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طالع السعود األطلسي
»ُهبوط حاد في  الجزائري يعيش حالة من  النظام 
وهي  »شرايينه«،  في  استشرت  السياسي«  الضغط 
بادية في ُصراخ اإلعالم الجزائري الُموّجه ضد المغرب، 
وواضحة أكثر في ذهوله، بسبب توالي الّصدمات التي 
وأحداث  لوقائع  تلقيه  نوعية  من  لها،  نفسه  ُيعرِّض 
ُمعّرضة  حالة  وهي  بالمغرب،  ِصلة  لها  أو  مغربية، 
را،  لالستفحال، من عالمات استفحالها الواضحة، ُمؤخَّ
»ال  الجزائري، وهو  اإلعالم  الذي أصاب  الُوجوم  هذا 
التميُّز من  الملك محمد السادس جائزة  تسلُّم  ُيتابع« 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، يبدو كما لو أنه تلقَّى طعنة 
من جهة لم يكن يتوقع أن تطعنه أو قل، من جهة حِسب أّنه 
أعّدها لطعن المغرب، االتحاد اإلفريقي، ورئيسه الجنوب 
إفريقي يميِّز ملك المغرب!!! فبعد أن كان بعض “ُقرَّاء 

فنجان »النظام الجزائري يقولون له بأن رئاسة االتحاد 
أشاحت بوجهها عن المغرب، اّتضح أن تلك التوقُّعات 
كانت ُمجرَّد ُفقاعات، وتلك الحسابات َبدَّدها اإلعالم يوم 
07 مارس الجاري عند منح جائزة االمتياز للملك محمد 
السادس، االتحاد اإلفريقي لم يترك ألدوات نظام الجزائر 
الوقت الكافي الْلتقاط النفس وإْدراك الحدث، ال جْبر في 
حف الجزائرية، والتي احترفت اإلساءة للمغرب، إذ  الصُّ
ال يجوز لها أن ُتقّر بامتياز ملك المغرب، وهي لم َتتهيَّأ 
بعد لمهاجمة رئيس االتحاد اإلفريقي، ستفعل الحقا، حين 

تْصحو من هجومها وتتلّقى التعليمات بذلك،
إنها جائزة إفريقية تقرُّ لملك المغرب، االفريقي في 
سياساته وفي طموحاته، بتميُّز في مجموع إنجازاته 
هاته السياسية والملموسة في نهضة بالده عامة،  وتوجُّ
وللرياضة فيه خاصة، جائزة، تقول بأن الملك المغربي 
ُمتميِّز في تدبير الشأن المغربي، السياسي، االقتصادي 
واالجتماعي، بكل انعكاسات ذلك التدبير وتجلياته في 
التألق الرياضي المغربي، وتقول ذلك هيئة إفريقية لها 
عبية العارمة  إشعاع قاري قوي ويستمد قوة َدفعه من الشَّ
اربة«  لكرة القدم في إفريقيا، بينما ُتركت دولة »القوة الضَّ
على جنب في موقع الُمشاهد، بل والُمصفِّق، كما حدث 
مساء الثالثاء، في العاصمة الرواندية، كيغالي، حين طلب 
السيد باتريس موتسيبيي من الجميع الوقوف والتَّصفيق 
احتراما لملك المغرب، وكان ضمن ذلك الجميع مندوُب 
الجزائر، الذي وقف وصفَّق هو اآلخر. طبيعي، والحالة 
هذه، أن ُيصاب اإلعالم الجزائري بالذهول، إّن المغرب 
وُأمنيات  ُمناورات  رغم  اإلفريقي،  الحدث  على صهوة 

النظام الجزائري.
ي في وقائع تلك األمسية الكروية، هو  والحدث الُمدوِّ
إعالن الملك، في خطاب تسلم جائزة التميُّز، عن تقديم 

ح لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بملف  الترشُّ
والبرتغال...اختيار  المغرب وإسبانيا  بين  ما  مشترك 
مناسبة إفريقية كي ُيْعلن الملك عن الترشح المشترك، 
هو مبادلة، من جانبه، االحتراَم لالتحاد اإلفريقي، وكونه 
هو من َأسَندت له إسبانيا والبرتغال اإلعالن عن ذلك، فيه 
تكريم للعاهل المغربي وتقدير له وللمغرب، وهو ما ُيعقِّد 
أكثر على »األصدقاء« في النظام الجزائري هْضم كل هذه 
الّدفعات والُجرعات من تكريمات للمغرب ولملكه، ألن فيها 
أبعاد معنوية عالية المستوى، دالة على مكانة المغرب، 
ح الثالثي، المغربي اإلسباني البرتغالي،  واألهم، أن الترشُّ
له أبعاد سياسية وبتداعيات اقتصادية، لها مدى طويل 
في الزمن ولها آثار عميقة في اآلفاق الُمستقبلية ألوضاع 
المغرب، ولعالقاته مع دولتي شبه الجزيرة اإليبيرية، 

ومن ورائهما مع عالقاته األوروبية،
النظام الجزائري يعيش على أمل أن يأتيه خبر تشنُّج 
اآلليات  المغربية-اإلسبانية،  العالقات  في  تمزُّق  أو 
بما هو  ذلك،  الدبلوماسية والمخابراتية تشتغل على 
عادي وبما هو غير أخالقي من المحاوالت، اإلغراءات، 
الت، والوساطات مع إسبانيا، لكي  المناشدات، التوسُّ
تترك المغرب وحيدا وتعود إلى عالقاتها مع الجزائر، 
اليوم،  النظام  فإذا  وأكثر،  وتريده  تطلبه  ما  كل  ولها 
أمام تحالف مغربي إسباني برُتغالي، على درجة عليا 
من التماسك ومن التفاُهم العميق والبعيد المدى، بحيث 
أّنه فاجأه، معلنا عن ترشح مشترك بتنظيم كأس العالم 
سنة 2030، ولم يسبق هذا اإلعالن، سوى حديث صحيفة 
إسبانية عن ذلك وبصيغة احتمال، قبل أسبوع من إعالنه 
الرسمي، وبالَمهابة الملكية، المناسبة إلعالن تحالف، 
عميق، شامل واستراتيجي، هو أبعد، من ُمجرد االشتراك 
ح لتنظيم كأس العالم، هو تفاعل استراتيجي مبني  للترشُّ

ليذهب بعيدا، لفائدة بلدانه ولفائدة التعاون األوروبي 
الحيوي  العملي،  القار  الربط  واقعيا،  اإلفريقي،إنه، 
د  والواقعي بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، والذي سُيمهِّ
ويفعل ويبني الجسر المادي، من صلب وحجر المأمول 

ان ييسر، بينهما، ُعبور مضيق جبل طارق،
الضغط  في  الحاد  »الُهبوط  حالة  تتصور  أن  لك، 
لدى قيادة النظام الجزائري، »دبلوماسية  السياسي« 
بأوهامها  مغلولة  لدولة  عاجزة  ومخابرات  فاشلة 
وبهشاشة روابط الحقد بين مكوناتها، تعتقد نفسها 
»الكل في الكل« في إفريقيا، فإذا هي ال تميُّز لها فيها، 
وال تدري، ُيفاقم من ضعفها أن ال قدرة لها على متابعة 
مآالتها في أوروبا، إسبانيا تذهب عنها بعيدا، وتتوغل 
لعالقاتها  الشاسعة  والمساحات  البعيدة  األعماق  في 
مع المغرب، نفس القيادة، ورَّطت نفسها في انفعال مع 
ل من يساعدها »على  فرنسا، طال إلى حد أن باتت تتوسَّ
ترميم العالقات معها«، كما كتبت صحف جزائرية، حين 
اتَّضح أن الُمكابرة باستدعاء السفير الجزائري في فرنسا 
للتشاور، كانت انفعاال غير مدروس، وفرنسا ُمنشغلة 

عْنها بدْوختها الخارجية وأوجاعها الداخلية.
النظام الجزائري الُمْعتل في مبناه وفي معناه، يشغل 
بالحمالت  ينتصر،  أنه  يوهمه  بما  أو  بتواِفَه،  نفسه 
اإلعالمية ضد المغرب، وهل يملك أن يمارس بغير تلك 
الحمالت، التي تجري على الورق وفي مواقع الفضاءات 
االفتراضية المليئة بالتلوث اإلخباري، أما في الواقع، 
فهي ال تملك أن تنال من المغرب، ألنه ُمحترم، منتج، 

مفيد وينتصر، للتقدم وللسلم في إفريقيا،

ُينشر باالتفاق مع »مشاهد 24«

ز في اإفريقيا، ونظام الجزائر »يتميز من الغيظ«... ملك المغرب ُمتميِّ

خالل االجتماع الـ 49 ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

المغرب يجدد التاأكيد على ال�سفة المحورية للق�سية الفل�سطينية العادلة وعلى موقفه الثابت والرا�سخ منها
صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

اأن�سطة منظمة الن�ساء االتحاديات 
موضوع:  األنشطة حول  من  العديد  االتحاديات  النساء  منظمة  تنظم 
»مراجعة شاملة لمدونة األسرة حماية للمجتمع«، ولقاء تكوينيا في موضوع  
»حقوق كاملة من أجل مواطنة كاملة للنساء«، وذلك في كل من فندق فرح 
بخريبكة ونادي المدرس الهمداني بالدار البيضاء وقاعة الخزانة البلدية 

بسطات والمركب اإلداري لهيئة المحامين بأكادير.

ندوة  االتحاديين  المحامين  قطاع  ينظم 
في  المهنة  قانون  »مشروع  حول:  علمية 
ضوء الحوار المستمر« بمشاركة النقيب عالل 
البصراوي، النقيب عبد الواحد األنصاري، 
النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب إدريس 

شاطر، النقيب عبد هلل درميش، النقيب عبد 
اللطيف أوعمو، األستاذ عبد الكبير طبيح، 
في   2023 م��ارس   18 السبت  ي��وم  وذل��ك 
الساعة الثانية بعد الزوال بالقاعة الكبرى 
لدار المحامي – زنقة أفغانستان – الرباط.  

المحامون االتحاديون ينظمون ندوة: »م�سروع قانون المهنة 
في �سوء الحوار الم�ستمر« بالرباط

تحت إشراف إدريس لشكر، الكاتب األول، 
تنظم الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية بقلعة السراغنة المؤتمر 
اإلقليمي الرابع تحت شعار: »تعبئة شاملة 
من أجل عدالة مجالية وتنمية إقليمية«، 
وذل��ك ي��وم األح��د 19 م��ارس 2023 في 
زيكار  بفضاء  صباحا  العاشرة  الساعة 

بقلعة السراغنة. 

الكاتب االأول يفتتح 
الموؤتمر االإقليمي 4 بقلعة 

ال�سراغنة يوم غد االأحد

اأكثر من 6 ماليين �سخ�ص يفارقون الحياة ب�سبب التلوث و6 دول فقط التزمت باإر�سادات جودة الهواء
19 دولة إفريقية من مجموع 

54 تتوفر على قاعدة 
معطيات حول امللوثات الدقيقة 

للجهاز التنفسي لإلنسان

دراسة أكدت أن املغرب سجل 
وفاة 5100 شخص بسبب 

تلوث الهواء، وخسائر
 بـ 11 مليار درهم

تلوث الهواء باملغرب يظل 
حاضرا يف املراكز الصناعية، 

وترتفع مستويات جودته يف 
اجتاه املناطق الداخلية

كلفة »رداءة الهواء« تقدر 
بحوالي 8 آالف مليار دوالر، 

أي ما ميثل 6.1 يف املئة من 
الناجت الداخلي اخلام

مدير »الب�سيج«:  هدف قتلة �سرطي البي�ساء يتمثل في ال�سطو على وكالة بنكية للقيام بعمليات اإرهابية اأكبر

المكتب المركزي لألبحاث القضائية )البسيج( أن الخبرات أكدت عدم استعمال السالح الوظيفي للشرطي الضحية في إطالق أي رصاصة من قبل المتورطين الثالثة الذين كانوا قد أعلنوا والءهم لتنظيم داعش منذ شهر ونصف فقط، بعدما قام أحدهم بترديد ما يسمى 
بقسم البيعة. وأضاف البسيج أن المتورطين كانوا يعتزمون االلتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل قبل أن يتراجعوا ألسباب مادية، ليختاروا تنفيذ جرائمهم اإلرهابية بالمغرب.  أكد

صفحة 2

ال

أعلنت

»وحلة« مجل�ص البي�ساء مع اأحكام الق�ساء و�سركات التنمية المحلية
يكاد يمر مشكل حتى تجد جماعة الدار البيضاء نفسها مازالت تسبح 
وسط أمواج من المشاكل، مؤخرا رفض القابض البلدي التأشير على 
المنح الخاصة ب 219 جمعية بعث له بها القائمون على رأس التدبير، 
وبالطبع فإن القابض لم يرفض بمزاجه ولكن الملفات المبعوث له بها غير 
مضبوطة، وهي أخطاء يتحمل مسؤوليتها المشرفون على القطاع الثقافي 
المسير  المكتب  تلقى  األيام  المجلس، هذه  بهذا  واالجتماعي  والرياضي 
للجماعة سيال من األسئلة والمالحظات وضعها بين يديه المجلس الجهوي 
للحسابات، تهم في مجملها العالقة بين الجماعة وشركات التنمية المحلية، 
الطرفين ومن خالل  العالقة بين  فإن  التي توصلنا بها  وبحسب األخبار 
المالحظات غير واضحة، إذ يظهر بأن الجماعة هي مجرد دافع لألموال 

لهذه الشركات دون أن تكون لها كلمة عليها...

الرام تعزز اأ�سطولها بطائرات مكتراة لنقل 61 األفا من الحجاج
الخطوط الملكية المغربية أنها قامت بتعزيز إمكانياتها المادية 
والبشرية وتعبئة جميع أطقمها من أجل تمكين الحجاج الميامين 
من التنقل في أحسن الظروف. كما بادرت الخطوط الملكية المغربية إلى 
مئات  عبر  مقعد   61.000 من  أزيد  يوفر  استثنائي  برنامج رحالت  وضع 
الرحالت التي تربط عددا من المدن المغربية بكل من جدة والمدينة المنورة. 
وبخصوص موسم العمرة لسنة 2023 الذي يمتد من 18 مارس إلى 4 ماي 
2023 ستوفر الخطوط الملكية المغربية 28.000 مقعد. وسيتم تأمين الرحالت 
عبر طائرات الشركة الوطنية باإلضافة إلى طائرة كبيرة ذات قدرة استيعابية 
تناهز 436 مقعدا سيتم استئجارها. وبالتالي سيتم برمجة رحالت مباشرة 
انطالقا من المدن المغربية التالية: الدار البيضاء والرباط وطنجة ووجده 
وفاس ومراكش وأكادير في اتجاه كل من جدة والمدينة المنورة. وأوضحت 
الناقلة الوطنية أنها ستعبئ كذلك أطقمها لعملية الحج لسنة 2023، خالل 
الفترة الممتدة ما بين 02 يونيو و 22 يوليوز 2023 )مرحلة الذهاب من 02 
إلى 22 يونيو، ومرحلة اإلياب من 02 إلى 22 يوليوز(، والتي تتزامن وفترة 
الذروة لفصل الصيف، حيث ستبرمج الخطوط الملكية المغربية 54 رحلة. 
وإلنجاح هذه العملية ستسخر الشركة الوطنية أسطولها الخاص باإلضافة 
إلى استئجار طائرتين اثنتين بطاقة استيعابية تناهز 350 مقعدا لكل منهما.
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فاطمة حلمي 

جاءت مسرحية املركبة في سياق االحتفاء باليوم 
املتلقني-الجمهور  ذاكرة  لتنعش  للمرأة  األممي 
مرور  رغم  يتغير  لم  الحدث  طعم  بأن  لهم  وتوكد 
ينقص  ولم  يغيرها  لم  الحدث  مرارة  األعوام؛ 
التي  الهدايا  قائمة  يتصدر  الذي  الجوري  حدتها 
ثامن  اليوم-الذكرى:  هذا  النساء  من  للبعض  تقدم 
مارس من كل سنة. املركبة عرض مسرحي تراجيدي 
بامتياز، لكن ملاذا االحتفاء بمأساة إنسانية بصيغة 
كان  وإن  للفرح؛  فيها  حيز  ال  مأساوية؟؟  أكثر  هي 
الفينة  بني  يقذف،  اللوزيني(  محمد  )الفنان  عايش 
ببعض  املتفرجني  نحن  وجوهنا  في  واألخرى، 
الذاتية بشكل ساخر  العبارات من صلب تساؤالته 
تحمل  على  وحثه  العرض  في  املتفرج  به  يقحم 

مسؤولية واقع القهر املعيش. 
إلى  املركبة  تنقلنا  دراماتيكي  حواري  بأسلوب 
من  رحلة  هي  غرابة..  أكثر  زمن  في  غريب  كوكب 
عالقة  تجسده  الذي  املشترك  خارجها  إلى  الذات 
عايش بعايشة )الفنانة نسيمة عنان( واملقصود هنا 
ينقله حوار  ما  من خالل  باملرأة   الرجل  هو عالقة 
لوم  لعايش.  عايشة  توجهه  الذي  باللوم  مشحون 
لذكورة  الخضوع والخنوع  تاريخ  به عايشة  تجرد 

منفلتة من عقال الرجل-عايش، فنحن نسمعه يعلق 
على ذلك مستفهما : 

- »هيه .. هيه ومالي أنا ؟ ماشي راجل؟ ثم يلتفت 
جهة املشاهدين ويضيف : وأنا شكون؟؟«

على  يعمل  فهل  بشك؛  يقينا  عايش  يستنكر 
اإلنكار  بقوة  بآخر  الفعلي  الواقع  استبدال 
والسخرية. لكن عايشة تقطع أوصال اإلنكار بتذكيره 
بلحظات تضييقه على حريتها؛ فما يلبت يرد عليها 

بنبرة تصور بوضوح هذا االنفصام التراجيدي :
- »ومعايا شحال خرجتي وتساريتي و...«

- »بغيت نكون مستقلة ونتنفس الحرية«
- »إيه ولكن أنا راجل وكنغير«

من  يقربنا  الحوار  من  املقتطف  هذا  كان  إذا 
في  جذوره  الضاربة  والخنوع  الخضوع  تاريخ 
بني  موزع  فرد  كل  عقلية  في  الثاوي  الفصام  وحل 
الزائفة  الحداثة  ورجولة  املقيتة  التقليدانية  ذكورة 
املركبة  إياه  تمنحنا  الذي  السفر  فإن  املزيفة؛  أو 
الفضائية في بعده الرمزي ليزيح النقاب عن الواقع 
صدئة  عالقة  واملرأة،  الرجل  بني  للعآلقة  املأزوم 
بانحباسها في بؤرة السؤال الوجودي-األبدي : من 
)عندما كان عايش وعايشة في  بيده األمر من قبل 
كوكب األرض( ومن بعد )زمن تواجد عايش وعايشة 

في كوكب آخر(؟

املسرحي  النص  يقاربه  سؤال  األمر؟  بيده  من 
بصيغة أكثر مرارة حينما ينقلب األمر على صاحبه؛ 
فأمام إصرار عايش على العودة إلى األرض يتجذر 
رفض عايشة ليحسم األمر بينهما فيما بعد  بالطريقة 
التي قلت عنها سابقا بأنها أكثر مرارة ألنها ستزيد 
الطني بلة في مسار تلك العالقة، إنه ما يطلق عليه 
مصطفى حجازي في مؤلفه »سيكولوجية التخلف/

تماهي  أي  التماهي؛  مسلكيات  املقهور«  االنسان 
عايشة  يشاهد  فالجمهور  باملتسلط.  عليه  املتسلط 
كيدا  تكيد  واالستالب  القهر  ›عيشة‹  تشكو  التي 
بعايش عندما تسحبه وهو في غفلة من أمره)عايش 
في حالة سكر وال يدري عن حاله شيئا( وتنزل به في 

كوكب ال يدري كالهما عن أمره أي شيء.
ويستفيق  مصيره،  مستغربا  عايش  ويستفيق 
معه الجمهور على صدى صوت عايشة تختلط فيه 

نبرة متحسرة بنبرة آمرة:
نكون  بغيت  ودابا  معاك...  قاسيت  »شحال   -

حرة... اعطيني ساروت الحكام«
هل هو صدى الرغبة الفعلية في التحرر واالنعتاق 
من قيود العبودية والسلط التحكمية أم هو صدى 

رغبة جامحة في االنتقام ورد االعتبار املوؤود؟؟؟
الناظم  الخيط  أن  يظهر  عندما  ذاك،  وال  هذا  ال 
تمت  ال  أخرى  يد  في  متأصل  األحداث  ملجريات 

لإلرادة البشرية بصلة.. يد الشيطان )الفنان هشام 
نحو  باألحداث  يسير  الذي  »الزار«  هو  شوكي(. 
األبدي  سالحه  مستخدما  مشيئته  وفق  التحقق 
والفتاك : الوسوسة. ونحن ال ننسى هنا ان الكينونة 
العدم تتكشف فقط ببعدها  إلى  السائرة  اإلنسانية 
التاريخي باملعنى الذي يؤكده الفيلسوف هيدغر من 
خالل اشارته الى ارتباط الحقيقة بالتاريخ ومن تم 
البشري  الفعل  الذي يخلفه  األثر  الحقيقة هي  كون 
زمانية.  نواة  حقيقة  لكل  الوجود؛  روزنامة  على 
لهذا يصبح حضور الشيطان مؤشرا على عجز كل 
البدئية،  بالحقيقة  اإلمساك  من عايش وعايشة عن 
فقط  وليس  يوم  لكل  الجوهري  السؤال  ويصبح 

لذكرى ما عبر هو : متى بدأ القهر واالستالب؟
مسرحية  في  -املتخفي  الحاضر  هذا  بعث  لعل 
املركبة وجعله يركح في كل ارجاء خشبة املسرح لم 
يكن مللء ثمة فراغ؛ بل اني اعتقد ان األمر ليسحب 
مرأى  على  تندحر  وحيث  ذواتهم  خارج  املتفرجني 
الجمع  فيتكونن  ذكر/انثى  االزلية  الثنائية  منهم 
زوايا  كل  من  صوت  له،  ثاني  ال  واحدا  املتعدد 
البشر مسوغا  يدب في سراديب  الذي  الوجود هو 
وتارة  املجتمع  باسم  تارة  الفعل  ابجديات  كل  لهم 
باسم املعتقد، وفي كل حني يمنحهم مسمى ما كان 
على  التصوير  هذا  هو  جميل  فكم  الحسبان،  في 

الواقع  ارض  على  بشع  هو  وكم  املسرح،  خشبة 
اضطهاد االنسان لإلنسان امتثاال لوسوسة / صوت 

ذاك »الزار« بمسميات شتى: 
- هيه، راك انت الراجل...

- وانت، وا املراة...
هو  ما  بني  بالتشظي  موسوم  معيش  واقع  في 

كائن وماينبغي أن يكون :
-وا عايشة يااله نرجعو الرضنا...وترجعي كيف 

كنتي...
-ال... بغيت نكون حرة...

نفسهما  أمام  عايشة  وكذلك  عايش  يتكشف 
فيتبدى لهما عجزهما أمام وجود المتناه يسير فيه 
سوى  بد  من  يجدان  فال  نهايته،  صوب  منهما  كل 
العود االبدي إلى الذات-إلى داخلها والسكن معا في 
صوت واحد ال جنس له في انتظار أن يسدل الوجود 
املمثلون  فيها  يتملك  ال  مسرحية  كل  على  الستارة 

جرأة القول..
من  كل  ويتكونن  املكان  املصابيح  تنير  وفجأة 
عايش وعايشة صوتا ال تفاوت فيه بني نبرتني من 

جنس أزلي: 
الروح  فراغات  سيمأل  من  نحن  االنسان...  نحن 

ونصنع حيزا من الوقت للقادمني.

وهواة  الرياضيني  من  العديد  اهتمام  محور  كانت  بعدما 
أكثر األنشطة  من  اليوم  أصبحت  والقمم،  الجبال  تسّلق 

الشتوية الرئيسية لجميع أفراد األسرة.
من  مهمًا  موردًا  تشكل  التي  الشتوية  التزلج  رياضة  إنها 
املحلي  في الناتج  مساهمتها  تشكل  التي  السياحة  موارد 
Sta- »ستاتيستا«  مؤسسة  بيانات  وفق   ،10.4%  اإلجمالي
tista، فيما تقدر سياحة مساهمة التزلج وحدها بنحو %2 من 

الناتج.
ولذا، واكبت منتجعات التزلج في جميع أنحاء العالم اإلقبال 
نطاق النشاطات  توسيع  خالل  من  ممارسته،  على  الكبير 

الترفيهية والرياضية.
ورغم أن أشهر منتجعات التزلج على الجليد في العالم تقع 
األوملبية  األلعاب  دورة  أن  إال  الشمالية،  وأميركا  أوروبا  في 
الشتوية لعام 1998 وضعت اليابان بقوة على خريطة التزلج، 
وأدى بحث املتحمسني للثلج على مدار العام إلى جذب املزيد 

من االهتمام.
عند  الحسبان  في  تؤخذ  التي  االعتبارات  من  العديد  وثمة 
أهم  يكون  وقد  إجازتكم،  لقضاء  للتزلج  منتجع  أفضل  اختيار 
املعايير تنوع التضاريس واألماكن املذهلة التي ال تخطر ببالكم.
تعتبر منطقة ويسلر في كولومبيا الكندية من أفضل املناطق 
العالم، وهي واحدة من  التي تجذب املتزلجني من كافة أنحاء 
تضم  التي  املتميزة  املنتجعات  من  العديد  تضم  مناطق  عدة 
الرياضيون  يقصدها  التزلج،  في  متخصصة  أوملبية  مسارات 

الدوليون.
التي  األماكن  من   Whistler Blackcomb مرتفعات  وُتعد 
التراثي، على  الطابع  ذات  الطبيعية  املناطق  باتت على الئحة 
 100 أنها ال تزال محافظة على طبيعتها منذ أكثر من  اعتبار 

سنة.
كذلك توفر التضاريس املركبة القابلة لالنزالق أكثر من 200 
كهربائيًا،  مصعدًا   37 طريق  عن  إليها  الوصول  يمكن  مسار 
أطول  ليشكل  كيلومترات،   3 املصاعد  هذه  أحد  ارتفاع  ويبلغ 
التقنية  املرافق  العالم.وهذه  في  مدعومة  غير  رفع  مسافة 
التضاريس تطل  املتميزة مقترنة أيضًا بمجموعة متنوعة من 
على جبل ويسلر ونهر هورستمان الجليدي في بالك كومب، ما 

يجعل املكان جديرا بالزيارة ولو مرة واحدة.
الرياضية،  الجذب  مناطق  عمق  إلى  بقوة  اليابان  دخلت 
يونايتد«  »نيسيكو  منطقة  وُتعرف  التزلج،  رياضة  وتحديدًا 

بأنها واحدة من أجمل مناطق التزلج عامليًا.
حوالي  بعد  على  مترابطة،  تزلج  منتجعات   4 تضم  فهي 
البالد،  شمال  هوكايدو  جزيرة  في  سابورو  من  كيلومترا   90
 Hanazonoو Grand Hirafuو Niseko Village وتشمل
وAn‹nupuri، التي تشكل تضاريسها املتنوعة على منحدرات 
البراكني فرصة مرعبة ومسلية في الوقت نفسه، كما تضم أيضا 
في  فوجي  »جبل  منطقة  إلى  تقودكم  التي  املمرات  من  العديد 

هوكايدو«.
وتغطي املسارات املجهزة واملتنزهات الثلجية نصف الجبل، 
يضم  جبلي شاسع  عن سفح  عبارة  اآلخر  الوجه  أن  في حني 

املئات من القرى التقليدية اليابانية.
تعد مناسبة  ورغم أنها تشتهر بالفخامة، إال أن »نيسيكو« 
امليزانيات  أصحاب  من  أو  املبتدئني  الرياضة  هذه  لرواد  جدا 

البسيطة، إذ أن أكثر من ثلثي مساراتها مخصص للمتزلجني 
املبتدئني واملتوسطني.

باألحذية  واملشي  الجليد  على  التزلج  فرص  املنتجع  ويوفر 
رحلة  ألي  ميزة  وهي  الساخنة،  الينابيع  ومنتجعات  الثلجية 

إلى اليابان.
سمحت سمعتها الراقية وجذبها مشاهير العالم، بأن تتحول 
آخر يحتضن  إلى  الفرنسية من مكان عادي  مدينة كورشوفال 

مئات النشاطات الترفيهية.
املتخصصة  األماكن  أفضل  من  واحدة  املنطقة،  هذه  وباتت 
املتنوعة،  الجغرافية  لطبيعتها  نظرا  العالم،  حول  بالتزلج 
التي  للتزلج  املتخصصة  املناطق  من  العديد  على  واحتوائها 

تناسب جميع املستويات.
التزلج  مسارات  من  كيلومتر   600 نحو  املنطقة  تضم  كما 

املترابطة عبر 10 قمم يتخطى ارتفاعها 2500 متر.
تضاريس  من  كيلومترا   150 من  أكثر  أيضا  املنطقة  وتقدم 
التزلج في جبال األلب التي يمكن الوصول إليها بواسطة 60 

مصعدا.
وفي كل سنة، يقصد هذه املنطقة ما ال يقل عن 20 ألفا من 
االستحمام  إلى  إضافة  بالتزلج،  ينعمون  فهم  العالم،  أثرياء 
باملياه املعدنية وسط الطبيعة، والتي تتم تدفئتها، كما يمكنهم 
أيضا املشاركة في الفاعليات الترفيهية التي تتضمن ورش عمل 

تخص صناعة الشوكوال.
ال يمكن أن يتم استثناء سويسرا وجمالها من ضمن قائمة 
فيعتبر  بالتزلج.  الخاصة  املنتجعات  أفضل  تضم  التي  الدول 
منتجع زيرمات من أفضل األماكن التي يحلم بها جميع أفراد 
األسرة، فباإلضافة إلى كونها تضم مئات مسارات التزلج التي 
تراعي كافة األعمار واملستويات، من مبتدئني إلى النخبة، فهي 
ُتعد واحدة من أجمل املناطق التي يمكن للزائر الجلوس فيها 

لتأمل الطبيعة.
وتضم أيضا مناطق التزلج مئات املصاعد التي تساعد في 

نقل السياح إلى أعلى القمم الجبلية.
السلطات  من  خاصة  بيانات  وبحسب  املاضي،  العام  وفي 
في  متزلج   2000 عن  يقل  ال  ما  املصاعد  نقلت  السويسرية، 

الساعة إلى أعلى القمم، وإلى نهر ماترهورن الجليدي.
ثيودول  نهر  على  الواقعة  الثلجية  زيرمات  حديقة  ُتعد  كما 
الجليدي واحدة من أعلى الجبال في جبال األلب، وهي أيضا 
بقعة ساخنة للمتزلجني على الجليد، وتجذب سنويا ما ال يقل 

عن مليون سائح.

أنها  الجمعة،  أعلنت نيوزيلندا، 
التي  األجهزة  توك« على  ستحظر »تيك 
الخاصة  الشبكة  إلى  الوصول  يمكنها 
باألمن  تتعلق  مخاوف  بسبب  بالبرملان، 
من  تحد  دولة  أحدث  لتصبح  اإللكتروني، 
الفيديو  مقاطع  مشاركة  تطبيق  استخدام 

على األجهزة ذات الصلة بالحكومة.
العالم  مستوى  على  املخاوف  تصاعدت 
الصينية  الحكومة  وصول  إمكانية  حيال 
مستخدمي  اتصال  وبيانات  أماكن  إلى 
الشركة  طريق »بايتدانس«،  عن  التطبيق 
الضوء  وُسلط  توك«.  لـ«تيك  الصينية  األم 
على مدى شدة هذه املخاوف هذا األسبوع، 
جو  األميركي  الرئيس  إدارة  عندما طالبت 
توك«  لـ«تيك  الصينيني  املالكني  بايدن 
فسيواجه  حصصهم وإال  من  بالتخلص 

التطبيق حظرًا في البالد.
على  وفي نيوزيلندا، سُيحظر »تيك توك« 
إلى  الوصول  يمكنها  التي  األجهزة  جميع 

شبكة البرملان، بحلول نهاية مارس.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرملانية، 
رسالة  في  مونتيرو،  غونثاليث  رافاييل 
القرار  إن  لـ«رويترز«،  اإللكتروني  بالبريد 
األمن  خبراء  من  املشورة  تلقي  بعد  خذ  اُتّ
الحكومة  داخل  ومناقشات  اإللكتروني 

هذه  على  »بناء  وأضاف:  أخرى.  دول  ومع 
غير  األخطار  أن  الخدمة  قررت  املعلومات، 
في  الحالية  البرملانية  البيئة  في  مقبولة 
إجراء  إلى إمكانية  وأشار  نيوزيلندا«. 
التطبيق  إلى  ترتيبات خاصة ملن يحتاجون 

ألداء وظائفهم.
في  هيبكنز،  كريس  الوزراء  رئيس  ولفت 
تعمل  نيوزيلندا  أن  إلى  صحافي،  مؤتمر 
وأوضح  األخرى.  الدول  عن  مختلف  بشكل 
مشورة  والوكاالت  اإلدارات  »تتبع  قائاًل: 
مكتب أمن االتصاالت الحكومية في ما يتعلق 
واألمن  املعلومات  تكنولوجيا  بسياسات 

اإللكتروني«.
)الجيش(  نيوزيلندا«  دفاع  »قوة  وأكدت 
والتجارة،  الخارجية  الشؤون  ووزارة 

الجمعة، حظر »تيك توك« على أجهزة العمل. 
وذكر متحدث باسم قوة الدفاع، لـ«رويترز«، 
لحماية  احترازي  »نهج  الخطوة  هذه  أن 

سالمة األفراد وأمنهم«.
كانت اململكة املتحدة حظرت التطبيق أمس 
بأثر  بالحكومة  الهواتف  على  الخميس 
فوري. وأمام الجهات الحكومية في الواليات 
التطبيق  لحذف  مارس  نهاية  حتى  املتحدة 

من األجهزة التابعة لها.
الحظر  عمليات  أن  توك«  »تيك  ورأت 
خاطئة«  »مفاهيم  إلى  تستند  األخيرة 
أوسع  سياسية  جغرافية  بعوامل  ومدفوعة 
 1.5 من  أكثر  إنفاقها  إلى  مشيرة  نطاقًا، 
أمن  لتحقيق  كبيرة  جهود  على  دوالر  مليار 

البيانات، ورفضت اتهامات التجسس.

كشفت بعثة أثرية مصرية أملانية مشتركة عن مزيد من بقايا معبد 
الشمس في منطقة املطرية شرق القاهرة، أثناء استكمال الحفائر في 
متحف املسلة املفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية، في 

مدينة أون املصرية قديمًا التي ُعرفت الحقًا باسم هليوبوليس.
وكانت أون مركزًا دينيًا مهمًا في مصر القديمة، واشُتهرت بوجود 
عدد كبير من األعمدة واملسالت الكبيرة، وفيها مقابر تعود إلى الدولة 

القديمة، مثل مقبرتي بانحسي وخنسو عنخ.
البعثة  أن  الخميس،  بيان  في  واآلثار،  السياحة  وزارة  وأعلنت 
املشتركة بني املجلس األعلى لآلثار وجامعة اليبزغ األملانية نجحت 
في الكشف عن تتابع من أرضيات من املالط األبيض ومبان من الطوب 
اللنب، يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من األلف األولى قبل امليالد.
وأضاف البيان أن ما ُعثر عليه يدل على وجود استقرار في هذا 

الجزء من املعبد خالل العصرين البطلمي والروماني.
مصطفى  لآلثار،  األعلى  للمجلس  العام  األمني  عن  البيان  ونقل 
خالل  الحفائر  أعمال  البعثة  استكمال  املقرر  من  إنه  قوله  وزيري، 
املواسم املقبلة، لدراسة وتوثيق ما كشف عنه، باإلضافة إلى أعمال 

الحفائر في املنطقة املحيطة باملتحف املفتوح في املسلة.
األعلى  املجلس  املصرية في  قطاع اآلثار  رئيس  جانبه، صرح  من 
بأن  عشماوي،  أيمن  املصري،  الجانب  من  البعثة  ورئيس  لآلثار 
البعثة نجحت خالل موسم حفائرها الحالي في الكشف عن عدد من 
النواويس من حجر الكوارتزيت من عهد امللك حور محب من األسرة 

الثاني من األسرة السادسة  للملك بسماتيك  الثامنة عشرة، وأخرى 
والعشرين مصنوعة من حجر الجريواكة، إضافة إلى أجزاء من تمثال 
ملكي لم يتحدد صاحبه حتى اآلن، لكن مالمحه الفنية ترجح أن يكون 

من عصر الدولة الوسطى أو عصر االنتقال الثاني.
قد   2012 عام  منذ  املطرية  منطقة  في  تعمل  التي  البعثة  وكانت 
نجحت خالل موسم الحفائر املاضي في الكشف عن أجزاء من بقايا 
التماثيل تعود لعصور مختلفة من  إلى جانب عدد كبير من  املعبد، 

الحضارة املصرية القديمة.

نيوزيلندا تحظر »تيك توك« على الأجهزة المرتبطة بالبرلماناأف�ضل المنتجعات الثلجية لعام 2023

اكت�ضاف مزيد من بقايا معبد ال�ضم�س بم�ضر
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دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة 
القدم للسيدات ألقل من 20 سنة 

انتصار المغرب على 
تونس بنتيجة 0-3

من  ألقل  القدم  لكرة  النسوي  المغربي  المنتخب  تفوق 
20 سنة على نظيره التونسي بثالثية نظيفة في المباراة 
التي جمعت بينهما، أول أمس الخميس، على أرضية ملعب 
الباجي قائد السبسي بالكرم )الضاحية الشمالية لتونس(، 

برسم الجولة الثانية لدورة اتحاد شمال إفريقيا.
المغربي توقيع كل من نورا  المنتخب  أهداف  وحملت 
النهيلي )د 4( وأمل شركان )د 45+2( و أميمة هدية )د 50(.

وتواجه النخبة الوطنية،التي دشنت مشاركتها في هذه 
الدورة ،الثالثاء الماضي، بالتعادل مع نظيرتها الجزائرية 
1-1، المنتخب المصري يومه السبت برسم الجولة الثالثة 

األخيرة.

القرعة تفرز مباريات 
مشوقة في دور ثمن نهاية 

كأس العرش 

أسفرت عملية سحب قرعة دور ثمن نهاية كأس العرش في 
كرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 ، التي جرت أول 
أمس الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة 
)ضواحي سال( عن مباريات قوية خاصة تلك التي ستجمع 
بين أندية البطولة االحترافية األولى. وكانت نتائج القرعة 

على الشكل التالي:

- اتحاد الفتح الرياضي ............... أولمبيك آسفي
- الدفاع الحسني الجديدي ........ شباب بنجرير

- شباب هوارة .......................... نهضة الزمامرة
- الفتح البيضاوي .................... شباب المحمدية

- الجيش الملكي ..................... سطاد المغربي
- حسنية أكادير ....................... الرجاء الرياضي
- إتحاد طنجة ......................... الوداد الرياضي

- أولمبيك خيبكة .................. نهضة بركان

المرحلة الثانية من طواف سباق 
الدراجات لجهة مراكش - آسفي 

أشرف الدغمي ينتزع 
القميص األصفر

فاز الدراج أشرف الدغمي بالمرحلة الثانية من طواف 
آسفي في دورته األولى،  سباق الدراجات لجهة مراكش - 
والتي ربطت، أول أمس الخميس، بين مدينتي قلعة السراغنة 
120 كلم، لينتزع بذلك القميص  وابن جرير، على مسافة 

األصفر من الدراج يوسف بدادو.
وقطع الدغمي )عصبة مراكش - آسفي( مسافة السباق 
في ظرف 2 س و39 د و39 ث متقدما على عدنان عربية 
)عصبة مراكش - آسفي( بفارق ثانية واحدة، وعادل العرباوي 
)عصبة بني مالل - خنيفرة( بفارق 47 ث، فيما حل يوسف 
بدادو )عصبة فاس - مكناس(، الفائز بالمرحلة األولى، التي 
ربطت، أمس األربعاء، بين مدينتي مراكش وقلعة السراغنة، 

في المركز ال28.
وبات الدغمي يعتلي صدارة الترتيب العام حسب النقط 
برصيد 40 نقطة، متقدما على عادل العرباوي بفارق نقطتين، 
في  ليحل  نقطة   25 في  بدادو  يوسف  رصيد  تجمد  فيما 

المركز الثالث.
ويشارك في الدورة األولى لطواف سباق الدراجات لجهة 
مراكش – آسفي، الذي تنظمه عصبة الجهة، تحت إشراف 
الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، من 15 إلى 19 
مارس الجاري، حوالي 70 دراجا يمثلون مختلف الجهات 

والعصب بالمملكة.

بالكونغو،  الخميس  أمس  أول  البيضاوي،  الوداد  فريق  حل 
الخامسة  ال��ج��ول��ة  ب��رس��م  حاسمة  م��واج��ه��ة  تنتظره  حيث 
فريق  أم��ام  إفريقيا  أبطال  عصبة  لكأس  مجموعات  دور  من 
 . السبت  يومه  تجرى  التي  المواجهة  وه��ي  ك��ل��وب،   فيتا  

تدريبية  حصة  ال��وداد  فريق  خاض  المباراة،  لهذه  استعداد 
ال����ذي سيحتضن  ال��رئ��ي��س��ي  ال��م��ل��ع��ب  ف��ي  ال��ج��م��ع��ة  أم���س 
على  أو  الفوز  تحقيق  الالعبين  وطموح  بالكونغو،  المباراة 
نقطة  البيضاوي  الفريق  يكفي  إذ  بالتعادل  ال��ع��ودة  األق��ل 

النهائي.  ال��رب��ع  دور  إل��ى  التأهل  وتأكيد  لضمان   واح���دة 
الوداد،للتذكير، يتصدر المجموعة األولى بتسع نقط، فيما يأتي 
في المركز الثاني فريق شبيبة القبائل الجزائري بسبع نقط ، 
وبيرو أتلتيكو  األنغولي بأربع نقط، فيما يقبع فيتا كلوب في 

المركز األخير بثالث نقط  فقط. 
من جانبه، شد فريق الرجاء البيضاوي، أول أمس الخميس 
الرحال بأوغندا، ليحل ضيفا على فريق بونا موايا األوغندي،في 
المجموعات  دور  من  الخامسة  الجولة  برسم  تجمعهما  مباراة 
لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.وتجرى المباراة يومه السبت بداية 
12 نقطة متصدرا  الرجاء  الثالثة ظهرا.وفي جعبة  من الساعة 
مجموعته وضامنا بطاقة التأهل،وخلفه في المركز الثاني فريق 
سيمبا بست نقط،وفريق حوريا كوناكري في الصف الثالث بأربع 

نقط،فيما يقبع بونا موايا في الصف األخير بنقطة واحدة فقط.
ويبحث فريق الرجاء في مباراة يومه السبت عن نقطة واحدة 
يحقق  لم  ولو  لكنه  متصدرا،  المجموعات  دور  ينهي  لكي  فقط 
لمجموعته.  متصدرا  الدور  هذا  ليختم  معه  الحظوظ  فكل  ذلك 
علما أن الرجاء هو أول من ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي 
كأول المجموعة، وتأهل بعده كل من جاره الوداد وصن داونز 

من جنوب أفريقيا
لإلشارة، وبعد اختتام مباريات دور المجموعات، ستجرى قرعة 
 2023 أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  وتهم   الموالي  الدور 
،بحسب ما أعلنه االتحاد األفريقي لكرة القدم من قبل، في بداية 
شهر أبريل القادم، ومن المفترض أن تقام مباريات ربع النهائي 

في الفترة ما بين 21 أبريل إلى 29 من الشهر ذاته. 

عزيز بلبودالي

الرجاء والوداد يراهنان عىل مواصلة نجاحهام يف دور املجموعات 

الوداد في الكونغو بحث� عن نقطة لت�أكيد الت�أهل 
والرج�ء في اأوغندا بحث� عن ال�صدارة

لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  أكد 
إنفانتينو،  جياني  )فيفا(،  القدم 
أن  بكيغالي،  الخميس  أمس  أول 
مضاعفة عدد المنتخبات اإلفريقية 
في نهائيات كأس العالم سيساهم في 
تطوير الكرة اإلفريقية ومنح المزيد 
 من الفرص للمواهب الكروية بالقارة.
مؤتمر  ف��ي  إنفانتينو،  وأوض���ح 

انتخابه  إع��ادة  بمناسبة  صحفي 
لوالية ثالثة على رأس الفيفا خالل 
االتحاد  العامة  الجمعية  أشغال 
المنعقدة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��دول��ي 
 « فيفا  أن  الرواندية،  بالعاصمة 
المخصصة  المقاعد  عدد  رفع  قرر 
مونديال  في  اإلفريقية  للمنتخبات 
2026 إلى 9.5 مقعد وأيضا زيادة 

ستشارك  التي  المنتخبات  مقاعد 
 ،2023 ال��س��ي��دات  م��ون��دي��ال  ف��ي 
ستتيح  ال��ق��رارات  ه��ذه  أن  مبرزا 
المواهب  من  ع��دد  ألكبر  الفرصة 
 الكروية من أجل تطوير إمكاناتها. 
وأش���ار رئ��ي��س االت��ح��اد ال��دول��ي 
عدد  مضاعفة  أن  إلى  القدم  لكرة 
المشاركة  اإلفريقية  المنتخبات 

عالوة  العالم،  كأس  نهائيات  في 
على إطالق الفيفا لبرنامج لتطوير 
مسابقات قارية للفئات العمرية خالل 
السنوات األربع المقبلة سيكون له 
أثر كبير على مستقبل الكرة االفريقية 
الالعبين  من  العديد  وسيساعد 
مواهبهم. ص��ق��ل  ع��ل��ى   ال��ش��ب��اب 

رئيس » الفيفا« يتعهد بالرفع من عدد المنتخبات اإلفريقية في المونديال

عصبة أبطال إفريقيا

الـريـــاضي
السبت-االحد 18-19 مارس 2023 املوافق 25-26 شعبان 1444العدد 13.403 11

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

عزيز بلبودالي

لم يكن منتظرا أن تشهد بطولة العالم للمالكمة 
النسوية التي تحتضنها نيودلهي بالهند من 13 
إلى 27 من مارس الجاري،كل هذا العدد الكبير من 
المشاركات من مختلف دول العالم، إذ حسب ما 
قاله عثمان فضلي المدير التقني للجامعة الملكية 
المغربية للمالكمة،في تصريح خص به جريدة » 
االتحاد االشتراكي« مباشرة من الهند، فالبطولة 
تشارك فيها 325 مالكمة من 65 بلد، وتم، نتيجة 
لكل هذا الحضور الكبير،برمجة المنافسات على 64 
دور إقصائي، تعفى من أكثر من دور المصنفات في 
المراكز المتقدمة من التصنيف العالمي للمالكمات 
كما هي حالة البطلة المغربية خديجة مرضي التي 
ستلعب في الدور الربع نهائي مباشرة يوم األربعاء 
المقبل أمام الفائزة من النزال الذي سيجمع مالكمة 

من الصين بمالكمة من الفيتنام.
في هذا اإلطار، تدخل المالكمة المغربية ياسمين 

موتقي أجواء البطولة يومه السبت، لتنازل الهنغارية 
ليال زيليزكي عن وزن 48 كلغ عن الدور األول،كما 

تلعب رباب شدار برسم الدور الثاني، في نفس يومه السبت أمام 
لين سي إين عن وزن 50 كلغ.

يوم األحد، وعن الدور الثاني، تنازل وداد برطال عن وزن 54 كلغ 

إنخجرال من منغوليا،فيما تلتقي خديجة مرضي 
عن وزن زائد 81 كلغ يوم األربعاء المقبل،في دور 
من  مالكمة  يجمع  نزال  من  الفائزة  النهائي  ربع 

الصين بنظيرتها من الفيتنام. 
التصريح  نفس  ف��ي  فضلي  عثمان  وأض���اف 
للجريدة، أنه للوصول إلى منصة التتويج،وأمام 
هذا الحضور المكثف للمالكمات العالميات، يجب 
قطع أشواط صعبة وعديدة والتحلي بالعزيمة وقدرة 
التحمل،خصوصا أن القرعة لم تكن رحيمة وأكيد 
كل الباحثات عن التتويج سيصطدمن بمنافسات 

قويات ومن مدارس مختلفة.
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ح��ظ��وظ م��م��ث��الت ال��م��الك��م��ة 
الوطني  المدير  فضلي  عثمان  المغربية،أوضح 
المغربيات  البطالت  أجود  اختيار  تم  التقني،أنه 
واللواتي هن في كامل جاهزيتهن،وأكيد الجامعة 
وفرت لهن كل شروط اإلعداد الجيد، وبالتالي فهن 
للتنافس على صعود منصة  االستعداد  أتم  على 
التتويج في هذا المحفل العالمي. وأكيد أيضا،يقول 
فضلي، المالكمات المغربيات يحملن طموح التفوق 
وحلم رفع الراية المغربية وحظوظهن ستكون قائمة 

وهن اللواتي قمن بتحضيرات في المستوى الجيد.

عثامن فضيل )وسط الصورة( متفائل رغم قوة املنافسات

أربع مغربيات يرفعن التحدي يومه السبت أمام 325 مالكمة من 65 بلد في بطولة العالم بالهند

أش����اد وف���د م���ن ال��ك��ون��غ��رس 
األمريكي، الخميس بالدار البيضاء، 
بريادة جاللة الملك محمد السادس، 
في  االس��ت��ق��رار  تحقيق  أج��ل  م��ن 
أهمية  مؤكدا  بأسرها،  المنطقة 
السالم  تعزيز  ف��ي  ال��ري��ادة  ه��ذه 

واالستقرار.
اإلخبارية  للقناة  تصريح  وفي 
M24 التابعة لوكالة المغرب العربي 
لألنباء قال عضو الكونغرس، سالود 
أن  »نؤكد  )كاليفورنيا(  كارباخال 
إح��الل  ف��ي  الملك  ج��الل��ة  ري���ادة 
االستقرار في المنطقة مهمة للغاية 
السالم  تعزيز  مواصلة  أج��ل  من 

واالزدهار االقتصادي الذي لمسناه«.
وبعد أن أشاد بالتقدم المحرز في المغرب 
الكونغرس،  أبرز عضو  قطاعات،  عدة  في 
رفقة  المغرب  إلى  بزيارة عمل  يقوم  الذي 
مشرعين أمريكيين آخرين، أن هذه الزيارة 
من  ومكنت  ومثمرة«،  مفيدة  »جد  كانت 
معاينة »تنزيل رؤية صاحب الجاللة« من 
في  ريادته  وكذا  المغرب،  في  التقدم  أجل 

المنطقة.
وقال كارباخال إنه »ال يمكن إال مالحظة 

التقدم المحرز«، مبرزا في هذا السياق أنه 
»ال يمكن أن يكون لدينا شركاء أقوى في 

هذه المنطقة من إفريقيا«.
وفي إشارة إلى زيارة الوفد لميناء طنجة 
أهمية  الكونغرس  أبرز عضو   ، المتوسط 
هذه البنية التحتية في ما يخص النشاط 
االقتصادي و«أثره اإليجابي على المغرب 

والمنطقة بأسرها«.
وقال كارباخال »يسعدني أن أرى الواليات 
المتحدة تواصل تعزيز شراكتها وتحالفها 

مع المغرب«.
الكونغرس  عضو  أعربت  جهتها،  من 

عن  )تكساس(  غارسيا  سيلفيا 
الملحوظ  »انبهارها«ب�«التقدم 
جاللة  رؤية  بفضل  تحقق  الذي 

الملك«.
طنجة  ميناء  عن  وبالحديث 
أن  غارسيا  اعتبرت  المتوسط، 
»التقدم الذي تم إحرازه منذ سنة 
2003 والواقع على األرض بعد 
عشرين سنة يعد مذهال ومتميزا«، 
الذي جعل من  بالمغرب  مشيدة 
اقتصاديا  »محركا  الميناء  هذا 
لهذه  بالنسبة  فقط  ليس  قويا، 
المنطقة، ولكن في الواقع لجميع 

األسواق العالمية«.
وقالت إن المغرب يتموضع »في موقع 
جيد جدا لمواصلة كونه رائدا ونموذجا في 
هذه المنطقة«، سواء في ما يخص االستقرار 
السياسي أواإلصالحات االجتماعية التي 

تؤثر على التعليم والرعاية الصحية.
بين  التاريخية  العالقة  إلى  وبالعودة 
األمريكية،  المتحدة  وال��والي��ات  المغرب 
دعت غارسيا إلى »مواصلة االستفادة من 
هذه القاعدة وتعزيزها بشكل أكبر من أجل 
إرساء السالم واالزدهار في العالم للجميع«.

خالل االجتماع الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

المغرب يجدد التاأكيد على ال�سفة المحورية للق�سية الفل�سطينية العادلة وعلى موقفه الثابت والرا�سخ منها
بوريطة: ق�سية فل�سطين تمثل تحديا حقيقيا اأمام منظومة العمل الإ�سالمي الم�سترك

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بنواكشوط، التأكيد 
على أن المملكة، وفي ظل ما تشهده األراضي الفلسطينية 
من تطورات متالحقة، تؤكد على الصفة المحورية للقضية 
منها. والراسخ  الثابت  موقفها  وعلى  العادلة   الفلسطينية 
وقال بوريطة في كلمة خالل االجتماع ال 49 لمجلس وزراء 
خارجية منظمة التعاون اإلسالمي«بالنسبة للمملكة المغربية، 
التي يترأس عاهلها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
لجنة القدس، فإن القضية الفلسطينية تمثل إحدى أولويات 
السياسة الخارجية للمملكة، والعنوان األبرز للعمل السياسي 
والدبلوماسي والمبادرات اإلنسانية التي يقوم بها المغرب 
تحت قيادة جاللته، من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الديني 
ووضعها القانوني وهويتها التاريخية والحضارية، وكذا العمل 
على تحسين الظروف الحياتية للساكنة المقدسية عبر وكالة 
 بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.«
وأكد أن المغرب، وفي ظل ما تشهده األراضي الفلسطينية 

»تحديا  الفلسطينية  القضية  يعتبر  متالحقة،  تطورات  من 
يستوجب  المشترك،  اإلسالمي  العمل  منظومة  أم��ام  حقيقيا 
الشرق  في  السالم  عملية  إلحياء  الجهود  تكاثف  من  المزيد 
ع��ادل��ة وشاملة«. ت��س��وي��ة  إل���ى  ال��وص��ول  ب��ه��دف   األوس����ط 

وأضاف الوزير أن هذا لن يتأتى إال بتبني رؤية واقعية وتصور 
موحد،  وخطاب  مشترك  جماعي  جهد  سياق  في  براغماتي، 
المقيت  السياسي  والتوظيف  العقيمة  المزايدات  عن  ينأى 
خدمتها. بدل  الفلسطينية  بالقضية  اإلض��رار  شأنه  من   ال��ذي 
واالعتدال، صمام  »الوسطية  الدورة  هذه  بشعار  ذكر  أن  وبعد 
األمن واالستقرار«، أبرز بوريطة أن المملكة المغربية اختارت، 
نبراسا  منه  وجعلت  واالعتدال،  الوسطية  طريق  نشأتها،  منذ 

السادس،  محمد  الملك  جاللة  بقيادة  ووضعت  توجهاتها  ينير 
متعددة  شاملة  استراتيجية   ،2003 منذ  ذل��ك،  ض��وء  على 
والتطرف. اإلره���اب  مواجهة  ف��ي  نجاعتها  أثبتت   األب��ع��اد، 
الدول  إشارة  رهن  تجربته  وضع  إلى  سارع  المغرب  أن  وأبرز 
الشقيقة والصديقة، خاصة في إفريقيا، وسخر لذلك مؤسستين 
الفكر  ومكافحة  الروحي  األم��ن  تعزيز  في  تساهمان  مهمتين 
للعلماء  السادس  محمد  مؤسسة  وهما  إفريقيا،  في  المتطرف 
ومعهد  إفريقية،  دولة   32 من  أكثر  في  تتواجد  التي  األفارقة، 
محمد السادس لتكوين األئمة، المرشدين والمرشدات، الذي فتح 
 أبوابه في وجه أشقائنا في إفريقيا عامة، ودول الساحل خاصة.
وجدد التأكيد على أن المملكة تدعو الدول اإلسالمية إلى التعاون من 
أجل القضاء على اإلرهاب وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة 

التي تعمل على تشويه الدين اإلسالمي وتصويره على أنه 
دين التطرف والغلو، وهو ما يغذي الحقد والعنصرية ضد 
المسلمين عبر العالم، ويشجع التيارات الفكرية والسياسية 
 المتطرفة على اإلساءة للرموز المقدسة للدين اإلسالمي.

وبعد أن ذكر باستمرار تأثير تبعات ما بعد جائحة كورونا 
على مختلف اقتصادات الدول األعضاء، التي مازالت تحاول 
التي  المتوالية  األزمات  خضم  وفي  عافيتها،  استعادة 
والغذائي  األمني  الوضع  فاقمت  والتي  العالم  يشهدها 
والطاقي في العديد من الدول األعضاء، دعا إلى مزيد من 
بلورة موقف إسالمي موحد  التضامن والتآزر من أجل 
 ومسؤول يقدم رؤى وحلول عملية ناجعة لهذه األزمات.

تستوجب  ال��ج��س��ام  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  أن  على  وش���دد 
اإلسالمي  العمل  منظومة  لتعزيز  الجهود  مضاعفة 
التنموية  الرهانات  مستوى  إلى  به  واالرتقاء  المشترك 
 واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��ط��روح��ة أم����ام ال����دول األع��ض��اء.

دينامية  مواصلة  أهمية  على  تؤكد  المملكة  أن  وأب��رز 
رؤي��ة  وف��ق  اإلس��الم��ي،  المؤتمر  منظمة  ف��ي  اإلص���الح 
تشاركية، مبنية على التوافق والنظرة البعيدة، بعيدا عن منطق 
 التجاذبات والندية التي من شأنها التأثير على تماسكنا واتحادنا.

شأنه  من  ما  كل  في  لالنخراط  الكامل  المغرب  استعداد  وجدد 
على  بالنفع  يعود  بما  المشترك،  اإلس��الم��ي  بالعمل  ال��رق��ي 
 الشعوب ويستجيب لتطلعاتها المشروعة في األمن واالستقرار.

كما جدد دعم المملكة لكل المساعي الحميدة والمبادرات الرامية 
إلى الدفع بمسيرة السالم في عدد من الدول اإلسالمية التي ما تزال 
تعيش حروبا ونزاعات، غايتها المثلى في ذلك االلتزام بمبادئها 
الوطنية والوحدة  السيادة  الحفاظ على  المتمثلة في  الراسخة 
الترابية للدول اإلسالمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 

وحل الخالفات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

أعلنت شركة النقل الجوي اإلسبانية 
عن  الخميس،  أم��س  أول  »بينتر«، 
إطالق أكبر برنامج للرحالت الجوية 
حيث  المغرب،  نحو  تاريخها  ف��ي 
أدمجت ثالثة خطوط جوية مباشرة 
وجزر  المملكة  مطارات  بين  جديدة 

الكناري.
 وذكرت الشركة في بالغ لها إن هذه 
الرحالت الجديدة تنضاف إلى شبكة 
ستربط  حيث  المغرب،  في  »بينتر« 
مطار كناريا الكبرى بمطار الصويرة 
يومي الثالثاء والسبت، ومطار طنجة، 

يوم أربعاء.
 وأوضح المصدر ذاته أن الشركة 
ستقوم أيضا بربط جزيرة النثاروتي 
بمدينة كلميم، كل يوم سبت، من أجل 
بين هاتين  السفر  الطلب على  تلبية 

الوجهتين برحلة مباشرة.
 كما أعلنت الشركة أنها ستشغل من 
الجوية  الخطوط  الصيف  جديد هذا 

المباشرة التي كانت قد أطلقتها في 
سنة 2022 من كناريا الكبرى إلى فاس 

وكلميم ومن ماديرا إلى مراكش.
أصبحت  فقد  »بينتر«،  وبحسب   
العالقة  بفضل  واقعا  المبادرة  هذه 
»بينتر«  تربط  التي  االستثنائية 
والمكتب الوطني المغربي للسياحة، 
والتي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية 
تعزيز  بهدف  الطرفين  بين  تعاون 

التزامهما بتعزيز االنتعاش السياحي 
ف��ي ال��م��غ��رب وال��ت��واص��ل م��ع جزر 

الكناري.
 وخلص البالغ إلى أن الشركة تقترح 
أكثر من 78 ألف مقعد للبيع على متن 
خطا   11 تغطي  أسبوعية  رحلة   36
جويا مع ثماني وجهات في المغرب 
وكلميم  وأكادير  ومراكش  فاس  هي 
والعيون والداخلة وطنجة والصويرة. 

�سركة »بينتر« الكنارية تطلق اأكبر برنامج 
 لها للرحالت الجوية نحو المغرب
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العربي رياض
مشكل  ي��م��ر  ي��ك��اد  ال 
الدار  جماعة  تجد  حتى 
مازالت  نفسها  البيضاء 
من  أم��واج  تسبح وسط 
رفض  مؤخرا  المشاكل، 
القابض البلدي التأشير 
الخاصة  ال��م��ن��ح  ع��ل��ى 
بعث  جمعية   219 ب 
على  القائمون  بها  ل��ه 
وبالطبع  التدبير،  رأس 
يرفض  لم  القابض  فإن 
الملفات  ولكن  بمزاجه 

المبعوث له بها غير مضبوطة، وهي 
أخطاء يتحمل مسؤوليتها المشرفون 
والرياضي  الثقافي  القطاع  على 
هذه  المجلس،  بهذا  واالجتماعي 
األيام تلقى المكتب المسير للجماعة 
سيال من األسئلة والمالحظات وضعها 
بين يديه المجلس الجهوي للحسابات، 
تهم في مجملها العالقة بين الجماعة 
وبحسب  المحلية،  التنمية  وشركات 
األخبار التي توصلنا بها فإن العالقة 
المالحظات  الطرفين ومن خالل  بين 
الجماعة  بأن  يظهر  إذ  غير واضحة، 
هي مجرد دافع لألموال لهذه الشركات 
دون أن تكون لها كلمة عليها، أو كأن 
المشاريع التي تنفذها الشركات ليست 
مشاريع تتحكم فيها الجماعة، فملفات 

تثبت  وثيقة  أي  من  تخلو  المشاريع 
المراقبة والمتابعة من طرف الجماعة 
ألشغال الشركات، التي ال تلتزم غالبا 
بما هو مقرر في الدورات بخصوص 
تلك المشاريع ومجمل االتفاقيات التي 
تعقدها الشركات بخصوصها تجدها 
خالية من توقيع الجماعة عليها، حيث 
يظهر أن الشركات كيان منفصل عن 
الفلسفة  يخالف  ما  وهو  الجماعة، 
التي من أجلها أحدثت هذه الشركات 
يجدها  لم  المالحظات  ه��ذه  أص��ال، 
البيضاوي  التدبير  العارفون بخبايا 
غريبة، فقد تم التنبيه لهذا األمر منذ 
سنوات عديدة، وقد تكاد ال تخلو أي 
دورة من الدورات أو لقاء من اللقاءات 
يتحرك  أن  دون  التنبيهات  هذه  من 
المسؤولون، حتى أن هناك مدراء لهذه 

الشركات يرفضون الحضور 
للدورات لتقديم، على األقل، 
شروحات ألعضاء المجلس 
هم  التي  المشاريع  ح��ول 
ب��ص��دده��ا، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
لسلطة  يخضعون  ال  أنهم 
رئيس  لهم  ب��ل  المجلس، 
الوالي،  وهو  واح��د  إدارة 
وه���ذه م��ن األخ��ط��اء التي 
شيدت على أسسها مجمل 
المحلية،  التنمية  شركات 
المدينة  مجلس  يعتبر  إذ 
مجلسها  في  عضو  مجرد 
حقيقية  سلطة  وال  اإلداري 
لديه عليها، أضف إلى ذلك 
أن كل لجن التتبع والمراقبة هي جامدة 
منذ انتخابها في بداية الوالية وال تقوم 
بأي دور، بل إنها غير مطلعة على أي 

شيء...
يواجهها  التي  المشاكل  بين  من 
المجلس أيضا هذه األيام، كم الشكايات 
تطالب  والتي  المحكمة،  من  القادمة 
المجلس بتنفيذ األحكام المترتبة عليه، 
إذ هناك صعوبات في تنفيذها، ويعود 
تاريخ هذه األحكام إلى 2012 وصوال 
إلى اليوم، أيضا المجلس استفاق على 
مديونته للمحامين الذين تعاقد معهم 
بحيث لم يؤد أتعابهم منذ سنوات، كما 
أنه غير ملتزم بأداء واجبات األحكام 
بثمانية  والمقدرة  ض��ده  المنطوقة 

ماليين في السنة.     

»وحلة« مجل�س مدينة الدار البي�ساء مع اأحكام 
الق�ساء و�سركات التنمية المحلية

تعيين جنرال بنغالدي�سي 
على راأ�س بعثة المينور�سو

أعلن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أول أمس الخميس، تعيين الجنرال البنغالديشي فخر 

األحسن، على رأس بعثة المينورسو.
ستيفان  المتحدة،  األم��م  باسم  المتحدث  وق��ال 
فخر  إن  اليومي،  الصحفي  مؤتمره  دوجاريك، خالل 
األحسن سيخلف الجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، 

الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس الجاري.
وشغل فخر األحسن، الذي راكم خبرة على مدى أزيد 
من 34 سنة، منصب قائد أكاديمية بنغالديش العسكرية، 
ومنصب مدير االستعالمات العسكرية في قيادة أركان 
جيش بالده. كما عمل ضمن بعثتين لحفظ السالم في 

كل من الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحيد مبارك
حّذر تقرير حول جودة الهواء العالمي 
خالل سنة 2022 أنجزته شركة متخصصة 
في هذا المجال، من أن توصيات منظمة 
ال  »هواء صحي«  الصحة العالمية ألجل 
يزال يعترض تنزيلها العديد من اإلكراهات 
والتحديات عالميا، بالنظر إلى أن تلوث 
الهواء ارتفع منسوبه سنة 2022 بشكل 
دائرة  باتساع  وينذر  القلق  على  يبعث 
األخطار الناجمة عن هذا الوضع. وكشف 
تقرير شركة » IQair » أن تحليل متوسط 
جودة الهواء في 131 دولة أظهر أن سّت 
ب��إرش��ادات  التزمت  التي  هي  فقط  دول 
جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية، التي تدعو لبلوغ متوسط تلوث 
لكل  ميكروغرامات   5 إلى  يصل  للهواء 
متر مربع أو أقل، منها أستراليا وفنلندا 
سبعة  عن  فضال  ونيوزيلندا،  وأيسلندا 
أقاليم أخرى في المحيط الهادئ ومنطقة 

البحر الكاريبي.
وعلى مستوى إفريقيا والعالم العربي، 
كشفت الدراسة، التي انصبت على تحليل 
الدقيقة  بالجسيمات  الخاصة  المعطيات 
المعّلقة التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر، 
والتي تعتبر أصغر الملوثات القادرة على 
الجهاز  إلى  وسلس  سريع  بشكل  النفاذ 
 19 أن  دّقتها،  بحكم  لإلنسان  التنفسي 
دولة إفريقية من مجموع 54 تتوفر على 
قاعدة معطيات من محطات المراقبة التي 
أن  المذكور  التقرير  وأبرز  عليها.  تتوفر 
عددا من الدول في أرجاء مختلفة من العالم 
يفتقد هواؤها للجودة المطلوبة كما هو 

الحال بالنسبة للعراق والكويت والبحرين 
وباكستان وبنغالديش والهند وتشاد. وفي 
المغرب، ووفقا لخارطة البيانات التي جاء 
بها التقرير، فإن تلوث الهواء يظل حاضرا 
في المراكز الصناعية وترتفع مستويات 
الداخلية،  المناطق  اتجاه  في  جودته 
دقيق  بشكل  تقدم  لم  الدراسة  كانت  وإن 
المعطيات التي تخصه، علما بأن دراسة 
سابقة لمنظمة السالم األخضر »غرينبيس«، 
كانت قد أشارت إلى أن المغرب يعتبر من 
بين الدول التي تسجل عددا ليس بالهّين 
السام،  الهواء  تلوث  بسبب  الوفيات  من 
إذ فارق الحياة، وفقا لتقرير هذه المنظمة 
في 2018 ما مجموعه 5100 شخص، إلى 
جانب خسائر مادية تقدر ب� 11 مليار درهم.
وأبرزت الدراسة الدولية الحديثة التي 
سوء  أن  األسبوع  هذا  عنها  الكشف  تم 
93 مليار يوم ُيعاش  جودة الهواء يمثل 

مع األمراض ويتسبب في أكثر من 6 ماليين 
التعرض  أن  إلى  مشيرة  سنة،  كل  وفاة 
للهواء الملوث تترتب عنه مشاكل صحية 
هو  كما  وخيمة،  جد  ومضاعفات  عديدة 
الحال بالنسبة للربو، السرطانات، األمراض 
والشرايين  القلب  أم��راض  التنفسية، 
مضيفة  ال��خ��دج،  وفيات  إل��ى  باإلضافة 
الوفيات  من  المئة  في   90 من  أكثر  بأن 
الناجمة عن تلوث الهواء وضعف جودته 
تسجل في الدول ذات الدخل المنخفض، 
 18 من  أقل  واليافعين  األطفال  ويعتبر 
سنة والنساء الحوامل والمسنين األكثر 
تهديدا بتداعياته الصحية. وعلى المستوى 
أن  ذاتها  الدراسة  أوضحت  االقتصادي 
الكلفة االقتصادية ل� »رداءة الهواء« تقدر 
بحوالي 8 آالف مليار دوالر أي ما يمثل 

6.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

اأكثر من 6 ماليين �سخ�س يفارقون الحياة ب�سبب تلوث 
الهواء وتبعاته تح�سر بقوة في دول عربية واإفريقية

وفد من اأع�ساء الكونغر�س الأمريكي ي�سيد بريادة 
جاللة الملك من اأجل ال�ستقرار في المنطقة
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بجنيف،  الخميس  حكومية،  غير  منظمة  ن��ددت 
باالستغالل السياسي والعسكري الممنهج الذي يتعرض 
له األطفال في مخيمات تندوف، من قبل »البوليساريو«، 
هذه  تجاه  الجزائري  الموقف  سلبية  ظل  في  وذل��ك 

االنتهاكات.
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  منظمة  وأب��رزت 
)PDES(، في بيان قدمته، ضمن أشغال الدورة ال� 52 
لمجلس حقوق اإلنسان، أن األطفال يتعرضون للتوظيف 
التدريبات  في  ويشتركون  »البوليساريو«،  دعاية  في 
إلى  مشيرة  بشرية،  ك��دروع  ويستخدمون  العسكرية 
تفاخرت مؤخرا في الترويج  أن جبهة »البوليساريو« 

العروض  في  األطفال  بمشاركة  السالح،  إلى  لعودتها 
العسكرية.

واعتبرت سلوك »البوليساريو« هذا استغالال سياسيا 
وعسكريا آلالف األطفال داخل مخيمات تندوف، وانتهاكا 
مباشرا اللتزامات اتفاقية حقوق الطفل، السيما المادة 
بشأن  لالتفاقية،  االختياري  البروتوكول  من  الرابعة 

اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة.
والحظت المنظمة أنه رغم تنصيص القانون الجزائري 
على حماية حقوق األطفال ضحايا النزاعات المسلحة، 
تظل الجزائر خارج سياق ما يحدث في مخيمات تندوف، 
األطفال  آالف  حرمان  »البوليساريو«  تواصل  حيث 

خطوطها  إلى  االنضمام  على  وإجبارهم  التعليم  من 
المسلحة. واستحضرت شهادات مجموعة من األمهات 
تؤكد أن األطفال محرومون من حقهم في طفولة طبيعية، 
ويشاركون مبكرا جدا في العمليات العسكرية، مع ما 

ينجم عن ذلك من مضاعفات جسدية ونفسية.
وأثارت المنظمة غير الحكومية انتباه الممثلة الخاصة 
لألمين العام لألمم المتحدة حول األطفال في النزاعات 
المسلحة، إلى أنه ال يمكن تحديد حاالت االنتهاك هاته 
األمم  تقودها  التي  واإلبالغ  الرصد  آلية  خالل  من  إال 
المتحدة، مسجلة أن األطفال في مخيمات تندوف خارج 

نطاق هذه المراقبة.

التنديد بجنيف باال�ستغالل ال�سيا�سي والع�سكري 
لالأطفال يف مخيمات تندوف

محمد الطالبي- الرباط 
 

ت��أك��د م��ن خ���الل ال��رواي��ة 
األمنية  للمصالح  الرسمية 
واألدلة  وبالتفاصيل  المغربية 
المرور  شرطي  قتل  عملية  أن 
خلفها  ك��ان  ال��واج��ب  شهيد 
يرمي  خطير  إرهابي  مخطط 
لبث الترويع  وسط المواطنين 
والمواطنات، حيث أكد حبوب 
المكتب  م��دي��ر  ال��ش��رق��اوي، 
المركزي لألبحاث القضائية، أن 
دافع قتل شرطي البيضاء، هو 
السطو على سالحه الوظيفي. 
كلمته  ف��ي  ال��ش��رق��اوي  وذك���ر 
بالندوة الصحفية المنعقدة بمقر 
“البسيج” بسال، أن المتورطين 
الثالثة في قتل شرطي البيضاء 
لم تكن لهم أية دوافع شخصية 
الستهداف الضحية، مشددا على 
ترهيب  في  يتمثل  هدفهم  أن 
على  السطو  وكذا  المواطنين 
سالحه الوظيفي للقيام بعملية 
من  بنكية،  وكالة  على  سطو 
الذاتي  التمويل  توفير  أج��ل 
لعمليات أفظع وأخطر، حيث قام 
بجوالت  المتهمون  المعتقلون 
حول الوكالة البنكية والتخطيط 
للسطو عليها والقيام بعمليات 
العملية.  هذه  بعائدات  أخرى 
كما نفى  الشرقاوي وجود أي 
دوافع شخصية وراء قتل شرطي 
البيضاء، وهو رد ضمني على 
روايات سابقة تحدثت عن انتقام 

ألسباب  ال��راح��ل  م��ن  عصابة 
انهيار  قبل  وذل��ك  شخصية، 
وقوف  معطى  وب��روز  الرواية 
»داعش« خلف عملية االغتيال 
البشعة، وكان الدافع هو اعتبار 
الشرطي ممثال لمؤسسة أمنية، 
وهو ما  كان وراء وقوعه ضحية 
كان  اإلطار  هذا  وفي  االعتداء، 
الفتا إشادة خليفة الراحل عبد 
الكبير  بالدور  الخيام  الحق 
للمواطنين في الوصول للجناة 
وتقديم  االتصاالت  عبر  سواء 
كل المعلومات التي توفرت أو 
التضامن الكبير مع الشهيد ومع 
المؤسسة األمنية، وهو ما يعني 
فشل مشروع الترويع الذي كان 
إلى زرعه بين  الجناة يهدفون 
المواطنين، وهو ما عبر عنه هذا 
التضامن الشعبي مع األجهزة 
األمنية والمكلفة بإنفاذ القانون.

بوبكر  أوض���ح  جهته  م��ن   
سابيك، الناطق الرسمي باسم 
المديرية العامة لألمن الوطني، 
أن الخلية اإلرهابية التي يتقاسم 
أفرادها نجارة األلمنيوم، كانت 
أكبر  إرهابية  لعمليات  تجهز 
وأوسع، مشددا على أن “الدافع 
كان  الجريمة  وراء  اإلره��اب��ي 

حاضرا بكل عناصره«.
ك��م��ا أك���د ع��ل��ى اس��ت��رج��اع 
السالح الوظيفي والرصاصات 
الخمس، مشيرا إلى أن الخبرات 
السالح  استعمال  ع��دم  أك��دت 
في إطالق أي رصاصة من قبل 

المتورطين.
تفكيك  عملية  في  والمثير 
الخلية أن المشتبه بهم الثالثة 
أعلنوا والءهم لتنظيم »داعش« 
منذ شهر ونصف فقط، بعدما قام 
أحدهم بترديد ما يسمى ب�«قسم 

يخططون  وك��ان��وا  البيعة«، 
تنظيم  بمعسكرات  لاللتحاق 
»داعش« بمنطقة الساحل قبل 
مادية  ألسباب  يتراجعوا  أن 
جرائمهم  تنفيذ  وي��خ��ت��اروا 
وتابع  بالمغرب.  اإلره��اب��ي��ة 
المشتبه  أن  المتحدث  ذات 
 13 بين  أعمارهم  تتراوح  بهم 
سنة و50 سنة، الفتا أن أحدهم 
جرائم  في  بسوابقه  معروف 
آخر  أن   حيِث  ال��ع��ام،  الحق 
سابقة له كانت سنة 2013 من 
وحيازة  بالعنف  السرقة  أجل 
األبيض،  والسالح  المخدرات 
بسيط  ال��دراس��ي  ومستواهم 

ويمتهنون حرفا عادية.
دور  إلى  اإلش��ارة  تمت  كما 
ال����درك ال��م��ل��ك��ي وال��س��ل��ط��ات 
المحلية وكافة األجهزة األمنية 
في  الداخلية  واالستخبارات 

سرعة فك طالسم الجريمة .
الوالئية  المصلحة  وكانت 
للشرطة القضائية بمدينة الدار 
قضائيا  بحثا  فتحت  البيضاء 
العامة  النيابة  إش��راف  تحت 
 2 الخميس  ي��وم  المختصة، 
لتحديد  وذلك  الجاري،  مارس 
اختفاء  وم��الب��س��ات  ظ���روف 
موظف شرطة في ظروف تحتمل 

شبهة إجرامية.
وح����س����ب ال���م���ع���ل���وم���ات 
أورده��ا  التي  للبحث  األولية 
لألمن  العامة  للمديرية  ب��الغ 
موظف  اختفى  فقد  الوطني، 
ال��م��رور  بفرقة  يعمل  ش��رط��ة 
بالدار  الرحمة  أم��ن  بمنطقة 
البيضاء، مباشرة بعد انتهائه 
من مهامه مساء األربعاء، مخلفا 
وراءه كاميرا وظيفية محمولة 
العثور  تم  شخصية  ونظارات 
آثار  بقايا  تحمل  وهي  عليها 

دماء.
المسح  عمليات  مكنت  وقد 
باشرتها  ال��ت��ي  والتمشيط 
مصالح األمن الوطني بتنسيق 
من  الملكي،  الدرك  عناصر  مع 
العثور على جثة متفحمة داخل 
بالقرب  الصحي  للصرف  قناة 
بضواحي  من دوار “الخدارة” 
ح��د ال��س��وال��م، وال��ت��ي يشتبه 
الشرطة  لموظف  كونها  ف��ي 
بعدما  خصوصا  المختفي، 
الحادث  بمسرح  العثور  ت��م 
من  وبقايا  مهنية  أصفاد  على 

صدريته الوظيفية.

جرمية اإرهابية بطريقة الذئاب املنفردة ا�ستهدفت �سرطي املرور
 حبوب ال�سرقاوي ي�سيد بدور املواطنني يف ن�سف م�سروع ترويع البالد

اليابان  اإلى  يتوجهون  مغاربة  طلبة   4
لدرا�سة الطب والهند�سة الف�سائية 
والعلوم االجتماعية وريادة االأعمال

احتضنت سفارة اليابان بالرباط، أول أمس، لقاء على شرف الطلبة المغاربة الجدد المستفيدين من المنح التي 
تقدمها الحكومة اليابانية لمتابعة الدراسات العليا بهذا البلد.

ويتعلق األمر بأربعة طلبة هم الغيل غزالن والخميسي أنس وخطاب عبير غزالن وناس الفقيه أمين، الذين 
سيتابعون دراساتهم في جامعات كيوتو وتوهوكو ومييجي اليابانية، وذلك في تخصصات تتوزع بين الطب 

والهندسة الفضائية والعلوم االجتماعية وريادة األعمال.
وحسب سفارة اليابان بالمغرب، فإن كال من هؤالء الممنوحين سيساهم بشكل فاعل في االضطالع بدور مهم 

في تكريس العالقات الجيدة القائمة بين البلدين. 
وقال سفير اليابان بالرباط، كوراميتسو هيدياكي، في كلمة بالمناسبة، إن الطلبة الممنوحين الذين تم استقبالهم 

اليوم ينضافون إلى المستفيدين من برنامج منح الحكومة اليابانية بالمغرب الذي انطلق سنة 1980.
وأوضح الدبلوماسي الياباني أن هؤالء المستفيدين الجدد سيساهمون في تكثيف العالقات بين البلدين وتعزيز 

التبادالت الثنائية سيما على المستوى األكاديمي واالقتصادي.
من جهته، أعرب المسؤول بمديرية التعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي االبتكار، خالد 
بن الشيخ، عن شكره للحكومة اليابانية على هذه المبادرة التي أصبحت تقليدا سنويا، مبرزا العالقات الغنية 

والمتنوعة التي تجمع بين المغرب واليابان.
وأضاف أن حركية الطلبة تشكل واحدة من األولويات االستراتيجية للوزارة، مبرزا أن المملكة تستقبل سنويا 
العديد من الطلبة األجانب إفريقيا وأوروبا وأمريكا، تماما مثلما يستفيد العديد من الطلبة المغاربة من تكوينات 

في الخارج تساهم في تعزيز مسارهم األكاديمي وتحفيز انفتاحهم على العالم. 
وهنأ بن الشيخ الطلبة الممنوحين الجدد الذي سيتوجهون إلى بلد »ذي تاريخ عريق وثقافة غنية«، وسيستفيدون 

من تكوينات من أفضل التكوينات في العالم في تخصصات دقيقة وبتأطير متميز.
وتميز هذا اللقاء بحضور عدد من المستفيدين المغاربة السابقين من برنامج منح الحكومة اليابانية، والذين 

تقاسموا تجربتهم مع الدراسة في اليابان مع المستفيدين الجدد.
يشار إلى أن برنامج منح الحكومة اليابانية الدراسية لفائدة الطلبة المغاربة انطلق سنة 1980. وبلغ عدد 

المستفيدين منه إلى اليوم 267 طالبا وطالبة.

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أمينة 
بوعياش، أول أمس الخميس بجنيف، على أهمية االنخراط 
الجماعي في تعزيز قدرات واستقاللية المؤسسات الوطنية 
 لحقوق اإلنسان من أجل رفع تحديات عالمية متزايدة التعقيد.

التحالف  اجتماعات  ت��رأس��ت  ال��ت��ي  بوعياش  وق��ال��ت 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، إن تعزيز 
في  خاصة  أهمية  يكتسي  المؤسسات  هذه  استقاللية 
مواجهة تحديات عالم مترابط، ألنه يمكنها من االضطالع 
والجماعية  الفعالة  الحلول  تصور  في  المركزي  بدورها 
مع  عملها  سياق  في  اإلنسان،  حقوق  قيم  على  القائمة 
مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات 

اإلعالم. ووسائل  والجامعات  الشركات  وأيضا   الدولية 
رئيس  نائب  مهمة  تشغل  التي  بوعياش  وأوض��ح��ت 
هي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  أن  التحالف، 
بمثابة آلية تنبيه لالنتهاكات وآلية يقظة لتعزيز الحقوق، 
دولة   193 بين  وم��ن  اآلن،  حتى  أن��ه،  سجلت  أنها  غير 
أنشأت  فقط  دول��ة   89 هناك  المتحدة،  األم��م  في  عضو 
 مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمبادئ باريس.

سيواصل  العالمي  التحالف  أن  أكدت  المنطلق،  هذا  من 
االستراتيجية،  خطته  في  المعتمد  النحو  على  العمل، 
األمم  وبرنامج  اإلقليمية،  الشبكات  مع  الوثيق  بالتعاون 
والشركاء  اإلنسان  حقوق  ومفوضية  اإلنمائي،  المتحدة 

اآلخرين لدعم وبناء قدرات أعضائها، ولضمان أن تعمل 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بشكل مستقل وفعال 
األساسية. والحريات  اإلنسان  حقوق  وحماية   لتعزيز 

اإلعالن  على  عاما   75 بمرور  احتفى  الذي  اللقاء  وخالل 
العالمي لحقوق اإلنسان و30 عاما على مبادئ باريس، ثمنت 
المتحدثة مكتسبات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
التي صنعت تاريخا مشتركا من حيث تعزيز سيادة القانون، 
وقدمت مساهمة ملحوظة في الفقه القانوني الدولي في مجال 
 الممارسات الجيدة الرامية إلى النهوض بحقوق اإلنسان.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، قالت بوعياش 
إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تبنى في جمعيته 

على  تعديالت  إدخال  هامين، شمال  مشروعين  العمومية 
النظام األساسي، بحيث تكون هذه المؤسسات آليات حقيقية 
للتظلم غير القضائي للضحايا، واعتماد خطة استراتيجية 
 للعمل تتيح معالجة القضايا المستجدة لحقوق اإلنسان.

وشددت على أنه تم التأكيد بشكل قاطع على حصر االنتماء 
إلى التحالف في المؤسسات الوطنية المنتمية إلى الدول 
األعضاء في األمم المتحدة، ووضع معايير أكثر صرامة في 
 اعتماد المؤسسات المنضوية تعزيزا لمبادئ االستقاللية.

وأش�����ارت إل���ى أن ال��ف��اع��ل ال��ح��ق��وق��ي ي��واج��ه ال��ي��وم 
كوفيد  وب���اء  آث���ار  تشمل  التعقيد  م��ت��زاي��دة  ت��ح��دي��ات 
على  والضغوط  االقتصادية،  واألزم���ة  المناخ،  وتغير 

السياسي،  االستقطاب  وتزايد  األط��راف،  متعدد  النظام 
والتحريض  والعنصرية  األج��ان��ب  كراهية  وتصاعد 
القانون. وسيادة  المدني  الفضاء  وتراجع  العنف   على 

وقالت إن فعاليات التحالف واللقاءات على هامشها شكلت 
فرصة لتقديم التجربة المغربية في تعزيز اإلطار المؤسساتي 
لحقوق اإلنسان، والتي عبرت العديد من الهيئات الوطنية 
عن رغبتها في استلهامها كنموذج جدير بالتقاسم، مشيرة 
إلى أن التموقع الريادي للمغرب في المحفل الحقوقي الدولي 
العالمي  التحالف  رئاسة  بتسلم   2025 أفق  في  سيتعزز 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

ترأست اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

بوعيا�ش  بجنيف: 89 دولة فقط  من بني 193 دولة ع�سو 
يف االأمم املتحدة اأن�ساأت موؤ�س�سات وطنية حلقوق االإن�سان

جاء المغرب ضمن المراتب الخمس األولى 
السياح  لدى  المفضلة  الوجهات  قائمة  على 
وفق  وذلك   ،2023 فبراير  خالل  الفرنسيين 
البارومتر الشهري، الذي يعده الموقع الفرنسي 
والترفيه  والرحالت  السياحة  في  المختص 

»ليكو توريستيك«. 
 وبحسب بارومتر تصنيف الوجهات األكثر 
مبيعا لشهر فبراير 2023، الذي نشر أول أمس 
الخميس، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة 
ضمن أفضل 20 وجهة مفضلة لدى الفرنسيين، 
وذلك بنسبة نمو بلغت أزيد من 93 في المائة.

 وأشار الموقع إلى أن اليونان تصدرت قائمة 
ال� 20 وجهة األولى التي يحبذها الفرنسيون 
بالمائة(،   -7( إسبانيا  تليها  بالمائة(،   37(
والبر الرئيسي لفرنسا )+ 2 بالمائة( ثم تونس 

)+ 98 بالمائة(.
 +( ال��س��ادس  المركز  في  مصر  وج��اءت   

بالمائة(،   26  +( إيطاليا  ثم  بالمائة(،   51
موريشيوس )+ 29 بالمائة(، البرتغال )+ 20 
بالمائة(، جمهورية الدومينيكان )56- بالمائة(، 
الواليات المتحدة )1- بالمائة(، المكسيك )25- 
بالمائة(، تنزانيا )+ 4 بالمائة(، كندا )+ 198 
اإلمارات  547بالمائة(،   +( تايالند  بالمائة(، 
العربية المتحدة )43- بالمائة(، كرواتيا )+ 
60 بالمائة(، األردن )+ 239 بالمائة(، غوادلوب 
)+ 39 بالمائة( لتختم إندونيسيا القائمة في 

الرتبة العشرين )+ 1727 بالمائة(.
الموقع  أنجزه  الذي  البارومتر،  ويعتمد   
والرحالت  السياحة  في  المختص  الفرنسي 
مبيعات  على  »ليكوتوريستيك«،  والترفيه 
منظمي األسفار الرحالت التي تتم في الوكاالت 
وعبر  باإلنترنت  المتصلة  غير  الفرنسية 
اإلنترنت. وتتم مقارنة البيانات بعام 2022، 

وهو عام مرجعي جديد لصناعة السياحة.

املغرب �سمن اأف�سل 5 وجهات مف�سلة لدى 
ال�سياح الفرن�سيني

عبد اللطيف الكامل

اختتمت، يوم االثنين 13 مارس2023، أشغال 
المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة لجهة سوس 
بإصدار  أك��ادي��ر،  بمدينة  انعقدت  التي  ماسة، 
توصيات منبثقة عن أشغال الورشات الثالث التي 
عرفت مشاركة فعالة لمختلف الفعاليات بالجهة 
من سلطات محلية وهيئات ومؤسسات عمومية 
وجامعية، ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين 

ومهنيين ووسائل اإلعالم وثلة من الشباب.
للتشاور  فضاء  ال��ث��الث  ال��ورش��ات  وك��ان��ت 
وتبادل اآلراء حيث أبان المشاركون، من خاللها، 
عن اهتمامهم البليغ بهذا الورش الوطني، الذي 
وتنزيل  المستدامة  التنمية  تكريس  إلى  يهدف 
االستراتيجية من أجل النهوض بجميع القطاعات 
لالقتصاد  الفقري  العمود  تشكل  التي  الحيوية، 
بجهة سوس ماسة، التي تعتبر من الجهات الواعدة 
التي تتبوأ وسط المملكة وتراهن عليها الدولة من 
أجل أن تلعب دورا تنمويا واقتصاديا خاصة أنها 

تربط بين شمال المملكة وجنوبها.
وتميزت المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة 
التي دارت حول ثالث ورشات موضوعاتية وهي: 
حماية الموارد الطبيعية المحمية والمثمنة، تعزيز 

االقتصاد التنافسي والمجاالت الترابية المستدامة، 
تثمين الخدمات العمومية والتراث الثقافي، بنقاش 
مستفيض وفاعل حول معظم القضايا والمواضيع 
خلص  حيث  المستدامة  بالتنمية  الصلة  ذات 
من  مجموعة  تقديم  إلى  خاللها  من  المشاركون 
المقترحات والتوصيات إلغناء الصيغة الجديدة 

لالستراتيجية الوطنية المستدامة.
تطرقت  التي  األول��ى  الورشة  أوصت  وهكذا 
لموضوع«موارد طبيعية محمية ومثمنة« بمايلي:
- تعزيز استدامة المنظومة اإلنتاجية الفالحية 

وعقلنة استعمال الموارد المائية.
- ضرورة تأهيل العنصر البشري من أجل خلق 

اقتصاد تنافسي وتكوين الكفاءات.
- العمل على حماية الموارد الطبيعية والتنوع 

البيولوجي.
- إدماج محميات »األركان« ضمن االستراتيجية 

الوطنية.
- حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من خالل 
ترشيد استعمال المياه ومعالجة المياه العادمة.
- دعم المناطق األكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وض���ع م��خ��ط��ط ج��ه��وي ف��ي مجال   -

استعمال التربة.
- تثمين استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة 

بالجهة وخاصة الطاقة الشمسية.
- إعطاء األولوية لىتحسين البنية التحتية من 

أجل جذب االستثمار.
والتضامنية  البيولوجية  الفالحة  تشجيع   -

وإيجاد حلول للنفايات الفالحية.
- إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن مناهج 

التربية والتعليم.
بناء  في  التطبيقي  العلمي  البحث  إدراج   -
مشاريع التنمية المستدامة على مستوى المجال 

الترابي للجهة في إطار مقاربة تشاركية.
أخذ البعد الجهوي بعين االعتبار في نظام   -
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  لتنزيل  الحكامة 

المستدامة.
- دعم وتقوية االقتصاد األزرق وتعزيز النمو 

المستدام للمناطق الساحلية.
محمية  غ��رار  على  النخيل  محمية  خلق    -

»األركان«. 
في  المستدامة  البديلة  ال��زراع��ات  تشجيع   -

الواحات. 
- التضامن بين الجهات في تدبيرالموارد المائية 

وتأهيل العنصر البشري .
وأوصت الورشة الثانية التي تطرقت لموضوع 
مستدامة«  ترابية  ومجاالت  تنافسي  »اقتصاد 

بضرورة:
القانونية  الترسانة  وتفعيل  تحيين   -
بما يتالءم مع المستجدات على المستوى الوطني 

والدولي.

تأهيل العنصر البشري من أجل خلق   -
اقتصاد تنافسي وتشجيع البحث العلمي وتكوين 
الكفاءات مع ضرورة التمكين االقتصادي للمرأة.
- خلق مناطق صناعية مستدامة ومندمجة قصد 
تشجيع االستثمار المنخفض الكربون داخل الجهة.
باالقتصاد  خاصة  تحفيزية  آليات  تقوية   -

األخضر.
العمل على تطوير والترويج آلليات تمويل   -

وتحفيز االستثمار في المشاريع المستدامة.
ت��رس��ي��خ م��ق��ارب��ة االل��ت��ق��ائ��ي��ة بين   -
االستراتيجية  إط��ار  في  العمومية  السياسات 

الوطنية للتنمية المستدامة.
- توزيع الثروات بين الجماعات الترابية بشكل 

عادل وخلق عدالة مجالية مستدامة.
- تكوين المتدخلين والفاعلين بخصوص التنمية 
المستدامة خاصة متخذي القرار على المستوى 

الترابي.
- مواكبة المقاولين الشباب في بعض المبادرات 

الصناعية والفالحية المستدامة.
مستدامة  تشجيع تطوير مشاريع مشتركة   -
على  الناجحة  النموذجية  للمشاريع  والترويج 

المستوى المحلى، الوطني والدولي.
- وضع آلية فعالة للتتبع والتقييم.

- إدراج الجانب البيئي ضمن معايير التصنيف 
وتثمين  القروية  السياحة  وتشجيع  السياحي 

المواقع االيكولوجية.
- تسريع رقمنة اإلدارة والجماعات الترابية.

بينما انتهت أشغال الورشة الثالثة التي تطرقت 
لموضوع » الخدمات العمومية والتراث الثقافي 

»، بإصدار التوصيات التالية:
للتنمية  الوطنية  األه��داف  تطبيق  مواكبة   -

المستدامة المعتمدة .
- تحسين وتأمين الولوج للخدمات العمومية 

على رأسها األمن وسالمة المجتمع. 
- تأمين الولوج إلى المياه النظيفة والصالحة 

للشرب وحماية الفرشة المائية. 
- تحسين البنيات التحتية في المجال التربوي 
وضمان ولوج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

إلى المدارس. 
- ضمان عرض طاقي في متناول الساكنة. 

- صياغة برامج صناعية تحافظ على البيئة. 
- صياغة برامج محاربة التلوث في السواحل 

والشواطئ وأعالي البحار والمحيط. 
- صياغة وتنفيذ برامج إعداد التراب في المجال 

الحضاري. 
- تحسين السياحة البيئية وحماية المنشاءات 

الطبيعية. 
- تحسين خدمات تدبير النفايات على مستوى 

الجماعات المحلية .
- تقليص الفوارق الترابية في مجال الولوج 

إلى الخدمات العمومية على المستوى الجهوي .
- تعزيز الحكامة الجهوية للتنمية المستدامة 

وصياغة برامج هادفة على مستوى الجهة. 
- صياغة ميثاق وطني للخدمات العمومية. 

- تنسيق البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة 
المنتخبة  والمجالس  الترابية  المستويات  بين 

المحلية والجهوية والمصالح الخارجية. 
- تقييم السياسات والخدمات العمومية. 

- تحسين الولوج إلى مصادر التمويل الخاصة 
بالتنمية المستدامة. 

- تحيين القوانين والمراسم التطبيقية الخاصة 
بالخدمات العمومية .

الخاصة  المدني  المجتمع  مواكبة مشاريع   -
بالتنمية المستدامة والمجالية. 

- إشراك الشباب في آليات اتخاذ القرار. 
التراث  حماية  مجال  في  الساكنة  توعية   -

والبيئة.
- استدامة الخدمات العمومية خصوصا عند 
وقوع الكوارث الطبيعية مع أخذ التكنولوجيات 

الحديثة بعين االعتبار .
- مواكبة تعميم التغطية الصحية وإعادة النظر 

في المنظومة الصحية. 
- حماية التراث األمازيغي والثقافات المحلية. 
- مراعاة مقاربة النوع في السياسات المحلية.

املناظرة اجلهوية للتنمية امل�ستدامة بجهة �سو�ش ما�سة تختتم اأ�سغالها، وهذه تو�سياتها:

الكلمات المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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سودوكو 
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صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري
عدد: 2023/65 

لفائدة: خديجة بن ملودن 
ومن معها عنوانهم تجزئة 
حامدي ظهر املحلة زنقة 

د5 الرقم 14 وجدة 
ينوب عنهم األستاذان 
عزوز جرجار ويامنة 

عزوزي املحاميان بهيئة 
تازة

ضد: فاطمة املصدق ومن 
معها عنوانهم تجزئة 
ملسيردي ظهر املحلة 

الزاري زنقة القرنفل 2 
وجدة

العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
2023/05/24 على الساعة 
11 صباحا بقاعة الجلسات 
االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
للعقار املحفظ امللك املسمى 
الرسم  ذي  "ملخلف513" 
 87134/02 عدد  العقاري 
بالحسني  بتجزئة  الكائن 
رقم  يحي  سيدي  طريق 
عبارة  وهو  وجدة.   513
يتكون من مرآب،  عن منزل 
طابق سفلي وطابق علوي، 

مساحته 133 متر مربع.
على  يحتوي  سفلي  طابق 
سيجور،  غرفتني،  صالون، 
وبهو  حمام  مطبخ، 
بسومة  مكري  يتوسطهم. 

كرائية قدرها 1500 درهم.
على  يحتوي  علوي  طابق 
صالون، ثالثة غرف، مطبخ، 
يتوسطهم  وبهو  حمام، 
مكري  بسترته  والسطح 
قدرها  كرائية  بسومة 

1700درهم.

وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
النطالق عملية البيع باملزاد 
في  أعاله  للعقار  العلني 
950.000,00درهم  مبلغ 
ألف  وخمسون  )تسعمائة 

درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
لفائدة الخزينة   %  3 زيادة 

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

العموم.
ع.س.ن/870/إ.د

*************
اململكــــة املغربيـــة
وزارة الداخـــليـة
إقــلـيــــم مديونة

جماعة تيـــط مليل
مديرية املصالح

قسم التعمير، الشؤون 
التقنية

الدراسات  والصفقات 
العمومية

املصلحــــة التقنية 
والدراسات

والصفقات العمومية
مكتب الصفقات العمومية

جماعة تيط مليل
إعـالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/03

خاص باملقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة 

وأصحاب املشاريع الذاتية 
والتعاونيات أو اتحاد 

التعاونيات
في يوم 2023/04/12 على 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
تيط  بجماعة  االجتماعات 
املتعلقة  مليل، فتح األظرفة 
بعروض  العروض  بطلب 

مواد  شراء  ألجل:  أثمان 
غذائية لالستعمال البشري 
املحتاجة  الساكنة  لفائدة 

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

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)20.000,00درهم(  في: 

عشرون ألف  درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
)808.080,00درهم(  في: 
آالف  وثمانية  ثمانمائة 
كل  درهم  وثمانون  

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم   إرسال  إما   -  1
؛عبر  إلكترونية  بطريقة 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
أظرفتهم   إرسال  إما   -  2
املضمون  البريد  طريق  عن 
بإفادة باالستالم إلى مكتب 
الضبط بجماعة  تيط مليل. 
أظرفتهم  إيداع  إما   -  3
باملكتب  وصل،  مقابل 

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

فتح  األظرفة.
التي يستوجبها  العينة  إن 

يجب  العروض  طلب  ملف 
املستودع  بمقر  إيداعها 
تيط  لجماعة   التابع 
باملنطقة  الكائن  مليل 
قبل  مليل   تيط  الصناعية 
على   ،2023/04/11 يوم 
الساعة الرابعة بعد الزوال 

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

االستشارة.
ع.س.ن/872/إ.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2023/01/م.ع
 2023 أبريل   13 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
املفتوح  العروض  بطلب 
ألجل:  أثمان  بعروض 
املكتب،  لوازم  شراء 
خاصة  ومطبوعات  أوراق 
الباشاويات،  بتسيير 
املقاطعات  الدوائر،  مكاتب 
إلقليم  التابعة  والقيادات 

خنيفرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 
العامة  بالكتابة  الصفقات 
لعمالة إقليم خنيفرة ويمكن 
بوابة  من  تحميله  كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

 blics.gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  ثالثة  في: 

)3000,00درهم(.
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مائتني  في  املشروع 

ألفا  وخمسني  وسبعة 
درهما  وثمانني  وثمانمائة 
مع  )257.880,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم
هذا  العروض  طلب   *
خاص باملقاوالت املتوسطة 
والتعاونيات  والصغيرة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاول الذاتي.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
بالصفقات  املتعلق 
وزير  ومرسوم  العمومية، 
 20-14 رقم  االقتصاد 
القعدة  ذو   08 في  الصادر 
)04شتنبر2014(   1435
إجراءات  برقمنة  املتعلق 
تفويت الصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل 

وصل، مصلحة الصفقات. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

وقبل فتح األظرفة. 
- إما إرسالها إلكترونيا عبر 
بوابة الصفقات العمومية. 

العينات  إيداع  يجب 
املتعلقة بجميع بنود جدول 

عليها  املنصوص  األثمان 
العروض،  طلب  ملف  في 
بمصلحة الصفقات قبل 12 
الساعة  على   2023 أبريل 

العاشرة صباحا.

إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  09 من  رقم  البند  في 

االستشارة.
ع.س.ن/887/إ.د

إعالنات09
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املدينة  في  نعيش  إننا  يوما  نقل  لم      
حيث  عقاب  ال  و  جريمة  ال  حيث  الفاضلة 

املثالية واملستوى الحضاري الراقي..    
لها  ليس  التي  مدينتنا  إن  يوما  نقل  ولم 
إال االسم، حمامة وديعة تحمي  البياض  من 
عليهم  وتوزع  وبناتها  أبناءها  بجناحيها 

أغصان األمان وورود األمل..
ننتظراملعجزات  وال  اليقظة  أحالم  نحلم  ال 
ينبثق من  التمني نورا خافتا  إال  لنا  وليس 

ثنايا الفؤاد عل الغد يكون أفضل..        
األطراف  مترامية  غول  مدينة  أنها  نعلم 
شاسعة املساحات مر خبزها عسير املنال... 

في  والتنقل  وسطها  العيش  أن  ونعلم 
شوارعها وأزقتها وأسواقها مغامرة محفوفة 
وسط  العيش  مثل  املطبات،  كثيرة  املخاطر 
األفاعي  أو  املتربصة  الضباع  تحفه  دغل 

السامة...
أن  ذلك نحبها ونرجو صادقني  ولكننا رغم 
تبادلنا حبا بحب أو القليل منه فقط، وليس 
لسلب  متعطش  ضبع  يحمله  بسكني  حبا 
متلبد  رمادي  صباح  كل  وأماننا  راحتنا 

السحب كثير الغيوم..
في هذه الصباحات الباردة يتربص بنا نحن 
سابقة،  ذو  كل  النساء  وخصوصا  سكانها 
في  منا  ويسحب  أوصالنا  في  الدم  ليجمد 
رمشة عني ما تبقى من بعض أمل نتخذه زادا 

كل يوم وعونا .
تصادف  املوحشة  الصباحات  هذه  في      
على  تعيش  غريبة  كائنات  منا،  الكثيرين  
دموع ضحايا أغلبهم نساء، وتتلذ بصراخهن 
ذنبهن  وفزعا،  خوفا  بعضهن  وإغماءات 
عملهن  إلى  وتوجهن  باكرا  استيقظن  أنهن 
وبالحالل،  جبينهن  بعرق  رزقهن  ليجنني 
لهن،  ليس  ما  ألخذ  أيديهن  يمددن  ال  نساء 
العون  يد  ومد  أبنائهن  إعالة  همهن  نساء 

الكالح،  الزمن  هذا  في  ألزواجهن 
في  ويساهمن  أسرهن  يعلن  بنات 

نزع الفاقة والعوز عن آبائهن وأمهاتهن، 
وفي تحريك العجلة االقتصادية لبالدهن، 

ال ينتظرن من أحد ال جزاء وال شكورا...
أميات  املشارب،  كل  من  نساء 
عامالت،  أو  موظفات  ومتعلمات، 
الخياطة  معامل  في  أو  البيوت  في 
من  وغيرها  »الكابالج«  أومصانع 
على  املنتشرة  واملصانع  املعامل 
بائعات  القاسية،  املدينة  هذه  تراب 

أو  أمهات  تاجرات،  أو  متجوالت 
عملهن  إلى  كل صباح  يتوجهن  فتيات، 

تراهن  خيوطها،  الشمس  تنشر  أن  قبل 
الزمن  مع  يومي  سباق  في  الخطى  يسرعن 
خوفا من ضياع الوقت وتحسبا من مواجهة 
مالحظات رب عمل نزق أو »شاف« عصبي. 

من  نوع  وجد  أن  حظهن  لسوء  لكن 
على  تعيش  التي  الطفيليات  أو  »البشر«  
عرقهن، وتقتات من دمائهن، وتفرح لحزنهن 

وتعاستهن.
سوداء  طاقية  يضع  أو  ملثم  غريب  كائن 
بالبثور  مليء  وجه  من  األكبر  الجزء  تخفي 
خلفت  حادة  وشفرات  ضارية  معارك  وآثار 
على  املعالم  واضحة  بشعة  أخاديد  وراءها 
سحنة داكنة مخطوفة اللون من كثرة تناول 
املسكرات وأنواع الحشيش واملخدرات التي 

تذهب العقل وتسود القلب والوجه.
يشبه  فهو  وحيدا  ضربته  يضرب  ال  كائن 
الضبع الجبان البد له من مؤازرة ومساندة، 
مهمته،  منها  واحد  لكل  مجموعة  ال  وملا 
االستطالع والتخطيط واختيار األماكن التي 
ثم  والتربص  الغافالت  الضحايا  فيها  يكثر 
الهجوم في الوقت املناسب لنجاح العملية، ثم 
الهروب والفرار من مسرح الجريمة مع ترك 
املكان الستقصاء  في عني  املتلصصة  األعني 
ولم  خسائر،  من  العملية  خلفته  وما  اآلراء 
وإعطاء  للتمويه  مزورة  بشهادات  الدلو  ال 
سلكها  التي  الوجهة  عن  مغلوطة  معلومات 
على  العثور  أفق  في  للهروب،  الطرق  قطاع 
مال  من  تحمله  ما  لسلبها  جديدة  ضحية 
شيء  فكل  بأس  ال  شيء،  أي  أو  هواتف  أو 
مسلوب بالقوة يفي بالغرض ويحقق املراد، 
كل شيء غنيمة ولو كان ثمنه أقل من حالة 

الخوف والفزع التي خلفوها في النفوس.
عنف  ضحية  تكون  أن  املرأة  على  قدر  هل 

ممارس ضدها حتى من األغراب ..
هل قدرها أن تصادف من ال يتقي اهلل فيها 

حتى في الشارع العام..
و  الخوف  رهينة  تعيش  أن  لها  قدر  هل 
باملنزل  بدءا  الفضاءات  كل  في  »الحكرة« 

ومرورا بالشارع وانتهاء بأماكن العمل... 

في  نساء  نصادف  أن  وعارا  عيبا  أليس 
من  خائفات  مسلوبات  مغبونات  شوارعنا 
مجهول تربص بهن وغريب طمع في بعض 
دريهمات قضني شهرا من عمرهن في العمل 
الحصول  يستطعن  حتى  واملضني  الشاق 

عليها... 
أليس من حقهن أن يأمن في شوارع مدينتهن 
على أنفسهن وأموالهن، وأن يتنقلن وسطها 

ساملات مطمئنات.
من  وينقذهن  الشارع  ظلم  عنهن  يرفع  من 

جور يومي ألّم بهن...
تعيش  بشرية  ضباع  من  أزقتنا  يطهر  من 
على آالم اآلخرين وتقتات من بقايا الوجع.. 

األخيرة،  اآلونة  في  وسطنا  انتشرت  كيف 
بشكل كبير، حتى ال يمر يوم دون أن تسجل 
دون  أوكارها  إلى  عائدة  وتهرب  جرائمها 

عقاب أو حساب...
ملاذا تنضاف هذه الظاهرة إلى الئحة مآسي 
من  تعانيه  ما  يكفيها  أليس  اليومية،  املرأة 
وإيصالهم  أطفال  وتربية  و«جري«  غالء 
ملدارسهم ومشاكل املواصالت وجبال املعاناة 

املتواترة التي ال يعلمها إال اهلل...
البيضاء،  نساء  نحن  حالنا  على  وااأسفاه 
مدينتنا العزيزة التي أبت إال أن تقدمنا لقمة 

سائغة للصوص !
نتمنى  كنا  مليونية  مدينة  على  وااأسفاه 
بها  فإذا  بالدنا  في  للتنمية  قاطرة  تكون  أن 
لصوص  ويستوطنها  املتناقضات  تجمع 

حقائب نساء.. 
لك  حبنا  عميق  مدينتي،  مشاكلك  كثيرة 
الخلفية،  وأزقتك  شوارعك  حفر  عمق  
يصل  أن  نتمنى  التي  صرختنا  وعمق 
فوضاك  تنظيم  عن  مسؤول  لكل  صداها 
مازال  ربما   يدري  من  عشوائيتك،  وترتيب 
بني ظهرانيك من يؤمن حقا أن في األمر ما 

يستحق املحاولة، فأنت البيضاء !
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خديجة مشتري

في هذه الصباحات 
الباردة يتربص بنا نحن 

سكانها وخصوصا النساء 
كل ذو سابقة، ليجمد الدم في 
أوصالنا ويسحب منا في رمشة 

عين ما تبقى من بعض أمل 
نتخذه زادا كل يوم وعونا...

واملواقف  التصريحات  األخيرة  اآلونة  في  تقاطرت     
واملمارسات التي تقود إلى استنتاج واحد هو أن الصني 
يواجه  الذي  األعظم  االستراتيجي  الخطر  تمارس  باتت 
بشأن  أمريكيًا  املدروس  الحشد  هذا  املتحدة.  الواليات 
التهديد الصيني يتمحور حول فكرة مفادها أن الصني 
في  األم  للوطن  وإعادتها  لـ«غزو«تايوان  فعليًا  تستعد 
خالل عامني أو أكثر قلياًل، وأن السيناريوهات جميعها 

تقود إلى االستنتاج ذاته.
السابقة  رئيسته  زارت  الذي  األمريكي،  النواب  مجلس 
نانسي بيلوسي تايوان وتسببت في رفع منسوب التوتر 
بني بكني وواشنطن، عقد مؤخرًا جلسات استماع خاصة 
األمن  مستشار  ماكماستر  قال  إحداها  وفي  باملوضوع، 
القومي السابق إن العامني املُقبلني ُيمّثالن فترة خطيرة 
بشأن  ُمتزايدة  احتماالت  تبرز  حيث  املتحدة،  للواليات 
على  بكني  إليها  تنظر  التي  تايوان،  الصني على  هجوم 

أنها جزء من أراضيها، متوقعًا أن تستغل بكني انشغال 
الواليات املتحدة باالنتخابات الرئاسية وتنفيذ سيناريو 

استعادة الجزيرة.
الشواهد تقول إنه منذ صدور البيان الصيني ـ الروسي 
املشترك، الذي خرج عن قمة شي ـ بوتني عشية أوملبياد 
بقيادة  للغرب  موجهًا  خطابًا  تضمن  والذي  بكني، 
الواليات املتحدة مفاده أنه قد حان  الوقت لعصر جديد 
ما  بدرجة  أسهم  البيان  هذا  الجديدين.  القطبني  بقيادة 
في تشكيل التوجه األمريكي نحو روسيا في حربها ضد 
ملا سيحدث في  أوكرانيا، واعتبار هذه الحرب »بروفة« 
تايوان، وأن هزيمة روسيا تمثل »ردعًا«للصني والعكس 

صحيح تمامًا من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي.
بال شك أن الواليات املتحدة تخطئ كثيرًا حني تحصر 
الصراع على قيادة النظام العاملي في حرب أوكرانيا أو 
ـ بكل عمقها وموروثها  حتى استعادة تايوان، فالصني 
الحضاري والتاريخي ـ لن تترك األمور حتى تجد نفسها 
في  املعضلة  تبقى  ولكن  كهذا،  صفريًا  صراعًا  تخوض 
االستفزازات األمريكية املتواصلة، والتي ال تقتصر على 
املحيط الجغرافي لتايوان بل تشمل اتفاقات لبناء قواعد 
شرق  جنوب  بمنطقة  مختلفة  دول  في  جديدة  عسكرية 
آسيا، و«هندسة«تحالفات جديدة تستهدف في مجملها 
الصيني  االستراتيجي  الصعود  واحتواء  محاصرة 

املتسارع.
األمريكي  املخطط  وفق  تمضي  ال  جانبها  من  الصني 
وفق  تتعامل  بل  بوتني،  روسيا  فعلت  كما  لها  املرسوم 
على  الحفاظ  جاهدة  وتحاول  لألمور،  الذاتية  رؤيتها 
طرفي  مع  االستراتيجية  مصالحها  بني  الهش  التوازن 
بمبادئها  تضحي  أن  دون  من  أوكرانيا  في  الصراع 

وقناعاتها الذاتية في إدارة العالقات الدولية.
لدى  الصني  بفوبيا  تسميته  يمكن  ما  دوافع  أهم  أحد 
دوائر صنع القرار األمريكية هو هذا الصعود الصيني 
على  يقتصر  ال  هنا  واألمر  كافة،  املجاالت  في  القوي 

بهدوء  الصني  تتحرك  بل  العسكري،  والقطاع  االقتصاد 
النظام  قواعد  تشكيل  إعادة  صعيد  على  بفاعلية  ولكن 
تضع  باتت  حيث  للعالم،  رؤيتها  يناسب  بما  العاملي 
أهدافها  ضمن  بهدوء  العاملية  املؤسسات  إصالح 
االستراتيجية، وتعتمد في ذلك بشكل كبير على نفوذها 
املتزايد في مناطق حيوية مثل القارة اإلفريقية التي تمثل 
%28 من إجمالي عدد  كتلة تصويتية أممية تبلغ نحو 
أعجبني  وقد  املتحدة،  لألمم  العام  بالجمعية  األصوات 
الصينية  الصحف  إحدى  مقال مترجم عن  في  قرأته  ما 
محددة  نقاط  في  الخارجية  الصني  أولويات  ملخصًا 
أهمها أن العمل ضمن نطاق الدول النامية هو األساس 

وأن املؤسسات الدولية هي مسرح التحرك.
يظهر  ال  املتحدة  والواليات  الصني  بني  األشد  الصراع 
في املجالني العسكري والدبلوماسي فقط، بل في ميادين 
يتعلق  ما  في  تأثيرًا  أشد  أخرى  حيوية  وقطاعات 
قدراتها  تطور  فالصني  العالم،  على  والهيمنة  بالنفوذ 
البحثية واملعرفية بشكل هائل، والواليات املتحدة تشعر 
تتوالى  املعرفية، حيث  فقدان سيطرتها  إزاء  بالغ  بقلق 
املتنامي  الصني  تفوق  من  الغربيني  الخبراء  تحذيرات 
أشار  وقد  والتقنيات،  واألبحاث  االبتكار  مجاالت  في 
الصني  أن  إلى  استرالي  معهد  عن  مؤخرًا  صدر  تقرير 
تتفوق على الواليات املتحدة في 37 من 44 تقنية تمثل 
العقود  في  العسكرية  والقوة  والنمو  لالبتكار  رافعات 
وتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  ذلك  في  بما  املقبلة 
الروبوت والتقنيات الحيوية، واملالحظة الوحيدة تتعلق 
تفوق  إلى  بعد  يترجم  لم  الصيني  البحثي  التفوق  بأن 
تكنولوجي، ولكن الصني تتموضع جيدًا لتشعل موقعها 
على الصعيد التكنولوجي. وهناك في هذا التقرير نقاط 
البحثية  األوراق  نصف  نحو  الصني  إنتاج  مثل  الفتة 
السرعة،  وفائقة  املتقدمة  الطائرات  بمحركات  الخاصة 
وهو مايفسر اختبارها لصاروخ فائق السرعة قادر على 

حمل رأس نووي.

مكانتها  إلنقاذ  أيضًا  بسرعة  تحركت  املتحدة  الواليات 
املعرفية والتكنولوجية، حيث أقرت العام املاضي قانون 
»رقائق أشباه املوصالت«، الذي أقر مساعدات بقيمة 52 
مليار دوالر إلحياء قطاع إنتاج أشباه املوصالت وأدوات 
التكنولوجيا املتقدمة في الواليات املتحدة، وهو أمر مهم 
ما  العاملي،  االستراتيجي  والنفوذ  السيطرة  معركة  في 
هذا  بموجب  املالي  الدعم  إن  بايدن  الرئيس  قول  يفسر 
في  االقتصادية  املنافسة  كسب  »في  سيساعد  القانون 
املوصالت  أشباه  أن  فرغم  والعشرين«،  الحادي  القرن 
ُأخترعت في الواليات املتحدة، فإن أمريكا تنتج حوالى 
من   )1990 عام   37% من  )تراجعت  فقط  املئة  في   12
اإلمدادات العاملية، مع استيراد حوالى 75 في املئة من 
أن  املعروف  من  آسيا.  شرق  من  األمريكية  اإلمدادات 
أدوات  من  الكثير  تشغيل  في  تدخل  املوصالت  أشباه 
الحروب الحديثة وأسلحتها الفتاكة، وعلى سبيل املثال، 
»جافلني«األمريكي،  صواريخ  إلطالق  نظام  كل  يحتوي 
الرقائق  من  املئات  على  أوكرانيا،  عليه  حصلت  الذي 
األمريكيني  الدفاع  مسؤولي  يدعو  ما  وهو  اإللكترونية، 
تزويد  في  أخرى  دول  على  اعتمادهم  بشأن  القلق  إلى 
بالدهم بالرقائق، ما دعا مستشار األمن القومي األمريكي 
إلمدادات  محتمل  تعطيل  أي  لوصف  سوليفان  جاك 

الرقائق املتجهة ألمريكا بالكارثي.
والواليات  الصني  بني  االستراتيجي  الصراع  معضلة 
ضد  لطرف  فوبيا  إلى  تدريجيًا  يتحول  أنه  املتحدة 
اآلخر، وهو ما يغذي فرص املواجهة الخشنة، السيما أن 
الواليات املتحدة تتخذ من ملف تايوان ذريعة قوية للجم 
وتحاول  جيدًا  بكني  تدركه  أمر  وهو  الصيني،  النفوذ 
استعادة  في  حقها  تعتبره  بما  التمسك  بني  املواءمة 
أي  وراء  واالنسياق  ناحية،  من  الجزيرة  على  سيادتها 
قد  استنزاف  في حرب  بها  الزج  يستهدف  قد  سيناريو 

تنهي طموحها االستراتيجي العاملي من ناحية ثانية.

�ضرخة امراأة من الدار البي�ضاء

    رغم كيد الكائدين سيظل تاريخ 14 مارس 2023 
اإلفريقية  الرياضية  الجماهير  ذاكرة  في  موشوما 
يوثق  يوما  باعتباره  ليس  سواء،  حد  على  والدولية 
فقط ملنح االتحاد اإلفريقي لكرة القدم مللك املغرب محمد 
برسم سنة 2022  السادس جائزة »التميز الرياضي« 
كيغالي،  الرواندية  بالعاصمة  أقيم  الذي  الحفل  خالل 
اعترافا بما انفك يبذل من جهود استثنائية في سبيل 
في  خاصة  القدم  وكرة  عامة  الرياضة  قطاع  تطوير 
ترشحه  عن  املغرب  إلعالن  كذلك  بل  وإفريقيا،  املغرب 
بشكل مشترك مع الجارتني إسبانيا والبرتغال لتنظيم 

كأس العالم 2030.
السادس  امللك محمد  تتويج  أن  بالذكر        وجدير 
بهذه  كاغامي«  »بول  الرواندي  الرئيس  جانب  إلى 
باتريس  الكاف  رئيس  قبل  من  الفخرية  الجائزة 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  موتسيبي وحضور رئيس 
للعاهل  يسجل  إذ  اعتباطا،  يأت  لم  إنفانتينو  جياني 
املغربي تميزه بتلك الرؤية املستنيرة وإيمانه الراسخ 
الشباب،  مطامح  وتحقيق  الرياضة  إشعاع  بضرورة 
خلفا  املسؤولية  وتقلد  العرش  اعتالء  ومنذ  أنه  حيث 
لوالده الراحل الحسن الثاني رحمه اهلل، وهو ال يذخر 
جهدا في محاولة النهوض بقطاع الرياضة، معتمدا في 
تكوين  أجل  الالزمة من  اإلمكانات  كل  تعبئة  ذلك على 
األبطال في مختلف األصناف الرياضية، والسهر على 
تشييد البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الرياضية 
ذات املعايير العاملية، مما أدى بالرياضة الوطنية إلى 
تحقيق سلسلة من النجاحات منذ عدة سنوات وخاصة 

سنة 2022 في كبريات املحافل القارية والعاملية...
معركة  في  ينخرط  أن  إال  امللك  أبى جاللة  فقد        
وطنية  أولوية  وإيالئه  الرياضي  القطاع  إصالح 
للتنمية  قوية  رافعة  »الرياضة  أن  معتبرا  خاصة، 
ومحاربة  االجتماعي  والتالحم  ولالندماج  البشرية 
إحدى  في  ورد  كما  والتهميش«  والحرمان  اإلقصاء 
متميزة  مكانة  تتخذ  جعلها  إلى  منه  سعيا  رسائله. 
حياة  في  ريادي  بدور  وتضطلع  التنمية  دينامية  في 
أساسية  لبنة  بمثابة  فهي  الوطن،  وخدمة  املواطنني 
في السياسة االقتصادية واالجتماعية، وتشكل محورا 
أنه  إذ  الحكومية.  والبرامج  الخطط  في عديد  رئيسيا 
املبادرات  عديد  إطالق  تم  السامية،  توجيهاته  ووفق 
الواعدة التي همت مختلف املجاالت قصد العمل على 

بني  من  الرياضة أضحت  ألن  الرياضي،  الشأن  تثمني 
استقطاب  شأنها  ومن  الوطني،  االقتصاد  ركائز  أبرز 
االستثمار واإلسهام في خلق فرص شغل، مما جعلها 
تكتسي أهمية بالغة في املغرب وغيره من بلدان العالم، 
وهو ما يبدو واضحا من خالل ما باتت تحظى به من 
الهادفة  واملبادرات  األوراش  تعدد  عبر  واسعة  عناية 
تلعب  أنها  والسيما  القطاع،  مستوى  من  الرفع  إلى 
الساحة  على  املغرب  إشعاع صورة  في  دورا طالئعيا 

الدولية...
الحثيثة  الجهود  تلك  الحديث عن  اآلن  ولنترك        
الرياضة،  لقطاع  السامية  امللكية  والرعاية  املبذولة 
وتأهيل  املالية  املوارد  تعبئة  في  أساسا  واملتجلية 
متعددة  التحتية  البنيات  منها  وخاصة  الفضاءات 
وما  للقرب،  رياضية  السوسيو  واملراكز  التخصصات 
غرار  على  الواسعة  الشهرة  ذات  مشاريع  من  أطلق 
»أكاديمية محمد السادس لكرة القدم« و«مركب محمد 
السادس لكرة القدم«، ونعود إلى حفل تكريم جاللة امللك 
في العاصمة الرواندية، وباألحرى إلى الرسالة امللكية 
الوطنية  التربية  وزير  بالنيابة  تالها  التي  السامية 
والتعليم األولي والرياضة، شكيب بنموسى، معلنا من 
خاللها عن قرار اململكة املغربية القاضي بتقديم ترشيح 
مشترك مع كل من دولتي إسبانيا والبرتغال الستضافة 

كأس العالم سنة 2030.
      وتكمن قوة تلك الرسالة امللكية السامية في ما 
يقول  عميقة، حيث  وأفكار  دقيقة  تعابير  من  تضمنته 
سابقة  يعد  الذي  املشترك،  الترشيح  »هذا  إن  جاللته 
في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بني إفريقيا 
وأوروبا، وبني شمال البحر األبيض املتوسط وجنوبه، 
والفضاء  العربي  والعالم  اإلفريقية  القارة  وبني 
الترشيح  »هذا  أن  يضيف  ثم  األورومتوسطي« 
ما  أفضل  االلتئام حول  معاني  أسمى  أيضا  سيجسد 
لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر 
جهود العبقرية واإلبداع وتكامل الخبرات واإلمكانات«
املرة  ليست  أنها  إلى  الصدد  هذا  في  ويشار        
بطولة  تنظيم  بطلب  املغرب  فيها  يتقدم  التي  األولى 
كأس العالم في كرة القدم، وهي البطولة األكثر شهرة 
ومتابعة في العالم، بل إنه أول بلد إفريقي يتقدم بملف 
سنة  خالل  الكروي  العرس  هذا  الستضافة  الترشيح 

1994، ثم في سنوات 1998 
و2006 و2010 و2026. وهو ما يدل على أن للمغرب 
فوالذية  إرادة  السادس  محمد  امللك  جاللة  بقيادة 
وإصرار كبير على الفوز بتنظيم هذه البطولة، السيما 
إفريقيا  في  املسبوق  وغير  التاريخي  اإلنجاز  بعد 
والعالم العربي، الذي حققه املنتخب الوطني األول في 
فعاليات كأس العالم قطر 2022 ببلوغه املربع الذهبي 
املنتخب  الرابعة عامليا، خلف كل من  الرتبة  واحتالله 
األرجنتيني حامل اللقب، ووصيفه املنتخب الفرنسي، 

واملنتخب األوكراني ثالثا.
      إن إعالن املغرب عن انضمامه إلى دولتي إسبانيا 
وأملانيا للمشاركة في احتضان كأس العالم برسم سنة 
2030 التي ستصادف الذكرى املائوية لهذه التظاهرة 
العاملية، بقدر ما خلف حالة من االبتهاج لدى رؤساء 
حيث  والدولية،  اإلفريقية  الكرة  وأساطير  االتحادات 
تقاطرت على بالدنا برقيات التهاني والتمنيات الطيبة، 
في  الحاكمة  العصابة  حفيظة  يثير  أن  من  بد  ال  فإنه 

قصر املرادية وأبواقها اإلعالمية...

اسماعيل الحلوتي

الوطني  اليوم  مار�س :   14
للتميز الريا�ضي

  »فوبيا«ال�ضني

بقلم: د. سالم الكتبي

المقاالت المن�ضورة في هذه ال�ضفحة تعبر عن اآراء ومواقف اأ�ضحابها فقط 
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 استعادة السياق العام للحكاية الفلسطينية بلور 
نحاول  وما  نخافه  ما  مضمون  في  خاصة  أسئلتنا، 
تجنبه، قد يكون الظالم الذي يقصده جون بيرجر هنا 
هو غياب البراءة، والحب هو املرادف الحقيقي ألولئك 
سينما  في  أما  اآلن،  حتى  قصصهم  نسمع  لم  الذين 
ميشيل خليفي فإن احتماالت الحب تقود للمعنى، أما 
لم يجدوا  الذين  الظالم فهو الصمت، وتجاوز أولئك 
للذاكرة،  بالنسبة  األمر  وكذلك  اآلن،  حتى  صوتهم 
أعمق  بشيء  بل  النسيان،  في  تكمن  ال  القسوة  فإن 
يرى من خالله ميشيل خليفي الزمن كأداة لإلنصات، 
وإعادة ترتيب ما فاتنا من انتباه، خاصة إن األسئلة 
الفلسطينية التي يطرحها ميشيل خليفي في أفالمه، 
غالبًا ال تبحث عن إجابات، ولكنها تتأمل بحذر وعمق 
شديد احتماالت حكايتنا، بكل ما فيها من تناقضات، 
سينما  في  للحلم  األقوى  املعادل  هو  التأمل  لذلك 
ألنه  نحلم،  كنا  بماذا  ننسى  عندما  حتى  خليفي، 
يرى في األحالم ما يتجاوز الواقع، حتى في عتمتنا 
الشخصية يستنبط املعنى من تفاصيل ما نحلم به، 

حتى لو كان غامضًا وبعيدًا. 
أقيم في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
ميشيل  مع  ندوة  مارس   9 املاضي،  الخميس  يوم 
خليفي، حاوره املخرج اللبناني هادي زكاك واملحاضر 
لكل  »نادي  مع  بالتعاون  الشامي،  ربيع  الجامعي 
تحتفل  »معلول  فيلم  الندوة عرض  الناس«. وضمت 
الذي يوضح الدمار الذي حل بقرية معلول  بدمارها« 
عروض  سلسلة  ضمن  الندوة  تأتي  كما  النكبة،  بعد 
عرض  شملت  الناس«  لكل  »نادي  يقيمها  سينمائية 
مختلف أعمال املخرج ميشيل خليفي مثل فيلم »حكاية 
الجواهر الثالث« »نشيد الحجر« »الذاكرة الخصبة« 
والحوارات  الندوات  وأعادت  الجليل«،  »عرس 
والزمن  التجربة  مع  وعالقتها  السينما  أسئلة  طرح 
والتوثيق،  السرد  ملفهوم  باإلضافة  اإلنتاج  وصعوبة 
أقيمت العروض في املخيمات الفلسطينية، والنوادي 
واملكتبات واملؤسسات في لبنان، وأعادت قراءة جوهر 
عميق عن مشهد كامل ال يخص القضية الفلسطينية 
القوة  وعالقات  انهيارها  في  املدينة  جوهر  بل  فقط، 
في مجتمعات تحاول أن تستعيد صوتها ضمن نطاق 

سياسي واجتماعي ضيق.

ذاكرة للحلم وأخرى للكالم
بدأ ميشيل خليفي مشروعه السينمائي وهو يبحث 
عن جدوى االستعادة الضمنية للحلم، حتى في عملية 
تفكيك الشخصيات وإعادة بنائها، نرى السرد ليس 
احتماالت  كل  يجمع  ما  بل  فقط،  الواقع  يبلور  ما 
املستقبل أيضًا، لذلك النقد واإلنصات وإعادة مراجعة 
بينما  الجوهر،  هو  واالجتماعية  السياسية  الظروف 
ال  ولذلك  الفكرة،  على  تنويعات  هي  الكالم  محاوالت 
عن  بالخروج  بل  والفشل،  بالنجاح  املحاولة  تقاس 
النسق السردي الذي كان يحدد األدوار السينمائية. 
التسجيلي  السينمائي  الخصبة«  »الذاكرة  فيلم  في 
عام  خليفي  ميشيل  املخرج  أفالم  أول  يعتبر  والذي 
باإلرادة  الحلم  جمعت  التي  املحاولة  نرى   ،1980
سيدتني  خالل  من  الرمز،  من  أبعد  هو  بما  والذاكرة 
األولى فرح حاطوم، الجدة املتمسكة بأرضها تعيش 
في الداخل املحتل وهي على تماس مباشر مع املجتمع 
التي  خليفة  سحر  األديبة  هي  والثانية  اإلسرائيلي، 
تعيش في الضفة الغربية، عاملان متوازيان لسيدتني 
الكشف  من  وتقتربان  الحكاية،  من  أبعد  تذهبان 
للنساء، طوال  اليومية  الحياة  التفصيلي عن معاني 
الذي  ما  باملعاناة،  املصحوب  التساؤل  يرتفع  الفيلم 
تعنيه املواجهة لهذه العوالم املفككة بني صور النساء 
وصوتهن؛ إنها تعني االنتصار املركب ليس للمخرج 
وال للمشاهد بل للحياة والسينما، وهذا أعمق معنى 
تعري فيه الكاميرا اللحظة، وتذهب بشفافية مع الكالم 
لكي تصل إلى الجوهر، من أجل هذا تحديدًا يمكننا 
أن نعتبر املخرج ميشيل خليفي من أوائل املخرجني 
الفلسطينيني الذين صوروا أفالمهم من خالل عناصر 
قد  التأويل  في  األكثر هامشية وصمتًا، حتى  الواقع 
أن نتكلم  التي نحاول  الحلم  لغة  يكون اإلنصات هو 
بها، ولكن ميشيل خليفي تجاوز جوهر اللغة، عندما 
للفهم،  بل  للشرح،  كأداة  ال  املركز،  في  النساء  وضع 
التفاصيل،  تعكس  ملرآة  املرأة  صوت  حول  حيث 
في  خاصة  اليومية،  اللغة  تقوله  مما  أبعد  وتذهب 
السياسة واملجتمع، وهذه كلها حلقات تكمل استدارة 
كان  النسائي،  للصوت  املتوتر  اإليقاع  ألن  الحلم، 
يواجه االحتالل من جهة ولكنه من جهة أخرى يواجه 

مباشر  بشكل  ويصل  األبوية،  والسلطة  الذكورية 
للرسالة السياسية واالجتماعية، التي ال تقبل تقسيم 
وكوننا  ثانيًا،  وكأفراد  أواًل،  كنساء  حريتنا  الحرية، 
طرحه  يحاول  الذي  الصوت  كون  أخيرًا،  محتلني 
ألن  للنداء،  يتسع  كما  للهمس  يتسع  خليفي  ميشيل 
إليها  يسعى  التي  واالجتماعية  السياسية  الرسالة 

لليوم لم تسقط ببرود في الشعار املباشر. 

الحدث واحتماالت الواقع 
يرى  خليفي  ميشيل  في سينما  التجريبي  السياق 
أبعد من االحتماالت، خاصة في فيلم »نشيد الحجر« 
الذي ُعرض عام 1991، يحمل املخرج األحداث ضمن 
خطني متوازيني، يبلور كل جزء منهما مفهوم التضحية، 
ليصير الواقع إشارات إليضاح الرسالة السياسة، في 
الحجارة وهي تحاول  انتفاضة  نرى عناصر  الخارج 
أما  تسجيلي،  وثائقي  بنمط  املكان  ترتيب  إعادة 
من  باملكان  اإلنساني  العنصر  امتزاج  فهو  الداخل 
خالل شخصية السيدة الفلسطينية األربعينية املثقفة 
من  الخارج  حبيبها  وشخصية  الوطن،  إلى  العائدة 
املعتقل ألسباب نضالية، من خالل نمط روائي درامي، 
قدم  عام،  هو  وما  شخصي  هو  ما  بني  التداخل  هذا 
لآلخر  يضيف  مستوى  كل  مستويات  في  الحكاية 
ويكمل مسيرته، مستوى تفصيلي وصفي يقدم الفعل 
اإلنساني في حركته اليومية، يرى الحب جوهر األمان، 
أما األرض فهي الصورة األكبر التي تبرر كل الدوافع 
واألفعال، مع تغييرات موضوعية في العالم الداخلي 
أنفسهم وأسئلة  يواجهون  للشخصيات، خاصًة وهم 
املكان، ومستوى خارجي توثيقي، يحاول القبض على 
الزمن من خالل التضحية، يرى املواجهة هي األمان، 
ألن املوت بمعناه الكبير ال يعني النهاية أبدًا. حتى في 
االنتفاضة ما يشبه  املعاناة، يرى ميشيل خليفي في 
السحر، ألن مزج املستويني في الفيلم قدم لحظة أبدية 
الواقع  يتجاوز  ملا  كمثال  استخدامها  يمكن  واحدة، 

باحتماالت تبلور التجربة.
عدة  في  تبحث  خليفي  ميشيل  املخرج  أفالم  بنية 
عناصر؛ املشترك في جميع األعمال هو الحب، األرض، 
التي  والعالقات  الحلم،  الحرية،  الذاكرة،  املجتمع، 
تجمع هذه الكلمات ببعضها، كثيرًا ما يبدو واضحًا 
ضعف التمويل الذي يؤثر على التوسع الكامل بمعنى 
في  العناصر  توحد  التي  الحالة  في  ولكن  كلمة،  كل 
 1987 عام  إنتاجه  تم  الذي  الجليل«  »عرس  فيلم 
نكتشف رؤية تكسر استدارات الحدث، من خالل قصة 
البنه،  القرية  يقيمه مختار  فلسطينية  قرية  في  عرس 
اإلسرائيلي  العسكري  الحاكم  دعوة  عليه  تحتم  الذي 
للمشاركة في طقوس العرس، مع التوسع بدور النساء 
العربية،  الذكورية  تمثله  وما  القرية،  في  والرجال 
وكيف يمكن أن تنتهي العادات والتقاليد في مشاهد 
الكثير  يحتمل  الفيلم  صياغته.  وتعيد  الواقع  تصور 
من النقد والتحليل، ألن السلطة التي يواجهها ميشيل 
خليفي في الفيلم سلطة سياسية في مشاهد العسكري 
اإلسرائيلي، وسلطة اجتماعية في غطاء السرير الذي 
لم يبلله دماء العروس بسبب عجز العريس في ليلته 
األولى، وتمرد مستمر على أكثر من صعيد، على صعيد 
الذي رفض حضور  سياسي من خالل شقيق املختار 
العرس، وعلى صعيد اجتماعي من خالل ابنة املختار 
الرجال،  إلى  وتتحدث  الجينز  ترتدي  التي  الصغيرة 
العائلة،  وجمع  لالستعراض  هدفًا  كان  الذي  العرس 
تحول تدريجيًا إلى أداة كشف تعري الثوابت وتجادل 
التراكم الذي بني عليه املجتمع الفلسطيني من الداخل، 
أن  وهي  األولى،  لفكرته  خليفي  ميشيل  يعود  وبهذا 
الحرية هي الشرط؛ ليس بمفهومها السياسي فقط بل 
الشخصي أيضًا، على الرغم من انسياب الفيلم بهدوء 
مراقبًا  كونه  اإلسرائيلي  الوجود  تحاذي  رؤية  نحو 
أمام  التخبط  نقل  به خليفي في  ما نجح  حذقًا، وهو 
سياسة األمر الواقع، وعكس السلوكيات التي تجادل 

املوضوع الحتمي واليومي لحياة الفلسطينيني. 
تعتبر أفالم ميشيل خليفي جزءًا من سياق ال يمكن 
البحث  نتابع  قراءة واحدة، خاصة ونحن  تأويله في 
صياغته،  وتعيد  الواقع  تحتضن  جديدة  معاني  عن 
احتماالت  رصد  في  دائمًا  يكون  الصعب  االختبار 
الحياة، كونها إيقاعًا يعلو ويدنو ويقترب من املمكن 
حركة  هو  جميعا  حلمنا  والحلم  املستحيل،  ويواجه 
ميشيل  استطاع  ومتداخل،  معقد  واقع  داخل  اإلرادة 
خليفي أن يعيد صياغته بأعمال تمثل هاجسًا متراكمًا 
ألسئلة ما زالت مفتوحة على إجابات مفككة لم تكتمل 

حتى اآلن. 

روؤية احللم ولغة الواقع يف �شينما مي�شيل خليفي
تعتبر أفالم 
ميشيل خليفي 
جزءًا من سياق 
ال ميكن تأويله 
يف قراءة واحدة، 
خاصة ونحن نتابع 
البحث عن معاني 
جديدة حتتضن 
الواقع وتعيد 
صياغته، االختبار 
الصعب يكون 
دائمًا يف رصد 
احتماالت احلياة، 
كونها إيقاعًا يعلو 
ويدنو ويقترب 
من املمكن ويواجه 
املستحيل، واحللم 
حلمنا جميعا 
هو حركة اإلرادة 
داخل واقع معقد 
ومتداخل، استطاع 
ميشيل خليفي 
أن يعيد صياغته 
بأعمال متثل 
هاجسًا متراكمًا 
ألسئلة ما زالت 
مفتوحة على 
إجابات مفككة لم 
تكتمل حتى اآلن

بدأ ميشيل خليفي 
مشروعه السينمائي 
وهو يبحث عن 
جدوى االستعادة 
الضمنية للحلم، 
حتى في عملية 
تفكيك الشخصيات 
وإعادة بنائها. 
فالسرد ال ما يبلور 
الواقع فقط، بل ما 
يجمع كل احتماالت 
المستقبل أيضًا

إعادة مراجعة 
الظروف السياسية 
واالجتماعية هو 
الجوهر، بينما 
محاوالت الكالم 
هي تنويعات على 
الفكرة، ولذلك ال 
تقاس المحاولة 
بالنجاح والفشل، 
بل بالخروج عن 
النسق السردي الذي 
كان يحدد األدوار 
السينمائية

جريدة يومية 
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12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية االبتدائية 
بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع 
أصل تجاري

ملف عدد: 2023/05
حساب عدد: 3413

رسمي  عقد  بمقتضى 
ابراهيم  األستاذ  حرره 
بوجدة،  املوثق  داري، 
 ،2022/11/28 بتاريخ 
بتاريخ  بوجدة  مسجل 

2022/12/02، باع السيد: 
الساكن  بوحفص:  محمد 
بشارع محمد الخامس عمارة 
قادة B الطابق الخامس شقة 

17 وجدة.
اللطيف  عبد  للسيد: 
بحي  الساكن  الراشدي: 
العرفان زنقة الحكمة رقم 08 

وجدة.
املعد  التجاري  األصل  جميع 
الستغالل مقهى ذات الشعار 
 LE BRIEFING التجاري 
بوجدة  الكائن   ،ORDERS
 839 رقم  إيريس  تجزئة 
طريق عوينت السراق، املقيد 
تحت  التجاري  بالسجل 
بثمن  تحليلي،   84682 عدد 
ألف  سبعمائة  قدره  إجمالي 

درهم )700000.00درهم(.
أمام  التعرضات  تقبل 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
خمسة  أقصاه  أجل  داخل 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر 
 84 للمادة  الثانية-تطبيقا 

من مدونة التجارة.
ع.س.ن/864/إ.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية 
وامليزانية

مصلحة املعدات والصفقات 
إعالن عن طـلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/01  

على   2023 أبريل   12 يوم  
صباحا،  العاشرة  السـاعة 
العامة  بالكتابة  سيتم 
ابن  مقاطعات  لعمالة 
امسيك فتح االظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 
لوازم   اقتناء  ألجل  أثمان 
العامة  للكتابة  املعلوماتية  
بعمالة مقاطعات ابن امسيك.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املعدات  بمصلحة  العروض 
بعمالة مقاطعات  والصفقات 
كذلك  ويمكن  امسيك.  ابن 
بوابة    من   إلكترونيا  نقله 

صفقات  الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
6.000,00درهم  مبلغ:  في 

)ستة أالف  درهم(. 
األعمال    تقدير  كلفة  
صاحب  طرف   من  محددة  
املشروع  في  مبلغ   مائتي 
ألف  وثمانون   واثني 
درهم   وستون    مائة  وستة 
الرسوم  احتساب  مع 
مع  )282.660,00 درهما 

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

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما   -

املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  وصل  مع 

املصلحة املذكورة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  أو   -

باملصلحة املذكورة أعاله. 
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  لجنة  
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الكترونيا  إرسالها  أو   -
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا  
 21-1982 رقم  واملالية 
صادر في 09 جمادى االولى  
)14دجنبر2021(   1443
مساطر  بتجريد  يتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 
من  املالية  والضمانات 

الصفة املادية.
إن العينات التي يستوجبها 
يجب  العروض  طلب  ملف 
املعدات  بمصلحة  إيداعها 
 11 يوم  قبل  والصفقات 
الساعة  على     2023 أبريل 

العاشرة صباحا
الواجب  املثبتة  الوثـائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
ع.س.ن/866/إ.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية 
وامليزانية

مصلحة املعدات والصفقات 
إعالن عن طـلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/02 

على   2023 أبريل   13 يوم 
صباحا،  العاشرة  السـاعة 
سيتم بالكتابة العامة لعمالة 
فتح  امسيك  ابن  مقاطعات 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
املكاتب  أدوات  اقتناء  ألجل 
بعمالة  العامة  للكتابة 

مقاطعات ابن امسيك.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املعدات  بمصلحة  العروض 
بعمالة مقاطعات  والصفقات 
كذلك  .ويمكن  امسيك  ابن 
بوابة  من   إلكترونيا  نقله 

صفقات  الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
6000,00درهم  مبلغ  في 

)ستة أالف درهم(. 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  مائتي  مبلغ   في 
وستون   ألف  وسبعون  
الرسوم  احتساب  مع  درهم 
مع  )276.060,00درهما 

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

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  وصل  مع 

املصلحة املذكورة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  أو   -

باملصلحة املذكورة أعاله. 
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  لجنة  
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الكترونيا  إرسالها  أو   -
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا  
 21-1982 رقم  واملالية 
صادر في 09 جمادى االولى 
)14دجنبر2021(   1443
مساطر  بتجريد  يتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 
من  املالية  والضمانات 

الصفة املادية
إن  العينات التي  يستوجبها 
يجب   العروض   طلب  ملف  
املعدات   بمصلحة   إيداعها  
 12 يوم  قبل  الصفقات  و 
الساعة  على    2023 أبريل 

العاشرة صباحا
الواجب  املثبتة  الوثـائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
ع.س.ن/867/إ.د

*************
الـمـمــلـكـة الـمـغـربـيـة

وزارة الـتـجـهـيـز والــمــاء
إعـالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 1/م.م.م.ع.ب/2023

)جلسة عـمومية(
أبريل   13 الخميس  يوم  فـي 
2023 على الساعة العاشرة 
والنصف صباحا )10 و30د( 
مديرية  مكاتب  في  سيتم 
العمومي  وامللك  املوانئ 
 2 النهضة  حي  البحري 
حسن  بن  محمد  شارع 
 ) ب:5131  )ص  الوازاني 
األظرفة  فتح  التقدم-الرباط، 
العروض  بطلب  الـمتعلقة 
اثمان  عروض  على  املفتوح 
لوازم  باقتناء  الخاص 
مكاتب مديرية املوانئ وامللك 

العمومي البحري.
طلب  ملف  سحب  يـمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
وامللك  املوانئ  بمديرية 
حي  البحري  العمومي 
محمد  شارع   2 النهضة 
)ص  الوازاني  حسن  بن 

ب:5131( التقدم-الرباط.
من  تحميله  كذلك    ويمكن 

العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchéspublics.

gov.ma
الـمؤقت  الضمان  يحدد   -
درهم  أالف  ثمانية  مبلغ  فـي 

)8000,00درهم( 
الخدمات  تكاليف  تقدر   -
في  العروض  طلب  موضوع 
ألفًا  وتسعون  أربعة  مبلغ 
وستون  وخمسة  وثالثمائة 
مع  سنتيما  وستون  درهما 
الرسوم  جميع  احتساب 
مع  )94.365,60درهم 

احتساب جميع الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يـجب 
ملفات   - وتقديم  مـحتوى 
مطابقني  الـمتنافسني 
 29  27 املواد  لـمقتضيات 
الـمرسوم  من  و31و148 
الصادر   2-12-349 رقم 
 1434 األولى  جمادي   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إيداع أظرفهم مقابل وصل 
بمديرية  الصفقات  بـمكتب 
العمومي  وامللك  املوانئ 

البحري بالرباط.
- أو إرسالـها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  الـمضمون 

إلـى املكتب املذكور.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  لـجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
عن  إلكترونيا  إيداعه  أو   -

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  الـمثبتة  الوثائق 
الـمقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  فـي 

االستشارة.
يمكن  املعلومات  من  للمزيد 
الـموانئ  بمديرية  االتصال 

وامللك العمومي البحري.
 2 النهضة  حي  العنوان: 
حسن  بن  محمد  شارع 
ب:5131(  )ص  الوازاني 

التقدم-الرباط ، املغرب.
الهاتف: 0538005200/03

الفاكس: 0537750011
ع.س.ن/869/إ.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

أحمد،  سامية  المغربية  الفنانة  أطلقت 
أحدث إبداعاتها الفنية، التي جاءت حصريا 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهي عبارة 
عن أغنية بعنوان "بجميع ألوان الدنيا" من 
ألحان يونس الخزان وكلمات الشاعر كمال 

الخزان.
وأوضحت سامية أحمد في تصريح لجريدة 
األغنية،  عمل  أن هذه  االشتراكي،  االتحاد 

األغنية  فكرة  أن  إذ  موضوعه  في  متميز 
تتمحور حول الحديث عن دور الرجل الداعم 
في حياة النساء،فالشك أن لدى كل امرأة رجل 
يساندها و يجعلها تبتسم في وجه العالم 
رغم معيقات التمييز بين الجنسين، لهذا أرى 
تقول، بأن عملي الفني هذا يندرج في باب 
تحدث  التي  اإليجابية  األمور  عن  الحديث 
في حيوات النساء وخاصة المغربيات، فإلى 
جانب الرجل األب واألخ والزوج والصديق، 
هناك الرجل الحقوقي الذي يصدح بصوت 
لهذا  المرأة.  لحقوق  االنتصار  في  الحق 

أحب أن أصرح تضيف، بأن عبارات الشكر 
نبيلة  رسالة  هي  الرجل  لهذا  واالمتنان 
ونداء حار بأن نمضي سويا إناثا وذكورا 
في تأسيس مجتمع مغربي جميل، وبأن نكمل 
تحقيق العدالة لقضايا النساء جنبا لجنب، 
قوة  تفوق  قوة  وال  يقال  كما  قوة  فاالتحاد 

التحاب والتضامن.
وعبرت الفنانة القديرة سامية أحمد  عن 
شكرها لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل 
المتميز ،و لكل رجال الكون الذين اختاروا 

االنتصار لحقوق المرأة.

 تحتضن المدينة الحمراء، إلى غاية 21 مارس الجاري، 
الدورة الحادية عشرة لموسم "زهرية مراكش"، وهي تظاهرة 
ثقافية ذات بعد رمزي كبير، تكرس هذه الحاضرة ك"عاصمة 

لتقطير ماء الزهر بالمغرب الكبير".
التي  "زهرية مراكش"،  أن تظاهرة  للمنظمين  وذكر بالغ 
تنظمها جمعية )منية مراكش إلحياء تراث المغرب وصيانته(، 
والمجلس  والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزارة  مع  بشراكة 
آسفي،   - مراكش  جهة  ومجلس  مراكش،  لمدينة  الجماعي 
والمؤسسات  الثقافية  والمراكز  الجمعيات  من  والعديد 
التعليمية، تروم الحفاظ على هذا التقليد العريق، وتمكين 

الجمهور من اكتشاف تقنيات تقطير زهر النارنج.
وبحسب المصدر ذاته، فقد "سجلت زهرية مراكش، منذ 
2022، لدى منظمة اإليسيسكو كتراث ثقافي  شهر يوليوز 
للعالم اإلسالمي"، مبرزا أن جمعية )منية مراكش إلحياء تراث 
المغرب وصيانته(، التي تنظم كل سنة "زهرية مراكش"، بهدف 
ضمان استدامتها والحيلولة دون انقراضها، ما فتئت تعمل 
على إدراج هذا التقليد على قائمة التراث الثقافي الالمادي 

الوطني.
وسطر منظمو الدورة الـ11 برنامجا غنيا ومتنوعا، يمتد 
الربيع  فصل  قدوم  مع  يختتم  أن  على  أيام،   10 مدى  على 
)21 مارس(، يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المتعلمين 
والمتعلمات حول كيفيات تقطير ماء الزهر، وذلك بمقر جمعية 
منية مراكش، وكذا مراسم تقطير ماء الزهر في العديد من 

الفضاءات والمراكز الثقافية بالمدينة الحمراء.
كما يشمل توقيع كتاب "نساء مراكش، تقاليد مدنية وفنون 
عيش"، لمؤلفته فوزية الكنسوسي، مع تقديم الترجمة الفرنسية 
والطيور"،  العود  "حوار  حول  ومحاضرات  الكتاب،  لهذا 
إخوان  رسالة  خالل  من  والعطور  الموسيقية  و"الطبوع 
نظرات  الصفا"، و"من صلب تراث المخطوطات المغربية : 
في عمل الخطاط المغربي الشيخ محمد بن القاسم القندوسي"، 
باإلضافة إلى عروض في ألوان موسيقية عريقة، مثل الملحون 

والدقة المراكشية.

وأشار المصدر، إلى أن "تقطير الزهر، عبارة عن مجموع 
في  الربيع،  فصل  بقدوم  احتفاال  الزهر  ماء  تقطير  مراسم 
األوساط األسرية ألهل مراكش، وهي طقوس حضارية نسوية 
باألصالة قديمة العهد ضاربة في التاريخ الحضري للمدينة، 
تتعهدها ربة البيت وتلقنها لبنتها، بعدما أخذتها عن الجدة".

و"تقبل نساء مراكش على عملية التقطير، سواء في المنازل 
أو في التعاونيات أو بمبادرة من الجمعيات التراثية أو في 
الهيئات الثقافية المتحفية أو ذات الصلة بالصناعات الثقافية، 
إبان ظهور زهر النارنج في شهر مارس على األشجار. وقد 
يدوم حضور الزهر في المدينة لمدة أربعة أسابيع تقريبا أو 
يزيد، ويظهر في أوجه مع حلول فصل الربيع يوم 21 مارس، 
ويتم اقتناء زهر النارنج )الزنبوع( عادة من سوق العطارين 

بعد أن يقطفها الغراسون من البساتين".
و"يهتم، اليوم، بهذا العنصر، إضافة إلى الوسط النسوي، 
من  حديثة  أوساط  قرون،  منذ  عليه  وتحافظ  تعاهده  الذي 
وتجار  وعطوريين  وصيادلة  وباحثين  وخبراء  جامعيين 

وغيرهم".
يذكر أن جمعية )منية مراكش إلحياء تراث المغرب وصيانته(، 
التي تأسست في العام 2006، تسعى، على الخصوص، إلى 
المعمارية  تمظهراته  في  العتيقة،  المدينة  بتراث  التعريف 

والموسيقية والروحية، وكذا إلى الحفاظ عليه وإحيائه

 لم يكن صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة أحد رموز 
عصر النهضة ليوناردو دا فينتشي إيطاليا بالكامل، 
بل من ناحية أبيه فحسب، على ما كشف أكاديمي بارز  
في فلورنسا موضحا أن والدة الفنان العبقري كانت 

عبدة شركسية.
النهضة واألستاذ  وتوصل االختصاصي في عصر 
بجامعة نابولي كارلو فيتشه من بحثه في أرشيف بلدية 
فلورنسا إلى أن والدة ليوناردو لم تكن كما كان يعتقد 

إلى اليوم ابنة فالح توسكاني.
وشرح  أن هذه المرأة "اختطفت من بلدها األصلي 
في جبال القوقاز، وبيعت وأعيد بيعها مرات عدة في 
القسطنطينية ثم في البندقية، ووصل بها المطاف أخيرا 
إلى فلورنسا حيث التقت الكاتب العدل الشاب بيارو 

دا فينتشي".
تكن  لم  التي  المرأة  هذه  مسار  فيتشه  واستوحى 
"ابتسامة  بعنوان  رواية  إلصدار  اآلن  حتى  معروفة 
 Il sorriso di Caterina( "كاتيرينا - والدة ليوناردو

.)- La madre di Leonardo

منذ  يتابع  الذي  األكاديمي  هذا  اكتشافات  ووفرت 
سنوات كل ما يتعلق بليوناردو دا فينتشي توضيحات 
جديدة عن الفنان المولود عام 1452 والذي جاب إيطاليا 

طوال حياته ثم توفي في فرنسا عام 1519.
وثائق  مجموعة  على  تأكيداته  في  فيتشه  واستند 
تاريخية جمعها بصبر من األرشيف، أهمها، على قوله، 
"مستند كتبه شخصيا بيارو دا فينتشي، والد ليوناردو، 
هو عبارة عن وثيقة تحرير كاتيرينا" من العبودية، وهي 
مستند موثق لدى الكاتب العدل، تتيح لها "استعادة 

حريتها وكرامتها كإنسان".
وأبرز فيتشه الوثيقة المهمة العائدة إلى عام 1452 
دار  مقر  في  صحافي  مؤتمر  خالل  تفاصيلها  وشرح 
النشر الفلورنسية "جونتي". وأوضح فيتشه أن "الرجل 
الذي أحب كاتيرينا عندما كانت ال تزال جارية ور زق 
منها طفال ، هو الذي تولى مساعدتها على االنعتاق".

ويشكل هذا االكتشاف تغييرا جذريا إذ كان يعتقد أن 
ليوناردو ولد من عالقة غير شرعية بين بيارو دافنشي 
وفالحة توسكانية شابة تدعى كاتيرينا دي ميو ليبي.
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ليوناردو د� فينت�صي كان ن�صف �إيطالي 
لأن �أمه كانت عبدة �صرك�صية

مو�صم »زهرية مر�ك�ش« يطفئ �صمعته �لـ11

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

�لفنانة �صامية �أحمد  
تطلق  �أغنيتها �لجديدة

»بكل �ألو�ن �لدنيا«

التهامي غباري 

بعد أسبوع على فعاليات المعرض الجماعي 
اليوم  بمناسبة  المنظم  التشكيلية  للفنون 
منتدى  من طرف  مارس،   08 للمرأة  العالمي 
اإلبداع والمواطنة بشراكة مع مقاطعة الحي 
 12 إلى   06 من   ، بالدارالبيضاء  المحمدي 
مارس 2023 ، بكل من المركب الثقافي الحي 
و المقاطعة  10 مارس"  " 06 إلى  المحمدي 
الجماعية "10 إلى 12 مارس"، أسدل الستار 
على فعاليات المعرض الجماعي األول من نوعه، 

والذي خلف صدى كبيرا بالمنطقة، حيث شارك 
فيه 5 فنانات و3 فنانين محترفين وموهوبين، 
من   بكل  األمر  ويتعلق  مختلفة،  مدارس   من 
 ، أنوار  ، نعيمة زمرو ، سميرة  فتحية نصر 
نهيلة فاتح ،نزيهة خيري  عبد اهلل عز ،عبد 

اللطيف البطل ومحمد بهيج. 
حيث تم تتويج المشاركين وضيوف الشرف، 
بمقر مقاطعة الحي المحمدي، في حفل خاص، 
مقاطعة  رئــيــس  الرخيص  يــوســف  تــرأســه 
الحي المحمدي رفقة كل من  مروان راشدي 
الثقافية  الشؤون  له  المفوض  الرئيس  نائب 

لجنة  رئيس  مسافر  إبراهيم  والرياضية،  
رئيس  الشتوي  سعيد  االجتماعية،  الشؤون 
اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد ومواكبة الشراكة 
مع المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة، وبحضور  حليمة 
عثمان،  سيدي  مقاطعة  رئيس  نائبة  فكري  
بشواهد تقديرية على مساهمتهم الفعالة في 
إنجاح المعرض الجماعي للفنون التشكيلية 
الذي يأتي تنظيمه لينضاف إلى سلسلة األلوان 
الفنية التى تزخر بها منطقة الحي المحمدي 

منارة الثقافة واإلبداع.

�إ�صد�ل �ل�صتار على �لمعر�ش �لجماعي 
للفنون �لت�صكيلية بالحي �لمحمدي وتتويج �لم�صاركين في حفل خا�ش
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االشتراكي

   بنيونس عميروش

أجناسا  البصرية  التعبيرات  ليست     
الغرب  مجتمعات  في  عابرة  أو  جديدة 
اإلسالمي وإفريقيا بعامة، بل ظلت ممارسات 
متجذرة منذ عصور قديمة، شكلت الحضارات 
العمارة  خللالل  من  األمازيغية  العربية- 
والزخرفة والسجاد والفسيفساء والنقش 
والحلي ومختلف التزاويق المتعلقة بالفنون 
التطبيقية المتجلية في كثير الِحَرف البنائية 

والمشغوالت اليدوية التقليدية.
   كان ال بد أن تستأثر هذه المرجعيات 
التراثية، وضمنها أصناف الكتابة الحروفية 
والرمزية باهتمام التشكيليين، بحيث يتخذ 
الحرف األمازيغي ُبعده اإلشاري والرمزي 
والداللي، كوحدة تشكيلية منفصلة تتجسد 
بين القراءة والتعبير. فالكتابة األمازيغية 
الموسومة بل«تيفيناغ« تبقى أبجدية عتيقة، 
ظلت تستخدم في شمال إفريقيا بين األمازيغ 
لتدوين اللغات األمازيغية المختلفة. وقد تم 
توثيق أقدم شكل من أشكال هذه األبجدية في 
اللغة الّليبية منذ القرن الثالث قبل الميالد 

في جميع أنحاء شمال إفريقيا.
   محليا، يبقى الفنان أحمد الشرقاوي 
األساسية  المراجع  أحد   )1867  1934-(
في هذا السياق، إذ اعتمد حروف تيفيناغ 
ورموز الوشم والزربية، وذلك عبر رؤية تقوم 
على إيقاع عالماتي مفعم بالحركة والتالعب 
الحداثة  ُتناِشد  مشهدية  داخل  الضوئي، 
بخلفية تراثية مدفوعة بغنى التعبير وثراء 
الداللة. في حين، نشير إلى توظيف العالمة 
لدى الفنان فريد بلكاهية )-1934 2014( 
تلويِنيَّة  إلزاِميَّة  تطبيق  الذي حرص على 
Teintes الطبيعية  تتلخص في األصباغ 
)المحلية(  كخيار جمالي ُيمليه مبدأ التوافق 
َند والعناصر اللونية التي تتوغل  بين السَّ
في جسد الِجْلد )جلد الخروف( الموصول 
تيفيناغ  أبجدية  عبر  المترجم  بل«الوشم« 
الطوارق، بوصفها وحدات خطية تتجاور 
وتتجاوب مع كافة الموتيفات الزخرفية وهي 
ر  ترسم إيقاعها الذي يبعث على تجديد التََّذكُّ
إيثنوغرافية  تصويرية  ضمن  والللّذاكللرة، 
ذات  البصرية  الللرمللزيللات  على  منفتحة 
الجواهر التاريخية والثقافية واالجتماعية 
والحضارية. بينما حفر الحسين الميلودي 
عميقا في الرموز الشعبية، بعد عودته من 
باريس، ليقيم في الصويرة، المدينة الروحية 
المفعمة بالرموز والطالسم، ويخلق لنفسه 
قاموسه الرمزي الخاص عبر كائناته الدالة، 
المختزَلة والُمصاغة بحس هندسي صارم 
ودقيق في التوليف الشكلي، داخل متوالية 
َقع العالماتيَّة الصغيرة الُمَتجمهرة  من الرُّ
والمتناسلة باستمرار، لتتطاير من محيط 
الدائرة الكبيرة التي ُتحاكي الكون، في تماٍه 
بصري يقودنا إلى دوامة الوالدة والتكاثر، 
من النطفة إلى األِجنَّة، ضمن كتابة إشارية 
تعكس صور مجازية لميالد العالم؛ ليجعل 
أعماله في وْضع ُمحاَوَرة َبديعة مع أعمال 
أحمد الشرقاوي، وفق رؤية متيَنة، مستقلة 

لة في ذات الحين.  وُمَكمِّ
   بطبيعة الحال، ال يمكن حصر االشتغال 
على العالمة في هذه التجارب فحسب، إذ 
)عبد  أخللرى  نماذج  ضمن  متفاعلة  تظل 
اهلل  عبد  لخضر،  بوجمعة  المالخ،  الحي 
أوريك، محمد نبيلي، عبد القادر مسكار(، 
ومنها تلك المتعلقة بالمعرض الثيماتي ذي 
رؤى تشكيلية«  األمازيغي:  »الرمز  الصلة 
بأكادير، فضاء  )نظمته الجامعة الصيفية 
التي  األعمال  2022(؛  دجنبر  سوفيتيل، 
للتساؤل عن مدى  للوقوف عندها  تدعونا 
اعتماد الرمز األمازيغي وكيفيات صياغته 
هذه  فيه  َتَوفََّقت  حد  أي  وإلى  وتوظيفه، 
المباحث التشكيلية التي تقترحها ثلة من 
التشكيليين الذين يمثلون مختلف األجيال 

الاّلحقة؟
   لنبدأ بالفنانين الذين اختاروا المعالجة 
التشخيصية التي عملت على تأليف مشهدية  
»واقعية« بأجواء ُتحيل على جانب من ثراء 
الثقافة األمازيغية. يضعنا عبد اهلل أوريك 
امرأة بلباس  أمام وضعية ُتَمثِّل »صورة« 
أمازيغي تقليدي، منهمكة في َنْسج زربية، 
التزاويق  طبيعة  األسفل  نصفها  يعكس 
المكونة من وحدات زخرفية أمازيغية وفق 
العلوي  النصف  يثير  فيما  رائللق،  نظام 
تصفيف الخيوط، في َتساٍم نحو األعلى، وذلك 
بحس تعبيري يشي بمهارة الفنان الذي ظل 
وفيا وُمتمسكا بثقافته وانتمائه األمازيغي، 
من خالل مواقفه، وعبر مواضيع الكثير من 
الطويل  الفني  التي واكبت مساره  أعماله 
والُمْثِمر. بينما يستعمل جمال مشعار  تقنية 

تمثيلية رشيقة في معالجة مواضيعه، كما 
مظاهر  ترسم  التي  اللوحة  في  الحال  هو 
الزينة لدى سيدة ُمعاصرة، بلباس تقليدي 
باذخ وأنواع الحلي )الفضية( ذات األصل 
 )Cadrage( األمازيغي، وذلك وفق تأطير
 )Pose( فوتوغرافي« ُيْبرز بذخ الِوْضَعة«

وجاذبية اللباس واألكسسوارات. 
من  مجموعة  تأطير  يمكن  في حين،     
Semi-( األعمال داخل َمْيل ِشْبه تجريدي
مقروءة  يقوم على أشكال   )abstraction
ُمَكبَّر  مضغوط  قرص  شاكلة  فعلى  ودالة. 
َزْوٌج  يرتسم  دائري،  باعتماد سند خشبي 
من أداة على شاكلة مشط معدني في لوحة 
رضوان شالف؛ حيث تنغرس اآللية الُمسنََّنة 
في ما يشبه ِبْرَكة )مائية( محدودة بخط األفق 
الذي يتماهى أفقيا مع أسالك شائكة تمتد 
إلى المحيط، مع استنبات كتابة أمازيغية 

التسمية  على  كداللة  األسفل  في  َمْطَبِعيَّة 
ُكلَِّيِتها  في  العناصر  يجعل  ما  واإلشللارة، 
َجماٌع َعْيني يستدعي ِفْعل التََّحرُّر واالختراق. 
فيما تقربنا عائشة دكوير من حيطانها، حيث 
حياكة القشرة الجيِريَّة البيضاء موسومة 
بحروف تيفيناغ، ككتابة رمزية تتحاور مع 
مساحات األوْكر الدينامية وفق تناغم ضوئي 
وانطفائه.  بُنصوعه  العتاقة  يستحضر 
العتاقة التي نتلَّمسها في لوحة رشيد بكار 
َدَتْين الماِثَلَتين في  من خالل الَيَدْين الُمَجعَّ
ط ُرْقَعَتْي األخضر  وثيقة الكوالج التي تتوسَّ
الّضاِمَرة،  المنكسرة  والعالمات  واألسالك 
المساحات  فيه  تنطبع  الللذي  الوقت  في 
فائض  من  المتداخلة  والخطوط  والرموز 
الَمْغَرة )بني ُمْصَفّر يغطي السواد(، من أديم 
األرض، حيث يعيدنا اإلمام جيمي عبر زخم 
إشاري يرتب من جديد ملحمة الرموز اآلتية 

من َجْوف التاريخ، حيث تتداخل العالمات 
الخطية،  النقوش  وأشللكللال  األمازيغية 
فرسان،  )شخوص،  والُمختَصَرة  الِبْنَيِوية 
طيور، حيوانات ضارية، أوراق نباتية( التي 
طالما شكلت َمباِحثه الَحْفِريَّة، ليقحمنا وإياه 
في أركيولوجية سحيقة ترسم َتنامي الَحْرف 
وتكوينه عبر شريط الخلفية الثالثي الذي 
األقوام  الكتابة وحكايتها مع  أبان سرائر 
يتخذ  المقابل،  وفي  الزمن.  في  الضاربة 
هو  كما  أخرى،  قللراءات  الغنائي  التجريد 
لغراز من  العزيز  لدى عبد  االنفتاح  شديد 
خالل أشكاله المحدودة والسائلة، وَتْبقيعاته 
الُمتراِكبة ضمن كروماتيكية تركيبية عالية 
يحتفل  ضوئي  ميزان  بحسب  الشفافية، 
التَّضاّدات  التَّضاّد.  وألق  الصفاء  بمعنى 
عنفوانها  ترتدي  التي   )Contrastesِ(
لدى فيصل حميشان تبعا للكثافة اللونية 

البيضوي،  التَّرسيم  َتْمأل  التي  والمادية 
الخطية  والعالمات  الفراغات  مقابل  في 
والحلزونية المختزلة في تناُسلها األفقي، في 
الحين الذي يرتفع فيه السهم وتنبعث نتف 
الخطوط واللطخات وفق تفاعل ذاتي مدفوع 
بحركة الفعل الُمْمَتد. وبفراغ مادي، يفسح 
وحدها  صليبية،  عالمة  انبثثاق  الفضاء 
تفصل اللوحة، عند ابراهيم أشيبان، لُتثير 
المالمس الُبنِّية الاّلِمَعة كزجاجة ُمَصفَّحة 

تعكس الضياء؛ بما يشبه الَغْيم.
   على إيقاع تبادالت إشاِريَّة، تندرج العديد 
محوري  تركيز  عملية  ضمن  اللوحات  من 
على االستثمار التشكيلي للعالمة، التي أتت 
بحس إقاللي )Minimaliste( لدى سميرة 
آيت المعلم ورشيد الحاحي وحكيم أهالل؛ 
بحيث انبثقت، وفق ترنيمة خطية دقيقة، 
كَتْبئير  )المونوكروم(،  األحمر  سطوة  من 

لدينامية الدوائر والمنحنيات الباعثة على 
اشتغال آيت المعلم الدؤوب حول الجسد. 
من خالل  استحضاره  يمكن  الذي  الجسد 
رموز الوشم التي تنبثق بدورها من طبيعة 
المونوكروم المادي )لمسات األبيض  الِفّضي 
تفريشا  الحاحي  جعله  الللذي  العريضة( 
تتضاعف  التي  بالحركة،  يوحي  ضوئيا 
في ُسْمك الحرف الراقص عند أهالل الذي 
اعتمد تضادا نورانيا موصوال بظل العالمة 
وما يتبعها من َتْرميد الجوار. بينما تتخذ 
العالمة بعدها الزخرفي والتعبيري بحس 
الذي  بلقاضي  مصطفى  عند  بديع  خطي 
رفيع  كروماتيكيا  نسقا  لتركيباته  َأْوَجللَد 
النقاوة والتكامل، وفق تالعب موزون ُيَؤلِّف 
ملحمة عالماتية حيَّة؛ الحيوية التي ارتسمت 
بتركيب ُمفارق في عمل عبد العزيز أوصالح 
الذي عمل على توليف العالمات على شاكلة 
َمتاَهة تقوم على الموَجب والسالب )المملوء 
والفارغ( برؤية حداثية بادية، كما هي عند 
حسن عاشق الذي اعتمد األسود واألحمر 
)السائدين في التراث البصري األمازيغي( 
تبرز  هندسيَّة  ضمن  تركيباته  لتوليف 
السطوح المحددة والرموز التي صاغها في 
صور ُمَنْمَنَمة للسجاد، الُمتباَدل مع أشكال 
هندسية دقيقة )النقطة، المثلث، المربع(. 
العالمات مختصرة، في عمل  ُتمسي  فيما 
بوزيد بوعود، عن طريق التكبير والتوزيع 
بمعالجة  الللبللارزة  للمساحات  الُمتكاِفئ 
أجبور،  عمر  مع  وكاِمدة.  متراِكَبة  لونية 
الهندسية  صفتها  الوشم  موتيفات  تتخذ 
في التكوين كما في الترسيم الُمْنَبني على 
للرموز، من  المتدرج  البروز  ُيتيح  َتْفريش 
طح  ضبابية الُعْمق )األسفل( إلى ُوضوح السَّ
)الفوق(. وبرؤية مخالفة، تنطبع العالمات 
متوالية  داخل  مالل،  محمد  لدى  وتتفسخ 
بالتداخالت  موصولة   )Gestuel( حركية 
الخطية واللونية )الرماديات(. وفي عمل عبد 
الفتاح لوقيد، تتناسل الُمَعيَّنات التي تشكل 
عالمة ُمركبة عمودية، لتخترق محور اللوحة 
والدينامية  الُمشَتِعَلة  بخلفيتها  الُمَتأَلِلَئة 
للغاية. وفي مقابل ذلك، يقترح عبد الهادي 
َنة من عدد من  موريد مقاربة تشكيلية ُمَكوَّ
تثير  طاجينا(،   12( التقليدية  حون  الصُّ
ُحمرة  بين  الضوئية  الللدرجللات  مختلف 
الللفللخللار وسلللواد احللتللراقلله، ومللن قواعد 
محفوفة  ُكَتِليَّة  أشكال  تنبثق   الصحون، 
بالُبَقع والسوائل واإلشارات، ضمن ُمجاَوَرة 
وُمحاوَرة تضعنا للتَّوِّ أمام أنموذج لتأويلية 
ل بالنحت الُمركَّب البارز.      رمزية تتوسَّ

   إذا كان هؤالء قد جعلوا تكويناتهم، 
في مجملها، قابلة لتنويع الرموز وَتْوليِدها، 
فإن آخرين اختاروا مقاربة انتقائية ترتكز 
ففي  ذاتها.  اأُلحادية في حد  العالَمة  على 
الوقت الذي قام فيه سعيد الراجي بتكبير 
)نصفا  األبرز  األمازيغي  الحروفي  الرسم 
دوائر ُمتعاكسة عبر محور عمودي يتوسطه 
َهة وأرقام  خط أفقي( وإنعاشه بأسهم موجِّ
وخطوط ونقط وحياكات متضاربة وُمتدبِدَبة 
على الخلفية، َعَمد رشيد فسيح إلى َبْسط 
ومنحها  المركب(  )الشكل  العالمة  رسم 
في  عريضة  خطية  ومقاسات  مساحات 
ُمْثَبت على  تكوين هندسي صرف،  صورة 
خلفية مائلة، ما ُيحدث إحساسا بدينامية 
األلللوان  حات  ُمَسطَّ فيها  ُتشكل  رصينة، 
المتكاملة )برتقالي/ أخضر، أبيض/ أسود( 
ُقطب الرَّحى. بينما نتلمَّس رؤية حفيظ ماربو 
الَمْخصوص  الرمز  خالل  من  المعاصرة، 
حرف  تطبع  التي  السميكة  بالُمستقيمات 
»جسم  هيئة  على  )األمازيغي(  »الّزاي« 
العالمة  ترتسم  بحيث  ُمَؤْسَلب،  بشري« 
بتقنية اإلبقاء )الفراغ األسود(؛ أي ما تبقى 
الُمَشكل  الكوالج،  عبر  الخلفية  تعمير  من 
)كود  المشفرة  الرموز  »بطائق«  بإلصاق 
 Etiquette autocollante- Code( )بار
barre scan( التي ُتحدث تأثيرات بصرية 
من خالل تكثيف الخطوط الرقيقة وتكرارها، 
ولعل هذه المعالجة المنيعة بإيجاز شكلي 
المعهودة  إبداعيته  قوة  تؤكد  وتركيبي، 

باستمرار. 
نالِمس حدود هذه  الُعجاَلة،  في هذه    
المقاربات اإلبداعية التي قد تشكل َمشتال 
تحليلها  وإعللادة  الرموز  لتكثيف  خصبا 
وتفكيكها، إذ يمكن اعتبارها امتدادا لمباحث 
بصرية  هوية  تأطير  إلى  تفضي  سابقة، 
للتشكيل المغربي المعني بإيجاد الصيغ 
الحضارية  المكونات  كل  إلبراز  المالئمة 
يستدعي  مما  األبعاد،  المتعددة  المحلية، 
التَّْوفيق الواعي بين الوفاء لجماليات التراث 
والحس التجريبي الذي يراجع ويستكشف 
تجارب اآلخر، في اتجاه استدراج صفات 
التاريخ الرمزي األصيل وإعادة تشكيله داخل 
التنوع والتعدد  منظومة تعبيرية تتوخى 
ضمن وحدة أسلوبية منفتحة، يتخذ فيها 
مركز  الشعبية  األيقونية  والعالمة  الرمز 
لُمساَيرة  األفق  استشراف  مع  الصدارة، 
نقدها  وأنماط  الفن  في  الجديدة  المسالك 
وقراءتها في ضوء المزاوجة بين المحلية 
ناصعة  صارت  التي  المعاصرة  والكونية 

الرؤية في عصر الشاشات.

تشكيلي وناقد فني

» ق�صيدة من 
وحي لوحة« جديد  
للكاتب والإعالمي 

محمد ال�صفى
في حلة أنيقة وجذابة صدر مؤخرا 
الصفى  محمد  واإلعللالمللي  للكاتب 
منجزه الرابع الموسوم ب »قصيدة 
من وحي لوحة« ،وذلك عن دار النشر 

بصمة للكتاب .
 يعتبر هذا المنجز كما عبر عنه 
معده جسر تواصل و تالقح بين الفن 

اختالف  على  اللوحات  من  فريدة  باقة  خالل  من  الشعرية  والقصيدة  التشكيلي 
مستوياتها ومدارسها الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين المغاربة، ومجموعة 
قصائد شعرية لنخبة من الشاعرات و الشعراء الذين اجتهدوا لتأكيد هذه الثنائية 
التي تجمع بين فن الرسم و فن الشعر من خالل قصائد نظمت من وحي هذه اللوحات .
ما يميز هذا الكتاب وفق التقديم الذي خصه به المبدع و الباحث التشكيلي محمد 
سعود  هو أن  »بيئة الشعراء والفنانين واحدة رغم أن حقل اإلبداع مختلف، ومن 
هذا االختالف استطاع الشاعر محمد الصفى أن يخلق ائتالفا بينهما دون أن يكون 
للفنانين اطالع على هذه التجربة، إضافة إلى أنه يجمع في أغلبه أسماء وازنة سواء 
في الفن أو الشعر مما جعل التجربة أكثر نضجا رغم  أنها مغامرة محفوفة بمخاطر 
السؤال والبحث عن أفق المقاربة والتناظر من خالل  محاورة اللوحة بلغة مختلفة 
ومنفتحة على قراءات متعددة قد تزيد من غموضها أو تحصرها في إطار مغلق، 
وقد ولجها الشعراء متسلحين برؤاهم اإلبداعية واستطاعوا أن يحرروا األلوان 
والخطوط من حقلها البصري إلى إيقاع يعتمد على حاسة السمع أكثر من البصر«. 
يكتشف القارئ هذه الحساسيات المشتركة بين فن الشعر وفن الرسم من خالل 
ثمان وعشرين لوحة وقصيدة  ليس على المستوى النظري بل التطبيقي الصرف، 
بين أشكال مختلفة في التعبير الفني التي لم يراع فيها الشاعر واإلعالمي  محمد 
الصفى  أسلوبا بعينه، بل نجد في األعمال الفنية ما هو فطري وتشخيصي وتجريدي 
ومن أجيال عمرية مختلفة، وكذلك بالنسبة للشعراء الذين ينظمون الشعر بالفصحى 

أو العامية وبأساليب مختلفة«.

»بهاء ذاكرة«: 
الخالدي يكتب عن 

المدينة والحياة
عن دار سليكي أخوين بطنجة، 
صدر   ،  2023 أولللى  طبعة  وفللي 
للكاتب أحمد الخالدي  كتاب جديد 

بعنوان »بهاء ذاكرة«.
كظاهرية  ذاكرة«الكائن  »بهاء 
عن  مسترسل  بللوح  وهللو  ثقافية 
الصداقة كضرورة حضارية وثقافية 

في وجودنا االنساني.
أنجز لوحة الغالف الفنان التشكيلي حكيم غيالن.

قدم للكتاب  الشاعر حسن الوسيني معتبرا أنه يهتم بقضايا المدينة والكتابة 
من زاوية تحليلية فلسفية/وثقافية.

يتضمن الكتاب فصلين هما :الفصل األول،المدينة والكتابة، والفصل الثاني،ِسَير 
ُمبدعة، خّصصها المؤلف ِلسير بعض أصدقائه الذين أبدعوا في جوانب مختلفة 

من الحياة والكتابة.

»مناهج البحث في 
العلوم الجتماعية 

والإن�صانية«
لألبحاث  العربي  »المركز  عن 
كتاب  صدر  السياسات«  ودراسللة 
الللعلللللوم  فلللي  الللبللحللث  »مناهج 
الجزء  واإلنسانية.  االجتماعية 
مقاربات اجتماعية« )448  الثاني: 

صفحة(. 
مجموعة  تللأللليللف  مللن  الللكللتللاب 
باحِثين، وتحرير وتقديم مراد دياني 
سؤال  ويعالج  بوعزيزي؛  ومحسن 

مناهج البحث في المقاربات االجتماعية، وهو سؤاٌل يكتسي أهّميًة كبرى، سواء 
من جهة تعالقات الذاتي والموضوعي، أو الفردي والجماعي، أو الجزئي والكّلي، 
الِعلمي االجتماعي،  للبحث  أنها إشكاليات مؤّسسة  ثنائيات، ورغم  وسواها من 

لكنها لم تلَق نصيبها بعد من التأصيل في المجال التداولي العربي.

»في فل�صفة 
العتراف 

و�صيا�صات الهوية«
بال  »مؤمنون  مللؤّسللسللة  عللن   
للباحث  حديثا  صللدر  حدود«، 
درويللش،  الدين  حسام  الللسللوري 
فلسفة  »في  بللعللنللوان  كلللتلللاب 
نقد  الهوية:  وسياسات  االعتراف 
المقاربة الثقافوية للثقافة العربية 

اإلسالمية«.
 يتناول العمل مفهوم االعتراف 
بوجهيه المعروفين فلسفيا؛ األول 
بوصفه حالة تقدير واحترام لآلخر، والثاني بما هو اعتراف بذنب مقترف، قبل أن 
ينتقل إلى تقديم قراءة نقدية بحق المقاربة الثقافوية التي تختزل الفرد بالجماعة، 
كما تختزل العوامل السياسية واالقتصادية بالثقافة، بغض النظر عن مدى توافق 

انتساب الفرد اإلرادي إلى تلك الثقافة من عدمه.

صدر حديثا ة للَعالَمة نْحو طوبوْغراِفيَّة َب�صِريَّ

 يتخذ الحرف األمازيغي ُبعده
 اإلشاري والرمزي والداللي، كوحدة
 تشكيلية منفصلة تتجسد بين
 القراءة والتعبير. فالكتابة األمازيغية
 الموسومة بـ«تيفيناغ« تبقى أبجدية
 عتيقة، ظلت تستخدم في شمال
 إفريقيا بين األمازيغ لتدوين اللغات
األمازيغية المختلفة
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أحمد،  سامية  المغربية  الفنانة  أطلقت 
أحدث إبداعاتها الفنية، التي جاءت حصريا 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهي عبارة 
عن أغنية بعنوان "بجميع ألوان الدنيا" من 
ألحان يونس الخزان وكلمات الشاعر كمال 

الخزان.
وأوضحت سامية أحمد في تصريح لجريدة 
األغنية،  عمل  أن هذه  االشتراكي،  االتحاد 

األغنية  فكرة  أن  إذ  موضوعه  في  متميز 
تتمحور حول الحديث عن دور الرجل الداعم 
في حياة النساء،فالشك أن لدى كل امرأة رجل 
يساندها و يجعلها تبتسم في وجه العالم 
رغم معيقات التمييز بين الجنسين، لهذا أرى 
تقول، بأن عملي الفني هذا يندرج في باب 
تحدث  التي  اإليجابية  األمور  عن  الحديث 
في حيوات النساء وخاصة المغربيات، فإلى 
جانب الرجل األب واألخ والزوج والصديق، 
هناك الرجل الحقوقي الذي يصدح بصوت 
لهذا  المرأة.  لحقوق  االنتصار  في  الحق 

أحب أن أصرح تضيف، بأن عبارات الشكر 
نبيلة  رسالة  هي  الرجل  لهذا  واالمتنان 
ونداء حار بأن نمضي سويا إناثا وذكورا 
في تأسيس مجتمع مغربي جميل، وبأن نكمل 
تحقيق العدالة لقضايا النساء جنبا لجنب، 
قوة  تفوق  قوة  وال  يقال  كما  قوة  فاالتحاد 

التحاب والتضامن.
وعبرت الفنانة القديرة سامية أحمد  عن 
شكرها لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل 
المتميز ،و لكل رجال الكون الذين اختاروا 

االنتصار لحقوق المرأة.

 تحتضن المدينة الحمراء، إلى غاية 21 مارس الجاري، 
الدورة الحادية عشرة لموسم "زهرية مراكش"، وهي تظاهرة 
ثقافية ذات بعد رمزي كبير، تكرس هذه الحاضرة ك"عاصمة 

لتقطير ماء الزهر بالمغرب الكبير".
التي  "زهرية مراكش"،  أن تظاهرة  للمنظمين  وذكر بالغ 
تنظمها جمعية )منية مراكش إلحياء تراث المغرب وصيانته(، 
والمجلس  والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزارة  مع  بشراكة 
آسفي،   - مراكش  جهة  ومجلس  مراكش،  لمدينة  الجماعي 
والمؤسسات  الثقافية  والمراكز  الجمعيات  من  والعديد 
التعليمية، تروم الحفاظ على هذا التقليد العريق، وتمكين 

الجمهور من اكتشاف تقنيات تقطير زهر النارنج.
وبحسب المصدر ذاته، فقد "سجلت زهرية مراكش، منذ 
2022، لدى منظمة اإليسيسكو كتراث ثقافي  شهر يوليوز 
للعالم اإلسالمي"، مبرزا أن جمعية )منية مراكش إلحياء تراث 
المغرب وصيانته(، التي تنظم كل سنة "زهرية مراكش"، بهدف 
ضمان استدامتها والحيلولة دون انقراضها، ما فتئت تعمل 
على إدراج هذا التقليد على قائمة التراث الثقافي الالمادي 

الوطني.
وسطر منظمو الدورة الـ11 برنامجا غنيا ومتنوعا، يمتد 
الربيع  فصل  قدوم  مع  يختتم  أن  على  أيام،   10 مدى  على 
)21 مارس(، يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المتعلمين 
والمتعلمات حول كيفيات تقطير ماء الزهر، وذلك بمقر جمعية 
منية مراكش، وكذا مراسم تقطير ماء الزهر في العديد من 

الفضاءات والمراكز الثقافية بالمدينة الحمراء.
كما يشمل توقيع كتاب "نساء مراكش، تقاليد مدنية وفنون 
عيش"، لمؤلفته فوزية الكنسوسي، مع تقديم الترجمة الفرنسية 
والطيور"،  العود  "حوار  حول  ومحاضرات  الكتاب،  لهذا 
إخوان  رسالة  خالل  من  والعطور  الموسيقية  و"الطبوع 
نظرات  الصفا"، و"من صلب تراث المخطوطات المغربية : 
في عمل الخطاط المغربي الشيخ محمد بن القاسم القندوسي"، 
باإلضافة إلى عروض في ألوان موسيقية عريقة، مثل الملحون 

والدقة المراكشية.

وأشار المصدر، إلى أن "تقطير الزهر، عبارة عن مجموع 
في  الربيع،  فصل  بقدوم  احتفاال  الزهر  ماء  تقطير  مراسم 
األوساط األسرية ألهل مراكش، وهي طقوس حضارية نسوية 
باألصالة قديمة العهد ضاربة في التاريخ الحضري للمدينة، 
تتعهدها ربة البيت وتلقنها لبنتها، بعدما أخذتها عن الجدة".

و"تقبل نساء مراكش على عملية التقطير، سواء في المنازل 
أو في التعاونيات أو بمبادرة من الجمعيات التراثية أو في 
الهيئات الثقافية المتحفية أو ذات الصلة بالصناعات الثقافية، 
إبان ظهور زهر النارنج في شهر مارس على األشجار. وقد 
يدوم حضور الزهر في المدينة لمدة أربعة أسابيع تقريبا أو 
يزيد، ويظهر في أوجه مع حلول فصل الربيع يوم 21 مارس، 
ويتم اقتناء زهر النارنج )الزنبوع( عادة من سوق العطارين 

بعد أن يقطفها الغراسون من البساتين".
و"يهتم، اليوم، بهذا العنصر، إضافة إلى الوسط النسوي، 
من  حديثة  أوساط  قرون،  منذ  عليه  وتحافظ  تعاهده  الذي 
وتجار  وعطوريين  وصيادلة  وباحثين  وخبراء  جامعيين 

وغيرهم".
يذكر أن جمعية )منية مراكش إلحياء تراث المغرب وصيانته(، 
التي تأسست في العام 2006، تسعى، على الخصوص، إلى 
المعمارية  تمظهراته  في  العتيقة،  المدينة  بتراث  التعريف 

والموسيقية والروحية، وكذا إلى الحفاظ عليه وإحيائه

 لم يكن صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة أحد رموز 
عصر النهضة ليوناردو دا فينتشي إيطاليا بالكامل، 
بل من ناحية أبيه فحسب، على ما كشف أكاديمي بارز  
في فلورنسا موضحا أن والدة الفنان العبقري كانت 

عبدة شركسية.
النهضة واألستاذ  وتوصل االختصاصي في عصر 
بجامعة نابولي كارلو فيتشه من بحثه في أرشيف بلدية 
فلورنسا إلى أن والدة ليوناردو لم تكن كما كان يعتقد 

إلى اليوم ابنة فالح توسكاني.
وشرح  أن هذه المرأة "اختطفت من بلدها األصلي 
في جبال القوقاز، وبيعت وأعيد بيعها مرات عدة في 
القسطنطينية ثم في البندقية، ووصل بها المطاف أخيرا 
إلى فلورنسا حيث التقت الكاتب العدل الشاب بيارو 

دا فينتشي".
تكن  لم  التي  المرأة  هذه  مسار  فيتشه  واستوحى 
"ابتسامة  بعنوان  رواية  إلصدار  اآلن  حتى  معروفة 
 Il sorriso di Caterina( "كاتيرينا - والدة ليوناردو

.)- La madre di Leonardo

منذ  يتابع  الذي  األكاديمي  هذا  اكتشافات  ووفرت 
سنوات كل ما يتعلق بليوناردو دا فينتشي توضيحات 
جديدة عن الفنان المولود عام 1452 والذي جاب إيطاليا 

طوال حياته ثم توفي في فرنسا عام 1519.
وثائق  مجموعة  على  تأكيداته  في  فيتشه  واستند 
تاريخية جمعها بصبر من األرشيف، أهمها، على قوله، 
"مستند كتبه شخصيا بيارو دا فينتشي، والد ليوناردو، 
هو عبارة عن وثيقة تحرير كاتيرينا" من العبودية، وهي 
مستند موثق لدى الكاتب العدل، تتيح لها "استعادة 

حريتها وكرامتها كإنسان".
وأبرز فيتشه الوثيقة المهمة العائدة إلى عام 1452 
دار  مقر  في  صحافي  مؤتمر  خالل  تفاصيلها  وشرح 
النشر الفلورنسية "جونتي". وأوضح فيتشه أن "الرجل 
الذي أحب كاتيرينا عندما كانت ال تزال جارية ور زق 
منها طفال ، هو الذي تولى مساعدتها على االنعتاق".
ويشكل هذا االكتشاف تغييرا جذريا إذ كان يعتقد أن 
ليوناردو ولد من عالقة غير شرعية بين بيارو دافنشي 
وفالحة توسكانية شابة تدعى كاتيرينا دي ميو ليبي.
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ليوناردو د� فينت�صي كان ن�صف �إيطالي 
لأن �أمه كانت عبدة �صرك�صية

مو�صم »زهرية مر�ك�ش« يطفئ �صمعته �لـ11
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�لفنانة �صامية �أحمد  
تطلق  �أغنيتها �لجديدة

»بكل �ألو�ن �لدنيا«

التهامي غباري 

بعد أسبوع على فعاليات المعرض الجماعي 
اليوم  بمناسبة  المنظم  التشكيلية  للفنون 
منتدى  من طرف  مارس،   08 للمرأة  العالمي 
اإلبداع والمواطنة بشراكة مع مقاطعة الحي 
 12 إلى   06 من   ، بالدارالبيضاء  المحمدي 
مارس 2023 ، بكل من المركب الثقافي الحي 
و المقاطعة  10 مارس"  " 06 إلى  المحمدي 
الجماعية "10 إلى 12 مارس"، أسدل الستار 
على فعاليات المعرض الجماعي األول من نوعه، 

والذي خلف صدى كبيرا بالمنطقة، حيث شارك 
فيه 5 فنانات و3 فنانين محترفين وموهوبين، 
من   بكل  األمر  ويتعلق  مختلفة،  مدارس   من 
 ، أنوار  ، نعيمة زمرو ، سميرة  فتحية نصر 
نهيلة فاتح ،نزيهة خيري  عبد اهلل عز ،عبد 

اللطيف البطل ومحمد بهيج. 
حيث تم تتويج المشاركين وضيوف الشرف، 
بمقر مقاطعة الحي المحمدي، في حفل خاص، 
مقاطعة  رئــيــس  الرخيص  يــوســف  تــرأســه 
الحي المحمدي رفقة كل من  مروان راشدي 
الثقافية  الشؤون  له  المفوض  الرئيس  نائب 

لجنة  رئيس  مسافر  إبراهيم  والرياضية،  
رئيس  الشتوي  سعيد  االجتماعية،  الشؤون 
اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد ومواكبة الشراكة 
مع المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة، وبحضور  حليمة 
عثمان،  سيدي  مقاطعة  رئيس  نائبة  فكري  
بشواهد تقديرية على مساهمتهم الفعالة في 
إنجاح المعرض الجماعي للفنون التشكيلية 
الذي يأتي تنظيمه لينضاف إلى سلسلة األلوان 
الفنية التى تزخر بها منطقة الحي المحمدي 

منارة الثقافة واإلبداع.

�إ�صد�ل �ل�صتار على �لمعر�ش �لجماعي 
للفنون �لت�صكيلية بالحي �لمحمدي وتتويج �لم�صاركين في حفل خا�ش

بعد أسبوع على فعاليات المعرض الجماعي 
اليوم  بمناسبة  المنظم  التشكيلية  للفنون 
منتدى  من طرف  مارس،   
اإلبداع والمواطنة بشراكة مع مقاطعة الحي 

 ، بكل من المركب الثقافي الحي 
و المقاطعة 
، أسدل الستار 
على فعاليات المعرض الجماعي األول من نوعه، 
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االشتراكي

   بنيونس عميروش

أجناسا  البصرية  التعبيرات  ليست     
الغرب  مجتمعات  في  عابرة  أو  جديدة 
اإلسالمي وإفريقيا بعامة، بل ظلت ممارسات 
متجذرة منذ عصور قديمة، شكلت الحضارات 
العمارة  خللالل  من  األمازيغية  العربية- 
والزخرفة والسجاد والفسيفساء والنقش 
والحلي ومختلف التزاويق المتعلقة بالفنون 
التطبيقية المتجلية في كثير الِحَرف البنائية 

والمشغوالت اليدوية التقليدية.
   كان ال بد أن تستأثر هذه المرجعيات 
التراثية، وضمنها أصناف الكتابة الحروفية 
والرمزية باهتمام التشكيليين، بحيث يتخذ 
الحرف األمازيغي ُبعده اإلشاري والرمزي 
والداللي، كوحدة تشكيلية منفصلة تتجسد 
بين القراءة والتعبير. فالكتابة األمازيغية 
الموسومة بل«تيفيناغ« تبقى أبجدية عتيقة، 
ظلت تستخدم في شمال إفريقيا بين األمازيغ 
لتدوين اللغات األمازيغية المختلفة. وقد تم 
توثيق أقدم شكل من أشكال هذه األبجدية في 
اللغة الّليبية منذ القرن الثالث قبل الميالد 

في جميع أنحاء شمال إفريقيا.
   محليا، يبقى الفنان أحمد الشرقاوي 
األساسية  المراجع  أحد   )1867  1934-(
في هذا السياق، إذ اعتمد حروف تيفيناغ 
ورموز الوشم والزربية، وذلك عبر رؤية تقوم 
على إيقاع عالماتي مفعم بالحركة والتالعب 
الحداثة  ُتناِشد  مشهدية  داخل  الضوئي، 
بخلفية تراثية مدفوعة بغنى التعبير وثراء 
الداللة. في حين، نشير إلى توظيف العالمة 
لدى الفنان فريد بلكاهية )-1934 2014( 
تلويِنيَّة  إلزاِميَّة  تطبيق  الذي حرص على 
Teintes الطبيعية  تتلخص في األصباغ 
)المحلية(  كخيار جمالي ُيمليه مبدأ التوافق 
َند والعناصر اللونية التي تتوغل  بين السَّ
في جسد الِجْلد )جلد الخروف( الموصول 
تيفيناغ  أبجدية  عبر  المترجم  بل«الوشم« 
الطوارق، بوصفها وحدات خطية تتجاور 
وتتجاوب مع كافة الموتيفات الزخرفية وهي 
ر  ترسم إيقاعها الذي يبعث على تجديد التََّذكُّ
إيثنوغرافية  تصويرية  ضمن  والللّذاكللرة، 
ذات  البصرية  الللرمللزيللات  على  منفتحة 
الجواهر التاريخية والثقافية واالجتماعية 
والحضارية. بينما حفر الحسين الميلودي 
عميقا في الرموز الشعبية، بعد عودته من 
باريس، ليقيم في الصويرة، المدينة الروحية 
المفعمة بالرموز والطالسم، ويخلق لنفسه 
قاموسه الرمزي الخاص عبر كائناته الدالة، 
المختزَلة والُمصاغة بحس هندسي صارم 
ودقيق في التوليف الشكلي، داخل متوالية 
َقع العالماتيَّة الصغيرة الُمَتجمهرة  من الرُّ
والمتناسلة باستمرار، لتتطاير من محيط 
الدائرة الكبيرة التي ُتحاكي الكون، في تماٍه 
بصري يقودنا إلى دوامة الوالدة والتكاثر، 
من النطفة إلى األِجنَّة، ضمن كتابة إشارية 
تعكس صور مجازية لميالد العالم؛ ليجعل 
أعماله في وْضع ُمحاَوَرة َبديعة مع أعمال 
أحمد الشرقاوي، وفق رؤية متيَنة، مستقلة 

لة في ذات الحين.  وُمَكمِّ
   بطبيعة الحال، ال يمكن حصر االشتغال 
على العالمة في هذه التجارب فحسب، إذ 
)عبد  أخللرى  نماذج  ضمن  متفاعلة  تظل 
اهلل  عبد  لخضر،  بوجمعة  المالخ،  الحي 
أوريك، محمد نبيلي، عبد القادر مسكار(، 
ومنها تلك المتعلقة بالمعرض الثيماتي ذي 
رؤى تشكيلية«  األمازيغي:  »الرمز  الصلة 
بأكادير، فضاء  )نظمته الجامعة الصيفية 
التي  األعمال  2022(؛  دجنبر  سوفيتيل، 
للتساؤل عن مدى  للوقوف عندها  تدعونا 
اعتماد الرمز األمازيغي وكيفيات صياغته 
هذه  فيه  َتَوفََّقت  حد  أي  وإلى  وتوظيفه، 
المباحث التشكيلية التي تقترحها ثلة من 
التشكيليين الذين يمثلون مختلف األجيال 

الاّلحقة؟
   لنبدأ بالفنانين الذين اختاروا المعالجة 
التشخيصية التي عملت على تأليف مشهدية  
»واقعية« بأجواء ُتحيل على جانب من ثراء 
الثقافة األمازيغية. يضعنا عبد اهلل أوريك 
امرأة بلباس  أمام وضعية ُتَمثِّل »صورة« 
أمازيغي تقليدي، منهمكة في َنْسج زربية، 
التزاويق  طبيعة  األسفل  نصفها  يعكس 
المكونة من وحدات زخرفية أمازيغية وفق 
العلوي  النصف  يثير  فيما  رائللق،  نظام 
تصفيف الخيوط، في َتساٍم نحو األعلى، وذلك 
بحس تعبيري يشي بمهارة الفنان الذي ظل 
وفيا وُمتمسكا بثقافته وانتمائه األمازيغي، 
من خالل مواقفه، وعبر مواضيع الكثير من 
الطويل  الفني  التي واكبت مساره  أعماله 
والُمْثِمر. بينما يستعمل جمال مشعار  تقنية 

تمثيلية رشيقة في معالجة مواضيعه، كما 
مظاهر  ترسم  التي  اللوحة  في  الحال  هو 
الزينة لدى سيدة ُمعاصرة، بلباس تقليدي 
باذخ وأنواع الحلي )الفضية( ذات األصل 
 )Cadrage( األمازيغي، وذلك وفق تأطير
 )Pose( فوتوغرافي« ُيْبرز بذخ الِوْضَعة«

وجاذبية اللباس واألكسسوارات. 
من  مجموعة  تأطير  يمكن  في حين،     
Semi-( األعمال داخل َمْيل ِشْبه تجريدي
مقروءة  يقوم على أشكال   )abstraction
ُمَكبَّر  مضغوط  قرص  شاكلة  فعلى  ودالة. 
َزْوٌج  يرتسم  دائري،  باعتماد سند خشبي 
من أداة على شاكلة مشط معدني في لوحة 
رضوان شالف؛ حيث تنغرس اآللية الُمسنََّنة 
في ما يشبه ِبْرَكة )مائية( محدودة بخط األفق 
الذي يتماهى أفقيا مع أسالك شائكة تمتد 
إلى المحيط، مع استنبات كتابة أمازيغية 

التسمية  على  كداللة  األسفل  في  َمْطَبِعيَّة 
ُكلَِّيِتها  في  العناصر  يجعل  ما  واإلشللارة، 
َجماٌع َعْيني يستدعي ِفْعل التََّحرُّر واالختراق. 
فيما تقربنا عائشة دكوير من حيطانها، حيث 
حياكة القشرة الجيِريَّة البيضاء موسومة 
بحروف تيفيناغ، ككتابة رمزية تتحاور مع 
مساحات األوْكر الدينامية وفق تناغم ضوئي 
وانطفائه.  بُنصوعه  العتاقة  يستحضر 
العتاقة التي نتلَّمسها في لوحة رشيد بكار 
َدَتْين الماِثَلَتين في  من خالل الَيَدْين الُمَجعَّ
ط ُرْقَعَتْي األخضر  وثيقة الكوالج التي تتوسَّ
الّضاِمَرة،  المنكسرة  والعالمات  واألسالك 
المساحات  فيه  تنطبع  الللذي  الوقت  في 
فائض  من  المتداخلة  والخطوط  والرموز 
الَمْغَرة )بني ُمْصَفّر يغطي السواد(، من أديم 
األرض، حيث يعيدنا اإلمام جيمي عبر زخم 
إشاري يرتب من جديد ملحمة الرموز اآلتية 

من َجْوف التاريخ، حيث تتداخل العالمات 
الخطية،  النقوش  وأشللكللال  األمازيغية 
فرسان،  )شخوص،  والُمختَصَرة  الِبْنَيِوية 
طيور، حيوانات ضارية، أوراق نباتية( التي 
طالما شكلت َمباِحثه الَحْفِريَّة، ليقحمنا وإياه 
في أركيولوجية سحيقة ترسم َتنامي الَحْرف 
وتكوينه عبر شريط الخلفية الثالثي الذي 
األقوام  الكتابة وحكايتها مع  أبان سرائر 
يتخذ  المقابل،  وفي  الزمن.  في  الضاربة 
هو  كما  أخرى،  قللراءات  الغنائي  التجريد 
لغراز من  العزيز  لدى عبد  االنفتاح  شديد 
خالل أشكاله المحدودة والسائلة، وَتْبقيعاته 
الُمتراِكبة ضمن كروماتيكية تركيبية عالية 
يحتفل  ضوئي  ميزان  بحسب  الشفافية، 
التَّضاّدات  التَّضاّد.  وألق  الصفاء  بمعنى 
عنفوانها  ترتدي  التي   )Contrastesِ(
لدى فيصل حميشان تبعا للكثافة اللونية 

البيضوي،  التَّرسيم  َتْمأل  التي  والمادية 
الخطية  والعالمات  الفراغات  مقابل  في 
والحلزونية المختزلة في تناُسلها األفقي، في 
الحين الذي يرتفع فيه السهم وتنبعث نتف 
الخطوط واللطخات وفق تفاعل ذاتي مدفوع 
بحركة الفعل الُمْمَتد. وبفراغ مادي، يفسح 
وحدها  صليبية،  عالمة  انبثثاق  الفضاء 
تفصل اللوحة، عند ابراهيم أشيبان، لُتثير 
المالمس الُبنِّية الاّلِمَعة كزجاجة ُمَصفَّحة 

تعكس الضياء؛ بما يشبه الَغْيم.
   على إيقاع تبادالت إشاِريَّة، تندرج العديد 
محوري  تركيز  عملية  ضمن  اللوحات  من 
على االستثمار التشكيلي للعالمة، التي أتت 
بحس إقاللي )Minimaliste( لدى سميرة 
آيت المعلم ورشيد الحاحي وحكيم أهالل؛ 
بحيث انبثقت، وفق ترنيمة خطية دقيقة، 
كَتْبئير  )المونوكروم(،  األحمر  سطوة  من 

لدينامية الدوائر والمنحنيات الباعثة على 
اشتغال آيت المعلم الدؤوب حول الجسد. 
من خالل  استحضاره  يمكن  الذي  الجسد 
رموز الوشم التي تنبثق بدورها من طبيعة 
المونوكروم المادي )لمسات األبيض  الِفّضي 
تفريشا  الحاحي  جعله  الللذي  العريضة( 
تتضاعف  التي  بالحركة،  يوحي  ضوئيا 
في ُسْمك الحرف الراقص عند أهالل الذي 
اعتمد تضادا نورانيا موصوال بظل العالمة 
وما يتبعها من َتْرميد الجوار. بينما تتخذ 
العالمة بعدها الزخرفي والتعبيري بحس 
الذي  بلقاضي  مصطفى  عند  بديع  خطي 
رفيع  كروماتيكيا  نسقا  لتركيباته  َأْوَجللَد 
النقاوة والتكامل، وفق تالعب موزون ُيَؤلِّف 
ملحمة عالماتية حيَّة؛ الحيوية التي ارتسمت 
بتركيب ُمفارق في عمل عبد العزيز أوصالح 
الذي عمل على توليف العالمات على شاكلة 
َمتاَهة تقوم على الموَجب والسالب )المملوء 
والفارغ( برؤية حداثية بادية، كما هي عند 
حسن عاشق الذي اعتمد األسود واألحمر 
)السائدين في التراث البصري األمازيغي( 
تبرز  هندسيَّة  ضمن  تركيباته  لتوليف 
السطوح المحددة والرموز التي صاغها في 
صور ُمَنْمَنَمة للسجاد، الُمتباَدل مع أشكال 
هندسية دقيقة )النقطة، المثلث، المربع(. 
العالمات مختصرة، في عمل  ُتمسي  فيما 
بوزيد بوعود، عن طريق التكبير والتوزيع 
بمعالجة  الللبللارزة  للمساحات  الُمتكاِفئ 
أجبور،  عمر  مع  وكاِمدة.  متراِكَبة  لونية 
الهندسية  صفتها  الوشم  موتيفات  تتخذ 
في التكوين كما في الترسيم الُمْنَبني على 
للرموز، من  المتدرج  البروز  ُيتيح  َتْفريش 
طح  ضبابية الُعْمق )األسفل( إلى ُوضوح السَّ
)الفوق(. وبرؤية مخالفة، تنطبع العالمات 
متوالية  داخل  مالل،  محمد  لدى  وتتفسخ 
بالتداخالت  موصولة   )Gestuel( حركية 
الخطية واللونية )الرماديات(. وفي عمل عبد 
الفتاح لوقيد، تتناسل الُمَعيَّنات التي تشكل 
عالمة ُمركبة عمودية، لتخترق محور اللوحة 
والدينامية  الُمشَتِعَلة  بخلفيتها  الُمَتأَلِلَئة 
للغاية. وفي مقابل ذلك، يقترح عبد الهادي 
َنة من عدد من  موريد مقاربة تشكيلية ُمَكوَّ
تثير  طاجينا(،   12( التقليدية  حون  الصُّ
ُحمرة  بين  الضوئية  الللدرجللات  مختلف 
الللفللخللار وسلللواد احللتللراقلله، ومللن قواعد 
محفوفة  ُكَتِليَّة  أشكال  تنبثق   الصحون، 
بالُبَقع والسوائل واإلشارات، ضمن ُمجاَوَرة 
وُمحاوَرة تضعنا للتَّوِّ أمام أنموذج لتأويلية 
ل بالنحت الُمركَّب البارز.      رمزية تتوسَّ

   إذا كان هؤالء قد جعلوا تكويناتهم، 
في مجملها، قابلة لتنويع الرموز وَتْوليِدها، 
فإن آخرين اختاروا مقاربة انتقائية ترتكز 
ففي  ذاتها.  اأُلحادية في حد  العالَمة  على 
الوقت الذي قام فيه سعيد الراجي بتكبير 
)نصفا  األبرز  األمازيغي  الحروفي  الرسم 
دوائر ُمتعاكسة عبر محور عمودي يتوسطه 
َهة وأرقام  خط أفقي( وإنعاشه بأسهم موجِّ
وخطوط ونقط وحياكات متضاربة وُمتدبِدَبة 
على الخلفية، َعَمد رشيد فسيح إلى َبْسط 
ومنحها  المركب(  )الشكل  العالمة  رسم 
في  عريضة  خطية  ومقاسات  مساحات 
ُمْثَبت على  تكوين هندسي صرف،  صورة 
خلفية مائلة، ما ُيحدث إحساسا بدينامية 
األلللوان  حات  ُمَسطَّ فيها  ُتشكل  رصينة، 
المتكاملة )برتقالي/ أخضر، أبيض/ أسود( 
ُقطب الرَّحى. بينما نتلمَّس رؤية حفيظ ماربو 
الَمْخصوص  الرمز  خالل  من  المعاصرة، 
حرف  تطبع  التي  السميكة  بالُمستقيمات 
»جسم  هيئة  على  )األمازيغي(  »الّزاي« 
العالمة  ترتسم  بحيث  ُمَؤْسَلب،  بشري« 
بتقنية اإلبقاء )الفراغ األسود(؛ أي ما تبقى 
الُمَشكل  الكوالج،  عبر  الخلفية  تعمير  من 
)كود  المشفرة  الرموز  »بطائق«  بإلصاق 
 Etiquette autocollante- Code( )بار
barre scan( التي ُتحدث تأثيرات بصرية 
من خالل تكثيف الخطوط الرقيقة وتكرارها، 
ولعل هذه المعالجة المنيعة بإيجاز شكلي 
المعهودة  إبداعيته  قوة  تؤكد  وتركيبي، 

باستمرار. 
نالِمس حدود هذه  الُعجاَلة،  في هذه    
المقاربات اإلبداعية التي قد تشكل َمشتال 
تحليلها  وإعللادة  الرموز  لتكثيف  خصبا 
وتفكيكها، إذ يمكن اعتبارها امتدادا لمباحث 
بصرية  هوية  تأطير  إلى  تفضي  سابقة، 
للتشكيل المغربي المعني بإيجاد الصيغ 
الحضارية  المكونات  كل  إلبراز  المالئمة 
يستدعي  مما  األبعاد،  المتعددة  المحلية، 
التَّْوفيق الواعي بين الوفاء لجماليات التراث 
والحس التجريبي الذي يراجع ويستكشف 
تجارب اآلخر، في اتجاه استدراج صفات 
التاريخ الرمزي األصيل وإعادة تشكيله داخل 
التنوع والتعدد  منظومة تعبيرية تتوخى 
ضمن وحدة أسلوبية منفتحة، يتخذ فيها 
مركز  الشعبية  األيقونية  والعالمة  الرمز 
لُمساَيرة  األفق  استشراف  مع  الصدارة، 
نقدها  وأنماط  الفن  في  الجديدة  المسالك 
وقراءتها في ضوء المزاوجة بين المحلية 
ناصعة  صارت  التي  المعاصرة  والكونية 

الرؤية في عصر الشاشات.

تشكيلي وناقد فني

» ق�صيدة من 
وحي لوحة« جديد  
للكاتب والإعالمي 

محمد ال�صفى
في حلة أنيقة وجذابة صدر مؤخرا 
الصفى  محمد  واإلعللالمللي  للكاتب 
منجزه الرابع الموسوم ب »قصيدة 
من وحي لوحة« ،وذلك عن دار النشر 

بصمة للكتاب .
 يعتبر هذا المنجز كما عبر عنه 
معده جسر تواصل و تالقح بين الفن 

اختالف  على  اللوحات  من  فريدة  باقة  خالل  من  الشعرية  والقصيدة  التشكيلي 
مستوياتها ومدارسها الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين المغاربة، ومجموعة 
قصائد شعرية لنخبة من الشاعرات و الشعراء الذين اجتهدوا لتأكيد هذه الثنائية 
التي تجمع بين فن الرسم و فن الشعر من خالل قصائد نظمت من وحي هذه اللوحات .

ما يميز هذا الكتاب وفق التقديم الذي خصه به المبدع و الباحث التشكيلي محمد 
سعود  هو أن  »بيئة الشعراء والفنانين واحدة رغم أن حقل اإلبداع مختلف، ومن 
هذا االختالف استطاع الشاعر محمد الصفى أن يخلق ائتالفا بينهما دون أن يكون 
للفنانين اطالع على هذه التجربة، إضافة إلى أنه يجمع في أغلبه أسماء وازنة سواء 
في الفن أو الشعر مما جعل التجربة أكثر نضجا رغم  أنها مغامرة محفوفة بمخاطر 
السؤال والبحث عن أفق المقاربة والتناظر من خالل  محاورة اللوحة بلغة مختلفة 
ومنفتحة على قراءات متعددة قد تزيد من غموضها أو تحصرها في إطار مغلق، 
وقد ولجها الشعراء متسلحين برؤاهم اإلبداعية واستطاعوا أن يحرروا األلوان 
والخطوط من حقلها البصري إلى إيقاع يعتمد على حاسة السمع أكثر من البصر«. 
يكتشف القارئ هذه الحساسيات المشتركة بين فن الشعر وفن الرسم من خالل 
ثمان وعشرين لوحة وقصيدة  ليس على المستوى النظري بل التطبيقي الصرف، 
بين أشكال مختلفة في التعبير الفني التي لم يراع فيها الشاعر واإلعالمي  محمد 
الصفى  أسلوبا بعينه، بل نجد في األعمال الفنية ما هو فطري وتشخيصي وتجريدي 
ومن أجيال عمرية مختلفة، وكذلك بالنسبة للشعراء الذين ينظمون الشعر بالفصحى 

أو العامية وبأساليب مختلفة«.

»بهاء ذاكرة«: 
الخالدي يكتب عن 

المدينة والحياة
عن دار سليكي أخوين بطنجة، 
صدر   ،  2023 أولللى  طبعة  وفللي 
للكاتب أحمد الخالدي  كتاب جديد 

بعنوان »بهاء ذاكرة«.
كظاهرية  ذاكرة«الكائن  »بهاء 
عن  مسترسل  بللوح  وهللو  ثقافية 
الصداقة كضرورة حضارية وثقافية 

في وجودنا االنساني.
أنجز لوحة الغالف الفنان التشكيلي حكيم غيالن.

قدم للكتاب  الشاعر حسن الوسيني معتبرا أنه يهتم بقضايا المدينة والكتابة 
من زاوية تحليلية فلسفية/وثقافية.

يتضمن الكتاب فصلين هما :الفصل األول،المدينة والكتابة، والفصل الثاني،ِسَير 
ُمبدعة، خّصصها المؤلف ِلسير بعض أصدقائه الذين أبدعوا في جوانب مختلفة 

من الحياة والكتابة.

»مناهج البحث في 
العلوم الجتماعية 

والإن�صانية«
لألبحاث  العربي  »المركز  عن 
كتاب  صدر  السياسات«  ودراسللة 
الللعلللللوم  فلللي  الللبللحللث  »مناهج 
الجزء  واإلنسانية.  االجتماعية 
مقاربات اجتماعية« )448  الثاني: 

صفحة(. 
مجموعة  تللأللليللف  مللن  الللكللتللاب 
باحِثين، وتحرير وتقديم مراد دياني 
سؤال  ويعالج  بوعزيزي؛  ومحسن 

مناهج البحث في المقاربات االجتماعية، وهو سؤاٌل يكتسي أهّميًة كبرى، سواء 
من جهة تعالقات الذاتي والموضوعي، أو الفردي والجماعي، أو الجزئي والكّلي، 
الِعلمي االجتماعي،  للبحث  أنها إشكاليات مؤّسسة  ثنائيات، ورغم  وسواها من 

لكنها لم تلَق نصيبها بعد من التأصيل في المجال التداولي العربي.

»في فل�صفة 
العتراف 

و�صيا�صات الهوية«
بال  »مؤمنون  مللؤّسللسللة  عللن   
للباحث  حديثا  صللدر  حدود«، 
درويللش،  الدين  حسام  الللسللوري 
فلسفة  »في  بللعللنللوان  كلللتلللاب 
نقد  الهوية:  وسياسات  االعتراف 
المقاربة الثقافوية للثقافة العربية 

اإلسالمية«.
 يتناول العمل مفهوم االعتراف 
بوجهيه المعروفين فلسفيا؛ األول 
بوصفه حالة تقدير واحترام لآلخر، والثاني بما هو اعتراف بذنب مقترف، قبل أن 
ينتقل إلى تقديم قراءة نقدية بحق المقاربة الثقافوية التي تختزل الفرد بالجماعة، 
كما تختزل العوامل السياسية واالقتصادية بالثقافة، بغض النظر عن مدى توافق 

انتساب الفرد اإلرادي إلى تلك الثقافة من عدمه.

صدر حديثا ة للَعالَمة نْحو طوبوْغراِفيَّة َب�صِريَّ

 يتخذ الحرف األمازيغي ُبعده
 اإلشاري والرمزي والداللي، كوحدة
 تشكيلية منفصلة تتجسد بين
 القراءة والتعبير. فالكتابة األمازيغية
 الموسومة بـ«تيفيناغ« تبقى أبجدية
 عتيقة، ظلت تستخدم في شمال
 إفريقيا بين األمازيغ لتدوين اللغات
األمازيغية المختلفة
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 استعادة السياق العام للحكاية الفلسطينية بلور 
نحاول  وما  نخافه  ما  مضمون  في  خاصة  أسئلتنا، 
تجنبه، قد يكون الظالم الذي يقصده جون بيرجر هنا 
هو غياب البراءة، والحب هو املرادف الحقيقي ألولئك 
سينما  في  أما  اآلن،  حتى  قصصهم  نسمع  لم  الذين 
ميشيل خليفي فإن احتماالت الحب تقود للمعنى، أما 
لم يجدوا  الذين  الظالم فهو الصمت، وتجاوز أولئك 
للذاكرة،  بالنسبة  األمر  وكذلك  اآلن،  حتى  صوتهم 
أعمق  بشيء  بل  النسيان،  في  تكمن  ال  القسوة  فإن 
يرى من خالله ميشيل خليفي الزمن كأداة لإلنصات، 
وإعادة ترتيب ما فاتنا من انتباه، خاصة إن األسئلة 
الفلسطينية التي يطرحها ميشيل خليفي في أفالمه، 
غالبًا ال تبحث عن إجابات، ولكنها تتأمل بحذر وعمق 
شديد احتماالت حكايتنا، بكل ما فيها من تناقضات، 
سينما  في  للحلم  األقوى  املعادل  هو  التأمل  لذلك 
ألنه  نحلم،  كنا  بماذا  ننسى  عندما  حتى  خليفي، 
يرى في األحالم ما يتجاوز الواقع، حتى في عتمتنا 
الشخصية يستنبط املعنى من تفاصيل ما نحلم به، 

حتى لو كان غامضًا وبعيدًا. 
أقيم في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
ميشيل  مع  ندوة  مارس   9 املاضي،  الخميس  يوم 
خليفي، حاوره املخرج اللبناني هادي زكاك واملحاضر 
لكل  »نادي  مع  بالتعاون  الشامي،  ربيع  الجامعي 
تحتفل  »معلول  فيلم  الندوة عرض  الناس«. وضمت 
الذي يوضح الدمار الذي حل بقرية معلول  بدمارها« 
عروض  سلسلة  ضمن  الندوة  تأتي  كما  النكبة،  بعد 
عرض  شملت  الناس«  لكل  »نادي  يقيمها  سينمائية 
مختلف أعمال املخرج ميشيل خليفي مثل فيلم »حكاية 
الجواهر الثالث« »نشيد الحجر« »الذاكرة الخصبة« 
والحوارات  الندوات  وأعادت  الجليل«،  »عرس 
والزمن  التجربة  مع  وعالقتها  السينما  أسئلة  طرح 
والتوثيق،  السرد  ملفهوم  باإلضافة  اإلنتاج  وصعوبة 
أقيمت العروض في املخيمات الفلسطينية، والنوادي 
واملكتبات واملؤسسات في لبنان، وأعادت قراءة جوهر 
عميق عن مشهد كامل ال يخص القضية الفلسطينية 
القوة  وعالقات  انهيارها  في  املدينة  جوهر  بل  فقط، 
في مجتمعات تحاول أن تستعيد صوتها ضمن نطاق 

سياسي واجتماعي ضيق.

ذاكرة للحلم وأخرى للكالم
بدأ ميشيل خليفي مشروعه السينمائي وهو يبحث 
عن جدوى االستعادة الضمنية للحلم، حتى في عملية 
تفكيك الشخصيات وإعادة بنائها، نرى السرد ليس 
احتماالت  كل  يجمع  ما  بل  فقط،  الواقع  يبلور  ما 
املستقبل أيضًا، لذلك النقد واإلنصات وإعادة مراجعة 
بينما  الجوهر،  هو  واالجتماعية  السياسية  الظروف 
ال  ولذلك  الفكرة،  على  تنويعات  هي  الكالم  محاوالت 
عن  بالخروج  بل  والفشل،  بالنجاح  املحاولة  تقاس 
النسق السردي الذي كان يحدد األدوار السينمائية. 
التسجيلي  السينمائي  الخصبة«  »الذاكرة  فيلم  في 
عام  خليفي  ميشيل  املخرج  أفالم  أول  يعتبر  والذي 
باإلرادة  الحلم  جمعت  التي  املحاولة  نرى   ،1980
سيدتني  خالل  من  الرمز،  من  أبعد  هو  بما  والذاكرة 
األولى فرح حاطوم، الجدة املتمسكة بأرضها تعيش 
في الداخل املحتل وهي على تماس مباشر مع املجتمع 
التي  خليفة  سحر  األديبة  هي  والثانية  اإلسرائيلي، 
تعيش في الضفة الغربية، عاملان متوازيان لسيدتني 
الكشف  من  وتقتربان  الحكاية،  من  أبعد  تذهبان 
للنساء، طوال  اليومية  الحياة  التفصيلي عن معاني 
الذي  ما  باملعاناة،  املصحوب  التساؤل  يرتفع  الفيلم 
تعنيه املواجهة لهذه العوالم املفككة بني صور النساء 
وصوتهن؛ إنها تعني االنتصار املركب ليس للمخرج 
وال للمشاهد بل للحياة والسينما، وهذا أعمق معنى 
تعري فيه الكاميرا اللحظة، وتذهب بشفافية مع الكالم 
لكي تصل إلى الجوهر، من أجل هذا تحديدًا يمكننا 
أن نعتبر املخرج ميشيل خليفي من أوائل املخرجني 
الفلسطينيني الذين صوروا أفالمهم من خالل عناصر 
قد  التأويل  في  األكثر هامشية وصمتًا، حتى  الواقع 
أن نتكلم  التي نحاول  الحلم  لغة  يكون اإلنصات هو 
بها، ولكن ميشيل خليفي تجاوز جوهر اللغة، عندما 
للفهم،  بل  للشرح،  كأداة  ال  املركز،  في  النساء  وضع 
التفاصيل،  تعكس  ملرآة  املرأة  صوت  حول  حيث 
في  خاصة  اليومية،  اللغة  تقوله  مما  أبعد  وتذهب 
السياسة واملجتمع، وهذه كلها حلقات تكمل استدارة 
كان  النسائي،  للصوت  املتوتر  اإليقاع  ألن  الحلم، 
يواجه االحتالل من جهة ولكنه من جهة أخرى يواجه 

مباشر  بشكل  ويصل  األبوية،  والسلطة  الذكورية 
للرسالة السياسية واالجتماعية، التي ال تقبل تقسيم 
وكوننا  ثانيًا،  وكأفراد  أواًل،  كنساء  حريتنا  الحرية، 
طرحه  يحاول  الذي  الصوت  كون  أخيرًا،  محتلني 
ألن  للنداء،  يتسع  كما  للهمس  يتسع  خليفي  ميشيل 
إليها  يسعى  التي  واالجتماعية  السياسية  الرسالة 

لليوم لم تسقط ببرود في الشعار املباشر. 

الحدث واحتماالت الواقع 
يرى  خليفي  ميشيل  في سينما  التجريبي  السياق 
أبعد من االحتماالت، خاصة في فيلم »نشيد الحجر« 
الذي ُعرض عام 1991، يحمل املخرج األحداث ضمن 
خطني متوازيني، يبلور كل جزء منهما مفهوم التضحية، 
ليصير الواقع إشارات إليضاح الرسالة السياسة، في 
الحجارة وهي تحاول  انتفاضة  نرى عناصر  الخارج 
أما  تسجيلي،  وثائقي  بنمط  املكان  ترتيب  إعادة 
من  باملكان  اإلنساني  العنصر  امتزاج  فهو  الداخل 
خالل شخصية السيدة الفلسطينية األربعينية املثقفة 
من  الخارج  حبيبها  وشخصية  الوطن،  إلى  العائدة 
املعتقل ألسباب نضالية، من خالل نمط روائي درامي، 
قدم  عام،  هو  وما  شخصي  هو  ما  بني  التداخل  هذا 
لآلخر  يضيف  مستوى  كل  مستويات  في  الحكاية 
ويكمل مسيرته، مستوى تفصيلي وصفي يقدم الفعل 
اإلنساني في حركته اليومية، يرى الحب جوهر األمان، 
أما األرض فهي الصورة األكبر التي تبرر كل الدوافع 
واألفعال، مع تغييرات موضوعية في العالم الداخلي 
أنفسهم وأسئلة  يواجهون  للشخصيات، خاصًة وهم 
املكان، ومستوى خارجي توثيقي، يحاول القبض على 
الزمن من خالل التضحية، يرى املواجهة هي األمان، 
ألن املوت بمعناه الكبير ال يعني النهاية أبدًا. حتى في 
االنتفاضة ما يشبه  املعاناة، يرى ميشيل خليفي في 
السحر، ألن مزج املستويني في الفيلم قدم لحظة أبدية 
الواقع  يتجاوز  ملا  كمثال  استخدامها  يمكن  واحدة، 

باحتماالت تبلور التجربة.
عدة  في  تبحث  خليفي  ميشيل  املخرج  أفالم  بنية 
عناصر؛ املشترك في جميع األعمال هو الحب، األرض، 
التي  والعالقات  الحلم،  الحرية،  الذاكرة،  املجتمع، 
تجمع هذه الكلمات ببعضها، كثيرًا ما يبدو واضحًا 
ضعف التمويل الذي يؤثر على التوسع الكامل بمعنى 
في  العناصر  توحد  التي  الحالة  في  ولكن  كلمة،  كل 
 1987 عام  إنتاجه  تم  الذي  الجليل«  »عرس  فيلم 
نكتشف رؤية تكسر استدارات الحدث، من خالل قصة 
البنه،  القرية  يقيمه مختار  فلسطينية  قرية  في  عرس 
اإلسرائيلي  العسكري  الحاكم  دعوة  عليه  تحتم  الذي 
للمشاركة في طقوس العرس، مع التوسع بدور النساء 
العربية،  الذكورية  تمثله  وما  القرية،  في  والرجال 
وكيف يمكن أن تنتهي العادات والتقاليد في مشاهد 
الكثير  يحتمل  الفيلم  صياغته.  وتعيد  الواقع  تصور 
من النقد والتحليل، ألن السلطة التي يواجهها ميشيل 
خليفي في الفيلم سلطة سياسية في مشاهد العسكري 
اإلسرائيلي، وسلطة اجتماعية في غطاء السرير الذي 
لم يبلله دماء العروس بسبب عجز العريس في ليلته 
األولى، وتمرد مستمر على أكثر من صعيد، على صعيد 
الذي رفض حضور  سياسي من خالل شقيق املختار 
العرس، وعلى صعيد اجتماعي من خالل ابنة املختار 
الرجال،  إلى  وتتحدث  الجينز  ترتدي  التي  الصغيرة 
العائلة،  وجمع  لالستعراض  هدفًا  كان  الذي  العرس 
تحول تدريجيًا إلى أداة كشف تعري الثوابت وتجادل 
التراكم الذي بني عليه املجتمع الفلسطيني من الداخل، 
أن  وهي  األولى،  لفكرته  خليفي  ميشيل  يعود  وبهذا 
الحرية هي الشرط؛ ليس بمفهومها السياسي فقط بل 
الشخصي أيضًا، على الرغم من انسياب الفيلم بهدوء 
مراقبًا  كونه  اإلسرائيلي  الوجود  تحاذي  رؤية  نحو 
أمام  التخبط  نقل  به خليفي في  ما نجح  حذقًا، وهو 
سياسة األمر الواقع، وعكس السلوكيات التي تجادل 

املوضوع الحتمي واليومي لحياة الفلسطينيني. 
تعتبر أفالم ميشيل خليفي جزءًا من سياق ال يمكن 
البحث  نتابع  قراءة واحدة، خاصة ونحن  تأويله في 
صياغته،  وتعيد  الواقع  تحتضن  جديدة  معاني  عن 
احتماالت  رصد  في  دائمًا  يكون  الصعب  االختبار 
الحياة، كونها إيقاعًا يعلو ويدنو ويقترب من املمكن 
حركة  هو  جميعا  حلمنا  والحلم  املستحيل،  ويواجه 
ميشيل  استطاع  ومتداخل،  معقد  واقع  داخل  اإلرادة 
خليفي أن يعيد صياغته بأعمال تمثل هاجسًا متراكمًا 
ألسئلة ما زالت مفتوحة على إجابات مفككة لم تكتمل 

حتى اآلن. 

روؤية احللم ولغة الواقع يف �شينما مي�شيل خليفي
تعتبر أفالم 
ميشيل خليفي 
جزءًا من سياق 
ال ميكن تأويله 
يف قراءة واحدة، 
خاصة ونحن نتابع 
البحث عن معاني 
جديدة حتتضن 
الواقع وتعيد 
صياغته، االختبار 
الصعب يكون 
دائمًا يف رصد 
احتماالت احلياة، 
كونها إيقاعًا يعلو 
ويدنو ويقترب 
من املمكن ويواجه 
املستحيل، واحللم 
حلمنا جميعا 
هو حركة اإلرادة 
داخل واقع معقد 
ومتداخل، استطاع 
ميشيل خليفي 
أن يعيد صياغته 
بأعمال متثل 
هاجسًا متراكمًا 
ألسئلة ما زالت 
مفتوحة على 
إجابات مفككة لم 
تكتمل حتى اآلن

بدأ ميشيل خليفي 
مشروعه السينمائي 
وهو يبحث عن 
جدوى االستعادة 
الضمنية للحلم، 
حتى في عملية 
تفكيك الشخصيات 
وإعادة بنائها. 
فالسرد ال ما يبلور 
الواقع فقط، بل ما 
يجمع كل احتماالت 
المستقبل أيضًا

إعادة مراجعة 
الظروف السياسية 
واالجتماعية هو 
الجوهر، بينما 
محاوالت الكالم 
هي تنويعات على 
الفكرة، ولذلك ال 
تقاس المحاولة 
بالنجاح والفشل، 
بل بالخروج عن 
النسق السردي الذي 
كان يحدد األدوار 
السينمائية

جريدة يومية 
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12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية االبتدائية 
بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع 
أصل تجاري

ملف عدد: 2023/05
حساب عدد: 3413

رسمي  عقد  بمقتضى 
ابراهيم  األستاذ  حرره 
بوجدة،  املوثق  داري، 
 ،2022/11/28 بتاريخ 
بتاريخ  بوجدة  مسجل 

2022/12/02، باع السيد: 
الساكن  بوحفص:  محمد 
بشارع محمد الخامس عمارة 
قادة B الطابق الخامس شقة 

17 وجدة.
اللطيف  عبد  للسيد: 
بحي  الساكن  الراشدي: 
العرفان زنقة الحكمة رقم 08 

وجدة.
املعد  التجاري  األصل  جميع 
الستغالل مقهى ذات الشعار 
 LE BRIEFING التجاري 
بوجدة  الكائن   ،ORDERS
 839 رقم  إيريس  تجزئة 
طريق عوينت السراق، املقيد 
تحت  التجاري  بالسجل 
بثمن  تحليلي،   84682 عدد 
ألف  سبعمائة  قدره  إجمالي 

درهم )700000.00درهم(.
أمام  التعرضات  تقبل 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
خمسة  أقصاه  أجل  داخل 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر 
 84 للمادة  الثانية-تطبيقا 

من مدونة التجارة.
ع.س.ن/864/إ.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية 
وامليزانية

مصلحة املعدات والصفقات 
إعالن عن طـلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/01  

على   2023 أبريل   12 يوم  
صباحا،  العاشرة  السـاعة 
العامة  بالكتابة  سيتم 
ابن  مقاطعات  لعمالة 
امسيك فتح االظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 
لوازم   اقتناء  ألجل  أثمان 
العامة  للكتابة  املعلوماتية  
بعمالة مقاطعات ابن امسيك.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املعدات  بمصلحة  العروض 
بعمالة مقاطعات  والصفقات 
كذلك  ويمكن  امسيك.  ابن 
بوابة    من   إلكترونيا  نقله 

صفقات  الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
6.000,00درهم  مبلغ:  في 

)ستة أالف  درهم(. 
األعمال    تقدير  كلفة  
صاحب  طرف   من  محددة  
املشروع  في  مبلغ   مائتي 
ألف  وثمانون   واثني 
درهم   وستون    مائة  وستة 
الرسوم  احتساب  مع 
مع  )282.660,00 درهما 

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

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما   -

املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  وصل  مع 

املصلحة املذكورة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  أو   -

باملصلحة املذكورة أعاله. 
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  لجنة  
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الكترونيا  إرسالها  أو   -
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا  
 21-1982 رقم  واملالية 
صادر في 09 جمادى االولى  
)14دجنبر2021(   1443
مساطر  بتجريد  يتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 
من  املالية  والضمانات 

الصفة املادية.
إن العينات التي يستوجبها 
يجب  العروض  طلب  ملف 
املعدات  بمصلحة  إيداعها 
 11 يوم  قبل  والصفقات 
الساعة  على     2023 أبريل 

العاشرة صباحا
الواجب  املثبتة  الوثـائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
ع.س.ن/866/إ.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية 
وامليزانية

مصلحة املعدات والصفقات 
إعالن عن طـلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/02 

على   2023 أبريل   13 يوم 
صباحا،  العاشرة  السـاعة 
سيتم بالكتابة العامة لعمالة 
فتح  امسيك  ابن  مقاطعات 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
املكاتب  أدوات  اقتناء  ألجل 
بعمالة  العامة  للكتابة 

مقاطعات ابن امسيك.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املعدات  بمصلحة  العروض 
بعمالة مقاطعات  والصفقات 
كذلك  .ويمكن  امسيك  ابن 
بوابة  من   إلكترونيا  نقله 

صفقات  الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
6000,00درهم  مبلغ  في 

)ستة أالف درهم(. 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  مائتي  مبلغ   في 
وستون   ألف  وسبعون  
الرسوم  احتساب  مع  درهم 
مع  )276.060,00درهما 

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

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  وصل  مع 

املصلحة املذكورة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  أو   -

باملصلحة املذكورة أعاله. 
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  لجنة  
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الكترونيا  إرسالها  أو   -
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا  
 21-1982 رقم  واملالية 
صادر في 09 جمادى االولى 
)14دجنبر2021(   1443
مساطر  بتجريد  يتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 
من  املالية  والضمانات 

الصفة املادية
إن  العينات التي  يستوجبها 
يجب   العروض   طلب  ملف  
املعدات   بمصلحة   إيداعها  
 12 يوم  قبل  الصفقات  و 
الساعة  على    2023 أبريل 

العاشرة صباحا
الواجب  املثبتة  الوثـائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
ع.س.ن/867/إ.د

*************
الـمـمــلـكـة الـمـغـربـيـة

وزارة الـتـجـهـيـز والــمــاء
إعـالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 1/م.م.م.ع.ب/2023

)جلسة عـمومية(
أبريل   13 الخميس  يوم  فـي 
2023 على الساعة العاشرة 
والنصف صباحا )10 و30د( 
مديرية  مكاتب  في  سيتم 
العمومي  وامللك  املوانئ 
 2 النهضة  حي  البحري 
حسن  بن  محمد  شارع 
 ) ب:5131  )ص  الوازاني 
األظرفة  فتح  التقدم-الرباط، 
العروض  بطلب  الـمتعلقة 
اثمان  عروض  على  املفتوح 
لوازم  باقتناء  الخاص 
مكاتب مديرية املوانئ وامللك 

العمومي البحري.
طلب  ملف  سحب  يـمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
وامللك  املوانئ  بمديرية 
حي  البحري  العمومي 
محمد  شارع   2 النهضة 
)ص  الوازاني  حسن  بن 

ب:5131( التقدم-الرباط.
من  تحميله  كذلك    ويمكن 

العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchéspublics.

gov.ma
الـمؤقت  الضمان  يحدد   -
درهم  أالف  ثمانية  مبلغ  فـي 

)8000,00درهم( 
الخدمات  تكاليف  تقدر   -
في  العروض  طلب  موضوع 
ألفًا  وتسعون  أربعة  مبلغ 
وستون  وخمسة  وثالثمائة 
مع  سنتيما  وستون  درهما 
الرسوم  جميع  احتساب 
مع  )94.365,60درهم 

احتساب جميع الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يـجب 
ملفات   - وتقديم  مـحتوى 
مطابقني  الـمتنافسني 
 29  27 املواد  لـمقتضيات 
الـمرسوم  من  و31و148 
الصادر   2-12-349 رقم 
 1434 األولى  جمادي   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إيداع أظرفهم مقابل وصل 
بمديرية  الصفقات  بـمكتب 
العمومي  وامللك  املوانئ 

البحري بالرباط.
- أو إرسالـها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  الـمضمون 

إلـى املكتب املذكور.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  لـجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
عن  إلكترونيا  إيداعه  أو   -

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  الـمثبتة  الوثائق 
الـمقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  فـي 

االستشارة.
يمكن  املعلومات  من  للمزيد 
الـموانئ  بمديرية  االتصال 

وامللك العمومي البحري.
 2 النهضة  حي  العنوان: 
حسن  بن  محمد  شارع 
ب:5131(  )ص  الوازاني 

التقدم-الرباط ، املغرب.
الهاتف: 0538005200/03

الفاكس: 0537750011
ع.س.ن/869/إ.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري
عدد: 2023/65 

لفائدة: خديجة بن ملودن 
ومن معها عنوانهم تجزئة 
حامدي ظهر املحلة زنقة 

د5 الرقم 14 وجدة 
ينوب عنهم األستاذان 
عزوز جرجار ويامنة 

عزوزي املحاميان بهيئة 
تازة

ضد: فاطمة املصدق ومن 
معها عنوانهم تجزئة 
ملسيردي ظهر املحلة 

الزاري زنقة القرنفل 2 
وجدة

العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
2023/05/24 على الساعة 
11 صباحا بقاعة الجلسات 
االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
للعقار املحفظ امللك املسمى 
الرسم  ذي  "ملخلف513" 
 87134/02 عدد  العقاري 
بالحسني  بتجزئة  الكائن 
رقم  يحي  سيدي  طريق 
عبارة  وهو  وجدة.   513
يتكون من مرآب،  عن منزل 
طابق سفلي وطابق علوي، 

مساحته 133 متر مربع.
على  يحتوي  سفلي  طابق 
سيجور،  غرفتني،  صالون، 
وبهو  حمام  مطبخ، 
بسومة  مكري  يتوسطهم. 

كرائية قدرها 1500 درهم.
على  يحتوي  علوي  طابق 
صالون، ثالثة غرف، مطبخ، 
يتوسطهم  وبهو  حمام، 
مكري  بسترته  والسطح 
قدرها  كرائية  بسومة 

1700درهم.

وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
النطالق عملية البيع باملزاد 
في  أعاله  للعقار  العلني 
950.000,00درهم  مبلغ 
ألف  وخمسون  )تسعمائة 

درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
لفائدة الخزينة   %  3 زيادة 

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

العموم.
ع.س.ن/870/إ.د

*************
اململكــــة املغربيـــة
وزارة الداخـــليـة
إقــلـيــــم مديونة

جماعة تيـــط مليل
مديرية املصالح

قسم التعمير، الشؤون 
التقنية

الدراسات  والصفقات 
العمومية

املصلحــــة التقنية 
والدراسات

والصفقات العمومية
مكتب الصفقات العمومية

جماعة تيط مليل
إعـالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/03

خاص باملقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة 

وأصحاب املشاريع الذاتية 
والتعاونيات أو اتحاد 

التعاونيات
في يوم 2023/04/12 على 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
تيط  بجماعة  االجتماعات 
املتعلقة  مليل، فتح األظرفة 
بعروض  العروض  بطلب 

مواد  شراء  ألجل:  أثمان 
غذائية لالستعمال البشري 
املحتاجة  الساكنة  لفائدة 

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

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)20.000,00درهم(  في: 

عشرون ألف  درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
)808.080,00درهم(  في: 
آالف  وثمانية  ثمانمائة 
كل  درهم  وثمانون  

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم   إرسال  إما   -  1
؛عبر  إلكترونية  بطريقة 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
أظرفتهم   إرسال  إما   -  2
املضمون  البريد  طريق  عن 
بإفادة باالستالم إلى مكتب 
الضبط بجماعة  تيط مليل. 
أظرفتهم  إيداع  إما   -  3
باملكتب  وصل،  مقابل 

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

فتح  األظرفة.
التي يستوجبها  العينة  إن 

يجب  العروض  طلب  ملف 
املستودع  بمقر  إيداعها 
تيط  لجماعة   التابع 
باملنطقة  الكائن  مليل 
قبل  مليل   تيط  الصناعية 
على   ،2023/04/11 يوم 
الساعة الرابعة بعد الزوال 

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

االستشارة.
ع.س.ن/872/إ.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2023/01/م.ع
 2023 أبريل   13 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
املفتوح  العروض  بطلب 
ألجل:  أثمان  بعروض 
املكتب،  لوازم  شراء 
خاصة  ومطبوعات  أوراق 
الباشاويات،  بتسيير 
املقاطعات  الدوائر،  مكاتب 
إلقليم  التابعة  والقيادات 

خنيفرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 
العامة  بالكتابة  الصفقات 
لعمالة إقليم خنيفرة ويمكن 
بوابة  من  تحميله  كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

 blics.gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  ثالثة  في: 

)3000,00درهم(.
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مائتني  في  املشروع 

ألفا  وخمسني  وسبعة 
درهما  وثمانني  وثمانمائة 
مع  )257.880,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم
هذا  العروض  طلب   *
خاص باملقاوالت املتوسطة 
والتعاونيات  والصغيرة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاول الذاتي.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
بالصفقات  املتعلق 
وزير  ومرسوم  العمومية، 
 20-14 رقم  االقتصاد 
القعدة  ذو   08 في  الصادر 
)04شتنبر2014(   1435
إجراءات  برقمنة  املتعلق 
تفويت الصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل 

وصل، مصلحة الصفقات. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

وقبل فتح األظرفة. 
- إما إرسالها إلكترونيا عبر 
بوابة الصفقات العمومية. 

العينات  إيداع  يجب 
املتعلقة بجميع بنود جدول 

عليها  املنصوص  األثمان 
العروض،  طلب  ملف  في 
بمصلحة الصفقات قبل 12 
الساعة  على   2023 أبريل 

العاشرة صباحا.

إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  09 من  رقم  البند  في 

االستشارة.
ع.س.ن/887/إ.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki
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املدينة  في  نعيش  إننا  يوما  نقل  لم      
حيث  عقاب  ال  و  جريمة  ال  حيث  الفاضلة 

املثالية واملستوى الحضاري الراقي..    
لها  ليس  التي  مدينتنا  إن  يوما  نقل  ولم 
إال االسم، حمامة وديعة تحمي  البياض  من 
عليهم  وتوزع  وبناتها  أبناءها  بجناحيها 

أغصان األمان وورود األمل..
ننتظراملعجزات  وال  اليقظة  أحالم  نحلم  ال 
ينبثق من  التمني نورا خافتا  إال  لنا  وليس 

ثنايا الفؤاد عل الغد يكون أفضل..        
األطراف  مترامية  غول  مدينة  أنها  نعلم 
شاسعة املساحات مر خبزها عسير املنال... 

في  والتنقل  وسطها  العيش  أن  ونعلم 
شوارعها وأزقتها وأسواقها مغامرة محفوفة 
وسط  العيش  مثل  املطبات،  كثيرة  املخاطر 
األفاعي  أو  املتربصة  الضباع  تحفه  دغل 

السامة...
أن  ذلك نحبها ونرجو صادقني  ولكننا رغم 
تبادلنا حبا بحب أو القليل منه فقط، وليس 
لسلب  متعطش  ضبع  يحمله  بسكني  حبا 
متلبد  رمادي  صباح  كل  وأماننا  راحتنا 

السحب كثير الغيوم..
في هذه الصباحات الباردة يتربص بنا نحن 
سابقة،  ذو  كل  النساء  وخصوصا  سكانها 
في  منا  ويسحب  أوصالنا  في  الدم  ليجمد 
رمشة عني ما تبقى من بعض أمل نتخذه زادا 

كل يوم وعونا .
تصادف  املوحشة  الصباحات  هذه  في      
على  تعيش  غريبة  كائنات  منا،  الكثيرين  
دموع ضحايا أغلبهم نساء، وتتلذ بصراخهن 
ذنبهن  وفزعا،  خوفا  بعضهن  وإغماءات 
عملهن  إلى  وتوجهن  باكرا  استيقظن  أنهن 
وبالحالل،  جبينهن  بعرق  رزقهن  ليجنني 
لهن،  ليس  ما  ألخذ  أيديهن  يمددن  ال  نساء 
العون  يد  ومد  أبنائهن  إعالة  همهن  نساء 

الكالح،  الزمن  هذا  في  ألزواجهن 
في  ويساهمن  أسرهن  يعلن  بنات 

نزع الفاقة والعوز عن آبائهن وأمهاتهن، 
وفي تحريك العجلة االقتصادية لبالدهن، 

ال ينتظرن من أحد ال جزاء وال شكورا...
أميات  املشارب،  كل  من  نساء 
عامالت،  أو  موظفات  ومتعلمات، 
الخياطة  معامل  في  أو  البيوت  في 
من  وغيرها  »الكابالج«  أومصانع 
على  املنتشرة  واملصانع  املعامل 
بائعات  القاسية،  املدينة  هذه  تراب 

أو  أمهات  تاجرات،  أو  متجوالت 
عملهن  إلى  كل صباح  يتوجهن  فتيات، 

تراهن  خيوطها،  الشمس  تنشر  أن  قبل 
الزمن  مع  يومي  سباق  في  الخطى  يسرعن 
خوفا من ضياع الوقت وتحسبا من مواجهة 
مالحظات رب عمل نزق أو »شاف« عصبي. 

من  نوع  وجد  أن  حظهن  لسوء  لكن 
على  تعيش  التي  الطفيليات  أو  »البشر«  
عرقهن، وتقتات من دمائهن، وتفرح لحزنهن 

وتعاستهن.
سوداء  طاقية  يضع  أو  ملثم  غريب  كائن 
بالبثور  مليء  وجه  من  األكبر  الجزء  تخفي 
خلفت  حادة  وشفرات  ضارية  معارك  وآثار 
على  املعالم  واضحة  بشعة  أخاديد  وراءها 
سحنة داكنة مخطوفة اللون من كثرة تناول 
املسكرات وأنواع الحشيش واملخدرات التي 

تذهب العقل وتسود القلب والوجه.
يشبه  فهو  وحيدا  ضربته  يضرب  ال  كائن 
الضبع الجبان البد له من مؤازرة ومساندة، 
مهمته،  منها  واحد  لكل  مجموعة  ال  وملا 
االستطالع والتخطيط واختيار األماكن التي 
ثم  والتربص  الغافالت  الضحايا  فيها  يكثر 
الهجوم في الوقت املناسب لنجاح العملية، ثم 
الهروب والفرار من مسرح الجريمة مع ترك 
املكان الستقصاء  في عني  املتلصصة  األعني 
ولم  خسائر،  من  العملية  خلفته  وما  اآلراء 
وإعطاء  للتمويه  مزورة  بشهادات  الدلو  ال 
سلكها  التي  الوجهة  عن  مغلوطة  معلومات 
على  العثور  أفق  في  للهروب،  الطرق  قطاع 
مال  من  تحمله  ما  لسلبها  جديدة  ضحية 
شيء  فكل  بأس  ال  شيء،  أي  أو  هواتف  أو 
مسلوب بالقوة يفي بالغرض ويحقق املراد، 
كل شيء غنيمة ولو كان ثمنه أقل من حالة 

الخوف والفزع التي خلفوها في النفوس.
عنف  ضحية  تكون  أن  املرأة  على  قدر  هل 

ممارس ضدها حتى من األغراب ..
هل قدرها أن تصادف من ال يتقي اهلل فيها 

حتى في الشارع العام..
و  الخوف  رهينة  تعيش  أن  لها  قدر  هل 
باملنزل  بدءا  الفضاءات  كل  في  »الحكرة« 

ومرورا بالشارع وانتهاء بأماكن العمل... 

في  نساء  نصادف  أن  وعارا  عيبا  أليس 
من  خائفات  مسلوبات  مغبونات  شوارعنا 
مجهول تربص بهن وغريب طمع في بعض 
دريهمات قضني شهرا من عمرهن في العمل 
الحصول  يستطعن  حتى  واملضني  الشاق 

عليها... 
أليس من حقهن أن يأمن في شوارع مدينتهن 
على أنفسهن وأموالهن، وأن يتنقلن وسطها 

ساملات مطمئنات.
من  وينقذهن  الشارع  ظلم  عنهن  يرفع  من 

جور يومي ألّم بهن...
تعيش  بشرية  ضباع  من  أزقتنا  يطهر  من 
على آالم اآلخرين وتقتات من بقايا الوجع.. 

األخيرة،  اآلونة  في  وسطنا  انتشرت  كيف 
بشكل كبير، حتى ال يمر يوم دون أن تسجل 
دون  أوكارها  إلى  عائدة  وتهرب  جرائمها 

عقاب أو حساب...
ملاذا تنضاف هذه الظاهرة إلى الئحة مآسي 
من  تعانيه  ما  يكفيها  أليس  اليومية،  املرأة 
وإيصالهم  أطفال  وتربية  و«جري«  غالء 
ملدارسهم ومشاكل املواصالت وجبال املعاناة 

املتواترة التي ال يعلمها إال اهلل...
البيضاء،  نساء  نحن  حالنا  على  وااأسفاه 
مدينتنا العزيزة التي أبت إال أن تقدمنا لقمة 

سائغة للصوص !
نتمنى  كنا  مليونية  مدينة  على  وااأسفاه 
بها  فإذا  بالدنا  في  للتنمية  قاطرة  تكون  أن 
لصوص  ويستوطنها  املتناقضات  تجمع 

حقائب نساء.. 
لك  حبنا  عميق  مدينتي،  مشاكلك  كثيرة 
الخلفية،  وأزقتك  شوارعك  حفر  عمق  
يصل  أن  نتمنى  التي  صرختنا  وعمق 
فوضاك  تنظيم  عن  مسؤول  لكل  صداها 
مازال  ربما   يدري  من  عشوائيتك،  وترتيب 
بني ظهرانيك من يؤمن حقا أن في األمر ما 

يستحق املحاولة، فأنت البيضاء !
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خديجة مشتري

في هذه الصباحات 
الباردة يتربص بنا نحن 

سكانها وخصوصا النساء 
كل ذو سابقة، ليجمد الدم في 
أوصالنا ويسحب منا في رمشة 

عين ما تبقى من بعض أمل 
نتخذه زادا كل يوم وعونا...

واملواقف  التصريحات  األخيرة  اآلونة  في  تقاطرت     
واملمارسات التي تقود إلى استنتاج واحد هو أن الصني 
يواجه  الذي  األعظم  االستراتيجي  الخطر  تمارس  باتت 
بشأن  أمريكيًا  املدروس  الحشد  هذا  املتحدة.  الواليات 
التهديد الصيني يتمحور حول فكرة مفادها أن الصني 
في  األم  للوطن  وإعادتها  لـ«غزو«تايوان  فعليًا  تستعد 
خالل عامني أو أكثر قلياًل، وأن السيناريوهات جميعها 

تقود إلى االستنتاج ذاته.
السابقة  رئيسته  زارت  الذي  األمريكي،  النواب  مجلس 
نانسي بيلوسي تايوان وتسببت في رفع منسوب التوتر 
بني بكني وواشنطن، عقد مؤخرًا جلسات استماع خاصة 
األمن  مستشار  ماكماستر  قال  إحداها  وفي  باملوضوع، 
القومي السابق إن العامني املُقبلني ُيمّثالن فترة خطيرة 
بشأن  ُمتزايدة  احتماالت  تبرز  حيث  املتحدة،  للواليات 
على  بكني  إليها  تنظر  التي  تايوان،  الصني على  هجوم 

أنها جزء من أراضيها، متوقعًا أن تستغل بكني انشغال 
الواليات املتحدة باالنتخابات الرئاسية وتنفيذ سيناريو 

استعادة الجزيرة.
الشواهد تقول إنه منذ صدور البيان الصيني ـ الروسي 
املشترك، الذي خرج عن قمة شي ـ بوتني عشية أوملبياد 
بقيادة  للغرب  موجهًا  خطابًا  تضمن  والذي  بكني، 
الواليات املتحدة مفاده أنه قد حان  الوقت لعصر جديد 
ما  بدرجة  أسهم  البيان  هذا  الجديدين.  القطبني  بقيادة 
في تشكيل التوجه األمريكي نحو روسيا في حربها ضد 
ملا سيحدث في  أوكرانيا، واعتبار هذه الحرب »بروفة« 
تايوان، وأن هزيمة روسيا تمثل »ردعًا«للصني والعكس 

صحيح تمامًا من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي.
بال شك أن الواليات املتحدة تخطئ كثيرًا حني تحصر 
الصراع على قيادة النظام العاملي في حرب أوكرانيا أو 
ـ بكل عمقها وموروثها  حتى استعادة تايوان، فالصني 
الحضاري والتاريخي ـ لن تترك األمور حتى تجد نفسها 
في  املعضلة  تبقى  ولكن  كهذا،  صفريًا  صراعًا  تخوض 
االستفزازات األمريكية املتواصلة، والتي ال تقتصر على 
املحيط الجغرافي لتايوان بل تشمل اتفاقات لبناء قواعد 
شرق  جنوب  بمنطقة  مختلفة  دول  في  جديدة  عسكرية 
آسيا، و«هندسة«تحالفات جديدة تستهدف في مجملها 
الصيني  االستراتيجي  الصعود  واحتواء  محاصرة 

املتسارع.
األمريكي  املخطط  وفق  تمضي  ال  جانبها  من  الصني 
وفق  تتعامل  بل  بوتني،  روسيا  فعلت  كما  لها  املرسوم 
على  الحفاظ  جاهدة  وتحاول  لألمور،  الذاتية  رؤيتها 
طرفي  مع  االستراتيجية  مصالحها  بني  الهش  التوازن 
بمبادئها  تضحي  أن  دون  من  أوكرانيا  في  الصراع 

وقناعاتها الذاتية في إدارة العالقات الدولية.
لدى  الصني  بفوبيا  تسميته  يمكن  ما  دوافع  أهم  أحد 
دوائر صنع القرار األمريكية هو هذا الصعود الصيني 
على  يقتصر  ال  هنا  واألمر  كافة،  املجاالت  في  القوي 

بهدوء  الصني  تتحرك  بل  العسكري،  والقطاع  االقتصاد 
النظام  قواعد  تشكيل  إعادة  صعيد  على  بفاعلية  ولكن 
تضع  باتت  حيث  للعالم،  رؤيتها  يناسب  بما  العاملي 
أهدافها  ضمن  بهدوء  العاملية  املؤسسات  إصالح 
االستراتيجية، وتعتمد في ذلك بشكل كبير على نفوذها 
املتزايد في مناطق حيوية مثل القارة اإلفريقية التي تمثل 
%28 من إجمالي عدد  كتلة تصويتية أممية تبلغ نحو 
أعجبني  وقد  املتحدة،  لألمم  العام  بالجمعية  األصوات 
الصينية  الصحف  إحدى  مقال مترجم عن  في  قرأته  ما 
محددة  نقاط  في  الخارجية  الصني  أولويات  ملخصًا 
أهمها أن العمل ضمن نطاق الدول النامية هو األساس 

وأن املؤسسات الدولية هي مسرح التحرك.
يظهر  ال  املتحدة  والواليات  الصني  بني  األشد  الصراع 
في املجالني العسكري والدبلوماسي فقط، بل في ميادين 
يتعلق  ما  في  تأثيرًا  أشد  أخرى  حيوية  وقطاعات 
قدراتها  تطور  فالصني  العالم،  على  والهيمنة  بالنفوذ 
البحثية واملعرفية بشكل هائل، والواليات املتحدة تشعر 
تتوالى  املعرفية، حيث  فقدان سيطرتها  إزاء  بالغ  بقلق 
املتنامي  الصني  تفوق  من  الغربيني  الخبراء  تحذيرات 
أشار  وقد  والتقنيات،  واألبحاث  االبتكار  مجاالت  في 
الصني  أن  إلى  استرالي  معهد  عن  مؤخرًا  صدر  تقرير 
تتفوق على الواليات املتحدة في 37 من 44 تقنية تمثل 
العقود  في  العسكرية  والقوة  والنمو  لالبتكار  رافعات 
وتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  ذلك  في  بما  املقبلة 
الروبوت والتقنيات الحيوية، واملالحظة الوحيدة تتعلق 
تفوق  إلى  بعد  يترجم  لم  الصيني  البحثي  التفوق  بأن 
تكنولوجي، ولكن الصني تتموضع جيدًا لتشعل موقعها 
على الصعيد التكنولوجي. وهناك في هذا التقرير نقاط 
البحثية  األوراق  نصف  نحو  الصني  إنتاج  مثل  الفتة 
السرعة،  وفائقة  املتقدمة  الطائرات  بمحركات  الخاصة 
وهو مايفسر اختبارها لصاروخ فائق السرعة قادر على 

حمل رأس نووي.

مكانتها  إلنقاذ  أيضًا  بسرعة  تحركت  املتحدة  الواليات 
املعرفية والتكنولوجية، حيث أقرت العام املاضي قانون 
»رقائق أشباه املوصالت«، الذي أقر مساعدات بقيمة 52 
مليار دوالر إلحياء قطاع إنتاج أشباه املوصالت وأدوات 
التكنولوجيا املتقدمة في الواليات املتحدة، وهو أمر مهم 
ما  العاملي،  االستراتيجي  والنفوذ  السيطرة  معركة  في 
هذا  بموجب  املالي  الدعم  إن  بايدن  الرئيس  قول  يفسر 
في  االقتصادية  املنافسة  كسب  »في  سيساعد  القانون 
املوصالت  أشباه  أن  فرغم  والعشرين«،  الحادي  القرن 
ُأخترعت في الواليات املتحدة، فإن أمريكا تنتج حوالى 
من   )1990 عام   37% من  )تراجعت  فقط  املئة  في   12
اإلمدادات العاملية، مع استيراد حوالى 75 في املئة من 
أن  املعروف  من  آسيا.  شرق  من  األمريكية  اإلمدادات 
أدوات  من  الكثير  تشغيل  في  تدخل  املوصالت  أشباه 
الحروب الحديثة وأسلحتها الفتاكة، وعلى سبيل املثال، 
»جافلني«األمريكي،  صواريخ  إلطالق  نظام  كل  يحتوي 
الرقائق  من  املئات  على  أوكرانيا،  عليه  حصلت  الذي 
األمريكيني  الدفاع  مسؤولي  يدعو  ما  وهو  اإللكترونية، 
تزويد  في  أخرى  دول  على  اعتمادهم  بشأن  القلق  إلى 
بالدهم بالرقائق، ما دعا مستشار األمن القومي األمريكي 
إلمدادات  محتمل  تعطيل  أي  لوصف  سوليفان  جاك 

الرقائق املتجهة ألمريكا بالكارثي.
والواليات  الصني  بني  االستراتيجي  الصراع  معضلة 
ضد  لطرف  فوبيا  إلى  تدريجيًا  يتحول  أنه  املتحدة 
اآلخر، وهو ما يغذي فرص املواجهة الخشنة، السيما أن 
الواليات املتحدة تتخذ من ملف تايوان ذريعة قوية للجم 
وتحاول  جيدًا  بكني  تدركه  أمر  وهو  الصيني،  النفوذ 
استعادة  في  حقها  تعتبره  بما  التمسك  بني  املواءمة 
أي  وراء  واالنسياق  ناحية،  من  الجزيرة  على  سيادتها 
قد  استنزاف  في حرب  بها  الزج  يستهدف  قد  سيناريو 

تنهي طموحها االستراتيجي العاملي من ناحية ثانية.

�ضرخة امراأة من الدار البي�ضاء

    رغم كيد الكائدين سيظل تاريخ 14 مارس 2023 
اإلفريقية  الرياضية  الجماهير  ذاكرة  في  موشوما 
يوثق  يوما  باعتباره  ليس  سواء،  حد  على  والدولية 
فقط ملنح االتحاد اإلفريقي لكرة القدم مللك املغرب محمد 
برسم سنة 2022  السادس جائزة »التميز الرياضي« 
كيغالي،  الرواندية  بالعاصمة  أقيم  الذي  الحفل  خالل 
اعترافا بما انفك يبذل من جهود استثنائية في سبيل 
في  خاصة  القدم  وكرة  عامة  الرياضة  قطاع  تطوير 
ترشحه  عن  املغرب  إلعالن  كذلك  بل  وإفريقيا،  املغرب 
بشكل مشترك مع الجارتني إسبانيا والبرتغال لتنظيم 

كأس العالم 2030.
السادس  امللك محمد  تتويج  أن  بالذكر        وجدير 
بهذه  كاغامي«  »بول  الرواندي  الرئيس  جانب  إلى 
باتريس  الكاف  رئيس  قبل  من  الفخرية  الجائزة 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  موتسيبي وحضور رئيس 
للعاهل  يسجل  إذ  اعتباطا،  يأت  لم  إنفانتينو  جياني 
املغربي تميزه بتلك الرؤية املستنيرة وإيمانه الراسخ 
الشباب،  مطامح  وتحقيق  الرياضة  إشعاع  بضرورة 
خلفا  املسؤولية  وتقلد  العرش  اعتالء  ومنذ  أنه  حيث 
لوالده الراحل الحسن الثاني رحمه اهلل، وهو ال يذخر 
جهدا في محاولة النهوض بقطاع الرياضة، معتمدا في 
تكوين  أجل  الالزمة من  اإلمكانات  كل  تعبئة  ذلك على 
األبطال في مختلف األصناف الرياضية، والسهر على 
تشييد البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الرياضية 
ذات املعايير العاملية، مما أدى بالرياضة الوطنية إلى 
تحقيق سلسلة من النجاحات منذ عدة سنوات وخاصة 

سنة 2022 في كبريات املحافل القارية والعاملية...
معركة  في  ينخرط  أن  إال  امللك  أبى جاللة  فقد        
وطنية  أولوية  وإيالئه  الرياضي  القطاع  إصالح 
للتنمية  قوية  رافعة  »الرياضة  أن  معتبرا  خاصة، 
ومحاربة  االجتماعي  والتالحم  ولالندماج  البشرية 
إحدى  في  ورد  كما  والتهميش«  والحرمان  اإلقصاء 
متميزة  مكانة  تتخذ  جعلها  إلى  منه  سعيا  رسائله. 
حياة  في  ريادي  بدور  وتضطلع  التنمية  دينامية  في 
أساسية  لبنة  بمثابة  فهي  الوطن،  وخدمة  املواطنني 
في السياسة االقتصادية واالجتماعية، وتشكل محورا 
أنه  إذ  الحكومية.  والبرامج  الخطط  في عديد  رئيسيا 
املبادرات  عديد  إطالق  تم  السامية،  توجيهاته  ووفق 
الواعدة التي همت مختلف املجاالت قصد العمل على 

بني  من  الرياضة أضحت  ألن  الرياضي،  الشأن  تثمني 
استقطاب  شأنها  ومن  الوطني،  االقتصاد  ركائز  أبرز 
االستثمار واإلسهام في خلق فرص شغل، مما جعلها 
تكتسي أهمية بالغة في املغرب وغيره من بلدان العالم، 
وهو ما يبدو واضحا من خالل ما باتت تحظى به من 
الهادفة  واملبادرات  األوراش  تعدد  عبر  واسعة  عناية 
تلعب  أنها  والسيما  القطاع،  مستوى  من  الرفع  إلى 
الساحة  على  املغرب  إشعاع صورة  في  دورا طالئعيا 

الدولية...
الحثيثة  الجهود  تلك  الحديث عن  اآلن  ولنترك        
الرياضة،  لقطاع  السامية  امللكية  والرعاية  املبذولة 
وتأهيل  املالية  املوارد  تعبئة  في  أساسا  واملتجلية 
متعددة  التحتية  البنيات  منها  وخاصة  الفضاءات 
وما  للقرب،  رياضية  السوسيو  واملراكز  التخصصات 
غرار  على  الواسعة  الشهرة  ذات  مشاريع  من  أطلق 
»أكاديمية محمد السادس لكرة القدم« و«مركب محمد 
السادس لكرة القدم«، ونعود إلى حفل تكريم جاللة امللك 
في العاصمة الرواندية، وباألحرى إلى الرسالة امللكية 
الوطنية  التربية  وزير  بالنيابة  تالها  التي  السامية 
والتعليم األولي والرياضة، شكيب بنموسى، معلنا من 
خاللها عن قرار اململكة املغربية القاضي بتقديم ترشيح 
مشترك مع كل من دولتي إسبانيا والبرتغال الستضافة 

كأس العالم سنة 2030.
      وتكمن قوة تلك الرسالة امللكية السامية في ما 
يقول  عميقة، حيث  وأفكار  دقيقة  تعابير  من  تضمنته 
سابقة  يعد  الذي  املشترك،  الترشيح  »هذا  إن  جاللته 
في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بني إفريقيا 
وأوروبا، وبني شمال البحر األبيض املتوسط وجنوبه، 
والفضاء  العربي  والعالم  اإلفريقية  القارة  وبني 
الترشيح  »هذا  أن  يضيف  ثم  األورومتوسطي« 
ما  أفضل  االلتئام حول  معاني  أسمى  أيضا  سيجسد 
لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر 
جهود العبقرية واإلبداع وتكامل الخبرات واإلمكانات«

املرة  ليست  أنها  إلى  الصدد  هذا  في  ويشار        
بطولة  تنظيم  بطلب  املغرب  فيها  يتقدم  التي  األولى 
كأس العالم في كرة القدم، وهي البطولة األكثر شهرة 
ومتابعة في العالم، بل إنه أول بلد إفريقي يتقدم بملف 
سنة  خالل  الكروي  العرس  هذا  الستضافة  الترشيح 

1994، ثم في سنوات 1998 
و2006 و2010 و2026. وهو ما يدل على أن للمغرب 
فوالذية  إرادة  السادس  محمد  امللك  جاللة  بقيادة 
وإصرار كبير على الفوز بتنظيم هذه البطولة، السيما 
إفريقيا  في  املسبوق  وغير  التاريخي  اإلنجاز  بعد 
والعالم العربي، الذي حققه املنتخب الوطني األول في 
فعاليات كأس العالم قطر 2022 ببلوغه املربع الذهبي 
املنتخب  الرابعة عامليا، خلف كل من  الرتبة  واحتالله 
األرجنتيني حامل اللقب، ووصيفه املنتخب الفرنسي، 

واملنتخب األوكراني ثالثا.
      إن إعالن املغرب عن انضمامه إلى دولتي إسبانيا 
وأملانيا للمشاركة في احتضان كأس العالم برسم سنة 
2030 التي ستصادف الذكرى املائوية لهذه التظاهرة 
العاملية، بقدر ما خلف حالة من االبتهاج لدى رؤساء 
حيث  والدولية،  اإلفريقية  الكرة  وأساطير  االتحادات 
تقاطرت على بالدنا برقيات التهاني والتمنيات الطيبة، 
في  الحاكمة  العصابة  حفيظة  يثير  أن  من  بد  ال  فإنه 

قصر املرادية وأبواقها اإلعالمية...

اسماعيل الحلوتي

الوطني  اليوم  مار�س :   14
للتميز الريا�ضي

  »فوبيا«ال�ضني

بقلم: د. سالم الكتبي

المقاالت المن�ضورة في هذه ال�ضفحة تعبر عن اآراء ومواقف اأ�ضحابها فقط 
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بجنيف،  الخميس  حكومية،  غير  منظمة  ن��ددت 
باالستغالل السياسي والعسكري الممنهج الذي يتعرض 
له األطفال في مخيمات تندوف، من قبل »البوليساريو«، 
هذه  تجاه  الجزائري  الموقف  سلبية  ظل  في  وذل��ك 

االنتهاكات.
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  منظمة  وأب��رزت 
)PDES(، في بيان قدمته، ضمن أشغال الدورة ال� 52 
لمجلس حقوق اإلنسان، أن األطفال يتعرضون للتوظيف 
التدريبات  في  ويشتركون  »البوليساريو«،  دعاية  في 
إلى  مشيرة  بشرية،  ك��دروع  ويستخدمون  العسكرية 
تفاخرت مؤخرا في الترويج  أن جبهة »البوليساريو« 

العروض  في  األطفال  بمشاركة  السالح،  إلى  لعودتها 
العسكرية.

واعتبرت سلوك »البوليساريو« هذا استغالال سياسيا 
وعسكريا آلالف األطفال داخل مخيمات تندوف، وانتهاكا 
مباشرا اللتزامات اتفاقية حقوق الطفل، السيما المادة 
بشأن  لالتفاقية،  االختياري  البروتوكول  من  الرابعة 

اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة.
والحظت المنظمة أنه رغم تنصيص القانون الجزائري 
على حماية حقوق األطفال ضحايا النزاعات المسلحة، 
تظل الجزائر خارج سياق ما يحدث في مخيمات تندوف، 
األطفال  آالف  حرمان  »البوليساريو«  تواصل  حيث 

خطوطها  إلى  االنضمام  على  وإجبارهم  التعليم  من 
المسلحة. واستحضرت شهادات مجموعة من األمهات 
تؤكد أن األطفال محرومون من حقهم في طفولة طبيعية، 
ويشاركون مبكرا جدا في العمليات العسكرية، مع ما 

ينجم عن ذلك من مضاعفات جسدية ونفسية.
وأثارت المنظمة غير الحكومية انتباه الممثلة الخاصة 
لألمين العام لألمم المتحدة حول األطفال في النزاعات 
المسلحة، إلى أنه ال يمكن تحديد حاالت االنتهاك هاته 
األمم  تقودها  التي  واإلبالغ  الرصد  آلية  خالل  من  إال 
المتحدة، مسجلة أن األطفال في مخيمات تندوف خارج 

نطاق هذه المراقبة.

التنديد بجنيف باال�ستغالل ال�سيا�سي والع�سكري 
لالأطفال يف مخيمات تندوف

محمد الطالبي- الرباط 
 

ت��أك��د م��ن خ���الل ال��رواي��ة 
األمنية  للمصالح  الرسمية 
واألدلة  وبالتفاصيل  المغربية 
المرور  شرطي  قتل  عملية  أن 
خلفها  ك��ان  ال��واج��ب  شهيد 
يرمي  خطير  إرهابي  مخطط 
لبث الترويع  وسط المواطنين 
والمواطنات، حيث أكد حبوب 
المكتب  م��دي��ر  ال��ش��رق��اوي، 
المركزي لألبحاث القضائية، أن 
دافع قتل شرطي البيضاء، هو 
السطو على سالحه الوظيفي. 
كلمته  ف��ي  ال��ش��رق��اوي  وذك���ر 
بالندوة الصحفية المنعقدة بمقر 
“البسيج” بسال، أن المتورطين 
الثالثة في قتل شرطي البيضاء 
لم تكن لهم أية دوافع شخصية 
الستهداف الضحية، مشددا على 
ترهيب  في  يتمثل  هدفهم  أن 
على  السطو  وكذا  المواطنين 
سالحه الوظيفي للقيام بعملية 
من  بنكية،  وكالة  على  سطو 
الذاتي  التمويل  توفير  أج��ل 
لعمليات أفظع وأخطر، حيث قام 
بجوالت  المتهمون  المعتقلون 
حول الوكالة البنكية والتخطيط 
للسطو عليها والقيام بعمليات 
العملية.  هذه  بعائدات  أخرى 
كما نفى  الشرقاوي وجود أي 
دوافع شخصية وراء قتل شرطي 
البيضاء، وهو رد ضمني على 
روايات سابقة تحدثت عن انتقام 

ألسباب  ال��راح��ل  م��ن  عصابة 
انهيار  قبل  وذل��ك  شخصية، 
وقوف  معطى  وب��روز  الرواية 
»داعش« خلف عملية االغتيال 
البشعة، وكان الدافع هو اعتبار 
الشرطي ممثال لمؤسسة أمنية، 
وهو ما  كان وراء وقوعه ضحية 
كان  اإلطار  هذا  وفي  االعتداء، 
الفتا إشادة خليفة الراحل عبد 
الكبير  بالدور  الخيام  الحق 
للمواطنين في الوصول للجناة 
وتقديم  االتصاالت  عبر  سواء 
كل المعلومات التي توفرت أو 
التضامن الكبير مع الشهيد ومع 
المؤسسة األمنية، وهو ما يعني 
فشل مشروع الترويع الذي كان 
إلى زرعه بين  الجناة يهدفون 
المواطنين، وهو ما عبر عنه هذا 
التضامن الشعبي مع األجهزة 
األمنية والمكلفة بإنفاذ القانون.

بوبكر  أوض���ح  جهته  م��ن   
سابيك، الناطق الرسمي باسم 
المديرية العامة لألمن الوطني، 
أن الخلية اإلرهابية التي يتقاسم 
أفرادها نجارة األلمنيوم، كانت 
أكبر  إرهابية  لعمليات  تجهز 
وأوسع، مشددا على أن “الدافع 
كان  الجريمة  وراء  اإلره��اب��ي 

حاضرا بكل عناصره«.
ك��م��ا أك���د ع��ل��ى اس��ت��رج��اع 
السالح الوظيفي والرصاصات 
الخمس، مشيرا إلى أن الخبرات 
السالح  استعمال  ع��دم  أك��دت 
في إطالق أي رصاصة من قبل 

المتورطين.
تفكيك  عملية  في  والمثير 
الخلية أن المشتبه بهم الثالثة 
أعلنوا والءهم لتنظيم »داعش« 
منذ شهر ونصف فقط، بعدما قام 
أحدهم بترديد ما يسمى ب�«قسم 

يخططون  وك��ان��وا  البيعة«، 
تنظيم  بمعسكرات  لاللتحاق 
»داعش« بمنطقة الساحل قبل 
مادية  ألسباب  يتراجعوا  أن 
جرائمهم  تنفيذ  وي��خ��ت��اروا 
وتابع  بالمغرب.  اإلره��اب��ي��ة 
المشتبه  أن  المتحدث  ذات 
 13 بين  أعمارهم  تتراوح  بهم 
سنة و50 سنة، الفتا أن أحدهم 
جرائم  في  بسوابقه  معروف 
آخر  أن   حيِث  ال��ع��ام،  الحق 
سابقة له كانت سنة 2013 من 
وحيازة  بالعنف  السرقة  أجل 
األبيض،  والسالح  المخدرات 
بسيط  ال��دراس��ي  ومستواهم 

ويمتهنون حرفا عادية.
دور  إلى  اإلش��ارة  تمت  كما 
ال����درك ال��م��ل��ك��ي وال��س��ل��ط��ات 
المحلية وكافة األجهزة األمنية 
في  الداخلية  واالستخبارات 

سرعة فك طالسم الجريمة .
الوالئية  المصلحة  وكانت 
للشرطة القضائية بمدينة الدار 
قضائيا  بحثا  فتحت  البيضاء 
العامة  النيابة  إش��راف  تحت 
 2 الخميس  ي��وم  المختصة، 
لتحديد  وذلك  الجاري،  مارس 
اختفاء  وم��الب��س��ات  ظ���روف 
موظف شرطة في ظروف تحتمل 

شبهة إجرامية.
وح����س����ب ال���م���ع���ل���وم���ات 
أورده��ا  التي  للبحث  األولية 
لألمن  العامة  للمديرية  ب��الغ 
موظف  اختفى  فقد  الوطني، 
ال��م��رور  بفرقة  يعمل  ش��رط��ة 
بالدار  الرحمة  أم��ن  بمنطقة 
البيضاء، مباشرة بعد انتهائه 
من مهامه مساء األربعاء، مخلفا 
وراءه كاميرا وظيفية محمولة 
العثور  تم  شخصية  ونظارات 
آثار  بقايا  تحمل  وهي  عليها 

دماء.
المسح  عمليات  مكنت  وقد 
باشرتها  ال��ت��ي  والتمشيط 
مصالح األمن الوطني بتنسيق 
من  الملكي،  الدرك  عناصر  مع 
العثور على جثة متفحمة داخل 
بالقرب  الصحي  للصرف  قناة 
بضواحي  من دوار “الخدارة” 
ح��د ال��س��وال��م، وال��ت��ي يشتبه 
الشرطة  لموظف  كونها  ف��ي 
بعدما  خصوصا  المختفي، 
الحادث  بمسرح  العثور  ت��م 
من  وبقايا  مهنية  أصفاد  على 

صدريته الوظيفية.

جرمية اإرهابية بطريقة الذئاب املنفردة ا�ستهدفت �سرطي املرور
 حبوب ال�سرقاوي ي�سيد بدور املواطنني يف ن�سف م�سروع ترويع البالد

اليابان  اإلى  يتوجهون  مغاربة  طلبة   4
لدرا�سة الطب والهند�سة الف�سائية 
والعلوم االجتماعية وريادة االأعمال

احتضنت سفارة اليابان بالرباط، أول أمس، لقاء على شرف الطلبة المغاربة الجدد المستفيدين من المنح التي 
تقدمها الحكومة اليابانية لمتابعة الدراسات العليا بهذا البلد.

ويتعلق األمر بأربعة طلبة هم الغيل غزالن والخميسي أنس وخطاب عبير غزالن وناس الفقيه أمين، الذين 
سيتابعون دراساتهم في جامعات كيوتو وتوهوكو ومييجي اليابانية، وذلك في تخصصات تتوزع بين الطب 

والهندسة الفضائية والعلوم االجتماعية وريادة األعمال.
وحسب سفارة اليابان بالمغرب، فإن كال من هؤالء الممنوحين سيساهم بشكل فاعل في االضطالع بدور مهم 

في تكريس العالقات الجيدة القائمة بين البلدين. 
وقال سفير اليابان بالرباط، كوراميتسو هيدياكي، في كلمة بالمناسبة، إن الطلبة الممنوحين الذين تم استقبالهم 

اليوم ينضافون إلى المستفيدين من برنامج منح الحكومة اليابانية بالمغرب الذي انطلق سنة 1980.
وأوضح الدبلوماسي الياباني أن هؤالء المستفيدين الجدد سيساهمون في تكثيف العالقات بين البلدين وتعزيز 

التبادالت الثنائية سيما على المستوى األكاديمي واالقتصادي.
من جهته، أعرب المسؤول بمديرية التعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي االبتكار، خالد 
بن الشيخ، عن شكره للحكومة اليابانية على هذه المبادرة التي أصبحت تقليدا سنويا، مبرزا العالقات الغنية 

والمتنوعة التي تجمع بين المغرب واليابان.
وأضاف أن حركية الطلبة تشكل واحدة من األولويات االستراتيجية للوزارة، مبرزا أن المملكة تستقبل سنويا 
العديد من الطلبة األجانب إفريقيا وأوروبا وأمريكا، تماما مثلما يستفيد العديد من الطلبة المغاربة من تكوينات 

في الخارج تساهم في تعزيز مسارهم األكاديمي وتحفيز انفتاحهم على العالم. 
وهنأ بن الشيخ الطلبة الممنوحين الجدد الذي سيتوجهون إلى بلد »ذي تاريخ عريق وثقافة غنية«، وسيستفيدون 

من تكوينات من أفضل التكوينات في العالم في تخصصات دقيقة وبتأطير متميز.
وتميز هذا اللقاء بحضور عدد من المستفيدين المغاربة السابقين من برنامج منح الحكومة اليابانية، والذين 

تقاسموا تجربتهم مع الدراسة في اليابان مع المستفيدين الجدد.
يشار إلى أن برنامج منح الحكومة اليابانية الدراسية لفائدة الطلبة المغاربة انطلق سنة 1980. وبلغ عدد 

المستفيدين منه إلى اليوم 267 طالبا وطالبة.

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أمينة 
بوعياش، أول أمس الخميس بجنيف، على أهمية االنخراط 
الجماعي في تعزيز قدرات واستقاللية المؤسسات الوطنية 
 لحقوق اإلنسان من أجل رفع تحديات عالمية متزايدة التعقيد.
التحالف  اجتماعات  ت��رأس��ت  ال��ت��ي  بوعياش  وق��ال��ت 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، إن تعزيز 
في  خاصة  أهمية  يكتسي  المؤسسات  هذه  استقاللية 
مواجهة تحديات عالم مترابط، ألنه يمكنها من االضطالع 
والجماعية  الفعالة  الحلول  تصور  في  المركزي  بدورها 
مع  عملها  سياق  في  اإلنسان،  حقوق  قيم  على  القائمة 
مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات 

اإلعالم. ووسائل  والجامعات  الشركات  وأيضا   الدولية 
رئيس  نائب  مهمة  تشغل  التي  بوعياش  وأوض��ح��ت 
هي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  أن  التحالف، 
بمثابة آلية تنبيه لالنتهاكات وآلية يقظة لتعزيز الحقوق، 
دولة   193 بين  وم��ن  اآلن،  حتى  أن��ه،  سجلت  أنها  غير 
أنشأت  فقط  دول��ة   89 هناك  المتحدة،  األم��م  في  عضو 
 مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمبادئ باريس.
سيواصل  العالمي  التحالف  أن  أكدت  المنطلق،  هذا  من 
االستراتيجية،  خطته  في  المعتمد  النحو  على  العمل، 
األمم  وبرنامج  اإلقليمية،  الشبكات  مع  الوثيق  بالتعاون 
والشركاء  اإلنسان  حقوق  ومفوضية  اإلنمائي،  المتحدة 

اآلخرين لدعم وبناء قدرات أعضائها، ولضمان أن تعمل 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بشكل مستقل وفعال 
األساسية. والحريات  اإلنسان  حقوق  وحماية   لتعزيز 
اإلعالن  على  عاما   75 بمرور  احتفى  الذي  اللقاء  وخالل 
العالمي لحقوق اإلنسان و30 عاما على مبادئ باريس، ثمنت 
المتحدثة مكتسبات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
التي صنعت تاريخا مشتركا من حيث تعزيز سيادة القانون، 
وقدمت مساهمة ملحوظة في الفقه القانوني الدولي في مجال 
 الممارسات الجيدة الرامية إلى النهوض بحقوق اإلنسان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، قالت بوعياش 
إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تبنى في جمعيته 

على  تعديالت  إدخال  هامين، شمال  مشروعين  العمومية 
النظام األساسي، بحيث تكون هذه المؤسسات آليات حقيقية 
للتظلم غير القضائي للضحايا، واعتماد خطة استراتيجية 
 للعمل تتيح معالجة القضايا المستجدة لحقوق اإلنسان.
وشددت على أنه تم التأكيد بشكل قاطع على حصر االنتماء 
إلى التحالف في المؤسسات الوطنية المنتمية إلى الدول 
األعضاء في األمم المتحدة، ووضع معايير أكثر صرامة في 
 اعتماد المؤسسات المنضوية تعزيزا لمبادئ االستقاللية.
وأش�����ارت إل���ى أن ال��ف��اع��ل ال��ح��ق��وق��ي ي��واج��ه ال��ي��وم 
كوفيد  وب���اء  آث���ار  تشمل  التعقيد  م��ت��زاي��دة  ت��ح��دي��ات 
على  والضغوط  االقتصادية،  واألزم���ة  المناخ،  وتغير 

السياسي،  االستقطاب  وتزايد  األط��راف،  متعدد  النظام 
والتحريض  والعنصرية  األج��ان��ب  كراهية  وتصاعد 
القانون. وسيادة  المدني  الفضاء  وتراجع  العنف   على 
وقالت إن فعاليات التحالف واللقاءات على هامشها شكلت 
فرصة لتقديم التجربة المغربية في تعزيز اإلطار المؤسساتي 
لحقوق اإلنسان، والتي عبرت العديد من الهيئات الوطنية 
عن رغبتها في استلهامها كنموذج جدير بالتقاسم، مشيرة 
إلى أن التموقع الريادي للمغرب في المحفل الحقوقي الدولي 
العالمي  التحالف  رئاسة  بتسلم   2025 أفق  في  سيتعزز 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

ترأست اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

بوعيا�ش  بجنيف: 89 دولة فقط  من بني 193 دولة ع�سو 
يف االأمم املتحدة اأن�ساأت موؤ�س�سات وطنية حلقوق االإن�سان

جاء المغرب ضمن المراتب الخمس األولى 
السياح  لدى  المفضلة  الوجهات  قائمة  على 
وفق  وذلك   ،2023 فبراير  خالل  الفرنسيين 
البارومتر الشهري، الذي يعده الموقع الفرنسي 
والترفيه  والرحالت  السياحة  في  المختص 

»ليكو توريستيك«. 
 وبحسب بارومتر تصنيف الوجهات األكثر 
مبيعا لشهر فبراير 2023، الذي نشر أول أمس 
الخميس، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة 
ضمن أفضل 20 وجهة مفضلة لدى الفرنسيين، 
وذلك بنسبة نمو بلغت أزيد من 93 في المائة.

 وأشار الموقع إلى أن اليونان تصدرت قائمة 
ال� 20 وجهة األولى التي يحبذها الفرنسيون 
بالمائة(،   -7( إسبانيا  تليها  بالمائة(،   37(
والبر الرئيسي لفرنسا )+ 2 بالمائة( ثم تونس 

)+ 98 بالمائة(.
 +( ال��س��ادس  المركز  في  مصر  وج��اءت   

بالمائة(،   26  +( إيطاليا  ثم  بالمائة(،   51
موريشيوس )+ 29 بالمائة(، البرتغال )+ 20 
بالمائة(، جمهورية الدومينيكان )56- بالمائة(، 
الواليات المتحدة )1- بالمائة(، المكسيك )25- 
بالمائة(، تنزانيا )+ 4 بالمائة(، كندا )+ 198 
اإلمارات  547بالمائة(،   +( تايالند  بالمائة(، 
العربية المتحدة )43- بالمائة(، كرواتيا )+ 
60 بالمائة(، األردن )+ 239 بالمائة(، غوادلوب 
)+ 39 بالمائة( لتختم إندونيسيا القائمة في 

الرتبة العشرين )+ 1727 بالمائة(.
الموقع  أنجزه  الذي  البارومتر،  ويعتمد   
والرحالت  السياحة  في  المختص  الفرنسي 
مبيعات  على  »ليكوتوريستيك«،  والترفيه 
منظمي األسفار الرحالت التي تتم في الوكاالت 
وعبر  باإلنترنت  المتصلة  غير  الفرنسية 
اإلنترنت. وتتم مقارنة البيانات بعام 2022، 

وهو عام مرجعي جديد لصناعة السياحة.

املغرب �سمن اأف�سل 5 وجهات مف�سلة لدى 
ال�سياح الفرن�سيني

عبد اللطيف الكامل

اختتمت، يوم االثنين 13 مارس2023، أشغال 
المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة لجهة سوس 
بإصدار  أك��ادي��ر،  بمدينة  انعقدت  التي  ماسة، 
توصيات منبثقة عن أشغال الورشات الثالث التي 
عرفت مشاركة فعالة لمختلف الفعاليات بالجهة 
من سلطات محلية وهيئات ومؤسسات عمومية 
وجامعية، ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين 

ومهنيين ووسائل اإلعالم وثلة من الشباب.
للتشاور  فضاء  ال��ث��الث  ال��ورش��ات  وك��ان��ت 
وتبادل اآلراء حيث أبان المشاركون، من خاللها، 
عن اهتمامهم البليغ بهذا الورش الوطني، الذي 
وتنزيل  المستدامة  التنمية  تكريس  إلى  يهدف 
االستراتيجية من أجل النهوض بجميع القطاعات 
لالقتصاد  الفقري  العمود  تشكل  التي  الحيوية، 
بجهة سوس ماسة، التي تعتبر من الجهات الواعدة 
التي تتبوأ وسط المملكة وتراهن عليها الدولة من 
أجل أن تلعب دورا تنمويا واقتصاديا خاصة أنها 

تربط بين شمال المملكة وجنوبها.
وتميزت المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة 
التي دارت حول ثالث ورشات موضوعاتية وهي: 
حماية الموارد الطبيعية المحمية والمثمنة، تعزيز 

االقتصاد التنافسي والمجاالت الترابية المستدامة، 
تثمين الخدمات العمومية والتراث الثقافي، بنقاش 
مستفيض وفاعل حول معظم القضايا والمواضيع 
خلص  حيث  المستدامة  بالتنمية  الصلة  ذات 
من  مجموعة  تقديم  إلى  خاللها  من  المشاركون 
المقترحات والتوصيات إلغناء الصيغة الجديدة 

لالستراتيجية الوطنية المستدامة.
تطرقت  التي  األول��ى  الورشة  أوصت  وهكذا 
لموضوع«موارد طبيعية محمية ومثمنة« بمايلي:
- تعزيز استدامة المنظومة اإلنتاجية الفالحية 

وعقلنة استعمال الموارد المائية.
- ضرورة تأهيل العنصر البشري من أجل خلق 

اقتصاد تنافسي وتكوين الكفاءات.
- العمل على حماية الموارد الطبيعية والتنوع 

البيولوجي.
- إدماج محميات »األركان« ضمن االستراتيجية 

الوطنية.
- حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من خالل 
ترشيد استعمال المياه ومعالجة المياه العادمة.
- دعم المناطق األكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وض���ع م��خ��ط��ط ج��ه��وي ف��ي مجال   -

استعمال التربة.
- تثمين استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة 

بالجهة وخاصة الطاقة الشمسية.
- إعطاء األولوية لىتحسين البنية التحتية من 

أجل جذب االستثمار.
والتضامنية  البيولوجية  الفالحة  تشجيع   -

وإيجاد حلول للنفايات الفالحية.
- إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن مناهج 

التربية والتعليم.
بناء  في  التطبيقي  العلمي  البحث  إدراج   -
مشاريع التنمية المستدامة على مستوى المجال 

الترابي للجهة في إطار مقاربة تشاركية.
أخذ البعد الجهوي بعين االعتبار في نظام   -
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  لتنزيل  الحكامة 

المستدامة.
- دعم وتقوية االقتصاد األزرق وتعزيز النمو 

المستدام للمناطق الساحلية.
محمية  غ��رار  على  النخيل  محمية  خلق    -

»األركان«. 
في  المستدامة  البديلة  ال��زراع��ات  تشجيع   -

الواحات. 
- التضامن بين الجهات في تدبيرالموارد المائية 

وتأهيل العنصر البشري .
وأوصت الورشة الثانية التي تطرقت لموضوع 
مستدامة«  ترابية  ومجاالت  تنافسي  »اقتصاد 

بضرورة:
القانونية  الترسانة  وتفعيل  تحيين   -
بما يتالءم مع المستجدات على المستوى الوطني 

والدولي.

تأهيل العنصر البشري من أجل خلق   -
اقتصاد تنافسي وتشجيع البحث العلمي وتكوين 
الكفاءات مع ضرورة التمكين االقتصادي للمرأة.

- خلق مناطق صناعية مستدامة ومندمجة قصد 
تشجيع االستثمار المنخفض الكربون داخل الجهة.

باالقتصاد  خاصة  تحفيزية  آليات  تقوية   -
األخضر.

العمل على تطوير والترويج آلليات تمويل   -
وتحفيز االستثمار في المشاريع المستدامة.

ت��رس��ي��خ م��ق��ارب��ة االل��ت��ق��ائ��ي��ة بين   -
االستراتيجية  إط��ار  في  العمومية  السياسات 

الوطنية للتنمية المستدامة.
- توزيع الثروات بين الجماعات الترابية بشكل 

عادل وخلق عدالة مجالية مستدامة.
- تكوين المتدخلين والفاعلين بخصوص التنمية 
المستدامة خاصة متخذي القرار على المستوى 

الترابي.
- مواكبة المقاولين الشباب في بعض المبادرات 

الصناعية والفالحية المستدامة.
مستدامة  تشجيع تطوير مشاريع مشتركة   -
على  الناجحة  النموذجية  للمشاريع  والترويج 

المستوى المحلى، الوطني والدولي.
- وضع آلية فعالة للتتبع والتقييم.

- إدراج الجانب البيئي ضمن معايير التصنيف 
وتثمين  القروية  السياحة  وتشجيع  السياحي 

المواقع االيكولوجية.
- تسريع رقمنة اإلدارة والجماعات الترابية.

بينما انتهت أشغال الورشة الثالثة التي تطرقت 
لموضوع » الخدمات العمومية والتراث الثقافي 

»، بإصدار التوصيات التالية:
للتنمية  الوطنية  األه��داف  تطبيق  مواكبة   -

المستدامة المعتمدة .
- تحسين وتأمين الولوج للخدمات العمومية 

على رأسها األمن وسالمة المجتمع. 
- تأمين الولوج إلى المياه النظيفة والصالحة 

للشرب وحماية الفرشة المائية. 
- تحسين البنيات التحتية في المجال التربوي 
وضمان ولوج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

إلى المدارس. 
- ضمان عرض طاقي في متناول الساكنة. 

- صياغة برامج صناعية تحافظ على البيئة. 
- صياغة برامج محاربة التلوث في السواحل 

والشواطئ وأعالي البحار والمحيط. 
- صياغة وتنفيذ برامج إعداد التراب في المجال 

الحضاري. 
- تحسين السياحة البيئية وحماية المنشاءات 

الطبيعية. 
- تحسين خدمات تدبير النفايات على مستوى 

الجماعات المحلية .
- تقليص الفوارق الترابية في مجال الولوج 

إلى الخدمات العمومية على المستوى الجهوي .
- تعزيز الحكامة الجهوية للتنمية المستدامة 

وصياغة برامج هادفة على مستوى الجهة. 
- صياغة ميثاق وطني للخدمات العمومية. 

- تنسيق البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة 
المنتخبة  والمجالس  الترابية  المستويات  بين 

المحلية والجهوية والمصالح الخارجية. 
- تقييم السياسات والخدمات العمومية. 

- تحسين الولوج إلى مصادر التمويل الخاصة 
بالتنمية المستدامة. 

- تحيين القوانين والمراسم التطبيقية الخاصة 
بالخدمات العمومية .

الخاصة  المدني  المجتمع  مواكبة مشاريع   -
بالتنمية المستدامة والمجالية. 

- إشراك الشباب في آليات اتخاذ القرار. 
التراث  حماية  مجال  في  الساكنة  توعية   -

والبيئة.
- استدامة الخدمات العمومية خصوصا عند 
وقوع الكوارث الطبيعية مع أخذ التكنولوجيات 

الحديثة بعين االعتبار .
- مواكبة تعميم التغطية الصحية وإعادة النظر 

في المنظومة الصحية. 
- حماية التراث األمازيغي والثقافات المحلية. 
- مراعاة مقاربة النوع في السياسات المحلية.

املناظرة اجلهوية للتنمية امل�ستدامة بجهة �سو�ش ما�سة تختتم اأ�سغالها، وهذه تو�سياتها:

الكلمات المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة 
القدم للسيدات ألقل من 20 سنة 

انتصار المغرب على 
تونس بنتيجة 0-3

من  ألقل  القدم  لكرة  النسوي  المغربي  المنتخب  تفوق 
20 سنة على نظيره التونسي بثالثية نظيفة في المباراة 
التي جمعت بينهما، أول أمس الخميس، على أرضية ملعب 
الباجي قائد السبسي بالكرم )الضاحية الشمالية لتونس(، 

برسم الجولة الثانية لدورة اتحاد شمال إفريقيا.
المغربي توقيع كل من نورا  المنتخب  أهداف  وحملت 
النهيلي )د 4( وأمل شركان )د 45+2( و أميمة هدية )د 50(.

وتواجه النخبة الوطنية،التي دشنت مشاركتها في هذه 
الدورة ،الثالثاء الماضي، بالتعادل مع نظيرتها الجزائرية 
1-1، المنتخب المصري يومه السبت برسم الجولة الثالثة 

األخيرة.

القرعة تفرز مباريات 
مشوقة في دور ثمن نهاية 

كأس العرش 

أسفرت عملية سحب قرعة دور ثمن نهاية كأس العرش في 
كرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 ، التي جرت أول 
أمس الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة 
)ضواحي سال( عن مباريات قوية خاصة تلك التي ستجمع 
بين أندية البطولة االحترافية األولى. وكانت نتائج القرعة 

على الشكل التالي:

- اتحاد الفتح الرياضي ............... أولمبيك آسفي
- الدفاع الحسني الجديدي ........ شباب بنجرير

- شباب هوارة .......................... نهضة الزمامرة
- الفتح البيضاوي .................... شباب المحمدية

- الجيش الملكي ..................... سطاد المغربي
- حسنية أكادير ....................... الرجاء الرياضي
- إتحاد طنجة ......................... الوداد الرياضي

- أولمبيك خيبكة .................. نهضة بركان

المرحلة الثانية من طواف سباق 
الدراجات لجهة مراكش - آسفي 

أشرف الدغمي ينتزع 
القميص األصفر

فاز الدراج أشرف الدغمي بالمرحلة الثانية من طواف 
آسفي في دورته األولى،  سباق الدراجات لجهة مراكش - 
والتي ربطت، أول أمس الخميس، بين مدينتي قلعة السراغنة 
120 كلم، لينتزع بذلك القميص  وابن جرير، على مسافة 

األصفر من الدراج يوسف بدادو.
وقطع الدغمي )عصبة مراكش - آسفي( مسافة السباق 
في ظرف 2 س و39 د و39 ث متقدما على عدنان عربية 
)عصبة مراكش - آسفي( بفارق ثانية واحدة، وعادل العرباوي 
)عصبة بني مالل - خنيفرة( بفارق 47 ث، فيما حل يوسف 
بدادو )عصبة فاس - مكناس(، الفائز بالمرحلة األولى، التي 
ربطت، أمس األربعاء، بين مدينتي مراكش وقلعة السراغنة، 

في المركز ال28.
وبات الدغمي يعتلي صدارة الترتيب العام حسب النقط 
برصيد 40 نقطة، متقدما على عادل العرباوي بفارق نقطتين، 
في  ليحل  نقطة   25 في  بدادو  يوسف  رصيد  تجمد  فيما 

المركز الثالث.
ويشارك في الدورة األولى لطواف سباق الدراجات لجهة 
مراكش – آسفي، الذي تنظمه عصبة الجهة، تحت إشراف 
الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، من 15 إلى 19 
مارس الجاري، حوالي 70 دراجا يمثلون مختلف الجهات 

والعصب بالمملكة.

بالكونغو،  الخميس  أمس  أول  البيضاوي،  الوداد  فريق  حل 
الخامسة  ال��ج��ول��ة  ب��رس��م  حاسمة  م��واج��ه��ة  تنتظره  حيث 
فريق  أم��ام  إفريقيا  أبطال  عصبة  لكأس  مجموعات  دور  من 
 . السبت  يومه  تجرى  التي  المواجهة  وه��ي  ك��ل��وب،   فيتا  
تدريبية  حصة  ال��وداد  فريق  خاض  المباراة،  لهذه  استعداد 
ال����ذي سيحتضن  ال��رئ��ي��س��ي  ال��م��ل��ع��ب  ف��ي  ال��ج��م��ع��ة  أم���س 
على  أو  الفوز  تحقيق  الالعبين  وطموح  بالكونغو،  المباراة 
نقطة  البيضاوي  الفريق  يكفي  إذ  بالتعادل  ال��ع��ودة  األق��ل 

النهائي.  ال��رب��ع  دور  إل��ى  التأهل  وتأكيد  لضمان   واح���دة 
الوداد،للتذكير، يتصدر المجموعة األولى بتسع نقط، فيما يأتي 
في المركز الثاني فريق شبيبة القبائل الجزائري بسبع نقط ، 
وبيرو أتلتيكو  األنغولي بأربع نقط، فيما يقبع فيتا كلوب في 

المركز األخير بثالث نقط  فقط. 
من جانبه، شد فريق الرجاء البيضاوي، أول أمس الخميس 
الرحال بأوغندا، ليحل ضيفا على فريق بونا موايا األوغندي،في 
المجموعات  دور  من  الخامسة  الجولة  برسم  تجمعهما  مباراة 
لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.وتجرى المباراة يومه السبت بداية 
12 نقطة متصدرا  الرجاء  الثالثة ظهرا.وفي جعبة  من الساعة 
مجموعته وضامنا بطاقة التأهل،وخلفه في المركز الثاني فريق 
سيمبا بست نقط،وفريق حوريا كوناكري في الصف الثالث بأربع 

نقط،فيما يقبع بونا موايا في الصف األخير بنقطة واحدة فقط.
ويبحث فريق الرجاء في مباراة يومه السبت عن نقطة واحدة 
يحقق  لم  ولو  لكنه  متصدرا،  المجموعات  دور  ينهي  لكي  فقط 
لمجموعته.  متصدرا  الدور  هذا  ليختم  معه  الحظوظ  فكل  ذلك 
علما أن الرجاء هو أول من ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي 
كأول المجموعة، وتأهل بعده كل من جاره الوداد وصن داونز 

من جنوب أفريقيا
لإلشارة، وبعد اختتام مباريات دور المجموعات، ستجرى قرعة 
 2023 أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  وتهم   الموالي  الدور 
،بحسب ما أعلنه االتحاد األفريقي لكرة القدم من قبل، في بداية 
شهر أبريل القادم، ومن المفترض أن تقام مباريات ربع النهائي 

في الفترة ما بين 21 أبريل إلى 29 من الشهر ذاته. 

عزيز بلبودالي

الرجاء والوداد يراهنان عىل مواصلة نجاحهام يف دور املجموعات 

الوداد في الكونغو بحث� عن نقطة لت�أكيد الت�أهل 
والرج�ء في اأوغندا بحث� عن ال�صدارة

لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  أكد 
إنفانتينو،  جياني  )فيفا(،  القدم 
أن  بكيغالي،  الخميس  أمس  أول 
مضاعفة عدد المنتخبات اإلفريقية 
في نهائيات كأس العالم سيساهم في 
تطوير الكرة اإلفريقية ومنح المزيد 
 من الفرص للمواهب الكروية بالقارة.
مؤتمر  ف��ي  إنفانتينو،  وأوض���ح 

انتخابه  إع��ادة  بمناسبة  صحفي 
لوالية ثالثة على رأس الفيفا خالل 
االتحاد  العامة  الجمعية  أشغال 
المنعقدة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��دول��ي 
 « فيفا  أن  الرواندية،  بالعاصمة 
المخصصة  المقاعد  عدد  رفع  قرر 
مونديال  في  اإلفريقية  للمنتخبات 
2026 إلى 9.5 مقعد وأيضا زيادة 

ستشارك  التي  المنتخبات  مقاعد 
 ،2023 ال��س��ي��دات  م��ون��دي��ال  ف��ي 
ستتيح  ال��ق��رارات  ه��ذه  أن  مبرزا 
المواهب  من  ع��دد  ألكبر  الفرصة 
 الكروية من أجل تطوير إمكاناتها. 
وأش���ار رئ��ي��س االت��ح��اد ال��دول��ي 
عدد  مضاعفة  أن  إلى  القدم  لكرة 
المشاركة  اإلفريقية  المنتخبات 

عالوة  العالم،  كأس  نهائيات  في 
على إطالق الفيفا لبرنامج لتطوير 
مسابقات قارية للفئات العمرية خالل 
السنوات األربع المقبلة سيكون له 
أثر كبير على مستقبل الكرة االفريقية 
الالعبين  من  العديد  وسيساعد 
مواهبهم. ص��ق��ل  ع��ل��ى   ال��ش��ب��اب 

رئيس » الفيفا« يتعهد بالرفع من عدد المنتخبات اإلفريقية في المونديال

عصبة أبطال إفريقيا

الـريـــاضي
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عزيز بلبودالي

لم يكن منتظرا أن تشهد بطولة العالم للمالكمة 
النسوية التي تحتضنها نيودلهي بالهند من 13 
إلى 27 من مارس الجاري،كل هذا العدد الكبير من 
المشاركات من مختلف دول العالم، إذ حسب ما 
قاله عثمان فضلي المدير التقني للجامعة الملكية 
المغربية للمالكمة،في تصريح خص به جريدة » 
االتحاد االشتراكي« مباشرة من الهند، فالبطولة 
تشارك فيها 325 مالكمة من 65 بلد، وتم، نتيجة 
لكل هذا الحضور الكبير،برمجة المنافسات على 64 
دور إقصائي، تعفى من أكثر من دور المصنفات في 
المراكز المتقدمة من التصنيف العالمي للمالكمات 
كما هي حالة البطلة المغربية خديجة مرضي التي 
ستلعب في الدور الربع نهائي مباشرة يوم األربعاء 
المقبل أمام الفائزة من النزال الذي سيجمع مالكمة 

من الصين بمالكمة من الفيتنام.
في هذا اإلطار، تدخل المالكمة المغربية ياسمين 

موتقي أجواء البطولة يومه السبت، لتنازل الهنغارية 
ليال زيليزكي عن وزن 48 كلغ عن الدور األول،كما 

تلعب رباب شدار برسم الدور الثاني، في نفس يومه السبت أمام 
لين سي إين عن وزن 50 كلغ.

يوم األحد، وعن الدور الثاني، تنازل وداد برطال عن وزن 54 كلغ 

إنخجرال من منغوليا،فيما تلتقي خديجة مرضي 
عن وزن زائد 81 كلغ يوم األربعاء المقبل،في دور 
من  مالكمة  يجمع  نزال  من  الفائزة  النهائي  ربع 

الصين بنظيرتها من الفيتنام. 
التصريح  نفس  ف��ي  فضلي  عثمان  وأض���اف 
للجريدة، أنه للوصول إلى منصة التتويج،وأمام 
هذا الحضور المكثف للمالكمات العالميات، يجب 
قطع أشواط صعبة وعديدة والتحلي بالعزيمة وقدرة 
التحمل،خصوصا أن القرعة لم تكن رحيمة وأكيد 
كل الباحثات عن التتويج سيصطدمن بمنافسات 

قويات ومن مدارس مختلفة.
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ح��ظ��وظ م��م��ث��الت ال��م��الك��م��ة 
الوطني  المدير  فضلي  عثمان  المغربية،أوضح 
المغربيات  البطالت  أجود  اختيار  تم  التقني،أنه 
واللواتي هن في كامل جاهزيتهن،وأكيد الجامعة 
وفرت لهن كل شروط اإلعداد الجيد، وبالتالي فهن 
للتنافس على صعود منصة  االستعداد  أتم  على 
التتويج في هذا المحفل العالمي. وأكيد أيضا،يقول 
فضلي، المالكمات المغربيات يحملن طموح التفوق 
وحلم رفع الراية المغربية وحظوظهن ستكون قائمة 

وهن اللواتي قمن بتحضيرات في المستوى الجيد.

عثامن فضيل )وسط الصورة( متفائل رغم قوة املنافسات

أربع مغربيات يرفعن التحدي يومه السبت أمام 325 مالكمة من 65 بلد في بطولة العالم بالهند

أش����اد وف���د م���ن ال��ك��ون��غ��رس 
األمريكي، الخميس بالدار البيضاء، 
بريادة جاللة الملك محمد السادس، 
في  االس��ت��ق��رار  تحقيق  أج��ل  م��ن 
أهمية  مؤكدا  بأسرها،  المنطقة 
السالم  تعزيز  ف��ي  ال��ري��ادة  ه��ذه 

واالستقرار.
اإلخبارية  للقناة  تصريح  وفي 
M24 التابعة لوكالة المغرب العربي 
لألنباء قال عضو الكونغرس، سالود 
أن  »نؤكد  )كاليفورنيا(  كارباخال 
إح��الل  ف��ي  الملك  ج��الل��ة  ري���ادة 
االستقرار في المنطقة مهمة للغاية 
السالم  تعزيز  مواصلة  أج��ل  من 

واالزدهار االقتصادي الذي لمسناه«.
وبعد أن أشاد بالتقدم المحرز في المغرب 
الكونغرس،  أبرز عضو  قطاعات،  عدة  في 
رفقة  المغرب  إلى  بزيارة عمل  يقوم  الذي 
مشرعين أمريكيين آخرين، أن هذه الزيارة 
من  ومكنت  ومثمرة«،  مفيدة  »جد  كانت 
معاينة »تنزيل رؤية صاحب الجاللة« من 
في  ريادته  وكذا  المغرب،  في  التقدم  أجل 

المنطقة.
وقال كارباخال إنه »ال يمكن إال مالحظة 

التقدم المحرز«، مبرزا في هذا السياق أنه 
»ال يمكن أن يكون لدينا شركاء أقوى في 

هذه المنطقة من إفريقيا«.
وفي إشارة إلى زيارة الوفد لميناء طنجة 
أهمية  الكونغرس  أبرز عضو   ، المتوسط 
هذه البنية التحتية في ما يخص النشاط 
االقتصادي و«أثره اإليجابي على المغرب 

والمنطقة بأسرها«.
وقال كارباخال »يسعدني أن أرى الواليات 
المتحدة تواصل تعزيز شراكتها وتحالفها 

مع المغرب«.
الكونغرس  عضو  أعربت  جهتها،  من 

عن  )تكساس(  غارسيا  سيلفيا 
الملحوظ  »انبهارها«ب�«التقدم 
جاللة  رؤية  بفضل  تحقق  الذي 

الملك«.
طنجة  ميناء  عن  وبالحديث 
أن  غارسيا  اعتبرت  المتوسط، 
»التقدم الذي تم إحرازه منذ سنة 
2003 والواقع على األرض بعد 
عشرين سنة يعد مذهال ومتميزا«، 
الذي جعل من  بالمغرب  مشيدة 
اقتصاديا  »محركا  الميناء  هذا 
لهذه  بالنسبة  فقط  ليس  قويا، 
المنطقة، ولكن في الواقع لجميع 

األسواق العالمية«.
وقالت إن المغرب يتموضع »في موقع 
جيد جدا لمواصلة كونه رائدا ونموذجا في 
هذه المنطقة«، سواء في ما يخص االستقرار 
السياسي أواإلصالحات االجتماعية التي 

تؤثر على التعليم والرعاية الصحية.
بين  التاريخية  العالقة  إلى  وبالعودة 
األمريكية،  المتحدة  وال��والي��ات  المغرب 
دعت غارسيا إلى »مواصلة االستفادة من 
هذه القاعدة وتعزيزها بشكل أكبر من أجل 
إرساء السالم واالزدهار في العالم للجميع«.

خالل االجتماع الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

المغرب يجدد التاأكيد على ال�سفة المحورية للق�سية الفل�سطينية العادلة وعلى موقفه الثابت والرا�سخ منها
بوريطة: ق�سية فل�سطين تمثل تحديا حقيقيا اأمام منظومة العمل الإ�سالمي الم�سترك

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بنواكشوط، التأكيد 
على أن المملكة، وفي ظل ما تشهده األراضي الفلسطينية 
من تطورات متالحقة، تؤكد على الصفة المحورية للقضية 
منها. والراسخ  الثابت  موقفها  وعلى  العادلة   الفلسطينية 
وقال بوريطة في كلمة خالل االجتماع ال 49 لمجلس وزراء 
خارجية منظمة التعاون اإلسالمي«بالنسبة للمملكة المغربية، 
التي يترأس عاهلها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
لجنة القدس، فإن القضية الفلسطينية تمثل إحدى أولويات 
السياسة الخارجية للمملكة، والعنوان األبرز للعمل السياسي 
والدبلوماسي والمبادرات اإلنسانية التي يقوم بها المغرب 
تحت قيادة جاللته، من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الديني 
ووضعها القانوني وهويتها التاريخية والحضارية، وكذا العمل 
على تحسين الظروف الحياتية للساكنة المقدسية عبر وكالة 
 بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.«
وأكد أن المغرب، وفي ظل ما تشهده األراضي الفلسطينية 

»تحديا  الفلسطينية  القضية  يعتبر  متالحقة،  تطورات  من 
يستوجب  المشترك،  اإلسالمي  العمل  منظومة  أم��ام  حقيقيا 
الشرق  في  السالم  عملية  إلحياء  الجهود  تكاثف  من  المزيد 
ع��ادل��ة وشاملة«. ت��س��وي��ة  إل���ى  ال��وص��ول  ب��ه��دف   األوس����ط 

وأضاف الوزير أن هذا لن يتأتى إال بتبني رؤية واقعية وتصور 
موحد،  وخطاب  مشترك  جماعي  جهد  سياق  في  براغماتي، 
المقيت  السياسي  والتوظيف  العقيمة  المزايدات  عن  ينأى 
خدمتها. بدل  الفلسطينية  بالقضية  اإلض��رار  شأنه  من   ال��ذي 
واالعتدال، صمام  »الوسطية  الدورة  هذه  بشعار  ذكر  أن  وبعد 
األمن واالستقرار«، أبرز بوريطة أن المملكة المغربية اختارت، 
نبراسا  منه  وجعلت  واالعتدال،  الوسطية  طريق  نشأتها،  منذ 

السادس،  محمد  الملك  جاللة  بقيادة  ووضعت  توجهاتها  ينير 
متعددة  شاملة  استراتيجية   ،2003 منذ  ذل��ك،  ض��وء  على 
والتطرف. اإلره���اب  مواجهة  ف��ي  نجاعتها  أثبتت   األب��ع��اد، 
الدول  إشارة  رهن  تجربته  وضع  إلى  سارع  المغرب  أن  وأبرز 
الشقيقة والصديقة، خاصة في إفريقيا، وسخر لذلك مؤسستين 
الفكر  ومكافحة  الروحي  األم��ن  تعزيز  في  تساهمان  مهمتين 
للعلماء  السادس  محمد  مؤسسة  وهما  إفريقيا،  في  المتطرف 
ومعهد  إفريقية،  دولة   32 من  أكثر  في  تتواجد  التي  األفارقة، 
محمد السادس لتكوين األئمة، المرشدين والمرشدات، الذي فتح 
 أبوابه في وجه أشقائنا في إفريقيا عامة، ودول الساحل خاصة.
وجدد التأكيد على أن المملكة تدعو الدول اإلسالمية إلى التعاون من 
أجل القضاء على اإلرهاب وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة 

التي تعمل على تشويه الدين اإلسالمي وتصويره على أنه 
دين التطرف والغلو، وهو ما يغذي الحقد والعنصرية ضد 
المسلمين عبر العالم، ويشجع التيارات الفكرية والسياسية 
 المتطرفة على اإلساءة للرموز المقدسة للدين اإلسالمي.
وبعد أن ذكر باستمرار تأثير تبعات ما بعد جائحة كورونا 
على مختلف اقتصادات الدول األعضاء، التي مازالت تحاول 
التي  المتوالية  األزمات  خضم  وفي  عافيتها،  استعادة 
والغذائي  األمني  الوضع  فاقمت  والتي  العالم  يشهدها 
والطاقي في العديد من الدول األعضاء، دعا إلى مزيد من 
بلورة موقف إسالمي موحد  التضامن والتآزر من أجل 
 ومسؤول يقدم رؤى وحلول عملية ناجعة لهذه األزمات.
تستوجب  ال��ج��س��ام  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  أن  على  وش���دد 
اإلسالمي  العمل  منظومة  لتعزيز  الجهود  مضاعفة 
التنموية  الرهانات  مستوى  إلى  به  واالرتقاء  المشترك 
 واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��ط��روح��ة أم����ام ال����دول األع��ض��اء.
دينامية  مواصلة  أهمية  على  تؤكد  المملكة  أن  وأب��رز 
رؤي��ة  وف��ق  اإلس��الم��ي،  المؤتمر  منظمة  ف��ي  اإلص���الح 
تشاركية، مبنية على التوافق والنظرة البعيدة، بعيدا عن منطق 
 التجاذبات والندية التي من شأنها التأثير على تماسكنا واتحادنا.
شأنه  من  ما  كل  في  لالنخراط  الكامل  المغرب  استعداد  وجدد 
على  بالنفع  يعود  بما  المشترك،  اإلس��الم��ي  بالعمل  ال��رق��ي 
 الشعوب ويستجيب لتطلعاتها المشروعة في األمن واالستقرار.
كما جدد دعم المملكة لكل المساعي الحميدة والمبادرات الرامية 
إلى الدفع بمسيرة السالم في عدد من الدول اإلسالمية التي ما تزال 
تعيش حروبا ونزاعات، غايتها المثلى في ذلك االلتزام بمبادئها 
الوطنية والوحدة  السيادة  الحفاظ على  المتمثلة في  الراسخة 
الترابية للدول اإلسالمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 

وحل الخالفات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

أعلنت شركة النقل الجوي اإلسبانية 
عن  الخميس،  أم��س  أول  »بينتر«، 
إطالق أكبر برنامج للرحالت الجوية 
حيث  المغرب،  نحو  تاريخها  ف��ي 
أدمجت ثالثة خطوط جوية مباشرة 
وجزر  المملكة  مطارات  بين  جديدة 

الكناري.
 وذكرت الشركة في بالغ لها إن هذه 
الرحالت الجديدة تنضاف إلى شبكة 
ستربط  حيث  المغرب،  في  »بينتر« 
مطار كناريا الكبرى بمطار الصويرة 
يومي الثالثاء والسبت، ومطار طنجة، 

يوم أربعاء.
 وأوضح المصدر ذاته أن الشركة 
ستقوم أيضا بربط جزيرة النثاروتي 
بمدينة كلميم، كل يوم سبت، من أجل 
بين هاتين  السفر  الطلب على  تلبية 

الوجهتين برحلة مباشرة.
 كما أعلنت الشركة أنها ستشغل من 
الجوية  الخطوط  الصيف  جديد هذا 

المباشرة التي كانت قد أطلقتها في 
سنة 2022 من كناريا الكبرى إلى فاس 

وكلميم ومن ماديرا إلى مراكش.
أصبحت  فقد  »بينتر«،  وبحسب   
العالقة  بفضل  واقعا  المبادرة  هذه 
»بينتر«  تربط  التي  االستثنائية 
والمكتب الوطني المغربي للسياحة، 
والتي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية 
تعزيز  بهدف  الطرفين  بين  تعاون 

التزامهما بتعزيز االنتعاش السياحي 
ف��ي ال��م��غ��رب وال��ت��واص��ل م��ع جزر 

الكناري.
 وخلص البالغ إلى أن الشركة تقترح 
أكثر من 78 ألف مقعد للبيع على متن 
خطا   11 تغطي  أسبوعية  رحلة   36
جويا مع ثماني وجهات في المغرب 
وكلميم  وأكادير  ومراكش  فاس  هي 
والعيون والداخلة وطنجة والصويرة. 

�سركة »بينتر« الكنارية تطلق اأكبر برنامج 
 لها للرحالت الجوية نحو المغرب

في الواجهة02
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العربي رياض
مشكل  ي��م��ر  ي��ك��اد  ال 
الدار  جماعة  تجد  حتى 
مازالت  نفسها  البيضاء 
من  أم��واج  تسبح وسط 
رفض  مؤخرا  المشاكل، 
القابض البلدي التأشير 
الخاصة  ال��م��ن��ح  ع��ل��ى 
بعث  جمعية   219 ب 
على  القائمون  بها  ل��ه 
وبالطبع  التدبير،  رأس 
يرفض  لم  القابض  فإن 
الملفات  ولكن  بمزاجه 

المبعوث له بها غير مضبوطة، وهي 
أخطاء يتحمل مسؤوليتها المشرفون 
والرياضي  الثقافي  القطاع  على 
هذه  المجلس،  بهذا  واالجتماعي 
األيام تلقى المكتب المسير للجماعة 
سيال من األسئلة والمالحظات وضعها 
بين يديه المجلس الجهوي للحسابات، 
تهم في مجملها العالقة بين الجماعة 
وبحسب  المحلية،  التنمية  وشركات 
األخبار التي توصلنا بها فإن العالقة 
المالحظات  الطرفين ومن خالل  بين 
الجماعة  بأن  يظهر  إذ  غير واضحة، 
هي مجرد دافع لألموال لهذه الشركات 
دون أن تكون لها كلمة عليها، أو كأن 
المشاريع التي تنفذها الشركات ليست 
مشاريع تتحكم فيها الجماعة، فملفات 

تثبت  وثيقة  أي  من  تخلو  المشاريع 
المراقبة والمتابعة من طرف الجماعة 
ألشغال الشركات، التي ال تلتزم غالبا 
بما هو مقرر في الدورات بخصوص 
تلك المشاريع ومجمل االتفاقيات التي 
تعقدها الشركات بخصوصها تجدها 
خالية من توقيع الجماعة عليها، حيث 
يظهر أن الشركات كيان منفصل عن 
الفلسفة  يخالف  ما  وهو  الجماعة، 
التي من أجلها أحدثت هذه الشركات 
يجدها  لم  المالحظات  ه��ذه  أص��ال، 
البيضاوي  التدبير  العارفون بخبايا 
غريبة، فقد تم التنبيه لهذا األمر منذ 
سنوات عديدة، وقد تكاد ال تخلو أي 
دورة من الدورات أو لقاء من اللقاءات 
يتحرك  أن  دون  التنبيهات  هذه  من 
المسؤولون، حتى أن هناك مدراء لهذه 

الشركات يرفضون الحضور 
للدورات لتقديم، على األقل، 
شروحات ألعضاء المجلس 
هم  التي  المشاريع  ح��ول 
ب��ص��دده��ا، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
لسلطة  يخضعون  ال  أنهم 
رئيس  لهم  ب��ل  المجلس، 
الوالي،  وهو  واح��د  إدارة 
وه���ذه م��ن األخ��ط��اء التي 
شيدت على أسسها مجمل 
المحلية،  التنمية  شركات 
المدينة  مجلس  يعتبر  إذ 
مجلسها  في  عضو  مجرد 
حقيقية  سلطة  وال  اإلداري 
لديه عليها، أضف إلى ذلك 
أن كل لجن التتبع والمراقبة هي جامدة 
منذ انتخابها في بداية الوالية وال تقوم 
بأي دور، بل إنها غير مطلعة على أي 

شيء...
يواجهها  التي  المشاكل  بين  من 
المجلس أيضا هذه األيام، كم الشكايات 
تطالب  والتي  المحكمة،  من  القادمة 
المجلس بتنفيذ األحكام المترتبة عليه، 
إذ هناك صعوبات في تنفيذها، ويعود 
تاريخ هذه األحكام إلى 2012 وصوال 
إلى اليوم، أيضا المجلس استفاق على 
مديونته للمحامين الذين تعاقد معهم 
بحيث لم يؤد أتعابهم منذ سنوات، كما 
أنه غير ملتزم بأداء واجبات األحكام 
بثمانية  والمقدرة  ض��ده  المنطوقة 

ماليين في السنة.     

»وحلة« مجل�س مدينة الدار البي�ساء مع اأحكام 
الق�ساء و�سركات التنمية المحلية

تعيين جنرال بنغالدي�سي 
على راأ�س بعثة المينور�سو

أعلن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أول أمس الخميس، تعيين الجنرال البنغالديشي فخر 

األحسن، على رأس بعثة المينورسو.
ستيفان  المتحدة،  األم��م  باسم  المتحدث  وق��ال 
فخر  إن  اليومي،  الصحفي  مؤتمره  دوجاريك، خالل 
األحسن سيخلف الجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، 

الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس الجاري.
وشغل فخر األحسن، الذي راكم خبرة على مدى أزيد 
من 34 سنة، منصب قائد أكاديمية بنغالديش العسكرية، 
ومنصب مدير االستعالمات العسكرية في قيادة أركان 
جيش بالده. كما عمل ضمن بعثتين لحفظ السالم في 

كل من الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحيد مبارك
حّذر تقرير حول جودة الهواء العالمي 
خالل سنة 2022 أنجزته شركة متخصصة 
في هذا المجال، من أن توصيات منظمة 
ال  »هواء صحي«  الصحة العالمية ألجل 
يزال يعترض تنزيلها العديد من اإلكراهات 
والتحديات عالميا، بالنظر إلى أن تلوث 
الهواء ارتفع منسوبه سنة 2022 بشكل 
دائرة  باتساع  وينذر  القلق  على  يبعث 
األخطار الناجمة عن هذا الوضع. وكشف 
تقرير شركة » IQair » أن تحليل متوسط 
جودة الهواء في 131 دولة أظهر أن سّت 
ب��إرش��ادات  التزمت  التي  هي  فقط  دول 
جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية، التي تدعو لبلوغ متوسط تلوث 
لكل  ميكروغرامات   5 إلى  يصل  للهواء 
متر مربع أو أقل، منها أستراليا وفنلندا 
سبعة  عن  فضال  ونيوزيلندا،  وأيسلندا 
أقاليم أخرى في المحيط الهادئ ومنطقة 

البحر الكاريبي.
وعلى مستوى إفريقيا والعالم العربي، 
كشفت الدراسة، التي انصبت على تحليل 
الدقيقة  بالجسيمات  الخاصة  المعطيات 
المعّلقة التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر، 
والتي تعتبر أصغر الملوثات القادرة على 
الجهاز  إلى  وسلس  سريع  بشكل  النفاذ 
 19 أن  دّقتها،  بحكم  لإلنسان  التنفسي 
دولة إفريقية من مجموع 54 تتوفر على 
قاعدة معطيات من محطات المراقبة التي 
أن  المذكور  التقرير  وأبرز  عليها.  تتوفر 
عددا من الدول في أرجاء مختلفة من العالم 
يفتقد هواؤها للجودة المطلوبة كما هو 

الحال بالنسبة للعراق والكويت والبحرين 
وباكستان وبنغالديش والهند وتشاد. وفي 
المغرب، ووفقا لخارطة البيانات التي جاء 
بها التقرير، فإن تلوث الهواء يظل حاضرا 
في المراكز الصناعية وترتفع مستويات 
الداخلية،  المناطق  اتجاه  في  جودته 
دقيق  بشكل  تقدم  لم  الدراسة  كانت  وإن 
المعطيات التي تخصه، علما بأن دراسة 
سابقة لمنظمة السالم األخضر »غرينبيس«، 
كانت قد أشارت إلى أن المغرب يعتبر من 
بين الدول التي تسجل عددا ليس بالهّين 
السام،  الهواء  تلوث  بسبب  الوفيات  من 
إذ فارق الحياة، وفقا لتقرير هذه المنظمة 
في 2018 ما مجموعه 5100 شخص، إلى 
جانب خسائر مادية تقدر ب� 11 مليار درهم.
وأبرزت الدراسة الدولية الحديثة التي 
سوء  أن  األسبوع  هذا  عنها  الكشف  تم 
93 مليار يوم ُيعاش  جودة الهواء يمثل 

مع األمراض ويتسبب في أكثر من 6 ماليين 
التعرض  أن  إلى  مشيرة  سنة،  كل  وفاة 
للهواء الملوث تترتب عنه مشاكل صحية 
هو  كما  وخيمة،  جد  ومضاعفات  عديدة 
الحال بالنسبة للربو، السرطانات، األمراض 
والشرايين  القلب  أم��راض  التنفسية، 
مضيفة  ال��خ��دج،  وفيات  إل��ى  باإلضافة 
الوفيات  من  المئة  في   90 من  أكثر  بأن 
الناجمة عن تلوث الهواء وضعف جودته 
تسجل في الدول ذات الدخل المنخفض، 
 18 من  أقل  واليافعين  األطفال  ويعتبر 
سنة والنساء الحوامل والمسنين األكثر 
تهديدا بتداعياته الصحية. وعلى المستوى 
أن  ذاتها  الدراسة  أوضحت  االقتصادي 
الكلفة االقتصادية ل� »رداءة الهواء« تقدر 
بحوالي 8 آالف مليار دوالر أي ما يمثل 

6.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

اأكثر من 6 ماليين �سخ�س يفارقون الحياة ب�سبب تلوث 
الهواء وتبعاته تح�سر بقوة في دول عربية واإفريقية

وفد من اأع�ساء الكونغر�س الأمريكي ي�سيد بريادة 
جاللة الملك من اأجل ال�ستقرار في المنطقة
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طالع السعود األطلسي
»ُهبوط حاد في  الجزائري يعيش حالة من  النظام 
وهي  »شرايينه«،  في  استشرت  السياسي«  الضغط 
بادية في ُصراخ اإلعالم الجزائري الُموّجه ضد المغرب، 
وواضحة أكثر في ذهوله، بسبب توالي الّصدمات التي 
وأحداث  لوقائع  تلقيه  نوعية  من  لها،  نفسه  ُيعرِّض 
ُمعّرضة  حالة  وهي  بالمغرب،  ِصلة  لها  أو  مغربية، 
را،  لالستفحال، من عالمات استفحالها الواضحة، ُمؤخَّ
»ال  الجزائري، وهو  اإلعالم  الذي أصاب  الُوجوم  هذا 
التميُّز من  الملك محمد السادس جائزة  تسلُّم  ُيتابع« 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، يبدو كما لو أنه تلقَّى طعنة 
من جهة لم يكن يتوقع أن تطعنه أو قل، من جهة حِسب أّنه 
أعّدها لطعن المغرب، االتحاد اإلفريقي، ورئيسه الجنوب 
إفريقي يميِّز ملك المغرب!!! فبعد أن كان بعض “ُقرَّاء 

فنجان »النظام الجزائري يقولون له بأن رئاسة االتحاد 
أشاحت بوجهها عن المغرب، اّتضح أن تلك التوقُّعات 
كانت ُمجرَّد ُفقاعات، وتلك الحسابات َبدَّدها اإلعالم يوم 
07 مارس الجاري عند منح جائزة االمتياز للملك محمد 
السادس، االتحاد اإلفريقي لم يترك ألدوات نظام الجزائر 
الوقت الكافي الْلتقاط النفس وإْدراك الحدث، ال جْبر في 
حف الجزائرية، والتي احترفت اإلساءة للمغرب، إذ  الصُّ
ال يجوز لها أن ُتقّر بامتياز ملك المغرب، وهي لم َتتهيَّأ 
بعد لمهاجمة رئيس االتحاد اإلفريقي، ستفعل الحقا، حين 

تْصحو من هجومها وتتلّقى التعليمات بذلك،
إنها جائزة إفريقية تقرُّ لملك المغرب، االفريقي في 
سياساته وفي طموحاته، بتميُّز في مجموع إنجازاته 
هاته السياسية والملموسة في نهضة بالده عامة،  وتوجُّ
وللرياضة فيه خاصة، جائزة، تقول بأن الملك المغربي 
ُمتميِّز في تدبير الشأن المغربي، السياسي، االقتصادي 
واالجتماعي، بكل انعكاسات ذلك التدبير وتجلياته في 
التألق الرياضي المغربي، وتقول ذلك هيئة إفريقية لها 
عبية العارمة  إشعاع قاري قوي ويستمد قوة َدفعه من الشَّ
اربة«  لكرة القدم في إفريقيا، بينما ُتركت دولة »القوة الضَّ
على جنب في موقع الُمشاهد، بل والُمصفِّق، كما حدث 
مساء الثالثاء، في العاصمة الرواندية، كيغالي، حين طلب 
السيد باتريس موتسيبيي من الجميع الوقوف والتَّصفيق 
احتراما لملك المغرب، وكان ضمن ذلك الجميع مندوُب 
الجزائر، الذي وقف وصفَّق هو اآلخر. طبيعي، والحالة 
هذه، أن ُيصاب اإلعالم الجزائري بالذهول، إّن المغرب 
وُأمنيات  ُمناورات  رغم  اإلفريقي،  الحدث  على صهوة 

النظام الجزائري.
ي في وقائع تلك األمسية الكروية، هو  والحدث الُمدوِّ
إعالن الملك، في خطاب تسلم جائزة التميُّز، عن تقديم 

ح لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بملف  الترشُّ
والبرتغال...اختيار  المغرب وإسبانيا  بين  ما  مشترك 
مناسبة إفريقية كي ُيْعلن الملك عن الترشح المشترك، 
هو مبادلة، من جانبه، االحتراَم لالتحاد اإلفريقي، وكونه 
هو من َأسَندت له إسبانيا والبرتغال اإلعالن عن ذلك، فيه 
تكريم للعاهل المغربي وتقدير له وللمغرب، وهو ما ُيعقِّد 
أكثر على »األصدقاء« في النظام الجزائري هْضم كل هذه 
الّدفعات والُجرعات من تكريمات للمغرب ولملكه، ألن فيها 
أبعاد معنوية عالية المستوى، دالة على مكانة المغرب، 
ح الثالثي، المغربي اإلسباني البرتغالي،  واألهم، أن الترشُّ
له أبعاد سياسية وبتداعيات اقتصادية، لها مدى طويل 
في الزمن ولها آثار عميقة في اآلفاق الُمستقبلية ألوضاع 
المغرب، ولعالقاته مع دولتي شبه الجزيرة اإليبيرية، 

ومن ورائهما مع عالقاته األوروبية،
النظام الجزائري يعيش على أمل أن يأتيه خبر تشنُّج 
اآلليات  المغربية-اإلسبانية،  العالقات  في  تمزُّق  أو 
بما هو  ذلك،  الدبلوماسية والمخابراتية تشتغل على 
عادي وبما هو غير أخالقي من المحاوالت، اإلغراءات، 
الت، والوساطات مع إسبانيا، لكي  المناشدات، التوسُّ
تترك المغرب وحيدا وتعود إلى عالقاتها مع الجزائر، 
اليوم،  النظام  فإذا  وأكثر،  وتريده  تطلبه  ما  كل  ولها 
أمام تحالف مغربي إسباني برُتغالي، على درجة عليا 
من التماسك ومن التفاُهم العميق والبعيد المدى، بحيث 
أّنه فاجأه، معلنا عن ترشح مشترك بتنظيم كأس العالم 
سنة 2030، ولم يسبق هذا اإلعالن، سوى حديث صحيفة 
إسبانية عن ذلك وبصيغة احتمال، قبل أسبوع من إعالنه 
الرسمي، وبالَمهابة الملكية، المناسبة إلعالن تحالف، 
عميق، شامل واستراتيجي، هو أبعد، من ُمجرد االشتراك 
ح لتنظيم كأس العالم، هو تفاعل استراتيجي مبني  للترشُّ

ليذهب بعيدا، لفائدة بلدانه ولفائدة التعاون األوروبي 
الحيوي  العملي،  القار  الربط  واقعيا،  اإلفريقي،إنه، 
د  والواقعي بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، والذي سُيمهِّ
ويفعل ويبني الجسر المادي، من صلب وحجر المأمول 

ان ييسر، بينهما، ُعبور مضيق جبل طارق،
الضغط  في  الحاد  »الُهبوط  حالة  تتصور  أن  لك، 
لدى قيادة النظام الجزائري، »دبلوماسية  السياسي« 
بأوهامها  مغلولة  لدولة  عاجزة  ومخابرات  فاشلة 
وبهشاشة روابط الحقد بين مكوناتها، تعتقد نفسها 
»الكل في الكل« في إفريقيا، فإذا هي ال تميُّز لها فيها، 
وال تدري، ُيفاقم من ضعفها أن ال قدرة لها على متابعة 
مآالتها في أوروبا، إسبانيا تذهب عنها بعيدا، وتتوغل 
لعالقاتها  الشاسعة  والمساحات  البعيدة  األعماق  في 
مع المغرب، نفس القيادة، ورَّطت نفسها في انفعال مع 
ل من يساعدها »على  فرنسا، طال إلى حد أن باتت تتوسَّ
ترميم العالقات معها«، كما كتبت صحف جزائرية، حين 
اتَّضح أن الُمكابرة باستدعاء السفير الجزائري في فرنسا 
للتشاور، كانت انفعاال غير مدروس، وفرنسا ُمنشغلة 

عْنها بدْوختها الخارجية وأوجاعها الداخلية.
النظام الجزائري الُمْعتل في مبناه وفي معناه، يشغل 
بالحمالت  ينتصر،  أنه  يوهمه  بما  أو  بتواِفَه،  نفسه 
اإلعالمية ضد المغرب، وهل يملك أن يمارس بغير تلك 
الحمالت، التي تجري على الورق وفي مواقع الفضاءات 
االفتراضية المليئة بالتلوث اإلخباري، أما في الواقع، 
فهي ال تملك أن تنال من المغرب، ألنه ُمحترم، منتج، 

مفيد وينتصر، للتقدم وللسلم في إفريقيا،

ُينشر باالتفاق مع »مشاهد 24«

ز في اإفريقيا، ونظام الجزائر »يتميز من الغيظ«... ملك المغرب ُمتميِّ

خالل االجتماع الـ 49 ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

المغرب يجدد التاأكيد على ال�سفة المحورية للق�سية الفل�سطينية العادلة وعلى موقفه الثابت والرا�سخ منها
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اأن�سطة منظمة الن�ساء االتحاديات 
موضوع:  األنشطة حول  من  العديد  االتحاديات  النساء  منظمة  تنظم 
»مراجعة شاملة لمدونة األسرة حماية للمجتمع«، ولقاء تكوينيا في موضوع  
»حقوق كاملة من أجل مواطنة كاملة للنساء«، وذلك في كل من فندق فرح 
بخريبكة ونادي المدرس الهمداني بالدار البيضاء وقاعة الخزانة البلدية 

بسطات والمركب اإلداري لهيئة المحامين بأكادير.

ندوة  االتحاديين  المحامين  قطاع  ينظم 
في  المهنة  قانون  »مشروع  حول:  علمية 
ضوء الحوار المستمر« بمشاركة النقيب عالل 
البصراوي، النقيب عبد الواحد األنصاري، 
النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب إدريس 

شاطر، النقيب عبد هلل درميش، النقيب عبد 
اللطيف أوعمو، األستاذ عبد الكبير طبيح، 
في   2023 م��ارس   18 السبت  ي��وم  وذل��ك 
الساعة الثانية بعد الزوال بالقاعة الكبرى 
لدار المحامي – زنقة أفغانستان – الرباط.  

المحامون االتحاديون ينظمون ندوة: »م�سروع قانون المهنة 
في �سوء الحوار الم�ستمر« بالرباط

تحت إشراف إدريس لشكر، الكاتب األول، 
تنظم الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية بقلعة السراغنة المؤتمر 
اإلقليمي الرابع تحت شعار: »تعبئة شاملة 
من أجل عدالة مجالية وتنمية إقليمية«، 
وذل��ك ي��وم األح��د 19 م��ارس 2023 في 
زيكار  بفضاء  صباحا  العاشرة  الساعة 

بقلعة السراغنة. 

الكاتب االأول يفتتح 
الموؤتمر االإقليمي 4 بقلعة 

ال�سراغنة يوم غد االأحد

اأكثر من 6 ماليين �سخ�ص يفارقون الحياة ب�سبب التلوث و6 دول فقط التزمت باإر�سادات جودة الهواء
19 دولة إفريقية من مجموع 

54 تتوفر على قاعدة 
معطيات حول امللوثات الدقيقة 

للجهاز التنفسي لإلنسان

دراسة أكدت أن املغرب سجل 
وفاة 5100 شخص بسبب 

تلوث الهواء، وخسائر
 بـ 11 مليار درهم

تلوث الهواء باملغرب يظل 
حاضرا يف املراكز الصناعية، 

وترتفع مستويات جودته يف 
اجتاه املناطق الداخلية

كلفة »رداءة الهواء« تقدر 
بحوالي 8 آالف مليار دوالر، 

أي ما ميثل 6.1 يف املئة من 
الناجت الداخلي اخلام

مدير »الب�سيج«:  هدف قتلة �سرطي البي�ساء يتمثل في ال�سطو على وكالة بنكية للقيام بعمليات اإرهابية اأكبر

المكتب المركزي لألبحاث القضائية )البسيج( أن الخبرات أكدت عدم استعمال السالح الوظيفي للشرطي الضحية في إطالق أي رصاصة من قبل المتورطين الثالثة الذين كانوا قد أعلنوا والءهم لتنظيم داعش منذ شهر ونصف فقط، بعدما قام أحدهم بترديد ما يسمى 
بقسم البيعة. وأضاف البسيج أن المتورطين كانوا يعتزمون االلتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل قبل أن يتراجعوا ألسباب مادية، ليختاروا تنفيذ جرائمهم اإلرهابية بالمغرب.  أكد

صفحة 2

ال

أعلنت

»وحلة« مجل�ص البي�ساء مع اأحكام الق�ساء و�سركات التنمية المحلية
يكاد يمر مشكل حتى تجد جماعة الدار البيضاء نفسها مازالت تسبح 
وسط أمواج من المشاكل، مؤخرا رفض القابض البلدي التأشير على 
المنح الخاصة ب 219 جمعية بعث له بها القائمون على رأس التدبير، 
وبالطبع فإن القابض لم يرفض بمزاجه ولكن الملفات المبعوث له بها غير 
مضبوطة، وهي أخطاء يتحمل مسؤوليتها المشرفون على القطاع الثقافي 
المسير  المكتب  تلقى  األيام  المجلس، هذه  بهذا  واالجتماعي  والرياضي 
للجماعة سيال من األسئلة والمالحظات وضعها بين يديه المجلس الجهوي 
للحسابات، تهم في مجملها العالقة بين الجماعة وشركات التنمية المحلية، 
الطرفين ومن خالل  العالقة بين  فإن  التي توصلنا بها  وبحسب األخبار 
المالحظات غير واضحة، إذ يظهر بأن الجماعة هي مجرد دافع لألموال 

لهذه الشركات دون أن تكون لها كلمة عليها...

الرام تعزز اأ�سطولها بطائرات مكتراة لنقل 61 األفا من الحجاج
الخطوط الملكية المغربية أنها قامت بتعزيز إمكانياتها المادية 
والبشرية وتعبئة جميع أطقمها من أجل تمكين الحجاج الميامين 
من التنقل في أحسن الظروف. كما بادرت الخطوط الملكية المغربية إلى 
مئات  عبر  مقعد   61.000 من  أزيد  يوفر  استثنائي  برنامج رحالت  وضع 
الرحالت التي تربط عددا من المدن المغربية بكل من جدة والمدينة المنورة. 
وبخصوص موسم العمرة لسنة 2023 الذي يمتد من 18 مارس إلى 4 ماي 
2023 ستوفر الخطوط الملكية المغربية 28.000 مقعد. وسيتم تأمين الرحالت 
عبر طائرات الشركة الوطنية باإلضافة إلى طائرة كبيرة ذات قدرة استيعابية 
تناهز 436 مقعدا سيتم استئجارها. وبالتالي سيتم برمجة رحالت مباشرة 
انطالقا من المدن المغربية التالية: الدار البيضاء والرباط وطنجة ووجده 
وفاس ومراكش وأكادير في اتجاه كل من جدة والمدينة المنورة. وأوضحت 
الناقلة الوطنية أنها ستعبئ كذلك أطقمها لعملية الحج لسنة 2023، خالل 
الفترة الممتدة ما بين 02 يونيو و 22 يوليوز 2023 )مرحلة الذهاب من 02 
إلى 22 يونيو، ومرحلة اإلياب من 02 إلى 22 يوليوز(، والتي تتزامن وفترة 
الذروة لفصل الصيف، حيث ستبرمج الخطوط الملكية المغربية 54 رحلة. 
وإلنجاح هذه العملية ستسخر الشركة الوطنية أسطولها الخاص باإلضافة 
إلى استئجار طائرتين اثنتين بطاقة استيعابية تناهز 350 مقعدا لكل منهما.

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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»المركبة« 
تمثيل 
خارج 

التوقيت..
فاطمة حلمي 

جاءت مسرحية املركبة في سياق االحتفاء باليوم 
املتلقني-الجمهور  ذاكرة  لتنعش  للمرأة  األممي 
مرور  رغم  يتغير  لم  الحدث  طعم  بأن  لهم  وتوكد 
ينقص  ولم  يغيرها  لم  الحدث  مرارة  األعوام؛ 
التي  الهدايا  قائمة  يتصدر  الذي  الجوري  حدتها 
ثامن  اليوم-الذكرى:  هذا  النساء  من  للبعض  تقدم 
مارس من كل سنة. املركبة عرض مسرحي تراجيدي 
بامتياز، لكن ملاذا االحتفاء بمأساة إنسانية بصيغة 
كان  وإن  للفرح؛  فيها  حيز  ال  مأساوية؟؟  أكثر  هي 
الفينة  بني  يقذف،  اللوزيني(  محمد  )الفنان  عايش 
ببعض  املتفرجني  نحن  وجوهنا  في  واألخرى، 
الذاتية بشكل ساخر  العبارات من صلب تساؤالته 
تحمل  على  وحثه  العرض  في  املتفرج  به  يقحم 

مسؤولية واقع القهر املعيش. 
إلى  املركبة  تنقلنا  دراماتيكي  حواري  بأسلوب 
من  رحلة  هي  غرابة..  أكثر  زمن  في  غريب  كوكب 
عالقة  تجسده  الذي  املشترك  خارجها  إلى  الذات 
عايش بعايشة )الفنانة نسيمة عنان( واملقصود هنا 
ينقله حوار  ما  من خالل  باملرأة   الرجل  هو عالقة 
لوم  لعايش.  عايشة  توجهه  الذي  باللوم  مشحون 
لذكورة  الخضوع والخنوع  تاريخ  به عايشة  تجرد 

منفلتة من عقال الرجل-عايش، فنحن نسمعه يعلق 
على ذلك مستفهما : 

- »هيه .. هيه ومالي أنا ؟ ماشي راجل؟ ثم يلتفت 
جهة املشاهدين ويضيف : وأنا شكون؟؟«

على  يعمل  فهل  بشك؛  يقينا  عايش  يستنكر 
اإلنكار  بقوة  بآخر  الفعلي  الواقع  استبدال 
والسخرية. لكن عايشة تقطع أوصال اإلنكار بتذكيره 
بلحظات تضييقه على حريتها؛ فما يلبت يرد عليها 

بنبرة تصور بوضوح هذا االنفصام التراجيدي :
- »ومعايا شحال خرجتي وتساريتي و...«

- »بغيت نكون مستقلة ونتنفس الحرية«
- »إيه ولكن أنا راجل وكنغير«

من  يقربنا  الحوار  من  املقتطف  هذا  كان  إذا 
في  جذوره  الضاربة  والخنوع  الخضوع  تاريخ 
بني  موزع  فرد  كل  عقلية  في  الثاوي  الفصام  وحل 
الزائفة  الحداثة  ورجولة  املقيتة  التقليدانية  ذكورة 
املركبة  إياه  تمنحنا  الذي  السفر  فإن  املزيفة؛  أو 
الفضائية في بعده الرمزي ليزيح النقاب عن الواقع 
صدئة  عالقة  واملرأة،  الرجل  بني  للعآلقة  املأزوم 
بانحباسها في بؤرة السؤال الوجودي-األبدي : من 
)عندما كان عايش وعايشة في  بيده األمر من قبل 
كوكب األرض( ومن بعد )زمن تواجد عايش وعايشة 

في كوكب آخر(؟

املسرحي  النص  يقاربه  سؤال  األمر؟  بيده  من 
بصيغة أكثر مرارة حينما ينقلب األمر على صاحبه؛ 
فأمام إصرار عايش على العودة إلى األرض يتجذر 
رفض عايشة ليحسم األمر بينهما فيما بعد  بالطريقة 
التي قلت عنها سابقا بأنها أكثر مرارة ألنها ستزيد 
الطني بلة في مسار تلك العالقة، إنه ما يطلق عليه 
مصطفى حجازي في مؤلفه »سيكولوجية التخلف/
تماهي  أي  التماهي؛  مسلكيات  املقهور«  االنسان 
عايشة  يشاهد  فالجمهور  باملتسلط.  عليه  املتسلط 
كيدا  تكيد  واالستالب  القهر  ›عيشة‹  تشكو  التي 
بعايش عندما تسحبه وهو في غفلة من أمره)عايش 
في حالة سكر وال يدري عن حاله شيئا( وتنزل به في 

كوكب ال يدري كالهما عن أمره أي شيء.
ويستفيق  مصيره،  مستغربا  عايش  ويستفيق 
معه الجمهور على صدى صوت عايشة تختلط فيه 

نبرة متحسرة بنبرة آمرة:
نكون  بغيت  ودابا  معاك...  قاسيت  »شحال   -

حرة... اعطيني ساروت الحكام«
هل هو صدى الرغبة الفعلية في التحرر واالنعتاق 
من قيود العبودية والسلط التحكمية أم هو صدى 

رغبة جامحة في االنتقام ورد االعتبار املوؤود؟؟؟
الناظم  الخيط  أن  يظهر  عندما  ذاك،  وال  هذا  ال 
تمت  ال  أخرى  يد  في  متأصل  األحداث  ملجريات 

لإلرادة البشرية بصلة.. يد الشيطان )الفنان هشام 
نحو  باألحداث  يسير  الذي  »الزار«  هو  شوكي(. 
األبدي  سالحه  مستخدما  مشيئته  وفق  التحقق 
والفتاك : الوسوسة. ونحن ال ننسى هنا ان الكينونة 
العدم تتكشف فقط ببعدها  إلى  السائرة  اإلنسانية 
التاريخي باملعنى الذي يؤكده الفيلسوف هيدغر من 
خالل اشارته الى ارتباط الحقيقة بالتاريخ ومن تم 
البشري  الفعل  الذي يخلفه  األثر  الحقيقة هي  كون 
زمانية.  نواة  حقيقة  لكل  الوجود؛  روزنامة  على 
لهذا يصبح حضور الشيطان مؤشرا على عجز كل 
البدئية،  بالحقيقة  اإلمساك  من عايش وعايشة عن 
فقط  وليس  يوم  لكل  الجوهري  السؤال  ويصبح 

لذكرى ما عبر هو : متى بدأ القهر واالستالب؟
مسرحية  في  -املتخفي  الحاضر  هذا  بعث  لعل 
املركبة وجعله يركح في كل ارجاء خشبة املسرح لم 
يكن مللء ثمة فراغ؛ بل اني اعتقد ان األمر ليسحب 
مرأى  على  تندحر  وحيث  ذواتهم  خارج  املتفرجني 
الجمع  فيتكونن  ذكر/انثى  االزلية  الثنائية  منهم 
زوايا  كل  من  صوت  له،  ثاني  ال  واحدا  املتعدد 
البشر مسوغا  يدب في سراديب  الذي  الوجود هو 
وتارة  املجتمع  باسم  تارة  الفعل  ابجديات  كل  لهم 
باسم املعتقد، وفي كل حني يمنحهم مسمى ما كان 
على  التصوير  هذا  هو  جميل  فكم  الحسبان،  في 

الواقع  ارض  على  بشع  هو  وكم  املسرح،  خشبة 
اضطهاد االنسان لإلنسان امتثاال لوسوسة / صوت 

ذاك »الزار« بمسميات شتى: 
- هيه، راك انت الراجل...

- وانت، وا املراة...
هو  ما  بني  بالتشظي  موسوم  معيش  واقع  في 

كائن وماينبغي أن يكون :
-وا عايشة يااله نرجعو الرضنا...وترجعي كيف 

كنتي...
-ال... بغيت نكون حرة...

نفسهما  أمام  عايشة  وكذلك  عايش  يتكشف 
فيتبدى لهما عجزهما أمام وجود المتناه يسير فيه 
سوى  بد  من  يجدان  فال  نهايته،  صوب  منهما  كل 
العود االبدي إلى الذات-إلى داخلها والسكن معا في 
صوت واحد ال جنس له في انتظار أن يسدل الوجود 
املمثلون  فيها  يتملك  ال  مسرحية  كل  على  الستارة 

جرأة القول..
من  كل  ويتكونن  املكان  املصابيح  تنير  وفجأة 
عايش وعايشة صوتا ال تفاوت فيه بني نبرتني من 

جنس أزلي: 
الروح  فراغات  سيمأل  من  نحن  االنسان...  نحن 

ونصنع حيزا من الوقت للقادمني.

وهواة  الرياضيني  من  العديد  اهتمام  محور  كانت  بعدما 
أكثر األنشطة  من  اليوم  أصبحت  والقمم،  الجبال  تسّلق 

الشتوية الرئيسية لجميع أفراد األسرة.
من  مهمًا  موردًا  تشكل  التي  الشتوية  التزلج  رياضة  إنها 
املحلي  في الناتج  مساهمتها  تشكل  التي  السياحة  موارد 
Sta- »ستاتيستا«  مؤسسة  بيانات  وفق   ،10.4%  اإلجمالي

tista، فيما تقدر سياحة مساهمة التزلج وحدها بنحو %2 من 
الناتج.

ولذا، واكبت منتجعات التزلج في جميع أنحاء العالم اإلقبال 
نطاق النشاطات  توسيع  خالل  من  ممارسته،  على  الكبير 

الترفيهية والرياضية.
ورغم أن أشهر منتجعات التزلج على الجليد في العالم تقع 
األوملبية  األلعاب  دورة  أن  إال  الشمالية،  وأميركا  أوروبا  في 
الشتوية لعام 1998 وضعت اليابان بقوة على خريطة التزلج، 
وأدى بحث املتحمسني للثلج على مدار العام إلى جذب املزيد 

من االهتمام.
عند  الحسبان  في  تؤخذ  التي  االعتبارات  من  العديد  وثمة 
أهم  يكون  وقد  إجازتكم،  لقضاء  للتزلج  منتجع  أفضل  اختيار 
املعايير تنوع التضاريس واألماكن املذهلة التي ال تخطر ببالكم.

تعتبر منطقة ويسلر في كولومبيا الكندية من أفضل املناطق 
العالم، وهي واحدة من  التي تجذب املتزلجني من كافة أنحاء 
تضم  التي  املتميزة  املنتجعات  من  العديد  تضم  مناطق  عدة 
الرياضيون  يقصدها  التزلج،  في  متخصصة  أوملبية  مسارات 

الدوليون.
التي  األماكن  من   Whistler Blackcomb مرتفعات  وُتعد 
التراثي، على  الطابع  ذات  الطبيعية  املناطق  باتت على الئحة 
 100 أنها ال تزال محافظة على طبيعتها منذ أكثر من  اعتبار 

سنة.
كذلك توفر التضاريس املركبة القابلة لالنزالق أكثر من 200 
كهربائيًا،  مصعدًا   37 طريق  عن  إليها  الوصول  يمكن  مسار 
أطول  ليشكل  كيلومترات،   3 املصاعد  هذه  أحد  ارتفاع  ويبلغ 
التقنية  املرافق  العالم.وهذه  في  مدعومة  غير  رفع  مسافة 
التضاريس تطل  املتميزة مقترنة أيضًا بمجموعة متنوعة من 
على جبل ويسلر ونهر هورستمان الجليدي في بالك كومب، ما 

يجعل املكان جديرا بالزيارة ولو مرة واحدة.
الرياضية،  الجذب  مناطق  عمق  إلى  بقوة  اليابان  دخلت 
يونايتد«  »نيسيكو  منطقة  وُتعرف  التزلج،  رياضة  وتحديدًا 

بأنها واحدة من أجمل مناطق التزلج عامليًا.
حوالي  بعد  على  مترابطة،  تزلج  منتجعات   4 تضم  فهي 
البالد،  شمال  هوكايدو  جزيرة  في  سابورو  من  كيلومترا   90
 Hanazonoو Grand Hirafuو Niseko Village وتشمل
وAn‹nupuri، التي تشكل تضاريسها املتنوعة على منحدرات 
البراكني فرصة مرعبة ومسلية في الوقت نفسه، كما تضم أيضا 
في  فوجي  »جبل  منطقة  إلى  تقودكم  التي  املمرات  من  العديد 

هوكايدو«.
وتغطي املسارات املجهزة واملتنزهات الثلجية نصف الجبل، 
يضم  جبلي شاسع  عن سفح  عبارة  اآلخر  الوجه  أن  في حني 

املئات من القرى التقليدية اليابانية.
تعد مناسبة  ورغم أنها تشتهر بالفخامة، إال أن »نيسيكو« 
امليزانيات  أصحاب  من  أو  املبتدئني  الرياضة  هذه  لرواد  جدا 

البسيطة، إذ أن أكثر من ثلثي مساراتها مخصص للمتزلجني 
املبتدئني واملتوسطني.

باألحذية  واملشي  الجليد  على  التزلج  فرص  املنتجع  ويوفر 
رحلة  ألي  ميزة  وهي  الساخنة،  الينابيع  ومنتجعات  الثلجية 

إلى اليابان.
سمحت سمعتها الراقية وجذبها مشاهير العالم، بأن تتحول 
آخر يحتضن  إلى  الفرنسية من مكان عادي  مدينة كورشوفال 

مئات النشاطات الترفيهية.
املتخصصة  األماكن  أفضل  من  واحدة  املنطقة،  هذه  وباتت 
املتنوعة،  الجغرافية  لطبيعتها  نظرا  العالم،  حول  بالتزلج 
التي  للتزلج  املتخصصة  املناطق  من  العديد  على  واحتوائها 

تناسب جميع املستويات.
التزلج  مسارات  من  كيلومتر   600 نحو  املنطقة  تضم  كما 

املترابطة عبر 10 قمم يتخطى ارتفاعها 2500 متر.
تضاريس  من  كيلومترا   150 من  أكثر  أيضا  املنطقة  وتقدم 
التزلج في جبال األلب التي يمكن الوصول إليها بواسطة 60 

مصعدا.
وفي كل سنة، يقصد هذه املنطقة ما ال يقل عن 20 ألفا من 
االستحمام  إلى  إضافة  بالتزلج،  ينعمون  فهم  العالم،  أثرياء 
باملياه املعدنية وسط الطبيعة، والتي تتم تدفئتها، كما يمكنهم 
أيضا املشاركة في الفاعليات الترفيهية التي تتضمن ورش عمل 

تخص صناعة الشوكوال.
ال يمكن أن يتم استثناء سويسرا وجمالها من ضمن قائمة 
فيعتبر  بالتزلج.  الخاصة  املنتجعات  أفضل  تضم  التي  الدول 
منتجع زيرمات من أفضل األماكن التي يحلم بها جميع أفراد 
األسرة، فباإلضافة إلى كونها تضم مئات مسارات التزلج التي 
تراعي كافة األعمار واملستويات، من مبتدئني إلى النخبة، فهي 
ُتعد واحدة من أجمل املناطق التي يمكن للزائر الجلوس فيها 

لتأمل الطبيعة.
وتضم أيضا مناطق التزلج مئات املصاعد التي تساعد في 

نقل السياح إلى أعلى القمم الجبلية.
السلطات  من  خاصة  بيانات  وبحسب  املاضي،  العام  وفي 
في  متزلج   2000 عن  يقل  ال  ما  املصاعد  نقلت  السويسرية، 

الساعة إلى أعلى القمم، وإلى نهر ماترهورن الجليدي.
ثيودول  نهر  على  الواقعة  الثلجية  زيرمات  حديقة  ُتعد  كما 
الجليدي واحدة من أعلى الجبال في جبال األلب، وهي أيضا 
بقعة ساخنة للمتزلجني على الجليد، وتجذب سنويا ما ال يقل 

عن مليون سائح.

أنها  الجمعة،  أعلنت نيوزيلندا، 
التي  األجهزة  توك« على  ستحظر »تيك 
الخاصة  الشبكة  إلى  الوصول  يمكنها 
باألمن  تتعلق  مخاوف  بسبب  بالبرملان، 
من  تحد  دولة  أحدث  لتصبح  اإللكتروني، 
الفيديو  مقاطع  مشاركة  تطبيق  استخدام 

على األجهزة ذات الصلة بالحكومة.
العالم  مستوى  على  املخاوف  تصاعدت 
الصينية  الحكومة  وصول  إمكانية  حيال 
مستخدمي  اتصال  وبيانات  أماكن  إلى 
الشركة  طريق »بايتدانس«،  عن  التطبيق 
الضوء  وُسلط  توك«.  لـ«تيك  الصينية  األم 
على مدى شدة هذه املخاوف هذا األسبوع، 
جو  األميركي  الرئيس  إدارة  عندما طالبت 
توك«  لـ«تيك  الصينيني  املالكني  بايدن 
فسيواجه  حصصهم وإال  من  بالتخلص 

التطبيق حظرًا في البالد.
على  وفي نيوزيلندا، سُيحظر »تيك توك« 
إلى  الوصول  يمكنها  التي  األجهزة  جميع 

شبكة البرملان، بحلول نهاية مارس.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرملانية، 
رسالة  في  مونتيرو،  غونثاليث  رافاييل 
القرار  إن  لـ«رويترز«،  اإللكتروني  بالبريد 
األمن  خبراء  من  املشورة  تلقي  بعد  خذ  اُتّ
الحكومة  داخل  ومناقشات  اإللكتروني 

هذه  على  »بناء  وأضاف:  أخرى.  دول  ومع 
غير  األخطار  أن  الخدمة  قررت  املعلومات، 
في  الحالية  البرملانية  البيئة  في  مقبولة 
إجراء  إلى إمكانية  وأشار  نيوزيلندا«. 
التطبيق  إلى  ترتيبات خاصة ملن يحتاجون 

ألداء وظائفهم.
في  هيبكنز،  كريس  الوزراء  رئيس  ولفت 
تعمل  نيوزيلندا  أن  إلى  صحافي،  مؤتمر 
وأوضح  األخرى.  الدول  عن  مختلف  بشكل 
مشورة  والوكاالت  اإلدارات  »تتبع  قائاًل: 
مكتب أمن االتصاالت الحكومية في ما يتعلق 
واألمن  املعلومات  تكنولوجيا  بسياسات 

اإللكتروني«.
)الجيش(  نيوزيلندا«  دفاع  »قوة  وأكدت 
والتجارة،  الخارجية  الشؤون  ووزارة 

الجمعة، حظر »تيك توك« على أجهزة العمل. 
وذكر متحدث باسم قوة الدفاع، لـ«رويترز«، 
لحماية  احترازي  »نهج  الخطوة  هذه  أن 

سالمة األفراد وأمنهم«.
كانت اململكة املتحدة حظرت التطبيق أمس 
بأثر  بالحكومة  الهواتف  على  الخميس 
فوري. وأمام الجهات الحكومية في الواليات 
التطبيق  لحذف  مارس  نهاية  حتى  املتحدة 

من األجهزة التابعة لها.
الحظر  عمليات  أن  توك«  »تيك  ورأت 
خاطئة«  »مفاهيم  إلى  تستند  األخيرة 
أوسع  سياسية  جغرافية  بعوامل  ومدفوعة 
 1.5 من  أكثر  إنفاقها  إلى  مشيرة  نطاقًا، 
أمن  لتحقيق  كبيرة  جهود  على  دوالر  مليار 

البيانات، ورفضت اتهامات التجسس.

كشفت بعثة أثرية مصرية أملانية مشتركة عن مزيد من بقايا معبد 
الشمس في منطقة املطرية شرق القاهرة، أثناء استكمال الحفائر في 
متحف املسلة املفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية، في 

مدينة أون املصرية قديمًا التي ُعرفت الحقًا باسم هليوبوليس.
وكانت أون مركزًا دينيًا مهمًا في مصر القديمة، واشُتهرت بوجود 
عدد كبير من األعمدة واملسالت الكبيرة، وفيها مقابر تعود إلى الدولة 

القديمة، مثل مقبرتي بانحسي وخنسو عنخ.
البعثة  أن  الخميس،  بيان  في  واآلثار،  السياحة  وزارة  وأعلنت 
املشتركة بني املجلس األعلى لآلثار وجامعة اليبزغ األملانية نجحت 
في الكشف عن تتابع من أرضيات من املالط األبيض ومبان من الطوب 
اللنب، يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من األلف األولى قبل امليالد.

وأضاف البيان أن ما ُعثر عليه يدل على وجود استقرار في هذا 
الجزء من املعبد خالل العصرين البطلمي والروماني.

مصطفى  لآلثار،  األعلى  للمجلس  العام  األمني  عن  البيان  ونقل 
خالل  الحفائر  أعمال  البعثة  استكمال  املقرر  من  إنه  قوله  وزيري، 
املواسم املقبلة، لدراسة وتوثيق ما كشف عنه، باإلضافة إلى أعمال 

الحفائر في املنطقة املحيطة باملتحف املفتوح في املسلة.
األعلى  املجلس  املصرية في  قطاع اآلثار  رئيس  جانبه، صرح  من 
بأن  عشماوي،  أيمن  املصري،  الجانب  من  البعثة  ورئيس  لآلثار 
البعثة نجحت خالل موسم حفائرها الحالي في الكشف عن عدد من 
النواويس من حجر الكوارتزيت من عهد امللك حور محب من األسرة 

الثاني من األسرة السادسة  للملك بسماتيك  الثامنة عشرة، وأخرى 
والعشرين مصنوعة من حجر الجريواكة، إضافة إلى أجزاء من تمثال 
ملكي لم يتحدد صاحبه حتى اآلن، لكن مالمحه الفنية ترجح أن يكون 

من عصر الدولة الوسطى أو عصر االنتقال الثاني.
قد   2012 عام  منذ  املطرية  منطقة  في  تعمل  التي  البعثة  وكانت 
نجحت خالل موسم الحفائر املاضي في الكشف عن أجزاء من بقايا 
التماثيل تعود لعصور مختلفة من  إلى جانب عدد كبير من  املعبد، 

الحضارة املصرية القديمة.

نيوزيلندا تحظر »تيك توك« على الأجهزة المرتبطة بالبرلماناأف�ضل المنتجعات الثلجية لعام 2023

اكت�ضاف مزيد من بقايا معبد ال�ضم�س بم�ضر


