتورة  مؤلف  شكل  على  األولى 
“فاطمة رومات”، بل سبقتها واحدة 
من  مراجعته  تمت  إنجاز مؤلف  عبر 
طرف “جامعة أوكسفورد” و “جامعة 
دار  مع  بالتعاون  أخرى،  هولندية” 
 ،)Springer( “سبرينغر”  النشر 
الجديد  الكتاب  أن  توقعت  أنها  على 
تمت مراجعته من طرف “أوكسفورد” 

كذلك. 
ذكرت  )كما  املؤلف  فكرة  جاءت    
في  مشاركتها  “فترة  من  للجريدة( 
أخالقيات  حول  “التوصية  صياغة 
الذكاء االصطناعي” التي شاركت في 
صياغتها أثناء تمثيلها للمغرب ضمن 
مجموعة مكونة من 24 خبيرا قسمت 
اشتغلت  مصغرة،  مجموعات   3 إلى 
من  جزء  صياغة  على  واحدة  كل 
بصياغة  كلفت  التوصية”.  “مشروع 
بعض  مع  )الديباجة(  األول  الجزء 
املجموعة  ضمن  ذلك  وكان  الزمالء، 
املصغرة األولى، وأيضا شاركت ضمن 
املجموعة املصغرة الثالثة التي أسند 
واإلجراءات  التدابير  “صياغة  إليها 
املجموعة  هذه  ضمن  السياسية”. 
التدابير  ب”صياغة  كلفت  املصغرة، 
من  بعدد  املتعلقة  واإلجراءات” 
الذكاء  “أخالقيات  أهمها  املواضيع 
بعد  العلمي”.  والبحث  االصطناعي 
التي  الكبيرة  للتحديات  ونظرا  ذلك، 
في  االصطناعي  “الذكاء  يطرحها 
و”التأخر  العلمي”  والبحث  التعليم 
الكبير” الذي الحظته في هذا القطاع 
أستاذة  كونها  منطلق  من  ببلدنا 
الكتاب  هذا  إنجاز  قررت  جامعية، 
طبعا في إطار “املعهد الدولي للبحث 

العلمي” الذي تترأسه.
ترى  اهتمامها،  مجال  ذكر  على    
أن :  رومات”  “فاطمة  الدكتورة 
يكون  أن  له  االصطناعي  “الذكاء 
الجسر لخلق فرص جديدة في مجاالت 
الصحة والتعليم والنقل والثروة، ما 
سيرفع بكل تأكيد من مستوى النمو 
أيضا،  استخدامه  يمكن  االقتصادي. 
لحل القضايا االجتماعية امللحة مثل 
و”ضمان  “الحد من التلوث البيئي” 
لكن،  وغيرها...  الغذائي”  األمن 
للذكاء  اإليجابية  “اآلثار  أهمية  بقدر 
التي  املجاالت  كل  في  االصطناعي 

“ضمان  إطار  في  النهاية  في  تصب 
واالجتماعية  األساسية  الحقوق 
ما  بقدر  لألفراد”،  واالقتصادية 
دور  “تعزيز  على  تعمل  أنها  نالحظ 
مقابل  الجنسيات  متعددة  الشركات 
في  الحكومات”، السيما  دور  تراجع 
باب  فتح  الذي  التعليم  مثل  مجال 
مصراعيه،  على  فيه  الخوصصة 
حيث يعلم الجميع أن هدف الشركات 
ضمان  أن  حني  في  محض،  ربحي 

“الحق  ذلك  في  بما  الحقوق 
مسؤولية  هو  التعليم”  قي 

الدول. 
تحد  يطرح  هنا، 
ضرورة  هو  أساسي 

الحق  “ضمان 
والذي  للجميع”،  األنترنيت  في 
واملبادئ  الحقوق  “ميثاق  يعتبره 
“الحقوق  من  على شبكة االنترنيت” 
ترهن  أصبحت  التي  األساسية” 
أصبح  األمر  لكن  التعليم.  في  الحق 
عصر  في  وتعقيدا  صعوبة  أكثر 
األفراد  ألن  االصطناعي،  الذكاء 
خيارات  أمام  واملتعلمني(  )املعلمني 
امللتزمة  الدول  ال  الشركات  تحددها 
“العقد  بمقتضى  األفراد  تجاه 
االجتماعي”. في هذا السياق، تندرج 
أخالقيات  “التوصية حول  “أهمية” 
عن  الصادرة  االصطناعي”  الذكاء 
دورته  في  لليونسكو  العام  املؤتمر 
 ،2021 نونبر  في شهر  املنعقدة   41
معيارية  آلية  “أول  تعتبر  والتي 
العمل  تعزز  أن  شأنها  من  دولية” 
على “وضع التشريعات والسياسات 
الكفيلة  الوطنية  واالستراتيجيات 
عصر  في  للجميع  التعليم  بضمان 

الذكاء االصطناعي”.
به  جاءت  ما  “أهم  فإن  ومنه،    
بالتعليم،  يتعلق  ما  في  التوصية 
ضرورة ضمان استفادة هذا “القطاع” 
بكل مستوياته من تكنولوجيا “الذكاء 
االصطناعي” ومواجهة املخاطر التي 
يطرحها، والدراية ب”ماهية التدابير  
الدول  على  يتعني  التي  واإلجراءات 
للتقليص من هذه املخاطر،  اتخاذها 
وضمان التعليم للجميع”. لهذا، فإن 
تناول هذا املوضوع، ينبغي أن يستند 
-1ما يتعلق  إلى نقطتني أساسيتني: 
باملخاطر التي حذرت منها التوصية 
االصطناعي،  الذكاء  أخالقيات  حول 

واإلجراءات  بالتدابير  يرتبط  ما   2-
يتعني  التي  التوصية  هذه  ضمن 
على الدول اتخاذها لجعله في خدمة 

التعليم مع التقليص من مخاطره.

الذكاء االصطناعي.. 
هل من مخاطر على 

التعليم؟

التعليم  اندماج  بخصوص    
الذكاء  مع  ككل  بمستوياته 
االصطناعي، بغية التعزيز من جودته 
التعليمية  باملنظومة  واالرتقاء 
أكثر  ملستويات  )خاصة(  املغربية 
اإلشارة  ينبغي  وريادة،  تطلعا 
مهمة  نقطة  إلى  األول  املقام  في 
وتتعلق  املجالني،  هذين  دمج  تخص 
بحصول مخاطر قد تمس ب”النظام 
التعليمي” )ال قدر اهلل( حيث حذرت 
“التوصية”  من “احتمال استخدامه 
املعرفي  التحيز  بأوجه  للتالعب 
واستغاللها”.  البشر  لدى  املوجودة 
ولهذا، ركزت الدكتورة على “ضرورة 
تعزيز أمان أنظمة الذكاء االصطناعي 
مختلف  في  استخدامها  وتيسير 

“ضرورة  على  نصت  كما  الظروف”، 
ضمان حماية البيانات” بما فيها تلك 
التعلم  أثناء  األطفال  ينتجها  التي 
باأللعاب  االستمتاع  وأثناء  بعد  عن 
اإللكترونية.. لكون “األنظمة الذكية” 
التعليمية”  “املنصات  في  املضمنة 
قادرة  اإللكترونية”  “األلعاب  وفي 
عديدة”  “بروفايالت  خلق  على 
الفكرية  بتوجهاته  و”التنبؤ  للطفل 
انطالقا  املستقبل،  في  والعقائدية” 
ينتجها  التي  البيانات  تحليل  من 
أمام  اللعب  أو  التعلم  أثناء  الطفل 
على  القدرة  ذلك  في  بما  الشاشات، 

“قراءة وتحليل تعابير الوجه”.
الذي  بعد”،  عن  “التعليم  إن    
في  واملستمر  الجائحة  به  سرعت 
في  “املتعلم”  يجعل  املستقبل، 
“مخاطر  مع  مباشرة  مواجهة 
معظم  ألن  االصطناعي”  الذكاء 
“الوسائل التكنولوجية” و”املنصات 
تحتويه.  بأنظمة  مزودة  التعليمية” 
في  املخاطر  أبرز  تتجلى  وبالتالي، 
من  األنظمة  هذه  بني  التفاعل  “آثار 
أخرى”.  جهة  من  واملتعلمني  جهة 
يزداد األمر خطورة، بالنسبة لألطفال 
الذين يمضون ساعات طوال أمام ما 
التعلم  مزايا  من  األنظمة  تقدمه هذه 

لذلك  ما  مع  الوصول،  واللعب سهلة 
النفسية  “الصحتني  على  آثار  من 
يعقبها  وما  للطفل،  والجسدية” 
)معظم الحاالت( من “إدمان” و “عزلة 
اجتماعية” وغيرها من اآلثار متفاوتة 
التوقع لهذه التفاعالت بني املتعلمني 
)الصغار خاصة( وهذه األنظمة. هنا، 
تتضمن  التي  التوصية،  دور  يأتي 
واإلجراءات”  “التدابير  من  العديد 
التي يتعني على الدول تطبيقها على 
مستوى “التشريعات” و”السياسات 
إطار  في  تصب  وكلها  العمومية” 
خدمة  في  االصطناعي  الذكاء  “جعل 
التعليم” ومع “ضمان” وصول جميع 
لهذا الحق ب”اعتماد مقاربة  األفراد 
بني  واملساواة  االجتماعي  النوع 
األفراد  بني  التمييز  وعدم  الجنسني 
تكون تشاركية بني كافة الفاعلني على 

املستوى الوطني والدولي”.

اللعب والتعلم.. 
لخوض غمار بحر الذكاء 

االصطناعي

“الذكاء  في  الخبراء  يؤكد    
االصطناعي”، أن “اللعب” هو “وسيلة 
بحيث يمكن أن تكون  طبيعية للتعلم” 
األكاديمي”  ل”التعلم  مكملة  األلعاب 
الطفل.  شخصية  بناء  في  ومساهمة 
كمثال على ذلك، لعبة “بوكيمون غو” 
 50 )استقطبت   )Pokemon Go(
فقط.(.  يوما   19 في  مستعمل  مليون 
تكمن أهمية إدراج هذه التكنولوجيا في 

إشراك  “تضمن  كونها  في  التعليم، 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  الجميع 
املتعلمني  بتوجيه  وذلك  املستدامة”، 
على  باالعتماد  األهداف  هذه  إلى 
ب”الذكاء  يسمى  وما  بياناتهم 
الحكومات  يمكن  الذي  االستباقي”، 
من الوصول إلى كل البيانات بما فيها 
“تفاعالت البشر العاطفية” عبر تقنية 
“قراءة تعابير الوجه والتعرف عليه”، 
األمن  “ضمان  من  الدول  تمكن  والتي 
واالستقرار الداخلي” على غرار التنبؤ 

باالحتجاجات. 
  في هذا السياق، نصت “التوصية 
االصطناعي”  الذكاء  أخالقيات  حول 
الدول  سيادة  احترام  “ضرورة  على 
الدول  دعت  كما  بياناتها”،  على 
الذكاء  أنظمة  إخضاع  ضرورة  إلى 
مجال  في  املستخدمة  االصطناعي 
التعلم ملتطلبات صارمة في ما يخص 
و”التنبؤ  “الرصد” و”تقييم القدرات” 
على  و”الحرص  املتعلمني”  بسلوك 
الحساسة”  املعلومات  انتزاع  عدم 
ب”حماية  املتعلقة  للمعايير  وفقا 
البيانات الشخصية”، وتفادي “إساءة 
استخدام البيانات التي تقدم من أجل 
اكتساب املعارف”، وتجمع خالل تفاعل 
االصطناعي  الذكاء  نظم  مع  املتعلمني 
غير  بالطرق  عليها  االستحواذ  وعدم 
املشروعة، و “عدم السماح باستغاللها 
ألغراض كانت “إجرامية” أو “إعالنية 

– تجارية”. 
بأن “الذكاء    ترى “فاطمة رومات” 
التعليم  بقطاع  ارتقى  قد  االصطناعي 
ضمان  على  يسهر  قطاع  مجرد  من 
إلى  األفراد  لكل  التعليم  في  الحق 
الدول  سيادة  يرهن  سيادي”  “مجال 
إليه  ينظر  أن  ويجب  له،  املستخدمة 
“تشكيل  وأثناء  األساس،  هذا  على 
“قوانني  مستوى  وعلى  الحكومات” 
له”.  املخصصة  وامليزانية”  املالية 
ب”أهمية  أيضا  الباحثة  وتذكر 
األساتذة  لبعض  الفردية”  املبادرات 
املغربية  الجامعات  داخل  واألستاذات 
الذين  العلوم(،  كليات  في  )خاصة 
البحث  طلبة  توجيه  على  يعملون 
االصطناعي  بالذكاء  املهتمني  العلمي 
في  حتى  الجامعية،  بحوثهم  وتأطير 
لهؤالء  مادي”  دعم  التام ألي  “الغياب 
اختاروا  الذين  الشباب،  الباحثني 
ومن  الصعبة”  “املغامرة  هذه  خوض 
وحبهم  وطنيتهم  هو  أساسي  منطلق 
نحن(  معهم  )و  منتظرين  البلد،  لهذا 
معتمدة  تعليم  “استراتيجية  وضع 
و”خلق  االصطناعي”  الذكاء  على 
املعتمدة  التكنولوجية  التحتية  البنية 
كفيلة  “واضحة”  طريق  خارطة  على 
بجعل قطاع التعليم “قطاعا سياديا”. 

الفرحة فرحتان 
واحدة بالإجناز املعريف والثانية 
باأنني متكنت من »اإقحام« طلبتي 

معي يف هذه املغامرة العلمية

يزداد األمر خطورة، 
بالنسبة لألطفال 

الذين يمضون 
ساعات طوال أمام 

ما تقدمه هذه 
األنظمة من مزايا 

التعلم واللعب 
سهلة الوصول، 

مع ما لذلك من 
آثار على “الصحتين 

النفسية والجسدية” 
للطفل، وما يعقبها 

من إدمان وعزلة 
اجتماعية

الذكاء االصطناعي 
له أن يكون الجسر 

لخلق فرص جديدة 
في مجاالت الصحة 

والتعليم والنقل 
والثروة، ويمكن 

استخدامه أيضا، 
لحل القضايا 

االجتماعية الملحة 
مثل “الحد من 
التلوث البيئي” 
و”ضمان األمن 

الغذائي”

الدكتورة »فاطمة رومات«  تتحدث لالتحاد االشتراكي  عن مؤلفها
الذي تم اختياره من  بين أفضل 20 كتابا في العالم في مجال الذكاء االصطناعي. اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان
إشهار حكم بواسطة قيم

طبقا ملقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف التبليغ: 
2022/6507/927
ملف عقاري عدد: 
2014/1402/367

حكم عدد: 275 صادر عن 
املحكمة االبتدائية ببركان

بتاريخ: 2016/06/07
ملف العقود املختلفة: 

2022/1109/743
مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
االبتدائية ببركان، أنه بناء على 
يحي،  بلكناني  األستاذ  طلب 
العزيز  عبد  حباني  عن  النائب 
شارع فلسطني رقم 65  عنوانه: 
بصفته  بركان،  فلسطني  حي 
مدعي، الذي تقدم به إلى السيد 
رئيس املحكمة االبتدائية ببركان 
في  املختلفة  العقود  إطار  في 
 ،2022/1109/743 رقم  ملف 
يلتمس فيه إصدار أمر قضائي 
الصادر   275 عدد  حكم  بتبليغ 
ببركان  االبتدائية  املحكمة  عن 
إلى   ،2016/06/07 بتاريخ 
باملحكمة  القضائي  القيم 
عن  نيابة  ببركان  االبتدائية 
قسامي  القادر  عبد  املتغيبني: 
سيدي  حي   12 رقم  اب  بلوك 
سليمان بركان، ووالف بنيونس 
تجزئة الصديق بركان، وجمعية 
مسجد النور في شخص ممثله 
حي  الصديق  تجزئة  عنوانها 

املحمدي بركان.
 743 عدد  األمر  على  وبناء 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
ببركان  االبتدائية  املحكمة 
القاضي   2022/05/19 بتاريخ 
املشار   275 عدد  حكم  بتبليغ 
القيم  إلى  أعاله  مراجعه  إلى 
نيابة  املحكمة،  بهذه  القضائي 
عن املدعى عليهم املتغيبني عبد 
بنيونس  ووالف  قسامي  القادر 

وجمعية مسجد النور.
وبناء على تبليغ الحكم املذكور 
بتاريخ  القضائي  للقيم  أعاله 

2022/06/02 نيابة عن املدعى 
إلى  املشار  املتغيبني  عليهم 
أسمائهم وصفتهم أعاله، وبناء 
على الفصل 148 والفصل 441 
من قانون املسطرة املدنية، يعلن 
السيد القيم القضائي باملحكمة 
الحكم  نص  ببركان  االبتدائية 

اآلتي: 
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

ابتدائيا  املحكمة  حكمت 
املدعني  حق  في  وحضوريا 
واملدعى عليهم منوبو ذ قدوري، 
املدعى  حق  في  بقيم  وغيابيا 

والخامسة  الرابعة  عليهم 
وبمثابة  والسابعة  والسادسة 

حضوري في حق الباقي.
في الشكل: بقبول الدعوى

على  بالتشطيب  املوضوع:  في 
إراثة املرحوم بنسعيد الصديق 
الرسم  من  السالم  عبد  بن 
 40/23490 عدد  العقاري 
املحرر  املدعي  شراء  وتقييد 
 2006/08/17 بتاريخ 
محرر  اصالحي  عقد  موضوع 
وشراء   2007/09/10 بتاريخ 
بنفس  حضورهم  املطلوب 

هذا  اعتبار  مع  العقاري  الرسم 
نهائيا  صيرورته  عند  الحكم 
العقاري  للمحافظ  إذن  بمثابة 
عدد  العقاري  بالرسم  لتسجيله 
طائلة  تحت  وذلك   40/23490
 100 قدرها  إكراهية  غرامة 
عن  امتناع  يوم  كل  عن  درهم 
عليهم  املدعى  وتحميل  التنفيذ 

الصائر.
ع.س.ن/258/ا.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة الصحة والحماية 

االجتماعية 
املديرية الجهوية مراكش آسفي 

املندوبية اإلقليمية 
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2023/01

فبراير   23 الخميس  يوم  في  
العاشرة  الساعة  على   2023
مكاتب  في  سيتم   صباحا 
والحماية  الصحة  مندوبية 
السراغنة  بقلعة  االجتماعية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض آثمان ألجل: 
تجهيز  ألجل  تجهيزات  اقتناء 
قلعة  بإقليم  الصحية  املراكز 

السراغنة - حصة واحدة.

يمكن سحب ملف طلب العروض  
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 
االجتماعية  والحماية  الصحة 
كذلك  ويمكن  السراغنة.  بقلعة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت في:  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  )أربعون  40000.00درهم 

درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
1800000.00درهم  مبلغ:  في 
)مليون وثمان مائة ألف درهم( 

مع احتساب الرسوم.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني 27 
املرسوم  من  و148  و31  و29 
بإبرام  املتعلق   2.12.349 رقم 

صفقات الدولة.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
مصلحة  بمكتب  وصل  
الصحة  ملندوبية  الصفقات 
بقلعة  االجتماعية  والحماية 

السراغنة.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
إما إرسالها عن طريق البريد   *

صفقات  بوابة  الى  االلكتروني 
الدولة

مكتب  لرئيس  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
التي  الوصفية  الوثائق  إن 
يستوجبها ملف طلب العروض 
يجب إيداعها بمكتب الصفقات 
والحماية  الصحة  بمندوبية 
السراغنة  بقلعة  االجتماعية 
قبل 2023/02/22 على الساعة 

العاشرة صباحا
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/264/ا.د
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 جالل كندالي

شويخ من   « أث��ارت  أغنية 
كبيرا   تفاعال   « مكناس  أرض 
لدى  رواد  التواصل االجتماعي  
العربي،  والعالم  المغرب   في 
بعد أن  أداها  الفنان  السعودي 
بإحدى  المجيد عبد اهلل   عبد 

الحفالت   بدولة  البحرين  .
هذه  األغنية  أداها  العديد  
من الفنانين  المغاربة  والعرب  
قبل ذلك، مثل الفنان الفلسطيني  
محمد عساف، والفنانة اإلماراتية  
بلقيس فتحي  واللبنانية  ميريام 
فارس والمغربيتين  دنيا بطمة 
وأسماء لمنور، كما  تم أداؤها  
من طرف مجموعة  من األسماء 
من  أكثر   في  الشابة   العربية 

برنامج  يعنى بالمواهب.
مكناس  أرض  من  شويخ   «
»، اكتسبت  قيمتها  أيضا  من 
ألبسه   ال��ذي   اللحن  الجميل  
البحريني  الموسيقار  لكلماتها 
خالد الشيخ،  وأداها  ألول مرة  
في مطلع الثمانينات من القرن 
البحريني   المطرب  الماضي، 

أحمد  الجميري. 
هذه  القصيدة  الزجلية، تعود 
إلى  قرون  خلت، حيث نظمها  
الشاعر  األندلسي  أبو الحسن 
الششتري  بأرض  المغرب  منذ  
أكثر  من 735سنة ، لكن يقول  
ملحنها  البحريني  خالد الشيخ  
في أحد حواراته، ،إنه عثر عليها  
في مجلة  كانت  تصدر من مصر 
تحمل  عنوان الثقافة الشعبية، 
أخرى   قصائد  إل��ى  باإلضافة 
ضمن دراسة للدكتور  علي سامي  
النشار، الذي يعتبر  أحد  كبار 
المفكرين  اإلسالميين في القرن 

العشرين. 

أحمد  األغنية  ه��ذه  وغ��ن��ى 
الجميري  ولحنها خالد الشيخ  
على مقام الراست وهي األغنية 
باإلضافة    ، الثالثة  الصوفية 
الى »كلما كنت بقربي«، و«مدير 
لنفس  لّحنها  ال��ت��ي   « ال���راح 

الشاعر الششتري.
القصيدة  كتبها أبو الحسن 
وهو   مكناس،  في  الششتري 
شاعر كما تقول سيرته، مولود 
في إقليم غرناطة ألسرة ذات جاه 
وثراء. وقصة القصيدة أنه التقى 
بأحد شيوخ المتصوفة وهو ابن 
قد  الششتري  وك��ان  سبعين، 
اعتنق طريقة شعيب أبو مدين 
وكان متوجها إلى أصحاب أبي 
إذا  مدين فقال له ابن سبعين : 
كنت تريد الجنة فسر إليهم وإن 
كنت تريد رب الجنة فهلم إلي. 
طريقة  تدخل  لن   : له  ق��ال  ثم 
من  تجردت  إذا  إال  الصوفية 
متاعك وثيابك ولبست مالبس 
قشبانية الصوفية )يريد رقعتهم 
البالية(، وحملت في يدك بنديرا 

أي الدف  ودخلت بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كما 
في  وظل  سبعين  ابن  له  رسم 
السوق ثالثة أيام يغني منشدا 

هذه الخواطر الصوفية.
عمرها  شعبية  قصيدة  هذه 
أكثر من 735 عاما. قالها وزير 
يدعى )أبو الحسن الششتري(، 
تصوف وألجل أن يطهر ذاته من 
الكبر لبس غرارة على عنقه وثوبا 
باليا ومشى في األسواق متعكزا 
على عكاز ينشد هذه القصيدة 
المشهورة والتي يرددها الناس 

غالبا دون توقع لعمرها.
أرض  من  »شويخ  قصيدة  
أبو  نظمها   التي   « مكناس 
قصيدة   الششتري،   الحسن 
صوفية ،اختار كتابتها بالزجل 
من  العديد   تقول  كما  ال��ذي  
المصادر  أنه  مغربي ، قبل أن 
أخرى،  دول عربية  إلى  ينتقل  
ال��ب��اب، يقول صفي  وف��ي ه��ذا 
الدين الحلي ،إن  مخترعي الزجل 
هم أهل المغرب العربي، ثم انتقل 

إلى العراق وباقي الدول العربية. 
السّباقين  األندلسيون  ويعتبر 
المحكي،  ال��ش��ع��ر  م��ج��ال  ف��ي 
في  عاش  ال��ذي  الشعب  أّن  إال 
ثروة  عنده  ممن  لبنان،  جبال 
طبيعية ضخمة وفنون متعددة، 
عر  أضاف العديد من ألوان الِشّ
الشعر  ك��ان  و«لئن  الشعبي. 
الشعبي نتيجة طبيعّية لظهور 
الثابت  فإّنه من  العامّية،  الّلغة 
أّن تطوّره في لبنان كان بتأثير 

األلحان السريانية الكنسية«.
هذه األغنية  سلطت  الضوء  
على قائلها، رغم  قرون مرت على  
كتابة  هذه القصيدة الزجلية. 

لهذا  الذاتية   السيرة  تقول 
أبو  المتصوف،إنه   الشاعر  
ال��ح��س��ن ع��ل��ي ب���ن ع��ب��د اهلل 
األندلسي،  الششتري  النميري 
ولد في ششتر إحدى قرى وادي 
األندلس سنة  آش في جنوبي 
علوم  دراسة  في  تتبع  610ه�  
والحديث  القرآن  من  الشريعة 
والفقه واألصول.ثم زاد الفلسفة 
ودار  الصوفية  مسالك  وعرف 

في فلكهم وكان يعرف بعروس 
في  الششتري  برع  الفقهاء.  
فنون النظم المختلفة الشائعة 
على زمانه من القصيد والموشح 
والزجل واشتهر شاعرا وشاحا 
وذاع  القوم  طريقة  على  زجاال 
صيته في الشرق والغرب. بدأ 
وصحب  ج��واال  تاجرا  حياته 
بن  الصوفي  شعيب  مدين  أبا 
الحج  فريضة  أدى  ثم  سبعين 
فيها  لقي  مدة  القاهرة  وسكن 
أصحاب الشاذلي وزار الشام.

إلى  الباحثين  َخُلص بعض 
أن الششتري هذا كان أَول من 
المعاني  في  جل  الَزّ استعمل 
الصوفية، كما كان محي الدين 
استعمل  م��ن  أَول  ع��رب��ي  ب��ن 
أكثر  وق��د  ذل��ك.  ف��ي  الموشح 
الششتري الَتطواف في البالد 
األندلسية، ورحل إلى المغرب 
ألقى  حتى  أقاليمها،  واجتال 
من  دمياط  في  جوال  الَتّ عصا 
وقد  بها.  ودفن  المشرق  بالد 
العهد  لهذا  المشارقة  أول��ع 
بمقاطع من أزجاله وتغنوا بها 

في مجالسهم، حتى إن رائعته 
ال��ش��ه��ي��رة ش��وي��خ م��ن أرض 
أقطار  ف��ي  اشتهرت  مكناس 
أكثر  المشارقة  بين  المشرق 

من حواضر المغرب .
إلى  تعود  التي  القصيدة  
فيها   يقول  األندلسي،  العصر 

أبو الحسن الششتري:

َشَويْخ ِمن أْرِض ِمْكناس
وْسَط األْسواق ُيَغنِّي
أْش َعَليَّا ِمن النَّاس

وأْش على النَّاِس منِّي
أش علّيا يا صاحب
ِمن جِميع الَخاليْق
ِإْفَعل الخيَر تْنُجو

واتبْع أهَل الحقائق
ال تُقْل يا بني ِكْلَمْه
ِإالَّ ِإْن كنَت صاِدق

ُخذ كاَلِمي في ُقْرطاس
واكُتُبوا ِحْرَز َعنِّي
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
ثم قول مبين

وال يحتاج عبارة

أَش َعَلى َحْد ِمن َحْد
ِإْفَهُموا ِذي اإلشاره
واْنُظُروا ِكْبَر ِسنِّي
والعصا والَغَزاَره

هكذا ِعْشُت في فاْس
وَكذاْك ُهوْن ُهوِني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
وما أْحَسْن َكالُموا

ِإْذ َيْخُطر في األْسواق
وَتَرى أْهَل الحوانْت
تْلتِفْت لو باألعناْق
بغرارة في عنقوا
وعكيكز وأقراق

ُشَوْيْخ َمْبِني َعلى أساس
كما أْنَشا اهلُل َمْبِني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
َلْو َتَرى ذا الشويَّخ
َما أَرقُّوا بمعنى

ِإلتفْت ِلي وقاْل ِلي
أش نراْك َتْتَبْعنا

أَنا َنْنِصْب ِلي َزْنِبيل
َيْرَحُموا من َرِحْمنا

وأقاُموا َبْين أجناْس

ويُقول َدْعِني َدْعِني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
َمْن َعِمْل يا ْبِني َطيِّْب
ما ُيِصيب ِإالَّ َطيِّب
ِلُعيوُبوا َسيْنُظر
وِفعاُلوا ُيَعيِّب

واْلُمقاِرْب ِبحاِلي
َيْبَقى َبرَّا ُمَسيِّب

َمْن َمُعو  ِطيَبَة أنفاس
يْدِري ُعْذَر المغنِّي
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
وَكذاْك ِإْشِتغاُلو 

د الْه على ُمَحمَّ بالصَّ
والرَِّضا َعْن َوِزيرو
ْد أبي َبْكِر اْلُمَمجَّ
وُعَمر قاِئَل الحقِّ

وَشِهيد ُكلِّ َمْشَهد
وَعِلي ُمْفِتي األْرجاس
ِإذا َيْضِرْب ماْيِثني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
يا ِإلِهي َرَجْوُتك
ُجْد َعَليَّا ِبَتْوَبه

بالنَّبي َقد سألُتْك
والكراِم األِحبه

الرِِّجيم قد َشَغْلني
وأنا َمُعو  في ُنْشَبه
قد َماَل قْلبي َوْسَواس

ا ُه َيْبِغي ِمنِّي ِممَّ
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
َويِّْخ َتمَّ َوْصُف الشُّ
في َمعاِني ِنظامي

اص وُنْقِري وِإنِّي َخوَّ
ألْهِل َفنِّي َسالِمي

ُزوِني وِإذا َجوَّ
ْل َكالِمي نُقل أوَّ

ُشَوْيْخ من أرِض ِمْكناس
وْسَط األْسواق ُيَغنِّي
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي.

اختير الفيلم المغربي )شارت - ميثاق( لمخرجه الحسين حنين، للمشاركة 
في المسابقة الرسمية للفيلم العربي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان 
من شهر   21 إلى   16 من  تنظيمها  والمزمع  القصير،  للفيلم  اإلسكندرية 

فبراير 2023.
 ويمثل فيلم الحسين حنين المغرب، في هذه السابقة الدولية، ضمن 
ثمانية مشاركات عربية، لكل من مصر العراق والجزائر وتونس والمملكة 

العربية السعودية ثم األردن ثم المغرب.
وتعتبر مشاركة »ميثاق« األولى من نوعها على مستوى منطقتي الشرق 
واألوسط وشمالي افريقيا، حيث يحدو حنين طموح كبير للظفر بأرفع جائزة 
في هذا المهرجان الدولي والعربي الكبير، وبخاصة ان المهرجان، يحضى 
بمتابعة مهمة ويتميز بقيمة رفيعة على المستوى الدولي، فضال عن كونه 
يستقبل أقوى األعمال السينمائية التي يتم انتقاؤها بعناية فائقة، وتشرف 
على مسابقتها لجنة تحكيم محترفة تضم خبراء متخصصين في المجال.

وسبق لفيلم الحسين حنين، منذ اطالقه، ان مثل المغرب في العديد من 
المهرجانات الدولية، وتوج في كثير منها، خاصة بالهند ولبنان واستراليا 

وايطاليا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا، كما وقع مؤخرا على مشاركة وازنة 
بالمهرجان الدولي ال 26 للفيلم »رود آيالند« بالواليات المتحدة األمريكية، 
والمؤهل إلى جائزة األوسكار العالمية، حيث تم انتقاؤه من يين 6800 

مشاركة تمثل 98 دولة.
كما تألق الفيلم في العديد من المهرجانات الوطنية وتوج فيها، أبرزها 
حصوله على الجائزة الكبرى لكل من الدورة السابعة للمهرجان الدولي 
لسينما المقهى بتازة، والنسخة السادسة لمهرجان سينما الشباب للفيلم 
القصير بمدينة بيوكرى اشتوكة أيت باها، كما فاز بجائزة أحسن سيناريو 
بالدورة العاشرة لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي، وجائزة الجمهور 

والسيناريو بملتقى سينما المجتمع في دورته السادسة وغيرها.
وتتمحور قصة الفيلم حول موضوع الطالق، ومن خالله تسليط الضوء على 
عدة قصابا مجتمعية وإنسانية وكونية، تتعلق بالتزمت الديني والتطرف، 
إضافة الى قضايا حقوق المرأة والعالقات الزوجية واالجتماعية، والمرأة 
والهوية واللغة االمازيغية واألفكار الرجعية والعادات والتقاليد، وذلك في 

قالب فني مشوق وخالق.
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المخرج الح�سين حنين يمثل المغرب
 في م�سابقة مهرجان الإ�سكندرية

 شويخ من أرض مكناس » قصيدة  عمرها أكثر من 7 قرون »

كتبها المت�سوف الأندل�سي اأبو الح�سن ال�س�ستري  بالمغرب  وتغنى بها فنانون مغاربة وعرب 

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

والّنشر  واألبحاث  للّدراسات  )باحثون  مؤّسسة  عن 
واالستراتيجّيات الّثقافّية المغربّية (صدرت الّطبعة األولى 
من مسرحّية الُبْعُد الخامس لألديب اإلعالمّي المغربّي عبد 
اإلله بنهدار المقتبسة عن رواية أعشقني لألديبة األردنّية 
ذات األصول الفلسطينّية د. سناء الّشعالن الّصادرة لآلن 
في خمس طبعات مختلفة، آخرها طبعة منقّحة مزيدة عن 

مركز التّنور الّثقافّي في فنلندا.
 تقع -المسرحّية المخطوطة المزمع تنفيذها على خشبة 
المسرح بعد إشهارها في نسختها الورقّية في عّدة حفالت 
إشهار في المغرب- في 96 صفحة من القطع المتوّسط، وهي 
مهداة من األديب عبد اإلله بنهدار إلى روح األديبة الّراحلة 
نعيمة المشايخ، واألديبة د. سناء الّشعالن، كما تقع في ما 

قبل المشهد األّول، ومن ثّم 28 مشهدًا.
  قّدم للمسرحّية كّل من د. أحمد بلخيري بعنوان “ الخيال 

العلمّي والحّب”، ود. عبد الجليل بن محمد األزدّي بعنوان 
على  منتصرة  النهاية  في  والعذوبة ستسود  الحرية  “إنَّ 

المادة والظلم والفساد المستشري”.
   وعّبرت األديبة د. سناء الّشعالن عن إعجابها بالكتاب 
المسرحّي )الُبْعُد الخامس(، كما رأْت أّن هذه المسرحّية هي 
تجربة مسرحّية فريدة القتباسها عن روايتها )أعشقني( التي 
تشّكل تجربة سردّية خاّصة تدمج بين الّرومنس والخيال 
العلمّي، كما عّبرت عن تشّوقها لرؤية هذه المسرحّية مّقدمة 
على خشبة المسرح لما في ذلك من تجربة جديدة وجريئة 
في نقل الّثقل الّسردّي إلى فعل درامّي متماٍس مع الجمهور، 
ووّجهْت شكرها لألديب عبد اإلله بنهدار الذي أهدى هذا العمل 
المسرحّي إلى روح أّمها األديبة الّراحلة نعيمة المشايخ 
مجّسدًا بذلك أجمل صور الوفاء واإلخالص لذكرى أّمها التي 

كانْت تعّد األديب عبد اإلله بنهدار ابنًا لها.

 بنهّدار 
يهدي 

الم�سرحية 
اإلى الّراحلة 

نعيمة 
الم�سايخ

صدور مسرحية الُبْعُد الخامس المقتبسة عن رواية أعشقني

المطرب البحريني أحمد الجميري أبوالحسن الششتريالملحن البحريني خالد الشيخ
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الدراسات  والصفقات 
العمومية

املصلحــــة التقنية 
والدراسات

والصفقات العمومية
مكتب الصفقات العمومي

إعـالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2023/01
خاص باملقاوالت 

الصغيرة واملتوسطة 
وأصحاب املشاريع الذاتية 

والتعاونيات أو اتحاد 
التعاونيات

على   2023/02/21 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
تيط  بجماعة  االجتماعات 
املتعلقة  األظرفة  فتح  مليل، 

بعروض  العروض  بطلب 
ادوات  شراء  ألجل:  أثمان 
تقنية بجماعة تيط مليل في 

حصة فريدة.
طلب  ملـــف  سحـــب  يمكــن 
تيط  جماعة  من  العــــروض 
الصفقات  )مكتب  مليل 
كذلك  ويمكن  العمومية( 
بوابة  الكترونيا من  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

)4000,00درهم(  في: 
كلفة  درهم.  آالف  اربعة 
من  محددة  األعمال  تقدير 
في:   املشروع  صاحب  طرف 
مائة  )136.140.00درهم( 
ومائة  الف  وثالثون  وستة 
 00 درهم  الف  واربعون 

سنتيم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

في  الصادر   349/12/2
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم   إرسال  إما   -  1
بطريقة إلكترونية عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

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

3ــ إما إيداع أظرفتهم مقابل 
وصل، باملكتب املذكور أعاله.

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

األظرفة .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/255/ا.د

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

محكمة االستئناف اإلدارية 
بالرباط

املحكمة اإلدارية بوجدة
إشهار حكم 

تطبيقا ملقتضيات الفصل 

441 من ق.م.م
ملف عدد: 

2021/7110/135
حكم عدد 142 بتاريخ 

2022/02/02
ملف التبليغ عدد: 
2022/7501/125

ملف القيم عدد: 2022/02
املدعية  الجهة  من  بطلب 
ينوب  بومهراز  املصطفى 
بلكناني  يحي  األستاذ  عنها 
القيم  يبلغ  بوجدة  املحامي 
 224 املعني ضمن األمر عدد 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
بوجدة  اإلدارية  املحكمة 
في   2022/10/26 بتاريخ 
عدد:  االستعجالي  امللف 

2022/7102/224
بني الجهة املدعية: املصطفى 

بومهراز
عليها:  املدعى  الجهة  وبني 
نصيرة  مخلوفي،  محمد 
املوساوي،  محمد  غانمي، 
علي  جرديوي،  الوهاب  عبد 
مهداوي،  محمد  الحسني، 
جمال  مهداوي،  يوسف 
الحامي،  أمينة  ملوكي، 

مصطفى شكيري.
ملخص الحكم:

بتاريخ  امللك  جاللة  باسم 
أصدرت   2022/02/02
بوجدة  اإلدارية  املحكمة 

حكما قضى بما يلي:

في الشكل: بقبول الطعن.
القرار  بإلغاء  املوضوع:  في 
املطعون فيه مع ترتيب اآلثار 

القانونية على ذلك.
يشعر  ذلك،  على  بناء 
محمد  عليهم  املدعى  القيم 
غانمي،  نصيرة  مخلوفي، 
عبد  املوساوي،  محمد 
علي  جرديوي،  الوهاب 
مهداوي،  محمد  الحسني، 
جمال  مهداوي،  يوسف 
الحامي،  أمينة  ملوكي، 
أجل  أن  شكيري،  مصطفى 
في  ينحصر  االستئناف 
ثالثني يوما ابتداء من تاريخ 
انصرام  وبعد  التعليق. 
يصبح  املضروب،  األجل 
الحكم نهائيا وقابال للتنفيذ، 
الفصل  ملقتضيات  وطبقا 

441 من ق.م.م.
ع.س.ن/256/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع قضائي 

باملزاد العلني
ملف تنفيذي عدد: 

2019/797
لفائدة: بامليلود هشام 

ينوب عنه األستاذ يحيى 
بالكناني املحامي ببركان

ضد: محمد بن املصطفى
عنوانه: 37 زنقة الزرايب 

حي املسيرة بركان
أنه  العموم  علم  في  ليكن 
فبراير   22 يوم  في  سيقع 
الثانية  الساعة  على   2023
العلني  باملزاد  البيع  زواال 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
العقار  بيانه:  اآلتي  للعقار 
موضوع الرسم العقاري عدد 
"ام  املسمى  امللك   0/26217
عافية5" الكائن بقبيلة تريفة 
إلى   24 من  القسم  قطاع 
جماعة  وكيل  بني  دوار   26
عبارة  أحفير  دائرة  لعثامنة 
سقوية  فالحية  أرض  عن 
من  العديد  فوقه  شيدت 

البنايات بطريقة عشوائية.
عملية  انطالق  ثمن  حدد 
عليه  املحجوز  نصيب  بيع 
آر   43 هكتار   0 في  املقدر 
قدره  مبلغ  في  سنتيار   43
 3 زيادة  مع  520.000درهم 

% لفائدة خزينة الدولة.
يشترط ضمان األداء

املعلومات  من  وللمزيد 
كناش  على  واالطالع 
أو  والتحمالت  الشروط 
تقديم عروض يجب االتصال 
القضائية  التنفيذات  بمكتب 
رهن  امللف  يوجد  حيث 

إشارة العموم.
ع.س.ن/257/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

شفيق الزكاري

الحاالت  جل  في  التعامل  يحتاج 
في  وعلمية  تقنية  دراية  إلى  اللون  مع 
يفرزه  أن  يمكن  ما  لفهم  األحيان  بعض 
الخدعة  من  تحمل  مرئية  انعطافات  من 
أكثر مما تحمله من الحقيقة املرئية التي 
هي في حد ذاتها إال تمثالت النعكاسات 

ضوئية أو تفاعالت كيميائية.
لفنانة  فتية  تجربة  مع  ما حصل  فهذا 
حيث  الغوت،  سناء  واعدة  تشكيلية 
انصب اهتمامها في أعمالها األخيرة التي 
بمراكش،  الفنية  األروقة  بأحد  عرضتها 
التي  املمكنة  التفاعالت  كل  على حصيلة 
في  وتجربتها  دراستها  من  اكتسبتها 
بطعم  عمال  لتفرز  الكيميائي،  املجال 
اللون واشتقاقاته املتفاعلة مع املوضوع 
في  الفيزيائي،  ومحيطه  ثقافيا  املطروح 
املتقاطعة  التحوالت  محاولة رصد بعض 
السردية  بدالالته  الفني  مشروعها  مع 
في  تصب  جمالية  تساؤالت  طرح  في 
انشغاالتها الذاتية، فكان للون في عملها 
على  متفاوتة  بنسب  رمزي  حضور 

مستوى األفكار املطروحة.
اشتغال  ملون  في  اللون  حضور  إن 
بطابع  االختزال،  اعتمد  الغوت  سناء 
تصادف  أن  يمكن  ال  وخصوصي،  ذاتي 
الفنانة،  هذه  تجربة  في  إال  انفعاالته 
على  بالحصول  إال  تجده  أن  يمكن  وال 
التركيبة السرية لصاحبته، التي اعتمدت 
الترابية  األلوان  واستعمال  الشفافية 
بمزيج من خضاب ذهبية حققت توازنات 

مرئية تقاطعت التقنية فيه باملوضوع.
فاملوضوع عند الفنانة سناء الغوت كان 
تقني  اكتشاف  إلى  للعبور  عتبة وجسرا 
يبرر بقوة العالقة الباطنية بني تساؤالت 
بفضاء  تتعلق  فيزيائية،  وأخرى  ثقافية 
املشروع  نوعية  واختيار  االشتغال، 
هذا  لتقابالت  فكان  الزمنية،  وامتداداته 
والتشخيص  التجريد  بني  االختيار 
وبني  والخيال  الحقيقة  بني  تقاطع  نقطة 
العقالني  بني  وأخيرا  والالمرئي  املرئي 
الفنانة  هذه  تكون  وبهذا  والالشعوري، 
قد استوعبت جدية اختيارها لتجعل من 
تشخيص(،  )تجريد/  مختلفني  شكلني 
اللبس  نزع  في  األولية  اهتماماتها  محط 
متناسقة  وحدة  يشكل  أن  يمكن  ما  عن 
ومتكاملة للوصول إلى التوازنات املمكنة 

في تجربتها.
رغبة  بينهما  يوحد  أساسيان  عامالن 
هما  الغوت،  سناء  عندالفنانة  االشتغال 

يمكن  ال  كموضوعني  والحرية(،  )املرأة 
التفريق بينهما باعتبارهما متالزمني منذ 
بداية الوجود، فكان لجسد املرأة بجميع 
فنيا،  معالجاتها  وطريقة  تموضعاتها 
مراعاة  مع  للسند،  اكتساحيا  حضورا 
نفسها  تفرض  زالت  ال  لطابوهات  ذاتية 
في املجتمعات املحافظة، خاصة من زاوية 
محتشمة ال يظهر فيها إال ظهر هذه املرأة 
من  اقتناعا  سلبية،  تأويالت  ألي  تفاديا 
مثل  طرح  بأهمية  الغوت  سناء  املبدعة 
هذه التساؤالت انطالقا من كونها أنثى، 
القبض  يتم  لم  هاربة  حرية  عن  بحثا 
الجامحة  الخيول  عليها، من خالل صور 
كرافيكية  بخطوط  أشكالها  حددت  التي 
سوداء واضحة، تعبيرا عن ذلك االنفالت 
الذهني من واقع معاش لواقع افتراضي 

مفتوح على جميع التأويالت املمكنة.
لقد سلكت الفنانة سناء الغوت مسلكا 
مع  للتجريد  التشخيص  من  بدأ  مرحليا 
الحفاظ على الخيط الرابط بني أسلوبني 
العناصر  كل  فيه  تحولت  مختلفني 
كرافيكية  رسوم  إلى  التشخيصية 
عن  تعبيرا  تجريدية،  صباغية  ولطخات 
من  إال  إفرازها  يمكن  ال  هالمية  خوالج 
به  تحبل  الذي  والداللي  الرمزي  جانبها 
نوع  من  انتقاال  لتسجل  الفنانة،  نفسية 

منها  إيمانا  تجربتها  مسار  في  آخر 
تعبيرية  أشكال  عن  البحث  بضرورة 
تمتح  إبداعية  سيرورة  لضمان  مختلفة 
إحساساتها  في  وتصب  الواقع  من 

الداخلية.
فجل أعمالها تحيلنا على مونوكرافيات، 
لتقابالت  تخضع  لونية  ثنائيات  أي 
ضوئية مختزلة ضمن نسق حواري بني 
الشكل واللون، باختزال شديد في محاولة 
الذي  املحوري  املوضوع  على  التركيز 
بجميع  الحرية  موضوع  وهو  يشغلها، 
بقوتها  األشكال  تحضر  فتارة  أشكاله، 
تغيب  تكاد  أخرى  وتارة  وعنفوانها، 
تبدي،  ما  تخفي  أنها  أي  غامض،  بشكل 
للقضايا  طرحها  عذرية  على  للحفاظ 
في  لتبقى  بجدية،  بعد  تناقش  لم  التي 
من  الغوت  سناء  الفنانة  تجربة  األخير 
التي  سالفا  ذكرنا  كما  الفتية  التجارب 
الحاصل  التراكم  ذاتها ضمن  عن  تبحث 
على مستوى اإلنتاج واإلبداع في املشهد 
حاملة جعلت  كتجربة  املغربي،  التشكيلي 
من السؤال هدفا، اقتناعا منها بأن الفنان 
يجيب  فهوال  التساؤالت  يطرح  ما  بقدر 
االجتهاد  باب  ليترك  األخير،  في  عنها 
كل  مصراعيه  على  مفتوحا  والتأويل 

حسب مرجعيته ومورد ثقافته.    

دار »اكتب« ت�سدر طبعة جديدة كيميائية اللون يف اأعمال �سناء الغوت
من رواية »ن�سف خائنة«

 
 

رواية  من  جديدة  طبعة  بالقاهرة  والتوزيع  للنشر  اكتب  دار  عن  قريبًا  تصدر 
»نصف خائنة« للروائية وفاء شهاب الدين،

تدور أحداث الرواية حول مبدأ الخيانة وأنواعها من خالل شخصيات محورية 
القاريء لخيال  كبيرا  حيزا  الرواية  مختلفة..وتترك  بروابط  بينها  فيما   ترتبط 
الرواية السابعة لوفاء والتي صدر لها من قبل »رجال للحب  تعد “نصف خائنة” 
قصصية  مجموعة  حافية  سندريال  بالفارس«،  و«مهرة  قصصية  مجموعة  فقط« 
اللوتس  و طوفان  غراب  الصادرة عن مؤسسة  أحبك«  أنني  دوما  »تذكر  ورواية 
 أورجانزا وغواي عن مجموعة النيل العربية و و«شانيل« رواية عن دار زين للنشر

b22  تتوافر الرواية في جناح دار اكتب للنشر في صالة 2 جناح
في جناح مجموعة  و«أورجانزا«  و«غواي«  بينما تشارك ب »طوفان اللوتس« 

.  a19 النيل العربية بصالة 1 جناح
الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة فقد كتبت الكثير من املقاالت والقراءات 
وقدمت من خالل الجرائد واملواقع االلكترونية واملجالت الكثير من العروض املميزة 
إلصدارات كتاب ومبدعني من خالل عملها كمستشار إعالمي للعديد من دور النشر 

وللكتاب املستقلني ومديرا ملركز شهرة االعالمي..
من أجواء الرواية:

نسمة  عن  ألبحث  أصارع  وتتركني  الهواء  عني  تمنع  كلماتك  دائما،  »كعادتك 
أكسجني ضالة رحمها جموحها من االحتراق بأنفاسك.

ترمي إلَيّ باتهاماتك وتتركني موثوقة إلى غيوم املحّبة التي فشلت في منحي 
الهواء وتركتني في منزلة بني فقدان الوعي وفقدان الحياة، ولك أن تختار لي ما 

يناسبك.
التي تتسلل مثلك من بني أصابعي، شيًئا   كنت أحتاج شيًئا ما يجدد حياتي 
يمنعني عن التحليق في سماوات الحب الخادع ويحولني إلى امرأة كأي امرأة في 

ممالك النساء.
خائن  إلى  غض  عاشق  من  تتحول  أن  لذة  جربت  مثلي  ولكنك  فعلتي،  أبرر  ال 

محترف، ألم تكن معلمي؟
رت لي كل األركان، كل ما حولي  علمتني أن لكل خيانة ظروفا ومالبسات وقد توَفّ
كان يدعوني إلى استبدالك، وجهك العابس، صوتك الجاحد، رقم هاتفك الذي خاصم 
ليهب لي  عندما تخلى عن ذلك الضلع -  هاتفي، وجسدك الذي نسى تلك الليلة - 

الحياة«.

بشجرة  االحتفاء  بمراكش  الشعر  دار  تواصل 
للموسم  برمجتها  ضمن  الوارفة،  املغربي  الشعر 
الشعراء:  مع  الدار  جمهور  يلتقي  وهكذا  السادس.. 
وفرقة  الصابر  ومحمد  األخضر  وأمل  الحجام  عالل 
بسمة للموسيقى الكناوية، برئاسة الفنان عبدالجليل 
قدسي، في أمسية شعرية وفنية جديدة بفضاء الدار 
 27 الجمعة  يوم  وذلك  الداوديات،  الثقافي  باملركز 
أجيال  مساء.  السادسة  الساعة  2023  على  يناير 
شعرية  نوافذ  يفتحون  الحديثة  املغربية  القصيدة 
جديدة، وقراءات شعرية، بتواشج مع عمق الجنوب 
وهي  الذات،  صوت  كناوة..  موسيقى  إيقاع  على 
الكتابة  وأفق  القصيدة،  خالل  من  كينونتها  تصبغ 

وسؤال الوجود.
منذ  الدار  فتحتها  والتي  شعرية،  نوافذ  فقرة 
التأسيس، فقرة خاصة بأجيال القصيدة املغربية، في 
انفتاح بليغ على تجاربها وحساسياتها.. وهي فقرة 
الى  رواده  من  املغربي،  الشعر  برموز  تحتفي  ظلت 
معاصريه. وألنها لحظة، تفتح من خاللها دار الشعر 
هذه  معني  من  اختارت  فقد  جديدة،  سنة  بمراكش 
الشعرية  الحداثة  رموز  من  بعضا  املعطاء  الشجرة 
القصيدة،  لتربة  تنتمي  شعرية  أصوات  املغربية.. 
املشترك  على  وعواملها  تجربتها  ألفق  تجسيرها  في 
االنساني. بهذا الوعي ظلت الدار تفكر في برمجتها 
الشعرية والثقافية، في قدرة فقراتها أن تشكل ديوانا 
مصغرا من راهن الشعر وأسئلته. وبفضاء دار الشعر 
يلتقي  الداوديات،  الثقافي  باملركز  والكائن  بمراكش 
الشعر وصوت الجنوب .. تلتقي القصيدة بموسيقى 

مائزة  شعرية  لحظة  نبض  معا  ليشكالن  الشجن، 
بامتياز. 

يحضر الشاعر عالل الحجام )مواليد مدينة مكناس 
1949(، والذي خط مسار تجربته الشعرية ابتداء من 
سبعينيات القرن املاضي، الى »نوافذ شعرية« حامال 
املتعددة.  وطفولته  املعيش«  »شعرية  طقوس  معه 
كان   ،)1975( الحداد«  نهاية  في  »الحلم  ديوان 
الشعري  املشهد  على  األولى  الحجام  الشاعر  إطاللة 
املغربي، ليتواصل من خالل إصداراته »من توقعات 
العاشق« )1981(، »احتماالت«، »ما لم ينقشه الوشُم 
على الشفق«، »اليوم الثامن في األسبوع«، »َمن يعيد 
لعينيك كحَل الندى؟«،.. انتهاء ب«ما لم ينقشه الوشم 
حلم  و«مسودات  إيموري«  »صباح  و  الشفق«  على 
ال يعرف املهادنة«(، الى جانب العديد من الدراسات 
في  قراءة  أرخبيل:  في  »خمائل  القيم  كتابه  آخرها 
الى  ينضاف  والذي  أدونيس«  عند  امليتالغة  خطاب 
استبقها  قد  كان  العربية  الشعريات  في  حفرياته 

بدراسته »تحوالت تموز في شعر محمود درويش«.
محمد  الشاعر  يفتحها  ثانية  شعرية«  »نافذة 
آتيا  ومجازاتها،  القصيدة  في  دوما  املقيم  الصابر، 
من زخم القصيدة املحملة برؤى االختالف والتجاوز 
من  70 و80(  )مابني  »العبور«  لجيل  ينتمي  لشاعر 
القرن املاضي. ابتداء من قصيدته »تجليات النورس 
سنة  الجديدة  الثقافة  بمجلة  واملنشورة  املحتمل«، 
1981، أطل الشاعر محمد الصابر بعدها من ديوانه 
ولعه  الشاعر  ليواصل   ،)1989( البراري«  »زهرة 
باألرض من خالل ديوانيه »ولع باألرض«1)1996(، 

»ولع باألرض«2 )1998(.. وانتهاء بديوانه الصادر 
حديثا عن بيت الشعر في املغرب »يغنون وهم يفكون 
للشاعر  يحلو   .)2022( الصيد«  شباك  من  القمر 
محمد الصابر أن يسم نفسه باالنتماء الى جيل »آخذ 
حركة  وفي  املوج  طيات  في  قاطن  جيل  التشكل،  في 
من  الدنو  الشعر،  من  بالدنو  مسكون  جيل  الرمال، 

الشعر فقط..«.
»النافذة الشعرية الثالثة«، الشاعرة أمل األخضر 
ألسئلة  الحاملة  التسعينيات،  جيل  من  والقادمة 
في  »غارقة  شاعرة  اليومي،  وقلق  الشعرية  الكتابة 
الشعرية  تجربتها  تفتتح  أن  اختارت  لذلك  الحلم« 
ب«بقايا كالم« )1995(، ليصبح ديوانها »َأْشَبُه بي« 
)2012( نافذتها الفعلية على عوالم الكتابة الشعرية 
و   )2021( ُتهاِدن«  ال  »َيـٌد  مع  لتواصل  املغربية.. 
»عتبة تشايكوفسكي«)2022(، مسارا إبداعيا قادها 
وهي  املغربي،  الشعر  جغرافية  بني  اسمها  لتحفر 
وعن  املشتهاة«..  »قصيدتها  عن  كلل  دون  تبحث 
وفي  الحب،  »في  نظرها  وجهة  لشرح  أمثل  طريقة 

الحرب، وفي الريح املاطرة…«.
بمراكش،  الشعر  لدار  شعرية«  »نوافذ  تنفتح 
السادس، على أجيال شجر  للموسم  ضمن برمجتها 
الشعر املغربي الوارفة، في حوارية خالقة بني قصائد 
تسمو ألفق الكتابة وبحس وجودي طافح، وبني مقام 
هذه  لتنضاف  الجنوب،  بشجن  يهجس  موسيقي 
الفقرة الى العديد من الفقرات الشعرية التي أطلقتها 
الدار من تأسيسها.. ولتواصل معها اإلنصات لتجارب 

وأصوات وحساسيات شعرية مختلفة.  

دار ال�سعر مبراك�ش توا�سل فتح »نوافذ �سعرية« 
جديدة على �سجرة ال�سعر املغربي

حضور اللون في 
ملون اشتغال 
سناء الغوت 
اعتمد االختزال، 
بطابع ذاتي 
وخصوصي، ال 
يمكن أن تصادف 
انفعاالته إال 
في تجربة هذه 
الفنانة، وال يمكن 
أن تجده إال 
بالحصول على 
التركيبة السرية 

لصاحبته
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»ب�ستقلك �ساعات«... �سينما ت�سّدد ديًنا مع الثقافة الجماهيرية
صالح ذباح

املنطقة  في  املصنوعة  األفالم  على  التمّرد  مهّمة  تبدو 
الروائية  السينما  في  تحديدًا  مستحيلة،  شبه  العربّية 
التقليدية التي يحاول بعض صّناعها املناورة في مساحات 
مستوى  على  ركود  حالة  من  للخروج  ضّيقة  إبداعية 
السرديات والتناوالت البصرية في مناٍخ عاّم أصاًل ال يحّفز 
على املجازفات الفنية، فيصعب اإلشارة إلى ما هو متخّط 
للرائج سوى محاوالت قليلة، ويومًا تلو اآلخر تثبت األفالم 
الروائية  التجارب  على  تفّوقها  والتجريبية  التسجيلية 
أن  إاّل  أحيانًا،  املنصفة  غير  التقسيمات  هذه  اعتمدنا  إن 
أول فيلم طويل للمخرج املصري محمد شوقي حسن يبدو 
القيود املوضوعة  اقتراحًا سينمائيًا يراهن على كسر كل 

على ما يتوّقع أن يكون فيلمًا ناطقًا بالعربية.
األغنية  من  عنوانه  املأخوذ  ساعات«  »بشتقلك 
التسعيناتية الشهيرة ] للفنانة املغربية سميرة سعيد[، أو 
في تسميته اإلنجليزية املقتبسة من القصيدة الشكسبيرية 
املكتوبة في حب رجل: »هل أقارنك بيوم من أيام الصيف؟« 
الرواية  وشكل  معنى  مشاكسة  بصرّية  بأساليب  يفّكك 
غزارة  أكثر  قصصي  إرث  من  وما  وثقافيًا،  سينمائيًا 
من  شوقي  ليبني  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  من  وإلهامًا 
عناصرها اإلطار الكبير لقصة الفيلم التي ترويها شهرزاد 
حول عالقة غرامية تجمع  بصوتها العذب )دنيا مسعود( 
العالقات  متعدد  أحدهما  ليلي:  ناٍد  في  يلتقيان  شابني 
واآلخر ال يزال قليل التجربة وغير مستعد لهذا الشكل من 
االنفتاح، ومنذ الثواني األولى تنكسر بسخرية شقّية عدة 
مفاهيم تراودنا عّما يجب أن تكون عليه قصة حب ترّددها 
األبدي  بالكليشيه  إّياها  مستهّلة  شهرزاد  مسامعنا  على 

املضحك: نظرة، فابتسامة، فموعد، فلقاء!
تدخل على هذه العالقة خطوط سردية لعالقات عاطفية 
من  متفّرعة  شبكة  إلى  الفيلم  تحّول  أخرى  وحميمية 
القصص يصعب اإلمساك بها أو فهمها أحيانا أو معرفة 
يتمّرد  املقصود  اإلرباك  هذا  الجغرافية،  حدوثها  أماكن 
الزوجية  العالقات  الخطي وكذلك على نمطية  السرد  على 
وذكية  سلسة  بكتابة  شّبان،  بني  كانت  إن  بالحري  وكم 
إلى  الفيلم  ليتحّول  الشخصيات  بني  للحوارات  وبسيطة 
من  بطل  ألي  مركزّية  بدون  املتداخلة  القصص  من  كوالج 
األبطال وبأسلوب فيه دوران في فلك سردي متبعثر، والذي 
آخر  سردي  بانقالب  استثماره  أو  تقصيره  باإلمكان  كان 
لكن  ثلثه األخير،  امللل في  الفيلم كي ال يتسّرب  في نهاية 

عن  املنقطعة  غير  الثائرة  الحالة  جمالية  من  يقلل  ال  هذا 
اإلرث الثقافي العربي بأشكاله املتنوعة من قصص وأغاني 
يزعزع  مّتسق  كويري  بتوّجه  لكن  سعادة(،  وشعر)وديع 
الرقابة األبوية على تلّقي وتأويل الفنون، في مشاهد تبدو 
مع  التعامل  في  العربية  العني  عليها  تتعّود  ولم  صادمة 
البوح والعاطفة والجسد الخاّصني بالرجال على الشاشة.

 بني املقّدمة والخاتمة تتحّور في الفيلم مرجعّيات كثيرة 
ورشاقة  دم  بخّفة  املصرية  الجماهيرية  الثقافة  إلى  تعود 
تكسباها معنى جديدًا، إذ يتغّذى املخرج علي »كليشّيتها« 
بروحه  أقرب  منتظم  غير  وإيقاع  ساخر  بتأويل  ليقّدمها 
إلى مدينة مالهي مكتّظة بالشخوص واألضواء والتجريب 

البصري، مستخدمًا تحريك الرسوم والخلفيات املحوسبة 
لكالسيكيات  تعود  صوتية  ومقاطع  البصرية  واملؤثرات 
فمعظمها  الفيلم  فصول  عناوين  أما  املصرية.  السينما 
التسعينات  لنجوم  املصرية  األغاني  أشهر  من  مقتبس 
)أحمد  الفيلم  أبطال  بعضها  يغّني  والتي  واأللفينات، 
اهلل،  عوض  أحمد  بحسون،  نديم  مراد،  سليم  الجندي، 
شك  بال  متأثرة  حّساسة  رجالية  بأصوات  ديب(  حّسان 
وأعماق  كليب  والفيديو  »الفوازير«  بعالم  العمل  كمخرج 
بحار مسلسل ألف ليلة وليلة، لتصبح هذه التوليفة سداًدا 
لدين قديم ُيخرج الفانتازيا من قمقمها ويحّرر التصورات 
الكويرية حيال ما أفرزه تيار الفن املركزي،  وكأنها محاولة 

على  جديد  من  وتأويلها  الجماهيرية  الثقافة  الستعادة 
املرتبطة  الذكورية  السيادة  وتفكيك  امليم  مجتمع  طريقة 
الرسمية  والقناة  الرسمي  التلفزيون  بعصر  وثيق  بشكل 
وكل ما ترتب على تصّورات إعالم الدولة القومية، الذي ال 
زال يملي على الجمهور طريقة فهم أحادية للفن عبر قمع 
النحو  هذا  على  السينما  في  أحد  إليه  يتطّرق  قّلما  خّفي 

املسّلي واملناور. 
العربية  املثلية في األفالم  ال تتخطى عادة الشخصيات 
التقليدية )عندما توجد( إطار املحاسبة األخالقية واالنتقام 
»الرباني« للشخصية كي يخرج املشاهد من قاعة العرض 
قرير العني، دون معالجة فنية أو سردية لهذا التنوع املتاح 
دوما  ويضطر  ومنصفة،  جديدة  قصص  في  واستثماره 
تناول  لدى  واإليحاء  االلتفاف  إلى  املخرجون  أو  املؤلفون 
في جو  يستغرب  ال  أمر  وهو  القبيل،  هذا  من  شخصيات 
الوثيق  الرتباطه  جريئة  بتناوالت  يسمح  ال  عام  عربي 
بالرقابة ومصادر التمويل الرسمية أو الخوف من انقالب 
الجمهور على صّناع األفالم واملمثلني عبر تيارات محافظة 
منصات  عصر  في  الفنانني  رقاب  على  سيًفا  أصبحت 
التواصل االجتماعي )حالة فيلم »أصحاب وال أعز« مثاال(. 
وعلى الجانب اآلخر عندما ُتقرع أبواب املنتجني في الغرب 
مستشرقة  أعمال  إلنتاج  األفالم  صّناع  استغالل  يتم  قد 
للذات، متنّصلة من مشاربها الثقافية، تقوم بإدانة مجتمع 
املشترك  ساعات«  »بشتقلك  قفز  بالتخلف.  ووصمه  كامل 
دقيقة   ٦٦ امتداد  على  وأملانيا  لبنان  مصر،  بني  إنتاجه 
ُينصب عادة  فّخ  املتاهات ولم يقع في  عرض عن كل هذه 
بحرارة  فيه  لتتدّفق  واملثلية،  الجنسانية  تتناول  ألفالم 
جلد  دون  واالستكشاف  والحيرة  والنشوة  الحب  مشاعر 
للذات وباحتفاء كرنفالي بّراق، أكثر ما يمّيزه الصدق وعدم 

خوفه من التجريب الحقيقي. 
العام  للمرة األولى في بدايات هذا  الفيلم  عندما عرض 
في مهرجان برلني السينمائي  في قسم »منتدى« )فوروم( 
واتهم  املصري  اإلعالم  في  هجوم  بموجة  قوبل  الدولي 
بإساءته ملصر، تهمة لطاملا كانت جاهزة ملهاجمة أي سينما 
تغّرد خارج السرب من أيام شاهني وخان ووصوال إلى عمر 
الزهيري ومحمد شوقي. تجربة األخير تطرح أمال في شّق 
طريق لسينما عربية غير مكّبلة ال يهّمها أن تغازل جمهورًا 
تواصلنا مع هذه  أو نختلف على مدى  نّتفق  قد  متخّيال، 
األفالم أو مع الخيارات الفنّية لصانعيها، لكن ال يملك أحد 
أو منعها من ذلك. املحاربة  وصاية أخالقية على عرضها 
هي  السينمائية  التصورات  في  الحرّيات  من  مزيد  على 
الطريقة الوحيدة لكسر اللعنة الجاثمة على األفالم العربية.

السبت/االحد 29/28 يناير 2023 املوافق 7/6 رجب  1444 العدد 13.361 08
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

جان لوك غودار.. هل ما زلت ترى ال�سحون مت�سخة؟

املخرجة الفلسطينية مها حاج  عن فيلم »أمور شخصية«

 ما اأو�سلني لل�سينما هو حبي لالأفالم والأدب والر�سم 

علي شمس الدين
يقف املخرج جان لوك غودار هادًئا بنظارتيه الواسعتني 
فارًقا  يضع  العزلة.  عن  ما  شيًئا  يقول  ثم  الكاميرا،  أمام 
كما  الوحدة  امليتافيزيق.  هو  والوحدة  العزلة  بني  بسيًطا 
أفالمه،  محور  كان  الذي  السؤال  السؤال.  تصنع  يقول 
الوحدة.  الذي صنعته  التأملي،  الفلسفي  السؤال الشعري 

كأنها ذلك الرجل الوحيد الواقف أمام الكاميرا.
شّبه املخرج جان لوك غودار فرنسا في فيلمه »الصينية« 

بالصحون املتسخة التي تحتاج إلى غسيل  
غودار  لوك  جان  يقول  السينما؟  اختار  ملاذا  نسأل 
جدير  فيلم  صناعة  عن  مسؤول  »أنا  مقابالته:  إحدى  في 

باملشاهدة«.
املسؤولية التي عّبر عنها مسؤولية نفسية باطنية. كان 
يشعر بضرورة نقل الفن إلى الحداثة، من هنا اختار كارل 
ماركس ليكون أيقونة املنهج األيديولوجي في أفالمه. فهو 
املتسخة  بالصحون  فرنسا  »الصينية«  فيلمه  في  يصف 
في  ذلك  كان  لثورة.  بحاجة  إنها  غسيل.  إلى  تحتاج  التي 
يجب  صورة.  من  لها  بد  ال  عنيفة  والثورة   ،1967 العام 

سماع صوت الصورة ورؤية صورة الصوت.
 السؤال الشعري في فلسفة غودار السينمائية ينطلق من 
خلط الصورة مع الزمن. أنت وحيد في هذا العالم املمتلئ. 
هذا ما يريد أن يقوله غودار في فيلم »كل رجل لنفسه«. أواًل 
في  )بطلة الفيلم(  صوت غودار الشعري كما تصف دينيز 
قصيدة أّن الحياة أقرب للخلل ال لالنتظام. فتقول: »الحياة/ 
وكل  حركة/  مترفة/  حركة  أبطأ/  حركة  سرعة/  أكثر  حركة 

شيء في عمق الحركة/ يصرخ/ أنا لست آلة«.
إن غودار يمسك اللحظة الزمنية ثم ينشرها في الزمن. 
انبثاق عوالم داخل عوالم. مع بداية الفيلم نسمع موسيقى 
بصوت مرتفع. ثم نرى رجاًل أشقر في األربعني من العمر 
بنظارتني واسعتني يجلس ويتكلم على الهاتف. املوسيقى 
تحجب صوته، يخرج من الشقة املتواجد فيها )املوسيقى 
مستر  باسمه:  يناديه  املبنى  عامل  نرى  بعدها  تستمر(، 
أن  نفهم  الفيلم  أول  من  املوسيقى،  تتوقف  هنا  غودار. 
املخرج أقحم نفسه في الفيلم. وكأنه يريد أن يقول: »هذه 
قصتي«. ثم يشرح داخل الفيلم قائال: »أصنع االفالم ألمأل 

الوقت«.

ففي  بييرو«،  »املجنون  فيلم  في  غودار  فلسفة  تتجلي 
نهاية الفيلم البطل يلف رأسه بالديناميت األحمر واألصفر، 
فعلته  عن  يتراجع  اللحظة  تلك  في  الثقاب  عود  يشعل 
قبل  ويقول  وينفجر  بالفتيل  صارت  النار  أن  ليكتشف 
بجملة  غودار  ينهي  فعلت؟  ماذا  اللعنة،  بلحظة:  االنفجار 
شعرية عن الخلود بصوت بطلة الفيلم املمثلة »آنا كارينا«: 
الخلود  البحر.  فوق  املستمر  الشمس  وجدته. ضوء  »لقد 

العالقة بني الرجل واملرأة«.
فيلم  بطل  فورستير  يقول  هكذا  حر.  كائًنا  ليس  املمثل 
»الجندي الصغير«. وهو أول فيلم تشارك فيه آنا كارينا إلى 
جانب زوجها جان لوك غودار. كانت تحت السن القانوني 
دون  من  الفيلم  عقد  توقع  أن  من  أصغر  الوقت،  ذلك  في 
الفيلم  بعد  تزوجها  الذي  غودار  وكان  والدتها.  حضور 
يكبرها بعشرين عاًما. هي زوجته الثانية. »لقد كان يتركني 

ألسابيع وحيدة، وال يقول أين يذهب لهذا انفصلنا«.
يرى غودار إلى أن صناعة الكالم مع الصورة تحتاج إلى 
إرجاع معنى اللغة. الرجوع إلى االتصال بني البشر. حيث 

يقول: »اليوم سيكون كل منا في حلم اآلخر«.
من  »عصابة  فيلم  غودار  جانب  إلى  كارينا  أنا  مثلت 
إلى  ترمز  غودار  أفالم  في  الحوارات  أكثر  إن  الغرباء«. 
أمكانية وضع الوجود بكامل عناصره الشاملة والوجودية 
واالجتماعية والفيزيائية والبيولوجية في حوار بني رجل 

وامرأة على سرير.
فيلمه  في  غودار؟  لوك  جان  انتهى  كيف  أيًضا  نسأل 
اللغة.  العالم فقد  أن  إلى  يرى غودار  اللغة«  أيتها  »وداًعا 
املسبب  العميق  املعنى  املعنى.  تمثل  إليه  بالنسبة  واللغة 
للوجود. ال الوجود من أجل الوجود. فاملعنى من القطار هو 
الزمن وليس اختراع القطار على أنه اآللة. لذلك يرى غودار 
إلى أن صناعة الكالم مع الصورة تحتاج إلى إرجاع معنى 
اللغة. الرجوع إلى االتصال بني البشر. حيث يقول: »اليوم 
سيكون كل منا في حلم اآلخر«. صنع هذه املرة فيلًما ثالثي 
االبعاد اسمه »وداًعا أيتها اللغة«. في العام 2016 بدأ جان 
أفالمه.  آلخر  بالتحضير  عاًما،  الـ78  عمر  في  غودار،  لوك 
كتاب الصور وهو فيلم عن العالم العربي. هذا الفيلم شارك 

في مهرجان »كان« في العام 2018.
بنظارتيه  غودار  أرى  أن  مكاني  من  اآلن  أستطيع 
الشمس.  دوار  وخلفه  سوداء  صورة  أمام  الواسعتني 

وأسأله: عزيزي هل ما زلت ترى الصحون متسخة؟

o ما الذي أوصلك إلى هذا الفيلم؟ هل لك أفالم 

قصيرة قبله؟ كيف كان الطريق إلى »أمور شخصية«، 
سيناريو وفكرة وغيره…؟
أستطيع أن أجيب بشطرين: أولهما ما أوصلني أساسًا 
إلى السينما. وما أوصلني إلى هذا الفيلم بشكل خاص. 
أخي  لي  أرسلها  التي  الصورة  فهي  الفيلم،  بخصوص 
وهي لبيت على البحيرة في السويد، هو ذاته املوجود في 
الفيلم، مع كرسيني فارغني، وقد أخبرني برغبته في دعوة 
كثيرًا  الصورة  أحببت  هناك.  إلى  الصيف  في  والدينا 
وأحببت أن أرى رجاًل وامرأة بهذا العمر جالسني عليهما، 
بني  بدأت  وقد  أحببتها،  الفكرة  لكن  تحديدًا،  أهلي  ليس 
ما  أما  تمامًا.  خيالي  بشكل  وتطورت  والواقع  الخيال 
أوصلني للسينما، مع أنني لم أدرسها، فهو حبي لألفالم 
لم  لكن  الرسم تحديدًا، منذ كنت صغيرة.  واألدب والفن، 
يكن لدي حلم منذ صغري بأن أعمل في السينما، أتى ذلك 
بشكل بطيء وتدريجي ولم أكن أعرف ما أريد، لكن ما كنت 
أعرفه هو أنه في داخلي ما يريد الخروج للعالم، ولم تكن 
مهنتي في التعليم تستجيب لذلك، فقررت أن أترك العمل 
وبقيت في البيت ال أعرف ما أريد فعله، كان ذلك في ٢٠٠٣. 
لكن كل حياتي كنت أكتب، أكتب لنفسي، قصصًا قصيرة 

وقصائد وبدايات لروايات لم تكتمل يومًا
o هل تفكرين يف تطويرها لتصبح سيناريوهات 

رمبا؟
بأني  أعتقد  أحدًا،  لنفسي، ال أشارك  أكتب  ال. كنت   n

أن  يومًا  أحب  فلم  وخجولة،  نفسها  على  مغلقة  إنسانة 
يقرأ هذه النصوص أحد. ثم بعدها أتت فكرة السيناريو، 
ولم أكن أعرف كيف ُيكتب، ففتحت موقع أمازون وطلبت 
كتبًا سخيفة تّدعي تعليم كتابة السيناريو، لم تفدني في 
شيء سوى في أن أعرف كيف هو شكل السيناريو. بدأت 
بعدها بكتابة سيناريوهات ألفالم قصيرة لي، إلى أن جاء 
فكرة  لديه  فيلمًا قصيرًا وكانت  أنجز  صديق، هو مخرج 
لفيلم طويل ويعرف أني أحب الكتابة، فقال لي أن أجرب 
ألطور فكرة الفيلم القصير إلى فيلم طويل، قمت بذلك وكان 
أول تجربة لي في كتابة فيلم طويل في ٢٠٠٥. وفي ٢٠٠٨ 
كتبت وأخرجت فيلمًا قصيرًا اسمه »برتقال«، وشارك في 
لدي  يكون  قد  بأنه  ففكرت  جوائز،  ونال  عدة  مهرجانات 
»برتقال«  بعد  قلياًل.  بها  أهتم  أن  ما وأني يجب  موهبة 
إيليا سليمان، فقد أتى  أتاني عرض من صديقي املخرج 
إلى فلسطني ليصّور فيلمه األخير »الزمن املتبقي«، وكان 
بحاجة إلى من يقوم بعمل الديكورات )سيت ديكورايتر(، 
فطلب مني مساعدته في ذلك، وأنا لم أكن قد خضت تجربة 
العمل في فيلم غير فيلمي القصير، ولم أكن قد اشتغلت 
مسبقًا في قسم الفنون )آرت ديبارتمنت( في األفالم، لكن 
الفترة  أفالمه وألنه صديقي، وألن  إيليا وألني أحب  ألنه 
 ،١٩٤٨ سنة  كانت  لها  الديكورات  أنجز  أن  توّجب  التي 
وهذه الفكرة أبهرتني، بدأت بإجراء البحوث عن البيوت 
من داخلها وخارجها، وكنت متأثرة جدًا، وقمت بعملي، 
ألفالم  دايركتر  كآرت  العروض  من  العديد  أتاني  وبعدها 

أخرى، فاشتغلت بذلك لعّدة سنوات.
o يعني ذلك أني حني قلُت بعد عرض الفيلم أمس 

أني أحببت الديكورات، وأن فيلمك ذّكرني بإيليا سليمان 
كنُت على حق؟
ديكورات  على  أشرفت  التي  شخصيًا  أنا  صحيح،   n

الفيلم لكني ال أصّرح بذلك، بسبب الخجل ربما، يكفي أن 
أقول أني املخرجة. وبعد عملي لسنني في ذلك، وجدت أني 
أحببت العمل مع اآلخرين في الفيلم أثناء التصوير، وقلت 

قسم  في  وهو  حياتي،  في  به  سأقوم  ما  هذا  أن  لنفسي 
»أمور  بكتابة  بدأت  ٢٠١١ حيث  إلى  األفالم،  في  الفنون 
وفي  الفيلم،  سأنجز  بأني  متأكدة  أكن  ولم  شخصية«، 

٢٠١٣ قّدمته للتمويل، ونال املوافقة وبدأنا بالتصوير.
o مت تصوير الفيلم يف مواقعه احلقيقية: الناصرة 

ورام هلل؟
في  رام هلل، صّورنا  إلى  ندخل  لم  كمواقع تصوير   n

كانت  حينها  في  رام هلل.  أنها  على  حيفا  وفي  الناصرة 
ثالثة  انتفاضة  كأن  كان  مستقرة،  غير  هناك  األوضاع 
ستندلع، فلم نستطع كفريق كبير الدخول إليها، ووجدنا 
بعضها،  تشبه  أساسًا  كّلها  وفلسطني  حيفا.  في  مواقع 
بيت  أما  رام هلل،  في  التي  تلك  تشبه  حيفا  في  فاملواقع 
جورج وجّدته فهو بيت في الناصرة، مهجور، أثري جدًا، 
هو لعائله تركته منذ زمن، لم يكن فيه أثاث فاشتغلنا على 

الديكورات فيه وصّورنا.
o كم استغرق تصوير الفيلم؟

صّورنا  ثم  تقريبًا،  شهرًا  التحضير  استغرق   n

ثم  ونبيلة،  صالح  بيت  بالناصرة،  الخاص  الجزء  أواًل 
لدينا شهر ونصف  كان  ثم  السويد وصّورنا،  إلى  ذهبنا 
استراحة، فترة ما قبل اإلنتاج، ثم صّورنا الجزء الثاني، 
 ٢٠١٥ سبتمبر  أول  في  بدأنا  يعني  املونتاج.  وأنجرنا 
 ٢٤ في  صورنا  االستراحة.  مع  نوڤمبر،  منتصف  حتى 
اإليديتور هي  )اإليديتينغ(،  باملونتاج  قمنا  ثم  فقط،  يوم 
الفرنسية ڤيرونيك النج، تسكن في باريس، أتت هي أواًل 
مرة  وسافرت  باريس،  إلى  سافرت  أنا  ثم  الناصرة،  إلى 
ثانية، إلى أن أنهينا املونتاج في أواخر مارس، ولم نكن 
قد اشتغلنا على الصوت. إلى أن أتى الخبر من مهرجان 

»كان«.

o قدمتموه إلى أكثر من مهرجان أم فورًا وفقط إلى 

»كان«؟
يقبلوه،  لن  بأّنهم  اعتقاد مسبق  مع  »كان«  إلى  قدمته 
املنتج باهر إغبارية أصر على إرساله إلى املهرجان، ولم 
الفيلم في حينها قد جهز بعد، كانت هنالك مشاهد  يكن 
ناقصة، مسّودة أولى فقط، ال صوت وال تصحيح ألوان، 
والترجمة كانت سريعة، وأرسلناه، من مبدأ أننا لن نخسر 
لي  أرسلوا  إبريل  منتصف  في  ثم  هكذا،  بإرساله  شيئًا 
أكثر من شهر  لدينا  الفيلم، ولم يكن  بأنه تم قبول  إمياًل 

واحد فقط لننهي املونتاج واأللوان والصوت.
o رافق الفيلم يف املهرجان إشكاالت، عربيًا أقصد، 
فيما يخص هويته، كفلسطيني أو إسرائيلي، لم حصل 
ذلك؟
التي  االتفاقية  حسب  كإسرائيلي  الفيلم  قّدمنا   n

وحسب  اإلسرائيلي،  األفالم  صندوق  مع  أجريناها 
القانون الجديد، والقاسي جدًا علينا كفلسطينيني، والذي 
قّدمت  حني  عراف  سهى  املخرجة  قضية  بعد  إدراجه  تم 
سنتني  قبل  ڤينيسيا  مهرجان  في  توما«  »ڤيال  فيلمها 
ما،  مخرجًا  بأن  قانونًا  أدرجوا  فقد  فلسطيني،  كفيلم 
الصندوق  من  تموياًل  أخذ  إن  فلسطينيًا،  كان  لو  حتى 
كإسرائيلي  فيلمه  يقّدم  أن  عليه  فيتوجب  اإلسرائيلي 
فقط، ممنوع حتى ما كان يقوم به مخرجون فلسطينيون 
سابقًا وهو تقديم الفيلم كفلسطيني/إسرائيلي: فلسطيني 
لهويتهم وموضوع فيلمهم، وإسرائيلي للتمويل. وال بأس 
في ذلك. أما القانون الجديد، وكنت املتضررة األولى منه، 
أردت  لو  تمامًا، حتى  فلسطني  كلمة  ذكر  من  منعني  فقد 
الفيلم  لهوّية  كتعريف  إسرائيل  كلمة  إلى جانب  وضعها 

فسيتم مقاضاتي.
o يصعب على الكثير تقّبل حقيقة أن ميّول 

اإلسرائيلي فيلمًا فلسطينيًا، بعض االعتراضات هي 
مزاودات فارغة وبعضها حريصة على فلسطينية هذه 
األفالم، لهؤالء احلريصني، ما الذي ميكن قوله فيما 
يخص أسباب التوجه إلى التمويل اإلسرائيلي؟
n هنالك سببان، واالثنان مهمان، أواًل ال يوجد بديل، 

أنا جربت ولم أجد. حني تذهب إلى دول عربية، خليجية 
تحديدًا، يقولون أن جواز سفرك إسرائيلي، أنك فلسطيني 
صحيح ولكن جوازك إسرائيلي، ال نستطيع دعمك. هنالك 
لفيلم  إّنما بمبلغ صغير ال يكفي  بعض املؤسسات تدعم 
روائي طويل. الدول األوروبية توافق على دعم مشترك مع 
أواًل، وهي  تأخذ من دولتك  أن  لكنها تشترط  دول أخرى 
هنا إسرائيل. ال مجال لتجاوز ذلك اآلن، وال صندوق لدينا 
حتى اليوم، ال صندوق لدعم أفالم فلسطينية للفلسطينيني، 
أكانوا في الداخل أو الضفة والقطاع أو الشتات، ال يوجد. 
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فهذا حق لنا، نحن 
جدًا  بسيط  جزء  الدعم  وهذا  ضرائب،  ندفع  كمواطنني 
دعم  من  لنا  يعود  مما  بكثير  أكثر  ندفعه  ما  ندفعه،  مما 
للثقافة إن كان مسرحًا أو سينما أو أدبًا، هذا ما أقوله أنا 
لكن هنالك من يقول بأّنه حتى لو تواجد البديل فسآخذ 
الدعم ألنه حق لي. أقول بأن أوِجدوا بدياًل ودعونا  هذا 
صندوق  باستحداث  للمناداة  مناسبة  هذه  لتكن  نختار، 

دعم فلسطيني للسينما.
o لنحِك عّما يترافق دائمًا مع التمويل اإلسرائيلي، 
وهي املقاطعة العربية ألفالم فلسطينية، باملناسبة 
كانت هنا هيام عباس خالل املهرجان وأشارت إلى عدم 
متكنها من عرض فيلمها »إرث« يف البالد العربية. 
فيلمك هذا كان ضحية حركة املقاطعة يف بيروت 

قبل فترة. كيف ميكن للمقاطعة أن تؤثر على توزيع 
األفالم الفلسطينية وعرضها يف بالد عربية، وهي أفالم 
فلسطينية من ناحية املخرج والكاتب واملمثلني واحلكاية 
والشخصيات واللغة واملكان يف الفيلم.
n له تأثير كبير، ففيلمي ُيوّزع في بلدان عدة في أوروبا 
وأميركا الالتينية والعالم، أما البالد العربية فلم يتواجد 
الفيلم في أي منها، وذلك محزن، لكن ما حصل في بيروت 
ومقاطعة الفيلم وسحبه من املهرجان قبل العرض بيوم، 
أن  أحب  كنت  أني  أولها  عدة،  ألسباب  أمل،  خيبة  فيها 
ُيشاَهد الفيلم هناك، وكوني أحمل جواز سفر إسرائيليًا 
فأنا ممنوعة من دخول لبنان، فإن لم أستطع الوصول إلى 
بذلك سيستمر، وهنالك  فيلمي، والتواصل  هناك فليصل 
الشعور  وهو  الداخل،  كفلسطينيي  لدينا  معّمم  شعور 
العربي  العالم  في  أشقائنا  باقي  عن  وبانقطاعنا  باليتم 
وهذا محزن جدًا. ثم بعد ذلك يتم وضعنا دائمًا في موقع 
أنتم  وفلسطينيتكم!  أنفسكم  اثبتوا  أنتم؟  من  املساءلة: 
مماًل  الشكل صار  بهذا  املوضوع  استهالك  إسرائيليون! 
عندنا، ممٌل الجهل في ذلك، ونحن ال نستحق هذا الظلم. 
وليس  وفخورون  بذلك  رأسنا  ونرفع  فلسطينيون  نحن 
عنها  ودافعنا  أرضنا  على  بقينا  به،  نخجل  ما  هنالك 
وعن بيوتنا ونحن، كفلسطينيي الشتات وغزة والضفة، 
بأن  يطالبنا  أو  ليخّونا  الحق  يملك  أحد  ال  فلسطينيون، 
نثبت وطنيتنا، ملاذا أطاَلب بأن أثبت ذلك، لَم ال يحاولون 
حساس،  وضعنا  هو  كم  وعن  عّنا  أكثر  يعرفوا  أن  هم 
ورغم كل حساسية الوضع وصعوبته ها نحن نصنع فنًا 
ونوصله للعاملية، وبدل احتضاننا واالفتخار بنا يقومون 

بمقاطعتنا!
o هنالك مسألة ال بد أنها تضايقك وهو أن الفيلم 

فنيًا وجماليًا وبعموم املعايير السينمائية فيلم ممتاز، 
ومشاركته يف مهرجان »كان« يؤّشر لذلك، وبدأت 
عروضه التجارية يف فرنسا يف األول من مارس ونال 
استحسانًا نقديًا. إلى أي درجة يضايقك أن يكون الكالم 
كله عن الفيلم يخص التمويل واملقاطعة يف حني أن 
هنالك الكثير مما ميكن قوله جماليًا يف الفيلم؟
تعريفي  التمويل وعن  الحديث عن  يضايقني جدًا،   n

لنفسي وعن الذي حصل في مهرجان بيروت، هذا كل ما 
ُأسَأل عنه من الصحافة العربية، أنا هنا في فرنسا منذ 
٢٢ فبراير، مراِفقة للفيلم، وأجريت العديد من املقابالت، 
ويسعدني كثيرًا أن تسألني الصحافة هنا عن الفيلم من 
ال  بينما  أحبه،  الذي  الفيلم  عن  فأحكي  نواح سينمائية، 
يركزوا  أن  أتمنى  العربية.  الصحافة  في  ذلك  من  أتمكن 
على الفيلم في صحافتنا، فهذا بالنهاية فن، وأنا ال أدعي 
األلوان  وعن  عنه  لنحِك  فيلم،  هذا  كبيرة،  شعارات  حمل 

والشخصيات والحكاية…
o هل هنالك ما تودين قوله أخيرًا؟

اشتغل  الذي  الرائع  الطاقم  لشكر  اآلن  فرصة  هذه   n

قليلة وضغط كبير كي  معي في ظروف صعبة وميزانية 
نلحق التصوير، لكن كان هنالك الكثير من املحبة والطاقة 
ضحوا  الطاقم  أفراد  جميع  التصوير،  خالل  اإليجابية 
كثيرًا، من املنتجني باهر إغبارية ولورا حوا وإيهاب أبو 
العسل ومنذر حاج إلى املمثلني دريد لداوي وعامر حليحل 
شواهدة  ومحمود  ديرملكنيان  وجيهان  شواهدة  وسناء 
ميساء عبد الهادي وحنان حلو وزياد بكري، واملوسيقى 
النج  ڤيرونيك  واإلديتور  حنا،  شحادة  لحبيب  الرائعة 
بيوتها  التي عملت معنا فتحت  الناس  كل  كثر،  وآخرين 

وساعدتنا، ومنها عائلتي.

مصطفى ديب
»أيها الرفاق األعزاء«، للمخرج الروسي أندريه كونشالوفسكي فيلم يلقي 
في  ال  السوفييتي،  االتحاد  تاريخ  في  فارقة  تاريخية  حادثة  على  الضوء 
أثرها على الدولة وحسب، وإنما على املواطنني، أو بعًضا منهم. فالفيلم 
في  وقعت  التي  للمذبحة  بصرية  وثيقة  تقديم  في  محاولة  دقيقة(   120(
مدينة نوفوتشركاسك، في الثاني من يونيو عام 1962، بحق عمال مصنع 
قاطرات أضربوا عن العمل احتجاًجا على خفض أجورهم وارتفاع أسعار 

املواد الغذائية.
تقوم عالقة الدولة السوفيتية بشعبها على الخوف الذي ترى إليه الدولة 

بصفته شرط املواَطنة الصالحة
على  ويقف  وقائعها،  يروي  الذي  الفيلم  حكاية  أساس  هي  املذبحة 
ذوي  نفوس  في  وأحدثته  إليه،  وانتهت  عليها،  ترتب  وما  خلفياتها، 
َدفنت أجهزة األمن معظمهم في قبور موتى آخرين سًرا  الذين  الضحايا، 
ملحو آثار الحادثة. لكن الفيلم ال يتوقف عند املذبحة فقط، بل يحاول – في 
املقابل – استكشاف ووصف الخوف الذي تخلص منه عمال املصنع، فغرق 
فيه عموم الشعب وصغار موظفي الحزب والدولة خوًفا من بطش األخيرة.
مؤسسة  في  الناس  من  حشد  يتدافع  االفتتاحية،  الفيلم  مشاهد  في 
تموينية للحصول على حصصهم من املواد الغذائية بعد ارتفاع أسعارها، 
والحديث عن مجاعة قادمة أثارت مخاوف السكان الذين تشاركوا الخوف 
الدولة  رفع  من  باستيائها  تجاهر  فئة  بني  انقسموا  لكنهم  الجوع،  من 
أكثر  الدولة  أخرى تخاف  مقابل  العمال،  أجور  لألسعار ورفضها لخفض 

مما تخاف الجوع نفسه.
وفي حني أن استياء الناس بدا أمًرا متوقًعا بالنسبة إلى الدولة التي 
عملت على »توعيتهم«، بطريقتها، فإن االحتجاج الصريح والعلني بدا أمًرا 
مفاجًئا وغير متوقع. ولذلك فإن أول ما يلفت االنتباه في تعامل الدولة مع 
اضراب عمال مصنع القاطرات، هو الدهشة من جرأة الناس على التظاهر 

واالحتجاج كما لو أن األمر ظاهرة غريبة وغير مألوفة.
وسيلة  مجرد  يكن  لم  السوفييتية،  السلطات  نظر  في  فاإلضراب، 
لالحتجاج بقدر ما كان انقالًبا مفاجًئا على الخوف الذي تقوم عليه عالقتها 

بالشعب. ولذلك ال يبدو غريًبا أن يكون الخوف موضوًعا رئيسًيا في الفيلم، 
بما هو شرط  إليه  ترى  التي  املواطن والدولة  الوصل بني  أنه صلة  طاملا 
مواطًنا  يكون  خائًفا  الفرد  يكون  ما  فبقدر  وأساسها.  الصالحة  املواطنة 

صالًحا وإنساًنا سوفييتًيا متكاماًل.
بعًضا بغض  ببعضهم  السوفييتي  االتحاد  الخوف عالقة سكان  يحكم 
ويالحظه  الفيلم  يبينه  ما  بالضبط  هذا  ووظائفهم.  مكانتهم  عن  النظر 
املواطن  عالقة  في  حتى  أو  بالدولة،  املواطن  عالقة  في  سواًء  املشاهد 
العادي بموظفي الحزب ومسؤوليه، وكذا عالقة موظفي الحزب ببعضهم 
بعًضا، وصواًل إلى عالقة صغار موظفيه بكبارهم، وعالقة مؤسسات الدولة 

ببعضها بعًضا، خاصًة املؤسستني األمنية والعسكرية. 
على  الضوء  الفيلم  يلقي  وأسبابها،  املذبحة  لوقائع  توثيقه  سياق  في 
انقسام الشعب السوفييتي بني فئة ال تزال تدين بالوالء لستالني، وإن سًرا، 
وأخرى تقف على النقيض منها وترى إليه بالطريقة التي يراه بها نيكيتا 
خروتشوف، خليفته، الذي اختار من القطيعة مع إرث ستالني عنواًنا لعهده.
لكن املذبحة، ومن قبلها أسباب وقوعها – ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
على  تدل  بطريقة  ستالني  سيرة  إحياء  أعادت   – العمال  أجور  وخفض 
وجود اضطراب في عالقة املواطن السوفييتي بماضيه، حيث ستالني الذي 
يستعاد بوصفه الشيوعي األخير الذي لم يرفع أسعار املواد الغذائية حتى 
في سنوات الحرب العاملية الثانية، والحاضر الذي يهدد فيه الجوع حياته 
بسبب سياسات خروتشوف، الذي ارتأى نظامه قتل املحتجني بدل إعادة 

النظر في أوضاعهم.
في فيلم »أيها الرفاق األعزاء« الكثير من التفاصيل التي تساعد في فهم 
طبيعة حياة السوفييت وسلوكهم ونمط معيشتهم، إضافًة إلى فهم طبيعة 
ومثاليتهم،  بأنفسهم،  اإليمان  في  أفراده  يبالغ  الذي  الحكم  نظام  وسلوك 
وصحة قراراتهم التي ما إن تصدر حتى تصير قوانني نافذة ال تقبل النقاش.

لـ  الدولة  الحزب/  تصورات  فهم  على  يساعد  ما  أيًضا  الفيلم  وفي 
ومطيًعا  خائًفا  يكن  لم  إن  »اإلنسان السوفييتي«، الذي لن يكون صالًحا 
للدولة، التي لم توفر جهًدا في طمس آثار الحادثة، حتى أنها قامت بدفن 
حفاًل  أقامت  ثم  أخرى،  مدن  في  آخرين  موتى  قبور  في  معظم ضحاياها 

موسيقًيا راقًصا في امليدان الذي وقعت فيه املذبحة.

فيلم »اأيها الرفاق الأعزاء« لأندريه كون�سالوف�سكي.. وقائع مذبحة نوفوت�سركا�سك
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»ب�ستقلك �ساعات«... �سينما ت�سّدد ديًنا مع الثقافة الجماهيرية
صالح ذباح

املنطقة  في  املصنوعة  األفالم  على  التمّرد  مهّمة  تبدو 
الروائية  السينما  في  تحديدًا  مستحيلة،  شبه  العربّية 
التقليدية التي يحاول بعض صّناعها املناورة في مساحات 
مستوى  على  ركود  حالة  من  للخروج  ضّيقة  إبداعية 
السرديات والتناوالت البصرية في مناٍخ عاّم أصاًل ال يحّفز 
على املجازفات الفنية، فيصعب اإلشارة إلى ما هو متخّط 
للرائج سوى محاوالت قليلة، ويومًا تلو اآلخر تثبت األفالم 
الروائية  التجارب  على  تفّوقها  والتجريبية  التسجيلية 
أن  إاّل  أحيانًا،  املنصفة  غير  التقسيمات  هذه  اعتمدنا  إن 
أول فيلم طويل للمخرج املصري محمد شوقي حسن يبدو 
القيود املوضوعة  اقتراحًا سينمائيًا يراهن على كسر كل 

على ما يتوّقع أن يكون فيلمًا ناطقًا بالعربية.
األغنية  من  عنوانه  املأخوذ  ساعات«  »بشتقلك 
التسعيناتية الشهيرة ] للفنانة املغربية سميرة سعيد[، أو 
في تسميته اإلنجليزية املقتبسة من القصيدة الشكسبيرية 
املكتوبة في حب رجل: »هل أقارنك بيوم من أيام الصيف؟« 
الرواية  وشكل  معنى  مشاكسة  بصرّية  بأساليب  يفّكك 
غزارة  أكثر  قصصي  إرث  من  وما  وثقافيًا،  سينمائيًا 
من  شوقي  ليبني  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  من  وإلهامًا 
عناصرها اإلطار الكبير لقصة الفيلم التي ترويها شهرزاد 
حول عالقة غرامية تجمع  بصوتها العذب )دنيا مسعود( 
العالقات  متعدد  أحدهما  ليلي:  ناٍد  في  يلتقيان  شابني 
واآلخر ال يزال قليل التجربة وغير مستعد لهذا الشكل من 
االنفتاح، ومنذ الثواني األولى تنكسر بسخرية شقّية عدة 
مفاهيم تراودنا عّما يجب أن تكون عليه قصة حب ترّددها 
األبدي  بالكليشيه  إّياها  مستهّلة  شهرزاد  مسامعنا  على 

املضحك: نظرة، فابتسامة، فموعد، فلقاء!
تدخل على هذه العالقة خطوط سردية لعالقات عاطفية 
من  متفّرعة  شبكة  إلى  الفيلم  تحّول  أخرى  وحميمية 
القصص يصعب اإلمساك بها أو فهمها أحيانا أو معرفة 
يتمّرد  املقصود  اإلرباك  هذا  الجغرافية،  حدوثها  أماكن 
الزوجية  العالقات  الخطي وكذلك على نمطية  السرد  على 
وذكية  سلسة  بكتابة  شّبان،  بني  كانت  إن  بالحري  وكم 
إلى  الفيلم  ليتحّول  الشخصيات  بني  للحوارات  وبسيطة 
من  بطل  ألي  مركزّية  بدون  املتداخلة  القصص  من  كوالج 
األبطال وبأسلوب فيه دوران في فلك سردي متبعثر، والذي 
آخر  سردي  بانقالب  استثماره  أو  تقصيره  باإلمكان  كان 
لكن  ثلثه األخير،  امللل في  الفيلم كي ال يتسّرب  في نهاية 

عن  املنقطعة  غير  الثائرة  الحالة  جمالية  من  يقلل  ال  هذا 
اإلرث الثقافي العربي بأشكاله املتنوعة من قصص وأغاني 
يزعزع  مّتسق  كويري  بتوّجه  لكن  سعادة(،  وشعر)وديع 
الرقابة األبوية على تلّقي وتأويل الفنون، في مشاهد تبدو 
مع  التعامل  في  العربية  العني  عليها  تتعّود  ولم  صادمة 
البوح والعاطفة والجسد الخاّصني بالرجال على الشاشة.

 بني املقّدمة والخاتمة تتحّور في الفيلم مرجعّيات كثيرة 
ورشاقة  دم  بخّفة  املصرية  الجماهيرية  الثقافة  إلى  تعود 
تكسباها معنى جديدًا، إذ يتغّذى املخرج علي »كليشّيتها« 
بروحه  أقرب  منتظم  غير  وإيقاع  ساخر  بتأويل  ليقّدمها 
إلى مدينة مالهي مكتّظة بالشخوص واألضواء والتجريب 

البصري، مستخدمًا تحريك الرسوم والخلفيات املحوسبة 
لكالسيكيات  تعود  صوتية  ومقاطع  البصرية  واملؤثرات 
فمعظمها  الفيلم  فصول  عناوين  أما  املصرية.  السينما 
التسعينات  لنجوم  املصرية  األغاني  أشهر  من  مقتبس 
)أحمد  الفيلم  أبطال  بعضها  يغّني  والتي  واأللفينات، 
اهلل،  عوض  أحمد  بحسون،  نديم  مراد،  سليم  الجندي، 
شك  بال  متأثرة  حّساسة  رجالية  بأصوات  ديب(  حّسان 
وأعماق  كليب  والفيديو  »الفوازير«  بعالم  العمل  كمخرج 
بحار مسلسل ألف ليلة وليلة، لتصبح هذه التوليفة سداًدا 
لدين قديم ُيخرج الفانتازيا من قمقمها ويحّرر التصورات 
الكويرية حيال ما أفرزه تيار الفن املركزي،  وكأنها محاولة 

على  جديد  من  وتأويلها  الجماهيرية  الثقافة  الستعادة 
املرتبطة  الذكورية  السيادة  وتفكيك  امليم  مجتمع  طريقة 
الرسمية  والقناة  الرسمي  التلفزيون  بعصر  وثيق  بشكل 
وكل ما ترتب على تصّورات إعالم الدولة القومية، الذي ال 
زال يملي على الجمهور طريقة فهم أحادية للفن عبر قمع 
النحو  هذا  على  السينما  في  أحد  إليه  يتطّرق  قّلما  خّفي 

املسّلي واملناور. 
العربية  املثلية في األفالم  ال تتخطى عادة الشخصيات 
التقليدية )عندما توجد( إطار املحاسبة األخالقية واالنتقام 
»الرباني« للشخصية كي يخرج املشاهد من قاعة العرض 
قرير العني، دون معالجة فنية أو سردية لهذا التنوع املتاح 
دوما  ويضطر  ومنصفة،  جديدة  قصص  في  واستثماره 
تناول  لدى  واإليحاء  االلتفاف  إلى  املخرجون  أو  املؤلفون 
في جو  يستغرب  ال  أمر  وهو  القبيل،  هذا  من  شخصيات 
الوثيق  الرتباطه  جريئة  بتناوالت  يسمح  ال  عام  عربي 
بالرقابة ومصادر التمويل الرسمية أو الخوف من انقالب 
الجمهور على صّناع األفالم واملمثلني عبر تيارات محافظة 
منصات  عصر  في  الفنانني  رقاب  على  سيًفا  أصبحت 
التواصل االجتماعي )حالة فيلم »أصحاب وال أعز« مثاال(. 
وعلى الجانب اآلخر عندما ُتقرع أبواب املنتجني في الغرب 
مستشرقة  أعمال  إلنتاج  األفالم  صّناع  استغالل  يتم  قد 
للذات، متنّصلة من مشاربها الثقافية، تقوم بإدانة مجتمع 
املشترك  ساعات«  »بشتقلك  قفز  بالتخلف.  ووصمه  كامل 
دقيقة   ٦٦ امتداد  على  وأملانيا  لبنان  مصر،  بني  إنتاجه 
ُينصب عادة  فّخ  املتاهات ولم يقع في  عرض عن كل هذه 
بحرارة  فيه  لتتدّفق  واملثلية،  الجنسانية  تتناول  ألفالم 
جلد  دون  واالستكشاف  والحيرة  والنشوة  الحب  مشاعر 
للذات وباحتفاء كرنفالي بّراق، أكثر ما يمّيزه الصدق وعدم 

خوفه من التجريب الحقيقي. 
العام  للمرة األولى في بدايات هذا  الفيلم  عندما عرض 
في مهرجان برلني السينمائي  في قسم »منتدى« )فوروم( 
واتهم  املصري  اإلعالم  في  هجوم  بموجة  قوبل  الدولي 
بإساءته ملصر، تهمة لطاملا كانت جاهزة ملهاجمة أي سينما 
تغّرد خارج السرب من أيام شاهني وخان ووصوال إلى عمر 
الزهيري ومحمد شوقي. تجربة األخير تطرح أمال في شّق 
طريق لسينما عربية غير مكّبلة ال يهّمها أن تغازل جمهورًا 
تواصلنا مع هذه  أو نختلف على مدى  نّتفق  قد  متخّيال، 
األفالم أو مع الخيارات الفنّية لصانعيها، لكن ال يملك أحد 
أو منعها من ذلك. املحاربة  وصاية أخالقية على عرضها 
هي  السينمائية  التصورات  في  الحرّيات  من  مزيد  على 
الطريقة الوحيدة لكسر اللعنة الجاثمة على األفالم العربية.
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جان لوك غودار.. هل ما زلت ترى ال�سحون مت�سخة؟

املخرجة الفلسطينية مها حاج  عن فيلم »أمور شخصية«

 ما اأو�سلني لل�سينما هو حبي لالأفالم والأدب والر�سم 

علي شمس الدين
يقف املخرج جان لوك غودار هادًئا بنظارتيه الواسعتني 
فارًقا  يضع  العزلة.  عن  ما  شيًئا  يقول  ثم  الكاميرا،  أمام 
كما  الوحدة  امليتافيزيق.  هو  والوحدة  العزلة  بني  بسيًطا 
أفالمه،  محور  كان  الذي  السؤال  السؤال.  تصنع  يقول 
الوحدة.  الذي صنعته  التأملي،  الفلسفي  السؤال الشعري 

كأنها ذلك الرجل الوحيد الواقف أمام الكاميرا.
شّبه املخرج جان لوك غودار فرنسا في فيلمه »الصينية« 

بالصحون املتسخة التي تحتاج إلى غسيل  
غودار  لوك  جان  يقول  السينما؟  اختار  ملاذا  نسأل 
جدير  فيلم  صناعة  عن  مسؤول  »أنا  مقابالته:  إحدى  في 

باملشاهدة«.
املسؤولية التي عّبر عنها مسؤولية نفسية باطنية. كان 
يشعر بضرورة نقل الفن إلى الحداثة، من هنا اختار كارل 
ماركس ليكون أيقونة املنهج األيديولوجي في أفالمه. فهو 
املتسخة  بالصحون  فرنسا  »الصينية«  فيلمه  في  يصف 
في  ذلك  كان  لثورة.  بحاجة  إنها  غسيل.  إلى  تحتاج  التي 
يجب  صورة.  من  لها  بد  ال  عنيفة  والثورة   ،1967 العام 

سماع صوت الصورة ورؤية صورة الصوت.
 السؤال الشعري في فلسفة غودار السينمائية ينطلق من 
خلط الصورة مع الزمن. أنت وحيد في هذا العالم املمتلئ. 
هذا ما يريد أن يقوله غودار في فيلم »كل رجل لنفسه«. أواًل 
في  )بطلة الفيلم(  صوت غودار الشعري كما تصف دينيز 
قصيدة أّن الحياة أقرب للخلل ال لالنتظام. فتقول: »الحياة/ 
وكل  حركة/  مترفة/  حركة  أبطأ/  حركة  سرعة/  أكثر  حركة 

شيء في عمق الحركة/ يصرخ/ أنا لست آلة«.
إن غودار يمسك اللحظة الزمنية ثم ينشرها في الزمن. 
انبثاق عوالم داخل عوالم. مع بداية الفيلم نسمع موسيقى 
بصوت مرتفع. ثم نرى رجاًل أشقر في األربعني من العمر 
بنظارتني واسعتني يجلس ويتكلم على الهاتف. املوسيقى 
تحجب صوته، يخرج من الشقة املتواجد فيها )املوسيقى 
مستر  باسمه:  يناديه  املبنى  عامل  نرى  بعدها  تستمر(، 
أن  نفهم  الفيلم  أول  من  املوسيقى،  تتوقف  هنا  غودار. 
املخرج أقحم نفسه في الفيلم. وكأنه يريد أن يقول: »هذه 
قصتي«. ثم يشرح داخل الفيلم قائال: »أصنع االفالم ألمأل 

الوقت«.

ففي  بييرو«،  »املجنون  فيلم  في  غودار  فلسفة  تتجلي 
نهاية الفيلم البطل يلف رأسه بالديناميت األحمر واألصفر، 
فعلته  عن  يتراجع  اللحظة  تلك  في  الثقاب  عود  يشعل 
قبل  ويقول  وينفجر  بالفتيل  صارت  النار  أن  ليكتشف 
بجملة  غودار  ينهي  فعلت؟  ماذا  اللعنة،  بلحظة:  االنفجار 
شعرية عن الخلود بصوت بطلة الفيلم املمثلة »آنا كارينا«: 
الخلود  البحر.  فوق  املستمر  الشمس  وجدته. ضوء  »لقد 

العالقة بني الرجل واملرأة«.
فيلم  بطل  فورستير  يقول  هكذا  حر.  كائًنا  ليس  املمثل 
»الجندي الصغير«. وهو أول فيلم تشارك فيه آنا كارينا إلى 
جانب زوجها جان لوك غودار. كانت تحت السن القانوني 
دون  من  الفيلم  عقد  توقع  أن  من  أصغر  الوقت،  ذلك  في 
الفيلم  بعد  تزوجها  الذي  غودار  وكان  والدتها.  حضور 
يكبرها بعشرين عاًما. هي زوجته الثانية. »لقد كان يتركني 

ألسابيع وحيدة، وال يقول أين يذهب لهذا انفصلنا«.
يرى غودار إلى أن صناعة الكالم مع الصورة تحتاج إلى 
إرجاع معنى اللغة. الرجوع إلى االتصال بني البشر. حيث 

يقول: »اليوم سيكون كل منا في حلم اآلخر«.
من  »عصابة  فيلم  غودار  جانب  إلى  كارينا  أنا  مثلت 
إلى  ترمز  غودار  أفالم  في  الحوارات  أكثر  إن  الغرباء«. 
أمكانية وضع الوجود بكامل عناصره الشاملة والوجودية 
واالجتماعية والفيزيائية والبيولوجية في حوار بني رجل 

وامرأة على سرير.
فيلمه  في  غودار؟  لوك  جان  انتهى  كيف  أيًضا  نسأل 
اللغة.  العالم فقد  أن  إلى  يرى غودار  اللغة«  أيتها  »وداًعا 
املسبب  العميق  املعنى  املعنى.  تمثل  إليه  بالنسبة  واللغة 
للوجود. ال الوجود من أجل الوجود. فاملعنى من القطار هو 
الزمن وليس اختراع القطار على أنه اآللة. لذلك يرى غودار 
إلى أن صناعة الكالم مع الصورة تحتاج إلى إرجاع معنى 
اللغة. الرجوع إلى االتصال بني البشر. حيث يقول: »اليوم 
سيكون كل منا في حلم اآلخر«. صنع هذه املرة فيلًما ثالثي 
االبعاد اسمه »وداًعا أيتها اللغة«. في العام 2016 بدأ جان 
أفالمه.  آلخر  بالتحضير  عاًما،  الـ78  عمر  في  غودار،  لوك 
كتاب الصور وهو فيلم عن العالم العربي. هذا الفيلم شارك 

في مهرجان »كان« في العام 2018.
بنظارتيه  غودار  أرى  أن  مكاني  من  اآلن  أستطيع 
الشمس.  دوار  وخلفه  سوداء  صورة  أمام  الواسعتني 

وأسأله: عزيزي هل ما زلت ترى الصحون متسخة؟

o ما الذي أوصلك إلى هذا الفيلم؟ هل لك أفالم 

قصيرة قبله؟ كيف كان الطريق إلى »أمور شخصية«، 
سيناريو وفكرة وغيره…؟
أستطيع أن أجيب بشطرين: أولهما ما أوصلني أساسًا 
إلى السينما. وما أوصلني إلى هذا الفيلم بشكل خاص. 
أخي  لي  أرسلها  التي  الصورة  فهي  الفيلم،  بخصوص 
وهي لبيت على البحيرة في السويد، هو ذاته املوجود في 
الفيلم، مع كرسيني فارغني، وقد أخبرني برغبته في دعوة 
كثيرًا  الصورة  أحببت  هناك.  إلى  الصيف  في  والدينا 
وأحببت أن أرى رجاًل وامرأة بهذا العمر جالسني عليهما، 
بني  بدأت  وقد  أحببتها،  الفكرة  لكن  تحديدًا،  أهلي  ليس 
ما  أما  تمامًا.  خيالي  بشكل  وتطورت  والواقع  الخيال 
أوصلني للسينما، مع أنني لم أدرسها، فهو حبي لألفالم 
لم  لكن  الرسم تحديدًا، منذ كنت صغيرة.  واألدب والفن، 
يكن لدي حلم منذ صغري بأن أعمل في السينما، أتى ذلك 
بشكل بطيء وتدريجي ولم أكن أعرف ما أريد، لكن ما كنت 
أعرفه هو أنه في داخلي ما يريد الخروج للعالم، ولم تكن 
مهنتي في التعليم تستجيب لذلك، فقررت أن أترك العمل 
وبقيت في البيت ال أعرف ما أريد فعله، كان ذلك في ٢٠٠٣. 
لكن كل حياتي كنت أكتب، أكتب لنفسي، قصصًا قصيرة 

وقصائد وبدايات لروايات لم تكتمل يومًا
o هل تفكرين يف تطويرها لتصبح سيناريوهات 

رمبا؟
بأني  أعتقد  أحدًا،  لنفسي، ال أشارك  أكتب  ال. كنت   n

أن  يومًا  أحب  فلم  وخجولة،  نفسها  على  مغلقة  إنسانة 
يقرأ هذه النصوص أحد. ثم بعدها أتت فكرة السيناريو، 
ولم أكن أعرف كيف ُيكتب، ففتحت موقع أمازون وطلبت 
كتبًا سخيفة تّدعي تعليم كتابة السيناريو، لم تفدني في 
شيء سوى في أن أعرف كيف هو شكل السيناريو. بدأت 
بعدها بكتابة سيناريوهات ألفالم قصيرة لي، إلى أن جاء 
فكرة  لديه  فيلمًا قصيرًا وكانت  أنجز  صديق، هو مخرج 
لفيلم طويل ويعرف أني أحب الكتابة، فقال لي أن أجرب 
ألطور فكرة الفيلم القصير إلى فيلم طويل، قمت بذلك وكان 
أول تجربة لي في كتابة فيلم طويل في ٢٠٠٥. وفي ٢٠٠٨ 
كتبت وأخرجت فيلمًا قصيرًا اسمه »برتقال«، وشارك في 
لدي  يكون  قد  بأنه  ففكرت  جوائز،  ونال  عدة  مهرجانات 
»برتقال«  بعد  قلياًل.  بها  أهتم  أن  ما وأني يجب  موهبة 
إيليا سليمان، فقد أتى  أتاني عرض من صديقي املخرج 
إلى فلسطني ليصّور فيلمه األخير »الزمن املتبقي«، وكان 
بحاجة إلى من يقوم بعمل الديكورات )سيت ديكورايتر(، 
فطلب مني مساعدته في ذلك، وأنا لم أكن قد خضت تجربة 
العمل في فيلم غير فيلمي القصير، ولم أكن قد اشتغلت 
مسبقًا في قسم الفنون )آرت ديبارتمنت( في األفالم، لكن 
الفترة  أفالمه وألنه صديقي، وألن  إيليا وألني أحب  ألنه 
 ،١٩٤٨ سنة  كانت  لها  الديكورات  أنجز  أن  توّجب  التي 
وهذه الفكرة أبهرتني، بدأت بإجراء البحوث عن البيوت 
من داخلها وخارجها، وكنت متأثرة جدًا، وقمت بعملي، 
ألفالم  دايركتر  كآرت  العروض  من  العديد  أتاني  وبعدها 

أخرى، فاشتغلت بذلك لعّدة سنوات.
o يعني ذلك أني حني قلُت بعد عرض الفيلم أمس 

أني أحببت الديكورات، وأن فيلمك ذّكرني بإيليا سليمان 
كنُت على حق؟
ديكورات  على  أشرفت  التي  شخصيًا  أنا  صحيح،   n

الفيلم لكني ال أصّرح بذلك، بسبب الخجل ربما، يكفي أن 
أقول أني املخرجة. وبعد عملي لسنني في ذلك، وجدت أني 
أحببت العمل مع اآلخرين في الفيلم أثناء التصوير، وقلت 

قسم  في  وهو  حياتي،  في  به  سأقوم  ما  هذا  أن  لنفسي 
»أمور  بكتابة  بدأت  ٢٠١١ حيث  إلى  األفالم،  في  الفنون 
وفي  الفيلم،  سأنجز  بأني  متأكدة  أكن  ولم  شخصية«، 

٢٠١٣ قّدمته للتمويل، ونال املوافقة وبدأنا بالتصوير.
o مت تصوير الفيلم يف مواقعه احلقيقية: الناصرة 

ورام هلل؟
في  رام هلل، صّورنا  إلى  ندخل  لم  كمواقع تصوير   n

كانت  حينها  في  رام هلل.  أنها  على  حيفا  وفي  الناصرة 
ثالثة  انتفاضة  كأن  كان  مستقرة،  غير  هناك  األوضاع 
ستندلع، فلم نستطع كفريق كبير الدخول إليها، ووجدنا 
بعضها،  تشبه  أساسًا  كّلها  وفلسطني  حيفا.  في  مواقع 
بيت  أما  رام هلل،  في  التي  تلك  تشبه  حيفا  في  فاملواقع 
جورج وجّدته فهو بيت في الناصرة، مهجور، أثري جدًا، 
هو لعائله تركته منذ زمن، لم يكن فيه أثاث فاشتغلنا على 

الديكورات فيه وصّورنا.
o كم استغرق تصوير الفيلم؟

صّورنا  ثم  تقريبًا،  شهرًا  التحضير  استغرق   n

ثم  ونبيلة،  صالح  بيت  بالناصرة،  الخاص  الجزء  أواًل 
لدينا شهر ونصف  كان  ثم  السويد وصّورنا،  إلى  ذهبنا 
استراحة، فترة ما قبل اإلنتاج، ثم صّورنا الجزء الثاني، 
 ٢٠١٥ سبتمبر  أول  في  بدأنا  يعني  املونتاج.  وأنجرنا 
 ٢٤ في  صورنا  االستراحة.  مع  نوڤمبر،  منتصف  حتى 
اإليديتور هي  )اإليديتينغ(،  باملونتاج  قمنا  ثم  فقط،  يوم 
الفرنسية ڤيرونيك النج، تسكن في باريس، أتت هي أواًل 
مرة  وسافرت  باريس،  إلى  سافرت  أنا  ثم  الناصرة،  إلى 
ثانية، إلى أن أنهينا املونتاج في أواخر مارس، ولم نكن 
قد اشتغلنا على الصوت. إلى أن أتى الخبر من مهرجان 

»كان«.

o قدمتموه إلى أكثر من مهرجان أم فورًا وفقط إلى 

»كان«؟
يقبلوه،  لن  بأّنهم  اعتقاد مسبق  مع  »كان«  إلى  قدمته 
املنتج باهر إغبارية أصر على إرساله إلى املهرجان، ولم 
الفيلم في حينها قد جهز بعد، كانت هنالك مشاهد  يكن 
ناقصة، مسّودة أولى فقط، ال صوت وال تصحيح ألوان، 
والترجمة كانت سريعة، وأرسلناه، من مبدأ أننا لن نخسر 
لي  أرسلوا  إبريل  منتصف  في  ثم  هكذا،  بإرساله  شيئًا 
أكثر من شهر  لدينا  الفيلم، ولم يكن  بأنه تم قبول  إمياًل 

واحد فقط لننهي املونتاج واأللوان والصوت.
o رافق الفيلم يف املهرجان إشكاالت، عربيًا أقصد، 
فيما يخص هويته، كفلسطيني أو إسرائيلي، لم حصل 
ذلك؟
التي  االتفاقية  حسب  كإسرائيلي  الفيلم  قّدمنا   n

وحسب  اإلسرائيلي،  األفالم  صندوق  مع  أجريناها 
القانون الجديد، والقاسي جدًا علينا كفلسطينيني، والذي 
قّدمت  حني  عراف  سهى  املخرجة  قضية  بعد  إدراجه  تم 
سنتني  قبل  ڤينيسيا  مهرجان  في  توما«  »ڤيال  فيلمها 
ما،  مخرجًا  بأن  قانونًا  أدرجوا  فقد  فلسطيني،  كفيلم 
الصندوق  من  تموياًل  أخذ  إن  فلسطينيًا،  كان  لو  حتى 
كإسرائيلي  فيلمه  يقّدم  أن  عليه  فيتوجب  اإلسرائيلي 
فقط، ممنوع حتى ما كان يقوم به مخرجون فلسطينيون 
سابقًا وهو تقديم الفيلم كفلسطيني/إسرائيلي: فلسطيني 
لهويتهم وموضوع فيلمهم، وإسرائيلي للتمويل. وال بأس 
في ذلك. أما القانون الجديد، وكنت املتضررة األولى منه، 
أردت  لو  تمامًا، حتى  فلسطني  كلمة  ذكر  من  منعني  فقد 
الفيلم  لهوّية  كتعريف  إسرائيل  كلمة  إلى جانب  وضعها 

فسيتم مقاضاتي.
o يصعب على الكثير تقّبل حقيقة أن ميّول 

اإلسرائيلي فيلمًا فلسطينيًا، بعض االعتراضات هي 
مزاودات فارغة وبعضها حريصة على فلسطينية هذه 
األفالم، لهؤالء احلريصني، ما الذي ميكن قوله فيما 
يخص أسباب التوجه إلى التمويل اإلسرائيلي؟
n هنالك سببان، واالثنان مهمان، أواًل ال يوجد بديل، 

أنا جربت ولم أجد. حني تذهب إلى دول عربية، خليجية 
تحديدًا، يقولون أن جواز سفرك إسرائيلي، أنك فلسطيني 
صحيح ولكن جوازك إسرائيلي، ال نستطيع دعمك. هنالك 
لفيلم  إّنما بمبلغ صغير ال يكفي  بعض املؤسسات تدعم 
روائي طويل. الدول األوروبية توافق على دعم مشترك مع 
أواًل، وهي  تأخذ من دولتك  أن  لكنها تشترط  دول أخرى 
هنا إسرائيل. ال مجال لتجاوز ذلك اآلن، وال صندوق لدينا 
حتى اليوم، ال صندوق لدعم أفالم فلسطينية للفلسطينيني، 
أكانوا في الداخل أو الضفة والقطاع أو الشتات، ال يوجد. 
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فهذا حق لنا، نحن 
جدًا  بسيط  جزء  الدعم  وهذا  ضرائب،  ندفع  كمواطنني 
دعم  من  لنا  يعود  مما  بكثير  أكثر  ندفعه  ما  ندفعه،  مما 
للثقافة إن كان مسرحًا أو سينما أو أدبًا، هذا ما أقوله أنا 
لكن هنالك من يقول بأّنه حتى لو تواجد البديل فسآخذ 
الدعم ألنه حق لي. أقول بأن أوِجدوا بدياًل ودعونا  هذا 
صندوق  باستحداث  للمناداة  مناسبة  هذه  لتكن  نختار، 

دعم فلسطيني للسينما.
o لنحِك عّما يترافق دائمًا مع التمويل اإلسرائيلي، 
وهي املقاطعة العربية ألفالم فلسطينية، باملناسبة 
كانت هنا هيام عباس خالل املهرجان وأشارت إلى عدم 
متكنها من عرض فيلمها »إرث« يف البالد العربية. 
فيلمك هذا كان ضحية حركة املقاطعة يف بيروت 

قبل فترة. كيف ميكن للمقاطعة أن تؤثر على توزيع 
األفالم الفلسطينية وعرضها يف بالد عربية، وهي أفالم 
فلسطينية من ناحية املخرج والكاتب واملمثلني واحلكاية 
والشخصيات واللغة واملكان يف الفيلم.
n له تأثير كبير، ففيلمي ُيوّزع في بلدان عدة في أوروبا 
وأميركا الالتينية والعالم، أما البالد العربية فلم يتواجد 
الفيلم في أي منها، وذلك محزن، لكن ما حصل في بيروت 
ومقاطعة الفيلم وسحبه من املهرجان قبل العرض بيوم، 
أن  أحب  كنت  أني  أولها  عدة،  ألسباب  أمل،  خيبة  فيها 
ُيشاَهد الفيلم هناك، وكوني أحمل جواز سفر إسرائيليًا 
فأنا ممنوعة من دخول لبنان، فإن لم أستطع الوصول إلى 
بذلك سيستمر، وهنالك  فيلمي، والتواصل  هناك فليصل 
الشعور  وهو  الداخل،  كفلسطينيي  لدينا  معّمم  شعور 
العربي  العالم  في  أشقائنا  باقي  عن  وبانقطاعنا  باليتم 
وهذا محزن جدًا. ثم بعد ذلك يتم وضعنا دائمًا في موقع 
أنتم  وفلسطينيتكم!  أنفسكم  اثبتوا  أنتم؟  من  املساءلة: 
مماًل  الشكل صار  بهذا  املوضوع  استهالك  إسرائيليون! 
عندنا، ممٌل الجهل في ذلك، ونحن ال نستحق هذا الظلم. 
وليس  وفخورون  بذلك  رأسنا  ونرفع  فلسطينيون  نحن 
عنها  ودافعنا  أرضنا  على  بقينا  به،  نخجل  ما  هنالك 
وعن بيوتنا ونحن، كفلسطينيي الشتات وغزة والضفة، 
بأن  يطالبنا  أو  ليخّونا  الحق  يملك  أحد  ال  فلسطينيون، 
نثبت وطنيتنا، ملاذا أطاَلب بأن أثبت ذلك، لَم ال يحاولون 
حساس،  وضعنا  هو  كم  وعن  عّنا  أكثر  يعرفوا  أن  هم 
ورغم كل حساسية الوضع وصعوبته ها نحن نصنع فنًا 
ونوصله للعاملية، وبدل احتضاننا واالفتخار بنا يقومون 

بمقاطعتنا!
o هنالك مسألة ال بد أنها تضايقك وهو أن الفيلم 

فنيًا وجماليًا وبعموم املعايير السينمائية فيلم ممتاز، 
ومشاركته يف مهرجان »كان« يؤّشر لذلك، وبدأت 
عروضه التجارية يف فرنسا يف األول من مارس ونال 
استحسانًا نقديًا. إلى أي درجة يضايقك أن يكون الكالم 
كله عن الفيلم يخص التمويل واملقاطعة يف حني أن 
هنالك الكثير مما ميكن قوله جماليًا يف الفيلم؟
تعريفي  التمويل وعن  الحديث عن  يضايقني جدًا،   n

لنفسي وعن الذي حصل في مهرجان بيروت، هذا كل ما 
ُأسَأل عنه من الصحافة العربية، أنا هنا في فرنسا منذ 
٢٢ فبراير، مراِفقة للفيلم، وأجريت العديد من املقابالت، 
ويسعدني كثيرًا أن تسألني الصحافة هنا عن الفيلم من 
ال  بينما  أحبه،  الذي  الفيلم  عن  فأحكي  نواح سينمائية، 
يركزوا  أن  أتمنى  العربية.  الصحافة  في  ذلك  من  أتمكن 
على الفيلم في صحافتنا، فهذا بالنهاية فن، وأنا ال أدعي 
األلوان  وعن  عنه  لنحِك  فيلم،  هذا  كبيرة،  شعارات  حمل 

والشخصيات والحكاية…
o هل هنالك ما تودين قوله أخيرًا؟

اشتغل  الذي  الرائع  الطاقم  لشكر  اآلن  فرصة  هذه   n

قليلة وضغط كبير كي  معي في ظروف صعبة وميزانية 
نلحق التصوير، لكن كان هنالك الكثير من املحبة والطاقة 
ضحوا  الطاقم  أفراد  جميع  التصوير،  خالل  اإليجابية 
كثيرًا، من املنتجني باهر إغبارية ولورا حوا وإيهاب أبو 
العسل ومنذر حاج إلى املمثلني دريد لداوي وعامر حليحل 
شواهدة  ومحمود  ديرملكنيان  وجيهان  شواهدة  وسناء 
ميساء عبد الهادي وحنان حلو وزياد بكري، واملوسيقى 
النج  ڤيرونيك  واإلديتور  حنا،  شحادة  لحبيب  الرائعة 
بيوتها  التي عملت معنا فتحت  الناس  كل  كثر،  وآخرين 

وساعدتنا، ومنها عائلتي.

مصطفى ديب
»أيها الرفاق األعزاء«، للمخرج الروسي أندريه كونشالوفسكي فيلم يلقي 
في  ال  السوفييتي،  االتحاد  تاريخ  في  فارقة  تاريخية  حادثة  على  الضوء 
أثرها على الدولة وحسب، وإنما على املواطنني، أو بعًضا منهم. فالفيلم 
في  وقعت  التي  للمذبحة  بصرية  وثيقة  تقديم  في  محاولة  دقيقة(   120(
مدينة نوفوتشركاسك، في الثاني من يونيو عام 1962، بحق عمال مصنع 
قاطرات أضربوا عن العمل احتجاًجا على خفض أجورهم وارتفاع أسعار 

املواد الغذائية.
تقوم عالقة الدولة السوفيتية بشعبها على الخوف الذي ترى إليه الدولة 

بصفته شرط املواَطنة الصالحة
على  ويقف  وقائعها،  يروي  الذي  الفيلم  حكاية  أساس  هي  املذبحة 
ذوي  نفوس  في  وأحدثته  إليه،  وانتهت  عليها،  ترتب  وما  خلفياتها، 
َدفنت أجهزة األمن معظمهم في قبور موتى آخرين سًرا  الذين  الضحايا، 
ملحو آثار الحادثة. لكن الفيلم ال يتوقف عند املذبحة فقط، بل يحاول – في 
املقابل – استكشاف ووصف الخوف الذي تخلص منه عمال املصنع، فغرق 
فيه عموم الشعب وصغار موظفي الحزب والدولة خوًفا من بطش األخيرة.
مؤسسة  في  الناس  من  حشد  يتدافع  االفتتاحية،  الفيلم  مشاهد  في 
تموينية للحصول على حصصهم من املواد الغذائية بعد ارتفاع أسعارها، 
والحديث عن مجاعة قادمة أثارت مخاوف السكان الذين تشاركوا الخوف 
الدولة  رفع  من  باستيائها  تجاهر  فئة  بني  انقسموا  لكنهم  الجوع،  من 
أكثر  الدولة  أخرى تخاف  مقابل  العمال،  أجور  لألسعار ورفضها لخفض 

مما تخاف الجوع نفسه.
وفي حني أن استياء الناس بدا أمًرا متوقًعا بالنسبة إلى الدولة التي 
عملت على »توعيتهم«، بطريقتها، فإن االحتجاج الصريح والعلني بدا أمًرا 
مفاجًئا وغير متوقع. ولذلك فإن أول ما يلفت االنتباه في تعامل الدولة مع 
اضراب عمال مصنع القاطرات، هو الدهشة من جرأة الناس على التظاهر 

واالحتجاج كما لو أن األمر ظاهرة غريبة وغير مألوفة.
وسيلة  مجرد  يكن  لم  السوفييتية،  السلطات  نظر  في  فاإلضراب، 
لالحتجاج بقدر ما كان انقالًبا مفاجًئا على الخوف الذي تقوم عليه عالقتها 

بالشعب. ولذلك ال يبدو غريًبا أن يكون الخوف موضوًعا رئيسًيا في الفيلم، 
بما هو شرط  إليه  ترى  التي  املواطن والدولة  الوصل بني  أنه صلة  طاملا 
مواطًنا  يكون  خائًفا  الفرد  يكون  ما  فبقدر  وأساسها.  الصالحة  املواطنة 

صالًحا وإنساًنا سوفييتًيا متكاماًل.
بعًضا بغض  ببعضهم  السوفييتي  االتحاد  الخوف عالقة سكان  يحكم 
ويالحظه  الفيلم  يبينه  ما  بالضبط  هذا  ووظائفهم.  مكانتهم  عن  النظر 
املواطن  عالقة  في  حتى  أو  بالدولة،  املواطن  عالقة  في  سواًء  املشاهد 
العادي بموظفي الحزب ومسؤوليه، وكذا عالقة موظفي الحزب ببعضهم 
بعًضا، وصواًل إلى عالقة صغار موظفيه بكبارهم، وعالقة مؤسسات الدولة 

ببعضها بعًضا، خاصًة املؤسستني األمنية والعسكرية. 
على  الضوء  الفيلم  يلقي  وأسبابها،  املذبحة  لوقائع  توثيقه  سياق  في 
انقسام الشعب السوفييتي بني فئة ال تزال تدين بالوالء لستالني، وإن سًرا، 
وأخرى تقف على النقيض منها وترى إليه بالطريقة التي يراه بها نيكيتا 
خروتشوف، خليفته، الذي اختار من القطيعة مع إرث ستالني عنواًنا لعهده.
لكن املذبحة، ومن قبلها أسباب وقوعها – ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
على  تدل  بطريقة  ستالني  سيرة  إحياء  أعادت   – العمال  أجور  وخفض 
وجود اضطراب في عالقة املواطن السوفييتي بماضيه، حيث ستالني الذي 
يستعاد بوصفه الشيوعي األخير الذي لم يرفع أسعار املواد الغذائية حتى 
في سنوات الحرب العاملية الثانية، والحاضر الذي يهدد فيه الجوع حياته 
بسبب سياسات خروتشوف، الذي ارتأى نظامه قتل املحتجني بدل إعادة 

النظر في أوضاعهم.
في فيلم »أيها الرفاق األعزاء« الكثير من التفاصيل التي تساعد في فهم 
طبيعة حياة السوفييت وسلوكهم ونمط معيشتهم، إضافًة إلى فهم طبيعة 
ومثاليتهم،  بأنفسهم،  اإليمان  في  أفراده  يبالغ  الذي  الحكم  نظام  وسلوك 
وصحة قراراتهم التي ما إن تصدر حتى تصير قوانني نافذة ال تقبل النقاش.
لـ  الدولة  الحزب/  تصورات  فهم  على  يساعد  ما  أيًضا  الفيلم  وفي 
ومطيًعا  خائًفا  يكن  لم  إن  »اإلنسان السوفييتي«، الذي لن يكون صالًحا 
للدولة، التي لم توفر جهًدا في طمس آثار الحادثة، حتى أنها قامت بدفن 
حفاًل  أقامت  ثم  أخرى،  مدن  في  آخرين  موتى  قبور  في  معظم ضحاياها 

موسيقًيا راقًصا في امليدان الذي وقعت فيه املذبحة.

فيلم »اأيها الرفاق الأعزاء« لأندريه كون�سالوف�سكي.. وقائع مذبحة نوفوت�سركا�سك
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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
2023/01/27

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكــــة املغربيـــة
وزارة الداخـــليـــــــة
إقــلـيــــم مديونــــــة
جماعة تيـــط مليــــل
مديرية املصالــــــح

قسم التعمير، الشؤون 
التقنية

الدراسات  والصفقات 
العمومية

املصلحــــة التقنية 
والدراسات

والصفقات العمومية
مكتب الصفقات العمومي

إعـالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2023/01
خاص باملقاوالت 

الصغيرة واملتوسطة 
وأصحاب املشاريع الذاتية 

والتعاونيات أو اتحاد 
التعاونيات

على   2023/02/21 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
تيط  بجماعة  االجتماعات 
املتعلقة  األظرفة  فتح  مليل، 

بعروض  العروض  بطلب 
ادوات  شراء  ألجل:  أثمان 
تقنية بجماعة تيط مليل في 

حصة فريدة.
طلب  ملـــف  سحـــب  يمكــن 
تيط  جماعة  من  العــــروض 
الصفقات  )مكتب  مليل 
كذلك  ويمكن  العمومية( 
بوابة  الكترونيا من  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

)4000,00درهم(  في: 
كلفة  درهم.  آالف  اربعة 
من  محددة  األعمال  تقدير 
في:   املشروع  صاحب  طرف 
مائة  )136.140.00درهم( 
ومائة  الف  وثالثون  وستة 
 00 درهم  الف  واربعون 

سنتيم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

في  الصادر   349/12/2
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم   إرسال  إما   -  1
بطريقة إلكترونية عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

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

3ــ إما إيداع أظرفتهم مقابل 
وصل، باملكتب املذكور أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما  4ــ 
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح  

األظرفة .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/255/ا.د

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

محكمة االستئناف اإلدارية 
بالرباط

املحكمة اإلدارية بوجدة
إشهار حكم 

تطبيقا ملقتضيات الفصل 

441 من ق.م.م
ملف عدد: 

2021/7110/135
حكم عدد 142 بتاريخ 

2022/02/02
ملف التبليغ عدد: 
2022/7501/125

ملف القيم عدد: 2022/02
املدعية  الجهة  من  بطلب 
ينوب  بومهراز  املصطفى 
بلكناني  يحي  األستاذ  عنها 
القيم  يبلغ  بوجدة  املحامي 
 224 املعني ضمن األمر عدد 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
بوجدة  اإلدارية  املحكمة 
في   2022/10/26 بتاريخ 
عدد:  االستعجالي  امللف 

2022/7102/224
بني الجهة املدعية: املصطفى 

بومهراز
عليها:  املدعى  الجهة  وبني 
نصيرة  مخلوفي،  محمد 
املوساوي،  محمد  غانمي، 
علي  جرديوي،  الوهاب  عبد 
مهداوي،  محمد  الحسني، 
جمال  مهداوي،  يوسف 
الحامي،  أمينة  ملوكي، 

مصطفى شكيري.
ملخص الحكم:

بتاريخ  امللك  جاللة  باسم 
أصدرت   2022/02/02
بوجدة  اإلدارية  املحكمة 

حكما قضى بما يلي:

في الشكل: بقبول الطعن.
القرار  بإلغاء  املوضوع:  في 
املطعون فيه مع ترتيب اآلثار 

القانونية على ذلك.
يشعر  ذلك،  على  بناء 
محمد  عليهم  املدعى  القيم 
غانمي،  نصيرة  مخلوفي، 
عبد  املوساوي،  محمد 
علي  جرديوي،  الوهاب 
مهداوي،  محمد  الحسني، 
جمال  مهداوي،  يوسف 
الحامي،  أمينة  ملوكي، 
أجل  أن  شكيري،  مصطفى 
في  ينحصر  االستئناف 
ثالثني يوما ابتداء من تاريخ 
انصرام  وبعد  التعليق. 
يصبح  املضروب،  األجل 
الحكم نهائيا وقابال للتنفيذ، 
الفصل  ملقتضيات  وطبقا 

441 من ق.م.م.
ع.س.ن/256/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع قضائي 

باملزاد العلني
ملف تنفيذي عدد: 

2019/797
لفائدة: بامليلود هشام 

ينوب عنه األستاذ يحيى 
بالكناني املحامي ببركان

ضد: محمد بن املصطفى
عنوانه: 37 زنقة الزرايب 

حي املسيرة بركان
أنه  العموم  علم  في  ليكن 
فبراير   22 يوم  في  سيقع 
الثانية  الساعة  على   2023
العلني  باملزاد  البيع  زواال 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
العقار  بيانه:  اآلتي  للعقار 
موضوع الرسم العقاري عدد 
"ام  املسمى  امللك   0/26217
عافية5" الكائن بقبيلة تريفة 
إلى   24 من  القسم  قطاع 
جماعة  وكيل  بني  دوار   26
عبارة  أحفير  دائرة  لعثامنة 
سقوية  فالحية  أرض  عن 
من  العديد  فوقه  شيدت 

البنايات بطريقة عشوائية.
عملية  انطالق  ثمن  حدد 
عليه  املحجوز  نصيب  بيع 
آر   43 هكتار   0 في  املقدر 
قدره  مبلغ  في  سنتيار   43
 3 زيادة  مع  520.000درهم 

% لفائدة خزينة الدولة.
يشترط ضمان األداء

املعلومات  من  وللمزيد 
كناش  على  واالطالع 
أو  والتحمالت  الشروط 
تقديم عروض يجب االتصال 
القضائية  التنفيذات  بمكتب 
رهن  امللف  يوجد  حيث 

إشارة العموم.
ع.س.ن/257/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

شفيق الزكاري

الحاالت  جل  في  التعامل  يحتاج 
في  وعلمية  تقنية  دراية  إلى  اللون  مع 
يفرزه  أن  يمكن  ما  لفهم  األحيان  بعض 
الخدعة  من  تحمل  مرئية  انعطافات  من 
أكثر مما تحمله من الحقيقة املرئية التي 
هي في حد ذاتها إال تمثالت النعكاسات 

ضوئية أو تفاعالت كيميائية.
لفنانة  فتية  تجربة  مع  ما حصل  فهذا 
حيث  الغوت،  سناء  واعدة  تشكيلية 
انصب اهتمامها في أعمالها األخيرة التي 
بمراكش،  الفنية  األروقة  بأحد  عرضتها 
التي  املمكنة  التفاعالت  كل  على حصيلة 
في  وتجربتها  دراستها  من  اكتسبتها 
بطعم  عمال  لتفرز  الكيميائي،  املجال 
اللون واشتقاقاته املتفاعلة مع املوضوع 
في  الفيزيائي،  ومحيطه  ثقافيا  املطروح 
املتقاطعة  التحوالت  محاولة رصد بعض 
السردية  بدالالته  الفني  مشروعها  مع 
في  تصب  جمالية  تساؤالت  طرح  في 
انشغاالتها الذاتية، فكان للون في عملها 
على  متفاوتة  بنسب  رمزي  حضور 

مستوى األفكار املطروحة.
اشتغال  ملون  في  اللون  حضور  إن 
بطابع  االختزال،  اعتمد  الغوت  سناء 
تصادف  أن  يمكن  ال  وخصوصي،  ذاتي 
الفنانة،  هذه  تجربة  في  إال  انفعاالته 
على  بالحصول  إال  تجده  أن  يمكن  وال 
التركيبة السرية لصاحبته، التي اعتمدت 
الترابية  األلوان  واستعمال  الشفافية 
بمزيج من خضاب ذهبية حققت توازنات 

مرئية تقاطعت التقنية فيه باملوضوع.
فاملوضوع عند الفنانة سناء الغوت كان 
تقني  اكتشاف  إلى  للعبور  عتبة وجسرا 
يبرر بقوة العالقة الباطنية بني تساؤالت 
بفضاء  تتعلق  فيزيائية،  وأخرى  ثقافية 
املشروع  نوعية  واختيار  االشتغال، 
هذا  لتقابالت  فكان  الزمنية،  وامتداداته 
والتشخيص  التجريد  بني  االختيار 
وبني  والخيال  الحقيقة  بني  تقاطع  نقطة 
العقالني  بني  وأخيرا  والالمرئي  املرئي 
الفنانة  هذه  تكون  وبهذا  والالشعوري، 
قد استوعبت جدية اختيارها لتجعل من 
تشخيص(،  )تجريد/  مختلفني  شكلني 
اللبس  نزع  في  األولية  اهتماماتها  محط 
متناسقة  وحدة  يشكل  أن  يمكن  ما  عن 
ومتكاملة للوصول إلى التوازنات املمكنة 

في تجربتها.
رغبة  بينهما  يوحد  أساسيان  عامالن 
هما  الغوت،  سناء  عندالفنانة  االشتغال 

يمكن  ال  كموضوعني  والحرية(،  )املرأة 
التفريق بينهما باعتبارهما متالزمني منذ 
بداية الوجود، فكان لجسد املرأة بجميع 
فنيا،  معالجاتها  وطريقة  تموضعاتها 
مراعاة  مع  للسند،  اكتساحيا  حضورا 
نفسها  تفرض  زالت  ال  لطابوهات  ذاتية 
في املجتمعات املحافظة، خاصة من زاوية 
محتشمة ال يظهر فيها إال ظهر هذه املرأة 
من  اقتناعا  سلبية،  تأويالت  ألي  تفاديا 
مثل  طرح  بأهمية  الغوت  سناء  املبدعة 
هذه التساؤالت انطالقا من كونها أنثى، 
القبض  يتم  لم  هاربة  حرية  عن  بحثا 
الجامحة  الخيول  عليها، من خالل صور 
كرافيكية  بخطوط  أشكالها  حددت  التي 
سوداء واضحة، تعبيرا عن ذلك االنفالت 
الذهني من واقع معاش لواقع افتراضي 

مفتوح على جميع التأويالت املمكنة.
لقد سلكت الفنانة سناء الغوت مسلكا 
مع  للتجريد  التشخيص  من  بدأ  مرحليا 
الحفاظ على الخيط الرابط بني أسلوبني 
العناصر  كل  فيه  تحولت  مختلفني 
كرافيكية  رسوم  إلى  التشخيصية 
عن  تعبيرا  تجريدية،  صباغية  ولطخات 
من  إال  إفرازها  يمكن  ال  هالمية  خوالج 
به  تحبل  الذي  والداللي  الرمزي  جانبها 
نوع  من  انتقاال  لتسجل  الفنانة،  نفسية 

منها  إيمانا  تجربتها  مسار  في  آخر 
تعبيرية  أشكال  عن  البحث  بضرورة 
تمتح  إبداعية  سيرورة  لضمان  مختلفة 
إحساساتها  في  وتصب  الواقع  من 

الداخلية.
فجل أعمالها تحيلنا على مونوكرافيات، 
لتقابالت  تخضع  لونية  ثنائيات  أي 
ضوئية مختزلة ضمن نسق حواري بني 
الشكل واللون، باختزال شديد في محاولة 
الذي  املحوري  املوضوع  على  التركيز 
بجميع  الحرية  موضوع  وهو  يشغلها، 
بقوتها  األشكال  تحضر  فتارة  أشكاله، 
تغيب  تكاد  أخرى  وتارة  وعنفوانها، 
تبدي،  ما  تخفي  أنها  أي  غامض،  بشكل 
للقضايا  طرحها  عذرية  على  للحفاظ 
في  لتبقى  بجدية،  بعد  تناقش  لم  التي 
من  الغوت  سناء  الفنانة  تجربة  األخير 
التي  سالفا  ذكرنا  كما  الفتية  التجارب 
الحاصل  التراكم  ذاتها ضمن  عن  تبحث 
على مستوى اإلنتاج واإلبداع في املشهد 
حاملة جعلت  كتجربة  املغربي،  التشكيلي 
من السؤال هدفا، اقتناعا منها بأن الفنان 
يجيب  فهوال  التساؤالت  يطرح  ما  بقدر 
االجتهاد  باب  ليترك  األخير،  في  عنها 
كل  مصراعيه  على  مفتوحا  والتأويل 

حسب مرجعيته ومورد ثقافته.    

دار »اكتب« ت�سدر طبعة جديدة كيميائية اللون يف اأعمال �سناء الغوت
من رواية »ن�سف خائنة«

 
 

رواية  من  جديدة  طبعة  بالقاهرة  والتوزيع  للنشر  اكتب  دار  عن  قريبًا  تصدر 
»نصف خائنة« للروائية وفاء شهاب الدين،

تدور أحداث الرواية حول مبدأ الخيانة وأنواعها من خالل شخصيات محورية 
القاريء لخيال  كبيرا  حيزا  الرواية  مختلفة..وتترك  بروابط  بينها  فيما   ترتبط 

الرواية السابعة لوفاء والتي صدر لها من قبل »رجال للحب  تعد “نصف خائنة” 
قصصية  مجموعة  حافية  سندريال  بالفارس«،  و«مهرة  قصصية  مجموعة  فقط« 
اللوتس  و طوفان  غراب  الصادرة عن مؤسسة  أحبك«  أنني  دوما  »تذكر  ورواية 
 أورجانزا وغواي عن مجموعة النيل العربية و و«شانيل« رواية عن دار زين للنشر

b22  تتوافر الرواية في جناح دار اكتب للنشر في صالة 2 جناح
في جناح مجموعة  و«أورجانزا«  و«غواي«  بينما تشارك ب »طوفان اللوتس« 

.  a19 النيل العربية بصالة 1 جناح
الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة فقد كتبت الكثير من املقاالت والقراءات 
وقدمت من خالل الجرائد واملواقع االلكترونية واملجالت الكثير من العروض املميزة 
إلصدارات كتاب ومبدعني من خالل عملها كمستشار إعالمي للعديد من دور النشر 

وللكتاب املستقلني ومديرا ملركز شهرة االعالمي..
من أجواء الرواية:

نسمة  عن  ألبحث  أصارع  وتتركني  الهواء  عني  تمنع  كلماتك  دائما،  »كعادتك 
أكسجني ضالة رحمها جموحها من االحتراق بأنفاسك.

ترمي إلَيّ باتهاماتك وتتركني موثوقة إلى غيوم املحّبة التي فشلت في منحي 
الهواء وتركتني في منزلة بني فقدان الوعي وفقدان الحياة، ولك أن تختار لي ما 

يناسبك.
التي تتسلل مثلك من بني أصابعي، شيًئا   كنت أحتاج شيًئا ما يجدد حياتي 
يمنعني عن التحليق في سماوات الحب الخادع ويحولني إلى امرأة كأي امرأة في 

ممالك النساء.
خائن  إلى  غض  عاشق  من  تتحول  أن  لذة  جربت  مثلي  ولكنك  فعلتي،  أبرر  ال 

محترف، ألم تكن معلمي؟
رت لي كل األركان، كل ما حولي  علمتني أن لكل خيانة ظروفا ومالبسات وقد توَفّ
كان يدعوني إلى استبدالك، وجهك العابس، صوتك الجاحد، رقم هاتفك الذي خاصم 
ليهب لي  عندما تخلى عن ذلك الضلع -  هاتفي، وجسدك الذي نسى تلك الليلة - 

الحياة«.

بشجرة  االحتفاء  بمراكش  الشعر  دار  تواصل 
للموسم  برمجتها  ضمن  الوارفة،  املغربي  الشعر 
الشعراء:  مع  الدار  جمهور  يلتقي  وهكذا  السادس.. 
وفرقة  الصابر  ومحمد  األخضر  وأمل  الحجام  عالل 
بسمة للموسيقى الكناوية، برئاسة الفنان عبدالجليل 
قدسي، في أمسية شعرية وفنية جديدة بفضاء الدار 
 27 الجمعة  يوم  وذلك  الداوديات،  الثقافي  باملركز 
أجيال  مساء.  السادسة  الساعة  2023  على  يناير 
شعرية  نوافذ  يفتحون  الحديثة  املغربية  القصيدة 
جديدة، وقراءات شعرية، بتواشج مع عمق الجنوب 
وهي  الذات،  صوت  كناوة..  موسيقى  إيقاع  على 
الكتابة  وأفق  القصيدة،  خالل  من  كينونتها  تصبغ 

وسؤال الوجود.
منذ  الدار  فتحتها  والتي  شعرية،  نوافذ  فقرة 
التأسيس، فقرة خاصة بأجيال القصيدة املغربية، في 
انفتاح بليغ على تجاربها وحساسياتها.. وهي فقرة 
الى  رواده  من  املغربي،  الشعر  برموز  تحتفي  ظلت 
معاصريه. وألنها لحظة، تفتح من خاللها دار الشعر 
هذه  معني  من  اختارت  فقد  جديدة،  سنة  بمراكش 
الشعرية  الحداثة  رموز  من  بعضا  املعطاء  الشجرة 
القصيدة،  لتربة  تنتمي  شعرية  أصوات  املغربية.. 
املشترك  على  وعواملها  تجربتها  ألفق  تجسيرها  في 
االنساني. بهذا الوعي ظلت الدار تفكر في برمجتها 
الشعرية والثقافية، في قدرة فقراتها أن تشكل ديوانا 
مصغرا من راهن الشعر وأسئلته. وبفضاء دار الشعر 
يلتقي  الداوديات،  الثقافي  باملركز  والكائن  بمراكش 
الشعر وصوت الجنوب .. تلتقي القصيدة بموسيقى 

مائزة  شعرية  لحظة  نبض  معا  ليشكالن  الشجن، 
بامتياز. 

يحضر الشاعر عالل الحجام )مواليد مدينة مكناس 
1949(، والذي خط مسار تجربته الشعرية ابتداء من 
سبعينيات القرن املاضي، الى »نوافذ شعرية« حامال 
املتعددة.  وطفولته  املعيش«  »شعرية  طقوس  معه 
كان   ،)1975( الحداد«  نهاية  في  »الحلم  ديوان 
الشعري  املشهد  على  األولى  الحجام  الشاعر  إطاللة 
املغربي، ليتواصل من خالل إصداراته »من توقعات 
العاشق« )1981(، »احتماالت«، »ما لم ينقشه الوشُم 
على الشفق«، »اليوم الثامن في األسبوع«، »َمن يعيد 
لعينيك كحَل الندى؟«،.. انتهاء ب«ما لم ينقشه الوشم 
حلم  و«مسودات  إيموري«  »صباح  و  الشفق«  على 
ال يعرف املهادنة«(، الى جانب العديد من الدراسات 
في  قراءة  أرخبيل:  في  »خمائل  القيم  كتابه  آخرها 
الى  ينضاف  والذي  أدونيس«  عند  امليتالغة  خطاب 
استبقها  قد  كان  العربية  الشعريات  في  حفرياته 

بدراسته »تحوالت تموز في شعر محمود درويش«.
محمد  الشاعر  يفتحها  ثانية  شعرية«  »نافذة 
آتيا  ومجازاتها،  القصيدة  في  دوما  املقيم  الصابر، 
من زخم القصيدة املحملة برؤى االختالف والتجاوز 
من  70 و80(  )مابني  »العبور«  لجيل  ينتمي  لشاعر 
القرن املاضي. ابتداء من قصيدته »تجليات النورس 
سنة  الجديدة  الثقافة  بمجلة  واملنشورة  املحتمل«، 
1981، أطل الشاعر محمد الصابر بعدها من ديوانه 
ولعه  الشاعر  ليواصل   ،)1989( البراري«  »زهرة 
باألرض من خالل ديوانيه »ولع باألرض«1)1996(، 

»ولع باألرض«2 )1998(.. وانتهاء بديوانه الصادر 
حديثا عن بيت الشعر في املغرب »يغنون وهم يفكون 
للشاعر  يحلو   .)2022( الصيد«  شباك  من  القمر 
محمد الصابر أن يسم نفسه باالنتماء الى جيل »آخذ 
حركة  وفي  املوج  طيات  في  قاطن  جيل  التشكل،  في 
من  الدنو  الشعر،  من  بالدنو  مسكون  جيل  الرمال، 

الشعر فقط..«.
»النافذة الشعرية الثالثة«، الشاعرة أمل األخضر 
ألسئلة  الحاملة  التسعينيات،  جيل  من  والقادمة 
في  »غارقة  شاعرة  اليومي،  وقلق  الشعرية  الكتابة 
الشعرية  تجربتها  تفتتح  أن  اختارت  لذلك  الحلم« 
ب«بقايا كالم« )1995(، ليصبح ديوانها »َأْشَبُه بي« 
)2012( نافذتها الفعلية على عوالم الكتابة الشعرية 
و   )2021( ُتهاِدن«  ال  »َيـٌد  مع  لتواصل  املغربية.. 
»عتبة تشايكوفسكي«)2022(، مسارا إبداعيا قادها 
وهي  املغربي،  الشعر  جغرافية  بني  اسمها  لتحفر 
وعن  املشتهاة«..  »قصيدتها  عن  كلل  دون  تبحث 
وفي  الحب،  »في  نظرها  وجهة  لشرح  أمثل  طريقة 

الحرب، وفي الريح املاطرة…«.
بمراكش،  الشعر  لدار  شعرية«  »نوافذ  تنفتح 
السادس، على أجيال شجر  للموسم  ضمن برمجتها 
الشعر املغربي الوارفة، في حوارية خالقة بني قصائد 
تسمو ألفق الكتابة وبحس وجودي طافح، وبني مقام 
هذه  لتنضاف  الجنوب،  بشجن  يهجس  موسيقي 
الفقرة الى العديد من الفقرات الشعرية التي أطلقتها 
الدار من تأسيسها.. ولتواصل معها اإلنصات لتجارب 

وأصوات وحساسيات شعرية مختلفة.  

دار ال�سعر مبراك�ش توا�سل فتح »نوافذ �سعرية« 
جديدة على �سجرة ال�سعر املغربي

حضور اللون في 
ملون اشتغال 
سناء الغوت 
اعتمد االختزال، 
بطابع ذاتي 
وخصوصي، ال 
يمكن أن تصادف 
انفعاالته إال 
في تجربة هذه 
الفنانة، وال يمكن 
أن تجده إال 
بالحصول على 
التركيبة السرية 

لصاحبته
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 جالل كندالي

شويخ من   « أث��ارت  أغنية 
كبيرا   تفاعال   « مكناس  أرض 
لدى  رواد  التواصل االجتماعي  
العربي،  والعالم  المغرب   في 
بعد أن  أداها  الفنان  السعودي 
بإحدى  المجيد عبد اهلل   عبد 

الحفالت   بدولة  البحرين  .
هذه  األغنية  أداها  العديد  
من الفنانين  المغاربة  والعرب  
قبل ذلك، مثل الفنان الفلسطيني  
محمد عساف، والفنانة اإلماراتية  
بلقيس فتحي  واللبنانية  ميريام 
فارس والمغربيتين  دنيا بطمة 
وأسماء لمنور، كما  تم أداؤها  
من طرف مجموعة  من األسماء 
من  أكثر   في  الشابة   العربية 

برنامج  يعنى بالمواهب.
مكناس  أرض  من  شويخ   «
»، اكتسبت  قيمتها  أيضا  من 
ألبسه   ال��ذي   اللحن  الجميل  
البحريني  الموسيقار  لكلماتها 
خالد الشيخ،  وأداها  ألول مرة  
في مطلع الثمانينات من القرن 
البحريني   المطرب  الماضي، 

أحمد  الجميري. 
هذه  القصيدة  الزجلية، تعود 
إلى  قرون  خلت، حيث نظمها  
الشاعر  األندلسي  أبو الحسن 
الششتري  بأرض  المغرب  منذ  
أكثر  من 735سنة ، لكن يقول  
ملحنها  البحريني  خالد الشيخ  
في أحد حواراته، ،إنه عثر عليها  
في مجلة  كانت  تصدر من مصر 
تحمل  عنوان الثقافة الشعبية، 
أخرى   قصائد  إل��ى  باإلضافة 
ضمن دراسة للدكتور  علي سامي  
النشار، الذي يعتبر  أحد  كبار 
المفكرين  اإلسالميين في القرن 

العشرين. 

أحمد  األغنية  ه��ذه  وغ��ن��ى 
الجميري  ولحنها خالد الشيخ  
على مقام الراست وهي األغنية 
باإلضافة    ، الثالثة  الصوفية 
الى »كلما كنت بقربي«، و«مدير 
لنفس  لّحنها  ال��ت��ي   « ال���راح 

الشاعر الششتري.
القصيدة  كتبها أبو الحسن 
وهو   مكناس،  في  الششتري 
شاعر كما تقول سيرته، مولود 
في إقليم غرناطة ألسرة ذات جاه 
وثراء. وقصة القصيدة أنه التقى 
بأحد شيوخ المتصوفة وهو ابن 
قد  الششتري  وك��ان  سبعين، 
اعتنق طريقة شعيب أبو مدين 
وكان متوجها إلى أصحاب أبي 
إذا  مدين فقال له ابن سبعين : 
كنت تريد الجنة فسر إليهم وإن 
كنت تريد رب الجنة فهلم إلي. 
طريقة  تدخل  لن   : له  ق��ال  ثم 
من  تجردت  إذا  إال  الصوفية 
متاعك وثيابك ولبست مالبس 
قشبانية الصوفية )يريد رقعتهم 
البالية(، وحملت في يدك بنديرا 

أي الدف  ودخلت بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كما 
في  وظل  سبعين  ابن  له  رسم 
السوق ثالثة أيام يغني منشدا 

هذه الخواطر الصوفية.
عمرها  شعبية  قصيدة  هذه 
أكثر من 735 عاما. قالها وزير 
يدعى )أبو الحسن الششتري(، 
تصوف وألجل أن يطهر ذاته من 
الكبر لبس غرارة على عنقه وثوبا 
باليا ومشى في األسواق متعكزا 
على عكاز ينشد هذه القصيدة 
المشهورة والتي يرددها الناس 

غالبا دون توقع لعمرها.
أرض  من  »شويخ  قصيدة  
أبو  نظمها   التي   « مكناس 
قصيدة   الششتري،   الحسن 
صوفية ،اختار كتابتها بالزجل 
من  العديد   تقول  كما  ال��ذي  
المصادر  أنه  مغربي ، قبل أن 
أخرى،  دول عربية  إلى  ينتقل  
ال��ب��اب، يقول صفي  وف��ي ه��ذا 
الدين الحلي ،إن  مخترعي الزجل 
هم أهل المغرب العربي، ثم انتقل 

إلى العراق وباقي الدول العربية. 
السّباقين  األندلسيون  ويعتبر 
المحكي،  ال��ش��ع��ر  م��ج��ال  ف��ي 
في  عاش  ال��ذي  الشعب  أّن  إال 
ثروة  عنده  ممن  لبنان،  جبال 
طبيعية ضخمة وفنون متعددة، 
عر  أضاف العديد من ألوان الِشّ
الشعر  ك��ان  و«لئن  الشعبي. 
الشعبي نتيجة طبيعّية لظهور 
الثابت  فإّنه من  العامّية،  الّلغة 
أّن تطوّره في لبنان كان بتأثير 

األلحان السريانية الكنسية«.
هذه األغنية  سلطت  الضوء  
على قائلها، رغم  قرون مرت على  
كتابة  هذه القصيدة الزجلية. 

لهذا  الذاتية   السيرة  تقول 
أبو  المتصوف،إنه   الشاعر  
ال��ح��س��ن ع��ل��ي ب���ن ع��ب��د اهلل 
األندلسي،  الششتري  النميري 
ولد في ششتر إحدى قرى وادي 
األندلس سنة  آش في جنوبي 
علوم  دراسة  في  تتبع  610ه�  
والحديث  القرآن  من  الشريعة 
والفقه واألصول.ثم زاد الفلسفة 
ودار  الصوفية  مسالك  وعرف 

في فلكهم وكان يعرف بعروس 
في  الششتري  برع  الفقهاء.  
فنون النظم المختلفة الشائعة 
على زمانه من القصيد والموشح 
والزجل واشتهر شاعرا وشاحا 
وذاع  القوم  طريقة  على  زجاال 
صيته في الشرق والغرب. بدأ 
وصحب  ج��واال  تاجرا  حياته 
بن  الصوفي  شعيب  مدين  أبا 
الحج  فريضة  أدى  ثم  سبعين 
فيها  لقي  مدة  القاهرة  وسكن 
أصحاب الشاذلي وزار الشام.

إلى  الباحثين  َخُلص بعض 
أن الششتري هذا كان أَول من 
المعاني  في  جل  الَزّ استعمل 
الصوفية، كما كان محي الدين 
استعمل  م��ن  أَول  ع��رب��ي  ب��ن 
أكثر  وق��د  ذل��ك.  ف��ي  الموشح 
الششتري الَتطواف في البالد 
األندلسية، ورحل إلى المغرب 
ألقى  حتى  أقاليمها،  واجتال 
من  دمياط  في  جوال  الَتّ عصا 
وقد  بها.  ودفن  المشرق  بالد 
العهد  لهذا  المشارقة  أول��ع 
بمقاطع من أزجاله وتغنوا بها 

في مجالسهم، حتى إن رائعته 
ال��ش��ه��ي��رة ش��وي��خ م��ن أرض 
أقطار  ف��ي  اشتهرت  مكناس 
أكثر  المشارقة  بين  المشرق 

من حواضر المغرب .
إلى  تعود  التي  القصيدة  
فيها   يقول  األندلسي،  العصر 

أبو الحسن الششتري:

َشَويْخ ِمن أْرِض ِمْكناس
وْسَط األْسواق ُيَغنِّي
أْش َعَليَّا ِمن النَّاس

وأْش على النَّاِس منِّي
أش علّيا يا صاحب
ِمن جِميع الَخاليْق
ِإْفَعل الخيَر تْنُجو

واتبْع أهَل الحقائق
ال تُقْل يا بني ِكْلَمْه
ِإالَّ ِإْن كنَت صاِدق

ُخذ كاَلِمي في ُقْرطاس
واكُتُبوا ِحْرَز َعنِّي
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
ثم قول مبين

وال يحتاج عبارة

أَش َعَلى َحْد ِمن َحْد
ِإْفَهُموا ِذي اإلشاره
واْنُظُروا ِكْبَر ِسنِّي
والعصا والَغَزاَره

هكذا ِعْشُت في فاْس
وَكذاْك ُهوْن ُهوِني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
وما أْحَسْن َكالُموا

ِإْذ َيْخُطر في األْسواق
وَتَرى أْهَل الحوانْت
تْلتِفْت لو باألعناْق
بغرارة في عنقوا
وعكيكز وأقراق

ُشَوْيْخ َمْبِني َعلى أساس
كما أْنَشا اهلُل َمْبِني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
َلْو َتَرى ذا الشويَّخ
َما أَرقُّوا بمعنى

ِإلتفْت ِلي وقاْل ِلي
أش نراْك َتْتَبْعنا

أَنا َنْنِصْب ِلي َزْنِبيل
َيْرَحُموا من َرِحْمنا

وأقاُموا َبْين أجناْس

ويُقول َدْعِني َدْعِني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
َمْن َعِمْل يا ْبِني َطيِّْب
ما ُيِصيب ِإالَّ َطيِّب
ِلُعيوُبوا َسيْنُظر
وِفعاُلوا ُيَعيِّب

واْلُمقاِرْب ِبحاِلي
َيْبَقى َبرَّا ُمَسيِّب

َمْن َمُعو  ِطيَبَة أنفاس
يْدِري ُعْذَر المغنِّي
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
وَكذاْك ِإْشِتغاُلو 

د الْه على ُمَحمَّ بالصَّ
والرَِّضا َعْن َوِزيرو
ْد أبي َبْكِر اْلُمَمجَّ
وُعَمر قاِئَل الحقِّ

وَشِهيد ُكلِّ َمْشَهد
وَعِلي ُمْفِتي األْرجاس
ِإذا َيْضِرْب ماْيِثني
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
يا ِإلِهي َرَجْوُتك
ُجْد َعَليَّا ِبَتْوَبه

بالنَّبي َقد سألُتْك
والكراِم األِحبه

الرِِّجيم قد َشَغْلني
وأنا َمُعو  في ُنْشَبه
قد َماَل قْلبي َوْسَواس

ا ُه َيْبِغي ِمنِّي ِممَّ
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي
َويِّْخ َتمَّ َوْصُف الشُّ
في َمعاِني ِنظامي

اص وُنْقِري وِإنِّي َخوَّ
ألْهِل َفنِّي َسالِمي

ُزوِني وِإذا َجوَّ
ْل َكالِمي نُقل أوَّ

ُشَوْيْخ من أرِض ِمْكناس
وْسَط األْسواق ُيَغنِّي
أْش َعَليَّا ِمن الناس

وأْش على النَّاِس منِّي.

اختير الفيلم المغربي )شارت - ميثاق( لمخرجه الحسين حنين، للمشاركة 
في المسابقة الرسمية للفيلم العربي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان 
من شهر   21 إلى   16 من  تنظيمها  والمزمع  القصير،  للفيلم  اإلسكندرية 

فبراير 2023.
 ويمثل فيلم الحسين حنين المغرب، في هذه السابقة الدولية، ضمن 
ثمانية مشاركات عربية، لكل من مصر العراق والجزائر وتونس والمملكة 

العربية السعودية ثم األردن ثم المغرب.
وتعتبر مشاركة »ميثاق« األولى من نوعها على مستوى منطقتي الشرق 
واألوسط وشمالي افريقيا، حيث يحدو حنين طموح كبير للظفر بأرفع جائزة 
في هذا المهرجان الدولي والعربي الكبير، وبخاصة ان المهرجان، يحضى 
بمتابعة مهمة ويتميز بقيمة رفيعة على المستوى الدولي، فضال عن كونه 
يستقبل أقوى األعمال السينمائية التي يتم انتقاؤها بعناية فائقة، وتشرف 
على مسابقتها لجنة تحكيم محترفة تضم خبراء متخصصين في المجال.
وسبق لفيلم الحسين حنين، منذ اطالقه، ان مثل المغرب في العديد من 
المهرجانات الدولية، وتوج في كثير منها، خاصة بالهند ولبنان واستراليا 

وايطاليا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا، كما وقع مؤخرا على مشاركة وازنة 
بالمهرجان الدولي ال 26 للفيلم »رود آيالند« بالواليات المتحدة األمريكية، 
والمؤهل إلى جائزة األوسكار العالمية، حيث تم انتقاؤه من يين 6800 

مشاركة تمثل 98 دولة.
كما تألق الفيلم في العديد من المهرجانات الوطنية وتوج فيها، أبرزها 
حصوله على الجائزة الكبرى لكل من الدورة السابعة للمهرجان الدولي 
لسينما المقهى بتازة، والنسخة السادسة لمهرجان سينما الشباب للفيلم 
القصير بمدينة بيوكرى اشتوكة أيت باها، كما فاز بجائزة أحسن سيناريو 
بالدورة العاشرة لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي، وجائزة الجمهور 

والسيناريو بملتقى سينما المجتمع في دورته السادسة وغيرها.
وتتمحور قصة الفيلم حول موضوع الطالق، ومن خالله تسليط الضوء على 
عدة قصابا مجتمعية وإنسانية وكونية، تتعلق بالتزمت الديني والتطرف، 
إضافة الى قضايا حقوق المرأة والعالقات الزوجية واالجتماعية، والمرأة 
والهوية واللغة االمازيغية واألفكار الرجعية والعادات والتقاليد، وذلك في 

قالب فني مشوق وخالق.
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المخرج الح�سين حنين يمثل المغرب
 في م�سابقة مهرجان الإ�سكندرية

 شويخ من أرض مكناس » قصيدة  عمرها أكثر من 7 قرون »

كتبها المت�سوف الأندل�سي اأبو الح�سن ال�س�ستري  بالمغرب  وتغنى بها فنانون مغاربة وعرب 
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والّنشر  واألبحاث  للّدراسات  )باحثون  مؤّسسة  عن 
واالستراتيجّيات الّثقافّية المغربّية (صدرت الّطبعة األولى 
من مسرحّية الُبْعُد الخامس لألديب اإلعالمّي المغربّي عبد 
اإلله بنهدار المقتبسة عن رواية أعشقني لألديبة األردنّية 
ذات األصول الفلسطينّية د. سناء الّشعالن الّصادرة لآلن 
في خمس طبعات مختلفة، آخرها طبعة منقّحة مزيدة عن 

مركز التّنور الّثقافّي في فنلندا.
 تقع -المسرحّية المخطوطة المزمع تنفيذها على خشبة 
المسرح بعد إشهارها في نسختها الورقّية في عّدة حفالت 
إشهار في المغرب- في 96 صفحة من القطع المتوّسط، وهي 
مهداة من األديب عبد اإلله بنهدار إلى روح األديبة الّراحلة 
نعيمة المشايخ، واألديبة د. سناء الّشعالن، كما تقع في ما 

قبل المشهد األّول، ومن ثّم 28 مشهدًا.
  قّدم للمسرحّية كّل من د. أحمد بلخيري بعنوان “ الخيال 

العلمّي والحّب”، ود. عبد الجليل بن محمد األزدّي بعنوان 
على  منتصرة  النهاية  في  والعذوبة ستسود  الحرية  “إنَّ 

المادة والظلم والفساد المستشري”.
   وعّبرت األديبة د. سناء الّشعالن عن إعجابها بالكتاب 
المسرحّي )الُبْعُد الخامس(، كما رأْت أّن هذه المسرحّية هي 
تجربة مسرحّية فريدة القتباسها عن روايتها )أعشقني( التي 
تشّكل تجربة سردّية خاّصة تدمج بين الّرومنس والخيال 
العلمّي، كما عّبرت عن تشّوقها لرؤية هذه المسرحّية مّقدمة 
على خشبة المسرح لما في ذلك من تجربة جديدة وجريئة 
في نقل الّثقل الّسردّي إلى فعل درامّي متماٍس مع الجمهور، 
ووّجهْت شكرها لألديب عبد اإلله بنهدار الذي أهدى هذا العمل 
المسرحّي إلى روح أّمها األديبة الّراحلة نعيمة المشايخ 
مجّسدًا بذلك أجمل صور الوفاء واإلخالص لذكرى أّمها التي 

كانْت تعّد األديب عبد اإلله بنهدار ابنًا لها.

 بنهّدار 
يهدي 

الم�سرحية 
اإلى الّراحلة 

نعيمة 
الم�سايخ

صدور مسرحية الُبْعُد الخامس المقتبسة عن رواية أعشقني

المطرب البحريني أحمد الجميري أبوالحسن الششتريالملحن البحريني خالد الشيخ
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إعداد: المهدي المقدمي

رومات”  “فاطمة  الدكتورة  أدلت    
بجامعة  الدولية  العالقات  )أستاذة 
“االتحاد  لجريدة  الخامس(  محمد 
تخص  بتصريحات  االشتراكي” 
“الذكاء   : وموضوعه  الجديد  مؤلفها 
والبحث  العالي  والتعليم  االصطناعي 
العلمي: التطورات  املستقبلية”. ويتعلق 
على  أشرفت  جماعي”  ب”كتاب  األمر، 
في  طلبتها  من   2 فيه  ويشارك  إنجازه 
أساتذة  إلى  إضافة  الدكتوراه”  “سلك 
البلدان،  مختلف  من  أجانب  باحثني 
“رئيسة  أنجزته  الكتاب  تقديم  أن  على 
ل”اليونسكو”،  البرامج  لكل  املعلومة” 
املؤلف  هذا  خروج  بمناسبة  وصرحت 
فرحتان،  “الفرحة  قائلة:  الوجود  إلى 
واحدة باإلنجاز املعرفي والثانية بأنني 
تمكنت من “إقحام” طلبتي معي في هذه 

املغامرة العلمية”.
  ويتحدث الكتاب، الذي وكما ذكرنا 
االصطناعي  “الذكاء  أعاله:  موضوعه 
العلمي:  والبحث  العالي  والتعليم 
التطورات  املستقبلية”، وعن “مجاالت 
في  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
املغرب اليوم... وما هو املطلوب لتقوية 
في  األساسية  القطاعات  في  حضوره 
“وضع  املطلوب  أن  مذكرة  بالدنا”، 
ترتكز  للتعليم  وطنية  استراتيجية 
و”ضرورة  االصطناعي”  الذكاء  على 
ويدرس  املجاالت  كل  في  يستخدم  أن 
التعليمية وفي مختلف  لكل املستويات 

التخصصات”. 
للتذكير، ال تعد هذه املحاولة العلمية 
للدكتورة  مؤلف  شكل  على  األولى 
“فاطمة رومات”، بل سبقتها واحدة 
من  مراجعته  تمت  إنجاز مؤلف  عبر 
طرف “جامعة أوكسفورد” و “جامعة 
دار  مع  بالتعاون  أخرى،  هولندية” 
 ،)Springer( “سبرينغر”  النشر 
الجديد  الكتاب  أن  توقعت  أنها  على 
تمت مراجعته من طرف “أوكسفورد” 

كذلك. 
ذكرت  )كما  املؤلف  فكرة  جاءت    
في  مشاركتها  “فترة  من  للجريدة( 
أخالقيات  حول  “التوصية  صياغة 
الذكاء االصطناعي” التي شاركت في 
صياغتها أثناء تمثيلها للمغرب ضمن 
مجموعة مكونة من 24 خبيرا قسمت 
اشتغلت  مصغرة،  مجموعات   3 إلى 
من  جزء  صياغة  على  واحدة  كل 
بصياغة  كلفت  التوصية”.  “مشروع 
بعض  مع  )الديباجة(  األول  الجزء 
املجموعة  ضمن  ذلك  وكان  الزمالء، 
املصغرة األولى، وأيضا شاركت ضمن 
املجموعة املصغرة الثالثة التي أسند 
واإلجراءات  التدابير  “صياغة  إليها 
املجموعة  هذه  ضمن  السياسية”. 
التدابير  ب”صياغة  كلفت  املصغرة، 
من  بعدد  املتعلقة  واإلجراءات” 
الذكاء  “أخالقيات  أهمها  املواضيع 
بعد  العلمي”.  والبحث  االصطناعي 
التي  الكبيرة  للتحديات  ونظرا  ذلك، 
في  االصطناعي  “الذكاء  يطرحها 
و”التأخر  العلمي”  والبحث  التعليم 
الكبير” الذي الحظته في هذا القطاع 
أستاذة  كونها  منطلق  من  ببلدنا 
الكتاب  هذا  إنجاز  قررت  جامعية، 
طبعا في إطار “املعهد الدولي للبحث 

العلمي” الذي تترأسه.
ترى  اهتمامها،  مجال  ذكر  على    
أن :  رومات”  “فاطمة  الدكتورة 
يكون  أن  له  االصطناعي  “الذكاء 
الجسر لخلق فرص جديدة في مجاالت 
الصحة والتعليم والنقل والثروة، ما 
سيرفع بكل تأكيد من مستوى النمو 
أيضا،  استخدامه  يمكن  االقتصادي. 
لحل القضايا االجتماعية امللحة مثل 
و”ضمان  “الحد من التلوث البيئي” 
لكن،  وغيرها...  الغذائي”  األمن 
للذكاء  اإليجابية  “اآلثار  أهمية  بقدر 
التي  املجاالت  كل  في  االصطناعي 

“ضمان  إطار  في  النهاية  في  تصب 
واالجتماعية  األساسية  الحقوق 
ما  بقدر  لألفراد”،  واالقتصادية 
دور  “تعزيز  على  تعمل  أنها  نالحظ 
مقابل  الجنسيات  متعددة  الشركات 
في  الحكومات”، السيما  دور  تراجع 
باب  فتح  الذي  التعليم  مثل  مجال 
مصراعيه،  على  فيه  الخوصصة 
حيث يعلم الجميع أن هدف الشركات 
ضمان  أن  حني  في  محض،  ربحي 

“الحق  ذلك  في  بما  الحقوق 
مسؤولية  هو  التعليم”  قي 

الدول. 
تحد  يطرح  هنا، 
ضرورة  هو  أساسي 

الحق  “ضمان 
والذي  للجميع”،  األنترنيت  في 
واملبادئ  الحقوق  “ميثاق  يعتبره 
“الحقوق  من  على شبكة االنترنيت” 
ترهن  أصبحت  التي  األساسية” 
أصبح  األمر  لكن  التعليم.  في  الحق 
عصر  في  وتعقيدا  صعوبة  أكثر 
األفراد  ألن  االصطناعي،  الذكاء 
خيارات  أمام  واملتعلمني(  )املعلمني 
امللتزمة  الدول  ال  الشركات  تحددها 
“العقد  بمقتضى  األفراد  تجاه 
االجتماعي”. في هذا السياق، تندرج 
أخالقيات  “التوصية حول  “أهمية” 
عن  الصادرة  االصطناعي”  الذكاء 
دورته  في  لليونسكو  العام  املؤتمر 
 ،2021 نونبر  في شهر  املنعقدة   41
معيارية  آلية  “أول  تعتبر  والتي 
العمل  تعزز  أن  شأنها  من  دولية” 
على “وضع التشريعات والسياسات 
الكفيلة  الوطنية  واالستراتيجيات 
عصر  في  للجميع  التعليم  بضمان 

الذكاء االصطناعي”.
به  جاءت  ما  “أهم  فإن  ومنه،    
بالتعليم،  يتعلق  ما  في  التوصية 
ضرورة ضمان استفادة هذا “القطاع” 
بكل مستوياته من تكنولوجيا “الذكاء 
االصطناعي” ومواجهة املخاطر التي 
يطرحها، والدراية ب”ماهية التدابير  
الدول  على  يتعني  التي  واإلجراءات 
للتقليص من هذه املخاطر،  اتخاذها 
وضمان التعليم للجميع”. لهذا، فإن 
تناول هذا املوضوع، ينبغي أن يستند 
-1ما يتعلق  إلى نقطتني أساسيتني: 
باملخاطر التي حذرت منها التوصية 
االصطناعي،  الذكاء  أخالقيات  حول 

واإلجراءات  بالتدابير  يرتبط  ما   2-
يتعني  التي  التوصية  هذه  ضمن 
على الدول اتخاذها لجعله في خدمة 

التعليم مع التقليص من مخاطره.

الذكاء االصطناعي.. 
هل من مخاطر على 

التعليم؟

التعليم  اندماج  بخصوص    
الذكاء  مع  ككل  بمستوياته 
االصطناعي، بغية التعزيز من جودته 
التعليمية  باملنظومة  واالرتقاء 
أكثر  ملستويات  )خاصة(  املغربية 
اإلشارة  ينبغي  وريادة،  تطلعا 
مهمة  نقطة  إلى  األول  املقام  في 
وتتعلق  املجالني،  هذين  دمج  تخص 
بحصول مخاطر قد تمس ب”النظام 
التعليمي” )ال قدر اهلل( حيث حذرت 
“التوصية”  من “احتمال استخدامه 
املعرفي  التحيز  بأوجه  للتالعب 
واستغاللها”.  البشر  لدى  املوجودة 
ولهذا، ركزت الدكتورة على “ضرورة 
تعزيز أمان أنظمة الذكاء االصطناعي 
مختلف  في  استخدامها  وتيسير 

“ضرورة  على  نصت  كما  الظروف”، 
ضمان حماية البيانات” بما فيها تلك 
التعلم  أثناء  األطفال  ينتجها  التي 
باأللعاب  االستمتاع  وأثناء  بعد  عن 
اإللكترونية.. لكون “األنظمة الذكية” 
التعليمية”  “املنصات  في  املضمنة 
قادرة  اإللكترونية”  “األلعاب  وفي 
عديدة”  “بروفايالت  خلق  على 
الفكرية  بتوجهاته  و”التنبؤ  للطفل 
انطالقا  املستقبل،  في  والعقائدية” 
ينتجها  التي  البيانات  تحليل  من 
أمام  اللعب  أو  التعلم  أثناء  الطفل 
على  القدرة  ذلك  في  بما  الشاشات، 

“قراءة وتحليل تعابير الوجه”.
الذي  بعد”،  عن  “التعليم  إن    
في  واملستمر  الجائحة  به  سرعت 
في  “املتعلم”  يجعل  املستقبل، 
“مخاطر  مع  مباشرة  مواجهة 
معظم  ألن  االصطناعي”  الذكاء 
“الوسائل التكنولوجية” و”املنصات 
تحتويه.  بأنظمة  مزودة  التعليمية” 
في  املخاطر  أبرز  تتجلى  وبالتالي، 
من  األنظمة  هذه  بني  التفاعل  “آثار 
أخرى”.  جهة  من  واملتعلمني  جهة 
يزداد األمر خطورة، بالنسبة لألطفال 
الذين يمضون ساعات طوال أمام ما 
التعلم  مزايا  من  األنظمة  تقدمه هذه 

لذلك  ما  مع  الوصول،  واللعب سهلة 
النفسية  “الصحتني  على  آثار  من 
يعقبها  وما  للطفل،  والجسدية” 
)معظم الحاالت( من “إدمان” و “عزلة 
اجتماعية” وغيرها من اآلثار متفاوتة 
التوقع لهذه التفاعالت بني املتعلمني 
)الصغار خاصة( وهذه األنظمة. هنا، 
تتضمن  التي  التوصية،  دور  يأتي 
واإلجراءات”  “التدابير  من  العديد 
التي يتعني على الدول تطبيقها على 
مستوى “التشريعات” و”السياسات 
إطار  في  تصب  وكلها  العمومية” 
خدمة  في  االصطناعي  الذكاء  “جعل 
التعليم” ومع “ضمان” وصول جميع 
لهذا الحق ب”اعتماد مقاربة  األفراد 
بني  واملساواة  االجتماعي  النوع 
األفراد  بني  التمييز  وعدم  الجنسني 
تكون تشاركية بني كافة الفاعلني على 

املستوى الوطني والدولي”.

اللعب والتعلم.. 
لخوض غمار بحر الذكاء 

االصطناعي

“الذكاء  في  الخبراء  يؤكد    
االصطناعي”، أن “اللعب” هو “وسيلة 
بحيث يمكن أن تكون  طبيعية للتعلم” 
األكاديمي”  ل”التعلم  مكملة  األلعاب 
الطفل.  شخصية  بناء  في  ومساهمة 
كمثال على ذلك، لعبة “بوكيمون غو” 
 50 )استقطبت   )Pokemon Go(
فقط.(.  يوما   19 في  مستعمل  مليون 
تكمن أهمية إدراج هذه التكنولوجيا في 

إشراك  “تضمن  كونها  في  التعليم، 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  الجميع 
املتعلمني  بتوجيه  وذلك  املستدامة”، 
على  باالعتماد  األهداف  هذه  إلى 
ب”الذكاء  يسمى  وما  بياناتهم 
الحكومات  يمكن  الذي  االستباقي”، 
من الوصول إلى كل البيانات بما فيها 
“تفاعالت البشر العاطفية” عبر تقنية 
“قراءة تعابير الوجه والتعرف عليه”، 
األمن  “ضمان  من  الدول  تمكن  والتي 
واالستقرار الداخلي” على غرار التنبؤ 

باالحتجاجات. 
  في هذا السياق، نصت “التوصية 
االصطناعي”  الذكاء  أخالقيات  حول 
الدول  سيادة  احترام  “ضرورة  على 
الدول  دعت  كما  بياناتها”،  على 
الذكاء  أنظمة  إخضاع  ضرورة  إلى 
مجال  في  املستخدمة  االصطناعي 
التعلم ملتطلبات صارمة في ما يخص 
و”التنبؤ  “الرصد” و”تقييم القدرات” 
على  و”الحرص  املتعلمني”  بسلوك 
الحساسة”  املعلومات  انتزاع  عدم 
ب”حماية  املتعلقة  للمعايير  وفقا 
البيانات الشخصية”، وتفادي “إساءة 
استخدام البيانات التي تقدم من أجل 
اكتساب املعارف”، وتجمع خالل تفاعل 
االصطناعي  الذكاء  نظم  مع  املتعلمني 
غير  بالطرق  عليها  االستحواذ  وعدم 
املشروعة، و “عدم السماح باستغاللها 
ألغراض كانت “إجرامية” أو “إعالنية 

– تجارية”. 
بأن “الذكاء    ترى “فاطمة رومات” 
التعليم  بقطاع  ارتقى  قد  االصطناعي 
ضمان  على  يسهر  قطاع  مجرد  من 
إلى  األفراد  لكل  التعليم  في  الحق 
الدول  سيادة  يرهن  سيادي”  “مجال 
إليه  ينظر  أن  ويجب  له،  املستخدمة 
“تشكيل  وأثناء  األساس،  هذا  على 
“قوانني  مستوى  وعلى  الحكومات” 
له”.  املخصصة  وامليزانية”  املالية 
ب”أهمية  أيضا  الباحثة  وتذكر 
األساتذة  لبعض  الفردية”  املبادرات 
املغربية  الجامعات  داخل  واألستاذات 
الذين  العلوم(،  كليات  في  )خاصة 
البحث  طلبة  توجيه  على  يعملون 
االصطناعي  بالذكاء  املهتمني  العلمي 
في  حتى  الجامعية،  بحوثهم  وتأطير 
لهؤالء  مادي”  دعم  التام ألي  “الغياب 
اختاروا  الذين  الشباب،  الباحثني 
ومن  الصعبة”  “املغامرة  هذه  خوض 
وحبهم  وطنيتهم  هو  أساسي  منطلق 
نحن(  معهم  )و  منتظرين  البلد،  لهذا 
معتمدة  تعليم  “استراتيجية  وضع 
و”خلق  االصطناعي”  الذكاء  على 
املعتمدة  التكنولوجية  التحتية  البنية 
كفيلة  “واضحة”  طريق  خارطة  على 
بجعل قطاع التعليم “قطاعا سياديا”. 

الفرحة فرحتان 
واحدة بالإجناز املعريف والثانية 
باأنني متكنت من »اإقحام« طلبتي 

معي يف هذه املغامرة العلمية

يزداد األمر خطورة، 
بالنسبة لألطفال 

الذين يمضون 
ساعات طوال أمام 

ما تقدمه هذه 
األنظمة من مزايا 

التعلم واللعب 
سهلة الوصول، 

مع ما لذلك من 
آثار على “الصحتين 

النفسية والجسدية” 
للطفل، وما يعقبها 

من إدمان وعزلة 
اجتماعية

الذكاء االصطناعي 
له أن يكون الجسر 

لخلق فرص جديدة 
في مجاالت الصحة 

والتعليم والنقل 
والثروة، ويمكن 

استخدامه أيضا، 
لحل القضايا 

االجتماعية الملحة 
مثل “الحد من 
التلوث البيئي” 
و”ضمان األمن 

الغذائي”

الدكتورة »فاطمة رومات«  تتحدث لالتحاد االشتراكي  عن مؤلفها
الذي تم اختياره من  بين أفضل 20 كتابا في العالم في مجال الذكاء االصطناعي. اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان
إشهار حكم بواسطة قيم

طبقا ملقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف التبليغ: 
2022/6507/927
ملف عقاري عدد: 
2014/1402/367

حكم عدد: 275 صادر عن 
املحكمة االبتدائية ببركان

بتاريخ: 2016/06/07
ملف العقود املختلفة: 

2022/1109/743
مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
االبتدائية ببركان، أنه بناء على 
يحي،  بلكناني  األستاذ  طلب 
العزيز  عبد  حباني  عن  النائب 
شارع فلسطني رقم 65  عنوانه: 
بصفته  بركان،  فلسطني  حي 
مدعي، الذي تقدم به إلى السيد 
رئيس املحكمة االبتدائية ببركان 
في  املختلفة  العقود  إطار  في 
 ،2022/1109/743 رقم  ملف 
يلتمس فيه إصدار أمر قضائي 
الصادر   275 عدد  حكم  بتبليغ 
ببركان  االبتدائية  املحكمة  عن 
إلى   ،2016/06/07 بتاريخ 
باملحكمة  القضائي  القيم 
عن  نيابة  ببركان  االبتدائية 
قسامي  القادر  عبد  املتغيبني: 
سيدي  حي   12 رقم  اب  بلوك 
سليمان بركان، ووالف بنيونس 
تجزئة الصديق بركان، وجمعية 
مسجد النور في شخص ممثله 
حي  الصديق  تجزئة  عنوانها 

املحمدي بركان.
 743 عدد  األمر  على  وبناء 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
ببركان  االبتدائية  املحكمة 
القاضي   2022/05/19 بتاريخ 
املشار   275 عدد  حكم  بتبليغ 
القيم  إلى  أعاله  مراجعه  إلى 
نيابة  املحكمة،  بهذه  القضائي 
عن املدعى عليهم املتغيبني عبد 
بنيونس  ووالف  قسامي  القادر 

وجمعية مسجد النور.
وبناء على تبليغ الحكم املذكور 
بتاريخ  القضائي  للقيم  أعاله 

2022/06/02 نيابة عن املدعى 
إلى  املشار  املتغيبني  عليهم 
أسمائهم وصفتهم أعاله، وبناء 
على الفصل 148 والفصل 441 
من قانون املسطرة املدنية، يعلن 
السيد القيم القضائي باملحكمة 
الحكم  نص  ببركان  االبتدائية 

اآلتي: 
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

ابتدائيا  املحكمة  حكمت 
املدعني  حق  في  وحضوريا 
واملدعى عليهم منوبو ذ قدوري، 
املدعى  حق  في  بقيم  وغيابيا 

والخامسة  الرابعة  عليهم 
وبمثابة  والسابعة  والسادسة 

حضوري في حق الباقي.
في الشكل: بقبول الدعوى

على  بالتشطيب  املوضوع:  في 
إراثة املرحوم بنسعيد الصديق 
الرسم  من  السالم  عبد  بن 
 40/23490 عدد  العقاري 
املحرر  املدعي  شراء  وتقييد 
 2006/08/17 بتاريخ 
محرر  اصالحي  عقد  موضوع 
وشراء   2007/09/10 بتاريخ 
بنفس  حضورهم  املطلوب 

هذا  اعتبار  مع  العقاري  الرسم 
نهائيا  صيرورته  عند  الحكم 
العقاري  للمحافظ  إذن  بمثابة 
عدد  العقاري  بالرسم  لتسجيله 
طائلة  تحت  وذلك   40/23490
 100 قدرها  إكراهية  غرامة 
عن  امتناع  يوم  كل  عن  درهم 
عليهم  املدعى  وتحميل  التنفيذ 

الصائر.
ع.س.ن/258/ا.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة الصحة والحماية 

االجتماعية 
املديرية الجهوية مراكش آسفي 

املندوبية اإلقليمية 
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2023/01

فبراير   23 الخميس  يوم  في  
العاشرة  الساعة  على   2023
مكاتب  في  سيتم   صباحا 
والحماية  الصحة  مندوبية 
السراغنة  بقلعة  االجتماعية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض آثمان ألجل: 
تجهيز  ألجل  تجهيزات  اقتناء 
قلعة  بإقليم  الصحية  املراكز 

السراغنة - حصة واحدة.

يمكن سحب ملف طلب العروض  
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 
االجتماعية  والحماية  الصحة 
كذلك  ويمكن  السراغنة.  بقلعة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت في:  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  )أربعون  40000.00درهم 

درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
1800000.00درهم  مبلغ:  في 
)مليون وثمان مائة ألف درهم( 

مع احتساب الرسوم.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني 27 
املرسوم  من  و148  و31  و29 
بإبرام  املتعلق   2.12.349 رقم 

صفقات الدولة.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
مصلحة  بمكتب  وصل  
الصحة  ملندوبية  الصفقات 
بقلعة  االجتماعية  والحماية 

السراغنة.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
إما إرسالها عن طريق البريد   *

صفقات  بوابة  الى  االلكتروني 
الدولة

مكتب  لرئيس  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
التي  الوصفية  الوثائق  إن 
يستوجبها ملف طلب العروض 
يجب إيداعها بمكتب الصفقات 
والحماية  الصحة  بمندوبية 
السراغنة  بقلعة  االجتماعية 
قبل 2023/02/22 على الساعة 

العاشرة صباحا
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/264/ا.د

إعالنات12
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة
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االنتفاضة الشعبية ل 29 و30 و31 يناير 1944

حمطة و�ساءة يف م�سل�سل الكفاح الوطني من 
اأجل احلرية واال�ستقالل وال�سيادة الوطنية

ورجال  نساء  ومعه  املغربي  الشعب  يخلد 
التحرير  وجيش  واملقاومة  الوطنية  الحركة 
 79 الذكرى   2023 يناير  و31   30 و   29 أيام 
يناير  و31   30 و   29 ل  الشعبية  لالنتفاضة 
1944، التي اندلعت تأييدا لحدث تقديم وثيقة 
القمع  لحمالت  واستنكارا  باالستقالل،  املطالبة 
والتنكيل واالعتقاالت التي أقدمت عليها سلطات 
الستهداف  الفرنسية  للحماية  العامة  اإلقامة 
زعماء وقادة الحركة الوطنية ومناضليها وعموم 
الوثيقة  هذه  تقديم  إثر  املغربي  الشعب  أبناء 
والشعب  العرش  إلرادة  املجسدة  التاريخية 
وامليثاق التاريخي لنضالهما البطولي في سبيل 

الحرية واالستقالل والسيادة الوطنية.    
1944، خرجت  األيام من سنة  ففي مثل هذه 
حشود الجماهير الشعبية من قلب مدينة الرباط 
للحماية  العامة  اإلقامة  سلطات  بإقدام  منددة 
الوطنية،  الحركة  زعماء  اعتقال  على  الفرنسية 
وقد بلغ صدى هذه املظاهرات ولي العهد آنذاك 
جاللة املغفور له الحسن الثاني طيب اهلل ثراه 
سوره  فتخطى  املولوي،  املعهد  بداخل  وهو 

والتحق بصفوف املتظاهرين.
عن  ثراه  هلل  طيـب  جاللتـه  عبر  وقـد 
"هناك تاريخ  ارتسامـاتـه عن ذلـك اليوم بقوله: 
مضبوط ظل عالقا بذاكرتي هو 29 يناير 1944. 
املتظاهرين  من  جمهور  اكتسح  اليوم،  ذلك  في 
املطالبة  شعارات  مرددين  الرباط،  شوارع 
باالستقالل، وبلغني صدى هذه املظاهرات وأنا 
داخل املعهد املولوي، فتخطيت سوره، والتحقت 
األثر  مبرزا  اهلل  رحمه  وأضاف  باملتظاهرين. 
"لقد  قال:  حيث  التاريخي  الحدث  لهذا  القوي 
ذاكرتي،  في  بعمق  يناير بصماته   29 يوم  ترك 
كان معي يومئذ ثالثة من رفاقي في املعهد، وكنا 

نصيح بصوت واحد: سنحصل على االستقالل".
وأمـام حمالت القمع واملالحقات واملضايقات 
تقديم  حدث  تلت  التي  االستعمارية  للسلطات 
التحرير  بطل  ألح  باالستقالل،  املطالبة  وثيقة 
الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة  واالستقالل 
املعتقلني  عن  اإلفراج  على  روحه  اهلل  قدس 
للحماية  العامة  اإلقامة  سلطات  لكن  جميعهم، 
الفرنسية استغلت مقتل أحد األوروبيني لتطوق 
املدينة وتقوم بإنزال قواتها، وأطلقت النار على 
املتظاهرين الذين دافعوا عن أنفسهم بكل شجاعة 
بدمائهم  رووا  شهداء  خلف  مما  واستماتة، 
ومعتقلني  واالستقالل،  الحرية  شجرة  الزكية 

صدرت في حقهم أشد األحكام وأقساها.
وكان ملدينة سال دور بارز في هذه االنتفاضة 
الغطرسة  مواجهة  في  اندلعت  التي  العارمة 
وثيقة  تقديم  ملبادرة  وتأييدا  االستعمارية، 
املقدسات  عن  ودفاعا  باالستقالل،  املطالبة 
الوطنية، حيث هب وطنيون  والثوابت  الدينية 
تاريخية  انتفاضة  في  املدينة  هذه  من  أفذاذ 
قوات  متحدين  شوارعها،  مخترقني  عارمة، 
أدى  والذي  عليهم  الشرس  وهجومها  االحتالل 
فداء  أرواحهم  وهبوا  أبرار  شهداء  سقوط  إلى 
وأسكنهم  رحمته،  بواسع  هلل  تغمدهم  للوطن، 

فسيح جناته.
الشعبية،  االنتفاضة  هذه  دائرة  واتسعت 
وامتدت املظاهرات لتشمل سائر املدن املغربية، 
الشهداء  عشرات  سقوط  شهدت  التي  كفاس 
والجرحى، ومكناس ومراكش وازرو وغيرها من 
املدن. وتسارعت األحداث لتحتدم املواجهات بني 
للحماية  العامة  اإلقامة  امللكي وسلطات  القصر 
 20 في  الحماية  سلطات  أقدمت  إذ  الفرنسية، 
غشت 1953 على نفي بطل التحرير واالستقالل 

إلخماد  يائسة  محاولة  في  الشريفة  وأسرته 
الروح الوطنية، مما أجج شعلة الكفاح الوطني 
العارمة  واملظاهرات  املسلحة  املقاومة  لتنطلق 
إرادة  تحققت  أن  إلى  التحرير  جيش  وعمليات 
والتحرير  املقاومة  رمز  وعاد  والشعب،  العرش 
اهلل  قدس  الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة 
أرض  إلى  املنفى  من  منصورا،  مظفرا  روحه 
في  شريكه  رفقة   ،1955 نونبر   16 في  الوطن 
الكفاح واملنفى جاللة املغفور له الحسن الثاني 
طيب اهلل ثراه واألسرة امللكية الشريفة، حاملني 
وإشراقة  والحماية  الحجر  عهد  انتهاء  بشرى 

شمس الحرية واالستقالل.    
العظيمة  الوطنية  امللحمة  هذه  حظيت  وقد 
كفاح  مسيرة  في  الخالدة  التاريخية  واملحطة 
واالستقالل،  الحرية  أجل  من  املغربي  الشعب 
ومن  ومستمر،  دائم  واحتفاء  موصولة  بعناية 
الذكرى  بمناسبة  كبير  مهرجان  تنظيم  ذلك 
السامية  امللكية  الرعاية  تحت  لها  الخمسني 
الثاني  الحسن  له  املغفور  جاللة  تفضل  حيث 
العهد  ولي  سمو  عنه  فأناب  ثراه،  اهلل  طيب 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  آنذاك، 
نصره اهلل، إلزاحة الستار يوم 29 يناير 1994 
عن اللوحة التذكارية املقامة تخليدا ألحداث يوم 
29 يناير 1944 بساحة مسجد السنة بالرباط، 
امللحمة  لهذه  امليامني  الشهداء  على  والترحم 
لتضحياتهم  إكبارا  أسمائهم  وتكريم  الخالدة، 
الجسام وخدماتهم الجلى دفاعا عن عزة الوطن 

وكرامته.
واملقاومـة  الوطنيـة  الحركــة  أســرة  وإن 
 79 الذكـرى  تخلـد  إذ  التحريـر،  وجيـش 
يناير  و31  و30   29 ل  الشعبيـة  لالنتفاضـة 
الوطني  الحماس  من  أجواء  في   ،1944

الوفاء  واجب  على  لتؤكد  الشاملة  والتعبئة 
والبرور بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها 
وأعالمها وأبطالها الغر امليامني. وهي في ذات 
الوقت، تحرص على إيصال الرسائل واإلشارات 
العليا  واملثل  القيم  رصيد  وإشاعة  القوية 
الشباب  وصفوف  أوساط  في  األخالق  ومكارم 
لتتشبع  والقادمة  الجديدة  واألجيال  والناشئة 
تتقوى  به  ما  ينابيعها،  من  وتغترف  بأقباسها 
واالعتزاز  الوطن  وحب  الوطنية  الروح  فيها 
الحاضر  مسيرات  ملواصلة  الوطني  باالنتماء 
واملتبصرة  الحكيمة  القيادة  تحت  واملستقبل 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
اهلل املتبصرة والحكيمة لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره اهلل لبناء وإعالء صروح 
والديمقراطية  الحداثة  مغرب  الجديد،  املغرب 
والتضامن  واملستدامة  الشاملة  والتنمية 

والتكافل االجتماعي.
هذه  وإكبار  بفخر  تستحضر  وهي  أنها  كما 
والعبر  بالدروس  الغنية  التاريخية  امللحمة 
والطافحة باملعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت 
األقاليم  ومغربية  الترابية  وحدتنا  قضية  من 
ضد  وقوفها  وتؤكد  املسترجعة،  الصحراوية 
ومخططات  الترابية  وحدتنا  خصوم  مناورات 
ترابه  كامل  على  املغرب  بسيادة  املتربصني 
املقدس الذي ال تنازل وال مساومة في شبر منه. 
وستظل بالدنا متمسكة بروابط اإلخاء والتعاون 
وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح 
منها  إيمانا  شعوبه،  وحدة  وتحقيق  املغاربي 
ومتفاوض  واقعي  سلمي  حل  إيجاد  بضرورة 
أقاليمنا  حول  املفتعل  النزاع  إلنهاء  عليه 
الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح 
حكم ذاتي موسع ألقاليمنا الصحراوية في ظل 

السيادة املغربية.
النيابة  أعدت  املجيدة،  املناسبة  وبهذه 
املقاومني  لقدماء  السامية  للمندوبية  اإلقليمية 
وأعضاء جيش التحرير بسال والنيابة الجهوية 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  للمندوبية 
باألنشطة  حافلة  برامج  بفاس  التحرير  جيش 
وذلك  املجيدة  الذكرى  لهذه  املخلدة  والفعاليات 

حسب البرنامج التالي:

* الجمعة 27 يناير 2023
الساعة الثالثة زواال بمدينة الرباط.

- الوقوف أمام اللوحة التذكارية املخلدة لحدث 
29 يناير 1944 بساحة مسجد السنة بالرباط.

- الترحم على أرواح الشهداء بمقبرة يعقوب 
املنصور بالرباط.      

- الترحم على أرواح الشهداء بمقبرة باب لعلو 
بالرباط.   

الساعة الرابعة عصرا، بمدينة سال.
- الترحم على أرواح شهداء انتفاضة 29 يناير 

1944 بمقبرة سيدي بنعاشر  بسال.    
- تنظيم مهرجان خطابي بقاعة باب بوحاجة  

التابعة لجماعة سال.

*الثالثاء 31 يناير 2023
على الساعة الرابعة عصرا بفاس.

بقاعة  فكرية  وندوة  خطابي  مهرجان  تنظيم 
مقاطعة أكدال بمدينة فاس.

* األربعاء 01 فبراير2023
على الساعة الواحدة ظهرا بإقليم جرسيف.

للمقاومة  التاريخية  الذاكرة  فضاء  افتتاح  
والتحرير بجماعة بركني.
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وحيد مبارك

السابعة  العادية  ال���دورة  تنعقد 
الوطنية  للنقابة  الوطني  للمجلس 
المؤسس  العضو  العمومية،  للصحة 
للشغل،  الديمقراطية  للفيدرالية 
والتي  المقبل،  فبراير   4 السبت  يوم 
فوزي،  محمد  المرحوم  اسم  ستحمل 
عضو المكتب الوطني، في سياق صحي 
استثنائي، بالنظر لألوراش المفتوحة 
التي تهم المنظومة الصحية، تشريعيا 

وبشريا ولوجستيكيا.
كريم  الدكتور  بشأنها  أكد  دورة، 
بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية في تصريح 
ل� »االتحاد االشتراكي«، أنها تأتي في 
لكنها  ع��ادي،  داخلي  تنظيمي  سياق 
بخاصيات  ال��وق��ت  نفس  ف��ي  تتميز 
التحوالت  رأسها  على  تأتي  متعددة، 
الصحية،  المنظومة  تعرفها  التي 
انطالقا من تنزيل قرار التغطية الصحية 
ودخوله حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 
2022، مرورا بتقديم مشاريع القوانين 
وهي  الصحية،  بالمنظومة  المتعلقة 
الخطوات التي تروم التأهيل الشامل 
لقطاع الصحة مع ما يطرحه ذلك من 
تحديات من أجل تلبية كل االحتياجات 

الصحية للمواطنين وضمان ولوجهم 
وفي  وع���ادل،  سلس  بشكل  للصحة 
مقدمتها تحّدي توفير الموارد البشرية 
تعاني من  التي  الكافي، وهي  بالعدد 
على  بتبعاته  يرخي  كبير  خصاص 
أدائها ويتسبب في اإلجهاد واالحتراق 
النفسي وغيرها من التداعيات، إضافة 
إلى اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها 
الصحية،  الظروف  وتوفير  تحفيزها 
مهامها،  لمزاولة  والمعنوية،  المادية 

وفي ظل حماية قانونية كاملة.
وشدد الدكتور بلمقدم في تصريحه 
المجلس  دورة  أن  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ري��دة 
الوطني ستعرف مناقشة مجموعة من 
النقاط المهمة كما هو الحال بالنسبة 

الوطني،  للمكتب  ال���دوري  للتقرير 
على  والمصادقة  التداول  إلى  إضافة 
الوطني  للمؤتمر  التنظيمي  المقرر 
اللجنة  تشكيل  وكذا  للنقابة،  التاسع 
على  س��ت��ش��رف  ال��ت��ي  التحضيرية 
هذه  لعقد  الضرورية  التحضيرات 
المحطة التنظيمية. وأبرز المتحدث أن 
من بين النقاط األساسية المبرمجة في 
جدول أعمال الدورة نجد تقديم عرض 
االجتماعي  الحوار  مستجدات  حول 
والقطاعي وقوانين المنظومة الصحية 
الجاري المصادقة عليهما، مضيفا بأن 
مقترحاتها  تقديم  على  عملت  النقابة 
بأنها  ترى  التي  التعديالت  إطار  في 
مشاريع  مواد  بعض  تشمل  أن  يجب 

القوانين المذكورة، مؤكدا بأنه في إطار 
انفتاحها على المحيط التشريعي فقد 
عملت كذلك على تقديم مذكرة في هذا 
اإلطار للفريق االشتراكي بكل من مجلس 
النواب ومجلس المستشارين من أجل 
الترافع بخصوص المقترحات المقدمة.

وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية أن االرتقاء 
بالخدمات الصحية وتجويد المنظومة 
العاملين  يعتبر هدفا جماعيا لجميع 
هذه  تحقيق  وبأن  الصحة،  قطاع  في 
من  أساسيا  حقا  تعتبر  التي  الغاية 
حقوق اإلنسان يتطلب تكتال للجهود 
وتطويرا للشراكات وتعزيزها بين كافة 
المتدخلين، إلى جانب احتضان العنصر 
الفقري  العمود  يعتبر  الذي  البشري 
للقطاع والرفع من مقدراته ومؤهالته 
والممارسة،  التكوين  مستوى  على 
المادية  حقوقه  كامل  من  وتمكينه 
والمعنوية والقطع مع تضييق من شأنه 
أن يفرمل ويحّد من المجهودات التي 
والصحة  المواطنين  خدمة  في  تبذل 
بشكل عام. وشدد الدكتور كريم بلمقدم 
على أن النقابة تواصل أداء رسالتها بكل 
التزام ومسؤولية وبأن مشعل النضال 
النقابي الذي تسلمته األجيال المتعاقبة 
لن تخفت جذوته المّتقدة رياح التيئيس 

والتبخيس مهما اشتدت ضراوتها.

عماد عادل 

في أول رد فعل لهم على القرار الذي اتخذته الحكومة 
باللحوم  الوطنية  السوق  تموين  لتسهيل  أمس  أول 
الحمراء، عبر إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، اعتبر 
تجار ومهنيو القطاع أن هذا القرار الحكومي المعزول 
لن يكون له أي تأثير إيجابي على أسعار االستهالك 
مسلسل  يوقف  ولن  الوطني،  السوق  في  النهائي 
اللحوم  أثمان  تشهدها  التي  الصاروخية  الزيادات 
الحمراء منذ عدة أسابيع، والتي تجاوزت 90 درهما 

بمعظم نقط البيع.
وأكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم 
الحمراء بالجملة في الدارالبيضاء، أمس في تصريح 
أن المشكل الحقيقي  لصحيفة »االتحاد االشتراكي« 
اللحوم في السوق المحلي ليس هو  الرتفاع أسعار 
الوزن المفروض على المستوردين، والمحدد في 550 
كلغ للعجول، بل هو مرتبط أساسا بالكلفة الباهظة 
لالستيراد وبالشروط الصارمة التي تفرضها الدولة 

على موردي اللحوم من الخارج.
وأوضح الجوابري أن قرار الحكومة بإلغاء شرط 
الوزن عند االستيراد لن يغير في األمر شيئا، ولن يكون 
النهائي  البيع  ثمن  تأثير حاسم في تخفيض  أي  له 
للعموم، تماما مثلما لم يكن لقرار وقف استيفاء الرسوم 
الجمركية عند استيراد العجول أي انعكاس إيجابي 

على أسعار المستهلك.
واعتبر المسؤول النقابي أن الحكومة بهذه القرارات 
والتدابير المرتجلة والمتفرقة ال تعالج صلب المشكل 
وإنما تذهب ألمور هامشية ال تمس بشكل مباشر  بنية 
األسعار. وأوضح الجوابري أن إعفاء المستورد من 2 
في المائة المفروضة على االستيراد ال يمثل في النهاية  
سوى 300 أو 400 درهم عن كل بهيمة، وهو مبلغ زهيد 

مقارنة مع التكاليف الباهظة لالستيراد.    
ويعتبر المهنيون والمستوردون أن الحكومة ستظل 
بهذه القرارات الخجولة تتخبط في معالجة هذا الملف 
الذي أصبح شائكا، بعدما تسبب في حرمان ماليين 
األسر الفقيرة والمحدودة الدخل من حقها في الوصول 
الى اللحوم الحمراء التي قد تصبح منتوجا نخبويا، 
خصوصا ونحن على مشارف شهر رمضان، الذي يعرف 

ذروة الطلب على اللحوم.  
وقال الجوابري إن الحل اآلني والمستعجل لخفض 
األسعار يكمن في وقف استيفاء الضريبة على القيمة 
المضافة، ولو بشكل مؤقت ريثما نجتاز ذروة االستهالك 
20 في المائة التي تشكلها  الرمضاني، موضحا أن 
الضريبة على القيمة المضافة تمثل مال يقل عن 3000 
إلى 4000 درهم من ثمن العجل، وال شك أن إجراء من 
هذا القبيل  من شأنه أن يعود باألسعار إلى وضعيتها ما 
قبل التضخم، أي في حدود 70 و75 درهما للكيلوغرام 

الواحد.     
مراجعة  بضرورة  المستوردون  يطالب  ذلك،  إلى   
شروط الدفتر الصحي للحيوانات المستوردة، والتي 
يعتبرونها شروطا مبالغة في الصرامة، حيث تستنزف 
االختبارات الصحية والتحاليل المخبرية المطلوبة، 
عملية  يجعل  ما  وهو  والوقت،  التكاليف  من  الكثير 
استيراد األبقار والعجول إلى المغرب تأخذ أسابيع 
طويلة مقارنة بما هو معمول به في دول ليبيا ومصر 
واألردن .. والتي تعتمد دفاتر تحمالت وشروطا صحية 
أكثر مرونة، ما يسهل عملية االستيراد في آجال معقولة 

ال تتجاوز بضعة أيام. 
وإلى حدود اآلن، منيت معالجة الحكومة لملف اللحوم 
الحمراء بفشل ذريع ولم يكن لقراراتها أي أثر إيجابي 
على سوق اللحوم الحمراء ، سواء حين قررت وقف 
استيفاء رسم االستيراد المفروض على األبقار األليفة، 
الذي اعتمدته في أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حصة 
تصل إلي 200 ألف رأس، أو حين أرادت الحكومة دعم 
استيراد العجالت الحلوب، والذي يشمل 120 ألف رأس 
لمدة 24 شهرا، ودعم العجالت من األصناف األصيلة 
محليا بحوالي 4000 درهم وهو القرار الذي كان يراد 
من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم 
األبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم االستيراد المطبق 
على استيراد فصيلة األبقار األليفة من سالالت إنتاج 
اللحوم والتي ال يقل وزنها عن 550 كيلوغرامًا وذلك 

إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
المشكل  معالجة  على  الحكومة  تنكب  أن  وإل��ى 
الرئيسي المتمثل في البنية الحقيقية لألسعار، ستظل 
اللحوم الحمراء ممنوعة عن موائد الفقراء ومحدودي 

الدخل في المغرب.

الحكومة تواصل التخبط في معالجة 
 ملف اللحوم الحمراء  

الم�شتوردون: اإلغاء �شرط الوزن لن يوقف
 ارتفاع االأ�شعار و االعفاء من  TVA وحده قد 

يعيد اللحم اإلى موائد الفقراء

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعالقات 
باسم  الرسمي  الناطق  البرلمان،  مع 
الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، 
اإلسبانية   - المغربية  العالقات  أن 
بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون 

والبناء، وتعزيز جسور الشراكة.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على 
أسئلة الصحافيين، خالل ندوة صحافية 
بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك 
تطلعا، بفضل التعليمات السامية لجاللة 
الملك محمد السادس واإلشارات القوية 
بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  لرئيس 
ثنائية  »عالقات  بناء  نحو  سانشيز، 

قوية جدا«.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن 
الشراكة بين البلدين »تمضي في المسار 
اإليجابي الذي يخدم مصالح البلدين«.
 وجاء التصريح عقب ما أعلن عنه 
كل من الملك فيليبي السادس وبيدرو 
سانشيز   حيث  أكد العاهل اإلسباني  
أن االجتماع رفيع المستوى المقبل بين 
تعميق  من  وإسبانيا سيمكن  المغرب 

»العالقات الثنائية واسعة النطاق«.
كلمة  في  اإلسباني  العاهل   وقال 
ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك 
بإسبانيا،  أول  المعتمد  الدبلوماسي 
أمس األربعاء، إن »هذا اللقاء الذي لم 
ي عقد منذ العام 2015، سيتيح تعميق 
من  النطاق،  واسعة  الثنائية  عالقاتنا 
أكثر  أس��س  على  سويا  العمل  أج��ل 

متانة«.
أن  ال��س��ادس  فيليبي  الملك   وأكد 
المغرب وإسبانيا دشنا »مرحلة جديدة« 
أن  إلى  الثنائية، مشيرا  في عالقتهما 
في  »يندرج  المستوى  رفيع  االجتماع 
إطار خارطة الطريق المتفق عليها في 
أبريل الماضي«، وذلك بمناسبة الزيارة 
التي قام بها رئيس الحكومة اإلسبانية، 
بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من 

جاللة الملك محمد السادس.
أم��ام  اإلس��ب��ان��ي  العاهل  وأوض���ح 
المعتمدين في إسبانيا، بمن  السفراء 
كريمة  بمدريد،  المغرب  سفيرة  فيهم 
بنيعيش، أن »الجوار الطبيعي إلسبانيا 
والعالقات الوثيقة للغاية التي تجمعنا 
في مختلف المجاالت ال ينبغي إهمالها«. 
الحكومة  رئيس  دع��ا  جانبه،   من 
الثالثاء  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية، 
24 يناير 2023، أوروب��ا إلى الحفاظ 
على عالقات أفضل مع المغرب للسيطرة 

على تدفقات المهاجرين.
وقال بيدرو سانشيز، الذي كان يتحدث 
في جلسة للبرلمان اإلسباني، بأنه »من 
األوروبي  واالتحاد  إلسبانيا  المالئم« 
الحفاظ على أفضل العالقات مع المغرب 
للسيطرة على تدفقات الهجرة«، مضيفا 
المغرب  مع  التجارية  »المبادالت  أن 
ارتفعت إلى ما يقرب 10 مليارد يورو، 

بزيادة ٪33 عن العام الماضي«.
وأوضح رئيس الحكومة االسبانية، 

قبل لقاء القمة بين المغرب وإسبانيا 
خ��الل األس��ب��وع ال��ق��ادم ب��ال��رب��اط، أن 
نحو  المغرب  م��ن  الهجرة  »تدفقات 
إسبانيا، عرفت تراجعا خالل عام 2022، 
بنسبة 25.6 في المائة، مقارنة بمسلك 

الهجرة األخرى إلى أوربا«.

واغتنم سانشيز، الفرصة للتأكيد على 
عدم إفساد القمة المشتركة بين المغرب 
وإسبانيا، في إشارة إلى تقرير البرلمان 
األوربي األخير، المتحامل على المغرب، 
مشيرا إلى أن االشتراكيين اإلسبان لم 
يصوتوا على قرار اإلدانة، بقيادة خوان 

فرناندو لوبيز أغيالر.
خالل  يتم  أن  المنتظر  وم��ن  ه��ذا، 
اإلسبانية،  المغربية  المشتركة  القمة 
األسبوع القادم، التوقيع على عدد كبير 
من االتفاقيات في القطاعات الرئيسية 

والدفاع  الهجرة  أهمها  البلدين؛  بين 
تنفيذًا  االقتصادي،  والتعاون  واألمن 
لبنود االتفاق الموّقع بين الملك محمد 
السادس وبيدرو سانشيز في ال�7 من 

شهر أبريل من العام الماضي.

بعد ت�شريحات امللك فيليبي ال�شاد�س والرئي�س �شان�شيز حول  القمة املغربية االإ�شبانية  
الرباط:  العالقات  الثنائية بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون والبناء  

ال�شبيبة االتحادية بوجدة في خدمة االإن�شانية 
   عبد السالم 

المساوي

   نظم االتحاد االشتراكي بوجدة، وبمبادرة 
من الشبيبة االتحادية، حملة للتبرع بالدم 
بعنوان » وهب دمك إلنقاذ حياة غيرك » ، يوم 
األربعاء 25 يناير 2023 بمقر الحزب بوجدة .
االشتراكي  االتحاد  وشباب  شابات     
هذه  إن��ج��اح  ف��ي  بقوة  انخرطوا  ب��وج��دة 
رائع  السامية، حضور  اإلنسانية  المبادرة 
حملة  وتوعية،  تحسيس  راق��ي،  وتأطير 

إعالمية واعية تقديرا ألهمية المبادرة .
   إن الشبيبة االتحادية بوجدة واستجابة 
لمبدأ االنتماء، نظمت هذه الحملة انسجاما 
أجلها  من  يناضل  التي  النبيلة  القيم  مع 
االتحاد االشتراكي: الحق في الحياة، الكرامة، 

التضامن، التعاطف الوجداني ...
البيداغوجي،  التربوي  الفعل  وبهذا     
الشبيبة االتحادية بوجدة ساهمت وتساهم 
في زرع روح المواطنة لدى الشباب والشابات 
...تمغربيت تسري في عروق ومسام الشبيبة 

االتحادية بوجدة وبكل مدن الوطن وقراه.
   خدمة الوطن تبدأ أوال بتأهيل اإلنسان 
المغربي صحيا وفكريا واجتماعيا، صون 
في  األمل  ومنح  الحياة  في  المقدس  حقه 
وق��ادرون  ق��ادرون  المستقبل...مواصلون، 

...هناك أمل .
  إن الشبيبة االتحادية كانت دائما مالكة 
لألفق المستقبلي، ومن ثم كانت تستشرف 
المستقبل وتفعل في األحداث وكان لها بعد 
وتقود  األحداث  هذه  تستبق  يجعلها  نظر 

معاركها .

   وإن الشبيبة االتحادية واعية بأن بناء 
بسيادة  وتجديده مشروط  االتحادي  األفق 
الوعي الجماعي، وبسيادة اإلرادة الجماعية 
لدى االتحاديات واالتحاديين، وأن هذا الوعي 
الجماعي يجب أن يكون سائدا وفاعال مستبقا 
لألحداث وليس مسايرا لها ويكتفي بالتعليق 

عليها .
انعشت  بوجدة  االتحادية  الشبيبة     
المشهد السياسي واالجتماعي بعنوان بارز 
»، وأخرجته من الجمود  خدمة اإلنسان   «
والرتابة ..أعطت للتضامن معنى ...انتفضت 
على السبات واالتكالية ..على العبث الذي 

يتهدد مستقبل المواطن ...
   أكدت الشبيبة االتحادية بوجدة، مرة 
حزبا  ليس  االشتراكي  االتحاد  أن  أخ��رى، 
أو  ينبعث  ميتا  حزبا  مناسباتيا..ليس 
يبعث في موسم االنتخابات...حزب حي في 
التاريخ بل التاريخ حي به، حزب النضال 
كان  زم��ان،  كل  في  قوي  المستمر، حضور 
وما زال وسيبقى، يمارس السياسة بأخالق، 
بشكل مختلف عن كل األحزاب، الديموقراطية 

منهج وهدف وليست مجرد انتخابات ...
المستقبل  باعتباره  الشباب  إن      
في  علينا  الذي  لبالدنا  الواعد  السياسي 
له  نفسح  أن  الحزبية  المؤسسات  مختلف 
السياسي  الفعل  في  أكبر  الندماج  المجال 
مستوى  على  وثقافيا،  سياسيا  وتأثيره، 
لتحمل  تأهيله  أجل  من  واألقاليم،  الجهات 
المسؤولية السياسية والقيادية في المستقبل 

للدفع بعجلة اإلصالح والتحديث .
   مهام ورهانات الشبيبة االتحادية على 

المستوى الفكري والسياسي .

التي  المتسارعة  التغيرات  -مواكبة     
اليوم،  ومجتمع  المعاصر  العالم  يشهدها 
الرائدة  اإلنسانية  التجارب  على  واالطالع 
في مختلف المجاالت بدل التحجر واالنغالق 

على الذات.
التي  العميقة  التحوالت  مسايرة   -    
ساهمت فيها الثورة الرقمية من خالل امتالك 
التعامل مع  واتقان  التكنولوجية  الوسائل 

وسائط التواصل االجتماعي . 
   - إن المتغيرات والتطورات المتسارعة 
تدعو الشبيبة االتحادية إلقرار التحول الذي 
ننشده خاصة وأن الفرد اليوم أصبح يتحرك 
كمؤسسة جماعية بفضل العالم االفتراضي 
وشبكات التواصل االجتماعي، وهذه معادلة 
صعبة لكنها ليست مستحيلة تواجهنا من 
الجماعي بهدف توحيد  العقل  أجل سيادة 

األفق والمشروع التنموي والمجتمعي الذي 
نسعى إليه .

الحديثة  التوجهات  في  االنخراط   -    
للتربية والتكوين باالنفتاح على التخصصات 
والمناهج المتقدمة التي ستفرز مهنا جديدة 

ستتطلب جيال من الكفاءات .
   - االستعانة بالتطورات واالختراعات 
العلمية في مجال االبتكار والذكاء االصطناعي 
الذي  بالتحول  الحقيقي  الوعي  المتالك 

ستعرفه البشرية مستقبال.
التقدمي  التوجه  وتطوير  -صيانة     
الحرية  م��ب��ادئ  ع��ن  ب��ال��دف��اع  ال��ح��داث��ي 
الفكر  ومواجهة  والتضامن  وال��م��س��اواة 
التعصب  أشكال  وكل  والمحافظ،  الرجعي 

والتطرف ...

تعقد الدورة السابعة لمجلسها الوطني السبت 4 فبراير

د. كريم بلمقدم: النقابة الوطنية لل�شحة حري�شة على الم�شاهمة
 االإيجابية في اإنجاح الور�س ال�شحي الكبير

الرئيس سانشيزالملك فيليبي السادس

اللجنة التاأديبية توا�صل حربها 
على ال�صهب اال�صطناعية

قررت اللجنة المركزية للتأديب، عقب اجتماعها األخير، تغريم 
مولودية وجدة مبلغ 25 ألف درهم، الستعمال جماهيره للشهب 
االصطناعية، مع تسجيل حالة العود خالل المباراة التي جمعته 
باتحاد تواركة. وهي العقوبة ذاتها التي تم تسليطها على فريق 
بقيمة  أخرى  غرامة  إضافة  مع  ذاته،  للسبب  الرياضي،  الرجاء 
5000 درهم، لرمي القارورات من طرف جماهيره خالل المباراة 

التي جمعته بالجيش الملكي.
وألزمت اللجنة أيضا فرق الدفاع الجديدي والمغرب الفاسي 
والمغرب التطواني وحسنية أكادير على تسديد كل منها غرامة 
للشهب  جماهيرها  استعمال  خلفية  على  درهم،  ألف   25 بقيمة 

االصناعية، وتوافر حالة العود.
وقررت اللجنة أيضا إيقاف إيريك بمكسوم، العب اتحاد تواركة 
لمباراة واحدة، بعد طرده في مواجهة مولودية وجدة، وهي العقوبة 
التي استنفذها في لقاء األوصيكا، كما أوقفت العربي الناجي وحاتم 
بعد طردهما  واحدة،  لمباراة  الملكي،  الجيش  العبي  الصوابي، 
أمام الرجاء، واللذين استنفذا مدة العقوبة في اللقاء الذي جمع 
فريقهما باتحاد طنجة. كما أوقفت عبد المطلب فوزي، العب اتحاد 
طنجة، لمباراة واحدة، بعد طرده في مباراة شباب المحمدية، وقد 
استنفذ مدة العقوبة في لقاء بالجيش الملكي. وهي نفس العقوبة 
التي فرضتها على كل من محسن الربيبي، العب الشباب السالمي، 
بعد طرده أمام الوداد الرياضي، والذي استنفد التوقيف في اللقاء 
الذي جمع فريقه بأولمبيك آسفي، وزهير الهاشيمي، العب أولمبيك 

خريبكة، الذي غاب عن مباراة اتحاد تواركة.

حمد اهلل يهزم رونالدو
حجز فريق اتحاد جدة، مقعدا في نهائي بطولة كأس السوبر 
السعودي لموسم 2022 – 2023، بعد فوزه على النصر بقيادة 
كريستيانو رونالدو بنتيجة )3 – 1(، في المباراة التي جمعت 
الفريقين، مساء أول أمس الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي 
بالرياض، في نصف نهائي البطولة، التي شهدت مشاركة 4 فرق 

ألول مرة في تاريخها. 
في  رومارينيو،  البرازيلي  العبه  االتحاد  أهداف  أول  وسجل 
الهدف  اهلل،  حمد  الرزاق  عبد  المغربي  أضاف  ثم   ،15 الدقيقة 
الثاني في الدقيقة 43، إال أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، قلص 
الفارق لصالح النصر بهدف أول في الدقيقة 67، قبل أن يوقع مهند 
الشنقيطي، على هدف االتحاد الثالث في الدقيقة 3+90، لتنتهي 

المباراة بهذه النتيجة.
وضرب االتحاد موعدا لمالقاة الفيحاء، الذي تغلب على الهالل 

في المباراة الثانية في نصف نهائي البطولة.

الزلزولي ي�صع اأو�صا�صونا في 
ن�صف نهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا

منح الالعب الدولي المغربي الشاب، عبد الصمد الزلزولي، تأهال 
تاريخيا ألوساسونا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا على حساب 
إشبيلية، بتسجيله الهدف الحاسم في المباراة التي جمعتهما، 

مساء األربعاء، وانتهت بفوز أوساسونا )2 – 1(.
69، الهدف  وسجل الزلزولي، الذي دخل المباراة في الدقيقة 
الثاني للفريق المضيف في الوقت اإلضافي )الدقيقة 99( بتمريرة 

من جون مونكايوال.
لكن  الباسكي،  للنادي   )71( التسجيل  أفيال  شيمي  وافتتح 
المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري الذي دخل في الدقيقة 
77، أدرك التعادل للفريق األندلسي في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع، ليفرض بذلك الشوطين اإلضافيين.
وهكذا، صعد أوساسونا، السابع في البطولة اإلسبانية، إلى 

دور األربعة في كأس ملك إسبانيا للمرة األولى منذ 18 عاما.
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إبراهيم العماري

يشكل قرار السلطات المحلية بمنع تنقل جماهير الرجاء الرياضي 
أبرز تفاصيل الجولة  القنيطرة،  إلى  إلى آسفي ومحبي المولودية 

16 من الدوري االحترافي، التي ستجرى يومه السبت وغدا األحد.
وأعلن الرجاء في بيان عممه على صفحته الرسمية أن جماهيره 
ممنوعة، بقرار من السلطات المحلية لحاضرة المحيط، من التنقل 
الجماعي إلى مدينة آسفي، حيث سيخوض الفريق األخضر مساء 
يومه السبت لقاء قويا أمام أولمبيك آسفي.، حيث كان متوقعا أن 
تتنقل الجماهير الخضراء بكثافة إلى مدينة آسفي من أجل مساندة 
فريقها، الذي يأمل في تحقيق انتصار يقربه أكثر من ثنائي المقدمة. 
وكان سلطات الجديدة قد خرجت بنفس القرار قبل ساعات من لقاء 
الفريق أمام الدفاع الجديدي، بملعب العبدي، يوم الثالثاء الماضي. 
وكانت مباراة الذهاب بين الرجاء واألولمبيك بمركب محمد الخامس 
بالدار البيضاء قد خلقت جداال كبيرا، بعد االعتراض الذي تقدم به 
بسبب  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب  على  المسفيوي  القرش 

توقيفه قبل موسمين دون أن ينفذ العقوبة.
وسيكون الحوار تكتيكيا بين المدرب التونسي منذر الكبير، ربان 

الرجاء وخليفة البنزرتي، مع المصري طارق مصطفى، الذي غير كثيرا 
من مالمح القرش المسفيوي، ومنحه شخصية قوية، حقق بها عدة 
نتائج إيجابية، تضعه حاليا في الرتبة الخامسة، برصيد 24 نقطة، 

جمعها من ستة انتصارات وستة تعادالت، مقابل ثالث هزائم.
وبدوره سيجد مولودية وجدة نفسه محروما من دعم جماهيره 
بالملعب البلدي بالقنيطرة، حيث سيكون في ضيافة الجيش الملكي، 

المتوج ببطولة الخريف.
ونشر الفريق الوجدي على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك، 
بالغا أنهى فيه إلى علم محبيه أنه قد توصل برسالة »من السلطات 
المعنية تخبره بمنع الجمهور من التنقل إلى مدينة القنيطرة لمساندة 

فريقه أمام الجيش الملكي«.
ورغم هذا القرار، فإن الفريق الوجدي سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة 
من أجل تسجيل نتيجة إيجابية، خاصة وأن معنويات العبيه جد 
مرتفعة بعد الفريق الثمين، الذي حققه في الدورة الماضية على حساب 
المغرب التطواني، لكن أبناء المدرب دا كروز، وعطفا على األداء الذي 
قدموه في المباراة التي تلت الهزيمة أمام الرجاء، لن يقبلوا بأي تنازل، 
وسيعملون على الظفر بنقط الفوز، من أجل مواصلة التشبث بكرسي 
الزعامة، خاصة في ظل التربص الكبير الذي أظهره الوداد الرياضي، 

شريكهم في الزعامة، والمتخلف بفارق األهداف فقط، والذي سيكون 
في اختبار قوي وحارق أمام الفتح الرباطي، الذي صحح أوضاعه 
في الدورة الماضية، بعد عودته بانتصار ثمين من ملعب أدرار على 
حساب الحسنية، الذي بات يتواجد فوق صفيح ساخن، بسبب النتائج 
المخيبة، التي تأخذ أبعادا متعددة في ظل انقسام المكتب المسير.

ويحل اتحاد طنجة، صاحب المصباح األحمر، ضيفا على الشباب 
السالمي، آمال تحقيق الفوز األول هذا الموسم، السيما بعد التعزيزات 
البشرية التي أقدم عليها في األيام الماضية، بتوصية من المدرب 
العشق  في  مواجهة شريكه  في  الذي سيكون  الطير،  الجديد هالل 

الرجاوي، زكرياء عبوب.
وبدوره سيرفع أولمبيك خريبكة، صاحب الرتبة ما قبل األخيرة، 
أمام  البشير  بملعب  المهمة ستكون صعبة  أن  رغم  الشعار،  نفس 
شباب المحمدية، الذي مني بهزيمة داخل القواعد أمام نهضة بركان.

ويتطلع المغرب التطواني، الذي سيكون مجبرا على إكمال الموسم 
بتشكيلته المحدودة، بسبب قرار المنع من التعاقدات، إلى تعويض 
سقطته األخيرة أمام المولودية، حيث سيراهن على نتيجة إيجابية 
أمام المغرب الفاسي، رغم أن المباراة ستجرى خارج تطوان بسبب 

خضوع ملعب سانية الرمل لإلصالحات.

ال�صلطات المحلية تحرم الرجاء 
والمولودية من جماهيرهما

وصل نادي أوكالند سيتي النيوزيالندي، صباح أمس الجمعة، إلى 
مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، حيث ينتظر أن يشارك في منافسات 
كأس العالم األندية، التي ستحتضنها مدينتا الرباط وطنجة خالل 

الفترة ما بين 1 و 11 فبراير المقبل.
وقدم نادي أوكالند سيتي في رحلة جوية قادمة من إسبانيا، حيث 
كان يخوض، في ضواحي مدينة برشلونة، معسكرا إعداديا للتحضير 

لبطولة كأس العالم لألندية.
ويواجه فريق أوكالند سيتي في المباراة االفتتاحية لهذه التظاهرة 
أرضية  على  المقبل  فبراير   1 يوم  المصري  األهلي  نادي  العالمية 

الملعب الكبير لطنجة.
للصحافة  تصريح  في  فيدال،  رييرا  ألبير  الفريق،  م��درب  وأك��د 
بالمناسبة، بأن »مشاركة الفريق بكأس العالم لألندية بالمغرب سيجلب 
السعادة إلى عدد من الناس بنيوزيلندا«، مضيفا أن »كل شيء هنا 

في المغرب رائع السيما حرارة االستقبال«.
وقال »تدربنا بشكل جدي وقوي، حيث خضنا معسكرا بإسبانيا، 
ونحن واعون بأن المباراة األولى ضد األهلي ستكون صعبة، لكن كل 
اللعب بجدية  العب بفريقنا يتملكه الحماس ولديه الحافز من أجل 

والفوز«.

أيام   10 لحوالي  معسكر  في  تدربنا  فقد  »نحن مستعدون،  وأكد 
بإسبانيا، وخضنا بعض المباريات اإلعدادية، ونحن مستعدون لهذه 

البطولة«.
وستلعب بمدينة طنجة المباراة االفتتاحية بين األهلي المصري 
وأوكالند )1 فبراير(، كما سيواجه المتأهل من هذه المباراة فريق 
في ربع النهاية األولى. بينما  سياتل ساوندرز األمريكي )4 فبراير( 
سيواجه بطنجة المتأهل من مباراة ربع النهاية الثانية بين بطل أسيا 
الهالل السعودي وبطل أفريقيا نادي الوداد البيضاوي بطل أمريكا 

الجنوبية فالمينغو البرازيلي )8 فبراير(.

الرجاء محروم من جماهيره للمباراة الثانية على التوالي                                                                         تصوير بحفيظ

الدورة 16 من الدوري االحترايف

أوكالند سيتي النيوزيالندي يصل إلى طنجة

نهاية الشطر األول من الدوري االحترافي

ح�صيلة �صلبية تخد�س الكبرياء الريا�صي التحاد طنجة
أورارى  علي

»طنجة يالعالية«، طنجة المدينة التي تسبح فوق 
بحر من التاريخ الممتد لقرون، مدينة ذات خصوصية 
مدينة  أوروب��ا،  نحو  المغرب  بوابة  فهي  متفردة، 
البحرين، عروس الشمال، تاريخ حافل على مختلف 

األصعدة، بما في ذلك الرياضة والنضج الرياضي.
ويشكل فريق اتحاد طنجة جزءا مهما من مكونات 
هوية المدينة ومنطقة الشمال ككل، لكنه عاش خالل 
يعد  وضعا  الموسم  هذا  بطولة  من  األول  النصف 
سابقة، وضع لم يكن ينتظره حتى أكبر المتشائمين 
داخل وخارج حاضرة البوغاز، خاصة بعد إحرازه 
لقب البطولة لموسم 2018 – 2017، وإن أعقب هذا 
التتويج تراجع الفريق، حيث أنهى موسمي 2019 

– 18و 2022 – 21،محتال للرتبة 14.
إن عدم توقع وصول الفريق إلى هذا الوضع المحرج 
والمقلق، الذي ال يليق بتاريخ النادي والمدينة التي 
يمثلها، حيث الحصيلة مستفزة، يقطر منها األسى 
تقني  استقرار  عدم  في  متواضع تسبب  أداء  بفعل 

ملحوظ.
وبلغة األرقام، فقد حقق اتحاد طنجة حقق تعادلين 
فقط، وحصد 13 هزيمة، ودون أن يسجل أي نتصار، 

ليتوقف رصيده عند نقطتين يتيمتين، يحتل بهما 
الرتبة األخيرة، كما سجل 5أهداف ودخلت مرماه 25، 
كانت آخرها رباعية من العبي الجيش الملكي خالل 
البلدي  بالملعب  أيام  قبل  جمعتهما  التي  المباراة 
بالقنيطرة، مما سيجعل مهمته جد صعبة للحفاظ 
على مكانته بهذا القسم. إنه امتحان عسير ينتظر 

المدرب الجديد، هالل الطير.
بامتياز،  رياضية  مدينة  يمثل  والفريق  هذا  يقع 
المقابالت في كرة  العديد من  أن أجريت بها  سبق 
ملعب  احتضن  فقد   ودوليا.  قاريا  و  القدم، وطنيا 
مرشان التاربخي اللقاء اإلقصائي المؤهل ألولمبياد 
ونيجيريا  الوطني  المنتخب  بين   1976 مونتريال 

العرش  كأس  نهاية  عن  18أبريل1976، فضال  يوم 
الرباطي  الفتح  وجمعت   ،1975  –  1976 لموسم 
1976، في حين  18يوليوز  القنيطري يوم  بالنادي 
احتضن الملعب الكبير، الذي تم تدشينه يوم 26 أبريل 
2011، فقد شهد في اليوم ذاته إجراء لقاءين،  األول 
جمع الفريق الرديف ألتلتيكو مدريد باتحاد طنجة، 
بالرجاء  لألتلتيكو  األول  الفريق  الثاني  جمع  فيما 

البيضاوي.
األبطال  كأس  احتضن   ،2011 يوليوز   27 ويوم 
الفرنسي بين مارسيليا وليل، ويوم 21 يوليوز 2012 ، 
شهد لقاء بين الرجاء البيضاوي و ف.س برشلونة 
بقيادة نجمه ميسي. كما احتضن يوم 18نونبر 2015 
نهاية كأس العرش لموسم 2015 – 2014، جمعت 
  29 شهد   كما  خريبكة،  بأولمبيك  الرباطي  الفتح  
بين  الفرنسي  السوبر  كأس  نهائي   ،2017 يوليوز 
باريس سان جيرمان وموناكو، ويوم  12غشت 2018، 

كأس السوبر اإلسباني بين برشلونة وإشبيلية...
اآلن ينتظر الجمهور الطنجي العريض أن يتغلب 
االتحاد على الصعاب، وهو مقبل على مرحلة اإلياب 
ابتداء من يومه السبت ، حيث سيدشن الشطر الثاني 
من البطولة بمواجهة شباب السوالم، والرهان كما 
أسلفنا جد صعب لبلوغ شاطئ النجاة عند الدورة 30. 

وفد أوكالند سيتي عند حلوله بطنجة

14
الـريـــا�صي

فارس البوغاز من دون جواد

البرنامج
السبت

الجيش الملكي – مولودية وجدة.......................)س 16.00(
المغرب التطواني – المغرب الفاسي.................)س 16.00(
أولمبيك آسفي – الرجاء الرياضي.....................)س 18.15(
شباب السوالم – اتحاد طنجة..........................)س 20.30(

األحد 
اتحاد تواركة – الدفاع الجديدي.......................)س 16.00(
الوداد الرياضي – الفتح الرباطي.....................)س 18.15(
حسنية أكادير – نهضة بركان..........................)س 20.30(
شباب المحمدية – أولمبيك خريبكة...................)س 20.30(
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أطلقت اإلدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة 
الثالثاء  ي��وم  ال��ق��دم،  لكرة  المغربية  الملكية 
الماضي بالدار البيضاء، عملية المواكبة التقنية 

والبيداغوجية للعصب الجهوية واألندية. 
وتهدف هذه المبادرة، التي بدأت على مستوى 
عصبة الدار البيضاء الكبرى من 24 إلى 26 يناير 
الجاري، إلى تقديم الدعم والمواكبة التقنية للعصب 
الجهوية واألندية من أجل النهوض وتطوير كرة 
القدم الوطنية، عبر التركيز على الخطوط العريضة 
للعمل التقني الذي تقوم به اإلدارة التقنية الوطنية. 
فان  كريس  الوطني  التقني  المدير  وبحسب 
بويفيلدي، فإن األمر يتعلق قبل كل شيء بعملية 

دعم ومواكبة العصب الجهوية واألندية.
 )24 )إم  لقناة  تصريح  في  بويفيلدي،  وأكد 
اإلخبارية، التابعة لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
وتقاسم  المساعدة  تقديم  تروم  العملية  هذه  أن 
كيفية  ومعرفة  لألندية  التقنية  األطر  مع  الرؤى 
اشتغالهم وطريقة مساعدتهم، وكذا تقريبهم من 

فلسفة وعمل اإلدارة التقنية الوطنية.
وقال في نفس السياق إن اإلدارة التقنية الوطنية 
تسعى إلى العمل مع األندية والجهات والعصب 

من أجل دمجهم في تطوير كرة القدم بالمغرب. 
عن  المسؤول  جمال،  فتحي  أكد  جانبه،  من 

التكوين باإلدارة التقنية الوطنية، أن هذه المبادرة 
تهدف إلى تقديم الدعم ومواكبة األندية.

في  سيتم،  أنه  مماثل،  تصريح  في  وأض��اف، 
المرحلة األولى، وضع األسس والثوابت ثم تكييف 
وفقا  الوطنية  التقنية  لإلدارة  التقنية  السياسة 
لخصوصيات أسلوب اللعب لكل ناد، مضيفا أن 
المرحلة الثانية ستعرف تعيين اثنين من المدربين 
الوطنيين بكل عصبة من أجل ضمان تتبع المشروع 

طيلة الموسم. 
وقال إنه »بعد ذلك ستكون هناك جولة لفريق 
البدني  واإلع��داد  الطب  في  متخصصين  يضم 
المساعدة  سيقدمون  الذين  الفيديو،  وتحليل 
والمواكبة لألندية بهدف تطوير اللعبة ومنهجية 

العمل داخل األندية«.
وتستهدف هذه العملية في جولتها األولى بالدار 
الرياضي  الرجاء  التقنية ألندية  البيضاء، األطر 
ون��ادي  المحمدية  وشباب  الرياضي  وال���وداد 

الراسينغ الرياضي.

الإدارة التقنية الوطنية ت�صرع في عملية المواكبة التقنية للع�صب الجهوية والأندية

روكي م�صتاء
 من هزيمة ال�صباب 

فاز نهضة بركان على شباب المحمدية بهدف لالشيء، في 
المباراة التي جمعتهما، أول أمس الخميس، على أرضية ملعب 
الوطنية  البطولة  من   15 الدورة  برسم  بالمحمدية،  البشير 

اإلحترافية. 
وانتهى الشوط األول بدون أهداف، قبل أن يحسم الفريق 
الضيف اللقاء لصالحه في الشوط الثاني، بهدف ايسوفو دايو 
في الدقيقة 84  من ضربة جزاء، ليهدي فريقه فوزا غاليا، هو 
الثالث على التوالي، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 23 
نقطة، فيما بقي شباب المحمدية في المركز 11 برصيد 18 نقطة.

وفي تعليق له على هذه النتيجة، أبدى مدرب الفريق الفضالي، 
رشيد روكي، استياءه من الهزيمة، مشيرا إلى أن الهدف البركاني 

كان هدية من الحكم.
وأشار روكي في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، إلى 
فريقه تحكم في أطوار اللقاء، وقدم العبوه مردودا فينا جيدا، 
حيث خلقوا العديد من الفرص السانحة للتهديف، لكنهم من 

لم يتمكنوا من تسجيلها.

 النتائج الكاملة

الدفاع الجديدي – الرجاء الرياضي 0 – 0 
الجيش الملكي – اتحاد طنجة 4 -  0

المغرب التطواني – مولودية وجدة 1 – 2 
أولمبيك آسفي – الشباب السالمي 1 – 1 
الوداد الرياضي – المغرب الفاسي  -1 0 
حسنية أكادير – الفتح الرياضي 0 – 1 
 شباب المحمدية – نهضة بركان 0 – 1 
 اتحاد تواركة – أولمبيك خريبكة 0 – 0 

الدورة السادسة من الدوري 
الوطني للكرة الطائرة

الجي�ش الملكي والفتح اأمام 
رهان تاأكيد الزعامة 

سعيد العلوي 

تتواصل يومه السبت منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، 
بإجراء الدورة السادسة والتي تحمل لقاءات عادية باستثناء  
اللقاء المحلي، الذي يستقبل فيه جمعية سال الفتح الرباطي، 
بينما  تنتظر متزعم شطر الشمال الجيش الملكي رحلة سهلة 

إلى طنجة ، لمواجهة االتحاد المحلي.
ويمكن اعتبار هذه المباراة تدريبية بالنسبة للجيش الملكي، 

الذي يحصد األخضر واليابس هذا الموسم.
اللقاء الثاني المبرمج بهذا الشطر، يستقبل خالله االتحاد 
الرياضي التازي جمعية واحة فكيك، حيث تبقى الكفة مائلة 
لصالح الفريق التازي، الذي يعرف نوعا من االستقرار مقارنة 
بممثل الشرق، الذي يبقى مستقبله على كف عفريت بعد تقديمه 

اعتذارا مع بداية البطولة.
آخر مباراة بهذا الشطر، يرحل فيها النادي المكناسي إلى 
الدار البيضاء قصد مالقاة االتحاد الرياضي، الذي أظهر مستوى 
البأس به خالل الدورات األخيرة، مما قد يخلق مشاكل للكوديم، 

الذي يبقى أكبر منافس للزعيم بهذا الشطر.
وبالنسبة لشطر الجنوب، تبقى أهم مباراة هي التي تجمع 
جمعية سال بجاره الفتح الرباطي. وتكمن أهمية اللقاء في كون 
الفتح يطمح إلى مواصلة سلسلة النتائج اإليجابية، واالنفراد 
نظرا  ما  نوعا  صعبة  مهمته  تبقى  إذ  الشطر،  هذا  بصدارة 
للمستوى الذي أصبح عليه قراصنة سال، والدي يتطور دورة 

بعد أخرى. 
وبالنسبة للقاءين المتبقين عن هذا الشطر  فإن الحظوظ 
متساوية، حيث يستقبل وفاء البرنوصي أولمبيك اليوسفية، 
ويبقى الفريق البيضاوي األقرب لحصد نقط الفوز، بالنظر إلى 
المشاكل التي يتخبط فيها أولمبيك اليوسفية، بينما يواجه 

أولمبيك خريبكة نادي زناتة.

االتحاد الرياضي15
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عزيز بلبودالي

الموسم  هذا  خالل  المحمدية  شباب  فريق  يعيش 
الجاري،وضعا صعبا يحفل بالعديد من التناقضات.

المستوى  في  العبين  على  يتوفر  تقنيا،الفريق 
الجيد،بمهارات فردية متميزة، وحضور تقني وبدني 
جيد، وطاقم تقني أثبت في تجارب سابقة أنه يمكن أن 
يعول عليه، ويتحصل الفريق في البطولة االحترافية 
الحالية على نتائج ليست دائما في مستوى تطلعات 
أنصاره، إذ يمكن مثال أن ينتصر على فريق بقيمة الوداد 
وفي عقر داره،لينهزم في ملعب البشير بالمحمدية أمام 

فريق آخر مستواه عادي جدا.
جمعية  عالقة  على  الغموض  يجثم  وماليا،  إداريا 
شباب المحمدية ب«الشركة الرياضية«، هذه األخيرة 
تظل صاحبة القرار األول في كل أشكال التسيير وفي 
مقدمتها ما يتعلق بالجانب المالي.في هذا الباب، وجبت 
اإلشارة إلى أن هناك معطيات كثيرة تؤكد وجود ضائقة 
فشل  ذلك  يؤكد  ما  أوضح  الفريق،ولعل  تخنق  مالية 
المكتب المسير في تجاوز ملف نزاعاته مع الالعبين 
بخصوص مستحقاتهم المالية وهو األمر الذي جعله 
ال يبارح موقعه في خانة األندية الممنوعة من طرف 
الجامعة من التوقيع على أي انتدابات جديدة في فترة 

االنتقاالت الحالية.
مواجهة  عن  الفريق  مسؤولي  تهرب  من  وبالرغم 

خاللها  من  يوضحون  ببالغات  والخروج  الحقيقة 
الصعبة  المالية  الظرفية  حقيقة  الفضالي  للجمهور 
من  كبيرا  عددا  بأن  علم  على  الجميع  والخانقة،فإن 
واليزالوا  مستحقاتهم  بكامل  يتوصلوا  لم  الالعبين 
يدينون بها على الفريق،بل ومعهم في نفس المعاناة 
األطر التقنية وكل العاملين بمحيط النادي. وهنا يجب 
التذكير بأنه سبق لالعبين أن خاضوا، خالل هذه الموسم، 
عدة إضرابات عن خوض الحصص التدريبية احتجاجا 

على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.
 ويتسائل متتبعون في هذا اإلطار عن مصير مبلغ 
500 مليون سنتيما توصل بها الفريق منحة من الجماعة 
الحضرية للمحمدية،ومنح أخرى من طرف مؤسسات 
وجهة  العمالة  مجلس  منها  خاصة  أخ��رى  منتخبة 
الدارالبيضاء - سطات، ومآل كل المبالغ المحصل عليها 
من عمليات بيع ذلك العدد الكبير من الالعبين، وكذا 
قيمة عائدات اتفاقيات اإلشهار واإلعالنات وكيف لم يقم 
المسؤولون بتسوية ولو جزء بسيط من الديون،والتي 
أضيفت لها،حسب األخبار المتداولة، ديون تطالب بها 
مؤسسات فندقية وتجارية وتتعدى قيمتها الماليين؟

أمام هذه المعضلة وهذه األزمة المالية،يقول مقربون 
على  التحايل  أسلوب  إلى  اللجوء  تم  الفريق،أنه  من 
يشير  والذي  بالالعب  النادي  لعالقة  المنظم  القانون 
في  عقد  أي  من  الالعب يصبح حرا  أن  على  منه  بند 
حال لم يتوصل برواتب ثالثة أشهر متتالية،وعلية يقوم 

عدم  الثالث حتى يضمن  الشهر  راتب  بتأدية  الفريق 
»هروب« الالعب.

الفضالي  الفريق  أمام هذا الوضع، يطالب مسيرو 
في بعض تصريحاتهم بضرورة انخراط المؤسسات 
االقتصادية بمدينة المحمدية في عملية دعم الفريق،مع 
أن قائمة أعضاء المجلس اإلداري للشركة الرياضية تضم 
أسماء تعتبر من أبرز المقاولين في المدينة وأصحاب 
شركات ومؤسسات اقتصادية ناجحة، أضف إلى ذلك،أن 
الشركة تمتلك في رأس مالها مبلغ مليار و400 مليون 
سنتيم محصل عليها من عملية بيع أسهمها،فكيف تم 

تدبير ذلك المبلغ ولماذا ال يتم الحديث عنه؟
هناك أيضا ملف آخر شائك يواجهه الفريق خالل 
هذا الموسم،ويتعلق بملف مشروع اتفاقية شراكة بين 
فريق شباب المحمدية والمجلس البلدي للمحمدية والذي 
يوضع بموجبه ملعب البشير رهن إشارة النادي، حيث 
رفضت سلطات عمالة المحمدية التوقيع باإليجاب على 

هذه االتفاقية.
هذا الواقع المر الذي يعيشه فريق شباب المحمدية،هو 
نفس الواقع الذي يعيشه شباب المحمدية لكرة القدم 
الفريق  يعيشه  الذي  الواقع  نفس  القاعة،وهو  داخل 

النسوي لكرة القدم، إن لم يكن أفظع وأكثر قساوة.
ترتيب  في  يحتل  المحمدية  فريق شباب  بأن  يذكر 
15،المركز  الدورة  لحدود  األولى  االحترافية  البطولة 

11 ب 18 نقطة.    

شباب المحمدية

مو�صم الأزمات وتراكم الديون

جماهير الشباب غير راضية على الوضع العام لفريقها

  ح�صنيةاأكادير 
يختم مرحلة الذهاب بهزيمة رابعة 

داخل الميدان
  

ع. البعمراني

 خالل مواجهته لفريق الفتح الرباطي، برسم الدورة 15 من البطولة االحترافية، وفي مباراة هي األخيرة في 
مرحلة الذهاب، لم يتمكن فريق حسنية أگادير من تجنب هزيمته السابعة، والرابعة داخل الميدان.

  فخالل هذه المواجهة تلقى الفريق السوسي هدف الهزيمة، عن طريق العب الفتح أنس باش، خالل الوقت 
بدل الضائع من الشوط األول، وذلك إثر خطأ دفاعي كان من ورائه الالعب حسام السويسي.

   ولم يتمكن فريق الحسنية طيلة الشوط الثاني من العودة في النتيجة، حيث ضاعت من مهاجميه عدد من فرص التهديف، 
كما كان الفريق الرباطي بدوره قريبا من إضافة أهداف أخرى، ضاع البعض منها بفضل يقظة الحارس الجرباوي.

   وبهذا، ينهي فريق الحسنية فترة الذهاب بحصيلة جد متواضعة، وبرصيد من النقط يبقيه في الرتبة 13. وتنتطره خالل فترة اإلياب 
مباريات حاسمة وصعبة، سيواجهها بتشكيل من الالعبين تبقى تنافسيته محدودة، وباألخص على مستوى خطي الدفاع والوسط. كما يواجه 
مكتبه المسير، غير المنسجم، غضب جمهور الفريق الذي يطالب برحيله. ثم هناك مشكلة المدرب باكيتا الذي قدم استقالته عقب مباراة 
فريقه بفاس أمام الماص، مؤكدا أنه لم يعد عنده ما يعطيه للفريق، ومع ذلك تمسك به، وبشكل غريب، عدد من المسيرين والذين جازاهم، 

فيما يبدو ، بالمطالبة بإبعاد المدافع صالح مصدق، وهو ما حصل علما بأن الفريق يعاني من خصاص كبير على المستوى الدفاعي. 
   لإلشارة فالمدافع مصدق، حسب بالغ للحسنية، تم االنفصال عنه، وبسرعة قصوى، بالتراضي علما أنه تنازل للفريق 

األكاديري، مقابل المغادرة عن مبلغ 40 مليونا من السنتيمات، حتى يلتحق بفريقه الجديد، والذي ليس سوى خصم اليوم 
فريق الفتح الرباطي ! 

واالنفصال  عن    وهكذا يتبين من خالل كل هذه الوقائع )الموقف من استقالة المدرب - 
المدافع مصدق.. ووقائع أخرى..( أن الفريق يعيش وضعية هدر تسييري، يؤكدها 
عدم انسجام مكونات إدارة الفريق. عدم االنسجام هذا طبع فترة الذهاب، فهل 

سيستمر خالل فترة اإلياب؟! 
    سؤال نطرحه على المحتضن الرئيسي للفريق، الذي يبقى هو 

المسؤول األول واألخير عن التركيبة الحالية من المسيرين، 
التي تدير شؤون الحسنية بشعار: كلها يلغي بلغاه ! 

        

املدير التقني الوطني خالل لقائه بأطر عصبة الدار البيضاء

تواضع الحسنية متواصل      

تصوير مطيع

عبد المجيد النبسي

اكتفى فريق اتحاد تواركة بالتعادل السلبي أمام أولمبيك خريبكة، صاحب 
الرتبة ما قبل األخيرة، خالل المباراة التي جمعتهما بمركب األمير موالي 
الحسن بالرباط، ليلة أول أمس األول الخميس، برسم الدورة 15 من البطولة 

االحترافية.
ولم يستطع اتحاد تواركة الخروج من دوامة النتائج المتذبذبة، والتي 
يمكن اعتبار البعض منها مفاجآت. ورغم ذلك فقد حقق الهدف المسطر له، 

والمتمثل في إنهاء الشطر األول من البطولة في وسط الترتيب.
وإذا كانت العودة بنقطة واحدة  من الرباط، تعتبر إنجازا بالنسبة لفريق 
»أوالد عبدون«، فإنها لم تبعده عن منطقة الخطر، والمتمثلة في الرتبة ما 
قبل األخيرة، برصيد 7 نقط جمعها بالكاد من 15 مباراة، أي بمعدل 0.46 

نقطة في كل مباراة، وهو معدل ضعيف جدا .
الالعب  تعامل  لو  الغلة،  بكامل  العودة  خريبكة  أولمبيك  بإمكان  وكان 
الفريق،  عليها  حصل  التي  الجزاء،  ضربة  مع  المطلوبة  بالجدية  عميمي 

والتي اختارت القائم عوض االستقرار في الشباك.

وقال طارق السكتيوي، مدرب اتحاد اتواركة، بعد هذا التعادل:«المباراة لم 
تكن صعبة فقط، ألننا عندما نواجه فرقا تصارع من أجل االبتعاد عن منطقة 
الخطر، فإن المباراة تكون صعبة جدا. وبكل صراحة فإن أولمبيك خريبكة 
له العبين متميزين. كنا نبحث عن بلوغ 24 نقطة خالل الشطر األول، ولكن 

حققنا 22 فقط، وهذا يبقى إيجابيا بالنسبة لنا.«
بخصوص المباراة«كنا ارتكبنا في الكثير من اللحظات الكثير من األخطاء 
التقنية، وهو ما استغله األوصيكا للقيام بمرتدات سريعة. وكانت ضربة الجزاء 
التي أضاعها الفريق المنافس قادرة على تغيير مسار المباراة. لكن يبقى 
التعادل عادال، مع العلم بأننا خضنا مباراة سيئة من حيث الحماس واإليقاع«
أما ريكاردو مدرب، أولمبيك خريبكة، فقد أوضح أن »اتحاد تواركة فريق 
وكنا  األحسن،  كنا  فقد  ذلك  ورغم  جيدا.  أعرفه  الذي  مدربه،  بفضل  منظم 
نستحق الفوز. وبخصوص ضياع ضربة الجزاء فإن من أضاعها هو الفريق 

وليس الالعب وأنا أثق فيه جدا.«
وبلغ اتحاد اتواركة بهذا التعادل النقطة 22، ليحتل بذلك الرتبة السابعة، في 
حين رفع أولمبيك خريبكة رصيده إلى 7 نقط، أبقته في الرتبة ماقبل األخيرة.

اأولمبيك خريبكة يعود بنقطة ثمينة من تواركة

رفاق النمساوي يكتفون بنقطة

في الواجهة02
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جمموعة الـ 77 زائد ال�سني، برئا�سة املغرب.. عمل 
من�سق للحفاظ على امل�سالح وتعزيز التطلعات

اتخذت مجموعة الـ 77 +الصني، التي ترأسها 
لحماية  توافقية  إجراءات   ،2022 سنة  املغرب 
مصالحها وتعزيز التطلعات املشتركة ألعضائها.

الـ  مجموعة  عقدت  املغربية،  الرئاسة  وتحت 
و72  العامة،  الجلسات  من  العديد  +الصني   77
بما  عمل،  ومجموعتي  العمل  لفريق  اجتماعا 

مجموعه 79 جلسة و62 بيانا.
بني  املجموعة  رئاسة  تسليم  مراسم  وخالل 
فيينا،  في  الخميس  أمس  وباكستان،  املغرب 
عز  للمغرب  الدائم  املندوب  السفير  استعرض 
الدين فرحان سير تنفيذ املحاور الرئيسية الثالثة 

لخارطة طريق الرئاسة املغربية لسنة 2022.
وفي ما يتعلق بمحور االستدامة للمجموعات 
وآسيا  )إفريقيا   77 الـ  ملجموعة  الثالث  الفرعية 
والكاريبي  الالتينية  أمريكا  بلدان  ومجموعة 
سياق  في  أنه  إلى  فرحان  أشار  واملجموعات(، 
يتسم بتوترات دولية وجيوسياسية غير مسبوقة، 
حافظت املجموعة على مبادئها األساسية لتعزيز 

النهج التعاوني بشأن القضايا العاملية.
وقال فرحان إن التوافق ظل هو القوة الدافعة 
دائما  كانت  التي   ،77 الـ  مجموعة  نجاح  وراء 
مؤكدا  مشتركة،  بمواقف  الخروج  على  قادرة 
اعتماد جميع  “تم  املغربية،  الرئاسة  أنه في ظل 

البيانات باإلجماع”.
العشرة  القرارات  اعتماد  تم  ذلك،  على  عالوة 
التي قدمتها مجموعة الـ 77 واملتعلقة بالتعاون 
التقني والتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية 
66 للمؤتمر، مما  الـ  بتوافق اآلراء خالل الدورة 
القوي  والدعم  للمجموعة  القيادية  الروح  يعكس 

الذي تتمتع به في هذه املجاالت املوضوعاتية.
بإبداع  املتعلق  الثاني،  للمحور  وبالنسبة 
اعتبر   ،77 الـ  ملجموعة  الفرعية  املجموعات 
السيد فرحان أن القرار الذي قدمته أنغوال وبيرو 
للتعاون  الدولي  القانوني  اإلطار  “تعزيز  بشأن 
الدولي ملنع االتجار غير املشروع باألحياء البرية 
اإلبداعية  للمساهمات  جيد  مثال  ومكافحته”، 

للمجموعة.
من  واسع  بتأييد  حظي  القرار  هذا  أن  وتابع 
وتم   ،77 الـ  مجموعة  في  األعضاء  غير  الدول 
تبنيه بعد مفاوضات مضنية باإلجماع في الدورة 

الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
واصلت  الدبلوماسي،  يبرز  ذلك،  عن  فضال 
املجموعة االضطالع بدور نشط مهم مع املنظمات 
السيما  لها،  مقرا  فيينا  من  تتخذ  التي  الدولية 
للطاقة  الدولية  الوكالة  داخل  التركيز  خالل  من 
الذرية على إيجاد توازن بني األنشطة الترويجية 
برامج  تعزيز  وعلى  للوكالة  الترويجية  وغير 
الثالث،  املحور  بخصوص  أما  التقني.  التعاون 
الذي يتناول التكامل وااللتقائية والدينامية بني 
األخرى،  اإلقليمية  واملجموعات   77 الـ  مجموعة 
االتحاد  مع  شارك  أنه  إلى  فرحان  السيد  أشار 
تعزيز  سبل  حول  اجتماع  رئاسة  في  األوروبي 
الحوار بني مجموعة الـ 77 واملجموعات اإلقليمية 
أن  شأنها  من  بناءة،  مبادرات  وإطالق  األخرى 

املوضوعات  بشأن  لفيينا  التوافق  روح  تعزز 
املتعلقة باملنظمات املختلفة.

سيتيح  الحوار  هذا  بأن  قناعة  على  إنه  وقال 
املجموعات  بني  والتكامل  االلتقائية  تعزيز 
تم  قد  التكامل  هذا  أن  إلى  مشيرا  املختلفة، 
التفاوض على  تسليط الضوء عليه خالل عملية 
77 والصني،  الـ  قدمتها مجموعة  التي  القرارات 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  بدعم  حظيت  والتي 

األوروبي.
نظيره  إلى  الرئاسة  فرحان  سلم  ذلك،  بعد 
الحفل  وأقيم  خوخير.  أحمد  أفتاب  الباكستاني 
بحضور  فيينا،  في  املتحدة  األمم  مركز  مقر  في 
وسفراء  الدولية  للمنظمات  العامني  املديرين 

البلدان األعضاء في املجموعة.
يذكر أنه في يناير املاضي، تولى املغرب رئاسة 
فرع فيينا ملجموعة الـ 77 ألول مرة، وهو تكريس 
يعكس الثقة واملصداقية التي تتمتع بها اململكة 

داخل املنظمات الدولية.

بحل  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  نددت  
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  »الرابطة 
إسهاما  الحقوقية  املنظمات  أهم  من  تعتبر  التي 
غير  قضائية  تدابير  بمقتضى  وذلك  بالجزائر«، 
على  املشرفة  القانونية  للهيئة  تبلغ  »لم  معلنة 
الرابطة بل تم االكتفاء فقط بنشرها يوم 20 يناير 
2023 عبر وسائط التواصل االجتماعي في غياب 
تام إلعمال املسطرة القانونية املتعلقة بالتبليغ».

واعتبرت املنظمة في بيان لها توصلت الجريدة 
استجابة  جاء  الذي  »القرار  أن  منه،  بنسخة 
جهة  من  بوضوح  يؤكد  الداخلية  وزارة  مللتمس 
صوت  إسكات  على  الجزائرية  السلطات  إرادة 
الرابطة التي لعبت دورا طالئعيا في الدفاع عن 
حقوق اإلنسان والتغيير الديموقراطي داخل هذا 
البلد الشقيق، ومن جهة أخرى  استمرارا لحملة 
حقوق  عن  املدافعني  يطال  الذي  املمنهج  القمع 

اإلنسان والصحفيني ورموز املجتمع املدني«.
اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  وأكدت    
»تضامنها العميق واملطلق مع الرابطة الجزائرية 
بها  تربطها  والتي  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
عن  الدفاع  في  املشترك  والحرص  العمل  أواصر 
حقوق اإلنسان داخل منطقة املغرب الكبير وعبر 
العالم«. ودعت »السلطات الجزائرية إلى التراجع 
منظمات  لحق  حماية  التعسفي  القرار  هذا  عن 

املجتمع املدني في التواجد والعمل بكل حرية من 
التغيير  والحريات وضمان  الحقوق  أجل حماية 
تعبيراته  أبرز  من  والذي  املأمول،  الديموقراطي 
بالجزائر،  األخير  الديموقراطي  الحراك  فعاليات 
حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  وضمنها 
القضائية  املتابعات  بوقف  تطالب  كما  اإلنسان، 
في حق نشطاء الرابطة وإطالق سراح معتقليها 

الذين حوكموا بمناسبة نشاطهم الحقيقي«.

  جاللة امللك يعزي يف رحيل 
الفنانة القديرة خديجة اأ�سد

إلى  برقية تعزية ومواساة  السادس  امللك محمد  بعث جاللة 
أفراد أسرة املرحومة الفنانة القديرة خديجة أسد.

وبالغ  التأثر  بعميق  تلقينا  »فقد  البرقية  ومما جاء في هذه 
الفنانة  تعالى،  هلل  بعفو  املشمولة  لوفاة  املحزن  النبأ  األسى، 
إلى جواره  قبولها  أسد، أحسن هلل  املرحومة خديجة  القديرة، 

مع عباده املنعم عليهم باملغفرة والرضوان«.
وبهذه املناسبة األليمة، أعرب جاللة امللك ألفراد أسرة الفقيدة، 
الفنية  الراحلة  وألسرة  وذويهم،  أهلهم  لكافة  خاللهم  ومن 
جاللته  تعازي  أحر  عن  ومحبيها،  أصدقائها  ولسائر  الوطنية 
الشاشة  أيقونات  إحدى  رحيل  في  مواساته  مشاعر  وأصدق 
املغربية، املشهود لها بموهبتها الكبيرة وإتقانها ملجموعة من 
السيما  الراقية،  والسينمائية  والتلفزيونية  املسرحية  األعمال 
تلك التي قدمتها بمعية زوجها ورفيق دربها الفنان املرحوم عبد 
العزيز سعد هلل، والتي بصمت املشهد الفني املحلي وترسخت 

في ذاكرة وقلوب الجمهور املغربي.
وأضاف جاللته »فاهلل تعالى نسأل أن يجزي فقيدتكم الكبيرة 
خير الجزاء على ما قدمته من جليل األعمال لفنها ولوطنها، وأن 
يشملها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه، وأن يعوضكم 

عن فراقها صبرا جميال وثوابا صادقا«.

املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان تندد بقرار حل الرابطة اجلزائرية 

احلزب ال�سرتاكي الفرن�سي َيْعِقُد موؤمتره 80 يف اأجواء النق�سام

جثة متفحمة يف درب ال�سلطان ت�ستنفر اأمن الدارالبي�ساء
n وحيد مبارك

في  السلطان  مرس  الفداء  منطقة  عاشت 
حالة  الجيروند،  بحي  وتحديدا  الدارالبيضاء، 
استنفار أمني كبير أول أمس الخميس، انطالقا 
من الحادية عشرة ليال، والتي امتدت إلى ساعات 
إحدى  في  حريق  اندالع  بعد  املوالي،  اليوم 
ورش  بمحاذاة  املتواجدة  الحديدية  الحاويات 
وزنقة  الجيروند  شارع  تقاطع  في  يقع  للبناء 
دمياط، والذي سبق وأن شهد وفاة عاملني اثنني 
في وقت سابق أثناء الشروع في عمليات الهدم 

والتشييد التي توقفت على إثر ذلك آنذاك.

ألسنة اللهب التي أتت على حاويتني اثنتني، 
املدنية  والوقاية  األمنية  املصالح  جعلت  والتي 
وجه  على  تحّل  املحلية  السلطات  جانب  إلى 
االستعجال بمكان الحادث، تبني على أنها لم تكن 
ترتبط بمجرد حريق عاٍد بعد أن تم العثور على 
جثة متفّحمة بداخل إحداهما، مما جعل األسئلة 
تتناسل ودائرة البحث والتحريات تتسع ملعرفة 
حيثيات وتفاصيل الواقعة، إن كان األمر يتعلق 
بجريمة قتل تلتها عملية إضرام النيران إلخفاء 
باالعتماد  تمت  الجريمة  أن  أم  الجريمة،  معالم 
بفعل  اندلع  يكون  قد  الذي  نفسه  الحريق  على 
سبق  عرضي،  بحادث  يتعلق  األمر  أن  أم  فاعل، 
حيث  حادث،  من  أكثر  في  مشاهده  تكررت  وأن 

إلى  مأوى  بدون  الذين  األشخاص  بعض  يأوي 
القارس  البرد  من  هربا  الفضاءات  هذه  مثل 
فيشعلون شمعة أو »النيران« بشكل عام من أجل 
التدفئة، ويتجهون لشرب »الكحول«، وفي غفلة 

منهم قد تستعر ألسنة اللهب وتقضي عليهم.
التي  األمنية  العناصر  تحريات  تبقى  أسئلة، 
القادرة على النبش  لم تفارق مكان الحادث هي 
في تفاصيلها من أجل تقديم أجوبة بشأنها، إذ 
اختلفت روايات »الشهود« في بعض التفاصيل، 
وإن اتفقت حول املضمون املتمثل في أن الورش 
الذين  املشردين  من  لعدد  قبلة  يشّكل  املهجور 
املتواجدة  الحاويات  وبعض  جنباته  يتخذون 
كانت  التي  اآلجور  من  »بيوت«  إلى  إضافة  به، 

مخصصة في السابق لعمال البناء، مسكنا ومالذا 
في  فإن شخصا  الروايات،  إحدى  لهم. وبحسب 
على  التردد  اعتاد  عمره  من  األربعينات  أواسط 
املكان الذي شهد الحادث واملبيت فيه، إن تعّلق 
األمر حقا بنفس الشخص، وهو ما يجعل دائرة 
البحث تتسع أكثر فأكثر لتشمل مرتادي الورش 
يتطلع  كان  الذي  أحدهم  وأن  خاصة  املهجور، 
اختار  الزوايا،  إحدى  من  الحادث  للمكان ساعة 
بشكل  اللحظات  من  لحظة  في  عدوا  املغادرة 
ملطاردته  األمنية  العناصر  دفع  مما  الشك،  أثار 
وإيقافه، حيث تم اقتياده إلى مقر األمن من أجل 

االستماع إليه الحقا.
أن  في فضاء سبق  وقع  الذي  املؤلم،  الحادث 
مؤملة،  بتفاصيل  اآلخر  هو  لحادث  مسرحا  كان 
في  »رجال  رواية  يستحضرون  الكثيرين  جعل 
ويطرحون  الكنفاني،  غسان  لكاتبها  الشمس« 
كان  إذا  ما  حالة  في  لنهايتها،  مشابها  سؤاال 
الحادث عرضيا ولم يرتبط بأية تفاصيل إجرامية 
لم  ملاذا  الحاوية«،  جدران  يطرق  لم  »ملاذا  وهو 
يصرخ عندما شب الحريق وانتقلت ألسنة اللهب 
إلى جسده ...؟ في الوقت الذي طالب فيه البعض 
اآلخر بتعزيز الدوريات األمنية ومحاربة مختلف 
سواء  املنطقة،  تعرفها  التي  اإلجرامية  الظواهر 
الخطف  طريق  عن  السرقات  بتعدد  األمر  تعلق 
باستعمال الدراجات النارية أو محاربة الظواهر 
املهجورة  الفضاءات  تعرفها  التي  الشائنة، 
بالحي وبمحاذاة واجهات مستودعات ومعامل، 
عن  عبارة  اآلخر  والبعض  بعضها  يشتغل  التي 
للمهاجرين  التدريجي  الزحف  عن  فضال  أطالل، 
جنوب  دول  من  املنحدرين  الشرعيني  غير 
الصحراء، وما يرافقه من مسلكيات غير سليمة، 

لغة وجسدا. 

n باريس: يوسف لهاللي
عقد  مراحل  آخر  من  االشتراكي  الحزب  يقترب 
مؤتمره 80 بمدينة مرسيليا نهاية هذا األسبوع، ما 
بني 27 و29 من يناير، وسط أزمة حول قيادة الحزب، 
حيث كانت النتائج جد متقاربة بني املرشحني للكتابة 
األولى وتمت إعادة فرز األصوات لتعلن إدارة الحزب 
فوز اوليفيي فور، الكاتب األول  السابق، لكن منافسه 
النتائج، وهو ما  نيكوال مايير غوسينيول طعن في 
يجعل الحزب يفتتح مؤتمره، يوم الجمعة املقبل، في 
بني  لقاء  ينتظر  والجميع  والخالفات.  األزمة  أجواء 

الطرفني لحل األزمة قبل افتتاح املؤتمر.
الحزب  مناضلي  بني  األساسي  الخالف  وكان 
االشتراكي حول املوقف من تحالف اليسار بفرنسا، 
األبية  فرنسا  تتزعمه  )والذي  املعارضة  يقود  الذي 
باإلضافة للحزب االشتراكي وحزب الخضر والحزب 
الشيوعي،( بني خط الكاتب األول اوليفيي فور الذي 
انخرط في هذا التحالف ويدافع عنه، وبني معارضه 

نيكوال مايير غوسينيول، الذي يطعن في النتائج.
الثاني  الدور  في  أيام،  ثالثة  منذ  األزمة،  وبدأت 
إعادة  وتمت  للحزب،  األول  الكاتب  اختيار  أجل  من 
إحصاء األصوات، يوم األحد، وكانت النتائج كاآلتي 
 %  48.91 وحوالي  السابق  األول  %للكاتب   51.9،
لصالح نيكوال مايير غوسينيول عمدة مدينة رووان 

حسب النتائج التي أعلنتها إدارة الحزب.
على  والتعليقات  حدث  ما  فور  أولييفي  واعتبر 
في  النتائج  من  التأكد  تم  وأنه  فارغ  »جدل  النتائج 
مختلف الفيدراليات«، هذه األزمة الجديدة تثير القلق 
وسط الحزب الذي مازال يجد صعوبة في استرجاع 
بعد  الفرنسية  السياسية  الساحة  في  ودوره  قوته 
دون   2017 انتهت سنة  التي  فرنسوا هولند،  والية 
أن يتقدم إلى االنتخابات الرئاسية. والتراجع الكبير 
املؤسسة  في  سواء  ذلك  بعد  الحزب  عرفه  الذي 
التشريعية أو االنتخابات املحلية بمختلف أشكالها 

باإلضافة إلى التراجع الكبير في عدد منخرطيه.
وحصل الكاتب األول على %49 من األصوات على 
الورقة التوجيهية للمؤتمر، كما حصل على األغلبية 
مندوبي  في  أغلبية  وكذلك  الوطني،  املجلس  في 
أنشطة  حول  األدبي  التقرير  حصل  كما  املؤتمر، 

الحزب على %57 من الدعم.
على  منافسيه  االثنني،  يوم  األول،  الكاتب  ودعا 
جوفري،  ووهيلني  غوسينيول  مايير  األولى  الكتابة 
االنتخابات،  الثاني في هذه  الدور  إلى  تمر  لم  التي 
عن  الناتجة  األزمة  هذه  تجاوز  أجل  من  اللقاء  إلى 
التقارب الكبير في النتائج، لكن اللقاء الذي تم بني 

هذه األطراف لم يصل إلى نتيجة.
أحزاب  مع  التحالف  هي  الكبيرة  الخالف  ونقطة 
في  االشتراكي  الحزب  مكنت  والتي  اليسار،  
على  املحافظة  من  األخيرة  التشريعية  االنتخابات 
والكارثية  الضعيفة  النتيجة  رغم  البرملان  في  فريق 
ان  الرئاسية  االنتخابات  في  التي حققتها مرشحته 
هيدالغو وهي %1.7، وهي سابقة في تاريخ مشاركة 

الحزب في االنتخابات الرئاسية.
 4 في   بدأت  املؤتمر  تنظيم  وأجندة  جدول 
وأجندة  املؤتمر  تنظيم  تقرر  عندما   2022 أكتوبر 
االستحقاقات، وكان أول لقاء في 8 من نونبر حيث 
انعقد املجلس الوطني وتم وضع األوراق السياسية 
التي تم دمجها في لقاء املجلس الوطني في 26 من 
األوراق  على  التصويت  يناير   12 في  وتم  نونبر، 
تم  يناير   15 الى   13 ومن  التوجيهية  السياسية 
مؤتمر الفيدراليات وتم في 19 يناير انتخاب الكاتب 

األول للحزب.
االشتراكي  الحزب  حققه  الذي  التحالف  هذا 
يوم  اليسار،  أحزاب  وباقي  األبية  فرنسا  وحزب 
لهذه  بالنسبة  تاريخيا  كان   ، ماي2022   4 األربعاء 
التشتت،  من  طويال  عانت  التي  السياسية،  العائلة 
وهو التحالف الذي تقوده فرنسا األبية بزعامة جون 
لوك ميلونشون، أصبح قوة سياسية حرمت الرئيس 

األغلبية  تحقيق  من  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي 
املطلقة في البرملان الفرنسي. 

أحزاب  وسط  التاريخي  السياسي  االتفاق  هذا 
الفرنسي.  السياسي  املشهد  غير  األربعة،  اليسار 
انتصر،  كلما  الفرنسي  اليسار  توحد  كلما  تاريخيا 
وهو ما يعكسه تاريخ فرنسا املعاصرة، عندما توحد 
عندما  السلطة،  ونال  انتصر   1936 سنة  اليسار 
توحد سنة 1981 بزعامة فرنسوا ميتران حصل على 
نفس  السياسية،  واألغلبية  الرئاسة  ونال  التناوب 
االشتراكي  بزعامة   1997 سنة  أيضا  تكرر  الوضع 

املتعدد،  اليسار  يسمى  ما  في  جوسبان  ليونيل 
الجمعية  شيراك  جاك  الراحل  الرئيس  حل  أن  بعد 
األغلبية  على  الحصول  من  اليسار  تمكن  الوطنية، 

وحكم فرنسا، في تعايش مع رئيس من اليمني.
على  اليسار  توفر  من  التحالف  هذا  مكن  اليوم، 
اللجوء  إلى  الحالية  األغلبية  دفعت  قوية،  معارضة 
إلى قانون 49.3 لتمرير القوانني دون الحصول على 

شرعية البرملان.
تقريبا  االشتراكيني  نصف  أن  يبدو  الوضع  هذا 
التحالف  هذا  في  االستمرار  يريدون  وال  يعارضونه 

مع باقي أحزاب اليسار، مدفوعني بالخالفات الكبيرة 
الحزب  بتاريخ  وكذلك  ميلونشون،  لوك  جون  مع 
الذي استطاع عدة مرات الحصول على األغلبية في 
قمة  إلى  والوصول  البرملانية  املحلية  االنتخابات 

السلطة مرتني في تاريخ الجمهورية الخامسة.
لهذه االعتبارات سوف يصل الكاتب األول اوليفيي 
بمدينة  املؤتمر  إلى  واليته  تجديد  تم  الذي  فور، 
إقناع  مرسيليا، في وضعية صعبة سياسيا، وعليه 
اليسار  تجربة  في  باالستمرار  الحزب  أعضاء  باقي 

املوحد واملحافظة على وحدة الحزب االشتراكي.

والدة  عبدالرحيم اأو�سبان  يف ذمة اهلل 
بالرفيق  التحقت 
عبدالرحيم   األعلى،   والدة  
 asma شركة  مدير  أوسبان 
الفاضلة   السيدة   ،tourisme
تالوفات، عن سن يناهز  زهرة  
89سنة، وذلك يوم األربعاء 25 
رحيل  خلف  2023، وقد  يناير 
عميقني،  وأسى  حزنا  الفقيدة  
ملا كانت تتمتع به رحمها هلل،  

من دماثة األخالق وحسنها. 
األليمة  املناسبة  وبهذه 
يتقدم  شاكر الحنصالي  وكل  
بأحر  واملعارف   األصدقاء  
عبدالرحيم  الحاج  أبنائها   إلى  القلبية   واملواساة  التعازي 
أوسبان،  إبراهيم وصالح، وإلى أفراد عائلة عبد الغني الزيتوني  
والرضوان  املغفرة  للفقيدة   راجني  وتالوفات،   أوسيان   وعائلة 

وأن يسكنها فسيح الجنان، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

احلاجة نزهة تونزة يف ذمة اهلل 
تونزة،  نزهة  الحاجة  وفاة  خبر  تلقينا  والحزن  األسى  ببالغ 
إخوانها  إلى  الحارة  بتعازينا  نتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وأمام 
فاضمة،  وأخواتها  تونزة  رحو  واألستاذ  تونزة  محمد  الجنرال 
رقية، زهرة، رشيدة، لطيفة ويامنة وزوجها وأبنائها محمد أمني، 
الهنداوي وحساين وصديقاتها وجميع  عائلة  وكذا  ومارية  منى 
بواسع رحمته  الفقيدة  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  أهلها طالبني 

ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

»بسم اهلل الرحمان الرحيم يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية ودخلي يف عبادي ودخلي جنتي«.

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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احلكومة تواصل التخبط
يف معاجلة ملف اللحوم احلمراء  

الم�ستوردون: اإلغاء �سرط الوزن لن يوقف ارتفاع الأ�سعار 
والعفاء من  TVA وحده قد يعيد اللحم اإلى موائد الفقراء
جميع التدابير احلكومية للتشجيع على االستيراد منيت بالفشل

أعلن البرلمان المغربي، في ختام بيانه المندد بالموقف البرلماني 
بين  ما  العالقات  في  النظر  بإعادة  ق��راره  عن  األخير،  األوروب��ي 

المؤسستين التشريعيتين في المغرب وأوروبا.
وفي تدقيق النظر فإن الرد المغربي هو تنبيه إلى وجود أزمة 
ثقة مع البرلمان األوروبي، عندما تم استعماله، بشكل ُمقنَّع، من 

طرف أطراف أوروبية إلرسال رسائل تأزيم.
ولعلنا لن نجانب الصواب بالقول إن في الدعوة إلى إعادة النظر، 
بعض من اختصاص تنفيذي، يعبر عنه البرلمان، كتجسيد إلرادة 
شعبية عن موقف الدولة الذي ستصرفه عبر عديد أذرعها ومنها 

الجهاز التنفيذي.
وفي سياق ذلك يجدر تسجيل ما يلي: 

1� العالقة، التي تربط برلمان المغرب بالبرلمان األوروبي، هي 
اللجنة المشتركة، األوروبية المغربية، كعالقة مؤسساتية وحيدة 
تركز في أداء دورها لخدمة البالد على اإلقناع واللوبييينغ والتنسيق 
وما إلى ذلك، مع كل ما يحيط بذلك من مسارات مفتوحة على كل 
التيارات الهوائية اإلديولوجية الممكنة، في خارطة واسعة تحجم، 

بهذا القدر أو ذاك، من تأثيرها في خارطة الفعل البرلماني.
ومع ذلك فإن دعوة البرلمان إلى انعقادها والتشاور في مستجدات 
الوضع مسألة ضرورية وذات معنى، بل تكون العتبة األولى للتحرك 

بعد القرار.
بل هو قرار استباقي لما قد يتفرع عن القرار األوروبي، من حيث 
مناقشات الجلسة العامة، وما يرتبط بقضايا أخرى قد تستعمل 
فيه الذراع البرلمانية للمزيد من خلط األوراق والتأثير سلبا على 

التعاون المغربي األوروبي..
  2 - العمل بالفصل بين االتحاد األوروبي كمؤسسة وبين الدول 
التي تقف وراء قرار البرلمان، وهو ما يذكرنا بالطريقة الناجحة 
التي اعتمدها المغرب في تدبير األزمة مع إسبانيا، حيث ظل يعمل 
من أجل فصل المسارين، بالرغم من القرار البرلماني الذي صدر 
تقريبا بنفس األصوات وبنفس التحرك..اللذين صاحبا القرار األخير.
3-  وفي الصنف ذاته ال بد أن ندرك بأن االتحاد كمؤسسة واحدة 
أو كدول لها عالقات خاصة مع المغرب، على مستوى المؤسسات 
صاحبة القرار )المجلس والمفوضيات(، وقلما تجد دوال على نفس 
المسافة من التفاهم ألجل موقف موحد في العديد من القضايا بما 
فيها العالقة مع المغرب، وفي قلب المؤسسة األوروبية فإن عالقة 
فرنسا، التي تحركت من خالل فريقها النيابي ضد المغرب، بألمانيا، 
ليست على ما يرام.. كما تبين بمناسبة الذكرى الستين التفاقية باريز 
المتعلقة بالعالقة بين البلدين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وهي تبين الصعوبة في تعاون البلدين والعجز في االتفاق على 

تقديم أجوبة مشتركة متفق عليها بينهما  .
وهو بحد ذاته مبرر كي يفسر لماذا لم تستطع باريس أن تحرك 
المؤسسات األوروبية التنفيذية ولجأت إلى السوق اإليديولوجية 
في البرلمان للبحث عن مستهلكين لغضبها على المغرب وأعوان 

تسويق معتمدين للخدمة!
بل إن المنافسة العسكرية أصحبت أكثر حدة مع برلين منذ رفع 
التحفظ الدستوري على الرفع من الميزانية العسكرية، وإعادة النظر 
في العقيدة األلمانية بهذا الخصوص..وهوما يفسر غير قليل من 
الجهود الفرنسية في الرفع من ميزانيتها العسكرية والدخول إلى 

سوق التسليح، دوليا، استباقا لمنافسات أوروبية في المجال...
هذا المثال ال يحصر كل ما يتم بين دولتين تعتبران مركزيتين 
في القرار األوروبي التنفيذي، ولكنه ال شك يفسر عجز باريس في 
مع سمك  تجرب حظها  أن  واختيارها  التنفيذي،  بالدرع  الدخول 

القرش من زاوية البرلمان..
ولعل المغرب، الذي كان يتطلع إلى مقاربة أكثر وضوحا والتزاما، 
كما فعلت إسبانيا، تقوم بها باريس لخدمة المصالح المشتركة بناء 
على قاعدة الوضوح والصداقة والتعامل األخالقي، أدرك أن عليه أن 
يرسل رسائل مشفرة إلى الدول التي أرسلت له رسالة مقنَّعة عبر 
البرلمان األوروبي.. ومن ذلك تعليق التعاون العسكري مع باريس 
والتعاون مع العدل في فرنسا من طرف القضاء المغربي، بعد أن 

كالت له فرنسا عبر فريقها البرلماني كل القدح والتشويه! 
4� المعالجة الحكومية، ستتعامل مع كل دولة من دول االتحاد 
األوروبي على حدة، ال سيما وأن األجهزة التنفيذية األوروبية، هي 
في غالبها على مستوى رفيع من العالقة مع الرباط، أضف إلى ذلك 
أن الرئاسة يتوالها اليوم صديق المغرب بيدرو سانشيز..كما أن 
الدول األساسية في أوروبا قد تقدمت على ساحة القضية الوطنية 

)11 دولة تدعم الحكم الذاتي (.
 5-  ضرورة تحرك المؤسسات التي كانت معنية بمضامين القرار 
لحقوق  الوطني  والمجلس  للصحافة  الوطني  المجلس  سيما  ال 
اإلنسان وغيرهما من المؤسسات، والتي صار عليها الترافع أمام 
اللجنة األوروبية ومواجهة الخصوم في عقر دارهم على غرار قضية 
»أنتينا تريس« الخاصة بتشويه الحقائق في أحداث أكديم إزيك.

6 - لقد تراكمت العديد من األدبيات األوروبية التي صدرت عن 
االتحاد األوروبي بنفسه في قضية حقوق اإلنسان.  

أن قدموها  أوربيين  لمفوضين  يتوفر عليها وسبق   والمغرب 
في  رصاصات  تظل  أن  يمكن  وال  الدولي  والمجتمع  اإلعالم  إلى 
فيه خدمة  لما  أن نعيد استعمالها  لنا، علينا  بالنسبة  الماسورة 

الحقيقة ليس إال..
المغرب يتحرك في مناخ أوروبي جماعي حذر، بالرغم من قوة 
التعاون واإلشادة بالطبيعة االستراتيجية والمتفردة للعالقة بين 
االتحاد والمغرب، وفي هذا نجد أن زيارة بوريل التي سبقت القرار، 
يمكن أن تعتبر استباقا باالتجاه اإليجابي، كما قد تعتبر استباقا 
لردود الفعل المغربية، في الحالة األولى يعني االستباق أن الممثل 
السامي لشؤون الخارجية واألمن أراد أن يبعث رسالة مفادها أن 

العالقات من القوة بمكان بحيث لن تتأثر بالقرار قبل صدوره. 
وفي الحالة الثانية، فإنه استباق يعني بأن ردود الفعل المغربية 
إلى  يسارع  أن  عليه  وأن  الشراكة،  هذه  تعلق  وقد  حادة  ستكون 
الزيارة حتى ال تتأثر بمناخ القرار ويطمئن الطرف المغربي على 

هذه الواجهة…
وعلى كل فإن التقدير المغربي للموقف يعرف بالتمييز بين األنواع، 
كما يقال، وال يمكن خلط التاكيتيك والعابر باالستراتيجي والبنيوي!
واللحظة لحظة وضوح وتعامل شفاف وتكريس للديبلوماسية 

التي تعمل بهما..
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�ضمن هذا العدد

سينما

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

كيف �سيدبر 
المغرب ما 

بعد القرار 
البرلماني 
الأوروبي؟

أنس عثمان
تنظم لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
بالمغرب )يرأسها األستاذ عمر السغروشني(، بالشراكة 
مع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب )يرأسها األستاذ 
العالمة أحمد العبادي(، إحياء لليوم العالمي لحماية 
المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة دولية رفيعة 
وهامة جدا، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، 
يومه السبت 28 يناير 2023، حول موضوع: » المعطيات 
ذات الطابع الشخصي، حضارية التقاسم واحترام الحياة 
الخاصة«. وهو موضوع آني، على مستويات اهتمام 
في هذا  المشاركين  نوعية وقيمة  بدليل  عالية،  دولي 
والثقافات  القارات  مختلف  من  الرفيع  العلمي  اللقاء 
والديانات، حيث تسجل مشاركة لممثلين عن الفاتيكان 

والطائفة اليهودية عبر العالم.
الندوة التي ستنطلق في التاسعة والنصف صباحا 
بقاعة الندوات بمقر أكاديمية المملكة، ستعرف مشاركة 
الحجمري  الجليل  عبد  لألكاديمية  الدائم  السر  أمين 
للعلوم  الثاني  الحسن  ألكاديمية  الدائم  السر  وأمين 
الرابطة  ورئيس  الفهري،  الفاسي  عمر  والتكنولوجيا 
المحمدية للعلماء أحمد العبادي ورئيس لجنة حماية 
السغروشني  عمر  الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات 
والرئيس المدير العام لبريد المغرب أحمد أمين بنجلون 
التويمي )الذي سيشرف أيضا على حفل تقديم الطابع 
اليوم  بمناسبة  إص��داره  تم  ال��ذي  الخاص  البريدي 
الشخصي(.  الطابع  ذات  المعطيات  لحماية  العالمي 

تليها محاضرة االفتتاح الرسمية الكبرى التي سيلقيها 
جواو كاناتاكي المقرر األممي السابق للحق في الحياة 
الخاصة ورئيس شعبة سياسة اإلعالم والحكامة بكلية 

علوم المعرفة بمالطا.
مثلما تسجل الندوة الدولية الرفيعة هذه، مشاركة 
كل من المحامي غريمو فاال )مقرر »البيانات الغيرية« 
باتحاد المحامين الفرنسيين بباريس(، وإريك صالوبير 
)رئيس مؤسسة الحقوق التكنولوجية( وشارل مورغان 
)من المكتب الدولي الكندي ماكارتي للمحامين( وعمر 
السغروشني في محور: »ما فوق البيانات المفتوحة، 
الثقة  مفتاح  الرقمية  و«الهويات  الغيرية«  البيانات 
الرقمية«. تليها الجلسة العلمية الثانية برئاسة األستاذ 
أحمد العبادي حول موضوع »أية مرجعية قيمية لحماية 
الحياة الخاصة ضمن مجتمع المعلومات؟«، بمشاركة 
بيرناديت راي ميموزو رويس )أستاذة مبرزة بالمعهد 

جون  الراهب  بتولوز(،  للفاتيكان  التابع  الكاثوليكي 
الكاثوليكي  بالمعهد  األبحاث  )مدير  بواريي  ميشال 
المحمدية  الرابطة  )عضو  األنصاري  فريد  لتولوز(، 
إريك  بالرباط(،  الدولية  بالجامعة  واألستاذ  للعلماء 
التكنولوجية(  الحقوق  مؤسسة  )رئيس  صالوبير 
والحاخام اليهودي ألبير ساسون. لتنطلق في الزوال 
الجلسة الثالثة التي يرأسها األستاذ إبراهيم بوعبيد 
)عضو لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
العالمية  الفلسفية  »التيارات  محور:  في  بالمغرب(، 
ضمن  الشخصي«  الطابع  ذات  المعطيات  النتشار 
الفضاءات األروبية واألمريكية واإلفريقية والفرانكوفونية 
الفاسي  ريم  بمشاركة  والمغربية.  التينية  واألمريكو 
والحائزة  بوردو  بجامعة  محاضرة  )أستاذة  الفهري 
على الجائزة الدولية لسنة 2022 للمجلس الدستوري 
الفرنسي(، شوقي قاديس )رئيس الجمعية الفرنكوفونية 
الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  حماية  لمؤسسات 
ورئيس رابطة حماية المعطيات الشخصية بتونس(، 
آوا نداي )رئيسة مؤسسة حماية المعطيات الشخصية 
بالسنغال(، ثم بياتريس أنشورينا )رئيسة هيئة حماية 

المعطيات الشخصية باألرجنتين(.
لتختتم الندوة الدولية الهامة هذه، بإصدار توصيات 
تهم محور »حضارية التقاسم واحترام الحياة الخاصة 
ضمن منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي« 
التي ستكون مرجعا معتمدا ضمن اآلليات الدولية لحماية 
المكانة  موقع  من  الشخصي،  الطابع  ذات  المعطيات 
الدولية الرفيعة للمغرب في هذا المجال وريادته إفريقيا 

وعربيا وإسالميا فيها.

ندوة دولية رفيعة بالرباط حول »المعطيات ذات الطابع 
ال�سخ�سي، ح�سارية التقا�سم واحترام الحياة الخا�سة«

املخرجة مها حاج:
ما اأو�سلني لل�سينما هو حبي 

لالأفالم والأدب والر�سم

جان لوك غودار:
هل ما زلت ترى ال�سحون 

مت�سخة؟

عبد ال�سالم الم�ساوي: ال�سبيبة 
التحادية بوجدة في خدمة اإن�سانية

عندما خرج المغاربة في تظاهرات 
لدعم وثيقة ال�ستقالل

ورجال  نساء  ومعه  المغربي  الشعب  يخلد 
التحرير  وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة 
 79 الذكرى   2023 يناير  و31   30 و   29 أيام 
يناير  و31   30 و   29 ل  الشعبية  لالنتفاضة 
1944، التي اندلعت تأييدا لحدث تقديم وثيقة 
المطالبة باالستقالل، واستنكارا لحمالت القمع 
والتنكيل واالعتقاالت التي أقدمت عليها سلطات 
اإلقامة العامة للحماية الفرنسية الستهداف زعماء 
وقادة الحركة الوطنية ومناضليها وعموم أبناء 
الشعب المغربي إثر تقديم هذه الوثيقة التاريخية 
والميثاق  والشعب  العرش  إلرادة  المجسدة 
التاريخي لنضالهما البطولي في سبيل الحرية 

واالستقالل والسيادة الوطنية.    
ففي مثل هذه األيام من سنة 1944، خرجت 
حشود الجماهير الشعبية من قلب مدينة الرباط 
للحماية  العامة  اإلقامة  سلطات  بإقدام  منددة 
الوطنية،  الحركة  اعتقال زعماء  الفرنسية على 
وقد بلغ صدى هذه المظاهرات ولي العهد آنذاك 
جاللة المغفور له الحسن الثاني طيب اهلل ثراه 
سوره  فتخطى  المولوي،  المعهد  بداخل  وهو 

والتحق بصفوف المتظاهرين.
وق�د عبر جاللت�ه طي�ب هلل ثراه عن ارتسام�ات�ه 
عن ذل�ك اليوم بقوله: "هناك تاريخ مضبوط ظل 

ذلك  في   .1944 يناير   29 هو  بذاكرتي  عالقا 
اليوم، اكتسح جمهور من المتظاهرين شوارع 
الرباط، مرددين شعارات المطالبة باالستقالل، 
داخل  وأن��ا  المظاهرات  ه��ذه  ص��دى  وبلغني 
والتحقت  س��وره،  فتخطيت  المولوي،  المعهد 
األثر  مبرزا  اهلل  رحمه  وأضاف  بالمتظاهرين. 
"لقد  قال:  حيث  التاريخي  الحدث  لهذا  القوي 
29 يناير بصماته بعمق في ذاكرتي،  ترك يوم 
كان معي يومئذ ثالثة من رفاقي في المعهد، وكنا 
نصيح بصوت واحد: سنحصل على االستقالل".

وأم�ام حمالت القمع والمالحقات والمضايقات 
للسلطات االستعمارية التي تلت حدث تقديم وثيقة 
المطالبة باالستقالل، ألح بطل التحرير واالستقالل 
جاللة المغفور له محمد الخامس قدس اهلل روحه 
على اإلفراج عن المعتقلين جميعهم، لكن سلطات 
اإلقامة العامة للحماية الفرنسية استغلت مقتل 
بإنزال  وتقوم  المدينة  لتطوق  األوروبيين  أحد 
الذين  المتظاهرين  على  النار  وأطلقت  قواتها، 
دافعوا عن أنفسهم بكل شجاعة واستماتة، مما 
خلف شهداء رووا بدمائهم الزكية شجرة الحرية 
أشد  حقهم  في  صدرت  ومعتقلين  واالستقالل، 

األحكام وأقساها.

االنتفاضة الشعبية لـ 29 و30 و31 يناير 1944

جاللة الملك يعزي في رحيل 
الفنانة القديرة خديجة اأ�سد
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»فاطمة رومات«  تتحدث لالتحاد 
ال�ستراكي  عن موؤلفها الذي تم اختياره 

من  بين اأف�سل 20 كتابا في العالم

اجتماع المجل�س الوطني للحزب 
يومه ال�سبت 28 يناير 2023 

يعقد المجلس الوطني لالتحاد االشتراكي 
السبت  يومه  اجتماعا   الشعبية،  للقوات 
28 يناير 2023 ابتداء من الساعة التاسعة 
والنصف صباحا، بالمقر المركزي للحزب، 
النظامين األساسي  وذلك طبقا لمقتضيات 

والداخلي للحزب، وفق جدول األعمال التالي:
-تقرير المكتب السياسي حول األوضاع 

السياسية والتنظيمية وآفاق العمل.
خالصات  على  والمصادقة  -المناقشة 

المجلس الوطني.
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الدورة 16 من الدوري االحترايف
ال�سلطات المحلية تحرم الرجاء 

والمولودية من جماهيرهما
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ونشوية،  حلوة  جذرية  خضروات  الحلوة  البطاطا 
تزرع في أنحاء العالم كافة، وتأتي في أحجام وألوان 
وهي  واألرجواني.  واألبيض  البرتقالي  مثل  مختلفة، 
األكسدة  ومضادات  واملعادن  بالفيتامينات  غنية 

واأللياف، ولها فوائد صحية عدة.
من  عالية  نسبة  على  الحلوة  البطاطا  تحتوي 
أضرار  من  الجسم  تحمي  التي  األكسدة  مضادات 
الجذور الحرة واألمراض املزمنة. كما أنها مصدر غني 
الكوب  يحتوي  إذ  واملعادن،  والفيتامينات  باأللياف 
املخبوزة  الحلوة  البطاطا  من  غرام(   200( الواحد 
وأربعة  الكربوهيدرات،  من  غرامًا   41 على  القشر  مع 
غرامات من البروتني، و6.6 غرامات من األلياف، و213 
في املائة من االحتياجات اليومية من فيتامني أ، و44 
سي،  فيتامني  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في 
املنغنيز،  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في  و43 
النحاس،  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في  و36 
حمض  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  في  و35 
االحتياجات  من  املائة  في  و34   ،)5 )ب  البانتوثينيك 

اليومية من فيتامني ب 6.
األكسدة،  مضادات  على  الحلوة  البطاطا  تحتوي 
إضافة الى نوعني من األلياف: األلياف القابلة للذوبان 
األمعاء.  التي تساهم في صحة  للذوبان  القابلة  وغير 
األلياف  تمتص  األلياف.  هضم  الجسم  يستطيع  ال 
تضيف  بينما  البراز،  وتلني  املاء  للذوبان  القابلة 
البراز  إلى  كبيرة  كميات  للذوبان  القابلة  غير  األلياف 
لتسهيل خروجه. وتتغذى البكتريا املفيدة في األمعاء 
في  املوجودة  األكسدة  مضادات  أن  كما  األلياف،  على 
البطاطا الحلوة األرجوانية تعزز نموها. وترتبط هذه 
وتقليل  لألمعاء  أفضل  من البكتيريا بصحة  األنواع 
القولون  متالزمة  مثل  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
العصبي )IBS( واإلسهال املعوي. وقد تم ربط األنظمة 
 20-33 على  تحتوي  التي  باأللياف  الغنية  الغذائية 
اإلصابة  خطر  بانخفاض  يوميًا  األلياف  من  غرامًا 

بسرطان القولون، وزيادة انتظام حركة األمعاء.
)البيتا  األكسدة  بمضادات  غنية  الحلوة  البطاطا 
كاروتني( التي تعطي اللون البرتقالي للبطاطا، وتتحول 

إلى فيتامني أ في الجسم. يحتوي الكوب الواحد )200 
من البطاطا الحلوة البرتقالية املشوية مع القشر،  غ( 
على أكثر من ضعف كمية البيتا كاروتني التي يحتاجها 
الشخص البالغ يوميًا. وُيعد نقص فيتامني أ الشديد 
مصدر قلق في البلدان النامية، ويمكن أن يؤدي إلى نوع 
خاص من العمى يعرف باسم جفاف امللتحمة. ويساعد 
البطاطا  مثل  كاروتني،  بالبيتا  الغنية  األطعمة  تناول 
الحلوة البرتقالية، في منع هذه الحالة وحماية خاليا 

العني من التلف وتحسني صحتها.
إلى  األرجوانية  الحلوة  البطاطا  استهالك  يؤدي 
أن  الدراسات  إحدى  فقد وجدت  املخ.  تحسني وظائف 
األنثوسيانني املوجود في البطاطا الحلوة األرجواني، 
يساعد  أن  يمكن  لذلك  لألكسدة،  مضادة  له خصائص 
االلتهاب  عالمات  تقليل  طريق  عن  الدماغ  حماية  في 
وأظهرت  الحرة.  الجذور  ومحاربة  الذاكرة  وتحسني 
بالفواكه  الغنية  الغذائية  النظم  أن  الدراسات 
بانخفاض  ترتبط  األكسدة  ومضادات  والخضروات 
خطر اإلصابة بالتدهور العقلي والخرف بنسبة 13 في 

املائة.
البطاطا الحلوة البرتقالية واحدة من أغنى املصادر 
الطبيعية للبيتا كاروتني الذي يتم تحويله إلى فيتامني 
الفيتامينات  من  أ  فيتامني  ويعتبر  الجسم.  في  أ 
ربط  فقد  الصحي،  املناعة  نظام  لدعم  الضرورية 
انخفاض مستوياته في الدم بانخفاض املناعة. كما أنه 
أساسي للحفاظ على صحة األغشية املخاطية وخاصة 
يتعرض  الذي  املكان  هي  واألمعاء  األمعاء.  بطانة  في 
املحتملة،  األمراض  مسببات  من  للعديد  الجسم  فيه 
لذلك تعد القناة الهضمية الصحية جزءًا مهمًا من نظام 
املناعة الصحي. وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامني 
أ يزيد من التهاب األمعاء، ويقلل من قدرة جهاز املناعة 

على االستجابة بشكل صحيح للمخاطر املحتملة.
العديد  على  األرجوانية  الحلوة  البطاطا  تحتوي 
تساعد  التي  )أنثوسيانني(  األكسدة  مضادات  من 
معينة  أنواع  من  والحماية  اإلصابة  خطر  تقليل  في 
الخاليا  نمو  إبطاء  على  تعمل  حيث  السرطانات،  من 

السرطانية في املثانة، والقولون، واملعدة، والثدي.

»ميتا« تعتزم ال�سماح 
لترامب بالعودة اإلى 

»في�سبوك« و»اإن�ستغرام«

كلب »يقتل« �سيادًا 
اأميركيًا بالر�سا�ص

بإعادة  قريبًا  السماح  تعتزم  أنها  األربعاء،  العمالقة،  ميتا  أعلنت شركة 
»فيسبوك«  ترامب على  السابق دونالد  األميركي  الرئيس  حسابي  تفعيل 
و«إنستغرام«، بعد عامني من حظره، في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 

على مبنى الكابيتول.
وقال رئيس »ميتا« للشؤون الدولية، نيك كليغ، في بيان: »سنعيد تفعيل 

حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في األسابيع املقبلة«.
وذكرت الشركة أنه »إذا نشر ترامب مزيدًا من االنتهاك للمحتوى، سُيزال 
على  اعتمادًا  وسنتني،  شهر  بني  تراوح  ملدة  الحساب  وسُيعلَّق  املحتوى، 

خطورة االنتهاك«.
للتواصل االجتماعي تروث  له، قال ترامب على منصته  وفي أول تعليق 
سوشال إن »منع رئيس أميركي من استخدام فيسبوك ال ينبغي أن يحصل 
ترشحه  أعلن  الذي  ترامب  كان  إن  أو  متى  الواضح  من  يكن  ولم  مجددًا«. 

للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى املنصتني.
لكن امللياردير البالغ 76 عامًا ادعى بطريقة تنطوي على الكثير من التبجح 

أن تغييبه أدى إلى خسارة »فيسبوك« مليارات الدوالرات من قيمته.
عندما   ،2021 يناير   6 تمرد  من  يوم  بعد  ترامب  »فيسبوك«  حظرت 

حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيسًا، باقتحام مبنى 
الكابيتول في واشنطن.

وكان نجم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات قد أمضى أسابيع في 
بتهمة  ُسرقت منه، والحقًا حوكم  الرئاسية  االنتخابات  بأن  ملزاعم  الترويج 

التحريض على أعمال الشغب.
يطلب  ميتا،  شركة  إلى  غاست، رسالة  محاميه، سكوت  وّجه  أن  وسبق 
التي يبلغ عدد  الفورية للمنصة«  »إعادة ترامب  فيها عقد اجتماع ملناقشة 
متابعيه عليها 34 مليونًا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي على ترشيح 
الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر. وكتب غاست: »نعتقد أيضا 
أن الحظر املستمر يعد جهدًا متعمدًا من قبل شركة خاصة إلسكات الصوت 

السياسي« لترامب.
ويعود بعض الفضل في فوز ترامب املفاجئ، في االنتخابات الرئاسية عام 

2016، إلى تأثيره الهائل على وسائل التواصل االجتماعي.
أعاد مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، أيضًا تفعيل حساب ترامب 
على املنصة في نوفمبر املاضي، بعد أيام من إعالن الرئيس السابق قراره 

الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى اآلن.

أب،  قتل كلب بالرصاص صيادًا أميركيًا كان جالسًا في املقعد األمامي ملركبة بيك - 
إثر دوسه على بندقية موضوعة في املقاعد الخلفية، وسط الواليات املتحدة، في األيام 

املاضية، وفق ما قالت الشرطة.
كانت  حيث  للمركبة،  الخلفي  املقعد  في  املاضي،  السبت  موجودًا،  الحيوان  وكان 
ما  وفق  تشغيله«،  إلى  أدى  ما  السالح  على  »داس  »معدات للصيد وبندقية«، عندما 

أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في والية كنساس الريفية.
وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الثالثني، كان جالسًا بجانب 

مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. وقد »توفي على الفور متأثرًا بإصابته«.
مرتبط  ما حصل  فإن  األولية،  املعلومات  بحسب  لكن،  متواصاًل.  التحقيق  يزال  وال 

بـ«حادث صيد«، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.
ولم تكشف السلطات عما إذا كان الضحية صاحب الكلب.

الواليات  في  خصوصًا  املتحدة،  الواليات  في  واسع  نطاق  على  األسلحة  وتنتشر 
الريفية، حتى أن عدد األسلحة املتداولة في البالد يفوق عدد السكان.

وتشهد البالد الكثير من الحوادث املأساوية، تنتج أحيانًا عن إطالق أطفال النار خالل 
اللهو باألسلحة.

فوائد 
البطاطا 
الحلوة 

إحياء المالب�س الفولكلوريةاإحياء المالب�س الفولكلوريةإحياء المالب�س الفولكلورية أزياء عراقي يعيد اأزياء عراقي يعيد اأزياء عراقي يعيد أزياء عراقي يعيد  م�صمم 
وإعادة  بتصميم  الساتي  ستيڤ  العراقي  األزياء  مصمم  اشتهر 
إحياء املالبس الفولكلورية العراقية املنتشرة بني الطوائف والقوميات 

املختلفة، في محاولة للحفاظ على األزياء الفولكلورية من االندثار.
بدأ ستيڤ مهنة خياطة املالبس وتصميمها بعد مغادرته العاصمة 
أعقبت  التي  األمنية  األوضاع  بسبب   ،2004 العراقية بغداد عام 

الغزو، وتوّجه إلى سورية التي كانت مالذًا آمنًا في ذلك الوقت.
األزياء  حياكة  وكيفية  الخياطة  أصول  ستيڤ  تعّلم  هناك، 
العراقية  الجالية  استقبلته  الذي  األمر  وهو  العراقية،  الفولكلورية 

بالترحاب.
قّرر   ،2006 أربيل، في عام  إلى  العراق، وتحديدًا  إلى  بعد عودته 
الجديد«:  »العربي  مع  حديث  في  قال  عمله.  في  االستمرار  الساتي 
األشورية  املسيحية:  الفولكلورية  باألزياء  اهتمامًا  أكثر  »صرت 
والسريانية والكلدانية، خاصًة أّنها صارت على حافة االنقراض، ولم 

يعد يعمل في صناعتها سوى عدد قليل من الناس«.
وجمع  الثياب  هذه  أصول  عن  أكثر  البحث  إلى  الساتي  ذلك  دفع 
املعلومات عنها، عبر القراء وعبر العمل مع املختصني في تصميمها.

التي  القديمة  األساليب  على  معتمدًا  بالعمل  »بدأت  وأضاف: 
تعّلمتها، لكّنني أدخلت عليها ملساتي وأفكاري وألواني«.

من  أخرى  وأجزاء  املوصل  ملدينة  داعش  تنظيم  احتالل  وأّدى 
شمال العراق في عام 2014 إلى وضع جزء من األزياء الفولكلورية 
تحت خطر االندثار، ما صّعب من مهمة الساتي في الحفاظ على هذا 

الفولكلور الشعبي.
مماثلًة  ثّم يحوك نسخًا  ومن  األصلية،  القطع  يجمع  الساتي  كان 
عنها، كنوٍع من الهواية الخاصة. لكن بعد السنوات العصيبة التي 
بأزيائه  املعجبني  عدد  ازداد  داعش،  تنظيم  مع  العراقيون  شهدها 

وتصميماته، وارتفع الطلب عليها، ما دفعه إلى تطوير موهبته.
ويشرح: »بعد تحرير املوصل، وجدت أّن من الضروري العمل على 
لذا  انقرض من سهل نينوى،  أّن بعضها  الثياب، خاصًة  إنتاج هذه 

بدأت بالبحث عن األزياء التقليدية واستنساخها«.
أن  شخص  أي  يقدر  عصرية  مالبس  تطوير  »استطعت  ويتابع: 
الجاليات  بني  وخارجه  العراق  داخل  بشّدة  مطلوبة  وهي  يلبسها، 

العراقية املنتشرة في العالم«.
يبذل الساتي جهدًا مضاعفًا إلنجاز عمله، بسبب عدم امتالكه فريقًا 
واملعارض  املهرجانات  من  العديد  في  شارك  فقد  ذلك  مع  متكاماًل، 

املتعّلقة باألزياء، في أربيل واملوصل وبغداد.
ياسر  بيتنا،  مؤسسة  في  املوصلي  التراث  متحف  مدير  ووصف 
بأّنه  الساتي  الجديد«،  ستيڤ  »العربي  مع  حديث  في  الكوياني، 
»مبدع وفنان ومبتكر بإعادة إحيائه األزياء التراثية القديمة في كّل 

العراق، ال في محافظة نينوى فقط«.
األقمشة  في خياطة  ويبرع  مميزة،  رؤية  الساتي  »يملك  وأضاف: 

واألزياء الشعبية القديمة ونقشها وتطريزها«.
عمله،  لتطوير  كبير  فريق  تأسيس  إلى  الساتي  ستيڤ  ويطمح 
بهدف  الفولكلورية،  األزياء  صناعة  كيفية  املقبلة  األجيال  ولتعليم 

الحفاظ على وجودها.


