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سنة  مرت  قد  ستكون   2023 م��ارس   21 بحلول 
ملف  من  اإلسبانية  للدولة  الجديد  الموقف  على 
إسبانيا  فيه  قضت  الذي  الموقف  وهو  الصحراء، 
باالعتراف  بمبادرة الحكم الذاتي التي سبق أن تقدم 
بها المغرب لألمم المتحدة لطي النزاع، باعتبارها هي 
األساس الوحيد للحل السياسي، كما أعلنت عن دعمها 
لمجهودات ستافان دي مستورا وفقًا لقرارات مجلس 
األمن، التي انتهت في آخر قرار لها بتبني معايير الحل 

السياسي المغربي، وهي بذلك تكون قد صاغت موقفها 
من الملف وفقا للتوجه المغربي ورؤيته السياسية، 
وكذا مع قرارات مجلس األمن.. لتنضاف إلى سلسلة 
الدول األوروبية والغربية التي تبنت مواقف جديدة 

من الملف داعمة مبادرة الحكم الذاتي. 
الموقف اإلسباني يرجع ألسباب تاريخية باألساس 
باعتبار إسبانيا آخر مستعمرة للصحراء، وأنها ظلت 
مسجلة لسنوات طوال منذ أن توجه المغرب لألمم 
المتحدة في لجنته الرابعة، »لجنة تصفية االستعمار« 
مع  تزامنًا  اإلسباني  االستعمار  قصد تصفيتها من 
»الصحراء  اسم  تحت  الخضراء،  المسيرة  خطوة 
اإلسبانية«، في داللة قوية ذات بعد سياسي وقانوني 
أن منطقة الصحراء لم تكن يومًا تشهد أي تواجد لكيان 
اإلسباني  بعده  ثم  المغربي  التواجد  خارج  دولتي 
التاريخ  مزيفو  له  يروج  ما  عكس  على  كُمستعمر، 
ومزوروه، ونظرًا لهذا المعطى التاريخي فقد كان للقرار 
اإلسباني الجديد نفس األثر الذي كان للموقف األمريكي، 
واعُتبرا معا موقفين مكملين لبعضهما، متكاملين من 
الناحية السياسية، فالواليات المتحدة األمريكية هي 
صاحبة الوالية في كتابة مسودة القرار الذي يعرض 
لمجلس األمن للتصويت والمناقشة، وإسبانيا كان لها 
دائمًا ذاك التأثير السياسي في الملف أيضًا التاريخي 
في المنطقةوفي الملف، اعتبارًا لكونها آخر مستعمر 

للمنطقة، وهي من سلمت الصحراء للمغرب في إطار 
لها  التي  الغربية  الدول  أكثر  وهي  مدريد،  اتفاقية 
أرشيف ُيثبت االرتباط الديني، السياسي، التاريخي 
األم  بوطنها  الغربية«  »الصحراء  لمنطقة  واإلداري 
وبسيادة اإلدارة والحكم المغربيين على كامل التراب 

اإلسباني الممتد إلى الكويرة. 
بعد مرور سنة على هذا االعتراف كان اإلعالن عن 
خطوة كبيرة في تزامن ذي داللة يعكس متانة وقوة 
العالقة التي تجمع الملكيتين المغربية واإلسبانية، 
ثم الملك كرئيس للدولة مع رئيس الحكومة اإلسبانية 
باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية اإلسبانية، بحيث 
تزامنت الذكرى األولى لهذا االعتراف بإعالن الملك 
التميز  بجائزة  به  االحتفاء  أثناء  السادس،  محمد 
الرياضي لسنة 2022، عن تقديم ملف الترشح المشترك 
الحتضان كأس العالم بين المغرب، إسبانيا ثم البرتغال 
سنة 2030، في خطوة تشير إلى ما أصبحت عليه 
الصريح  الحوار  لوال  والتي  البلدين،  بين  العالقة 
والشجاع الذي قاده الملك، وكان مشرفًا عليه بشكل 
شخصي مع القيادة اإلسبانية لما استطاع البلدان 
تجاوز عقبة األزمة التي عاشاها معا، وهي أزمة كانت 
غير مسبوقة أوقف فيها المغرب كل أشكال التعاون 
األمني والقضائي باإلضافة إلى تداعياتها السياسية 
واالقتصادية على المنطقة المتوسطية، وليس فقط 

على المغرب وإسبانيا. 
حكومتها  رئيس  يزور  أن  ُينتظر  التي  إسبانيا 
لرئيس  الملك  وجهها  التي  الدعوة  بعد  المغرب 
وفد  ضمن  للمغرب  األخيرة  زيارته  عقب  حكومتها 
اتفاقيات  بتوقيع  ُت��وج  كبير  وسياسي  اقتصادي 
إيجابى  انعكاس  لها  سيكون  مهمة  جد  اقتصادية 
على رجال ونساء أعمال البلدين وعلى اقتصاديهما، 
وهي الزيارة التي ستأتي من أجل تعزيز كل فرص 
التعاون بين الدولتين، سيحظى فيها باستقبال ملكي 
سيكون وبالشك بقيمة هذا الموقف الجديد إلسبانيا 
وسيعكس قوة العالقة التي تربط اليوم بين البلدين. 
المغرب وإسبانيا يقدمان معًا اليوم نموذجًا حيًا في 
شجاعة الحوار لحظات األزمة، وفي الخروج منها برؤية 
واضحة نحو المستقبل، بفضل قياداتهما ووضوح 
تجاوز  في  المشتركة  والرغبة  والرؤية  المواقف 
التي تم طيها، وهي إشارة يبعثها  ُمسببات األزمة 
المغرب، باألساس، لكل الدول التي أدخلت عالقتها 
معه في نفق شبه مسدود، ال مخرج منه إال بالحوار 
وباالستماع له وتلبية مطالبه العادلة والمشروعة في 
احترام سيادته الكاملة على ترابه، وفي اإلعالن الصادق 
عن الرغبة في المضي قدمًا دون استعالء وتعال، ودون 
منطق استعماري تجاوزه التاريخ وشعوب المنطقة، 

وعلى رأسها الشعب المغربي. 
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بعد 20 سنة على خطاب 18 مارس 2003، الذي أطلق فيه 
محمد السادس

مبادرة تنمية جهة الشرق، تشهد البوابة الشرقية للمغرب 
أن الملك قد عاهد و...وفی !

نشهد معها أيضا أنه وعد ووفى... ووفى !
لقد أعلن الملك عن أفق واسع للمنطقة، ولم يكتف باألحالم 
برنامج عمل طموح، جعلته  أطرها  بل   ، المشروعة، والشك 
المتابعة الدقيقة والمثابرة، قابال للتنفيذ، لهذا صدقنا دهشة 
الناس، وكل الذين تكلموا في تخليد الذكرى 20، التي دعانا 
إليها الوالي، مع�اد الجامعي مشكورا، هو نفسه اقتسم مع 
الحضور الدهشة، المشوبة باالفتخار، عندما أعاد على مسامع 
من حضروا تلك األسئلة االستنكارية، المبالغة بعض األحيان 
عن قدرة المنطقة على الوصول إلى العتبة العالية التي رفعها 
الملك : الطريق السيار من فاس إلى وجدة مرورا بتازة، السكة 
الحديد من تاوريرت إلى الناظور وميناء الناظور ومنطقته 
الحرة، كلية الطب والمستشفى الجامعي، الطريق الساحلي 

السريع الناظور - وجدة باتجاه فجيج...
كان السؤال المخاتل، الذي يرخي بغير قليل من الظل على  

الورد المفترض في المستقبل .
لقد حققت المبادرة الملكية كل وعودها، ولعل األهم واألكثر 
تداوال هو تحرر المنطقة من ارتهانها إلى الحدود، التي تحولت  
وترابي  سياسي  سالح  إلى  الوحدة،  عن  القاصرين  يد  في 
األهم هو  إن  المغرب.  رأس  داموقليس على  اعتقدوه سيف 
هذه القدرة على التحرر من حدود الشرق، ومن اقتصادياته، 

والتوجه بكل ثقة نحو ربط المنطقة بالدينامية الوطنية .
لقد استمعنا للشهادات... )ومنها واحدة للعالمة مصطفى 
بنحمزة تركت صدى عميقا، لما ميزها من بعد روحي إنساني، 
لقصص جاللة الملك مع الدوائر الدينية في المنطقة (، وتبين 
منها ما يلي: المشهد الظاهر، هو أن العقدين الماضيين غيرا 
من رأي أهل المنطقة ..إيجابيا، في أنفسهم، وتغيرت نظراتهم 
إلى ذواتهم بما نلمس من إيجابية تمس قدرتهم على خلق 
وضع مغاير يلزمهم أن يدفعوا به إلى مراتب متقدمة على درب 
المرحلة  إنجاح  إلى  باالنتقال  عمقا،  األكثر  التحول  تحقيق 
التالية، والقاضية بدعم االستثمارات المدرة للربح ..وللشغل 
والثروة معا، ولعل ذلك سيكون أيضا للتغير الثقافي في المشهد 
  physionomie « العام، والمتمثل في تغيير » فيزيونوميا
المنطقة، بما تحقق فيها. لقد ذكرنا الكثير وبقي الكثير ) توسعة 
مطار وجدة الدولي – الماء الشروب لوجدة تاوريرت، المحطة 
السياحية وجدة- سعيدية، مارتشيكا بالناظور، تكنوبول بوجدة 
...(، وستكون المرحلة المقبلة مرحلة، تطوير وجدة عاصمة 
القتصاد المعرفة، والناظور قطبا بحريا، صناعيا، وبركان قطبا 
للصناعات الفالحية، كما تاوريرت قطبا للوجستيك، وفجيج 
وبوعرفة القتصاد الواحات والسياحة البيئية ..(، وهي مطامح 
مرسومة تقوي تحرر الجهة الشرقية الذي تحدثنا عنه ..مع 
الحرص على » اقتسام التنمية والثروة، وذلك لتجاوز التفاوتات 
داخل الجهة بين » جنوب » الجهة و« شمالها »، بحيث ال 
يكون التوزيع الجغرافي للمشاريع سببا في تعميق الهوة بين 

» أقاليم الجنوب » و« أقاليم الشمال » في المنطقة ذاتها .
في  ربط  قد  البالد  ملك  كان  20 مارس2003،  قبل خطاب 
المنطقة  بين مصير   ،2000 يوليوز  للعرش في  أول خطاب 
من  تحررها  يقوي  ربط  وهو  الشمالية،  والمنطقة  الشرقية 
توجه  العمودي ضمن  تموقعها  من  ويزيد  الحدود  اقتصاد 

المغرب نحو إسبانيا شماال وإفريقيا جنوبا .
لقد أشار ملك البالد إلى ضرورة الرفع من نسبة النمو في 
المنطقتين، والمنتظر أن ينعكس » طنجة المتوسط » على تدبير 
الناظور المتوسط من أجل دينامية » معدية« للجهة وخلق قدر 
ترابي واحد، يتقاطع فيه البحري والتجاري واالستثماري .

لقد كان جاللة الملك قد أطلق المبادرة التنموية في جهة 
الشرق )2003( قبل التوقيع على النموذج التنموي الجديد 
 .  )2016 ( والداخلة   )  2015 العيون   ( الجنوبية  لألقاليم 
وهو ما يعطينا فكرة عن ) الحكم بواسطة المعجزة ( ممثال 

في النتائج .
السرعة  إلى  لالنتقال  تيجيفي«   « زمن  حان  لقد  لهذا، 
القصوى، ولعل من اللحظات الواعدة، هو هذا الزمن الجديد 
إسبانيا والبرتغال  الذي يفتح سجل العالقات مع أوروبا ) 
( عبر » مونديال الربط القاري » 2030، والذي يسمح بعقد 
المتوسطية  الهوية  لتطوير  المتبادلة  والثقة  االستقرار  من 
) 10 وفود  للمنطقة الشرقية، وهويتها الجنوبية اإلفريقية 
حضرت الحدث وعرفت توقيع اتفاقيات مع الدول الحاضرة ( .

إن الهوية الكفاحية ) درع األمة الشرقية ( والهوية الحضارية 
) منارة متوسطية ( والهوية المتعددة ) ماكيت مغرب مصغر 
التكامل والتفاعل من أجل اإلنسان،  إلى  للمنطقة، مدعوة   )
وقد كان الفتا أن افتتاح معمل جديد للكابالج كان له أثر كبير 
لوحده صورة مصغرة  وهو  المحلي،  اإلعالمي  التداول  في 

النتظارات الناس من التنمية !  

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

ال�شرق ي�شهد: الملك، 
عاهد ووَفى ...ووّفى !

-الحكم عن طريق 
المعجزة  -

نوفل البعمري 

�شنة على العتراف الإ�شباني، كاأ�س العالم الم�شترك!

رئي�س لجنة العدل والت�شريع بمجل�س النواب �شابقا عبدالكبير طبيح 
ي�شتعر�س �شعوبات وتحديات اإخراج م�شروع قانون المهنة  

02-03

رئي�س جمعية هيئات المحامين عبد الواحد 
الأن�شاري ي�شتعر�س م�شار اللقاءات وم�شامينها ما 

بين الجمعية والوزارة لتدار�س قانون المهنة

المن�شق الوطني لقطاع المحامين التحاديين عالل 
الب�شراوي: لي�س م�شموحا الرجوع اإلى ما قبل د�شتور 

في م�شامين م�شروع قانون المهنة الجديد  2011

النقيب عبداهلل درمي�س:  التكوين 
الم�شتمر وتو�شيع مجالت المحامي

النقيب عبد اللطيف اعمو: �شرورة 
د�شترة مهنة المحاماة كموؤ�ش�شة م�شتقلة

النقيب عبدالرحيم الجامعي: 
هل هناك نية �شيا�شية حقيقية 

للنهو�س بمهنة المحاماة؟

النقيب اإدري�س �شاطر: المجل�س 
الوطني للمحامين �شيكون هيئة 

ا�شتئنافية موحدة

في الندوة الوطنية العلمية التي نظمها قطاع المحامين االتحاديين

02-03

الكاتب الأول للحزب، اإدري�س ل�شكر: ل يمكن لمهنة المحاماة 
اأن تتطور وتتقدم اإل في ظل عدالة متقدمة وق�شاء م�شتقل ونزيه
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الفضائي  النشاط  كثافة  آخر  إلى  عام  من  تزداد 
األجهزة  عدد  يزداد  كما  املنخفض،  األرض  مدار  في 
الصناعية الذي يمكن أن يبلغ قريبا عشرات اآلالف من 

األقمار الصناعية.
الفضائي  املرور  حركة  ضبط  مشكلة  وأصبحت 
تناقش على منصات مختلفة وعلى مستويات مختلفة 

بغية تبني قواعد دولية موحدة للمرور الفضائي.
وذكر مستشار مدير عام معهد »تسي ماش« التابع 
الروسية،  الفضائية  كوسموس«  »روس  ملؤسسة 
املرور  ضبط  مشاكل  إن  قال  الذي  بينكوف،  مكسيم 
في مدار األرض املنخفض تعتبر من أولويات األجندة 

الفضائية الدولية.
ونقلت وكالة »تاس« عنه قوله إن تلك املشاكل تبحث 
الفضاء  وأكاديمية  املتحدة  األمم  منظمة  في  حاليا 
الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت الكهربائية ولجنة 
من  وغيرها  الفضائية  بالنفايات  الخاصة  التنسيق 
املنصات واملنتديات. ويهدف كل ذلك إلى تبني قواعد 

مرور فضائي.
وبحسب مستشار مدير عام معهد البحوث العلمية 
العمل  كثافة  فإن  كوسموس«  »روس  في  الرئيسي 
الصناعية  األقمار  عدد  يزداد  كما  تزداد،  الفضائي 
الذي قد يبلغ قريبا بضعة آالف، فضال عن زيادة حجم 

تيارات النفايات الفضائية.
ضيقا،  صار  الفضائي  املجال  إن  بينكوف  وقال 
املفتوحة  املستقلة  الخدمات  منصات  أن  وأوضح 
يجب أن تشكل أساسا لضبط النشاط الفضائي. وقد 
تكون تلك املنصات بديلة للمنظومة األمريكية لإلبالغ 
تلك  وستستطيع  القريب.  الفضاء  في  األوضاع  عن 
املنصات املستقلة أن تقّيم موضوعيا املخاطر الواقعية 
التي تشكّلها مجموعات األقمار الصناعية وتحقق في 

الحوادث املحتملة إذا وقعت في مدار األرض.

حول  الحديث  أن  يبدو 
كورونا الذي  منشأ فيروس 
ملدة  سيرافقنا  العالم  أنهك 

أطول.
سنوات،   3 مدى  فعلى   
أصول  حول  الجدل  كان 
التاجي  الفيروس  جائحة 
األولى  كبيرتني،  فكرتني  بني 
 SARS-CoV-2 أن فيروس
قد تسرب إلى البشر مباشرة 
بري،  حيواني  مصدر  من 
املمرض  العامل  أن  والثانية 
قد تسرب من مختبر صيني.

بانتظار  العالم  وبقي 
النظريتني  إحدى  إثبات 
الوباء نهائيًا  إلغالق ملف 
لكن دون جدوى. إال أن اآلمال 

لم تنطفئ.
فربما يكون فريق دولي من علماء الفيروسات وعلماء 
الجينوم وعلماء األحياء التطورية قد عثر هذا األسبوع 
أخيرًا على بيانات مهمة للمساعدة في سد هذه الفجوة، 
البحثية  إيموري«  »جامعة  أجرته  جديد  لبحث  وفقا 
األميركية،  جورجيا  بوالية  أطلنطا  مدينة  في  الخاصة 

.»Theatlantic« ونقلته صحيفة
فقد أظهر تحليل جديد للتسلسالت الجينية التي تم 
الرئيسي  املتهم  وهو  ووهان  سوق  من  الفريق  جمعها 
بتسريب الوباء، أن كالب الراكون التي تم بيعها بشكل 

غير قانوني في املكان ربما كانت تحمل الفيروس.
تلك  من  التخلص  تم  لربما  أنه  التحليل  وأضاف 
الحيوانات في نهاية عام 2019، ليكون الوباء بهذا قد 
بدأه قفزه من الحيوانات إلى البشر، بداًل من حادث تسّربه 

بني العلماء من مختبر أثناء اختبارهم لفيروسات.
أما التفاصيل، فقد تم سحب التسلسالت الجينية من 
املسحات املأخوذة من أكشاك السوق املتهم وبالقرب منه 

حول بداية الوباء.
وتبّين أنها تمثل األجزاء األولى من البيانات األولية 
األكاديمية  املؤسسات  خارج  من  الباحثون  تمكن  التي 
الصينية واملتعاونني املباشرين معهم من الوصول إليها.
وفي أواخر األسبوع املاضي، نشرت البيانات من قبل 
باحثني تابعني ملركز مكافحة األمراض والوقاية منها في 
الوصول  مفتوحة  جينومية  بيانات  قاعدة  على  البالد، 

.GISAID تسمى
وبمحض الصدفة تقريبا، اكتشف العلماء في أوروبا 
وقاموا  التسلسالت  وأستراليا  الشمالية  وأميركا 
كانت  أنها  ليتضح  تحليلها،  في  بدأوا  ثم  بتنزيلها، 
من  قبل  من  فحصها  تم  وقد  كورونا،  لفيروس  إيجابية 
قبل نفس املجموعة من الباحثني الصينيني الذين حّملوا 

.GISAID البيانات إلى
مليئة  كانت  البيانات  أن  أيضًا  الباحثون  ووجد 
مطابًقا  منها  الكثير  وكان  الحيوانية،  الوراثية  باملواد 
لـ »كلب الراكون«. وهو ما جعل الباحثون يعتقدون أن 

إلى وجود  أن تشير  يمكن  إليها  التي توصلوا  النتائج 
راكون مصاب بفيروس كورونا في األماكن التي تم أخذ 

املسحات فيها.
وعلى عكس العديد من نقاط املناقشة األخرى التي تم 
الجديد  التحليل  فإن  األصول،  حول  الجدل  في  تداولها 

يؤكد أن البيانات الجينية ملموسة وواضحة.
بدورها، شرحت عاملة الفيروسات في جامعة إيموري 
أنجيال راسموسن، أن التحليل األخير يعزز حقا قضية 

األصل الطبيعي للوباء.
إصابة  على  حقا  قوي  مؤشر  هذا  أن  وأضاف 
»ال يوجد أي  الحيوانات في السوق بالعدوى، مضيفة: 

تفسير آخر منطقي«.
إلى ذلك، قد يعتبر التحليل الجديد األهم في أنه قدم 
األصل  على  إقناعًا  وأكثرها  األدلة  أوضح  من  بعضًا 
 3 في  إنسان  ماليني   7 قتل  الذي  للفيروس  الطبيعي 

سنوات.
على  التعتيم  دوامة  ورغم  العلماء  أن  إلى  يشار 
البيانات من قبل السلطات الصينية واتهامات الواليات 
العالم،  أنحاء  جميع  من  املتفشية  والتكهنات  املتحدة، 
لطاملا تمسكوا بفكرة أن التفشي له جذور طبيعية بحتة.
وهو  رئيسي،  دليل  إلى  افتقرت  الفرضية  هذه  أن  إال 
البحرية  للمأكوالت  ووهان  سوق  من  الجيني  الدليل 
الحيوانات  إصابة  يظهر  أن  له  كان  والذي  الصني،  في 

باملرض كائنات معروضة للبيع هناك.
بني  غير مسبوق  توترا  أشعل  الفيروس،  أصل  وكان 
الرئيس  اتهم  أن  بعد  وبكني،  السابقة  األميركية  اإلدارة 
الصينية  السلطات  ترمب  دونالد  السابق  األميركي 
تسرب  الفيروس  أن  إلى  الفتا  املعلومات،  على  بالتستر 

على األرجح من مختبر ووهان.
الصحة  منظمة  ومعه  العالم  يحاول  سنوات،  ومنذ 
منشأ  إلى  التوصل  أجل  من  والتعمق  البحث  العاملية 
وسط  الساعة،  حتى  حاسمة  نتيجة  دون  الجائحة، 
لتسرب  الرافض  بموقفها  التمسك  الصني  مواصلة 
ديسمبر  في  البالد  وسط  ووهان  مختر  من  الفيروس 

.2019

 ع�ضة كلب يوقف قلب رجل 
ويدخل في غيبوبة

أميرة  املصرية  للمذيعة  عائد  انقضاض كلب  أيام على حادث  مرور  بعد 
شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد، ما زالت الحالة الصحية للضحية 
خطرة. فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب املصاب وهو مدير فرع بأحد 

البنوك يدعى محمد املاوي، أن الضحية لم يفق من الغيبوبة حتى اآلن.
وأوضح أن الحالة الصحية للمصاب سيئة، حيث ما زال الضحية يعاني 
من حالة غيبوبة منذ دخوله املستشفى لتلقي العالج بعد عضة كلب بيتول 

واملصنف أنه من أشرس الكالب على مستوى العالم.
كما أردف أن قلب الرجل توقف لدقائق نتيجة اإلصابات التي تعرض لها 

ثم عاد إال أنه لم يفق.
وأضاف أن الضحية أصيب بينما كان يطرق باب شقة أصحاب الحيوان 
الرجل  هاجم  الكلب  أن  كاشفا  عليه،  السيطرة  إحكام  بضرورة  إلبالغهم 
وقطع  األيمن،  والساعد  بالذراع  متهتك  قطعي  بجرح  بإصابته  وتسبب 
للرسغ  الباسطة  بالعضالت  أسفر عن شلل  الكعبري،  بالعصب  بالعضالت 

واألصابع، فضاًل عن سحجات وكدمات بالصدر والفخذ اليمنى.
وكانت جهات التحقيق بالشيخ زايد كانت قررت في وقت سابق، تجديد 
البنوك، ما تسبب  بأحد  فرع  املذيعة في واقعة عقر كلب ملدير  حبس زوج 
في إصابته بجروح بأنحاء متفرقة من جسده ونقله إلى املستشفى لتلقي 

العالج.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بالجيزة، إخطارا يفيد 
فيه بتلقيه بالغا من إيمان، 41 عاما، صيدالنية حرة، ومقيمة داخل كمبوند 
في الشيخ زايد، والتي حضرت إلى القسم وحررت محضرا بتعرض زوجها 

مدير ببنك لعقر كلب، وعلى إثر ذلك احُتجز باملستشفى.
شنب  أميرة  زوج  بحبس  أيام  قبل  مصر  في  العامة  النيابة  أمرت  وقد 

التهامه باإلهمال، وترك الكلب دون قيد أو تكميم.
السيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران 

بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.
إلى ذلك، يعّد كلب البيتبول من أقوى سالالت الكالب في العالم، وأكثرها 
شراسة، وهو نتاج هجني بني عدد قليل من السالالت املختلفة، مضيفني أنه 

يتميز بالرأس ذي الشكل املربع وله ألوان عديدة.
في  األسد  ويشبه  القتالية  الكالب  من  يعد  البيتبول  أن  أوضحوا  كما 

شراسته وقوته، ويمكن أن يهاجم الحيوانات األخرى.

حيوان بّري �ضّرب كورونا

كبير  بشكل  النوم تؤثر  أن قلة  جديدة  دراسة  كشفت 
إلى  مشيرة  القلب،  عمر  وتقصر  الدموية  الدورة  على 
ووقت  املتقطع،  النوم  ذلك  في  بما  عوامل  عدة  وجود 

النوم الكلي، والشخير، وغيرها من جوانب الراحة.
أستراليا  في  سيدني  جامعتي  من  باحثون  حلل  فقد 
وجنوب الدنمارك، تجارب النوم والتاريخ الطبي للقلب 
بحسب  ألف شخص،   300 من  ألكثر  الدموية  واألوعية 

موقع »ميديكال نيوز توداي«.
مثل  السريرية  النوم  اضطرابات  الدراسة  وتضمنت 
إلى  باإلضافة  بالتنفس،  املرتبطة  واالضطرابات  األرق 
مثل  بالنوم،  املتعلقة  األخرى  املشكالت  من  مجموعة 
والنعاس  والشخير  النوم  الزمني وعدم جودة  الجدول 

أثناء النهار.
فيما أخذ الباحثون في االعتبار أكثر اضطرابات النوم 
املرتبطة بالتنفس شيوعًا، وهما انقطاع التنفس املركزي 

أثناء النوم وانقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم.
إلى ذلك، كشف النتائج أن اضطرابات النوم املرتبطة 
 7 حوالي  الشخص  قلب  عمر  قصر  إلى  أدت  بالتنفس 
سنوات، تحديدًا انخفاض 7.32 سنة في سنوات صحة 

قلب النساء و6.73 سنة للرجال.
ينامون  الذين  األشخاص،  أن  إلى  النتائج  وتوصلت 
انخفاضًا  شهدوا  الدراسة،  لتعريف  وفقًا  سيئ،  بشكل 

متوسطًا ملدة عامني في صحة القلب.
بروفيسور  الدراسة  في  املشارك  الباحث  قال  بدوره، 
األبعاد  متعدد  »النوم  إن  ستاماتاكيس  إيمانويل 
الضوء  الدراسة سلطت  نتائج  أن  إلى  ومعقد«، مشيرًا 
وعدم  شامل،  بشكل  النوم  مشاكل  معالجة  أهمية  على 
أن  يجب  وإنما  فقط،  النوم  مدة  على  املناقشة  اقتصار 

يشمل التناول مدى جودته أيضًا.
أطباء  الدراسة  نتائج  تشجع  أن  الباحثون  ويأمل 
مع  النوم  موضوع  طرح  على  اآلخرين  واألطباء  القلب 
املرضى، والعمل معهم لحل املشكالت التي قد تؤثر على 

صحة القلب على املدى الطويل.

قلة النوم توؤثر على الدورة 
الدموية وتق�ضر عمر القلب
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عزيز بلبودالي

تأهلت المالكمة المغربية ياسمين متقى 
إلى الدور الثاني من منافسات بطولة العالم 
للمالكمة النسوية التي تجرى بالهند من 13 
إلى 27 مارس الجاري،وذلك بعد تحقيقها 
أمس  أول  جمعها  الذي  نزالها  في  للفوز 
ليال  المجر  من  منافستها   على  السبت 

سزيلكتشكى وزن 48 كلغ. 
متفوقة  النزال  متقي  ياسمين  أنهت  و 

بنتيجة خمسة لصفر من النقط.
وعن وزن 54 كلغ، تعرضت وداد برطال 
للهزيمة أمام إنخجرال من منغوليا بنتيجة 

ثالثة نقط لصفر وذلك عن دور32.
وتأجل النزال الذي كان من المرتقب أن 
الثاني،  الدور  برسم  رباب شدار  تخوضه 
عن  إين  سي  لين  أم��ام  السبت  أمس  أول 
وزن 50 كلغ، إلى مساء أمس األحد، فيما 
تتجه األنظار يوم األربعاء القادم إلى النزال 
الذي سيجمع البطلة خديجة مرضي عن وزن 
أكثر من 81 كلغ بمالكمة صينية برسم دور 

ربع نهائي. 

 
الوطني  المنتخب  ي��ش��ارك  ل��إش��ارة، 
للمالكمة في بطولة العالم بأربع مالكمات 
إلى جانب 325 مالكمة من 65 بلد. وتتشكل 

بعثة الفريق الوطني من : ياسمين متقي وزن 
48 كلغ، رباب شدار عن وزن 50 كلغ، وداد 
برطال عن وزن 54 كلغ و خديجة مرضي 

عن وزن زائد 81 كلغ . 

يقودها طاقم تحكيم تونسي

نجمان برازيليان يغيبان عن 
مواجهة المغرب

 
التي  الودية،  المباراة  تونسي  تحكيم  طاقم  يقود 
ستجمع المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي يوم 25 

مارس الجاري على أرضية ملعب طنجة الكبير.
ويتكون هذا الطاقم التحكيم  من الحكم الدولي الصادق 
السالمي في الوسط، بمساعدة مواطنيه خليل الحساني 

ومحمد بكير.
وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ سنة 
1998، حيث تواجها في نهائيات كأس العالم التي جرت 
حينها بفرنسا، وعاد الفوز لرفاق الظاهرة رونالدو بثالثة 

أهداف دون مقابل.
وفي سياق متصل، استبعد المدرب المؤقت لمنتخب 
البرازيل لكرة القدم، رامون مينيزيس، العبين بارزين من 

قائمة السيليساو لودية المغرب.
وقال االتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان رسمي، 
إن مينزيس لم يستدع الثنائي ماركينيوس )باريس سان 
اإلصابة.  بسبب  )توتنهام(،  وريتشارليسون   جيرمان( 
وأض�������اف: »م�������ازال م��ارك��ي��ن��ي��وس ي��ت��ع��اف��ى من 
ودي��ة  ف��ي  المشاركة  م��ن  ستحرمه  عضلية  إص��اب��ة 
بعدما  ري��ت��ش��ارل��ي��س��ون  ي��غ��ي��ب  ب��ي��ن��م��ا  ال��م��غ��رب، 
السبت«. ي��وم  ساوثهامبتون  أم��ام  إلصابة   تعرض 
وأبلغ الجهاز الطبي بتوتنهام طبيب منتخب البرازيل 
رودريغو السمار، بأن حالة ريتشارليسون ال تسمح له 
في  خروجه  بعد  للسيليساو،  األول��ى  الودية  بخوض 
 مونديال قطر 2022 من ربع النهائي على يد كرواتيا.
إذا  م��ا  يبحث  زال  م��ا  مينزيس  أن  البيان  وأوض���ح 
ماركينيوس  محل  آخ��ري��ن  العبين  سيستدعي  ك��ان 
أيضا  القائمة  يغيب عن  حيث  وري��ت��ش��ارل��ي��س��ون، 
 ن��ي��م��ار، م��ه��اج��م ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان ل��إص��اب��ة.
»فينيسيوس  العبا،   23 تضم  التي  القائمة  في  ويبرز 
وميليتاو«، بجانب 9  وكاسيميرو  ورودريغو  جونيور 

العبين يشاركون مع المنتخب األول للمرة األولى.

منتخب كرة القدم ال�شاطئية 
ينهزم اأمام فرن�شا

القدم  ل��ك��رة  المغربي  الوطني  المنتخب  ان��ه��زم 
في   )4  –  3( بحصة  الفرنسي  نظيره  أمام  الشاطئية 
المباراة الودية التي جمعتهما،أول أمس السبت، بمركب 
)ضاحية سال(. القدم بالمعمورة   محمد السادس لكرة 
وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في هذا 
 اللقاء كل من محمد غيالني ويوسف بنيدار وسهيل بيساك.
منتخب  على  ف���ازت  ق��د  الوطنية  العناصر  وك��ان��ت 
ال��ودي��ة  ال���م���ب���اراة  ف���ي   )7  –  8( ب��ح��ص��ة  ف��رن��س��ا 
بسال. ال��خ��م��ي��س  ي���وم  جمعتهما،  ال��ت��ي   ال��ث��ان��ي��ة 
إطار  في  الوطنية  للنخبة  الودية  المباريات  وتأتي 
الشاطئية  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  استعدادات 

لالستحقاقات المقبلة.

ربع  إلى  المتأهلين  بركب  اللقب،  حامل  البيضاوي،  الوداد  التحق 
نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد عودته من الكونغو 
الديموقراطية بتعادل من دون اهداف أمام فيتا كلوب، بعد زوال أول 

أمس السبت.
وبعد خسارته في مباراته األولى بالجزائر أمام شبيبة القبائل، بات 
الوداد أول المتأهلين عن المجموعة األولى، بعدما رفع رصيده إلى 10 
نقاط، خلف الشبيبة بفارق المواجهة المباشرة، فيما يأتي بترو أتلتيكو 

ثالثا بأربع نقاط، بينما بقي فيتا في ذيل الترتيب بأربع نقاط أيضا.
وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يبلغ فيها الفريق األحمر 

دور الربع، محققا بذلك رقما غير مسبوق على المستوى الوطني.
فعلى ملعب »ماسامبا ديبا« في العاصمة الكونغولية برازافيل، دخل 
الوداد باحثا عن متابعة انتصاراته، فيما اندفع المضيف سعيا لتحقيق 

النقاط الثالث وإحياء آمال بلوغ دور الثمانية.
وسيطر »وداد األمة« على نحو كامل في الشوط األول، إال أنه عجز 

عن اختراق التكتل الدفاعي ألصحاب األرض.
ولم يتمكن أي من الفريقين في اختراق اآلخر لتنتهي المباراة بالتعادل 

السلبي. 
وعلى ملعب »5 جويلية« بالعاصمة الجزائرية، جاءت المباراة بين 
سيما  وال  الضائعة،  الفرص  من  سجاال  األنغولي  وضيفه  »الكناري« 
من ناحية الضيوف، حيث تألق الحارس عبد الرحمن مجادل من أجل 
الحفاظ على نظافة شباكه، وال سيما أمام تسديدة جيلبرتو الزائفة )35(.
وأثمر ضغط الشبيبة عن هدف التأهل عبر البديل دادي مواقي، بعدما 
تلقى تمريرة في العمق من سفيان قينينة فأرسلها بذكاء في الزاوية 

البعيدة لمرمى الحارس ماركيس )89(.
لألهلي  كبيرة  خدمة  إفريقي  الجنوب  ماميلودي صنداونز  وأسدى 
المصري، بعدما أسقط مضيفه الهالل السوداني في فخ التعادل 1 – 1، 

ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. 
وحافظ صنداونز على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق 
نقطة أمام الهالل ويأتي األهلي، الفائز يوم الجمعة على كوتون سبور 
الكاميروني برباعية نظيفة، ثالثا بسبع نقاط وكوتون رابعا بال رصيد.

ويحتاج األهلي إلى الفوز بأي نتيجة ليبلغ الدور التالي، بينما يكفي 
الهالل التعادل.

وضمن الرجاء الرياضي صدارة المجموعة الثالثة بتعادله ومضيفه 

فايبرز األوغندي بهدف لمثله في كمباال، ضمن المجموعة الثالثة.
وخاض الفريق األخضر اللقاء بتشكيلة شبه احتياطية، بعدما ضمن 
بلوغ ربع النهائي منذ الجولة الماضية، حيث آثر المدرب التونسي منذر 
العرش،  المقبلة في كأس  للمواجهة  إراحة أساسييه تحضيرا  الكبير 
مقابل الدفع ببعض الوجوه الجديدة مثل حسين رحيمي وزكريا لبيب.

التسجيل عندما  وبعد سيطرة شبه مطلقة افتتح »النسر األخضر« 
الذي عكسها  لبيب،  زكريا  إلى  كرة طويلة  الحافيظي  اإلله  عبد  أرسل 

بالعرض ليتابعها سفيان بنجديدة بسهولة في الشباك )18(. 
وقبل االستراحة استغل العبو فايبرز خطأ فادحا من المدافع بوشعيب 
العراصي، فخطفها عيسى مارينو ومررها إلى بوباكار الوال، الذي أسكنها 

شباك الحارس مروان فخر )45(.
وفي المجموعة ذاتها، حسم سيمبا التنزاني البطاقة الثانية بعدما 

اكتسح ضيفه حوريا الغيني 7 – 0 في دار السالم.
وتألق في صفوف أصحاب األرض الزامبي كالتوس شاما بتسجيله 
ثالثية »هاتريك« )10 و36 و70( وأضاف األهداف األخرى جان باليكي 

)32 و65( ودينية كيبورد )55( وراديو كوناتي )87(.
وحافظ الرجاء على الصدارة برصيد 13 نقطة، متقدما على سيمبا 9 
نقاط، ليضمنا التذكرتين المؤهلتين لربع النهائي، بينما يأتي حوريا 

كوناكري الغيني ثالثا بأربع نقاط وفايبرز األخير بنقطة واحدة.

  االتحاد االشتراكي

 الفريق األحمر يحقق رقام قياسيا عىل املستوى الوطني     تصوير بحفيظ

دوري أبطال إفريقيا

الوداد يلحق 
بركب المتاأهلين 
اإلى ربع النهائي 
والرجاء يح�شم 

ال�شدارة 

 املالكمة ياسمني متقي 

 20 من  ألقل  القدم  لكرة  النسوي  المغربي  المنتخب  أحرز 
سنة لقب دورة اتحاد شمال إفريقيا لنفس الفئة، التي نظمت 
بتونس، بعد فوزه، أول أمس السبت، على نظيره المصري ) 
1 – 0( في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة 

واألخيرة من الدوري.
ووقعت هدف المنتخب المغربي الالعبة نورة نوهيلي في 

الدقيقة 82. 

األخرى  المباراة  نتيجة  انتظار  األطلس  لبؤات  على  وكان 
ليتوجن على حساب الجزائر بفارق األهداف. 

وفاز الجزائريون، في اليوم ذاته، على تونس البلد المضيف 
ب� ) 2 – 4(.

وقبل اليوم األخير من الدوري، كانت ثالثة منتخبات تحتل 
صدارة الترتيب ب� 4 نقاط، وكان على منتخبات المغرب والجزائر 
ومصر الخروج بنتيجة الفوز، ثم انتظار المباراة األخيرة لتحديد 

بطل الدورة.
وهكذا احتل المنتخب المغربي المركز األول برصيد 7 نقاط 
بفارق األهداف، مقارنة بالجزائر )المركز الثاني بسبع نقاط(. 
واحتلت مصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب 

التونسي سبورة الترتيب من دون رصيد.
يذكر أن المنتخب المغربي استهل الدوري بالتعادل مع الجزائر 
)1 – 1(، قبل أن يفوز على تونس )3 – 0( ثم على مصر )1 – 0(. 

المنتخب المغربي يتوج ببطولة �شمال اإفريقيا لكرة القدم الن�شوية

عميدة املنتخب الوطني تتسلم كأس البطولة

في أول ظهور لها ببطولة العالم للسيدات نيودلهي2023
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في الندوة الوطنية العلمية التي نظمها قطاع المحامين االتحاديين
�لكاتب �الأول للحزب، �إدري�س ل�شكر: ال يمكن 

لمهنة �لمحاماة �أن تتطور وتتقدم �إال في ظل 
عد�لة متقدمة وق�شاء م�شتقل ونزيه

حان الوقت، مرة أخرى، لفتح ملف العدالة  وملف استقاللية القضاء، ألن 
الممارسة تطرح العديد من  اإلكراهات واالختالالت

رئي�س جمعية هيئات �لمحامين عبد �لو�حد 
�الأن�شاري ي�شتعر�س م�شار �للقاء�ت وم�شامينها ما 

بين �لجمعية و�لوز�رة لتد�ر�س قانون �لمهنة

�لمن�شق �لوطني لقطاع �لمحامين �التحاديين عالل 
�لب�شر�وي: لي�س م�شموحا �لرجوع �إلى ما قبل د�شتور 

في م�شامين م�شروع قانون �لمهنة �لجديد  2011

الرباط: عبدالحق الريحاني

بحضور كمي مكثف ونوعي لرؤساء سابقين 
سابقين  ونقباء  المحامين  هيئات  لجمعية 
وممارسين، ثم محاميات ومحامين من مختلف 
هيئات المحامين بالمغرب، انعقدت ندوة وطنية 
علمية بمبادرة من  قطاع المحامين االتحاديين، 
بحضور الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي 
والفعاليات  النقباء  وتدارس  الشعبية،  للقوات 
يوم  نظمت  التي  الندوة  هذه  خالل  القانونية، 
السبت 18  مارس الجاري بدار المحامي بالرباط، 
موضوع » مشروع قانون المهنة في ظل الحوار 

المستمر«.
تميزت الجلسة االفتتاحية لهذه الندوة العلمية، 
بالكلمة التي ألقاها الكاتب األول للحزب، التي 
أكد فيها أنه ال يمكن لمهنة المحاماة أن تتطور 
وتتقدم إال في ظل عدالة متقدمة وقضاء مستقل 
ونزيه، مضيفا أن أي مناقشة ألوضاع المهنة ال 
يمكن أن تكون معزولة عن التطورات والتحوالت 
التي يعرفها المجتمع والمؤسسات، لذا ينبغي 
أن تتم مناقشة األوضاع باعتبار المحامي جزءا 

من أسرة القضاء.
وفي ذات السياق، اعتبر الكاتب األول أنه حان 
الوقت مرة أخرى ألن يتم فتح ملف العدالة وملف 
استقاللية القضاء، ألن الممارسة تطرح العديد من 
اإلكراهات واالختالالت، خاصة ونحن أمام سلطة 
مستقلة، مما يستدعي فتح حوار عميق وشامل 
حول هذا المكسب الذي ناضل من أجله الجميع، 

ونأمل أن نقطف الثمار جميعا.
وذكر الكاتب األول للحزب، أن االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، سبق له التعبير خالل يوم دراسي 
بمجلس المستشارين نظمه أيضا قطاع المحامين 
مؤكدا  يجري،  ما  قناعته حول  عن  االتحاديين، 
أن  المناسبة مواتية وتتيح لألحزاب السياسية 
تطوير فهمها وتحليلها التخاذ القرارات المالئمة.

إلى  المناسبة،  بنفس  لشكر  إدري��س  وأش��ار 
المحاماة،  ومهنة  المحامين  أوضاع  قضية  أن 
استغرقت خالل هذه السنة بشكل كبير كل النقاش 
الذي يجب أن يكون واسعا حول العدالة والقضاء 
وتقييم أوراش اإلصالح بالقضاء، مجددا التأكيد 
على أن أي مناقشة ألوضاع المهنة اليمكن أن تكون 
معزولة وال يمكن الحديث عن تطور مهنة المحاماة 
إال إذا اهتم نقاش المحامين، بصفتهم جزءا من 
والمحكمة  العدالة  في  يقع  بما  العدالة،  هذه 

والقضاء.
ومن جهته، أكد عبد الواحد األنصاري، رئيس 
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه في ظل 
خالل   المحامين  مهنة  تعيشها  التي  الظروف 

في  اليوم  الحديث  يصعب  األخيرة،  السنوات 
موضوع يتعلق بمشروع  قانون مهنة المحاماة، 
مردفا أنه » يصعب علي أن أتحدث عن  محاور 
مشروع قانون المهنة في ظل هذه األوضاع«، مبرزا 
في نفس الوقت أن هذه الندوة ستخرج بخالصات 
وتوصيات  لتجويد الكثير من األفكار المشتتة 
تشريعي  قالب  في  وتجميعها  المتفرقة  واآلراء 
مقبول يستجيب  لتطلعات فئة المحاماة يرجع 
لها تموقعها داخل  المجتمع والمنظومة الوطنية.

عن  الحديث  أن  إلى  الجمعية  رئيس  وأش��ار 
مشروع قانون المهنة ليس وليد الساعة بل تم 
فيه الحديث منذ 2012، وتعاقب عليه من المحامين 
والوزراء، آخرها النسخة المتوافق عليها التي 

بقيت فيها فقط نقطتان معلقتان.
المحامين  هيئات  جمعية  رئيس  وأطلع     
بالمغرب  الحضور على أنه كانت هناك نقاشات 
ومداوالت  حول مسودة مشروع قانون المهنة 
بمنطق  االشتغال  وتم  المتدخلين،  مختلف  مع 
التشاركية،  وتوصلنا، يقول،  في كثير من األحيان، 
إلى العديد  من النقاط المتوافق بشأنها، لكن هناك 
بعض  المواضيع التي بقيت عالقة، وأخذنا فيها 

الوقت الكافي كمحامين للتداول فيها.
وكانت  عالقة  بقيت  التي  المواضيع  ه��ذه 
تحتاج إلى نقاش كاف ما بين المحامين، أولها 

وهيكلته  تسميته  للمحامين،  الوطني  المجلس 
واختصاصاته، ثانيا تحرير العقود، ثالثا توسيع 
قي  الوكالة  رابعا  االحتكار،  أو  المحامي  مجال 
مسطرة  خامسا  ووضعها،  وشكلها،  صيغتها 
التأديب، تدخل النيابة العامة في هذه المسطرة.
ولفت األنصاري االنتباه إلى أنه تمت مطالبة 
هذه  يعرضوا  بأن  المجالس  وأعضاء  النقباء 
أجل  من  وال��ن��دوات  المجالس  في  المواضيع 
التداول فيها وموافاة اللجنة المكونة لهذا الغرض 

الستجماع المالحظات المتعلقة بالهيئات.
لقطاع  الوطني  والمنسق  النقيب  أك��د  كما 
المحامين االتحاديين عالل البصراوي في كلمة 
له بهذه المناسبة، أن تنظيم هذه الندوة من طرف 
قطاع المحامين االتحاديين يأتي من أجل مساهمة 
المهنة ومسؤوليها  لكل أجيال  أوسع، وإشراك 
أن  اعتبار  على  والعميقة،  المختلفة  برؤاهم 
الحوار واإلنصات لبعضنا هو اليوم من أوجب 
واجباتنا، خاصة أن الحوار من أجل اإلقناع هو 
إرجاع  أجل  من  المحامي  لعمل  اليومية  األداة 
الحقوق ألصحابها في إقناع باقي األطراف بوجهة 
نظره الهادفة إلى استرجاع مكانة مهنة المحاماة 

بين مكونات العدالة وفي المجتمع ككل.
وأشار المنسق الوطني إلى أنه ليس في حاجة 
للمحاماة،  الرفيعة  المكانة  بتلك  التذكير  إلى 

والمساهمة الوازنة للمحامين في بناء المغرب 
منذ فجر االستقالل، مسترسال خطابه أنه ليس 
بين  المحفل،  في هذا  ألنه،  ذلك،  إلى  في حاجة 

صناع تلك المكانة وروادها.
واستحضر النقيب البصراوي بمناسبة الحوار 
حول مشروع قانون جديد للمهنة، بعض العناصر 
األساسية التي يجري في ظلها هذا الحوار، والتي 

اعتبرها مرتكزات أساسية.
إن الحوار يجري في ظل دستور 2011  أوال: 
الذي كرس كثيرا من األفكار والمبادئ السامية 
العمل  يتطلب  ما  وهو  الحقوقية،  والمقاربات 
بمنطق المالءمة الداخلية لقوانيننا مع هذا المتن 
الدستوري الذي يعتبر أداة للمالءمة مع المرجعية 
الدولية التي نص عليها تصدير الدستور نفسه، 
خاصة أن مهنة المحاماة كانت دوما مهنة عالمية 
في مرتكزاتها ومنهجها وأهدافها كرسالة ممتدة 
تخترق الحدود والفضاءات المكانية واألزمنة في 

دفاعها عن العدل والحق.
لهذا فإنه ليس مسموحا الرجوع إلى ما قبل 
دستور 2011 في مضامين مشروع قانون المهنة، 
في كل ما يتعلق بالحرية واالستقاللية والمساهمة 
المقاربة  واعتماد  للقانون  العادل  التطبيق  في 
التشاركية ومقاربة النوع االجتماعي وغيرها من 

األفكار والمبادئ.

أصبح  بعدما  اليوم،  الحوار  يجري  ثانيا: 
شركاؤنا في العملية القضائية في وضعية السلطة 
الدستورية المستقلة بإمكانيات ومؤهالت كبيرة 
بعد طول مطالبة منا بهذا الوضع لسنوات بل 
لعقود، واليوم والحالة هذه، ظلت المحاماة في 
وضعية تنظيمية وتدبيرية وبروتوكولية مثلها 
مثل آالف الجمعيات المنتشرة في أنحاء الوطن، 
عارية من كل دعم أوامتياز إال من تاريخها العريق 
العناصر  وحكمة روادها وجدية شبابها، وهي 
التي تعتمدها المهنة اليوم ألداء رسالتها بالندية 

الالزمة رغم كل الصعوبات.
هذا التفاوت بين الجناحين، يخلق تفاوتا في 
األداء مؤثرا بالضرورة على الهدف العام للعملية 
القضائية، وهو تحقيق العدالة، ولن يتأتى ذلك 
إال بخلق التوازن التنظيمي والوضع القانوني.

واألمر هنا ال يتعلق بمجرد مطالبة للمحامين 
بل يتعلق األمر بنتائج ومخرجات الحوار الوطني 
حول إصالح منظومة العدالة وما انتهى إليه من 

ميثاق قدم أمام أعلى سلطة في البالد.
ثالثا: المعطى اآلخر الذي يجري الحوار اليوم 
لغالبية  في ظله هو الوضع االجتماعي السيء 
المحامين نتيجة عوامل كثيرة، ذلك أن المحاماة 
جزء من بنية المجتمع تتفاعل معه سلبا وإيجابا 

وتنعكس عليها وضعيته صعودا ونزوال.
يعد  لم  العالم  في  اليوم  القانون  وباعتبار 
مجرد منظم للعالقات واألوضاع بل محفزا على 
قانون  يكون مشروع  أن  ينبغي  فإنه  تطويرها، 
المهنة فاتحا آلفاق جديدة لعمل المحامين موسعا 
عن  دفاعا  ليس  ذلك  بأن  علما  الختصاصاتهم، 
المبادئ  ألح��د  تنزيل  هو  بل  فقط  المحامين 
المستنير  الولوج  وهو  األساسية،  الحقوقية 
للعدالة لكافة المواطنين وفي كل القضايا وهو 

ما ال يتصور إال عن طريق المحامي.
إن  بالقول  كلمته  البصراوي  النقيب  وختم 
النجاعة ليست مجرد إنتاج وأرقام بل هي جودة 
أحكام. والدفاع ليس مجرد شكلية بل هو مساهمة 
فعلية في صنع الحكم وجودته، والمحاماة في 
المغرب ليست مجرد مهنة للعيش بل هي مساهمة 

في بناء المسار الديمقراطي للبالد.
ومن أجل التداول الرصين والتدارس العميق 
المحامين  قطاع  استدعى  ال��م��وض��وع،  لهذا 
األنصاري،  الواحد  عبد  من  كال  االتحاديين، 
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعدد 
من النقباء: النقيب عبدالرحيم الجامعي، النقيب 
إدريس شاطر، النقيب  عبد اهلل درميش والنقيب 
عبد اللطيف اعمو، فضال عن عبد الكبير طبيح، 
النواب  بمجلس  والتشريع  العدل  لجنة  رئيس 

سابقا.

تصوير : املساوي
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بإحدى  تتعلق  مداخلة  شاطر  إدري��س  النقيب  قدم 
جمعية  لقاءات  في  معلقة  بقيت  التي  الخالفية  النقط 
هيئات المحامين ووزارة العدل، وهي المجلس الوطني 

للمحامين.
في بداية مداخلته، قدم النقيب إدريس شاطر التجربة 
الفرنسية المتعلقة بهذا المجلس، والتي تخص مجلس 
وكان   ،1990 دجنبر   31 في  أحدث  الذي  فرنسا  هيئة 
اختصاصات  أنه سيأخذ  يظنون  وكانوا  محل خالف، 
الهيئات، لكن، يقول النقيب شاطر، سيثبت بعد 33 سنة 
أن المجلس من أحسن االطارات التي أعطت تقدما ملموسا 

للمحاماة بفرنسا.
وبخصوص اختصاص مجلس هيئة المحامين بفرنسا، 
حدده النقيب إدريس شاطر في إبداء الرأي في التشريعات، 

التوحيد، تكوين المحامين وقبول المحامين األجانب.
وأبرز النقيب شاطر والرئيس السابق لجمعية هيئات 
المحامين، االعتزاز بما قدمته الجمعية في الماضي  وما 

انسحاب  إلى   أشار  المقابل  وفي  مستقبال،  ستقدمه 
الهيئة، وما وقع مؤخرا  الجمعية بعد االنتخابات من 
قبيل مؤتمر الجمعية، الذي انعقد بالعيون. مسجال أن 

المجلس سيكون مكونا من أعضاء مجالس الهيئات.
كما انتقد النقيب شاكر بعض مظاهر االختالف لدى 
القوانين  في  »مختلفون  ب�  ذلك  عن  معبرا  الهيئات، 
الداخلية، مختلفون في الرسوم ومختلفون في صندوق 
ال  لماذا  اآلن:«  نفس  في  متسائال  للهيئات«،  األداءات 
يكون هذا المجلس هيئة استئنافية تبت في االستئناف«.
وبالموازاة مع ذلك، شدد النقيب شاطر على أن هذا 
المجلس الوطني سيكون مجلسا وطنيا تنسيقيا وقراراته 

ملزمة باعتبار أن المهنة في حاجة إلى الوحدة.
سلطة  مابين  الجمع  لعدم  بالدعوة  مداخلته  وختم 
المتابعة والمحاكمة في ما يتعلق بالتأديب، مشددا على 
أنه ال يجب إعطاء سلطة المتابعة والتأديب لهيئة واحدة.

تطرقت  مداخلة  طبيح  الكبير  عبد  قدم 
السابق  المهنة  قانون  إلى تجربة خروج 
واجهت  التي  والصعوبات  الوجود  إلى 
على  يحرصون  ك��ان��وا  ال���ذي  الفاعلين 
القانون  هذا  أن  إلى  اإلشارة  مع  تنزيله، 
الذي يوجد حاليا فيه إيجابيات ومكتسبات،  
كما يتضمن سلبيات أبانت عنها الممارسة 
عرفتها  التي  والمستجدات  والتطورات 

البالد.
المحاميات والمحامين  أن  وذكر طبيح 
العدل  لوزير  مسودة  مجرد  أمام  اليوم، 
ولم ترتق بعد إلى مشروع قانون، وبفعل 
التجربة المهنية والسياسية والبرلمانية،  
مسار  ينتظرها  المسودة  ه��ذه  أن  ذك��ر 

تنظيمي وتشريعي كي تخرج إلى الوجود 
بعد التوافق عليها والعمل على والدتها بعد 
مخاض عسير، مذكرا بالتجربة السابقة: 
بالبرلمان على  الممثلون  المحامون  عمل 
التوافق على قانون المهنة السابق لكن تم 
تجميده في ثالجة األمانة العامة للحكومة.
وحذر طبيح من عدم إيالء نقطة الحسابات 
أهمية بالغة في قانون المهنة، كاشفا أن في 
التجربة السابقة كانت هذه النقطة سببا 
األمانة  ثالجة  داخل  تجميده  في  حقيقيا 

العامة للحكومة.
الحالي  الوضع  المتحدث  انتقد  كما 
أثر  ال  أن��ه  مستغربا  المحاماة،  لمهنة 
لدستور 2011، وكأننا مازلنا نعيش  في 

إطار دستور 1996، وساق مثاال صارخا 
عن ذلك حيث تم تخويل للوكيل القضائي 
اختصاص الترافع؟ وتحدث أيضا عن دورية 
التجاء  على  تنص  التي  الداخلية  لوزير 
الجماعات الترابية إلى الوكيل القضائي 

وليس المحاكم.
وشدد طبيح على أن في الممارسة المهنية 
ضرورة التنصيص على المسطرة الكتابية، 
مشيرا في نفس الوقت إلى أن المهنة هي 
المشغل الثاني بعد الدولة، ونبه كذلك إلى 
واقع الحال، أن المحامين قد أخرجوا من 
الوكالة  كذلك  منتقدا  القضائي،  التنظيم 
المكتوبة واصفا ذلك بأنه حق أريد به باطل، 
باعتبار أن مشكل الوكالة غير مطروح اليوم.

مصداقية  أهمية  على  طبيح  أك��د  كما 
االستثمار  جلب  في  والعدالة  القضاء 
تقرير  أن  إلى  مشيرا  بالبالد،  والتنمية 
األحكام  لجودة  تطرق  التنموي  النموذج 
التنمية،  بعوائق  وربطها  القضاء  في 
دسترة  عدم  من  بالرغم  أنه  على  وسجل 
مهنة المحاماة بشكل واضح،  إال أن مهام 

مهنة المحاماة مدسترة بشكل قوي.
الوطني  المجلس  أن  المتحدث  واعتبر 
مؤسسة استئنافية ستخدم مهنة المحاماة 
كثيرا، مبرزا أن المكاتب األجنبية ستدخل 
بجميع اللغات، لكن اليجب أن تقدم المكاتب 
األجنبية بشكل مستقل، داعيا إلى ضرورة 
أن تخضع هذه المكاتب لمؤسسة النقيب.

رئي�س لجنة العدل والت�سريع بمجل�س النواب �سابقا عبدالكبير طبيح 
ي�ستعر�س �سعوبات وتحديات اإخراج م�سروع قانون المهنة  

النقيب اإدري�س �ساطر: 
المجل�س الوطني للمحامين 

�سيكون هيئة ا�ستئنافية موحدة
في مستهل مداخلة له قدمها في هذه الندوة، تساءل النقيب 
هل نحن ننتظر تحقيق القفزة  عبد الرحيم الجامعي، قائال: 
النوعية التي تقدم المهنة؟ وهل هناك نية سياسية حقيقية 
االستراتيجي  اإلصالح  إطار  في  المحاماة  بمهنة  للنهوض 
»منذ  أنه  إلى  الصدد  نفس  في  منبها  والقضاء؟   للعدالة 
سنة2011 إلى اليوم لم تزد المهنة إال تهميشا، في الوقت 
الذي كنا نرى المزيد من االهتمام بالسلطة القضائية والنيابة 

العامة«.
وتوجه النقيب الجامعي إلى األحزاب السياسية ذات الثقل 
والوزن السياسيين، كحزب االتحاد االشتراكي، من أجل الدفاع 
محتاجون  »إننا  اإلطار  هذا  في  وقال  المحاماة،  مهنة  عن 

ألصوات سياسية قوية للدفاع عن المهنة«.
وأشار النقيب الجامعي إلى مظاهر األزمة المتعلقة بمهنة 
المحاماة، وفي مقدمتها هشاشة مسودة القانون الجديد، وعدم 
مسايرته للوضع االقتصادي واالجتماعي، هشاشة المؤسسات 
النقيب  مؤسسة  المهنية،  المؤسسات  وهشاشة  اإلداري��ة، 
ومؤسسة المجلس، داعيا إلى ضرورة استخالص الدروس.

كما لفت النقيب الجامعي النظر إلى أن المهنة تشكو من 
اختالالت في القيم داخل النظام المهني، ثم إن موقع الحق 
في الدفاع ضعيف إلى اليوم، داعيا الى ضرورة قيام مركز 
الحق في الدفاع في قانون المهنة بمظاهر حقيقية باعتبار أن 
الحق في الدفاع هو الضامن لألمن القانوني واألمن القضائي. 
باإلضافة إلى مسطرة االنتخاب التي طالب النقيب، بالتفكير 
الدخول في  المؤسسات لتجنب  البدائل من أجل تقوية  في 

معارك مستقبلية بعد االنتخابات.
وبالنسبة للمجلس الوطني للمحامين، أكد النقيب الجامعي 
تفتح  إضافية  قوة  وإلى  موحد  إلى  محتاجة  هيئة   17 أن 
آفاق المحاماة، داعيا إلى ضرورة االتفاق على هذا المجلس 
يزاحم  وال  الجمعية  عن  ببديل  ليس  فهو  واختصاصاته، 

المؤسسات.
يدها  العدل  وزارة  ترفع  بأن  الجامعي  النقيب  طالب  كما 
عن مهنة المحاماة، وساق مثالين بهذا الخصوص، أولهما 
الذي أعلن  المحامين،  »تسجيل المحامين، ثم معهد تكوين 

عنه منذ ثالثين سنة ولم ينفذ ولم نعرف أي شيء عنه«.

النقيب عبدالرحيم الجامعي: 
هل هناك نية �سيا�سية حقيقية 

للنهو�س بمهنة المحاماة؟

في مداخلته أكد النقيب عبد اللطيف اعمو  أن ما يعيق 
االستثمار وتحقيقه بالبالد هو األمن القضائي والعدل، 

وتساءل عن ماهية اإلصالح الذي نريده؟
 مشددا على أن التشخيص متفق عليه لكن التحليل 
تحكمه العاطفة والمشاعر في حين نعيش عصرا آخر، مبرزا 
أن إصالحات 1993 وإصالحات 2008 ظرفية، جاءت في 
مرحلة تاريخية تميزت بالمصالحة مع المجتمع والعدالة 

االنتقالية، ولها تأثيراتها على القوانين.
لذلك يدعو النقيب اعمو الستحضار السياق العام الذي 
توجد فيه اإلصالحات كمدخل لتجديد األهداف المرحلية 

واالستراتيجية والقريبة والبعيدة المدى.
وسجل أن هناك 17 هيئة، متسائال : هل نحن في حاجة 
إلى التعدد واالنقسام أم الى الوحدة؟ مشددا على أن هذا 
السياق يتسم بمطلب الواقع الديمقراطي واألوطوقراطي، 
مستغربا أن هناك مؤسسات نص عليها دستور 2011 لم 

تنزل بعد ومؤسسات أخرى لم تفعل.
وعدد النقيب اوعمو ما أسماه التحديات والتحذيرات 
التي تواجه مهنة المحاماة، متسائال في ذات الوقت هل 
نسير في وضع التجزئة والتقسيم أم وضع إطار لوحدة 

المحاماة؟
ودعا النقيب اعمو إلى تحديد أوال، المنطلقات لمباشرة 
في  المحاماة  مهنة  إدماح  الالزمة لضرورة  اإلصالحات 
فضاءاتها المجتمعية واالقتصادية مع ضرورة استدراك 
التراكم الحاصل في الممارسة، والتأكيد على وضع مهنة 
المحاماة كركيزة ذات الصبغة العمومية بنص تشريعي، 
لتحقيق  أساسية  كركيزة  المهنة  على  أيضا  والتأكيد 
المحاماة، ألن هدفها تحقيق  ، بدسترة  العدالة. مطالبا 
العدالة، كمؤسسة مستقلة وانخراط المحاماة في دولة 
الحق والقانون والمحاكمة العادلة والحرص على مصداقية 

المواثيق الدولية.

النقيب عبد اللطيف اعمو: 
�سرورة د�سترة مهنة المحاماة 

كموؤ�س�سة م�ستقلة
قدم النقيب عبداهلل درميش وجهة نظر مخالفة متعلقة 
بقانون المهنة، رافضا أن يدخل في تشخيص واقع حال 
المهنة، إيمانا منه أن الواقع يتحدث عن الواقع،  »ولسنا في 
حاجة لقلب المواجع«، وأشار إلى أن قانون المهنة الحالي، 
قانون جيد وموضوع من طرف المحاميات والمحامين، 
موضخا أنه عاش مخاض هذا القانون حيث كان مقررا له.

وأقر النقيب درميش بأن الراحل محمد بوزوبع، الوزير 
السابق بوزارة العدل، هو من كان له الفضل بخروج هذا 
القانون إلى الوجود بفضل الدعم السياسي لحزب االتحاد 
قال  بوزوبع  الراحل  أن  مذكرا  البرلمان.  في  االشتراكي 
إن المحامين هم الذين يضعون قانونهم وليس  أنذاك » 

جهة أخرى«.
ويرى النقيب درميش أن قانون المهنة الحالي اليزال 
صالحا لكنه يحتاج إلى تحيين حسب المستجدات  التي 
يتعين على المحامين مواكبتها، مستدركا كالمه »لكن هذا 

قدرنا، جاء المشروع الجديد! .«

وحذر النقيب في إطار انتقاده للمسودة الحالية لقانون 
المهنة، من مساهمتها في تقليص صالحيات المحامي، 
مع اإلشارة إلى قانون الجماعات الترابية الذي يتضمن 
المساعد الترابي، وهو الذي يعين المحامي عند االقتضاء، 

ثم قانون المنافسة.
كما أشار النقيب درميش أيضا إلى ما أسماه ببعض 
الحيل القانونية مثل معاهد التكوين للمحامي، التي  تم 
اإلعالن عنها في 1994 لكن نجد مقتضيات قانونية تقول: 
نسيان  عدم  على  تنظيمي«...مشددا  »سيصدر بها نص 
العنصر البشري، ثم سجل على أن مشروع القانون غيب 
والنموذج  القانونية  المقتضيات  في  والتقاليد  األعراف 

التنموي الجديد الذي تحدث عن جودة األحكام .
وخلص النقيب درميش إلى أن مهنة المحاماة ترتكز على 
ركيزتين أساسيتين، أوالهما معهد التكوين المستمر، ثم 
توسيع مجال المحامي، وهناك مجاالت لم تفعل، كمجال 
الوساطة والتحكيم، الوكالة  الرياضية، الملكية الصناعية .

النقيب عبداهلل درمي�س:  
التكوين الم�ستمر وتو�سيع 

مجاالت المحامي

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2023/03/19/18

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 

رقم: 07/م.ت.ص/ع/2023
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
اشغال  ب:  املتعلق  العروض  طلب 
ابي  ملجمع  الخارجية  اإلضاءة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  رقراق 
قطاع املاء-  واملاء الصالح للشرب- 

الرباط 
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
للتوريدات  التقديري  الثمن  يحدد 

في 1.797.240,00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

17.972,00درهم
زيارة املوقع   

املشروع  ملوقع  محبذة  زيارة  تنظم 
الساعة  على   2023/04/06 يوم 
بمقر  صباحا.  والنصف  العاشرة 
الكائنة  العامة  الوسائل  مديرية 
الرمز  الوزاني  بلحسن  بشارع 

البريدي 10220 الرباط .
من  االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
 - للشرب   الصالح  للكهرباء واملاء 

الرباط.
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

يمكن االطالع على ملف االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.gov.
 ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
إلى  العروض مقابل وصل  تودع   -
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء قبل تاريخ و ساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ و ساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة

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

األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2023/04/13 على 
بالبناية  صباحا  العاشرة  الساعة 
??G الكائنة بشارع محمد بلحسن 
 10220 البريدي  الرمز  الوزاني 

الرباط
ع.س.ن/868/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2175

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: السالوي محمد
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  محمد،  السالوي  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  محمد  السالوي  بتبليغ 
رقم  املدني  امللف  في   2486 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2175
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/20
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
6025.77درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
السالوي  السيد  القيم  ويشعر 
يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن  محمد 
ملقتضيات  طبقا  تبليغ،  بمثابة 
املسطرة  قانون  من   441 الفصل 
الطعن  أجل  وأن  املدنية، 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/874/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2129

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: رضوان األزهري
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  األزهري،  رضوان  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  األزهري  رضوان  بتبليغ 
رقم  مدني  امللف  في   2322 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2129
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
درهم   6574,24 مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
رضوان  السيد  القيم  ويشعر 
الحكم  هذا  نشر  أن  األزهري 
طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر 
قانون  من   441 الفصل  ملقتضيات 
الطعن  أجل  وأن  املدنية،  املسطرة 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/875/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2130

لفائدة: الشركة العامة املغربية 

لألبناك  
ضد: العماري محمد

االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  محمد،  العماري  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  محمد  العماري  بتبليغ 
رقم  مدني  امللف  في   2323 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2130
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
7146,05درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
ويشعر القيم السيد العماري محمد 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/876/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2170

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: املير عبد الواحد
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  الواحد،  عبد  املير  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  الواحد  عبد  املير  بتبليغ 
رقم  املدني  امللف  في   2481 عدد 

عن  الصادر   2022/1203/2170
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/20
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
عن  7486.62درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
عبد  املير  السيد  القيم  ويشعر 
الحكم  هذا  نشر  أن  الواحد 
طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر 
قانون  من   441 الفصل  ملقتضيات 
الطعن  أجل  وأن  املدنية،  املسطرة 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/877/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2142

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: ادريس بونخلة
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  بونخلة،  ادريس  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  بونخلة  ادريس  بتبليغ 
رقم  مدني  امللف  في   2302 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2142
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
7523,40درهم  مبلغ:  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
ويشعر القيم السيد ادريس بونخلة 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/878/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2178

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: زيدان منير
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
السيد زيدان منير، وبناء على طلب 
نيابة  العلج  العالي  عبد  األستاذ 
املغربية  العامة  الشركة  موكله  عن 
منير  زيدان  بتبليغ  نقوم  لألبناك، 
بالحكم عدد 2787 في امللف املدني 
الصادر   2022/1203/2178 رقم 
بفاس  االبتدائية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2022/07/04، حيث قضت 
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
7956.23درهم  مبلغ  القانوني 
التأخير  فوائد  مع  الدين  أصل  عن 
تاريخ  غاية  إلى  الحكم  تاريخ  من 
التنفيذ وبتحميله الصائر وتحديد 
وبرفض  األدنى  في  اإلجبار  مدة 
باقي الطلب وذلك بواسطة اإلشهار.

منير  زيدان  السيد  القيم  ويشعر 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.

ع.س.ن/879/إ.د
*************
اململكة املغربية
وزارة العدل 

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2141

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: اكزم زينب
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيبة  عن  قيما  بصفته  بفاس 
السيدة اكزم زينب، وبناء على طلب 
نيابة  العلج  العالي  عبد  األستاذ 
املغربية  العامة  الشركة  موكله  عن 
زينب  اكزم  بتبليغ  نقوم  لألبناك، 
بالحكم عدد 2786 في امللف مدني 
الصادر   2022/1203/2141 رقم 
بفاس  االبتدائية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2022/07/04، حيث قضت 
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليها  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
8430,21درهم  مبلغ  القانوني 
من  التأخير  فوائد  مع  الدين  أصل 
الصائر  وبتحميلها  الحكم  تاريخ 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
زينب  اكزم  السيدة  القيم  ويشعر 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/880/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2127

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: وهيب عمر
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
السيد وهيب عمر، وبناء على طلب 
نيابة  العلج  العالي  عبد  األستاذ 
املغربية  العامة  الشركة  موكله  عن 
عمر  وهيب  بتبليغ  نقوم  لألبناك، 
بالحكم عدد 2320 في امللف مدني 
الصادر   2022/1203/2127 رقم 
بفاس  االبتدائية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2022/06/13، حيث قضت 
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
8811,86درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
عمر  وهيب  السيد  القيم  ويشعر 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/881/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2147

لفائدة: الشركة العامة
املغربية لألبناك  

ضد: القادري الحساني اليمني 
املفضل

االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
اليمني  الحساني  القادري  السيد 
األستاذ  طلب  على  وبناء  املفضل، 
عبد العالي العلج نيابة عن موكله 
لألبناك،  املغربية  العامة  الشركة 
الحساني  القادري  بتبليغ  نقوم 
بالحكم  خالد  املفضل  اليمني 
رقم  مدني  امللف  في   2306 عدد 

عن  الصادر   2022/1203/2147
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
9147,00درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
القادري  السيد  القيم  ويشعر 
نشر  أن  املفضل  اليمني  الحساني 
تبليغ،  بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا 
من   441 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
أجل  وأن  املدنية،  املسطرة  قانون 
ثالثون  مدته  باالستئناف  الطعن 
)30( يوما ابتداء من انتهاء ثالثني 
يوما من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/882/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2173

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: عبد الصمد البقالي
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  البقالي،  الصمد  عبد  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بتبليغ عبد الصمد البقالي بالحكم 
رقم  املدني  امللف  في   2484 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2173
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/20
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
عن  5460.62درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
الصمد  عبد  السيد  القيم  ويشعر 
الحكم  هذا  نشر  أن  البقالي 
طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر 
قانون  من   441 الفصل  ملقتضيات 
الطعن  أجل  وأن  املدنية،  املسطرة 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/883/إ.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

املحكمة التجارية بفاس
إعالن قضائي

تبليغ حكم غيابي في إطار الفصل 
441 من ق.م.م

تاريخ تعليق اإلعالن: 
ملف التبليغ عدد: 
2021/8411/1310

بناء على الدعوى املرفوعة من طرف 
الشركة العامة املغربية لألبناك في 
الكائن  القانوني  ممثلها  شخص 
شارع   55 برقم  االجتماعي  مقرها 

عبد املومن الدار البيضاء.
معها  املخابرة  محل  والجاعلة 
العلج  العالي  عبد  األستاذ  بمكتب 

املحامي بهيئة وجدة
عمار   - رشد  ابن  بشارع  والقاطن 

العلج - الشقة رقم 13 وجدة.
ضد: السيد خاوا

القاطن بتجزئة وليلي إقامة كارفور 
القوات  شارع   13 رقم  الشقة 
في  املطلوب  فاس.  امللكية  املسلحة 

حقه قيم.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفاس أنه صدر 
بتاريخ   2403 عدد  تحت  حكم 
التجاري  امللف  في   2021/10/12
رقم 2020/8210/1987 قضى بما 

يلي:
العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت 

ابتدائيا وغيابيا بقيم:
في الشكل: بقبول الطلب.

املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
املدعية  لفائدة  محمد  خاوا  عليه 
لألبناك  املغربية  العامة  الشركة 
القانوني مبلغ  في شخص ممثلها 
18065,51درهم )ثمانية عشر ألفا 
وواحد  درهما  وستون  وخمسة 

وخمسون سنتيما( عن أصل الدين 
تاريخ  من  القانونية  الفوائد  مع 
وتحميله  التنفيذ،  يوم  إلى  الحكم 
الصائر وتحديد مدة اإلكراه البدني 
باقي  ورفض  األدنى  الحد  في 

الطلبات.
اليوم  في  الحكم  صدر  وبهذا 

والشهر والسنة أعاله
إلى  املذكور  الحكم  تبليغ  تم  وقد 
طاهري  الشريف  السيد  القيم 
بتاريخ:  إقليمي  قضائي  منتدب 

.2023/03/10
انتهاء  بعد  يسري  الطعن  أجل  إن 

األجل القانوني.
ع.س.ن/884/إ.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة العدل
املحكمة التجارية بفاس

إعالن قضائي
تبليغ حكم غيابي في إطار الفصل 

441 من ق.م.م
تاريخ تعليق اإلعالن: 

2023/03/10
بناء على الدعوى املرفوعة من طرف 
الشركة العامة املغربية لألبناك في 
عنوانه  القانوني  ممثلها  شخص 
 20100 55 شارع عبد املومن  رقم 
دفاعه  بواسطة  البيضاء،  الدار 
األستاذ عبد العالي العلج املحامي 

بوجدة.
ش.م.م  سايس  هيدرو  شركة  ضد: 
في   STE HYDRRO SAISS
عنوانه  القانوني،  ممثلها  شخص 
 64 رقم  قباج  قيسارية   10 رقم 
الجديدة  املدينة  نوفمبر   16 طريق 

فاس.
الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
أنه  بفاس  التجارية  باملحكمة 
بتاريخ   2016 رقم  حكم  صدر 
التجاري  امللف  في   2021/07/12
بما  قضى   2021/8210/84 رقم 

يلي:
العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت 

ابتدائيا وغيابيا
في الشكل: بقبول الدعوى.

املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
 STE سايس  هيدرو  شركة  عليها 
شخص  في   HYDRRO SAISS
املدعية  لفائدة  القانوني  ممثلها 
لألبناك  املغربية  العامة  الشركة 
القانوني مبلغ  في شخص ممثلها 
في  واملحدد  بذمتها  املتخلد  الدين 
وثمانون  وستمائة  ألفا  عشر  ستة 
سنتيما  وعشرون  وسبعة  درهما 
مع  16.680,27درهم(  )هكذا: 
الفوائد القانونية من تاريخ الحكم 
وبتحميلها  التنفيذ  تاريخ  إلى 

الصائر وبرفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر 
رقم  امللف  في  أعاله  والسنة 
تالوته  وتمت   2021/8210/84
بقاعة  املنعقدة  العلنية  بالجلسة 

الجلسات االعتيادية.
عن  الصادر  األمر  على  بناء 
التجارية  املحكمة  رئيس  السيد 
2022/8103/803 القاضي بتبليغ 

هذا الحكم الغيابي بواسطة القيم
إلى  املذكور  الحكم  تبليغ  تم  وقد 
طاهري  الشريف  السيد  القيم 

بتاريخ 2023/01/09.
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن  كما 
تم  اإلعالن  تعليق  أن  الضبط 

بتاريخ 10/03/2023.
وأن أجل الطعن يسري بعد انتهاء 

األجل القانوني.
ع.س.ن/885/إ.د

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

محكمة االستئناف التجارية بفاس
املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع أصل 
تجاري

ملف عدد: 2022/20
حساب عدد: 2777

بمقتضى عقد رسمي حرره األستاذ 
بوجدة،  املوثق  داري،  ابراهيم 
مسجل   ،2022/05/09 بتاريخ 
 ،2022/05/11 بتاريخ  بوجدة 
الساكن  غدي:  أحمد  السيد:  باع 
بالناظور، دوار عفرا بني بويفرور.

للسيد: عبد الرفيع املرضي: الساكن 
بالناظور، حي املطار.

املستغل  التجاري  األصل  جميع 
 ،«KIWI» الشعار  تحت  كمقهى 
الكائن بوجدة شارع عبد الرحمان 
بالسجل  املقيد   ،190 رقم  بوعبيد 
التجاري تحت عدد 68522 تحليلي، 
ألف  ثالثمائة  قدره  إجمالي  بثمن 

درهم )300000.00درهم(.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  خمسة عشر 
من   84 للمادة  الثانية-تطبيقا 

مدونة التجارة.
ع.س.ن/888/إ.د
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اطلع وفد من الكونغرس األمريكي، 
خالل زيارته إلى المغرب من 13 إلى 17 
مارس الجاري، على دينامية التنمية 
وادي  الداخلة-  جهة  تشهدها  التي 
الذهب، كما التقى بعدد من المسؤولين 
المحليين وزار عدة وحدات صناعية.

وخالل زيارته للجهة، التقى الوفد 
األمريكي المكون من سيلفيا غارسيا 
إسبايات  وأدريانو  تكساس(  )والية 
وسالود كارباخال )والية  )نيويورك( 
كاليفورنيا(، بعامل إقليم وادي الذهب 
لمين بنعمر، ونائب رئيس مجلس جهة 
الداخلة - وادي الذهب، موالي بوتال 
لمباركي، بحضور منتخبين محليين.

ال��ل��ق��اءات فرصة  وش��ك��ل��ت ه���ذه 
بالنسبة للوفد األمريكي للتعرف على 
أوجه التقدم الكبير التي تحققت في 
الجهة تحت قيادة جاللة الملك محمد 
التنموية  البرامج  وك��ذا  ال��س��ادس، 
الجارية، فضال عن المساهمة الفعالة 
للنساء والشباب بالجهة في السياسة 

المحلية وتدبير الشؤون العمومية.
كما تم تسليط الضوء على اإلمكانات 
الجهة،  بها  تزخر  التي  والمؤهالت 
كبوابة للمملكة نحو عمقها اإلفريقي، 
وكذا فرص األعمال واالستثمار وخاصة 

في مجاالت الفالحة والصيد البحري 
المائية  األحياء  وتربية  والسياحة 
الوقع  وك��ذا  المتجددة،  والطاقات 
اإليجابي للميناء الجديد الذي يوجد 
قيد اإلنشاء، والذي سيجعل من الجهة 
مركزا اقتصاديا حقيقيا بالنسبة لغرب 

إفريقيا.
على  أيضا  األمريكي  الوفد  واطلع 
هذه  تنمية  مجال  في  المحرز  التقدم 
الجهة، خصوصا في ما يتعلق ببرامج 
إطار  في  الجارية،  األمريكي  التعاون 
أوسطية  ال��ش��رق  الشراكة  م��ب��ادرة 
المخصصة للمغرب، وكذا المبادرات 

االجتماعية  القطاعات  في  المتخذة 
الحيوية، السيما الصحة والتعليم.

وفي أعقاب هذه اللقاءات، أبرز عضو 
الكونغرس األمريكي، أدريانو إسبايات، 
في تصريح صحافي، أن زيارة أعضاء 
الكونغرس األمريكي إلى جهة الداخلة-

وادي الذهب أتاحت لهم التعرف عن 
في  المحرز  التقدم  أوج��ه  على  كثب 
الجهة في مختلف الميادين، وتطلعات 
في  لتنميتها  المحليين  المسؤولين 
إطار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه 

المغرب.

وعلى إثر لقاءاتهم مع المسؤولين 
المحليين، قام أعضاء الوفد األمريكي 
بزيارات ميدانية للعديد من المشاريع 
المنجزة، حيث الحظ عن كثب الجهود 
المبذولة من أجل ضمان تنمية شاملة 

ومندمجة للجهة.
وحدة  الوفد  زار  اإلطار،  هذا  وفي 
من  جزء  تعد  التي  األسماك  معالجة 
مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية 
المنجزة خالل السنوات األخيرة في 

الجهة، والتي تساهم في ازدهارها.
كما قام الوفد بزيارة لمركز الصناعة 
التقليدية »دار الصانعة«، الذي يساهم 
في تمكين نساء الجهة على الصعيدين 
االجتماعي واالقتصادي. واطلع الوفد 
أيضا خالل الزيارة على غنى التراث 
و الثقافة الحسانية، كجزء ال يتجزأ 

من الهوية الوطنية المتعددة.
اجتمع  للمملكة،  زيارتهم  وخ��الل 
برئيس  األم��ري��ك��ي  ال��وف��د  أع��ض��اء 
الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس 
النواب، راشيد الطالبي العلمي، ووزير 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، كما زاروا مدن الرباط وطنجة 

والدار البيضاء.

ثالثة مقررين اأمميين ي�سائلون الجزائر حول انتهاكات 
حرية الإعالم والتعبير والحق في المحاكمة العادلة

عبر ثالثة مقررين خاصين لألمم المتحدة في 
مجاالت حقوق اإلنسان عن قلقهم بخصوص 
والحق في  والتعبير  اإلعالم  انتهاكات حرية 

المحاكمة العادلة بالجزائر.
وجهها  مشتركة  مراسلة  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
المعني  الخاص  المقرر  الجزائرية  للسلطات 
بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، 
التجمع  في  بالحق  المعني  الخاص  والمقرر 
بتعزيز  المعني  الخاص  والمقرر  السلمي 
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في 
مكافحة اإلرهاب، على خلفية محاكمة الصحفي 
إحسان القاضي، مدير محطة »راديو إم« وموقع 

»مغرب إيمرجون« اإلخباري.
وأعرب المقررون عن قلقهم بشأن »االنتهاك 
أثناء  العادلة  المحاكمة  لمعايير  المحتمل 
توقيف القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه 
بالتهم  إبالغه  في  بمحام وحقه  االتصال  في 

الموجهة إليه«.
وانتقدت المراسلة األساس القانوني الغامض 
للتهم الموجهة إلى إحسان القاضي، والتي تتعلق 
وتفتيش  لشركته،  قانوني  غير  تمويل  بتلقي 
الشرطة للمؤسستين اإلعالميتين المستقلتين، 
أنها  يبدو  التي  القانونية  اإلجراءات  وخلفيات 

مرتبطة بأنشطتهما الصحفية.
انزعاجهم  عن  األمميون  المقررون  وعبر 
واستهداف  ناقد  لصحفي  الفعلي  اإلسكات  من 
اثنين من وسائل اإلعالم المستقلة، مما له تأثير 
سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، منددين ب� 
»إساءة استخدام التدابير األمنية فيما يبدو أنها 
وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام 

األول لمنع التعبير اإلعالمي، وبالتالي الحد من 
مشاركة المجتمع األوسع في الشؤون السياسية«.
وحذرت الوثيقة من التداعيات األوسع لحالة 
إحسان القاضي و«راديو إم« و«مغرب إميرجون« 
في  اإلعالم  وسائل  وحرية  التعبير  حرية  على 
الجزائر، من خالل التأثير الرادع الذي قد يكون 
لها على األفراد، بما في ذلك الصحفيين والعاملين 
في مجال اإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان، 
الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم والتظاهر 
سلميا والمشاركة في الحياة العامة والسياسية 

في الجزائر.
الجزائرية  السلطات  من  المقررون  وطلب 
تقديم إيضاحات حول الدوافع القانونية العتقال 

واحتجاز الصحفي والتهم الموجهة إليه ومدى 
توافق ذلك مع االلتزامات بالقانون الدولي لحقوق 
الصحة  ح��ول  معلومات  طلبوا  كما  اإلن��س��ان. 
اعتقاله  وظروف  للصحفي  والجسدية  النفسية 

وحقه في االتصال بعائلته وبممثله القانوني.
المقررين توضيح األسس  وشملت مطالبات 
اإلعالميتين  المؤسستين  لتفتيش  القانونية 
ومستند  إيميرجون«  و«مغرب  إم«  »راديو 
شرعية هذا اإلجراء. ودعيت السلطات الجزائرية 
إمكانية  المتخذة لضمان  اإلجراءات  تقديم  إلى 
في  المشروعة  لحقوقهم  الصحفيين  ممارسة 
حرية التعبير دون الخوف من تدابير انتقامية 

ومتابعات قضائية.

الكولومبي  الشيوخ  مجلس  أح��دث 
من  تتألف  المغرب  مع  مجموعة صداقة 
مجلس  رئيس  بينهم  م��ن  أع��ض��اء،   10

الشيوخ روي باريراس.
في القرار المحدث لمجموعة الصداقة 
مع البرلمان المغربي للفترة 2026-2022 
، تم التأكيد بشكل خاص على أن نائبي 
رئيس مجلس الشيوخ هم أيضا أعضاء 
أكبر  ، مما يمنحها وزنا  المجموعة  في 
يوليه  الذي  واالعتبار  االهتمام  بحجم 
مجلس الشيوخ الكولومبي للعالقات مع 

المغرب.
خيرمان  الصداقة  مجموعة  وي��رأس 
بالنكو، الرئيس السابق لمجلس النواب 
وعضو اللجنة األولى بمجلس الشيوخ. 
في  )عضو  المحافظين  ح��زب  ويمثل 

التحالف الحاكم(.
باإلضافة إلى روي باريراس عن الميثاق 
بيترو  غوستافو  للرئيس  التاريخي 
مجموعة  أعضاء  فإن  بالنكو،  وخيرمان 
الصداقة هم على التوالي ميغيل أنخيل 
لرئيس  األول  النائب  هيرنانديز،  بينتو 
مجلس الشيوخ، ممثال للحزب الليبرالي 
الحاكم(، هونوريو  التحالف  )عضو في 
ميغيل هنريكيز بينيدو ، النائب الثاني 
لرئيس مجلس الشيوخ، ممثال عن حزب 

الوسط الديمقراطي )معارضة(.
وتضم المجموعة أيضا ماريا خوسي 
الشيوخ  مجلس  لجنة  عضو  بيتزارو، 
التاريخي  الميثاق  عن  ممثلة  األول��ى، 
مورينو،  هولغوين  باوال  السلطة(،  )في 
الثانية  الشيوخ  مجلس  لجنة  عضو 
حزب  ممثلة  الخارجية(،  )الشؤون 
الوسط الديمقراطي )المعارضة(، فابيو 
اللجنة  رئيس   ، سالمي  أمين  راؤول 
عن  ممثال  ال��ش��ي��وخ،  لمجلس  األول���ى 
الحزب الليبرالي )عضو التحالف الحاكم(، 
زوالتا، عضو  خنيكو  ألفريدو  وخوسيه 

ممثال  الشيوخ،  بمجلس  الثالثة  اللجنة 
)عضو االتحاد االجتماعي   U عن حزب 
للوحدة الوطنية، عن التحالف الحاكم(، 
خوسي لويس بيريز أوويال ، عضو اللجنة 
الثانية في مجلس الشيوخ، ممثال عن حزب 
وإيفان  )المعارضة(  الراديكالي  التغيير 
اللجنة  عضو  فاسكيز،  نيم  ليونيداس 
، ممثال عن  الثانية في مجلس الشيوخ 
حزب التحالف األخضر )عضو التحالف 

الحاكم(.
وتضم مجموعة الصداقة مع المغرب 
شخصيات بارزة في المشهد السياسي 
والمعارضة.  األغلبية  في كولومبيا، من 
بين  من  أنه  إلى  أيضا  اإلش��ارة  وتجدر 
أعضاء المجموعة العشرة، هناك سبعة 
ينتمون إلى صفوف التحالف الحاكم الذي 
يدعم الرئيس بيترو وثالثة أعضاء ضمن 
الحرص على  أن  أي  المعارضة،  أحزاب 
عالقات جيدة مع المغرب يحظى باإلجماع 
داخل الطبقة السياسية، أغلبية ومعارضة 

على السواء.
باإلضافة إلى ذلك ، تمثل األحزاب التي 
ينتمي إليها األعضاء العشرة في مجموعة 
الصداقة 88.8 بالمائة من تركيبة مجلس 

الشيوخ.
ف��ي ن��ون��ب��ر ال��م��اض��ي، اع��ت��ب��ر روي 
المغرب  لقاء مع سفيرة  باريراس، عقب 
في كولومبيا، فريدة الوداية، أن المغرب 
في  لكولومبيا  استراتيجي«  »حليف 
العالقات  م��ب��رزا  ال��ع��رب��ي��ة،  المنطقة 
منذ  البلدين  تربط  التي  الدبلوماسية 

نصف قرن.
في  ب��اري��راس  تصريحات  وج���اءت 
أكتوبر  ف��ي  تبنيه  ت��م  ملتمس  أع��ق��اب 
108 من  63 من أصل  الماضي بأغلبية 
أعضاء مجلس الشيوخ، والذي أعرب فيه 
مجلس الشيوخ الكولومبية عن »رفضه 
القاطع« و »عدم موافقته المطلقة« على 
قرار الرئيس غوستافو بيترو االعتراف 

بالكيان الوهمي للبوليساريو.
إن وزن وقيمة األعضاء الذين يشكلون 
مجموعة الصداقة مع المغرب والعبارات 
نونبر  في  الصادر  للملتمس  الواضحة 
أن  مفادها  قوية  رسالة  تحمل  الماضي 
من  يعمل،  الكولومبي  الشيوخ  مجلس 
خالل إجراءات ملموسة، من أجل الحفاظ 
على العالقات مع المغرب من خالل دعم 

وحدته الترابية. 

اإحداث مجموعة �سداقة مع المغرب بمجل�س ال�سيوخ 
الكولومبي بم�ساركة القوى ال�سيا�سية الرئي�سية  
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بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة لمنتدى 
كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية والمقاوالت«، تنظم 
أساسي  كتحد  االبتكار  2023، حول موضوع  نسخة  
بالمغرب،  الحالية  التنموية  الظرفية  في  لالنخراط 
خصوصا وأن النموذج االقتصادي الجديد، الذي اعتمدته 
بالدنا يكرس تعزيز البحث واالبتكار باعتباره رافعة في 

جميع مجاالت التنمية.
تناول  المنتدى  من  النسخة  هذه  موضوع  يقترح 
باعتباره تحديا وفرصة  االبتكار  النقاش حول مسألة 
يمكن  الذي  الشيء  واحد.  آن  في  المستدامة  للتنمية 
من جعل العالقة بين المقاولة والجامعة عالقة مربحة 
ومهدا لالبتكار، ويتطلب كسب هذا التحدي شراكة عملية 
االجتماعيين  والفاعلين  الجامعة  بين  وهادفة  وفعالة 

واالقتصاديين.
 تهدف كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، من خالل هذا 
المنتدى، إلى خلق مساحة للتبادل وتعزيز التواصل وخلق 
فرص للقاء بين الطلبة، خريجي المستقبل، واألساتذة 
الباحثين ومسؤولي مختلف التكوينات الج��امعية، من 
جهة، ورؤساء ومسيري المقاوالت من جهة أخرى، كما 
أنها فرصة لتعزيز انفتاح ال�مجال األكاديمي على ال�مجال 
ال�مهني والمساهمة في دمج الكلية في بيئتها ومحيطها 

االقتصادي.
وحتى يتمكن الجميع من إغناء النقاش حول موضوع 
دورة هذه السنة، وللوقوف على احتياجات وانتظارات 
تنشيط  سيتم  مجددة،  أفكار  ولبلورة  الفاعلين  جميع 
رجال  من  نخبة  مساهمة  خالل  من  مستديرة  مائدة 
األعمال وبعض الفاعلين السوسيواقتصاديين. إضافة 
لذلك، خصصت أروقة للمقاوالت المشاركة في المنتدى 

تستقبل فيها الطلبة، خصوصا المقبلين على التخرج 
منهم، حيث سيلتقون بمدبِّري الموارد البشرية للقيام 
بالمقابالت وتقديم سيرهم الذاتية، كما أن هذه المقاوالت 
ستتاح لها أيضا فرصة التعريف بها وبمجال ريادتها 
ال�مدى  على  للتشغيل  االستراتيجية  خططها  وتقديم 

القصير وال�متوسط.
 كما أن برنامج هذا المنتدى كسابقيه، يقترح على 
الطلبة عددا من الورشات التكوينية، تمكنهم من الرفع 
من مستوى قابليتهم للتشغيل وإعداد اندماجهم المهني 
وتنمية الذات وتطوير روح المبادرة وصقل مؤهالتهم 

في مجال المقاوالتية.

»كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية ـ المقاولت »تنظم 
منتدى »الجامعة والمقاولة: تحدي البتكار الم�ستدام«

بالتعاون  والنهوض  اإلفريقي  التواصل  منظمة  نددت 
االقتصادي الدولي بالممارسات التي تقترفها »البوليساريو« 
إلبقاء ساكنة مخيمات تندوف رهينة أوضاع معيشية مأساوية.
 Ocapros( ال��ح��ك��وم��ي��ة  غ��ي��ر  ال��م��ن��ظ��م��ة  وأع���رب���ت 
ذات  وهي  بجنيف،  مقرها  يوجد  التي   )international
صفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 
المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء أوضاع حقوق اإلنسان في 
واالنتهاكات التي  مخيمات تندوف )جنوب-غرب الجزائر( 

ترتكبها جماعة »البوليساريو«.
الجمعة، ضمن  يوم  قدمته،  بيان  في  المنظمة  وتحدثت 
وضع  عن  اإلنسان،  حقوق  لمجلس   52 ال�  الدورة  أشغال 
نقص  بسبب  تندوف  مخيمات  في  اإلنسان  لحقوق  مروع 

خدمات التعليم واإلسكان واألمن والرعاية الصحية والبنية 
التحتية، ما يمنع التمتع بالحق في التنمية ويكرس سياسة 

فرض الجوع والبؤس والفقر على الساكنة.
إلى ممارسات ممنهجة ضد شرائح واسعة من  ونبهت 
ساكنة المخيمات تواجه أبشع أشكال العبودية. كما سلطت 
إلى بلدان  الذين يتم إرسالهم  الضوء على مأساة األطفال 
أخرى ليتم تبنيهم في بيئة أجنبية بعيدا عن أسرهم، مما 

يسبب الكثير من المآسي اإلنسانية.
ودعت المنظمة غير الحكومية المجتمع الدولي إلى اتخاذ 
على  الخارجة  الحالة  لهذه  حد  لوضع  الالزمة  اإلج��راءات 
القانون وتحمل كافة المسؤوليات لضمان حرية تنقل السكان 

والوصول إلى العدالة.

أشاد مجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون اإلسالمي في ختام أشغال 
دورته ال 49 التي انعقدت بنواكشوط 
بالجهود  م��ارس،   17 و   16 يومي 
المتواصلة التي يبذلها جاللة الملك 
محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 

بخصوص القضية الفلسطينية.
ال��دور  ك��ذل��ك،  المجلس،  وث��م��ن 
وكالة  به  تضطلع  ال��ذي  الملموس 
المنبثقة  الشريف  القدس  مال  بيت 
على  الحفاظ  في  القدس،  لجنة  عن 
ودعم  المدينة  لهذه  الديني  الطابع 

صمود المقدسيين.
وأكد المجلس، أيضا، على مركزية 
دور لجنة القدس، تحت رئاسة جاللة 
ال��م��ل��ك، ف��ي ال��ت��ص��دي ل��إج��راءات 
تقوم  التي  والمتصاعدة  الخطيرة 
بها السلطات اإلسرائيلية في مدينة 

القدس الشريف.
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  وك��ان 
وال��ت��ع��اون اإلف��ري��ق��ي وال��م��غ��ارب��ة 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  المقيمين 
المشارك  المملكة  وفد  ترأس  الذي 
خالل  أكد  قد  االجتماع،  أشغال  في 
افتتاح االجتماع، أن المملكة، وفي ظل 
ما تشهده األراضي الفلسطينية من 
تطورات متالحقة، تؤكد على الصفة 
المحورية للقضية الفلسطينية العادلة 
وعلى موقفها الثابت والراسخ منها.

وقال في كلمة بالمناسبة »بالنسبة 
يترأس  التي  المغربية،  للمملكة 
عاهلها صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، لجنة القدس، فإن القضية 

أولويات  إحدى  تمثل  الفلسطينية 
السياسة الخارجية للمملكة، والعنوان 
األبرز للعمل السياسي والدبلوماسي 
والمبادرات اإلنسانية التي يقوم بها 
المغرب تحت قيادة جاللته، من أجل 
للشعب  المشروعة  الحقوق  نصرة 
الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس 
ووضعها  الديني  طابعها  وصيانة 
التاريخية  وه��وي��ت��ه��ا  ال��ق��ان��ون��ي 
والحضارية، وكذا العمل على تحسين 
الظروف الحياتية للساكنة المقدسية 
عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، 

الذراع التنفيذية للجنة القدس.
خارجية  وزراء  مجلس  نوه  كما 
بالدور  اإلسالمي،   التعاون  منظمة 
الريادي لجاللة الملك محمد السادس 
بصفته رائد االتحاد اإلفريقي للهجرة 
وبسياسة المملكة في مجال الهجرة.

وثمن المجلس في هذا اإلطار جهود 
وتبنيها  الهجرة  مجال  في  المملكة 
لسياسة تهدف إلى دمج المهاجرين 
القانونية  وضعيتهم  تسوية  عبر 
وتمكينهم من ظروف العيش الكريم، 
المملكة  باحتضان  أيضا  مرحبا 

للمرصد اإلفريقي للهجرة.
وشكلت هذه الدورة مناسبة إلبراز 
جهود المملكة المغربية تحت قيادة 
األم��ن  استتباب  ف��ي  الملك  جاللة 
واالستقرار في عدد من الدول األعضاء 

في المنظمة، خاصة في إفريقيا.
المجلس  أشاد  الصدد،  هذا  وفي 
 ،2021 سنة  منذ  المملكة،  بترؤس 
لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى 

التابعة للجنة األمم المتحدة لتعزيز 
المغربية  المملكة  وبجهود  السالم، 
في تحقيق االستقرار في هذا البلد، 
من خالل نشر تجريدة عسكرية في 

إطار بعثة األمم المتحدة.
ورحب المجلس، أيضا، باحتضان 
المملكة لمكتب األمم المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
ودعا مجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون اإلسالمي، الدول األعضاء في 
المنظمة إلى االستفادة من الشراكة 
المشتركة  والمشاريع  واإلج��راءات 
المكتب في مجال  يقدمها هذا  التي 

مكافحة اإلرهاب.
المغرب  تنظيم  المجلس  وثمن 
لرؤساء  المستوى  رفيع  لالجتماع 
وكاالت مكافحة اإلرهاب واألمن ببلدان 
شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، الذي 
انعقد بمراكش يومي 23 و24 يونيو 

.2022
وفي نفس السياق، أشاد المجلس 
في  المملكة  تبذلها  التي  بالجهود 
مكافحة اإلرهاب والتطرف من خالل 
على  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادرات 
المستوى اإلقليمي والدولي، والتي 
تكللت بافتتاح مكتب األمم المتحدة 
لمكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا 
كندا  مع  المشتركة  الرئاسة  وك��ذا 
للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب«، 
وباحتضان المملكة المغربية الجتماع 
لتنظيم  المناهض  للتحالف  الوزراء 
بمدينة  »داعش«  اإلسالمية  الدولة 

مراكش، بتاريخ 11 مايو 2022.

وأكد المجلس على أن التهديدات 
التي تشكلها الجماعات االنفصالية 
على االستقرار السياسي واألمني في 
العديد من المناطق، ال تقل خطورة 
اإلرهابية  الجماعات  تهديدات  عن 
الموضوعي  لتحالفهما  والمتطرفة 
المالية  ال��وس��ائ��ل  م��ن  وتمكنهما 
والعملية، مما يستدعي  والتكتيكية 
المنظمة  ف��ي  األع��ض��اء  ال���دول  م��ن 
اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود 
المبذولة لمكافحة العوامل األساسية 
التي تغذي انتشار التطرف واإلرهاب 

واالنفصال.
كما أشاد المجلس بتقديم المملكة 
الشعب  لفائدة  دوالر  مليون  لمبلغ 
العاهل  م��ن  بتعليمات  ال��ي��م��ن��ي، 
المغربي الملك محمد السادس، وذلك 
خالل االجتماع رفيع المستوى حول 
خطة االستجابة السنوية لليمن يوم 
وبالمساعدات  مارس2021،  فاتح 
التحاد  المغرب  قدمها  التي  الطبية 
جزر القمر والتي تضمنت تجهيزات 
لمكافحة  الطبية  الوقاية  ومنتجات 

فيروس كورونا.
انعقدت  ال��ت��ي  ال����دورة  وبحثت 
واالعتدال  »الوسطية  شعار  تحت 
والتي  واإلستقرار«  األم��ن  صمام 
بتسيير  المكلف  المدير  حضرها 
محمد  الشريف  ال��ق��دس  م��ال  بيت 
سالم الشرقاوي، جملة من القضايا 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
واإلنسانية  والعلمية  واالجتماعية 

واإلعالمية وغيرها.

مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي يشيد بالجهود المتواصلة 
لجاللة الملك بخصوص القضية الفلسطينية

تثمين جهود المغرب في مجال الهجرة وتبنيه ل�سيا�سة دمج 
المهاجرين عبر ت�سوية و�سعيتهم القانونية

وفد من الكونغر�س الأمريكي يطلع على دينامية التنمية 
في جهة الداخلة- وادي الذهب

التنديد في جنيف 
ب�سعي البولي�ساريو 
اإلى اإبقاء ال�ساكنة 

رهينة اأو�ساع 
معي�سية ماأ�ساوية  
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عبداللطيف الكامل

للملتقى  الثالثة  ال���دورة  أشغال  شكلت 
الدولي المنظم بأَكاديرمن أجل المحافظة على 
الحجم  ذوات  والصحراء  الساحل  حيوانات 
تنفيذه  الجاري  العمل  لتقييم  فرصة  الكبير، 
والصحراء  الساحل  بحيوانات  والمتعلق 
ذات الحجم الكبير، ودراسة إمكانية توسيع 
نطاق«العمل المنسق«ليشمل حيوانات أخرى.
بلدا،  ل24  المنتمون  المشاركون  وتمكن 
في هذا اللقاء الدولي المنظم من قبل الوكالة 
أمانة  بتعاون مع  والغابات،  للمياه  الوطنية 
في  أڭادير  بمدينة  المتحدة،  األم��م  اتفاقية 
الفترة الزمنية ما بين 14و16 مارس 2023، 
من مناقشة مصادرالتمويل المستدام من أجل 

تنفيذ خطة العمل.
محينة  عمل  خطة  اعتماد  عن  والبحث 
للحفاظ على الحيوانات ذوات الحجم الكبير 
في الساحل والصحراء وموائلها، كما ساهمت 
النقاش بكل  المشاركين في تعميق  تدخالت 
في  الحيوانية  األص��ن��اف  ب��ه��ذه  مايتعلق 
منطقة الساحل والصحراء،بحيث لم يقتصر 
العمل وتمويلها،  برامج  تفعيل  على عناصر 
بل انصب أيضا على آليات وأدوات التعاون 

اإلقليمي والدولي.
هذا وأسفر اختتام أشغال اللقاء الدولي على 
مخرجات مهمة تبناها المشاركون باإلجماع 

تتمثل في العناصر التالية :

الخاص  الجهوي  العمل  خطة  اعتماد   -
بالمحافظة على الحيوانات ذات الحجم الكبير 
بمنطقة الساحل والصحراء،بهدف الرفع من 
نجاعة اإلجراءات والبرامج المنجزة في هذا 
لمجال مع التركيز على الجوانب التشريعية 

والتقنية والمالية وتعزيز التعاون. 
المتعلقة  المخططات  على  المصادقة   -
ذات  الحيوانات  م��ن  الثمانية  باألصناف 
األحجام الكبيرة في الساحل والصحراء منها 

مها  مها أبوحراب-  ستة متواجدة بالمغرب) 
غزال  الجبل-  غزال  المهر-  غزال  أبوعدس- 
ادام- االيل البربري-غزال نحيل القرون- غزال 

احمرالجبهة(.
على  للحفاظ  جهوية  م��ب��ادرة  إط���الق   -
الساحل  الكبيرفي  الحجم  ذات  الحيوانات 
قد  المشاركة  البلدان  بأن  علما  والصحراء، 
فوضت المغرب للترافع لمناصرة هذه المبادرة 
التفاقية  الرابعة عشرة  الدورة  على مستوى 

األنواع  على  المحافظة  حول  المتحدة  األمم 
)CMS( المهاجرة من الحيوانات المتوحشة

والمقرر انعقادها في الفترة الممتدة من 23 
إلى 28 أكتوبر 2023 بأوزبكستان،وكذلك على 

مستوى المنظمات الدولية.
هذا وبصم الملتقى الدولي المنظم بمدينة 
أكادير، في نسخته الثالثة،حول المحافظة على 
الحجم  ذوات  والصحراء  الساحل  حيوانات 
دولة   24 من  70خبيرا  مشاركة  الكبير،على 
لتدارس إشكاالت وإكراهات الحفاظ على هذا 
النوع من الحيوانات والسيما الطيور المهاجرة 

والحيوانات المتوحشة.
تبادل  إل��ى  الملتقى  ه��ذا  يهدف  بحيث 
عن  والبحث  العالمية  والتجارب  الخبرات 
للحفاظ  وتقنيا وعلميا  بيئيا  الكفيلة  السبل 
الثروة الحيوانية بالساحل والصحراء  على 

وخاصة تلك التي تتميز بأحجام كبيرة.
ميدانية  زيارة  بتنظيم  الملتقى  تميز  كما 
بهذا  المشاركين  والضيوف  األعضاء  لفائدة 
ماسة  لسوس  الوطني  المنتزه  إلى  الملتقى 
المتواجد بين مدينتي أَكادير وتيزنيت، والذي 

تم إحداثه سنة 1991.
محميتين  على  يتوفر  وطني  منتزه  وهو 
خصيصا  وتجهيزهما  إعدادهما  تم  هامتين 
األن��واع  بعض  تأقلم  في  وتساهم  لتناسب 
من  أصناف  ثالثة  باالنقراض،منها  المهددة 
ذوات الحوافر يتعلق األمرب«غزال آدم«و«غزال 

المها«و«غزال المها الحسامي«.

مخرجات الملتقى الدولي المنظم باأَكادير للمحافظة على حيوانات 
ال�صاحل وال�صحراء ذوات الحجم الكبير

 أجمع العديد من الخبراء والفاعلين االقتصاديين، المجتمعين 
يوم السبت بوجدة، في إطار فعاليات »شرقيات«، على أن تحفيز 
إنتاجية مختلف  الشرقية، وتحسين  بالجهة  االقتصادي  النمو 
القطاعات، وخلق مناصب للشغل، رهين بتسريع االستثمارات 

في البنيات التحتية.
وسجل هؤالء الخبراء، خالل جلسة تحت عنوان »محمد السادس، 
رؤية ملك: مبادرات وطموحات«، أن استقطاب المستثمرين يرتبط 
المالئمة إلقامة  الظروف  توفير  الجهة على  بقدرة  بشكل وثيق 
األنشطة االقتصادية، مبرزين أن الجهة تتمتع بالقدرات الالزمة 

من أجل تعزيز البنى التحتية.
وفي هذا اإلطار، أوضح المدير العام لميناء الناظور »ويست 
ميد«، محمد جمال بنجلون، أن هذا الميناء يشكل حجر الزاوية 
في برنامج تنمية جهة الشرق، مضيفا أن هذا الميناء سيستفيد 
وجه  على  الشرقية،  وللجهة  للمغرب  االستراتيجي  الموقع  من 
الخصوص، والتي تتميز بتدفق تجاري شرقي-غربي، وشمالي-

غربي هام. وأضاف أن معدل استخدام البنيات التحتية بمنطقة 
غرب البحر األبيض المتوسط يبلغ اليوم ما يقارب 80 بالمئة، 
مشيرا إلى أن ميناء الناظور »ويست ميد«، الذي يستند على 
تجربة ميناء طنجة المتوسط، يهدف إلى إنشاء قطب اقتصادي 
جديد سيساهم في دعم تنمية ثالث جهات، هي الشرق، وفاس 

مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة.
 ،)MEDZ( »من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة »ميدز
التابعة لصندوق اإليداع والتدبير، محسن السمار، على أهمية 
تعزيز البنيات التحتية، وربط الجهة، والولوج إلى خدمات القرب 
من طرف المستثمرين، من أجل إعطاء دفعة للمشاريع الصناعية 

البناءة. 
ودعا السمار إلى ترسيخ االستعانة بتعهيد الخدمات، والموارد 
البشرية والكفاءات على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن أساسيات 
الربط هي سالسل القيمة، وخدمات التصدير، ومضاعفة الشراكات.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 
والصادرات، علي صديقي، أن تنمية جهة الشرق ستساهم بشكل 
اقتصادية على  كبير في تحقيق األهداف الجماعية السوسيو - 
الصعيد الوطني. وشدد صديقي على أن الرأسمال البشري يعد 
التكوين  وأن  الناجحة،  االستثمارات  تعزيز  في  حاسما  عامال 
والتعليم يشكالن رافعتين لالقتصاد، مؤكدا على ضرورة التركيز 
سالسل  مجمل  مستوى  على  العالمية  المهن  على  أكبر  بشكل 
القيمة. وفي هذا اإلطار، قال إن »جهة الشرق تتمتع بإمكانيات 
استثنائية من حيث الطاقات المتجددة، وهذا مكسب كبير ألننا 
في خضم أزمة طاقية«، كما أنها تتوفر على المواد الضرورية 
لإلنتاج والتجميع في إطار عرض التنقل الكهربائي، داعيا الفاعلين 
في القطاعات الصناعية للمساهمة في تهيئة مناخ أعمال مغربي 

من أجل تسريع تطوير التنقل الكهربائي.

أما المدير العام لالستثمار ومناخ األعمال، الغالي الصقلي، فقد 
شدد على ضرورة تعزيز جاذبية المستثمرين الوطنيين، مشيدا 
في هذا اإلطار بإسهامات نماذج التنمية االقتصادية بالمغرب. 
وتابع أن المغرب يعمل على تحسين مناخه االقتصادي بشكل 
كبير، ال سيما من خالل العمل على تفعيل االنتقال الرقمي، وتعزيز 

المساواة بين الجنسين، ودعم القوة العاملة واألجور.
»استثمر في الشرق، أرض  وخالل عرض آخر تحت عنوان 
النمو« أبرز والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، نقاط القوة وكذا 

فرص االستثمار المتاحة بجهة الشرق.
وأوضح الجامعي، خالل جلسة »شرقيات المستثمر« المنظمة 
في إطار فعاليات »شرقيات« احتفاء بمرور 20 سنة على إطالق 
المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أن المبادرة الملكية مكنت من 
تغيير المنطقة على جميع المستويات. وفي هذا اإلطار، استعرض 
الجامعي المحاور ال�أربعة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، 
الصغرى  المقاوالت  االستثمار، وتشجيع  والمتمثلة في تحفيز 
األساسية  التجهيزات  وتوفير  الشباب،  طرف  من  والمتوسطة 
الضرورية بالجهة، وتشجيع المشاريع االقتصادية كمسألة ذات 

أولوية.
وتطرق والي جهة الشرق خالل هذا العرض كذلك إلى تطوير 
منتجع السعيدية السياحي، وتهيئة بحيرة »مارتشيكا«، باإلضافة 
الحرارية الشمسية بعين بني مطهر،  الطاقة  إلى محطة توليد 
وكذا القطب التكنولوجي »تكنوبول«، وحديقة سلوان، والقطب 

الفالحي »أغروبول«.

وفي الجانب المتعلق بتكوين الرأسمال البشري، سجل الجامعي 
أن مدينة المهن والكفاءات بعمالة الناظور تعد كذلك نقطة مهمة 

لجذب المستثمرين المتطلعين لشباب مؤهل.
من جهته، أشاد رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، 
بعقد هذا اللقاء بحضور وفد من 10 دول إفريقية، منها بوركينا 
فاسو، والكاميرون، والكونغو، وجزر القمر، وكوت ديفوار، ومالي، 
والنيجر، وموريتانيا، ومدغشقر، والسنغال، مشيرا إلى أن الجهة 
تقدم نفسها كوجهة الستقبال االستثمارات بفضل المبادرة الملكية 
الترابية  لتنمية جهة الشرق. وأبرز بعيوي انخراط الجماعات 
البنيات  التنموية، والسيما من خالل تعزيز  الدينامية  في هذه 
تأهيل  عن  والبيئية، فضال  واالقتصادية،  االجتماعية،  التحتية 
الموارد البشرية، وتثمين ثروات الجهة. من جهة أخرى، أشار 
إلى أن تحسين مناخ األعمال يمكن من جذب المزيد من حاملي 
المشاريع، مسجال أن اإلنجازات المحققة مكنت من إبراز جهة 
الشرق كقطب تنافسي بإمكانيات كبيرة من قبيل ميناء الناظور 

»ويست ميد«، وكذا مشروع محطة تحلية مياه البحر.
وحسب المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق، 
في  المقامة  المستثمر«  »شرقيات  تظاهرة  فإن  صبري،  محمد 
إطار فعاليات »شرقيات«، المنظمة بمناسبة االحتفاء بالذكرى 
إلى  الشرق، تهدف  لتنمية جهة  الملكية  المبادرة  ال�20 إلطالق 
إبراز المؤهالت االستثمارية، والتسويق الترابي لجهة الشرق، 
وذلك لتقديم أجوبة للمستثمرين حول كيفية إنعاش مشاريعهم 

داخل تراب الجهة.

الذكرى 20 لإطالق المبادرة الملكية لتنمية الجهة ال�صرقية
  تحفيز النمو القت�صادي بالجهة ال�صرقية رهين بت�صريع ال�صتثمارات في البنيات التحتية

 استقطاب المستثمرين يرتبط بشكل وثيق بقدرة الجهة على توفير الظروف المالئمة إلقامة األنشطة االقتصادية

ميناء الناظور »ويست ميد« يهدف إلى إنشاء قطب اقتصادي جديد سيساهم في دعم تنمية ثالث جهات

وحيد مبارك

أكدت مصادر مّطلعة ل� »االتحاد 
االشتراكي« أن عددا من الجماعات 
الترابية على امتداد جغرافية المملكة 
التدابير  أجرأة  في  بعد  تنخرط  لم 
الطاقة  استهالك  بتقليص  الكفيلة 
وترشيدها تفاعال مع الدعوة الرسمية 
التي وجهتها وزارة الداخلية في هذا 
اإلطار. وأبرزت مصادر الجريدة أنه 
الجماعات  دع��وة  تمت  وأن  سبق 
الترابية التخاذ جملة من الخطوات 
ذات البعد الترشيدي للطاقة، إن على 
مستوى بناياتها اإلدارية والمرافق 
التابعة لها أو على صعيد نفوذها 
الفضاءات  م��ن  ع��دد  ف��ي  الترابي 
العمومية المختلفة، ولمواكبة هذا 
العمل ُطلب منها إعداد تقارير تبين 
طبيعة العمل الذي تم القيام به في 

هذا الصدد لبلوغ األهداف المنشودة.
على  الجريدة  مصادر  وش��ددت 
هو  بما  قامت  جماعات  هناك  أن 
أخرى  أن  حين  في  منها،  مطلوب 
قامت  بينما  البطء،  تفاعلها  طبع 
هذا  في  تدابير  بتسطير  ثالثة  فئة 
لم تعمل على إشراك  لكنها  الصدد 
اإلدارة الترابية في البرنامج الذي 
إلى  دف��ع  ما  وه��و  تسطيره،  ج��رى 
تذكير رؤسائها بهذا األمر. وإذا كانت 
بشكل  تفاعلت  قد  ترابية  جماعات 
جّدي مع التوجيهات التي توصلت 
بها فإن أخرى ظل منسوب استهالك 
الطاقة بها يعرف تناميا خاصة في 
المدن الكبرى كما هو الحال بالنسبة 
جرى  التي  نموذجا،  للدارالبيضاء 
عمالقة  إلكترونية  لوحات  تثبيت 
تقوم  مدة  قبل  بشوارعها  جديدة 
ببث وصالت إشهارية مصورة بتقنية 

منسوب  باستعمال  وذلك  الفيديو 
أشعته  تخترق  مرتفع،  جد  إضاءة 
كل ما يتحرك على الطرقات وحتى 
مما  لها،  المجاورة  البنيات  نوافذ 
يطرح أكثر من عالمة استفهام حول 
هذا الهدر الطاقي في زمن الترشيد.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي 
لفتيت، قد دعا في أكتوبر من السنة 
الفارطة 2022، والة الجهات وعمال 
العماالت واألقاليم والمقاطعات إلى 
من  جملة  اتخاذ  أجل  من  التدخل 
التدابير التي تهدف إلى التقليص 
من فاتورة الطاقة، وشّدد حينها في 
مراسلة تم توجيهها إليهم في هذا 
نفقات  ترشيد  ضرورة  على  اإلطار 
إلى  بالنظر  الترابية  الجماعات 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظرفية 
وارتفاع  الوبائية  الجائحة  أعقبت 
ال��وزارة  مراسلة  وأك��دت  األسعار. 

أنه بالنظر لثقل النفقات المرتبطة 
ميزانية  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة  ب��ف��ات��ورة 
القيام  يتعّين  ف��إن��ه  ال��ج��م��اع��ات، 
من  التي  اإلج��راءات  بمجموعة من 
شأنها المساهمة في خفض استهالك 
اإلنارة  الكهربائية بشبكات  الطاقة 
العمومية،  والبنايات  العمومية 
اتخاذ  إلى  لفتيت  دعا  ذلك  وألجل 
لتشجيع  المناسبة  التدابير  جميع 
االستهالك المسؤول للطاقة والتدبير 
لتحقيق  العمومية  لإلنارة  األمثل 
هدف خفض االستهالك من 20 إلى 

30 في المئة.
وحثت مراسلة لفتيت على ضرورة 
اإلنارة  التحكم في ساعات تشغيل 
باستعمال  سيما  وال  العمومية 
على  والعمل  الفلكية،  الساعات 
التقليص من شّدة إضاءة المصابيح، 
إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى من 

قبيل تشغيل اإلنارة العمومية جزئيا 
من  ابتداء  السكنية  المناطق  في 
الساعة 11 ليال حسب المناطق على 
أن يراعى عدم التأثير على السالمة 
وزارة  أوص��ت  كما  العام،  واألم��ن 
المراسلة  نفس  من خالل  الداخلية 
بأن يتم الخفض من اإلنارة العمومية 
بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية 
عمود  بإنارة  سيما  ال  وبالمحاور 
بإطفاء  أو  بالتناوب،  آخر  وإطفاء 
جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة 
لجهتين، وكذا العمل على الخفض 
بالمنتزهات  العمومية  اإلن��ارة  من 
والحدائق ومالعب القرب وفضاءات 
الترفيه والشواطئ، فضال عن تدابير 
أخرى تهّم مرافق الجماعات الترابية 
بناياتها  مستوى  على  الداخلية 
بسلوكات  المرتبطة  ومكاتبها 

الموظفين وغيرهم.

من أجل التقليص من فاتورتها الثقيلة

ا�صتمرار الهدر الطاقي بالنفوذ الترابي لعدد من الجماعات ي�صائل 
التدابير التي دعت الداخلية لتطبيقها

أمس، رسميا،  أول  »أبتيف«،  أطلقت مجموعة 
الذي  بوجدة،  الجديد  اإلنتاج  بمعمل  نشاطها 
يعتبر الوحدة اإلنتاجية السابعة والمعمل العاشر 
لمجموعة »أبتيف« بالمغرب، والذي يرسخ مكانة 
المملكة في الدينامية اإلقليمية لمجموعة »أبتيف«. 
وسيمكن تدريجيا من خلق أكثر من 3000 منصب 

شغل مباشر. 
الحرة لوجدة على  المنطقة  المصنع في  ويقع 
قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات بجوار المطار، 
وتطلب بناء المصنع استثمار 394 مليون درهم.  
وقد تم تصميمه ليكون »صديًقا للبيئة«، تماشًيا 
مع التزام »أبتيف« بصفر كربون بحلول عام 2040. 
في  المستعملة  والمعدات  المواد  ستعمل  حيث 
التصنيع )األلواح العازلة، األلواح الشمسية، إلخ( 
على تقليل استهالك المصنع من الماء والكهرباء. 
 هذا المصنع يعتبر أول وحدة صناعية ألسالك 
النشاط  ستعزز  التي  المنطقة،  في  السيارات 

االقتصادي والصناعي في جهة الشرق.
 ،2022 يناير   24 في  البناء  ورش  إطالق  وتم 
يتوافق  بما   ،2023 مارس  في  منه  االنتهاء  وتم 
تماًما مع المواعيد النهائية المنصوص عليها في 

اتفاقية االستثمار. 

ويذكر أن مجموعة »أبتيف« افتتحت أول موقع 
إنتاج لها في المغرب في عام 1999 ، في طنجة 
، واستمرت في التطور منذ ذلك الحين.  نشاطها 
يضم 7 مصانع و 1 ملحقة و 1 محور لوجستيكي 
القنيطرة،  طنجة،  بين  موزعة  تطوير  مركز   1 و 

مكناس ووجدة.  
بنجاح  »أبتيف«  أطلقت  الماضي،  العام  وفي 
متر   10000 مساحة  على  اللوجستيكي  مركزها 
العالم  في  األول  وهو   ،  Med Hub داخل  مربع 

ضمن مجموعة »أبتيف«. 
ويساهم أكثر من 17000 موظف من خالل عملهم 
والتزامهم بتوفير حلول أكثر أماًنا، صديقة للبيئة 

ومتصلة، لتوفير مستقبل أكثر استدامة للتنقل. 
تكنولوجيا  شركة  هي  »أبتيف«  ومجموعة    
عالمية،  توفر كاًل من »الجهاز العصبي« و »عقل« 
السيارة ، بما في ذلك األسالك والموصالت ومحطات 

الطاقة واألنظمة الكهربائية واألنظمة الهجينة. 
 تتواجد مجموعة »أبتيف« في 48 دولة، حيث 
توظف أكثر من 200000 شخص، من خالل 131 
موقع إنتاج و 11 مركًزا تقنًيا.  يشمل زبناؤها 23 
من أفضل 25 شركة لتصنيع السيارات في العالم. 

يعد سابع مصنع وحدة إنتاجية للمجموعة 
بالمغرب وسيوفر 3 آالف منصب شغل

مجموعة »اأبتيف« 
تد�صن م�صنعا لأنظمة التو�صيل 

الكهربائي لل�صيارات بوجدة
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تعبئة ا�صتثنائية لتهيئة اأماكن اإقامة �صالة التراويح بما 
تقت�صيه من �صروط ال�صكينة والوقار

تهيئة وادي اأم الربيع و�صبل حماية القرد »ماكو« و�صمك 
»التروتة« من االنقرا�ض

  أحمد بيضي

»الوكالة  مع  بشراكة  املغرب«،  أطلس  ألب  »جمعية  نظمت 
إلعطاء  تواصليًا  لقاًء  بخنيفرة،  والغابات«،  للمياه  الوطنية 
التروتة  وسمك  )مكاك(  ماكو  قرد  حماية  »مشروع  انطالقة 
لهيئات  الصغرى  املنح  »برنامج  طرف  من  املمول  فاريو«، 
املجتمع املدني بشمال إفريقيا«، التابع للمنظمة الدولية لصون 
وإنعاش  املحليني  الفاعلني  تعبئة  عبر  وشركائها،  الطبيعة 

السياحة اإليكولوجية باملنتزه الوطني لخنيفرة. 
»املركز الثقافي أبو القاسم الزياني«،  اللقاء الذي احتضنه 
والبيئة،  بالطبيعة  املهتمني  من  نوعيًا  حضورًا  وعرف 
الجمعويني،  الفاعلني  ومن  الغابوي،  امليدان  في  واملشتغلني 
افتتح بندوة بمشاركة باحثني جامعيني وجمعويني، ومسؤولني 
ذ. حسن  ذ. محمد خافو،  بلحسن،  )ذ. حسن  الوطني  باملنتزه 
عبا، ذ. عباس املامون( تميزت بنقاشات غنية أثمرت خالصات 

وتوصيات.
أبرزت   عمار،   نادية  ذة.  املنظمة  الجمعية  رئيسة  كلمة     
»أهمية املشروع بإقليم كخنيفرة يعد من أهم املناطق الرطبة، 
وجعله قبلة عاملية للرياضات املائية، ومدى مساهمة  املشروع 
في ضمان ثقافة الحفاظ على البيئة«، مشيرة إلى »الرهان على 
استقرار عيش ساكنة الجبل والرفع من املرشدين السياحيني، 

في أفق االشتغال على مشاريع أخرى مع املياه والغابات«‹.
مدير املنتزه الوطني بخنيفرة، ذ. حسن بلحسن، أشار إلى 
2020- املغرب  »غابات  الجديدة:  الغابوية  »االستراتيجية 
الغابات  تدبير  في  مهمة  تحول  نقطة  تشكل  والتي   ،»2030
حماية  في  الجمعيات  إشراك  يجري  إطارها  وفي  باملغرب، 
)الترويت(  التروتة  وسمك  مكاك  »القرد  عن  متحدثا  املجال«، 
املتواجد بواد أم الربيع وواد اشبوكة، وما تتطلبه هذه األنواع 
تهدد  التي  األخطار  من  لحمايتها  فاعلة   أدوار  من  السمكية 
التدبير  في  الوطني   املنتزه  أهمية   « مستعرضا   وجودها«، 

اإليكولوجية،  السياحة  وإنعاش  الطبيعية  للثروات  املستدام 
»جغرافية  عند  متوقفا  البيولوجي«،  والتنوع  البيئة  وحماية 
وخصوصيات املنتزه، وتميزه بمساحة 32 ألفا من شجر األرز، 
وبمؤهالت طبيعية وبحيرات كثيرة، و897 نوعا من النباتات، 
و209 أنواع من الطيور، و7 أنواع من البرمائيات، و30 نوعا 
مساهمة   « مبرزا   ، الثدييات«  من  نوعا  و41  الزواحف  من 
في  وإشراكهم  املحليني  السكان  إدماج  على  العمل  في  املنتزه 
الطابع  ذات  باملواقع  االهتمام  وفي  املحلية،  التنمية  عملية 
األثري والتاريخي، والصناعات التقليدية واملوروثات الشفهية 
تثمني  في  وكذا  البشرية،  والرساميل  السياحية  واملسارات 
األعشاب النادرة والطبية«، الفتا إلى »حجم التدخالت للحد من 
التهديدات التي قد يتعرض لها املجال الغابوي، وما يقوم به 

املنتزه من أنشطة تحسيسية«.
الباحث الجامعي  محمد خافو، أوضح في عرضه حول القرد 
مكاك أو ماكو )زعطوط(، أن األخير »يعد من األنواع الحيوانية 
األطلس  ملنطقة  البيولوجية  الثروات  ومن  العالم،  في  النادرة 
الحيواني،   الكائن  هذا  عيش  ظروف  على«  مركزا  املتوسط«، 
وتوزعه الجغرافي، والسبل الضرورية لحمايته من االنقراض«، 
مستعرضا »محاوالت الباحثني لتجميع ما يمكن من املعطيات 
الدقيقة حول  هذا الكائن »، وكذا  كل »ما يتعلق بحياة القرد 
التي  مكاك، وظروف استيطانه بني الغابة والجرف، والفترات 
يتم فيها التزاوج والتوالد في عامله، ونظامه الغذائي املتكون 
والفطريات  الشجر،  وأوراق  والبذور  والفواكه  النباتات  من 
األطعمة  لبعض  مشيرا  والحالزين«،  والسحالي  والالفقاريات 
دونما  السياحية  املواقع  ببعض  للقردة  الناس  يلقيها  »التي 
هذه  وحياة  صحة  على  سلبي  أثر  من  ذلك  يحدثه  بما  وعي 

القردة«.
وبدوره، تناول الباحث الجامعي  حسن عبا، موضوع سمك 
النادر  نوعه  لحماية  امللحة  و«الضرورة  )الترويت(،  التروتة 
استمرارية  لضمان  والتقنية  الناجعة  والسبل  االنقراض،  من 
»الشروط  إلى  متطرقا   العلمية«،  بالطرق  وتدبيرها  ثروتها 

املرتبطة بجودة املاء وبما يوفر لهذا النوع من السمك العيش 
البيئي اآلمن والسليم، وباملوطن املناسب لتوالده«، مذكرا  ب  
»التهديدات التي يتعرض لها هذا النوع من األسماك«، ضمنها 
حياة  على  ذلك  وأثر  املاء،  وعرض  عمق  انخفاض  إشكالية   «
وسالمة وبيئة سمك التروتة«، وكذا » التدخل البشري السلبي 
وضرورة تفعيل ما تنص عليه القوانني املرتبطة بنظام حماية 
الثروة السمكية«، متوقفا عند »أعمال التهيئة الواجب القيام 
بها وفق ما يتماشى ونظام الطبيعة والتغيرات املفروضة على 
األحوال املائية«، مشيرا ل »حياة سمك التروتة بني جريان املاء 

وركوده«. 
عن  اإلعالن  من  مداخلته  في  انطلق  املامون  عباس  ذ. 
»التحضيرات  الجارية  إلحداث مركز إفريقي بخنيفرة للرياضات 
توقيع  ينتظر  مع مشروع جاهز  والرافتينك(،  )الكاياك  املائية 
معربا  بشأنه«،  شراكة  اتفاقية  على  والغابات  املياه  مصالح 
عن »االعتزاز  بما يتوفر عليه املغرب من أبطال في الرياضات 
لهم  700 شخص مرخص  من  »أزيد  لوجود  املائية«،  مشيرا 
بمزاولة هذه الرياضات واملشاركة بها في املنافسات الوطنية 
والدولية«.وارتباطا باملوضوع، أشار ل »حاجة وادي أم الربيع 
لتهيئة مناسبة والئقة بتنظيم املنافسات الدولية في الرياضات 
والقوانني  السياحيني  »املرشدين  ملوضوع  متطرقا  املائية«، 
املؤطرة لهم بقصد الحيلولة دون فتح املجال للدخالء ومنتحلي 
الصفة«، فضال عن تناول  »التكوينات التي تم القيام بها بغاية 
أن  اعتبار  على  املائية،  للرياضات  املمارسني  قاعدة  توسيع 

طبيعة إقليم خنيفرة سياحية أكثر ما هي اقتصادية«.
اللقاء  نقاشات  إليها  أفضت  التي  التوصيات  أهم  ومن 
لحماية  اإلجراءات  من  يمكن  ما  اتخاذ  »ضرورة  التواصلي، 
وكذا  وموطنه،  وطبيعته  عيشه  على  واملحافظة  ماكو،  القرد 
أم  نهر  تهيئة  بأهمية  والتحسيس  التروتة،  سمك  بيئة  صون 
الربيع وواد شبوكة، وإشراك الفعاليات الجمعوية واملؤسسات 
املائية،  البيئية والرياضات  بالسياحة  النهوض  التعليمية في 

وتقوية التواصل مع املنتزه الوطني لخنيفرة‹.

وحيد مبارك

تعيش عدد من املناطق املغربية، خاصة منها 
الكافي،  بالشكل  مساجد  على  تتوفر  ال  التي 
تعبئة استثنائية ودينامية ملحوظة من طرف 
التي  الفضاءات  الختيار  املتدخلني،  مختلف 
يمكن تهيئتها وتجهيزها لتمكني املواطنني من 
إقامة الصلوات املختلفة، وخاصة منها صالة 
التراويح، التي تعرف إقباال كبيرا خالل شهر 

رمضان األبرك.
السكنية،  األحياء  من  عدد  وشهدت 
بالوسطني الحضري والقروي على حد سواء، 
اللجان  حضور  األخيرة،  القليلة  األيام  خالل 
املختلطة والقائمني على الشأن الديني من أجل 
تحديد األماكن التي ستقام بها الصلوات خالل 
الشهر الفضيل ، من أجل تهيئتها   وتجهيزها 
طقوس  تمر  حتى  وبشريا،   لوجستيكيا 
تتماشى وسمات  روحانية  أجواء  في  الصالة 
باملساحات  األمر  تعلق  سواء  املبارك،  الشهر 
الرجال،  تهّم  التي  تلك  أو  للنساء  املخصصة 
يتعّلق  ما  وكل  الوضوء،  مرافق  إلى  إضافة 
باإلنارة والصوتيات، وكذا تحديد األئمة الذين 
وتأطيرهم  املصّلني  إمامة  مهمة  لهم   ستعهد 

دينيا، وفقا لتعاليم املذهب املالكي ووفقا لنص 
الدستور الذي يؤكد تصديره على »أن الهوية 
مكانة  اإلسالمي  الدين  بتبوإ  تتميز  املغربية 
الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة 
والتسامح  واالعتدال  االنفتاح  بقيم  املغربي 
الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  والحوار 

والحضارات اإلنسانية جمعاء«. 
ويعرف شهر رمضان األبرك خالل كل سنة، 
تهيئة عدد من الفضاءات العمومية والخارجية 
االقتصار  عوض  للمصلني،  قبلة  تكون  لكي 
وال  بروادها  غاصة  تكون  التي  املساجد  على 
تستطيع استيعاب كل األعداد التي تحّج إليها، 

وكذا لتجاوز إشكالية ُبعد املساجد في عدد من 
إلى  حاجة  في  سكانها  يجعل  مما  األحياء، 
»مصّليات«، وهو ما يجعل الجهات املختصة 
املصّلني  لتمكني  األمر  هذا  توفير  على  تعمل 
يتطّلب  مما  الجماعة«،  »صالة  حضور    من 

تنظيما لوجستيكيا وبشريا مهّمني.
عدد  طالب  ذاتها،  بالسياق  وارتباطا 
التحضيرات  هذه  بمناسبة  املواطنني،  من 
بـ  املتدخلني  مختلف  الديني،  البعد  ذات 
املتعلقة  الجوانب  من  مجموعة  »استحضار 
املصلني  وسالمة  أمن  لضمان  العملية  بهذه 
في  املواطنني،  عموم  سكينة  على  والحرص 
اللحظة،  وقدسية  انسجاما  التكامل  من  إطار 
التي  الشاردة«  »املظاهر  من  عدد  عن  بعيدا 
الفضاءات،  امن  عدد  أسف،  وبكل   ، تؤثث  قد 
أعوام  في  الجميع  خدشت  أن  سبق  والتي 
فارطة في بعض الفضاءات، كحاالت االكتظاظ 
وما قد يترتب عنها من فوضى ومن عدم توفير 
وعرقلة  الصالة،  في  املرغوبة  التخشع  أجواء 
السير، والصياح والصراخ وتحويل الجنبات 
بعض  إلى  باإلضافة  عشوائية،  أسواق  إلى 
املمارسات املتطاولة على حرمة الزمان واملكان، 
الروحانية  اللحظة  هذه  الستغالل  والسعي 

لتحقيق مصالح خاصة؟

 نوقشت يف لقاء تواصلي بعاصمة زيان

تعيش على وقعها العديد من املدن يف دورة تكوينية بتنغير  
في اأفق تمكين الن�صاء من اآليات 

تدبير ال�صاأن المحلي    

بشراكة مع وزارة الداخلية، وبدعم من الصندوق املخصص لتشجيع 
و  املناصفة  منتدى  نظم   ، اإلقليم  عمالة  مع  وبتنسيق  النساء،  تمثيلية 
11-10 و12 مارس 2023،  أيام  بتنغير،  االقليمية  التنسيقية  املساواة 
للنساء«،  السياسي  التمكني  »مشروع  حول  الثانية  التكوينية  الدورة 
املناصفة  لتحقيق  رافعة  للمرأة  السياسي  »التمكني  شعار:  تحت  وذلك 

باملجالس املنتخبة والغرف املهنية«. 
الصدد  هذا  وفي  والتكوين،   التأطير  أهمية  على  املتدخلون  وأكد 
أشار »الحسني.أ« الى  »دور التكوينات  في العمل على االستجابة، قدر 
االمكان ،  لحاجيات النساء في تعزيز مكانتهن داخل املنظومة  للتمكن 
من آليات تسيير الشأن املحلي في  أفق إرساء الديمقراطية التشاركية 
املحلية«، مثمنا »مجهود التنظيمات والجمعيات والفعاليات الحقوقية 
بإقليم تنغير في النهوض بأوضاع املرأة وتشجيعها الكتساب حقوقها 
وفق ما ينص عليه الدستور املغربي الجديد«، الفتا إلى« انخراط وزارة 
الداخلية في مثل هذه املبادرات ودعمها للمشاريع املخصصة لهذه الفئة 

وطنيا وجهويا وإقليميا«.  
فاطمة  التنسيقية..«  واملساواة  املناصفة  »منتدى  منسقة  مداخلة 
املجال  إصالحات  سياق«  في  للمشروع  العام  التصور  قدمت  عدنان، 
محمد  امللك  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  واالنتخابي  السياسي 
إلى   مشيرة  املرأة  والرجل«،  بني  املساواة  مبدأ  تبنى  الذي  السادس، 
املجال  في  املساواة خصوصا  تعزيز  أجل  من  االيجابي  التمييز  »مبدأ 
مختلف  داخل  واملسؤوليات  املناصب  وتولي  واالنتخابي،  السياسي 

مؤسسات الدولة«.   
 وشهدت الدورة  عرض شريط لخص فعاليات الدورة التكوينية األولى 
املوزع  للمشروع  العام  البرنامج  تم عرض  كما  دادس ،  بومالن  بمدينة 
يناير2023   13/14/15 االولى  التكوينية  الدورة   : دورات   أربع   على 
مارس   10/11/12 الثانية  التكوينية  الدورة  دادس.  بومالن  بجماعة 
2023 بجماعة  2023 بجماعة تنغير. الدورة الثالثة 28/29/30 ابريل 

ألنيف. الرابعة 16/17/18 يونيو 2023 بمدينة الرباط.
وتضمن برنامج الدورة  ورشات عديدة همت )التواصل االنتخابي بني 
والجهات  واملجالس  للجماعات  التنظيمية  القوانني  اآلليات،  و  املفاهيم 
إطار   عديشان،  مصطفى  تأطيرها  على  أشرف  الدستوري(،  والقانون 
لبنى  الجمعوي،  والعمل  الحقوقية  بالقضايا  ومهتم  النواب  بمجلس 
، الكاتبة العامة التحاد الجمعيات بالحدود ، بمشاركة أزيد  الصغيري 
بكل جماعة من  تعاونية  بمعدل منتخبة وممثلة   ، من خمسني مشاركة 
جماعات االقليم التي تبلغ 25 جماعة ، جميعهن سبق أن حضرن خالل 

فعاليات الدورة التكوينية األولى. 
فجر مبارك 

العيون.. »مخابز ع�صوائية« تثير 
الت�صاوؤالت ومطالب باإعمال القانون؟ 

املخابز  ظاهرة  العيون،  بمدينة  الشعبية  األحياء  بجل  انتشرت 
ومحالت بيع الفطائر واملعجنات، »والتي تشتغل دون  ترخيص قانوني 
وعدم احترام شروط السالمة الصحية والنظافة و غياب املراقبة الطبية 
مضيفة  مصادرمحلية،  تقول  املسؤولة«  الجهات  طرف  من  للعاملني 
والسكروالزيت  كالدقيق  املدعمة  الغذائية  املواد  بعض  وفرة  رغم  »أنه 
الخبز، فقد أضحت بعض  بشكل كاف، وهي مواد أساسية في صناعة 
الكراجات والعربات تشكل عنوانا للفوضى واالرتباك وسيادة املنافسة  
غير الشريفة مع املخابز العصرية، التي تشتغل بصفة قانونية  لتزويد 
تكبدها   رغم  عنها،  االستغناء  يمكن  ال  التي  املادة  بهذه  املحلية  السوق 
خسائر بالجملة ما يجعلها أحيانا  تبيع منتوجها ملربي االبل  بأبخس 

األثمان«؟                                                                
ووفق املصادر ذاتها ، فإن » الوضعية الراهنة باتت تتطلب من الجهات 
املعنية التدخل لوضع حد  للمحالت التي تشتغل خارج ضوابط القانون، 
واملنتشرة في مختلف أنحاء املدينة،  بتنظيمها ومراقبة منتوجها على 
مستوى الوزن والنظافة و والتجهيزات وآالت الطهي املستعملة ووسائل 
التي تشتغل   الصحية  والظروف  نارية،  التوزيع من سيارات ودراجات 
فيها شريحة مهمة من اليد العاملة، بالشكل الذي سيمكن هذه املحالت 
من  يمكن  بما  القانون،   مظلة  تحت  األفضل   الى  نفسها   تطوير  من 
تزويد ساكنة املدينة بحاجياتها من الخبز وفق شروط السالمة الصحية 
املعنية،  السلطات  »يبقى مطلوبا خروج ممثلي  ثم  بها«، ومن  املعمول 
الحيوي،  والعمل من أجل وضع حد   القطاع  من مكاتبهم  ملراقبة هذا 
..وهي مواد أساسية لصناعة مختلف  الدقيق والسكر والزيت  لتهريب 
أنواع الخبز، فضال عن مراقبة األسعار والجودة  وفق دفتر التحمالت  

والشروط القانونية املعمول بها وطنيا.« 
 مبارك العمري
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 جالل كندالي
طرحت الفنانة المغربية عايدة خالد، أحدث أعمالها 
"شكرا جزيال"، عبر قناتها الرسمية  الفنية بعنوان 

على منصة اليوتيوب.
اختارت الفنانة المغربية عايدة خالد أن تتعامل في 
جديدها الفني مع أنس العراقي من ناحية الكلمات 
أما  ال��غ��ازي،  لحمزة  التوزيع  ع��اد  فيما  واألل��ح��ان، 
و  اإليرانيان حسين  األخوان  به  تكلف  فقد  اإلخراج 
 RED GALAXY"�محمد بوشهري، وعاد اإلنتاج ل

  ..STUDIOS
أغنية " شكرا جزيال" طرحتها عايدة خالد في شكل 
فيديو كليب ،حيث تم تصوير مشاهده بدبي، إذ حقق 
نسب مشاهدة عالية في وقت وجيز من طرحه على 

اليوتيوب.
وقررت الفنانة عايدة خالد أن تطرح جديدها الفني 
ضمن طابع درامي مختلف عن باقي أعمالها السابقة، 
إذ تعتبر هذه األغنية عبارة عن  رسالة لكل فتاة تتمادى 
في عالقات تسمح من خاللها للرجل بفعل ما يحلو له 

تحت غطاء الحب والتسامح.
كشفت   االشتراكي،  االتحاد  لجريدة  تصريح  في 
الفنانة عايدة خالد، أن  أغنيتها  الجديدة  مختلفة  

تماما  عن أعمالها  السابقة، التي رأت أنها  تبقى  
أعماال فنية ذات لمسة شبابية  بامتياز، وبروح مرحة، 
بخالف كما  يظهر  الفيديو كليب الجديد، أنه  يطغى 
عليه  الطابع  الدرامي، وهو مايجسده   اللباس  أيضا، 
الذي تم اختياره وانتقاؤه  لخدمة  هذا التوجه، وقد  
الحظ  الجمهور هذا  األمر  تضيف  عايدة خالد،كاشفة 
أن موضوع هذه  األغنية ،كتب منذ ثالثة سنوات ،إذ 
كنت التقيت  ألول مرة  مع أنس العراقي  ،بعد ذلك  
الفنية،  نظرنا   وجهة   لتوافق   أصدقاء   أصبحنا 
وقد أعجبت  بالموضوع الذي تعالجه األغنية ،كلمات 
ولحنا  خاصة أنه يعالج  موضوعا  اجتماعيا من 

منظور مختلف .
فكرة  الفيديو كليب  تقول  عايدة خالد، فكرة  تترجم  
الصحراء  في  التصوير   تم  ،كما  األغنية   موضوع 
بدولةاإلمارات العربيةالمتحدة، التي ترمز إلى التحرر، 
في  المغاربة   غير  مع  التعامل   أن   إل��ى   مشيرة  
اإلخراج وغيره هذه المرة، أرجعته إلى الظروف التي 

لم  تسعفها  وفق تصريحها. 
المقيمة   خالد  عايدة  المغربية  الفنانة  تخف  ولم 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تشبتها  باللهجة  
المغربية، على اعتبار  أن  اللهجة األم  ،هي التي يمكن 
للفنان  أن  يعبر  من خاللها  بإحساس  أكبر  ،لكن  

االنفتاح  على لهجات  أخرى  يشكل  أيضا إضافة  
للفنان  نفسه. 

وعبرت عايدة خالد عن إعجابها وحبها لهذا الفيديو 
كليب ألنه  كما ترى األقرب لها ك ستيل وكروح فنية، 
ألنه مختلف على فيديو كليباتها السابقة ، ال من خالل 
الموضوع  أو الطابع، وهو الشيء الذي لمسه الجمهور 
من خالل الكثير من التعاليق التي أجمعت على أن 
العمل يمثلها ويشبهها، كما أن األغنية تمثل مجموعة 
من القصص التي تتعرض لها ثلة من الفتيات اللواتي 
عشن تجارب عاطفية غير ناجحة، يتمكن في األخير من 
التحرر و اكتساب مناعة تجعلهن أكثر قوة من السابق.

هذا وتعد أغنية "شكرا جزيال" أول عمل فني للفنانة 
المغربية عايدة خالد خالل سنة 2023، بعد إصدارها 

لمجموعة من األعمال الفنية الناجحة.
وكشفت عايدة خالد، أنها تستعد لطرح أغنية دينية 
ياسر  كلمات  من  رمضان،  شهر  خالل  النور  سترى 

السداسي وألحان وتوزيع مهدي العضماوي.
الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة خالد هي خريجة 
برنامج اكتشاف المواهب المغربي "استوديو دوزيم"، 
لسنة 2013، وحملت آخر أغانيها المصورة عنوان 
"جيبوه ليا"، إذ أطلقتها قبل أربعة أشهر على قناتها 

الرسمية على موقع "اليوتيوب".

من صدارة شباك  في إطاحة "كريد 3"   نجح فيلم الرعب "سكريم 6" 
التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حققت عروضه األولى خالل نهاية األسبوع 
الفائت إيرادات بلغت 44,5 مليون دوالر، بحسب التقديرات التي أصدرتها 

األحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وأظهرت األرقام األولية للعروض الممتدة من الجمعة إلى األحد في 
الشهيرة  الرعب  أفالم  من  السادس  الجزء  أن  وكندا  المتحدة  الواليات 
حققت أفضل انطالقة في تاريخ السلسلة التي تنتجها شركة  "سكريم" 

"باراماونت"، منذ باكورتها عام 1996.
وتمكن يومها فيلم ويس كرايفن الذي توفي عام 2015 من إنعاش هذا 
وهي  الذاتية،  والسخرية  الرعب  من  مزيج  من خالل  السينمائي  النوع 

وصفة ال يزال "سكريم" يعتمدها.
وتظهر شخصية "غوست فايس" المرعبة في نيويورك في هذا الجزء 
التي رافقت السلسلة منذ  الممثلة كورتني كوكس  الذي تتولى بطولته 
 )Wednesday( "بدايتها، فيما تشارك فيه أيضا نجمة مسلسل "ونسداي

جينا أورتيغا.
أما فيلم "كريد 3"، وهو الجزء التاسع من سلسلة "روكي"، واألول فيها 
من دون مشاركة سيلفستر ستالون، فتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات 

بلغت 27,2 مليون دوالر.
ويتناول الفيلم مجددا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن 
اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جدا مع صديق قديم، وهو أول فيلم من 

أخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.
وحل ثالثا فيلم التشويق والخيال العلمي "65" من بطولة آدم درايفر، 
محققا 12,3 مليون دوالر، وتاله "آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا" 
)Ant-Man and the Wasp: Quantumania( من سلسلة "مارفل" 
خامسا محققا   )Crazy bear( بسبعة ماليين دوالر، ثم "كرايزي بير" 

6,2 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي األفالم المتبقية في ترتيب األعمال العشرة األولى على 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية 

6. "دجيزس ريفولوشن" )5,2 ماليين دوالر(
7. "تشامبيينز" )5,2 ماليين دوالر(

8. "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" )2,7 مليون دوالر(
9. "ديمن سالير: كيميتسو نو ييبا: تو ذي سوردسميث فيلدج" )1,9 

مليون دوالر(
10. "بوس إن بوتس: ذي الست ويش" )1,7 مليون دوالر.

 أشعلت النجمة االستعراضية، غيثة الحمامصي، حماس 
اإلماراتيين وكذا الجمهور الحاضر من مختلف الجنسيات، 
خالل النسخة الرابعة من الحدث األضخم على مستوى الشرق 

. ”FASHION FACTOR“ األوسط
وقدمت غيثة الحمامصي فقرة تجاوزت نص ساعة، أدت 
خاللها أشهر أعمالها الغنائية، أبرزها أغاني آخر ألبوماتها 
نجاحات  والقى  قليلة،  أشهر  قبل  أصدرته  والذي  الغنائية 

كبيرة، وحمل عنوان" المكتاب".
وتستعد غيثة الحمامصي  لطرح أربعة أغاني خالل الفترة 

المقبلة، عبر المنصات الرقمية الخاصة بالموسيقى.
طرحت   ،قد  الحمامصي  غيثة  المغربية  الفنانة  وكانت 

من  أزيد  يضم  الذي  ”المكتاب”  بعنوان  الغنائي  ألبومها 
عشرة أغاني بألحان مختلفة.

واختارت غيثة الحمامصي  أن تغني  في إحدى أغنياتها 
عن خيبة األمل ووجع الخذالن في ”المكتاب”، فرغم كل السعي  
والمجهود الذي يبذله اإلنسان في الحياة إال أن الخيبات تظل  
تالحقه مهما كانت المحاوالت، وإليصال هذا المعنى للجمهور 
استعانت الحمامصي بتوزيع موسيقي كناوي بلمسة تراثية  

تكريما لموسيقى الكناوي العريقة.
واستوحت الفنانة المغربية فكرة الفيديو كليب من عملها 
كعارضة ومصممة أزياء حيث استلهمت مشاهد الكليب من 

عرض أزياء.
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المغربية غيثة الحمام�صي 
ت�صعل حما�س جمهور دبي

فيلم الرعب »�صكريم 6« يطيح »كريد 3«
 من �صدارة �صباك التذاكر في اأميركا ال�صمالية
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الأغنية  مختلفة تماما  عن اأعمالي ال�صابقة  ،وتعاملت  
في اإخراج الفيديو كليب  مع مخرجين  اإيرانيين

محمد مستاوي 

انفث دم قلبي وحبر يراعتي عندما 
يستغلون  األح��ي��اء  وأش��اه��د  أس��م��ع 
الفنان  ذوي��ه��م  أم��ام  األم���وات  مكانة 
أغنى  مبارك  عموري  المرحوم  الكبير 
والمغربية  األمازيغية  الفنية  الساحة 
اهلل  رح��م��ه  وك���ان  ال��رائ��ع��ة  بألحانه 
يختار المواضيع والقصائد والمضامين 
لتناسب ذوق وأحداث ومعاناة جمهوره 
الرسالة  تابرات  رائعة  بذلك،  تشهد 
ومثيالتها مع ءوسمان لشاعر ئسكراف 
تازويت النحلة ما منك ءورياال ومثيالتها 
ل��روائ��ع  وع��ش��رات  ئسكراف  لشاعر 
في  ماسين  وزوجها  زوجته  جمعتها 
ديوان وتم عرضه في مؤسسة عموري 
تراثه  نظم  ال��ذي  متحفه  وفي  مبارك 
الفني من آالت موسيقية وأشرطة إلخ 
في منزله الذي شيده في قريته وفيها 
دفن بطلب منه وعرض الديوان المشار 
إليه بمناسبة مرور ذكرى وفاته وعلى 
تأسيس مؤسسة عموري مبارك تم إلقاء 
األغنية  أيقونة  مسار  تناولت  عروض 

العصرية األمازيغية عموري مبارك.
وعن محطات من مسار حياته كتب 
الكاتب المغربي عبد اهلل كيكر في مؤلفه، 

العشرين  القرن  في  سوس  أعالم  من 
الجزء الثاني 2021 كتب اآلتي :

الفنان عموري مبارك من رواد   
سنة  ولد  الحديثة  األمازيغية  األغنية 
1951 في بلدة اركيتن عمالة تارودانت، 
توفي والده وتركه صغيرا فترك قريته 
لما  بتارودانت،  األيتام  بدار  والتحق 
حصل على الشهادة االبتدائية، التحق 
بثانوية بن سليمان الروداني سنة 1965 
غير أنه سينقطع عن الدراسة ويشتغل 
كاتبا خاصا للشيخ موسى بقبيلة أوالد 
بدائرة  رسمي  غير  موظفا  ثم  احيا 
سيؤسس  األثناء  هذه  في  تارودانت، 
أول مجموعة غنائية "العصافير" سنة 
1967 ثم مجموعة )سوس فايف( التي 
سجل معها أول أسطوانة ونالت أول 
جائزة في مهرجان المجموعات الغنائية 
في  اشتغل  ثم   1968 الرباط سنة  في 
بعد  أكادير،  وفي  تارودانت  في  البنك 

ذلك غادر العمل ليتفرغ للغناء. 
بمجموعة  التحق   1974 سنة  وفي 
البحث  جمعية  رعتها  التي  اوسمان 
والتبادل الثقافي... واستخلص الكاتب 
عبد اهلل كيكر أن الفنان عموري لعب 
األغنية  قواعد  إرس��اء  في  ب��ارزا  دورا 
األمازيغية الحديثة من خالل العديد من 

داخل  بها  شارك  التي  الفنية  األعمال 
المغرب وخارجه.

في سنة 1978، قرر عموري مبارك 
أن يستقل عن مجموعة ءوسمان ليعزف 
ويغني بمفرده وسجل العديد من األغاني 

من عيار تازويت – جانبيي...
لألغنية  األولى  الجائزة  على  أحرز 
1989 بأغنية  المغربية في المحمدية 
جانبيي، وهي من كلمات صدقي علي 

ازايكو.
يوم  مساء  م��ب��ارك  ع��م��وري  توفي 
2015 في مصحة  فبراير   13 الجمعة 
بعد  بالدارالبيضاء  الحسني  الحي 
معاناة مريرة مع مرض عضال وشهادة 
للتاريخ أصرح أنا محمد مستاوي رفيق 
في  الزمته  زوجته  أن  مبارك  عموري 
أقوم  محنته  وشهور  أيام  تلك  محنته 
حجرته  وصلت  وكلما  يوميا  بزيارته 
أجدها جالسة بجانبه في غياب العديد 
من يدعون إخالصهم له بعد وفاته خاصة 
ذكرى  إقامة  في  ماديا  يستفيدون  من 
وفاته دون استدعائهم لزوجته رئيسة 
التزمت  التي  مبارك  عموري  مؤسسة 
في  وفاته  ذكرى  بإقامة  وزوجها  هي 
احتضنها  التي  عموري  مؤسسة  مقر 
منزله المفتوح للزوار الباحثين ودون 

حضور ابنه سفاو.
مبارك  أسداه عموري  بما  واعترافا 
أطلق  األمازيغيتين  ولألغنية  للثقافة 
اسمه  أكادير  لمدينة  البلدي  المجلس 
على المعهد الموسيقي لمدينة أكادير 
ولكون إشعاعه الفني تجاوز الجهة التي 
ينتمي إليها فقد أطلق المجلس الجماعي 
للحي الحسني بالدارالبيضاء اسمه على 
شارع كبير سماه شارع عموري مبارك 
جانب محطة النسيم للقطار كما أطلق 
على  تيزنيت  لمدينة  البلدي  المجلس 
المركب الثقافي وتم تكريمه من طرف 

جمعية األطباء بأكادير...
طبعا كتبنا على هذا الهرم وفي هذا 
المنبر أثناء مرضه تحت عنوان اتركني 
طلبناه  لما  ويحاورني  مرضي  أحاور 
بإجراء حوار معه وكتبنا عنه فور وفاته، 
وتحدثنا عنه كواجب في أكثر من ندوة.

وحبر  قلبي  دم  أنفث  جعلني  الذي 
يراعتي هو كون من أردناهم أن يساعدوا 
له  وراعية  سفاو  ابنه  وال��دة  زوجته 
وطعام  تعليم  من  اليومية  بحاجياته 
ودواء المنتظر منهم مساعدتها أعلنوا 
أنهم  التواصل االجتماعي  في وسائل 
بصدد تأسيس مؤسسة عموري مبارك 

بمناسبة الذكرى الثامنة لوفاته وأقاموا 
عموري  أصدقاء  بعض  حضره  حفال 
للصلح  لجنة  كونوا  ليتهم  ويا  مبارك 
وجمع الفرقاء في مؤسسة واحدة بدل 
استغالل اسم عموري مبارك للحصول 
على الدعم بالماليين من هذه الجهة وتلك 
لفالن  مؤسسات  مستقبال  تتكون  وقد 
التقدير والدعم لهذا  وفالن كلما توفر 
االسم وذاك وتلك، الواجب في نظري على 
أقارب وأصدقاء عموري توفير الراحة 
النفسية على األقل لزوجته وابنهما بدل 

الكدر والمشاكسة.
وسأترك القارئ وبيان زوجة عموري 
الذكرى  في  مؤسسته  رئيسة  مبارك 

الثامنة لوفاته.
وخالفا لما يشاع من طرف المشار 
عشرة  بعد  تزوجت  كونها  من  إليهم 
إال  به  تتزوج  لم  فهي  وفاته  من  أي��ام 
بعد مرور ثالث سنوات وتزوجت بابن 

شقيق صدقي علي ازايكو.
ش���يء آخ���ر ن��ن��ص��ح ه����واة ال��ف��ن 
يقحموا  ال  أن  وجمهورهم  ومحترفيه 
الحقيقي  الفنان  السياسة،  في  الفن 
وعموري مبارك نموذجا ينتمي للوطن 
ولكل مواطن يحترم ويحترم هو للجميع 

والجميع معه.

 رئي�صة موؤ�ص�صة الفنان المرحوم عموري مبارك وزوجته قيد حياته
 في ذكرى وفاته ت�صتنكر ا�صتغالل مكانة الفقيد
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االشتراكي

* د. محّمد محّمد 
الخّطابي

أكثر  هم  هل  القراءة..  على  المداومون 
الذين  هؤالء  من  وحبورًا  س��رورًا  الناس 
الذين  وه���ؤالء  ؟  ال��ق��راءة  تستهويهم  ال 
الناس  أكثر  ه��م  ه��ل  ال��ق��راءة،  تشغفهم 
 ت��ف��اؤاًل م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��ق��رأون ؟

ترى الكاتبة االسبانية »إّما رودريجيس«، 
الخبراء،  أجراه  معّمق  تحليل  حسب  أنه 
بعد  بايطاليا  روم��ا  جامعة  من  بتكليٍف 
إجراء استجوابات  لحوالي 1100 شخص 
لقياس درجات السعادة ومعّدالت التفاؤل 
في حياة هؤالء الذين يقرأون، وأولئك الذين 
ال يقرأون، توّصل هؤالء الخبراء إلى نتائج 
مفاجئة ومذهلة في هذا الشأن، مفادها أن 
القراءة تجعل الُمقبلين عليها والّشغوفين 
وتفاؤاًل  سعادة  الناس  أكثَر  بالفعل  بها 
من سواهم،كما أّنها تعينهم على مواجهة 

الحياة  بشكٍل أكثر جرأة وشجاعًة .

تغذية الّروح في 
مستوى تغذية الجسم

كيف نشعر، وبماذا  ويتساءل الخبراء: 
نشعر، وما هي التغييرات التي تطرأ علينا 
عندما ننهمك في قراءة تاريٍخ ّما؟ أو ننغمس 
في قراءة رواية ّما؟  فتأكد لديهم أّن للقراءة  
تأثيرًا بليغًا على أنفسنا وعلى توّجهاتنا 
واختياراتنا، حيث نرى األبطال ونعايشهم، 
و يعكس هذا التأثير تناقضاتنا ومشاعرنا 
وتطلعاتنا، وتذّكرنا القراءة بأشياء وأفعال 
ومواقف وأحداث رّبما يكون الزمن قد أسدل 
عليها ستائره. الباحث اإليطالي »نوّسيو 
في  هو  الّروح  تغذية  أّن  يرى  أوردينّي«، 
في  ونحن  الجسم،  تغذية  أهمية  مستوى 
الجانب  ه��ذا  م��لء  إل��ى  الحاجة  مسيس 
الذي أصبح يعرف فراغًا مهواًل في حياتنا 
المعاصرة، ويفتح أويفسح لنا الطريق إلى 
تلك التجارب والمكاسب، والمعارف، التي 
قد تفضي إلى منافع روحية وإقتصادية. 
يوّفر  الحديث  الِعلم  أّن  الباحثون  ويشير 
لنا أكثر من أّي وقٍت مضى عناصر الجواب 
وعالمات  التساؤالت  من  للعديد  بالنسبة 
االستفهام التي تمأل حياتنا، ويخبرنا عّما 
يحدث في عقولنا، وبشكل خاص في الجانب 
األيسر في المّخ، وهو الجانب المخّصص 
لّلغة، وذلك في الوقت الذي نكون منهمكين 
في قراءة كتاب، أو بعد االنتهاء من قراءته. 
الكندي  ال��ّروائ��ي  أوتلي«  »كيث  ويؤكد 
جامعة  في  المعرفي  النفس  علم  وأستاذ 
تورونتو، على أّن األدب في مقدوره تغيير 
وتبديل وتعديل تصّرفات الناس بواسطة 
التأقلم، ويدفعهم إلى التعاطف مع أبطال 

األدب  الجّيد واإلبداع الجميل .

معضالت خلقية 
وعاطفية

بيريث  فاير  أنتونيال  االسبانية  وترى 
العالمة النفسانية المتّخصصة في تدريب 
وتنمية المهارات القيادية: »أنه يصعب علينا 
يومًا بعد يوم أن نرتدي أحذية غيرنا، إالّ أننا 
نجد سهولًة ويسرًا في تقّمص شخّصيات 
أبطال إحدى الّروايات التي سيطرت على  
عقولنا وحواّسنا وأخذت بمجامعنا«. كما 
تشير: »أّن بعض الدروس- التي نجدها في 
األدب حول المعضالت الخلقية والعاطفية 
التي تواجهنا � ضرورية وال مندوحة لنا 
عنها ، خاّصة لهؤالء المشتغلين بالسياسة 
لهم،  وقت  ال  بأْن  دائمًا  يتحّججون  الذين 
هؤالء هم في حاجة ماّسة لالبتالء بهواية 
القراءة، حتى يتسّنى لهم الفهم بشكل جّيد 

وأكثر نجاعة تصّرفات اآلخرين«. 
السابق  المدير  بَراْو«  »أاَلْن  ويؤّكد 
أعمال  قراءة  »أّن   : تايمز«  فايننشال  ل�« 
بشكل  اإلنسان  تساعد  العظماء  الكّتاب 
اإلبداعية،  القرارات  اتخاذ   على  أفضل 
والمثيرة لالهتمام«. واقتناعًا واعترافًا من 
مؤّسسة لندنية ُتعرف ب�«مدرسة الحياة« 
بمدى جدوى وفوائد ومنفعة القراءة كمحّرك 
أساسي للحياة فإنها تخّصص كتبًا بعينها 
لرّوادها للقراءة التي تساعدهم على التغّلب 
على الّصراعات. والنزاعات والمشاكسات 
الكاتب  ،ويقول  الحياة  في  والمصاعب 
صاحب  َألَبا ِريُكو«  سانتياُغو  االسباني« 
كتاب »القراءة مع األطفال«: » على اآلباء 
أن يخّصصوا أوقاتًا لمقاسمة أو مشاركة 
أوالدهم متعة القراءة كهواية محّببة، ذلك 
أننا عندما نقف على الفوائد والمنافع التي 
أبدًا  لن نتركها  فإننا  نجنيها من جرائها 
بعد ذلك«، ويستدّل الكاتب في هذا القبيل 
بقولة الّروائي األرجنتيني الشهير »خوليو 
كورتاثار« التي مفادها : »إننا عندما نذهب 
لنقرأ نكون كمن يذهب إلى الحّب، والتعّلق 
بالحياة أو كمن يذهب إلى اللقاءات األكثر 
أهمية في وجوده وحياته، وأحيانّا نكون 
ذلك  أن  العلم  الموت، مع  إلى  كمن يذهب 
يشّكل جزءًا ال يتجّزأ من كلّ، وأّن أيَّ كتاٍب 
يبدأ وينتهي قبل أولى صفحاته وآخرها 

بكثير«.

المبدعون األكثر 
سعادًة وتفاؤاًل

المعهد االسباني للبحوث  وللدراسات 
»سوندّيا«  SONDEA اجرى من جهته 
دراسة استطالعية مثيرة عن المشاعر التي 
أنحاء  مختلف  في  الكّتاب  بعض  تعتري 
العالم، ومدى نصيبهم من  نعمة »السعادة 
والتفاؤل « التي يتوق إليهما الجميع، أو 
محنة » الكآبة والتعاسة« اللتين ينفر منهما 
الجميع، من األسماء التي تصّدرت قائمة 
األدباء الذين يعتبرون أكثر سعادة وتفاؤاًل 
من غيرهم  نجد في هذا االستطالع الطريف   
اسم الكاتب البرازيلي باولو كويلو )الذي 
يحتّل المرتبة األولى(، ثّم يليه مرتبًة الكاتب 
االسباني أرتورو بيريث ريفيرتي، والمفكر 
بونسيت،. إدواردو  االسباني   والعالم 
يوسا  برغاس  ماريو  البيروفي  والكاتب 
وسواهم  ،وتشير هذه الدراسة أّن حوالي 
هذا  ف��ي  المشاركين  م��ن  المئة  ف��ي   90
االستطالع يؤّكدون على أّن هناك عالمات 
في  اإلنسان،  سعادة  على  ت��دّل  وأم��ارات 
باألشياء  بعمق  االس��ت��م��ت��اع  مقّدمتها 
يوما  التي تصادفنا  والبسيطة  الصغيرة 

بعد يوم في حياتنا، ويعزو 82 في المئة من 
المستجوبين سعادة اإلنسان إلى استمتاعه 
بصّحة جّيدة في حياته، و33 في المئة فقط 
من هؤالء يرون أّن صّحة اإلنسان لها صلة 
انتقلت  التي  الوراثية  بالجينات  مباشرة 
إليه عن طريق أبويه وأجداده. ويرى 79 
في المئة من الذين شملهم االستجواب أّن 
الشعور بالّسعادة هو أن يكون المرء راضيًا 
عن جميع مظاهر حياته المعاشة، ويذهب 
نصف المستجوبين )50 في المئة( منهم 
إلى أّن الّسعادة تكمن في أن يكون في مقدور 
اإلنسان تحقيق نزوة من نزواته، أو بلوغ 
طموح من طموحاته بين الفينة واألخرى. 
ضمن  المعاييرالمدرجة  هذه  طّبقت  وقد 
من  مجموعة  الذكر،على  اآلنف  التصنيف 
األدباء والكّتاب المشاهير في العالم، وكانت 

النتيجة كما يلي:
باولو  المعروف  البرازيلي  الكاتب   1-
كويلو )بلغت مبيعات كتبه  ما ينيف عن  
150 مليون نسخة( يتصّدرالقائمة  وبالتالي 
التصنيف  هذا  في  األولى  المرتبة  يحتّل 
بفضل األصوات التي منحها إّياه  القراء 
الشباب على وجه الخصوص من المشاركين 
 في هذا االستطالع الذين صّوتوا لصالحه.
أرت��ورو  الشهير  االسباني  ال��ّروائ��ي   2-
بيريث ريفيرتي، صاحب رواية »مغامرات 
المرتبة  يحتّل  أالتريستي«،  النقيب 
النسائية  األص�����وات  بفضل  ال��ث��ان��ي��ة 
الخصوص  وج��ه  على  ل��ه  ص��ّوت��ت   التي 
بنسبة تفوق بكثير نسبة تصويت الرجال 

له.
-3 المرتبة الثالثة  يحتّلها المفكر والعالم 
المعروف«إدواردو  الكطالني  االسباني 
بونسيت« )أسهم بقسط وافر في التعريف 
وفي  الحديثة،  العلمية  المعارف  وتقريب 
مجاالت العلوم االجتماعية، والبيولوجية 
والفلكية ومبتكراتها إلى المجتمع االسباني 
 بفضل كتبه وتآليفه العديدة في هذا الميدان، 

من أشهر كتبه »رحلة نحو الّسعادة«.
الشهير  ال��ب��ي��روان��ي  -4الروائي 
)الحاصل   ي���وس���ا  ب���رج���اس  م���اري���و 
ع��ام  اآلداب  ف���ي   ن��وب��ل  ج���ائ���زة   ع��ل��ى 
)2010( جاء في المرتبة الرابعة، من كتبه 

»حضارة االستعراض«.
الذائع الّصيت  الكولومبي  الروائي   5-
ال���ّراح���ل ج��اب��ري��ي��ل ج��ارس��ي��ا م��ارك��ي��ز، 
العزلة«  م��ن  سنة  »مئة  رواي���ة  صاحب 
نوبل  جائزة  على  )والحاصل  الشهيرة 
 ،)1982 ع��ام  كذلك  العالمية  اآلداب  في 
هذا  ضمن  الخامسة  بالمرتبة  حظي 
له  السّن  كبار  تصويت  بفضل  الترتيب 
التصنيف!. ه��ذا  ضمن  خ��اص   بشكل 
هذا  السادسة ضمن  بالمرتبة  -6 وحظي 
والّشاعراالسباني  الكاتب  االستطالع 
المعروف أنطونيو غاال المعروف بتعاطفه مع 
الحضارة اإلسالمية في األندلس، وإعجابه 
»المخطوط  رواي��ة  )صاحب  بها  الكبير 
وهي رواية عن آخر ملوك بني  القرمزي« 
 األحمر في غرناطة أبي عبد اهلل الصغير .

هذا  ف��ي  السابعة  المرتبة  وك��ان��ت    7-
ال��ّروائ��ي  الكاتب  نصيب  من  التصنيف 
ثافون،  رويث  كارلوس  الكبير  االسباني 
وأكثر  الروائيين  أه��ّم  من  ُيعتبر  ال��ذي 
العالم في  الكّتاب اإلسبان المقروئين في 
إلى  رواياته  ترجمت  وقد  الراهن،  الوقت 
بما  الحّية،  العالمية  اللغات  من  العديد 
الروائية  أعماله  من  العربية،  اللغة  فيها 
الّسماء«.  و»أسير  الّريح«  »ظّل  الكبرى: 
النظير.  منقطع  نجاحًا  حققتا   اللتان 
-8 وعادت المرتبة الثامنة في هذا اإلحصاء 
رولينغ«  ك  »جوان.  البريطانية  للكاتبة 

»هاّري بوتر«  الرواية الشهيرة  )صاحبة 
واسع  بنجاح  السينما  إل��ى  نقلت  التي 
ال��م��رت��ب��ة بفضل  "(، وق���د ظ��ف��رت ب��ه��ذه 
تصويت الشباب لها على وجه الخصوص.

-9 وجاءت المرتبة التاسعة ضمن هذا 
المعروف  البريطاني  للكاتب  التصنيف  
»سقوط  روايتْيه  »)آخر  فوليت«  »كين 
العمالقة«، و»شتاء العالم«(، ولقد حققت 
من  باهرة  نجاحات  هذه  األخيرة  روايته 

حيث الَمبيعات.
 -10 وشّكلت المرتبة العاشرة مفاجأة، 
سواء لمنظمي هذا االستطالع أو لمتتّبعيه، 
إذ كانت من نصيب الكاتب االسباني العالمي 
رواية  ،صاحب  سيرفانطيس  دى  مجيل 
»دون كيخوته دي ال مانشا « التي طّبقت 
شهرتها اآلفاق، وترجمت إلى جميع لغات 
الجميع  سيرفاطيس  باغت  ولقد  األرض، 
وهو يطّل على زمننا الحديث بهامته من 
سديم القرون الوسطى )1547•1616( مّما 
يؤّكد أنه معاصرنا بال ريب،وأّنه ما فتئ 
يترّبع بجدارة على عرش الرواية العالمية 

إلى اليوم.
عشرة  الحادية  المرتبة  -11وعادت 
إيزابيل  المعروفة  التشيلية  للكاتبة 
أليندي )صاحبة روايات: »بيت األرواح«، 
من  وسواها  المايا«(  و»دفتر  و»باوال«، 
 الّروايات الناجحة األخرى، التي تبدو فيها 
وكأّنها خرجت  بالفعل من معطف غابرييل 

غارسيا مركيز كما ُيقال !.
عشرة  الثانية  المرتبة  وك��ان��ت   12-
للكاتب  االستطالع  هذا  ضمن  واألخيرة 
االسباني »إدواردو ميندوثا« الذي حققت 
كتاباته في المّدة األخيرة نجاحات باهرة من 
حيث الَمبيعات، كما ترجمت بعض أعماله 
حّية  لغة  عشرين  من  أزيد  إلى  الروائية 
منها اللغة العربية، من أنجحها وأوسعها 
إنتشارًا روايته التي تحت عنوان »مدينة 
األعاجيب« )ترجمة الراحل المرحوم  صالح 
علماني(، من رواياته األخرى كذلك: »عام 
الطوفان« و»الحقيقة حول قضّية سافولتا« 
االعمال  من  وسواها  الزيتون«  و»متاهة 

الروائية االخرى الناجحة .
ويالحظ مّما سبق أنه لم يحظ بالفوز ، أو 
التصنيف ، أو التنويه في هذا االستطالع 
أيُّ كاتٍب أو روائيٍّ عربّي معاصر ، وكان 
حّظ الُكّتاب والّروائيين االسبان فيه  وافرًا 
من   منهم   6 ل  كان  حيث  ملحوظ   بشكٍل 
األسد  نصيب  عالميًا   كاتبًا   12 مجموع 

فى هذا االستطالع .
 : العباسي  عبده  محمد  الباحث  يقول 
العوالم  تلك  هي  للمرء  بالنسبة  »القراءة 
وتالبيبنا  بألبابنا  تأخذ  التي  السحرّية 
تدر  لم  ووقائع  بحروفها  نهيم  وتجعلنا 
دون  فلكها  في  ن��دور  فتجعلنا  بخاطرنا 
سأٍم وال ملل ، عاشق القراءة إنسان سوّي 
يخلق لنفسه اللحظات األكثرسعادة  لكي 
يستمتع بها في ظّل إّتساق نفسّي يسعده، 
كبير،  القارئ  وغير  القارئ  بين  والفارق 
بثقافته  للمقارنة  مجاٍل  أّي  هناك  وليس 
ووعيه وحضوره وفهمه لمجريات األمور 
من حوله، فكم عرفُت من أناس حصلوا علي 
أعلي الشهادات ولكّنهم لم يحصلوا علي 
ثقافة رجٍل عادي لم يتبّوأ مقعدًا وال منصبًا 
لكّنه بالقراءة المتوالية  ثّقف نفَسه بنفِسه 

وعاش سعيدًا«.

كاتب وباحث ومترجم من 
المغرب عضو االكاديمية 

االسبانية االمريكية لآلداب 
والعلوم بوغوتا كولومبيا .

بيت ال�شعر في المغرب يحتفي  بالكاتبة 
والمترجمة الأمريكية ديبورا كاب�شن

احتفاال باليوم العالمي للشعر، ينظم بيت الشعر في المغرب والفضاء الثقافي لمقهى النهضة 
بالرباط لقاء ثقافيا وشعريا احتفاًء بالكاتبة والمترجمة األمريكية ديبورا كابشن، مؤّلفة كتاب 

»عدالة الشعر« التي تقوم بزيارة إلى المغرب.
لمقهى  الثقافي  بالفضاء  السادسة مساء  الساعة  في   2023 مارس   21 يوم  اللقاء  ينعقُد 

النهضة، بشارع محمد الخامس بالرباط..
يقّدم اللقاء الشاعر والمترجم نور الدين الزويتني، و يحضُره عدٌد من الشعراء المغاربة الذين 
تّم إدراج تجربتهم ومسارهم الشعري ضمن الكتاب المذكور الذي ُيعتبر من أهّم األنطولوجيات 
الشعرية التي وّثقت للشعر المغربي خالل السنوات األخيرة، والذي حِظي بترشيح لجائزة 

ALTA الوطنية للترجمة للشعر.
جدير بالذكر أن ديبورا كابشان كاتبة ومترجمة وعالمة إثنوغرافية وأستاذة دراسات األداء 

في جامعة نيويورك. وهي زميلة غوغنهايم، كما أنها مؤلفة لعدد من الكتب الهامة.

كلمة بيت الشعر في المغرب بمناسبة
 اليوم العالمي للشعر 

ال�ّشعُر... الأثُر الَخِفّي

ال حّد لتوّترات الحياِة الحديثة. وال ُكّوة في األفق ُتوِمُئ إلى إْمكاِن الّتحّكم في اإليقاع الُمْهِول 
الذي َيشهُده توليُد هذه التوّترات وهي َتتناَمى في تفاصيل الَيومّي، وفي العالقات اإلنسانية، 
وفي االنشغاالت العالمية، وفي المصائر المجُهولة. إبداالٌت سريعة ُتراِكُم ما َيحُجُب الوجوَد 
ويعمُل على تْكريس ِنسياِنه؛ تَمُسّ عالقة اإلنسان بنْفِسه وبالزمن وبالغير. إنها إبداالٌت ال تكُفّ 
عن الّتنامي بتواٍز مع اإلنهاِك الذي ُيسّببه اإلنساُن للطبيعة، على نْحو يْرسُم أُفًقا يتضاءُل 
فيه الّضوُء على نحٍو ُمريب؛ ضوُء المعنى، والُحلم، والخيال، والُحّب، وكل ما يجعُل اإلنساَن 

خليًقا باْسمه.
إّنه الضوُء الذي عليه ائُتِمَن الّشعُر منِذ اكتشاِف اإلنسان ألْسرار القْول وهي تلتُئم في تركيٍب 

َتسّمى ِشْعرا، ومنُذ المالمسة األولى للّنشيد الوُجودي المضَمر في هذا التركيب.
ليس ضوُء الشعر، بُشعاعه الحامل لِخبرة الِفكر ولخبرة اللغة، خالًصا للمآزق المتوّلدة 
من أْهوال الحياة الحديثة، ولم يسبْق للشعر أِن انطلَق أصال من ِفكرة الخالص، ألنه َيِعي أّن 
أَثَره َخفٌيّ وال يخضُع للِقياسات التي تماهي بينه وبين الُحلول السياسية. فالّشعر منجذٌب 
ه للسياسّي. في هذا االنجذاب،  أصال إلى الّسؤال الُوُجودي الذي هو غيُر االنِشغال المَوِجّ
تَغّنى الّشعر بالمأساوي ِمثلما تَغّنى بالفرح، وتغّنى بالتشاُؤم الخاّلق مثلما تغّنى باْنحصار 
التَفاؤل. وفي جميع الحاالت، كان ُمؤتَمًنا على الُعْمق وُمتحّرًرا من وْهم النُهوض بخالٍص ما.

للّشعر مسؤوليٌة ُكبرى، اضطلع بها من َسرى في دِمهم ناُرها، وبهذه الّنار سَهروا على توّقِد 
الُحلم وُشعاع الخيال. إنها مسؤوليٌة تتجّدُد وتتعّقُد متطّلباتها بتنامي ما تسهُر على ُمقاومته. 
الّشعر ُمؤتمٌن اليوم على اْسِتْجالء األْسرار التي ال يكُفّ إيقاُع الحياة الحديثة عن طْمِسها، 
وُمؤتمٌن، كذلك، على الكْشف عن اّتساع الُوُجود وصْون أحياِز الُحرّية فيه وتْمديِد مناطِق األمل 

في الحياة وفي كِلّ ما يجعُل العيَش المشترَك ُممكنا.
لذلك، يشّكُل االحتفاُء بيوٍم للشعر لحظًة رمزيًة تِعي أّن الرهاَن من االْحتفاء ال يتقّيُد بزمِن 
هذه اللحظة بْل بالّزمن َالشعري، بما ُهو دْيُمومٌة، وبما هو ضْوٌء قادٌم من الغابر مثلما هو 

قادٌم من اآلتي.

الُكتَّاب الأكثر �شعادًة في الع�شر الحديث 
القراءة غذاءٌ  للرُّوح والَج�َشد
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 جالل كندالي
طرحت الفنانة المغربية عايدة خالد، أحدث أعمالها 
"شكرا جزيال"، عبر قناتها الرسمية  الفنية بعنوان 

على منصة اليوتيوب.
اختارت الفنانة المغربية عايدة خالد أن تتعامل في 
جديدها الفني مع أنس العراقي من ناحية الكلمات 
أما  ال��غ��ازي،  لحمزة  التوزيع  ع��اد  فيما  واألل��ح��ان، 
و  اإليرانيان حسين  األخوان  به  تكلف  فقد  اإلخراج 
 RED GALAXY"�محمد بوشهري، وعاد اإلنتاج ل

  ..STUDIOS
أغنية " شكرا جزيال" طرحتها عايدة خالد في شكل 
فيديو كليب ،حيث تم تصوير مشاهده بدبي، إذ حقق 
نسب مشاهدة عالية في وقت وجيز من طرحه على 

اليوتيوب.
وقررت الفنانة عايدة خالد أن تطرح جديدها الفني 
ضمن طابع درامي مختلف عن باقي أعمالها السابقة، 
إذ تعتبر هذه األغنية عبارة عن  رسالة لكل فتاة تتمادى 
في عالقات تسمح من خاللها للرجل بفعل ما يحلو له 

تحت غطاء الحب والتسامح.
كشفت   االشتراكي،  االتحاد  لجريدة  تصريح  في 
الفنانة عايدة خالد، أن  أغنيتها  الجديدة  مختلفة  

تماما  عن أعمالها  السابقة، التي رأت أنها  تبقى  
أعماال فنية ذات لمسة شبابية  بامتياز، وبروح مرحة، 
بخالف كما  يظهر  الفيديو كليب الجديد، أنه  يطغى 
عليه  الطابع  الدرامي، وهو مايجسده   اللباس  أيضا، 
الذي تم اختياره وانتقاؤه  لخدمة  هذا التوجه، وقد  
الحظ  الجمهور هذا  األمر  تضيف  عايدة خالد،كاشفة 
أن موضوع هذه  األغنية ،كتب منذ ثالثة سنوات ،إذ 
كنت التقيت  ألول مرة  مع أنس العراقي  ،بعد ذلك  
الفنية،  نظرنا   وجهة   لتوافق   أصدقاء   أصبحنا 
وقد أعجبت  بالموضوع الذي تعالجه األغنية ،كلمات 
ولحنا  خاصة أنه يعالج  موضوعا  اجتماعيا من 

منظور مختلف .
فكرة  الفيديو كليب  تقول  عايدة خالد، فكرة  تترجم  
الصحراء  في  التصوير   تم  ،كما  األغنية   موضوع 
بدولةاإلمارات العربيةالمتحدة، التي ترمز إلى التحرر، 
في  المغاربة   غير  مع  التعامل   أن   إل��ى   مشيرة  
اإلخراج وغيره هذه المرة، أرجعته إلى الظروف التي 

لم  تسعفها  وفق تصريحها. 
المقيمة   خالد  عايدة  المغربية  الفنانة  تخف  ولم 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تشبتها  باللهجة  
المغربية، على اعتبار  أن  اللهجة األم  ،هي التي يمكن 
للفنان  أن  يعبر  من خاللها  بإحساس  أكبر  ،لكن  

االنفتاح  على لهجات  أخرى  يشكل  أيضا إضافة  
للفنان  نفسه. 

وعبرت عايدة خالد عن إعجابها وحبها لهذا الفيديو 
كليب ألنه  كما ترى األقرب لها ك ستيل وكروح فنية، 
ألنه مختلف على فيديو كليباتها السابقة ، ال من خالل 
الموضوع  أو الطابع، وهو الشيء الذي لمسه الجمهور 
من خالل الكثير من التعاليق التي أجمعت على أن 
العمل يمثلها ويشبهها، كما أن األغنية تمثل مجموعة 
من القصص التي تتعرض لها ثلة من الفتيات اللواتي 
عشن تجارب عاطفية غير ناجحة، يتمكن في األخير من 
التحرر و اكتساب مناعة تجعلهن أكثر قوة من السابق.

هذا وتعد أغنية "شكرا جزيال" أول عمل فني للفنانة 
المغربية عايدة خالد خالل سنة 2023، بعد إصدارها 

لمجموعة من األعمال الفنية الناجحة.
وكشفت عايدة خالد، أنها تستعد لطرح أغنية دينية 
ياسر  كلمات  من  رمضان،  شهر  خالل  النور  سترى 

السداسي وألحان وتوزيع مهدي العضماوي.
الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة خالد هي خريجة 
برنامج اكتشاف المواهب المغربي "استوديو دوزيم"، 
لسنة 2013، وحملت آخر أغانيها المصورة عنوان 
"جيبوه ليا"، إذ أطلقتها قبل أربعة أشهر على قناتها 

الرسمية على موقع "اليوتيوب".

من صدارة شباك  في إطاحة "كريد 3"   نجح فيلم الرعب "سكريم 6" 
التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حققت عروضه األولى خالل نهاية األسبوع 
الفائت إيرادات بلغت 44,5 مليون دوالر، بحسب التقديرات التي أصدرتها 

األحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وأظهرت األرقام األولية للعروض الممتدة من الجمعة إلى األحد في 
الشهيرة  الرعب  أفالم  من  السادس  الجزء  أن  وكندا  المتحدة  الواليات 
حققت أفضل انطالقة في تاريخ السلسلة التي تنتجها شركة  "سكريم" 

"باراماونت"، منذ باكورتها عام 1996.
وتمكن يومها فيلم ويس كرايفن الذي توفي عام 2015 من إنعاش هذا 
وهي  الذاتية،  والسخرية  الرعب  من  مزيج  من خالل  السينمائي  النوع 

وصفة ال يزال "سكريم" يعتمدها.
وتظهر شخصية "غوست فايس" المرعبة في نيويورك في هذا الجزء 
التي رافقت السلسلة منذ  الممثلة كورتني كوكس  الذي تتولى بطولته 
 )Wednesday( "بدايتها، فيما تشارك فيه أيضا نجمة مسلسل "ونسداي

جينا أورتيغا.
أما فيلم "كريد 3"، وهو الجزء التاسع من سلسلة "روكي"، واألول فيها 
من دون مشاركة سيلفستر ستالون، فتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات 

بلغت 27,2 مليون دوالر.
ويتناول الفيلم مجددا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن 
اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جدا مع صديق قديم، وهو أول فيلم من 

أخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.
وحل ثالثا فيلم التشويق والخيال العلمي "65" من بطولة آدم درايفر، 
محققا 12,3 مليون دوالر، وتاله "آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا" 
)Ant-Man and the Wasp: Quantumania( من سلسلة "مارفل" 
خامسا محققا   )Crazy bear( بسبعة ماليين دوالر، ثم "كرايزي بير" 

6,2 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي األفالم المتبقية في ترتيب األعمال العشرة األولى على 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية 

6. "دجيزس ريفولوشن" )5,2 ماليين دوالر(
7. "تشامبيينز" )5,2 ماليين دوالر(

8. "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" )2,7 مليون دوالر(
9. "ديمن سالير: كيميتسو نو ييبا: تو ذي سوردسميث فيلدج" )1,9 

مليون دوالر(
10. "بوس إن بوتس: ذي الست ويش" )1,7 مليون دوالر.

 أشعلت النجمة االستعراضية، غيثة الحمامصي، حماس 
اإلماراتيين وكذا الجمهور الحاضر من مختلف الجنسيات، 
خالل النسخة الرابعة من الحدث األضخم على مستوى الشرق 

. ”FASHION FACTOR“ األوسط
وقدمت غيثة الحمامصي فقرة تجاوزت نص ساعة، أدت 
خاللها أشهر أعمالها الغنائية، أبرزها أغاني آخر ألبوماتها 
نجاحات  والقى  قليلة،  أشهر  قبل  أصدرته  والذي  الغنائية 

كبيرة، وحمل عنوان" المكتاب".
وتستعد غيثة الحمامصي  لطرح أربعة أغاني خالل الفترة 

المقبلة، عبر المنصات الرقمية الخاصة بالموسيقى.
طرحت   ،قد  الحمامصي  غيثة  المغربية  الفنانة  وكانت 

من  أزيد  يضم  الذي  ”المكتاب”  بعنوان  الغنائي  ألبومها 
عشرة أغاني بألحان مختلفة.

واختارت غيثة الحمامصي  أن تغني  في إحدى أغنياتها 
عن خيبة األمل ووجع الخذالن في ”المكتاب”، فرغم كل السعي  
والمجهود الذي يبذله اإلنسان في الحياة إال أن الخيبات تظل  
تالحقه مهما كانت المحاوالت، وإليصال هذا المعنى للجمهور 
استعانت الحمامصي بتوزيع موسيقي كناوي بلمسة تراثية  

تكريما لموسيقى الكناوي العريقة.
واستوحت الفنانة المغربية فكرة الفيديو كليب من عملها 
كعارضة ومصممة أزياء حيث استلهمت مشاهد الكليب من 

عرض أزياء.

من صدارة شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حققت عروضه األولى خالل نهاية األسبوع 
 مليون دوالر، بحسب التقديرات التي أصدرتها 

وأظهرت األرقام األولية للعروض الممتدة من الجمعة إلى األحد في 
الشهيرة  الرعب  أفالم  من  السادس  الجزء  أن  وكندا  المتحدة  الواليات 
حققت أفضل انطالقة في تاريخ السلسلة التي تنتجها شركة 

 من إنعاش هذا 
وهي  الذاتية،  والسخرية  الرعب  من  مزيج  من خالل  السينمائي  النوع 

المرعبة في نيويورك في هذا الجزء 
التي رافقت السلسلة منذ  الممثلة كورتني كوكس  الذي تتولى بطولته 
 )

، واألول فيها 
من دون مشاركة سيلفستر ستالون، فتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات 

ويتناول الفيلم مجددا قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن 
اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جدا مع صديق قديم، وهو أول فيلم من 

من بطولة آدم درايفر، 
 "
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المغربية غيثة الحمام�صي 
ت�صعل حما�س جمهور دبي

فيلم الرعب »�صكريم 6« يطيح »كريد 3«
 من �صدارة �صباك التذاكر في اأميركا ال�صمالية
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الأغنية  مختلفة تماما  عن اأعمالي ال�صابقة  ،وتعاملت  
في اإخراج الفيديو كليب  مع مخرجين  اإيرانيين

محمد مستاوي 

انفث دم قلبي وحبر يراعتي عندما 
يستغلون  األح��ي��اء  وأش��اه��د  أس��م��ع 
الفنان  ذوي��ه��م  أم��ام  األم���وات  مكانة 
أغنى  مبارك  عموري  المرحوم  الكبير 
والمغربية  األمازيغية  الفنية  الساحة 
اهلل  رح��م��ه  وك���ان  ال��رائ��ع��ة  بألحانه 
يختار المواضيع والقصائد والمضامين 
لتناسب ذوق وأحداث ومعاناة جمهوره 
الرسالة  تابرات  رائعة  بذلك،  تشهد 
ومثيالتها مع ءوسمان لشاعر ئسكراف 
تازويت النحلة ما منك ءورياال ومثيالتها 
ل��روائ��ع  وع��ش��رات  ئسكراف  لشاعر 
في  ماسين  وزوجها  زوجته  جمعتها 
ديوان وتم عرضه في مؤسسة عموري 
تراثه  نظم  ال��ذي  متحفه  وفي  مبارك 
الفني من آالت موسيقية وأشرطة إلخ 
في منزله الذي شيده في قريته وفيها 
دفن بطلب منه وعرض الديوان المشار 
إليه بمناسبة مرور ذكرى وفاته وعلى 
تأسيس مؤسسة عموري مبارك تم إلقاء 
األغنية  أيقونة  مسار  تناولت  عروض 

العصرية األمازيغية عموري مبارك.
وعن محطات من مسار حياته كتب 
الكاتب المغربي عبد اهلل كيكر في مؤلفه، 

العشرين  القرن  في  سوس  أعالم  من 
الجزء الثاني 2021 كتب اآلتي :

الفنان عموري مبارك من رواد   
سنة  ولد  الحديثة  األمازيغية  األغنية 
1951 في بلدة اركيتن عمالة تارودانت، 
توفي والده وتركه صغيرا فترك قريته 
لما  بتارودانت،  األيتام  بدار  والتحق 
حصل على الشهادة االبتدائية، التحق 
بثانوية بن سليمان الروداني سنة 1965 
غير أنه سينقطع عن الدراسة ويشتغل 
كاتبا خاصا للشيخ موسى بقبيلة أوالد 
بدائرة  رسمي  غير  موظفا  ثم  احيا 
سيؤسس  األثناء  هذه  في  تارودانت، 
أول مجموعة غنائية "العصافير" سنة 
1967 ثم مجموعة )سوس فايف( التي 
سجل معها أول أسطوانة ونالت أول 
جائزة في مهرجان المجموعات الغنائية 
في  اشتغل  ثم   1968 الرباط سنة  في 
بعد  أكادير،  وفي  تارودانت  في  البنك 

ذلك غادر العمل ليتفرغ للغناء. 
بمجموعة  التحق   1974 سنة  وفي 
البحث  جمعية  رعتها  التي  اوسمان 
والتبادل الثقافي... واستخلص الكاتب 
عبد اهلل كيكر أن الفنان عموري لعب 
األغنية  قواعد  إرس��اء  في  ب��ارزا  دورا 
األمازيغية الحديثة من خالل العديد من 

داخل  بها  شارك  التي  الفنية  األعمال 
المغرب وخارجه.

في سنة 1978، قرر عموري مبارك 
أن يستقل عن مجموعة ءوسمان ليعزف 
ويغني بمفرده وسجل العديد من األغاني 

من عيار تازويت – جانبيي...
لألغنية  األولى  الجائزة  على  أحرز 
1989 بأغنية  المغربية في المحمدية 
جانبيي، وهي من كلمات صدقي علي 

ازايكو.
يوم  مساء  م��ب��ارك  ع��م��وري  توفي 
2015 في مصحة  فبراير   13 الجمعة 
بعد  بالدارالبيضاء  الحسني  الحي 
معاناة مريرة مع مرض عضال وشهادة 
للتاريخ أصرح أنا محمد مستاوي رفيق 
في  الزمته  زوجته  أن  مبارك  عموري 
أقوم  محنته  وشهور  أيام  تلك  محنته 
حجرته  وصلت  وكلما  يوميا  بزيارته 
أجدها جالسة بجانبه في غياب العديد 
من يدعون إخالصهم له بعد وفاته خاصة 
ذكرى  إقامة  في  ماديا  يستفيدون  من 
وفاته دون استدعائهم لزوجته رئيسة 
التزمت  التي  مبارك  عموري  مؤسسة 
في  وفاته  ذكرى  بإقامة  وزوجها  هي 
احتضنها  التي  عموري  مؤسسة  مقر 
منزله المفتوح للزوار الباحثين ودون 

حضور ابنه سفاو.
مبارك  أسداه عموري  بما  واعترافا 
أطلق  األمازيغيتين  ولألغنية  للثقافة 
اسمه  أكادير  لمدينة  البلدي  المجلس 
على المعهد الموسيقي لمدينة أكادير 
ولكون إشعاعه الفني تجاوز الجهة التي 
ينتمي إليها فقد أطلق المجلس الجماعي 
للحي الحسني بالدارالبيضاء اسمه على 
شارع كبير سماه شارع عموري مبارك 
جانب محطة النسيم للقطار كما أطلق 
على  تيزنيت  لمدينة  البلدي  المجلس 
المركب الثقافي وتم تكريمه من طرف 

جمعية األطباء بأكادير...
طبعا كتبنا على هذا الهرم وفي هذا 
المنبر أثناء مرضه تحت عنوان اتركني 
طلبناه  لما  ويحاورني  مرضي  أحاور 
بإجراء حوار معه وكتبنا عنه فور وفاته، 
وتحدثنا عنه كواجب في أكثر من ندوة.

وحبر  قلبي  دم  أنفث  جعلني  الذي 
يراعتي هو كون من أردناهم أن يساعدوا 
له  وراعية  سفاو  ابنه  وال��دة  زوجته 
وطعام  تعليم  من  اليومية  بحاجياته 
ودواء المنتظر منهم مساعدتها أعلنوا 
أنهم  التواصل االجتماعي  في وسائل 
بصدد تأسيس مؤسسة عموري مبارك 

بمناسبة الذكرى الثامنة لوفاته وأقاموا 
عموري  أصدقاء  بعض  حضره  حفال 
للصلح  لجنة  كونوا  ليتهم  ويا  مبارك 
وجمع الفرقاء في مؤسسة واحدة بدل 
استغالل اسم عموري مبارك للحصول 
على الدعم بالماليين من هذه الجهة وتلك 
لفالن  مؤسسات  مستقبال  تتكون  وقد 
التقدير والدعم لهذا  وفالن كلما توفر 
االسم وذاك وتلك، الواجب في نظري على 
أقارب وأصدقاء عموري توفير الراحة 
النفسية على األقل لزوجته وابنهما بدل 

الكدر والمشاكسة.
وسأترك القارئ وبيان زوجة عموري 
الذكرى  في  مؤسسته  رئيسة  مبارك 

الثامنة لوفاته.
وخالفا لما يشاع من طرف المشار 
عشرة  بعد  تزوجت  كونها  من  إليهم 
إال  به  تتزوج  لم  فهي  وفاته  من  أي��ام 
بعد مرور ثالث سنوات وتزوجت بابن 

شقيق صدقي علي ازايكو.
ش���يء آخ���ر ن��ن��ص��ح ه����واة ال��ف��ن 
يقحموا  ال  أن  وجمهورهم  ومحترفيه 
الحقيقي  الفنان  السياسة،  في  الفن 
وعموري مبارك نموذجا ينتمي للوطن 
ولكل مواطن يحترم ويحترم هو للجميع 

والجميع معه.

 رئي�صة موؤ�ص�صة الفنان المرحوم عموري مبارك وزوجته قيد حياته
 في ذكرى وفاته ت�صتنكر ا�صتغالل مكانة الفقيد
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االشتراكي

* د. محّمد محّمد 
الخّطابي

أكثر  هم  هل  القراءة..  على  المداومون 
الذين  هؤالء  من  وحبورًا  س��رورًا  الناس 
الذين  وه���ؤالء  ؟  ال��ق��راءة  تستهويهم  ال 
الناس  أكثر  ه��م  ه��ل  ال��ق��راءة،  تشغفهم 
 ت��ف��اؤاًل م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��ق��رأون ؟

ترى الكاتبة االسبانية »إّما رودريجيس«، 
الخبراء،  أجراه  معّمق  تحليل  حسب  أنه 
بعد  بايطاليا  روم��ا  جامعة  من  بتكليٍف 
إجراء استجوابات  لحوالي 1100 شخص 
لقياس درجات السعادة ومعّدالت التفاؤل 
في حياة هؤالء الذين يقرأون، وأولئك الذين 
ال يقرأون، توّصل هؤالء الخبراء إلى نتائج 
مفاجئة ومذهلة في هذا الشأن، مفادها أن 
القراءة تجعل الُمقبلين عليها والّشغوفين 
وتفاؤاًل  سعادة  الناس  أكثَر  بالفعل  بها 
من سواهم،كما أّنها تعينهم على مواجهة 

الحياة  بشكٍل أكثر جرأة وشجاعًة .

تغذية الّروح في 
مستوى تغذية الجسم

كيف نشعر، وبماذا  ويتساءل الخبراء: 
نشعر، وما هي التغييرات التي تطرأ علينا 
عندما ننهمك في قراءة تاريٍخ ّما؟ أو ننغمس 
في قراءة رواية ّما؟  فتأكد لديهم أّن للقراءة  
تأثيرًا بليغًا على أنفسنا وعلى توّجهاتنا 
واختياراتنا، حيث نرى األبطال ونعايشهم، 
و يعكس هذا التأثير تناقضاتنا ومشاعرنا 
وتطلعاتنا، وتذّكرنا القراءة بأشياء وأفعال 
ومواقف وأحداث رّبما يكون الزمن قد أسدل 
عليها ستائره. الباحث اإليطالي »نوّسيو 
في  هو  الّروح  تغذية  أّن  يرى  أوردينّي«، 
في  ونحن  الجسم،  تغذية  أهمية  مستوى 
الجانب  ه��ذا  م��لء  إل��ى  الحاجة  مسيس 
الذي أصبح يعرف فراغًا مهواًل في حياتنا 
المعاصرة، ويفتح أويفسح لنا الطريق إلى 
تلك التجارب والمكاسب، والمعارف، التي 
قد تفضي إلى منافع روحية وإقتصادية. 
يوّفر  الحديث  الِعلم  أّن  الباحثون  ويشير 
لنا أكثر من أّي وقٍت مضى عناصر الجواب 
وعالمات  التساؤالت  من  للعديد  بالنسبة 
االستفهام التي تمأل حياتنا، ويخبرنا عّما 
يحدث في عقولنا، وبشكل خاص في الجانب 
األيسر في المّخ، وهو الجانب المخّصص 
لّلغة، وذلك في الوقت الذي نكون منهمكين 
في قراءة كتاب، أو بعد االنتهاء من قراءته. 
الكندي  ال��ّروائ��ي  أوتلي«  »كيث  ويؤكد 
جامعة  في  المعرفي  النفس  علم  وأستاذ 
تورونتو، على أّن األدب في مقدوره تغيير 
وتبديل وتعديل تصّرفات الناس بواسطة 
التأقلم، ويدفعهم إلى التعاطف مع أبطال 

األدب  الجّيد واإلبداع الجميل .

معضالت خلقية 
وعاطفية

بيريث  فاير  أنتونيال  االسبانية  وترى 
العالمة النفسانية المتّخصصة في تدريب 
وتنمية المهارات القيادية: »أنه يصعب علينا 
يومًا بعد يوم أن نرتدي أحذية غيرنا، إالّ أننا 
نجد سهولًة ويسرًا في تقّمص شخّصيات 
أبطال إحدى الّروايات التي سيطرت على  
عقولنا وحواّسنا وأخذت بمجامعنا«. كما 
تشير: »أّن بعض الدروس- التي نجدها في 
األدب حول المعضالت الخلقية والعاطفية 
التي تواجهنا � ضرورية وال مندوحة لنا 
عنها ، خاّصة لهؤالء المشتغلين بالسياسة 
لهم،  وقت  ال  بأْن  دائمًا  يتحّججون  الذين 
هؤالء هم في حاجة ماّسة لالبتالء بهواية 
القراءة، حتى يتسّنى لهم الفهم بشكل جّيد 

وأكثر نجاعة تصّرفات اآلخرين«. 
السابق  المدير  بَراْو«  »أاَلْن  ويؤّكد 
أعمال  قراءة  »أّن   : تايمز«  فايننشال  ل�« 
بشكل  اإلنسان  تساعد  العظماء  الكّتاب 
اإلبداعية،  القرارات  اتخاذ   على  أفضل 
والمثيرة لالهتمام«. واقتناعًا واعترافًا من 
مؤّسسة لندنية ُتعرف ب�«مدرسة الحياة« 
بمدى جدوى وفوائد ومنفعة القراءة كمحّرك 
أساسي للحياة فإنها تخّصص كتبًا بعينها 
لرّوادها للقراءة التي تساعدهم على التغّلب 
على الّصراعات. والنزاعات والمشاكسات 
الكاتب  ،ويقول  الحياة  في  والمصاعب 
صاحب  َألَبا ِريُكو«  سانتياُغو  االسباني« 
كتاب »القراءة مع األطفال«: » على اآلباء 
أن يخّصصوا أوقاتًا لمقاسمة أو مشاركة 
أوالدهم متعة القراءة كهواية محّببة، ذلك 
أننا عندما نقف على الفوائد والمنافع التي 
أبدًا  لن نتركها  فإننا  نجنيها من جرائها 
بعد ذلك«، ويستدّل الكاتب في هذا القبيل 
بقولة الّروائي األرجنتيني الشهير »خوليو 
كورتاثار« التي مفادها : »إننا عندما نذهب 
لنقرأ نكون كمن يذهب إلى الحّب، والتعّلق 
بالحياة أو كمن يذهب إلى اللقاءات األكثر 
أهمية في وجوده وحياته، وأحيانّا نكون 
ذلك  أن  العلم  الموت، مع  إلى  كمن يذهب 
يشّكل جزءًا ال يتجّزأ من كلّ، وأّن أيَّ كتاٍب 
يبدأ وينتهي قبل أولى صفحاته وآخرها 

بكثير«.

المبدعون األكثر 
سعادًة وتفاؤاًل

المعهد االسباني للبحوث  وللدراسات 
»سوندّيا«  SONDEA اجرى من جهته 
دراسة استطالعية مثيرة عن المشاعر التي 
أنحاء  مختلف  في  الكّتاب  بعض  تعتري 
العالم، ومدى نصيبهم من  نعمة »السعادة 
والتفاؤل « التي يتوق إليهما الجميع، أو 
محنة » الكآبة والتعاسة« اللتين ينفر منهما 
الجميع، من األسماء التي تصّدرت قائمة 
األدباء الذين يعتبرون أكثر سعادة وتفاؤاًل 
من غيرهم  نجد في هذا االستطالع الطريف   
اسم الكاتب البرازيلي باولو كويلو )الذي 
يحتّل المرتبة األولى(، ثّم يليه مرتبًة الكاتب 
االسباني أرتورو بيريث ريفيرتي، والمفكر 
بونسيت،. إدواردو  االسباني   والعالم 

يوسا  برغاس  ماريو  البيروفي  والكاتب 
وسواهم  ،وتشير هذه الدراسة أّن حوالي 
هذا  ف��ي  المشاركين  م��ن  المئة  ف��ي   90
االستطالع يؤّكدون على أّن هناك عالمات 
في  اإلنسان،  سعادة  على  ت��دّل  وأم��ارات 
باألشياء  بعمق  االس��ت��م��ت��اع  مقّدمتها 
يوما  التي تصادفنا  والبسيطة  الصغيرة 

بعد يوم في حياتنا، ويعزو 82 في المئة من 
المستجوبين سعادة اإلنسان إلى استمتاعه 
بصّحة جّيدة في حياته، و33 في المئة فقط 
من هؤالء يرون أّن صّحة اإلنسان لها صلة 
انتقلت  التي  الوراثية  بالجينات  مباشرة 
إليه عن طريق أبويه وأجداده. ويرى 79 
في المئة من الذين شملهم االستجواب أّن 
الشعور بالّسعادة هو أن يكون المرء راضيًا 
عن جميع مظاهر حياته المعاشة، ويذهب 
نصف المستجوبين )50 في المئة( منهم 
إلى أّن الّسعادة تكمن في أن يكون في مقدور 
اإلنسان تحقيق نزوة من نزواته، أو بلوغ 
طموح من طموحاته بين الفينة واألخرى. 
ضمن  المعاييرالمدرجة  هذه  طّبقت  وقد 
من  مجموعة  الذكر،على  اآلنف  التصنيف 
األدباء والكّتاب المشاهير في العالم، وكانت 

النتيجة كما يلي:
باولو  المعروف  البرازيلي  الكاتب   1-
كويلو )بلغت مبيعات كتبه  ما ينيف عن  
150 مليون نسخة( يتصّدرالقائمة  وبالتالي 
التصنيف  هذا  في  األولى  المرتبة  يحتّل 
بفضل األصوات التي منحها إّياه  القراء 
الشباب على وجه الخصوص من المشاركين 
 في هذا االستطالع الذين صّوتوا لصالحه.
أرت��ورو  الشهير  االسباني  ال��ّروائ��ي   2-
بيريث ريفيرتي، صاحب رواية »مغامرات 
المرتبة  يحتّل  أالتريستي«،  النقيب 
النسائية  األص�����وات  بفضل  ال��ث��ان��ي��ة 
الخصوص  وج��ه  على  ل��ه  ص��ّوت��ت   التي 
بنسبة تفوق بكثير نسبة تصويت الرجال 

له.
-3 المرتبة الثالثة  يحتّلها المفكر والعالم 
المعروف«إدواردو  الكطالني  االسباني 
بونسيت« )أسهم بقسط وافر في التعريف 
وفي  الحديثة،  العلمية  المعارف  وتقريب 
مجاالت العلوم االجتماعية، والبيولوجية 
والفلكية ومبتكراتها إلى المجتمع االسباني 
 بفضل كتبه وتآليفه العديدة في هذا الميدان، 

من أشهر كتبه »رحلة نحو الّسعادة«.
الشهير  ال��ب��ي��روان��ي  -4الروائي 
)الحاصل   ي���وس���ا  ب���رج���اس  م���اري���و 
ع��ام  اآلداب  ف���ي   ن��وب��ل  ج���ائ���زة   ع��ل��ى 
)2010( جاء في المرتبة الرابعة، من كتبه 

»حضارة االستعراض«.
الذائع الّصيت  الكولومبي  الروائي   5-
ال���ّراح���ل ج��اب��ري��ي��ل ج��ارس��ي��ا م��ارك��ي��ز، 
العزلة«  م��ن  سنة  »مئة  رواي���ة  صاحب 
نوبل  جائزة  على  )والحاصل  الشهيرة 
 ،)1982 ع��ام  كذلك  العالمية  اآلداب  في 
هذا  ضمن  الخامسة  بالمرتبة  حظي 
له  السّن  كبار  تصويت  بفضل  الترتيب 
التصنيف!. ه��ذا  ضمن  خ��اص   بشكل 

هذا  السادسة ضمن  بالمرتبة  -6 وحظي 
والّشاعراالسباني  الكاتب  االستطالع 
المعروف أنطونيو غاال المعروف بتعاطفه مع 
الحضارة اإلسالمية في األندلس، وإعجابه 
»المخطوط  رواي��ة  )صاحب  بها  الكبير 
وهي رواية عن آخر ملوك بني  القرمزي« 
 األحمر في غرناطة أبي عبد اهلل الصغير .

هذا  ف��ي  السابعة  المرتبة  وك��ان��ت    7-
ال��ّروائ��ي  الكاتب  نصيب  من  التصنيف 
ثافون،  رويث  كارلوس  الكبير  االسباني 
وأكثر  الروائيين  أه��ّم  من  ُيعتبر  ال��ذي 
العالم في  الكّتاب اإلسبان المقروئين في 
إلى  رواياته  ترجمت  وقد  الراهن،  الوقت 
بما  الحّية،  العالمية  اللغات  من  العديد 
الروائية  أعماله  من  العربية،  اللغة  فيها 
الّسماء«.  و»أسير  الّريح«  »ظّل  الكبرى: 
النظير.  منقطع  نجاحًا  حققتا   اللتان 
-8 وعادت المرتبة الثامنة في هذا اإلحصاء 
رولينغ«  ك  »جوان.  البريطانية  للكاتبة 

»هاّري بوتر«  الرواية الشهيرة  )صاحبة 
واسع  بنجاح  السينما  إل��ى  نقلت  التي 
ال��م��رت��ب��ة بفضل  "(، وق���د ظ��ف��رت ب��ه��ذه 
تصويت الشباب لها على وجه الخصوص.

-9 وجاءت المرتبة التاسعة ضمن هذا 
المعروف  البريطاني  للكاتب  التصنيف  
»سقوط  روايتْيه  »)آخر  فوليت«  »كين 
العمالقة«، و»شتاء العالم«(، ولقد حققت 
من  باهرة  نجاحات  هذه  األخيرة  روايته 

حيث الَمبيعات.
 -10 وشّكلت المرتبة العاشرة مفاجأة، 
سواء لمنظمي هذا االستطالع أو لمتتّبعيه، 
إذ كانت من نصيب الكاتب االسباني العالمي 
رواية  ،صاحب  سيرفانطيس  دى  مجيل 
»دون كيخوته دي ال مانشا « التي طّبقت 
شهرتها اآلفاق، وترجمت إلى جميع لغات 
الجميع  سيرفاطيس  باغت  ولقد  األرض، 
وهو يطّل على زمننا الحديث بهامته من 
سديم القرون الوسطى )1547•1616( مّما 
يؤّكد أنه معاصرنا بال ريب،وأّنه ما فتئ 
يترّبع بجدارة على عرش الرواية العالمية 

إلى اليوم.
عشرة  الحادية  المرتبة  -11وعادت 
إيزابيل  المعروفة  التشيلية  للكاتبة 
أليندي )صاحبة روايات: »بيت األرواح«، 
من  وسواها  المايا«(  و»دفتر  و»باوال«، 
 الّروايات الناجحة األخرى، التي تبدو فيها 
وكأّنها خرجت  بالفعل من معطف غابرييل 

غارسيا مركيز كما ُيقال !.
عشرة  الثانية  المرتبة  وك��ان��ت   12-
للكاتب  االستطالع  هذا  ضمن  واألخيرة 
االسباني »إدواردو ميندوثا« الذي حققت 
كتاباته في المّدة األخيرة نجاحات باهرة من 
حيث الَمبيعات، كما ترجمت بعض أعماله 
حّية  لغة  عشرين  من  أزيد  إلى  الروائية 
منها اللغة العربية، من أنجحها وأوسعها 
إنتشارًا روايته التي تحت عنوان »مدينة 
األعاجيب« )ترجمة الراحل المرحوم  صالح 
علماني(، من رواياته األخرى كذلك: »عام 
الطوفان« و»الحقيقة حول قضّية سافولتا« 
االعمال  من  وسواها  الزيتون«  و»متاهة 

الروائية االخرى الناجحة .
ويالحظ مّما سبق أنه لم يحظ بالفوز ، أو 
التصنيف ، أو التنويه في هذا االستطالع 
أيُّ كاتٍب أو روائيٍّ عربّي معاصر ، وكان 
حّظ الُكّتاب والّروائيين االسبان فيه  وافرًا 
من   منهم   6 ل  كان  حيث  ملحوظ   بشكٍل 
األسد  نصيب  عالميًا   كاتبًا   12 مجموع 

فى هذا االستطالع .
 : العباسي  عبده  محمد  الباحث  يقول 
العوالم  تلك  هي  للمرء  بالنسبة  »القراءة 
وتالبيبنا  بألبابنا  تأخذ  التي  السحرّية 
تدر  لم  ووقائع  بحروفها  نهيم  وتجعلنا 
دون  فلكها  في  ن��دور  فتجعلنا  بخاطرنا 
سأٍم وال ملل ، عاشق القراءة إنسان سوّي 
يخلق لنفسه اللحظات األكثرسعادة  لكي 
يستمتع بها في ظّل إّتساق نفسّي يسعده، 
كبير،  القارئ  وغير  القارئ  بين  والفارق 
بثقافته  للمقارنة  مجاٍل  أّي  هناك  وليس 
ووعيه وحضوره وفهمه لمجريات األمور 
من حوله، فكم عرفُت من أناس حصلوا علي 
أعلي الشهادات ولكّنهم لم يحصلوا علي 
ثقافة رجٍل عادي لم يتبّوأ مقعدًا وال منصبًا 
لكّنه بالقراءة المتوالية  ثّقف نفَسه بنفِسه 

وعاش سعيدًا«.

كاتب وباحث ومترجم من 
المغرب عضو االكاديمية 

االسبانية االمريكية لآلداب 
والعلوم بوغوتا كولومبيا .

بيت ال�شعر في المغرب يحتفي  بالكاتبة 
والمترجمة الأمريكية ديبورا كاب�شن

احتفاال باليوم العالمي للشعر، ينظم بيت الشعر في المغرب والفضاء الثقافي لمقهى النهضة 
بالرباط لقاء ثقافيا وشعريا احتفاًء بالكاتبة والمترجمة األمريكية ديبورا كابشن، مؤّلفة كتاب 

»عدالة الشعر« التي تقوم بزيارة إلى المغرب.
لمقهى  الثقافي  بالفضاء  السادسة مساء  الساعة  في   2023 مارس   21 يوم  اللقاء  ينعقُد 

النهضة، بشارع محمد الخامس بالرباط..
يقّدم اللقاء الشاعر والمترجم نور الدين الزويتني، و يحضُره عدٌد من الشعراء المغاربة الذين 
تّم إدراج تجربتهم ومسارهم الشعري ضمن الكتاب المذكور الذي ُيعتبر من أهّم األنطولوجيات 
الشعرية التي وّثقت للشعر المغربي خالل السنوات األخيرة، والذي حِظي بترشيح لجائزة 

ALTA الوطنية للترجمة للشعر.
جدير بالذكر أن ديبورا كابشان كاتبة ومترجمة وعالمة إثنوغرافية وأستاذة دراسات األداء 

في جامعة نيويورك. وهي زميلة غوغنهايم، كما أنها مؤلفة لعدد من الكتب الهامة.

كلمة بيت الشعر في المغرب بمناسبة
 اليوم العالمي للشعر 

ال�ّشعُر... الأثُر الَخِفّي

ال حّد لتوّترات الحياِة الحديثة. وال ُكّوة في األفق ُتوِمُئ إلى إْمكاِن الّتحّكم في اإليقاع الُمْهِول 
الذي َيشهُده توليُد هذه التوّترات وهي َتتناَمى في تفاصيل الَيومّي، وفي العالقات اإلنسانية، 
وفي االنشغاالت العالمية، وفي المصائر المجُهولة. إبداالٌت سريعة ُتراِكُم ما َيحُجُب الوجوَد 
ويعمُل على تْكريس ِنسياِنه؛ تَمُسّ عالقة اإلنسان بنْفِسه وبالزمن وبالغير. إنها إبداالٌت ال تكُفّ 
عن الّتنامي بتواٍز مع اإلنهاِك الذي ُيسّببه اإلنساُن للطبيعة، على نْحو يْرسُم أُفًقا يتضاءُل 
فيه الّضوُء على نحٍو ُمريب؛ ضوُء المعنى، والُحلم، والخيال، والُحّب، وكل ما يجعُل اإلنساَن 

خليًقا باْسمه.
إّنه الضوُء الذي عليه ائُتِمَن الّشعُر منِذ اكتشاِف اإلنسان ألْسرار القْول وهي تلتُئم في تركيٍب 

َتسّمى ِشْعرا، ومنُذ المالمسة األولى للّنشيد الوُجودي المضَمر في هذا التركيب.
ليس ضوُء الشعر، بُشعاعه الحامل لِخبرة الِفكر ولخبرة اللغة، خالًصا للمآزق المتوّلدة 
من أْهوال الحياة الحديثة، ولم يسبْق للشعر أِن انطلَق أصال من ِفكرة الخالص، ألنه َيِعي أّن 
أَثَره َخفٌيّ وال يخضُع للِقياسات التي تماهي بينه وبين الُحلول السياسية. فالّشعر منجذٌب 
ه للسياسّي. في هذا االنجذاب،  أصال إلى الّسؤال الُوُجودي الذي هو غيُر االنِشغال المَوِجّ
تَغّنى الّشعر بالمأساوي ِمثلما تَغّنى بالفرح، وتغّنى بالتشاُؤم الخاّلق مثلما تغّنى باْنحصار 
التَفاؤل. وفي جميع الحاالت، كان ُمؤتَمًنا على الُعْمق وُمتحّرًرا من وْهم النُهوض بخالٍص ما.

للّشعر مسؤوليٌة ُكبرى، اضطلع بها من َسرى في دِمهم ناُرها، وبهذه الّنار سَهروا على توّقِد 
الُحلم وُشعاع الخيال. إنها مسؤوليٌة تتجّدُد وتتعّقُد متطّلباتها بتنامي ما تسهُر على ُمقاومته. 
الّشعر ُمؤتمٌن اليوم على اْسِتْجالء األْسرار التي ال يكُفّ إيقاُع الحياة الحديثة عن طْمِسها، 
وُمؤتمٌن، كذلك، على الكْشف عن اّتساع الُوُجود وصْون أحياِز الُحرّية فيه وتْمديِد مناطِق األمل 

في الحياة وفي كِلّ ما يجعُل العيَش المشترَك ُممكنا.
لذلك، يشّكُل االحتفاُء بيوٍم للشعر لحظًة رمزيًة تِعي أّن الرهاَن من االْحتفاء ال يتقّيُد بزمِن 
هذه اللحظة بْل بالّزمن َالشعري، بما ُهو دْيُمومٌة، وبما هو ضْوٌء قادٌم من الغابر مثلما هو 

قادٌم من اآلتي.

الُكتَّاب الأكثر �شعادًة في الع�شر الحديث 
القراءة غذاءٌ  للرُّوح والَج�َشد
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عبداللطيف الكامل

للملتقى  الثالثة  ال���دورة  أشغال  شكلت 
الدولي المنظم بأَكاديرمن أجل المحافظة على 
الحجم  ذوات  والصحراء  الساحل  حيوانات 
تنفيذه  الجاري  العمل  لتقييم  فرصة  الكبير، 
والصحراء  الساحل  بحيوانات  والمتعلق 
ذات الحجم الكبير، ودراسة إمكانية توسيع 
نطاق«العمل المنسق«ليشمل حيوانات أخرى.
بلدا،  ل24  المنتمون  المشاركون  وتمكن 
في هذا اللقاء الدولي المنظم من قبل الوكالة 
أمانة  بتعاون مع  والغابات،  للمياه  الوطنية 
في  أڭادير  بمدينة  المتحدة،  األم��م  اتفاقية 
الفترة الزمنية ما بين 14و16 مارس 2023، 
من مناقشة مصادرالتمويل المستدام من أجل 

تنفيذ خطة العمل.
محينة  عمل  خطة  اعتماد  عن  والبحث 
للحفاظ على الحيوانات ذوات الحجم الكبير 
في الساحل والصحراء وموائلها، كما ساهمت 
النقاش بكل  المشاركين في تعميق  تدخالت 
في  الحيوانية  األص��ن��اف  ب��ه��ذه  مايتعلق 
منطقة الساحل والصحراء،بحيث لم يقتصر 
العمل وتمويلها،  برامج  تفعيل  على عناصر 
بل انصب أيضا على آليات وأدوات التعاون 

اإلقليمي والدولي.
هذا وأسفر اختتام أشغال اللقاء الدولي على 
مخرجات مهمة تبناها المشاركون باإلجماع 

تتمثل في العناصر التالية :

الخاص  الجهوي  العمل  خطة  اعتماد   -
بالمحافظة على الحيوانات ذات الحجم الكبير 
بمنطقة الساحل والصحراء،بهدف الرفع من 
نجاعة اإلجراءات والبرامج المنجزة في هذا 
لمجال مع التركيز على الجوانب التشريعية 

والتقنية والمالية وتعزيز التعاون. 
المتعلقة  المخططات  على  المصادقة   -
ذات  الحيوانات  م��ن  الثمانية  باألصناف 
األحجام الكبيرة في الساحل والصحراء منها 

مها  مها أبوحراب-  ستة متواجدة بالمغرب) 
غزال  الجبل-  غزال  المهر-  غزال  أبوعدس- 
ادام- االيل البربري-غزال نحيل القرون- غزال 

احمرالجبهة(.
على  للحفاظ  جهوية  م��ب��ادرة  إط���الق   -
الساحل  الكبيرفي  الحجم  ذات  الحيوانات 
قد  المشاركة  البلدان  بأن  علما  والصحراء، 
فوضت المغرب للترافع لمناصرة هذه المبادرة 
التفاقية  الرابعة عشرة  الدورة  على مستوى 

األنواع  على  المحافظة  حول  المتحدة  األمم 
)CMS( المهاجرة من الحيوانات المتوحشة

والمقرر انعقادها في الفترة الممتدة من 23 
إلى 28 أكتوبر 2023 بأوزبكستان،وكذلك على 

مستوى المنظمات الدولية.
هذا وبصم الملتقى الدولي المنظم بمدينة 
أكادير، في نسخته الثالثة،حول المحافظة على 
الحجم  ذوات  والصحراء  الساحل  حيوانات 
دولة   24 من  70خبيرا  مشاركة  الكبير،على 
لتدارس إشكاالت وإكراهات الحفاظ على هذا 
النوع من الحيوانات والسيما الطيور المهاجرة 

والحيوانات المتوحشة.
تبادل  إل��ى  الملتقى  ه��ذا  يهدف  بحيث 
عن  والبحث  العالمية  والتجارب  الخبرات 
للحفاظ  وتقنيا وعلميا  بيئيا  الكفيلة  السبل 
الثروة الحيوانية بالساحل والصحراء  على 

وخاصة تلك التي تتميز بأحجام كبيرة.
ميدانية  زيارة  بتنظيم  الملتقى  تميز  كما 
بهذا  المشاركين  والضيوف  األعضاء  لفائدة 
ماسة  لسوس  الوطني  المنتزه  إلى  الملتقى 
المتواجد بين مدينتي أَكادير وتيزنيت، والذي 

تم إحداثه سنة 1991.
محميتين  على  يتوفر  وطني  منتزه  وهو 
خصيصا  وتجهيزهما  إعدادهما  تم  هامتين 
األن��واع  بعض  تأقلم  في  وتساهم  لتناسب 
من  أصناف  ثالثة  باالنقراض،منها  المهددة 
ذوات الحوافر يتعلق األمرب«غزال آدم«و«غزال 

المها«و«غزال المها الحسامي«.

مخرجات الملتقى الدولي المنظم باأَكادير للمحافظة على حيوانات 
ال�صاحل وال�صحراء ذوات الحجم الكبير

 أجمع العديد من الخبراء والفاعلين االقتصاديين، المجتمعين 
يوم السبت بوجدة، في إطار فعاليات »شرقيات«، على أن تحفيز 
إنتاجية مختلف  الشرقية، وتحسين  بالجهة  االقتصادي  النمو 
القطاعات، وخلق مناصب للشغل، رهين بتسريع االستثمارات 

في البنيات التحتية.
وسجل هؤالء الخبراء، خالل جلسة تحت عنوان »محمد السادس، 
رؤية ملك: مبادرات وطموحات«، أن استقطاب المستثمرين يرتبط 
المالئمة إلقامة  الظروف  توفير  الجهة على  بقدرة  بشكل وثيق 
األنشطة االقتصادية، مبرزين أن الجهة تتمتع بالقدرات الالزمة 

من أجل تعزيز البنى التحتية.
وفي هذا اإلطار، أوضح المدير العام لميناء الناظور »ويست 
ميد«، محمد جمال بنجلون، أن هذا الميناء يشكل حجر الزاوية 
في برنامج تنمية جهة الشرق، مضيفا أن هذا الميناء سيستفيد 
وجه  على  الشرقية،  وللجهة  للمغرب  االستراتيجي  الموقع  من 
الخصوص، والتي تتميز بتدفق تجاري شرقي-غربي، وشمالي-
غربي هام. وأضاف أن معدل استخدام البنيات التحتية بمنطقة 
غرب البحر األبيض المتوسط يبلغ اليوم ما يقارب 80 بالمئة، 
مشيرا إلى أن ميناء الناظور »ويست ميد«، الذي يستند على 
تجربة ميناء طنجة المتوسط، يهدف إلى إنشاء قطب اقتصادي 
جديد سيساهم في دعم تنمية ثالث جهات، هي الشرق، وفاس 

مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة.
 ،)MEDZ( »من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة »ميدز
التابعة لصندوق اإليداع والتدبير، محسن السمار، على أهمية 
تعزيز البنيات التحتية، وربط الجهة، والولوج إلى خدمات القرب 
من طرف المستثمرين، من أجل إعطاء دفعة للمشاريع الصناعية 

البناءة. 
ودعا السمار إلى ترسيخ االستعانة بتعهيد الخدمات، والموارد 
البشرية والكفاءات على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن أساسيات 
الربط هي سالسل القيمة، وخدمات التصدير، ومضاعفة الشراكات.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 
والصادرات، علي صديقي، أن تنمية جهة الشرق ستساهم بشكل 
اقتصادية على  كبير في تحقيق األهداف الجماعية السوسيو - 
الصعيد الوطني. وشدد صديقي على أن الرأسمال البشري يعد 
التكوين  وأن  الناجحة،  االستثمارات  تعزيز  في  حاسما  عامال 
والتعليم يشكالن رافعتين لالقتصاد، مؤكدا على ضرورة التركيز 
سالسل  مجمل  مستوى  على  العالمية  المهن  على  أكبر  بشكل 
القيمة. وفي هذا اإلطار، قال إن »جهة الشرق تتمتع بإمكانيات 
استثنائية من حيث الطاقات المتجددة، وهذا مكسب كبير ألننا 
في خضم أزمة طاقية«، كما أنها تتوفر على المواد الضرورية 
لإلنتاج والتجميع في إطار عرض التنقل الكهربائي، داعيا الفاعلين 
في القطاعات الصناعية للمساهمة في تهيئة مناخ أعمال مغربي 

من أجل تسريع تطوير التنقل الكهربائي.

أما المدير العام لالستثمار ومناخ األعمال، الغالي الصقلي، فقد 
شدد على ضرورة تعزيز جاذبية المستثمرين الوطنيين، مشيدا 
في هذا اإلطار بإسهامات نماذج التنمية االقتصادية بالمغرب. 
وتابع أن المغرب يعمل على تحسين مناخه االقتصادي بشكل 
كبير، ال سيما من خالل العمل على تفعيل االنتقال الرقمي، وتعزيز 

المساواة بين الجنسين، ودعم القوة العاملة واألجور.
»استثمر في الشرق، أرض  وخالل عرض آخر تحت عنوان 
النمو« أبرز والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، نقاط القوة وكذا 

فرص االستثمار المتاحة بجهة الشرق.
وأوضح الجامعي، خالل جلسة »شرقيات المستثمر« المنظمة 
في إطار فعاليات »شرقيات« احتفاء بمرور 20 سنة على إطالق 
المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أن المبادرة الملكية مكنت من 
تغيير المنطقة على جميع المستويات. وفي هذا اإلطار، استعرض 
الجامعي المحاور ال�أربعة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، 
الصغرى  المقاوالت  االستثمار، وتشجيع  والمتمثلة في تحفيز 
األساسية  التجهيزات  وتوفير  الشباب،  طرف  من  والمتوسطة 
الضرورية بالجهة، وتشجيع المشاريع االقتصادية كمسألة ذات 

أولوية.
وتطرق والي جهة الشرق خالل هذا العرض كذلك إلى تطوير 
منتجع السعيدية السياحي، وتهيئة بحيرة »مارتشيكا«، باإلضافة 
الحرارية الشمسية بعين بني مطهر،  الطاقة  إلى محطة توليد 
وكذا القطب التكنولوجي »تكنوبول«، وحديقة سلوان، والقطب 

الفالحي »أغروبول«.

وفي الجانب المتعلق بتكوين الرأسمال البشري، سجل الجامعي 
أن مدينة المهن والكفاءات بعمالة الناظور تعد كذلك نقطة مهمة 

لجذب المستثمرين المتطلعين لشباب مؤهل.
من جهته، أشاد رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، 
بعقد هذا اللقاء بحضور وفد من 10 دول إفريقية، منها بوركينا 
فاسو، والكاميرون، والكونغو، وجزر القمر، وكوت ديفوار، ومالي، 
والنيجر، وموريتانيا، ومدغشقر، والسنغال، مشيرا إلى أن الجهة 
تقدم نفسها كوجهة الستقبال االستثمارات بفضل المبادرة الملكية 
الترابية  لتنمية جهة الشرق. وأبرز بعيوي انخراط الجماعات 
البنيات  التنموية، والسيما من خالل تعزيز  الدينامية  في هذه 
تأهيل  عن  والبيئية، فضال  واالقتصادية،  االجتماعية،  التحتية 
الموارد البشرية، وتثمين ثروات الجهة. من جهة أخرى، أشار 
إلى أن تحسين مناخ األعمال يمكن من جذب المزيد من حاملي 
المشاريع، مسجال أن اإلنجازات المحققة مكنت من إبراز جهة 
الشرق كقطب تنافسي بإمكانيات كبيرة من قبيل ميناء الناظور 

»ويست ميد«، وكذا مشروع محطة تحلية مياه البحر.
وحسب المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق، 
في  المقامة  المستثمر«  »شرقيات  تظاهرة  فإن  صبري،  محمد 
إطار فعاليات »شرقيات«، المنظمة بمناسبة االحتفاء بالذكرى 
إلى  الشرق، تهدف  لتنمية جهة  الملكية  المبادرة  ال�20 إلطالق 
إبراز المؤهالت االستثمارية، والتسويق الترابي لجهة الشرق، 
وذلك لتقديم أجوبة للمستثمرين حول كيفية إنعاش مشاريعهم 

داخل تراب الجهة.

الذكرى 20 لإطالق المبادرة الملكية لتنمية الجهة ال�صرقية
  تحفيز النمو القت�صادي بالجهة ال�صرقية رهين بت�صريع ال�صتثمارات في البنيات التحتية

 استقطاب المستثمرين يرتبط بشكل وثيق بقدرة الجهة على توفير الظروف المالئمة إلقامة األنشطة االقتصادية

ميناء الناظور »ويست ميد« يهدف إلى إنشاء قطب اقتصادي جديد سيساهم في دعم تنمية ثالث جهات

وحيد مبارك

أكدت مصادر مّطلعة ل� »االتحاد 
االشتراكي« أن عددا من الجماعات 
الترابية على امتداد جغرافية المملكة 
التدابير  أجرأة  في  بعد  تنخرط  لم 
الطاقة  استهالك  بتقليص  الكفيلة 
وترشيدها تفاعال مع الدعوة الرسمية 
التي وجهتها وزارة الداخلية في هذا 
اإلطار. وأبرزت مصادر الجريدة أنه 
الجماعات  دع��وة  تمت  وأن  سبق 
الترابية التخاذ جملة من الخطوات 
ذات البعد الترشيدي للطاقة، إن على 
مستوى بناياتها اإلدارية والمرافق 
التابعة لها أو على صعيد نفوذها 
الفضاءات  م��ن  ع��دد  ف��ي  الترابي 
العمومية المختلفة، ولمواكبة هذا 
العمل ُطلب منها إعداد تقارير تبين 
طبيعة العمل الذي تم القيام به في 

هذا الصدد لبلوغ األهداف المنشودة.
على  الجريدة  مصادر  وش��ددت 
هو  بما  قامت  جماعات  هناك  أن 
أخرى  أن  حين  في  منها،  مطلوب 
قامت  بينما  البطء،  تفاعلها  طبع 
هذا  في  تدابير  بتسطير  ثالثة  فئة 
لم تعمل على إشراك  لكنها  الصدد 
اإلدارة الترابية في البرنامج الذي 
إلى  دف��ع  ما  وه��و  تسطيره،  ج��رى 
تذكير رؤسائها بهذا األمر. وإذا كانت 
بشكل  تفاعلت  قد  ترابية  جماعات 
جّدي مع التوجيهات التي توصلت 
بها فإن أخرى ظل منسوب استهالك 
الطاقة بها يعرف تناميا خاصة في 
المدن الكبرى كما هو الحال بالنسبة 
جرى  التي  نموذجا،  للدارالبيضاء 
عمالقة  إلكترونية  لوحات  تثبيت 
تقوم  مدة  قبل  بشوارعها  جديدة 
ببث وصالت إشهارية مصورة بتقنية 

منسوب  باستعمال  وذلك  الفيديو 
أشعته  تخترق  مرتفع،  جد  إضاءة 
كل ما يتحرك على الطرقات وحتى 
مما  لها،  المجاورة  البنيات  نوافذ 
يطرح أكثر من عالمة استفهام حول 
هذا الهدر الطاقي في زمن الترشيد.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي 
لفتيت، قد دعا في أكتوبر من السنة 
الفارطة 2022، والة الجهات وعمال 
العماالت واألقاليم والمقاطعات إلى 
من  جملة  اتخاذ  أجل  من  التدخل 
التدابير التي تهدف إلى التقليص 
من فاتورة الطاقة، وشّدد حينها في 
مراسلة تم توجيهها إليهم في هذا 
نفقات  ترشيد  ضرورة  على  اإلطار 
إلى  بالنظر  الترابية  الجماعات 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظرفية 
وارتفاع  الوبائية  الجائحة  أعقبت 
ال��وزارة  مراسلة  وأك��دت  األسعار. 

أنه بالنظر لثقل النفقات المرتبطة 
ميزانية  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة  ب��ف��ات��ورة 
القيام  يتعّين  ف��إن��ه  ال��ج��م��اع��ات، 
من  التي  اإلج��راءات  بمجموعة من 
شأنها المساهمة في خفض استهالك 
اإلنارة  الكهربائية بشبكات  الطاقة 
العمومية،  والبنايات  العمومية 
اتخاذ  إلى  لفتيت  دعا  ذلك  وألجل 
لتشجيع  المناسبة  التدابير  جميع 
االستهالك المسؤول للطاقة والتدبير 
لتحقيق  العمومية  لإلنارة  األمثل 
هدف خفض االستهالك من 20 إلى 

30 في المئة.
وحثت مراسلة لفتيت على ضرورة 
اإلنارة  التحكم في ساعات تشغيل 
باستعمال  سيما  وال  العمومية 
على  والعمل  الفلكية،  الساعات 
التقليص من شّدة إضاءة المصابيح، 
إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى من 

قبيل تشغيل اإلنارة العمومية جزئيا 
من  ابتداء  السكنية  المناطق  في 
الساعة 11 ليال حسب المناطق على 
أن يراعى عدم التأثير على السالمة 
وزارة  أوص��ت  كما  العام،  واألم��ن 
المراسلة  نفس  من خالل  الداخلية 
بأن يتم الخفض من اإلنارة العمومية 
بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية 
عمود  بإنارة  سيما  ال  وبالمحاور 
بإطفاء  أو  بالتناوب،  آخر  وإطفاء 
جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة 
لجهتين، وكذا العمل على الخفض 
بالمنتزهات  العمومية  اإلن��ارة  من 
والحدائق ومالعب القرب وفضاءات 
الترفيه والشواطئ، فضال عن تدابير 
أخرى تهّم مرافق الجماعات الترابية 
بناياتها  مستوى  على  الداخلية 
بسلوكات  المرتبطة  ومكاتبها 

الموظفين وغيرهم.

من أجل التقليص من فاتورتها الثقيلة

ا�صتمرار الهدر الطاقي بالنفوذ الترابي لعدد من الجماعات ي�صائل 
التدابير التي دعت الداخلية لتطبيقها

أمس، رسميا،  أول  »أبتيف«،  أطلقت مجموعة 
الذي  بوجدة،  الجديد  اإلنتاج  بمعمل  نشاطها 
يعتبر الوحدة اإلنتاجية السابعة والمعمل العاشر 
لمجموعة »أبتيف« بالمغرب، والذي يرسخ مكانة 
المملكة في الدينامية اإلقليمية لمجموعة »أبتيف«. 
وسيمكن تدريجيا من خلق أكثر من 3000 منصب 

شغل مباشر. 
الحرة لوجدة على  المنطقة  المصنع في  ويقع 
قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات بجوار المطار، 
وتطلب بناء المصنع استثمار 394 مليون درهم.  
وقد تم تصميمه ليكون »صديًقا للبيئة«، تماشًيا 
مع التزام »أبتيف« بصفر كربون بحلول عام 2040. 
في  المستعملة  والمعدات  المواد  ستعمل  حيث 
التصنيع )األلواح العازلة، األلواح الشمسية، إلخ( 
على تقليل استهالك المصنع من الماء والكهرباء. 

 هذا المصنع يعتبر أول وحدة صناعية ألسالك 
النشاط  ستعزز  التي  المنطقة،  في  السيارات 

االقتصادي والصناعي في جهة الشرق.
 ،2022 يناير   24 في  البناء  ورش  إطالق  وتم 
يتوافق  بما   ،2023 مارس  في  منه  االنتهاء  وتم 
تماًما مع المواعيد النهائية المنصوص عليها في 

اتفاقية االستثمار. 

ويذكر أن مجموعة »أبتيف« افتتحت أول موقع 
إنتاج لها في المغرب في عام 1999 ، في طنجة 
، واستمرت في التطور منذ ذلك الحين.  نشاطها 
يضم 7 مصانع و 1 ملحقة و 1 محور لوجستيكي 
القنيطرة،  طنجة،  بين  موزعة  تطوير  مركز   1 و 

مكناس ووجدة.  
بنجاح  »أبتيف«  أطلقت  الماضي،  العام  وفي 
متر   10000 مساحة  على  اللوجستيكي  مركزها 
العالم  في  األول  وهو   ،  Med Hub داخل  مربع 

ضمن مجموعة »أبتيف«. 
ويساهم أكثر من 17000 موظف من خالل عملهم 
والتزامهم بتوفير حلول أكثر أماًنا، صديقة للبيئة 

ومتصلة، لتوفير مستقبل أكثر استدامة للتنقل. 
تكنولوجيا  شركة  هي  »أبتيف«  ومجموعة    
عالمية،  توفر كاًل من »الجهاز العصبي« و »عقل« 
السيارة ، بما في ذلك األسالك والموصالت ومحطات 

الطاقة واألنظمة الكهربائية واألنظمة الهجينة. 
 تتواجد مجموعة »أبتيف« في 48 دولة، حيث 
توظف أكثر من 200000 شخص، من خالل 131 
موقع إنتاج و 11 مركًزا تقنًيا.  يشمل زبناؤها 23 
من أفضل 25 شركة لتصنيع السيارات في العالم. 

يعد سابع مصنع وحدة إنتاجية للمجموعة 
بالمغرب وسيوفر 3 آالف منصب شغل

مجموعة »اأبتيف« 
تد�صن م�صنعا لأنظمة التو�صيل 

الكهربائي لل�صيارات بوجدة
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تعبئة ا�صتثنائية لتهيئة اأماكن اإقامة �صالة التراويح بما 
تقت�صيه من �صروط ال�صكينة والوقار

تهيئة وادي اأم الربيع و�صبل حماية القرد »ماكو« و�صمك 
»التروتة« من االنقرا�ض

  أحمد بيضي

»الوكالة  مع  بشراكة  املغرب«،  أطلس  ألب  »جمعية  نظمت 
إلعطاء  تواصليًا  لقاًء  بخنيفرة،  والغابات«،  للمياه  الوطنية 
التروتة  وسمك  )مكاك(  ماكو  قرد  حماية  »مشروع  انطالقة 
لهيئات  الصغرى  املنح  »برنامج  طرف  من  املمول  فاريو«، 
املجتمع املدني بشمال إفريقيا«، التابع للمنظمة الدولية لصون 
وإنعاش  املحليني  الفاعلني  تعبئة  عبر  وشركائها،  الطبيعة 

السياحة اإليكولوجية باملنتزه الوطني لخنيفرة. 
»املركز الثقافي أبو القاسم الزياني«،  اللقاء الذي احتضنه 
والبيئة،  بالطبيعة  املهتمني  من  نوعيًا  حضورًا  وعرف 
الجمعويني،  الفاعلني  ومن  الغابوي،  امليدان  في  واملشتغلني 
افتتح بندوة بمشاركة باحثني جامعيني وجمعويني، ومسؤولني 
ذ. حسن  ذ. محمد خافو،  بلحسن،  )ذ. حسن  الوطني  باملنتزه 
عبا، ذ. عباس املامون( تميزت بنقاشات غنية أثمرت خالصات 

وتوصيات.
أبرزت   عمار،   نادية  ذة.  املنظمة  الجمعية  رئيسة  كلمة     
»أهمية املشروع بإقليم كخنيفرة يعد من أهم املناطق الرطبة، 
وجعله قبلة عاملية للرياضات املائية، ومدى مساهمة  املشروع 
في ضمان ثقافة الحفاظ على البيئة«، مشيرة إلى »الرهان على 
استقرار عيش ساكنة الجبل والرفع من املرشدين السياحيني، 

في أفق االشتغال على مشاريع أخرى مع املياه والغابات«‹.
مدير املنتزه الوطني بخنيفرة، ذ. حسن بلحسن، أشار إلى 
2020- املغرب  »غابات  الجديدة:  الغابوية  »االستراتيجية 

الغابات  تدبير  في  مهمة  تحول  نقطة  تشكل  والتي   ،»2030
حماية  في  الجمعيات  إشراك  يجري  إطارها  وفي  باملغرب، 
)الترويت(  التروتة  وسمك  مكاك  »القرد  عن  متحدثا  املجال«، 
املتواجد بواد أم الربيع وواد اشبوكة، وما تتطلبه هذه األنواع 
تهدد  التي  األخطار  من  لحمايتها  فاعلة   أدوار  من  السمكية 
التدبير  في  الوطني   املنتزه  أهمية   « مستعرضا   وجودها«، 

اإليكولوجية،  السياحة  وإنعاش  الطبيعية  للثروات  املستدام 
»جغرافية  عند  متوقفا  البيولوجي«،  والتنوع  البيئة  وحماية 
وخصوصيات املنتزه، وتميزه بمساحة 32 ألفا من شجر األرز، 
وبمؤهالت طبيعية وبحيرات كثيرة، و897 نوعا من النباتات، 
و209 أنواع من الطيور، و7 أنواع من البرمائيات، و30 نوعا 
مساهمة   « مبرزا   ، الثدييات«  من  نوعا  و41  الزواحف  من 
في  وإشراكهم  املحليني  السكان  إدماج  على  العمل  في  املنتزه 
الطابع  ذات  باملواقع  االهتمام  وفي  املحلية،  التنمية  عملية 
األثري والتاريخي، والصناعات التقليدية واملوروثات الشفهية 
تثمني  في  وكذا  البشرية،  والرساميل  السياحية  واملسارات 
األعشاب النادرة والطبية«، الفتا إلى »حجم التدخالت للحد من 
التهديدات التي قد يتعرض لها املجال الغابوي، وما يقوم به 

املنتزه من أنشطة تحسيسية«.
الباحث الجامعي  محمد خافو، أوضح في عرضه حول القرد 
مكاك أو ماكو )زعطوط(، أن األخير »يعد من األنواع الحيوانية 
األطلس  ملنطقة  البيولوجية  الثروات  ومن  العالم،  في  النادرة 
الحيواني،   الكائن  هذا  عيش  ظروف  على«  مركزا  املتوسط«، 
وتوزعه الجغرافي، والسبل الضرورية لحمايته من االنقراض«، 
مستعرضا »محاوالت الباحثني لتجميع ما يمكن من املعطيات 
الدقيقة حول  هذا الكائن »، وكذا  كل »ما يتعلق بحياة القرد 
التي  مكاك، وظروف استيطانه بني الغابة والجرف، والفترات 
يتم فيها التزاوج والتوالد في عامله، ونظامه الغذائي املتكون 
والفطريات  الشجر،  وأوراق  والبذور  والفواكه  النباتات  من 
األطعمة  لبعض  مشيرا  والحالزين«،  والسحالي  والالفقاريات 
دونما  السياحية  املواقع  ببعض  للقردة  الناس  يلقيها  »التي 
هذه  وحياة  صحة  على  سلبي  أثر  من  ذلك  يحدثه  بما  وعي 

القردة«.
وبدوره، تناول الباحث الجامعي  حسن عبا، موضوع سمك 
النادر  نوعه  لحماية  امللحة  و«الضرورة  )الترويت(،  التروتة 
استمرارية  لضمان  والتقنية  الناجعة  والسبل  االنقراض،  من 
»الشروط  إلى  متطرقا   العلمية«،  بالطرق  وتدبيرها  ثروتها 

املرتبطة بجودة املاء وبما يوفر لهذا النوع من السمك العيش 
البيئي اآلمن والسليم، وباملوطن املناسب لتوالده«، مذكرا  ب  
»التهديدات التي يتعرض لها هذا النوع من األسماك«، ضمنها 
حياة  على  ذلك  وأثر  املاء،  وعرض  عمق  انخفاض  إشكالية   «
وسالمة وبيئة سمك التروتة«، وكذا » التدخل البشري السلبي 
وضرورة تفعيل ما تنص عليه القوانني املرتبطة بنظام حماية 
الثروة السمكية«، متوقفا عند »أعمال التهيئة الواجب القيام 
بها وفق ما يتماشى ونظام الطبيعة والتغيرات املفروضة على 
األحوال املائية«، مشيرا ل »حياة سمك التروتة بني جريان املاء 

وركوده«. 
عن  اإلعالن  من  مداخلته  في  انطلق  املامون  عباس  ذ. 
»التحضيرات  الجارية  إلحداث مركز إفريقي بخنيفرة للرياضات 
توقيع  ينتظر  مع مشروع جاهز  والرافتينك(،  )الكاياك  املائية 
معربا  بشأنه«،  شراكة  اتفاقية  على  والغابات  املياه  مصالح 
عن »االعتزاز  بما يتوفر عليه املغرب من أبطال في الرياضات 
لهم  700 شخص مرخص  من  »أزيد  لوجود  املائية«،  مشيرا 
بمزاولة هذه الرياضات واملشاركة بها في املنافسات الوطنية 
والدولية«.وارتباطا باملوضوع، أشار ل »حاجة وادي أم الربيع 
لتهيئة مناسبة والئقة بتنظيم املنافسات الدولية في الرياضات 
والقوانني  السياحيني  »املرشدين  ملوضوع  متطرقا  املائية«، 
املؤطرة لهم بقصد الحيلولة دون فتح املجال للدخالء ومنتحلي 
الصفة«، فضال عن تناول  »التكوينات التي تم القيام بها بغاية 
أن  اعتبار  على  املائية،  للرياضات  املمارسني  قاعدة  توسيع 

طبيعة إقليم خنيفرة سياحية أكثر ما هي اقتصادية«.
اللقاء  نقاشات  إليها  أفضت  التي  التوصيات  أهم  ومن 
لحماية  اإلجراءات  من  يمكن  ما  اتخاذ  »ضرورة  التواصلي، 
وكذا  وموطنه،  وطبيعته  عيشه  على  واملحافظة  ماكو،  القرد 
أم  نهر  تهيئة  بأهمية  والتحسيس  التروتة،  سمك  بيئة  صون 
الربيع وواد شبوكة، وإشراك الفعاليات الجمعوية واملؤسسات 
املائية،  البيئية والرياضات  بالسياحة  النهوض  التعليمية في 

وتقوية التواصل مع املنتزه الوطني لخنيفرة‹.

وحيد مبارك

تعيش عدد من املناطق املغربية، خاصة منها 
الكافي،  بالشكل  مساجد  على  تتوفر  ال  التي 
تعبئة استثنائية ودينامية ملحوظة من طرف 
التي  الفضاءات  الختيار  املتدخلني،  مختلف 
يمكن تهيئتها وتجهيزها لتمكني املواطنني من 
إقامة الصلوات املختلفة، وخاصة منها صالة 
التراويح، التي تعرف إقباال كبيرا خالل شهر 

رمضان األبرك.
السكنية،  األحياء  من  عدد  وشهدت 
بالوسطني الحضري والقروي على حد سواء، 
اللجان  حضور  األخيرة،  القليلة  األيام  خالل 
املختلطة والقائمني على الشأن الديني من أجل 
تحديد األماكن التي ستقام بها الصلوات خالل 
الشهر الفضيل ، من أجل تهيئتها   وتجهيزها 
طقوس  تمر  حتى  وبشريا،   لوجستيكيا 
تتماشى وسمات  روحانية  أجواء  في  الصالة 
باملساحات  األمر  تعلق  سواء  املبارك،  الشهر 
الرجال،  تهّم  التي  تلك  أو  للنساء  املخصصة 
يتعّلق  ما  وكل  الوضوء،  مرافق  إلى  إضافة 
باإلنارة والصوتيات، وكذا تحديد األئمة الذين 
وتأطيرهم  املصّلني  إمامة  مهمة  لهم   ستعهد 

دينيا، وفقا لتعاليم املذهب املالكي ووفقا لنص 
الدستور الذي يؤكد تصديره على »أن الهوية 
مكانة  اإلسالمي  الدين  بتبوإ  تتميز  املغربية 
الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة 
والتسامح  واالعتدال  االنفتاح  بقيم  املغربي 
الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  والحوار 

والحضارات اإلنسانية جمعاء«. 
ويعرف شهر رمضان األبرك خالل كل سنة، 
تهيئة عدد من الفضاءات العمومية والخارجية 
االقتصار  عوض  للمصلني،  قبلة  تكون  لكي 
وال  بروادها  غاصة  تكون  التي  املساجد  على 
تستطيع استيعاب كل األعداد التي تحّج إليها، 

وكذا لتجاوز إشكالية ُبعد املساجد في عدد من 
إلى  حاجة  في  سكانها  يجعل  مما  األحياء، 
»مصّليات«، وهو ما يجعل الجهات املختصة 
املصّلني  لتمكني  األمر  هذا  توفير  على  تعمل 
يتطّلب  مما  الجماعة«،  »صالة  حضور    من 

تنظيما لوجستيكيا وبشريا مهّمني.
عدد  طالب  ذاتها،  بالسياق  وارتباطا 
التحضيرات  هذه  بمناسبة  املواطنني،  من 
بـ  املتدخلني  مختلف  الديني،  البعد  ذات 
املتعلقة  الجوانب  من  مجموعة  »استحضار 
املصلني  وسالمة  أمن  لضمان  العملية  بهذه 
في  املواطنني،  عموم  سكينة  على  والحرص 
اللحظة،  وقدسية  انسجاما  التكامل  من  إطار 
التي  الشاردة«  »املظاهر  من  عدد  عن  بعيدا 
الفضاءات،  امن  عدد  أسف،  وبكل   ، تؤثث  قد 
أعوام  في  الجميع  خدشت  أن  سبق  والتي 
فارطة في بعض الفضاءات، كحاالت االكتظاظ 
وما قد يترتب عنها من فوضى ومن عدم توفير 
وعرقلة  الصالة،  في  املرغوبة  التخشع  أجواء 
السير، والصياح والصراخ وتحويل الجنبات 
بعض  إلى  باإلضافة  عشوائية،  أسواق  إلى 
املمارسات املتطاولة على حرمة الزمان واملكان، 
الروحانية  اللحظة  هذه  الستغالل  والسعي 

لتحقيق مصالح خاصة؟

 نوقشت يف لقاء تواصلي بعاصمة زيان

تعيش على وقعها العديد من املدن يف دورة تكوينية بتنغير  
في اأفق تمكين الن�صاء من اآليات 

تدبير ال�صاأن المحلي    

بشراكة مع وزارة الداخلية، وبدعم من الصندوق املخصص لتشجيع 
و  املناصفة  منتدى  نظم   ، اإلقليم  عمالة  مع  وبتنسيق  النساء،  تمثيلية 
11-10 و12 مارس 2023،  أيام  بتنغير،  االقليمية  التنسيقية  املساواة 
للنساء«،  السياسي  التمكني  »مشروع  حول  الثانية  التكوينية  الدورة 
املناصفة  لتحقيق  رافعة  للمرأة  السياسي  »التمكني  شعار:  تحت  وذلك 

باملجالس املنتخبة والغرف املهنية«. 
الصدد  هذا  وفي  والتكوين،   التأطير  أهمية  على  املتدخلون  وأكد 
أشار »الحسني.أ« الى  »دور التكوينات  في العمل على االستجابة، قدر 
االمكان ،  لحاجيات النساء في تعزيز مكانتهن داخل املنظومة  للتمكن 
من آليات تسيير الشأن املحلي في  أفق إرساء الديمقراطية التشاركية 
املحلية«، مثمنا »مجهود التنظيمات والجمعيات والفعاليات الحقوقية 
بإقليم تنغير في النهوض بأوضاع املرأة وتشجيعها الكتساب حقوقها 
وفق ما ينص عليه الدستور املغربي الجديد«، الفتا إلى« انخراط وزارة 
الداخلية في مثل هذه املبادرات ودعمها للمشاريع املخصصة لهذه الفئة 

وطنيا وجهويا وإقليميا«.  
فاطمة  التنسيقية..«  واملساواة  املناصفة  »منتدى  منسقة  مداخلة 
املجال  إصالحات  سياق«  في  للمشروع  العام  التصور  قدمت  عدنان، 
محمد  امللك  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  واالنتخابي  السياسي 
إلى   مشيرة  املرأة  والرجل«،  بني  املساواة  مبدأ  تبنى  الذي  السادس، 
املجال  في  املساواة خصوصا  تعزيز  أجل  من  االيجابي  التمييز  »مبدأ 
مختلف  داخل  واملسؤوليات  املناصب  وتولي  واالنتخابي،  السياسي 

مؤسسات الدولة«.   
 وشهدت الدورة  عرض شريط لخص فعاليات الدورة التكوينية األولى 
املوزع  للمشروع  العام  البرنامج  تم عرض  كما  دادس ،  بومالن  بمدينة 
يناير2023   13/14/15 االولى  التكوينية  الدورة   : دورات   أربع   على 
مارس   10/11/12 الثانية  التكوينية  الدورة  دادس.  بومالن  بجماعة 
2023 بجماعة  2023 بجماعة تنغير. الدورة الثالثة 28/29/30 ابريل 

ألنيف. الرابعة 16/17/18 يونيو 2023 بمدينة الرباط.
وتضمن برنامج الدورة  ورشات عديدة همت )التواصل االنتخابي بني 
والجهات  واملجالس  للجماعات  التنظيمية  القوانني  اآلليات،  و  املفاهيم 
إطار   عديشان،  مصطفى  تأطيرها  على  أشرف  الدستوري(،  والقانون 
لبنى  الجمعوي،  والعمل  الحقوقية  بالقضايا  ومهتم  النواب  بمجلس 
، الكاتبة العامة التحاد الجمعيات بالحدود ، بمشاركة أزيد  الصغيري 
بكل جماعة من  تعاونية  بمعدل منتخبة وممثلة   ، من خمسني مشاركة 
جماعات االقليم التي تبلغ 25 جماعة ، جميعهن سبق أن حضرن خالل 

فعاليات الدورة التكوينية األولى. 
فجر مبارك 

العيون.. »مخابز ع�صوائية« تثير 
الت�صاوؤالت ومطالب باإعمال القانون؟ 

املخابز  ظاهرة  العيون،  بمدينة  الشعبية  األحياء  بجل  انتشرت 
ومحالت بيع الفطائر واملعجنات، »والتي تشتغل دون  ترخيص قانوني 
وعدم احترام شروط السالمة الصحية والنظافة و غياب املراقبة الطبية 
مضيفة  مصادرمحلية،  تقول  املسؤولة«  الجهات  طرف  من  للعاملني 
والسكروالزيت  كالدقيق  املدعمة  الغذائية  املواد  بعض  وفرة  رغم  »أنه 
الخبز، فقد أضحت بعض  بشكل كاف، وهي مواد أساسية في صناعة 
الكراجات والعربات تشكل عنوانا للفوضى واالرتباك وسيادة املنافسة  
غير الشريفة مع املخابز العصرية، التي تشتغل بصفة قانونية  لتزويد 
تكبدها   رغم  عنها،  االستغناء  يمكن  ال  التي  املادة  بهذه  املحلية  السوق 
خسائر بالجملة ما يجعلها أحيانا  تبيع منتوجها ملربي االبل  بأبخس 

األثمان«؟                                                                
ووفق املصادر ذاتها ، فإن » الوضعية الراهنة باتت تتطلب من الجهات 
املعنية التدخل لوضع حد  للمحالت التي تشتغل خارج ضوابط القانون، 
واملنتشرة في مختلف أنحاء املدينة،  بتنظيمها ومراقبة منتوجها على 
مستوى الوزن والنظافة و والتجهيزات وآالت الطهي املستعملة ووسائل 
التي تشتغل   الصحية  والظروف  نارية،  التوزيع من سيارات ودراجات 
فيها شريحة مهمة من اليد العاملة، بالشكل الذي سيمكن هذه املحالت 
من  يمكن  بما  القانون،   مظلة  تحت  األفضل   الى  نفسها   تطوير  من 
تزويد ساكنة املدينة بحاجياتها من الخبز وفق شروط السالمة الصحية 
املعنية،  السلطات  »يبقى مطلوبا خروج ممثلي  ثم  بها«، ومن  املعمول 
الحيوي،  والعمل من أجل وضع حد   القطاع  من مكاتبهم  ملراقبة هذا 
..وهي مواد أساسية لصناعة مختلف  الدقيق والسكر والزيت  لتهريب 
أنواع الخبز، فضال عن مراقبة األسعار والجودة  وفق دفتر التحمالت  

والشروط القانونية املعمول بها وطنيا.« 
 مبارك العمري
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اطلع وفد من الكونغرس األمريكي، 
خالل زيارته إلى المغرب من 13 إلى 17 
مارس الجاري، على دينامية التنمية 
وادي  الداخلة-  جهة  تشهدها  التي 
الذهب، كما التقى بعدد من المسؤولين 
المحليين وزار عدة وحدات صناعية.
وخالل زيارته للجهة، التقى الوفد 
األمريكي المكون من سيلفيا غارسيا 
إسبايات  وأدريانو  تكساس(  )والية 
وسالود كارباخال )والية  )نيويورك( 
كاليفورنيا(، بعامل إقليم وادي الذهب 
لمين بنعمر، ونائب رئيس مجلس جهة 
الداخلة - وادي الذهب، موالي بوتال 
لمباركي، بحضور منتخبين محليين.
ال��ل��ق��اءات فرصة  وش��ك��ل��ت ه���ذه 
بالنسبة للوفد األمريكي للتعرف على 
أوجه التقدم الكبير التي تحققت في 
الجهة تحت قيادة جاللة الملك محمد 
التنموية  البرامج  وك��ذا  ال��س��ادس، 
الجارية، فضال عن المساهمة الفعالة 
للنساء والشباب بالجهة في السياسة 

المحلية وتدبير الشؤون العمومية.
كما تم تسليط الضوء على اإلمكانات 
الجهة،  بها  تزخر  التي  والمؤهالت 
كبوابة للمملكة نحو عمقها اإلفريقي، 
وكذا فرص األعمال واالستثمار وخاصة 

في مجاالت الفالحة والصيد البحري 
المائية  األحياء  وتربية  والسياحة 
الوقع  وك��ذا  المتجددة،  والطاقات 
اإليجابي للميناء الجديد الذي يوجد 
قيد اإلنشاء، والذي سيجعل من الجهة 
مركزا اقتصاديا حقيقيا بالنسبة لغرب 

إفريقيا.
على  أيضا  األمريكي  الوفد  واطلع 
هذه  تنمية  مجال  في  المحرز  التقدم 
الجهة، خصوصا في ما يتعلق ببرامج 
إطار  في  الجارية،  األمريكي  التعاون 
أوسطية  ال��ش��رق  الشراكة  م��ب��ادرة 
المخصصة للمغرب، وكذا المبادرات 

االجتماعية  القطاعات  في  المتخذة 
الحيوية، السيما الصحة والتعليم.

وفي أعقاب هذه اللقاءات، أبرز عضو 
الكونغرس األمريكي، أدريانو إسبايات، 
في تصريح صحافي، أن زيارة أعضاء 
الكونغرس األمريكي إلى جهة الداخلة-

وادي الذهب أتاحت لهم التعرف عن 
في  المحرز  التقدم  أوج��ه  على  كثب 
الجهة في مختلف الميادين، وتطلعات 
في  لتنميتها  المحليين  المسؤولين 
إطار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه 

المغرب.

وعلى إثر لقاءاتهم مع المسؤولين 
المحليين، قام أعضاء الوفد األمريكي 
بزيارات ميدانية للعديد من المشاريع 
المنجزة، حيث الحظ عن كثب الجهود 
المبذولة من أجل ضمان تنمية شاملة 

ومندمجة للجهة.
وحدة  الوفد  زار  اإلطار،  هذا  وفي 
من  جزء  تعد  التي  األسماك  معالجة 
مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية 
المنجزة خالل السنوات األخيرة في 

الجهة، والتي تساهم في ازدهارها.
كما قام الوفد بزيارة لمركز الصناعة 
التقليدية »دار الصانعة«، الذي يساهم 
في تمكين نساء الجهة على الصعيدين 
االجتماعي واالقتصادي. واطلع الوفد 
أيضا خالل الزيارة على غنى التراث 
و الثقافة الحسانية، كجزء ال يتجزأ 

من الهوية الوطنية المتعددة.
اجتمع  للمملكة،  زيارتهم  وخ��الل 
برئيس  األم��ري��ك��ي  ال��وف��د  أع��ض��اء 
الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس 
النواب، راشيد الطالبي العلمي، ووزير 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، كما زاروا مدن الرباط وطنجة 

والدار البيضاء.

ثالثة مقررين اأمميين ي�سائلون الجزائر حول انتهاكات 
حرية الإعالم والتعبير والحق في المحاكمة العادلة

عبر ثالثة مقررين خاصين لألمم المتحدة في 
مجاالت حقوق اإلنسان عن قلقهم بخصوص 
والحق في  والتعبير  اإلعالم  انتهاكات حرية 

المحاكمة العادلة بالجزائر.
وجهها  مشتركة  مراسلة  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
المعني  الخاص  المقرر  الجزائرية  للسلطات 
بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، 
التجمع  في  بالحق  المعني  الخاص  والمقرر 
بتعزيز  المعني  الخاص  والمقرر  السلمي 
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في 
مكافحة اإلرهاب، على خلفية محاكمة الصحفي 
إحسان القاضي، مدير محطة »راديو إم« وموقع 

»مغرب إيمرجون« اإلخباري.
وأعرب المقررون عن قلقهم بشأن »االنتهاك 
أثناء  العادلة  المحاكمة  لمعايير  المحتمل 
توقيف القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه 
بالتهم  إبالغه  في  بمحام وحقه  االتصال  في 

الموجهة إليه«.
وانتقدت المراسلة األساس القانوني الغامض 
للتهم الموجهة إلى إحسان القاضي، والتي تتعلق 
وتفتيش  لشركته،  قانوني  غير  تمويل  بتلقي 
الشرطة للمؤسستين اإلعالميتين المستقلتين، 
أنها  يبدو  التي  القانونية  اإلجراءات  وخلفيات 

مرتبطة بأنشطتهما الصحفية.
انزعاجهم  عن  األمميون  المقررون  وعبر 
واستهداف  ناقد  لصحفي  الفعلي  اإلسكات  من 
اثنين من وسائل اإلعالم المستقلة، مما له تأثير 
سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، منددين ب� 
»إساءة استخدام التدابير األمنية فيما يبدو أنها 
وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام 

األول لمنع التعبير اإلعالمي، وبالتالي الحد من 
مشاركة المجتمع األوسع في الشؤون السياسية«.
وحذرت الوثيقة من التداعيات األوسع لحالة 
إحسان القاضي و«راديو إم« و«مغرب إميرجون« 
في  اإلعالم  وسائل  وحرية  التعبير  حرية  على 
الجزائر، من خالل التأثير الرادع الذي قد يكون 
لها على األفراد، بما في ذلك الصحفيين والعاملين 
في مجال اإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان، 
الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم والتظاهر 
سلميا والمشاركة في الحياة العامة والسياسية 

في الجزائر.
الجزائرية  السلطات  من  المقررون  وطلب 
تقديم إيضاحات حول الدوافع القانونية العتقال 

واحتجاز الصحفي والتهم الموجهة إليه ومدى 
توافق ذلك مع االلتزامات بالقانون الدولي لحقوق 
الصحة  ح��ول  معلومات  طلبوا  كما  اإلن��س��ان. 
اعتقاله  وظروف  للصحفي  والجسدية  النفسية 

وحقه في االتصال بعائلته وبممثله القانوني.
المقررين توضيح األسس  وشملت مطالبات 
اإلعالميتين  المؤسستين  لتفتيش  القانونية 
ومستند  إيميرجون«  و«مغرب  إم«  »راديو 
شرعية هذا اإلجراء. ودعيت السلطات الجزائرية 
إمكانية  المتخذة لضمان  اإلجراءات  تقديم  إلى 
في  المشروعة  لحقوقهم  الصحفيين  ممارسة 
حرية التعبير دون الخوف من تدابير انتقامية 

ومتابعات قضائية.

الكولومبي  الشيوخ  مجلس  أح��دث 
من  تتألف  المغرب  مع  مجموعة صداقة 
مجلس  رئيس  بينهم  م��ن  أع��ض��اء،   10

الشيوخ روي باريراس.
في القرار المحدث لمجموعة الصداقة 
مع البرلمان المغربي للفترة 2026-2022 
، تم التأكيد بشكل خاص على أن نائبي 
رئيس مجلس الشيوخ هم أيضا أعضاء 
أكبر  ، مما يمنحها وزنا  المجموعة  في 
يوليه  الذي  واالعتبار  االهتمام  بحجم 
مجلس الشيوخ الكولومبي للعالقات مع 

المغرب.
خيرمان  الصداقة  مجموعة  وي��رأس 
بالنكو، الرئيس السابق لمجلس النواب 
وعضو اللجنة األولى بمجلس الشيوخ. 
في  )عضو  المحافظين  ح��زب  ويمثل 

التحالف الحاكم(.
باإلضافة إلى روي باريراس عن الميثاق 
بيترو  غوستافو  للرئيس  التاريخي 
مجموعة  أعضاء  فإن  بالنكو،  وخيرمان 
الصداقة هم على التوالي ميغيل أنخيل 
لرئيس  األول  النائب  هيرنانديز،  بينتو 
مجلس الشيوخ، ممثال للحزب الليبرالي 
الحاكم(، هونوريو  التحالف  )عضو في 
ميغيل هنريكيز بينيدو ، النائب الثاني 
لرئيس مجلس الشيوخ، ممثال عن حزب 

الوسط الديمقراطي )معارضة(.
وتضم المجموعة أيضا ماريا خوسي 
الشيوخ  مجلس  لجنة  عضو  بيتزارو، 
التاريخي  الميثاق  عن  ممثلة  األول��ى، 
مورينو،  هولغوين  باوال  السلطة(،  )في 
الثانية  الشيوخ  مجلس  لجنة  عضو 
حزب  ممثلة  الخارجية(،  )الشؤون 
الوسط الديمقراطي )المعارضة(، فابيو 
اللجنة  رئيس   ، سالمي  أمين  راؤول 
عن  ممثال  ال��ش��ي��وخ،  لمجلس  األول���ى 
الحزب الليبرالي )عضو التحالف الحاكم(، 
زوالتا، عضو  خنيكو  ألفريدو  وخوسيه 

ممثال  الشيوخ،  بمجلس  الثالثة  اللجنة 
)عضو االتحاد االجتماعي   U عن حزب 
للوحدة الوطنية، عن التحالف الحاكم(، 
خوسي لويس بيريز أوويال ، عضو اللجنة 
الثانية في مجلس الشيوخ، ممثال عن حزب 
وإيفان  )المعارضة(  الراديكالي  التغيير 
اللجنة  عضو  فاسكيز،  نيم  ليونيداس 
، ممثال عن  الثانية في مجلس الشيوخ 
حزب التحالف األخضر )عضو التحالف 

الحاكم(.
وتضم مجموعة الصداقة مع المغرب 
شخصيات بارزة في المشهد السياسي 
والمعارضة.  األغلبية  في كولومبيا، من 
بين  من  أنه  إلى  أيضا  اإلش��ارة  وتجدر 
أعضاء المجموعة العشرة، هناك سبعة 
ينتمون إلى صفوف التحالف الحاكم الذي 
يدعم الرئيس بيترو وثالثة أعضاء ضمن 
الحرص على  أن  أي  المعارضة،  أحزاب 
عالقات جيدة مع المغرب يحظى باإلجماع 
داخل الطبقة السياسية، أغلبية ومعارضة 

على السواء.
باإلضافة إلى ذلك ، تمثل األحزاب التي 
ينتمي إليها األعضاء العشرة في مجموعة 
الصداقة 88.8 بالمائة من تركيبة مجلس 

الشيوخ.
ف��ي ن��ون��ب��ر ال��م��اض��ي، اع��ت��ب��ر روي 
المغرب  لقاء مع سفيرة  باريراس، عقب 
في كولومبيا، فريدة الوداية، أن المغرب 
في  لكولومبيا  استراتيجي«  »حليف 
العالقات  م��ب��رزا  ال��ع��رب��ي��ة،  المنطقة 
منذ  البلدين  تربط  التي  الدبلوماسية 

نصف قرن.
في  ب��اري��راس  تصريحات  وج���اءت 
أكتوبر  ف��ي  تبنيه  ت��م  ملتمس  أع��ق��اب 
108 من  63 من أصل  الماضي بأغلبية 
أعضاء مجلس الشيوخ، والذي أعرب فيه 
مجلس الشيوخ الكولومبية عن »رفضه 
القاطع« و »عدم موافقته المطلقة« على 
قرار الرئيس غوستافو بيترو االعتراف 

بالكيان الوهمي للبوليساريو.
إن وزن وقيمة األعضاء الذين يشكلون 
مجموعة الصداقة مع المغرب والعبارات 
نونبر  في  الصادر  للملتمس  الواضحة 
أن  مفادها  قوية  رسالة  تحمل  الماضي 
من  يعمل،  الكولومبي  الشيوخ  مجلس 
خالل إجراءات ملموسة، من أجل الحفاظ 
على العالقات مع المغرب من خالل دعم 

وحدته الترابية. 

اإحداث مجموعة �سداقة مع المغرب بمجل�س ال�سيوخ 
الكولومبي بم�ساركة القوى ال�سيا�سية الرئي�سية  
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بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة لمنتدى 
كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية والمقاوالت«، تنظم 
أساسي  كتحد  االبتكار  2023، حول موضوع  نسخة  
بالمغرب،  الحالية  التنموية  الظرفية  في  لالنخراط 
خصوصا وأن النموذج االقتصادي الجديد، الذي اعتمدته 
بالدنا يكرس تعزيز البحث واالبتكار باعتباره رافعة في 

جميع مجاالت التنمية.
تناول  المنتدى  من  النسخة  هذه  موضوع  يقترح 
باعتباره تحديا وفرصة  االبتكار  النقاش حول مسألة 
يمكن  الذي  الشيء  واحد.  آن  في  المستدامة  للتنمية 
من جعل العالقة بين المقاولة والجامعة عالقة مربحة 
ومهدا لالبتكار، ويتطلب كسب هذا التحدي شراكة عملية 
االجتماعيين  والفاعلين  الجامعة  بين  وهادفة  وفعالة 

واالقتصاديين.
 تهدف كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، من خالل هذا 
المنتدى، إلى خلق مساحة للتبادل وتعزيز التواصل وخلق 
فرص للقاء بين الطلبة، خريجي المستقبل، واألساتذة 
الباحثين ومسؤولي مختلف التكوينات الج��امعية، من 
جهة، ورؤساء ومسيري المقاوالت من جهة أخرى، كما 
أنها فرصة لتعزيز انفتاح ال�مجال األكاديمي على ال�مجال 
ال�مهني والمساهمة في دمج الكلية في بيئتها ومحيطها 

االقتصادي.
وحتى يتمكن الجميع من إغناء النقاش حول موضوع 
دورة هذه السنة، وللوقوف على احتياجات وانتظارات 
تنشيط  سيتم  مجددة،  أفكار  ولبلورة  الفاعلين  جميع 
رجال  من  نخبة  مساهمة  خالل  من  مستديرة  مائدة 
األعمال وبعض الفاعلين السوسيواقتصاديين. إضافة 
لذلك، خصصت أروقة للمقاوالت المشاركة في المنتدى 

تستقبل فيها الطلبة، خصوصا المقبلين على التخرج 
منهم، حيث سيلتقون بمدبِّري الموارد البشرية للقيام 
بالمقابالت وتقديم سيرهم الذاتية، كما أن هذه المقاوالت 
ستتاح لها أيضا فرصة التعريف بها وبمجال ريادتها 
ال�مدى  على  للتشغيل  االستراتيجية  خططها  وتقديم 

القصير وال�متوسط.
 كما أن برنامج هذا المنتدى كسابقيه، يقترح على 
الطلبة عددا من الورشات التكوينية، تمكنهم من الرفع 
من مستوى قابليتهم للتشغيل وإعداد اندماجهم المهني 
وتنمية الذات وتطوير روح المبادرة وصقل مؤهالتهم 

في مجال المقاوالتية.

»كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية ـ المقاولت »تنظم 
منتدى »الجامعة والمقاولة: تحدي البتكار الم�ستدام«

بالتعاون  والنهوض  اإلفريقي  التواصل  منظمة  نددت 
االقتصادي الدولي بالممارسات التي تقترفها »البوليساريو« 
إلبقاء ساكنة مخيمات تندوف رهينة أوضاع معيشية مأساوية.
 Ocapros( ال��ح��ك��وم��ي��ة  غ��ي��ر  ال��م��ن��ظ��م��ة  وأع���رب���ت 
ذات  وهي  بجنيف،  مقرها  يوجد  التي   )international
صفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 
المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء أوضاع حقوق اإلنسان في 
واالنتهاكات التي  مخيمات تندوف )جنوب-غرب الجزائر( 

ترتكبها جماعة »البوليساريو«.
الجمعة، ضمن  يوم  قدمته،  بيان  في  المنظمة  وتحدثت 
وضع  عن  اإلنسان،  حقوق  لمجلس   52 ال�  الدورة  أشغال 
نقص  بسبب  تندوف  مخيمات  في  اإلنسان  لحقوق  مروع 

خدمات التعليم واإلسكان واألمن والرعاية الصحية والبنية 
التحتية، ما يمنع التمتع بالحق في التنمية ويكرس سياسة 

فرض الجوع والبؤس والفقر على الساكنة.
إلى ممارسات ممنهجة ضد شرائح واسعة من  ونبهت 
ساكنة المخيمات تواجه أبشع أشكال العبودية. كما سلطت 
إلى بلدان  الذين يتم إرسالهم  الضوء على مأساة األطفال 
أخرى ليتم تبنيهم في بيئة أجنبية بعيدا عن أسرهم، مما 

يسبب الكثير من المآسي اإلنسانية.
ودعت المنظمة غير الحكومية المجتمع الدولي إلى اتخاذ 
على  الخارجة  الحالة  لهذه  حد  لوضع  الالزمة  اإلج��راءات 
القانون وتحمل كافة المسؤوليات لضمان حرية تنقل السكان 

والوصول إلى العدالة.

أشاد مجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون اإلسالمي في ختام أشغال 
دورته ال 49 التي انعقدت بنواكشوط 
بالجهود  م��ارس،   17 و   16 يومي 
المتواصلة التي يبذلها جاللة الملك 
محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 

بخصوص القضية الفلسطينية.
ال��دور  ك��ذل��ك،  المجلس،  وث��م��ن 
وكالة  به  تضطلع  ال��ذي  الملموس 
المنبثقة  الشريف  القدس  مال  بيت 
على  الحفاظ  في  القدس،  لجنة  عن 
ودعم  المدينة  لهذه  الديني  الطابع 

صمود المقدسيين.
وأكد المجلس، أيضا، على مركزية 
دور لجنة القدس، تحت رئاسة جاللة 
ال��م��ل��ك، ف��ي ال��ت��ص��دي ل��إج��راءات 
تقوم  التي  والمتصاعدة  الخطيرة 
بها السلطات اإلسرائيلية في مدينة 

القدس الشريف.
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  وك��ان 
وال��ت��ع��اون اإلف��ري��ق��ي وال��م��غ��ارب��ة 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  المقيمين 
المشارك  المملكة  وفد  ترأس  الذي 
خالل  أكد  قد  االجتماع،  أشغال  في 
افتتاح االجتماع، أن المملكة، وفي ظل 
ما تشهده األراضي الفلسطينية من 
تطورات متالحقة، تؤكد على الصفة 
المحورية للقضية الفلسطينية العادلة 
وعلى موقفها الثابت والراسخ منها.
وقال في كلمة بالمناسبة »بالنسبة 
يترأس  التي  المغربية،  للمملكة 
عاهلها صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، لجنة القدس، فإن القضية 

أولويات  إحدى  تمثل  الفلسطينية 
السياسة الخارجية للمملكة، والعنوان 
األبرز للعمل السياسي والدبلوماسي 
والمبادرات اإلنسانية التي يقوم بها 
المغرب تحت قيادة جاللته، من أجل 
للشعب  المشروعة  الحقوق  نصرة 
الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس 
ووضعها  الديني  طابعها  وصيانة 
التاريخية  وه��وي��ت��ه��ا  ال��ق��ان��ون��ي 
والحضارية، وكذا العمل على تحسين 
الظروف الحياتية للساكنة المقدسية 
عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، 

الذراع التنفيذية للجنة القدس.
خارجية  وزراء  مجلس  نوه  كما 
بالدور  اإلسالمي،   التعاون  منظمة 
الريادي لجاللة الملك محمد السادس 
بصفته رائد االتحاد اإلفريقي للهجرة 
وبسياسة المملكة في مجال الهجرة.
وثمن المجلس في هذا اإلطار جهود 
وتبنيها  الهجرة  مجال  في  المملكة 
لسياسة تهدف إلى دمج المهاجرين 
القانونية  وضعيتهم  تسوية  عبر 
وتمكينهم من ظروف العيش الكريم، 
المملكة  باحتضان  أيضا  مرحبا 

للمرصد اإلفريقي للهجرة.
وشكلت هذه الدورة مناسبة إلبراز 
جهود المملكة المغربية تحت قيادة 
األم��ن  استتباب  ف��ي  الملك  جاللة 
واالستقرار في عدد من الدول األعضاء 

في المنظمة، خاصة في إفريقيا.
المجلس  أشاد  الصدد،  هذا  وفي 
 ،2021 سنة  منذ  المملكة،  بترؤس 
لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى 

التابعة للجنة األمم المتحدة لتعزيز 
المغربية  المملكة  وبجهود  السالم، 
في تحقيق االستقرار في هذا البلد، 
من خالل نشر تجريدة عسكرية في 

إطار بعثة األمم المتحدة.
ورحب المجلس، أيضا، باحتضان 
المملكة لمكتب األمم المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
ودعا مجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون اإلسالمي، الدول األعضاء في 
المنظمة إلى االستفادة من الشراكة 
المشتركة  والمشاريع  واإلج��راءات 
المكتب في مجال  يقدمها هذا  التي 

مكافحة اإلرهاب.
المغرب  تنظيم  المجلس  وثمن 
لرؤساء  المستوى  رفيع  لالجتماع 
وكاالت مكافحة اإلرهاب واألمن ببلدان 
شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، الذي 
انعقد بمراكش يومي 23 و24 يونيو 

.2022
وفي نفس السياق، أشاد المجلس 
في  المملكة  تبذلها  التي  بالجهود 
مكافحة اإلرهاب والتطرف من خالل 
على  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادرات 
المستوى اإلقليمي والدولي، والتي 
تكللت بافتتاح مكتب األمم المتحدة 
لمكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا 
كندا  مع  المشتركة  الرئاسة  وك��ذا 
للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب«، 
وباحتضان المملكة المغربية الجتماع 
لتنظيم  المناهض  للتحالف  الوزراء 
بمدينة  »داعش«  اإلسالمية  الدولة 

مراكش، بتاريخ 11 مايو 2022.

وأكد المجلس على أن التهديدات 
التي تشكلها الجماعات االنفصالية 
على االستقرار السياسي واألمني في 
العديد من المناطق، ال تقل خطورة 
اإلرهابية  الجماعات  تهديدات  عن 
الموضوعي  لتحالفهما  والمتطرفة 
المالية  ال��وس��ائ��ل  م��ن  وتمكنهما 
والعملية، مما يستدعي  والتكتيكية 
المنظمة  ف��ي  األع��ض��اء  ال���دول  م��ن 
اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود 
المبذولة لمكافحة العوامل األساسية 
التي تغذي انتشار التطرف واإلرهاب 

واالنفصال.
كما أشاد المجلس بتقديم المملكة 
الشعب  لفائدة  دوالر  مليون  لمبلغ 
العاهل  م��ن  بتعليمات  ال��ي��م��ن��ي، 
المغربي الملك محمد السادس، وذلك 
خالل االجتماع رفيع المستوى حول 
خطة االستجابة السنوية لليمن يوم 
وبالمساعدات  مارس2021،  فاتح 
التحاد  المغرب  قدمها  التي  الطبية 
جزر القمر والتي تضمنت تجهيزات 
لمكافحة  الطبية  الوقاية  ومنتجات 

فيروس كورونا.
انعقدت  ال��ت��ي  ال����دورة  وبحثت 
واالعتدال  »الوسطية  شعار  تحت 
والتي  واإلستقرار«  األم��ن  صمام 
بتسيير  المكلف  المدير  حضرها 
محمد  الشريف  ال��ق��دس  م��ال  بيت 
سالم الشرقاوي، جملة من القضايا 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
واإلنسانية  والعلمية  واالجتماعية 

واإلعالمية وغيرها.

مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي يشيد بالجهود المتواصلة 
لجاللة الملك بخصوص القضية الفلسطينية

تثمين جهود المغرب في مجال الهجرة وتبنيه ل�سيا�سة دمج 
المهاجرين عبر ت�سوية و�سعيتهم القانونية

وفد من الكونغر�س الأمريكي يطلع على دينامية التنمية 
في جهة الداخلة- وادي الذهب

التنديد في جنيف 
ب�سعي البولي�ساريو 
اإلى اإبقاء ال�ساكنة 

رهينة اأو�ساع 
معي�سية ماأ�ساوية  
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بإحدى  تتعلق  مداخلة  شاطر  إدري��س  النقيب  قدم 
جمعية  لقاءات  في  معلقة  بقيت  التي  الخالفية  النقط 
هيئات المحامين ووزارة العدل، وهي المجلس الوطني 

للمحامين.
في بداية مداخلته، قدم النقيب إدريس شاطر التجربة 
الفرنسية المتعلقة بهذا المجلس، والتي تخص مجلس 
وكان   ،1990 دجنبر   31 في  أحدث  الذي  فرنسا  هيئة 
اختصاصات  أنه سيأخذ  يظنون  وكانوا  محل خالف، 
الهيئات، لكن، يقول النقيب شاطر، سيثبت بعد 33 سنة 
أن المجلس من أحسن االطارات التي أعطت تقدما ملموسا 

للمحاماة بفرنسا.
وبخصوص اختصاص مجلس هيئة المحامين بفرنسا، 
حدده النقيب إدريس شاطر في إبداء الرأي في التشريعات، 
التوحيد، تكوين المحامين وقبول المحامين األجانب.

وأبرز النقيب شاطر والرئيس السابق لجمعية هيئات 
المحامين، االعتزاز بما قدمته الجمعية في الماضي  وما 

انسحاب  إلى   أشار  المقابل  وفي  مستقبال،  ستقدمه 
الهيئة، وما وقع مؤخرا  الجمعية بعد االنتخابات من 
قبيل مؤتمر الجمعية، الذي انعقد بالعيون. مسجال أن 

المجلس سيكون مكونا من أعضاء مجالس الهيئات.
كما انتقد النقيب شاكر بعض مظاهر االختالف لدى 
القوانين  في  »مختلفون  ب�  ذلك  عن  معبرا  الهيئات، 
الداخلية، مختلفون في الرسوم ومختلفون في صندوق 
ال  لماذا  اآلن:«  نفس  في  متسائال  للهيئات«،  األداءات 
يكون هذا المجلس هيئة استئنافية تبت في االستئناف«.
وبالموازاة مع ذلك، شدد النقيب شاطر على أن هذا 
المجلس الوطني سيكون مجلسا وطنيا تنسيقيا وقراراته 

ملزمة باعتبار أن المهنة في حاجة إلى الوحدة.
سلطة  مابين  الجمع  لعدم  بالدعوة  مداخلته  وختم 
المتابعة والمحاكمة في ما يتعلق بالتأديب، مشددا على 
أنه ال يجب إعطاء سلطة المتابعة والتأديب لهيئة واحدة.

تطرقت  مداخلة  طبيح  الكبير  عبد  قدم 
السابق  المهنة  قانون  إلى تجربة خروج 
واجهت  التي  والصعوبات  الوجود  إلى 
على  يحرصون  ك��ان��وا  ال���ذي  الفاعلين 
القانون  هذا  أن  إلى  اإلشارة  مع  تنزيله، 
الذي يوجد حاليا فيه إيجابيات ومكتسبات،  
كما يتضمن سلبيات أبانت عنها الممارسة 
عرفتها  التي  والمستجدات  والتطورات 

البالد.
المحاميات والمحامين  أن  وذكر طبيح 
العدل  لوزير  مسودة  مجرد  أمام  اليوم، 
ولم ترتق بعد إلى مشروع قانون، وبفعل 
التجربة المهنية والسياسية والبرلمانية،  
مسار  ينتظرها  المسودة  ه��ذه  أن  ذك��ر 

تنظيمي وتشريعي كي تخرج إلى الوجود 
بعد التوافق عليها والعمل على والدتها بعد 
مخاض عسير، مذكرا بالتجربة السابقة: 
بالبرلمان على  الممثلون  المحامون  عمل 
التوافق على قانون المهنة السابق لكن تم 
تجميده في ثالجة األمانة العامة للحكومة.

وحذر طبيح من عدم إيالء نقطة الحسابات 
أهمية بالغة في قانون المهنة، كاشفا أن في 
التجربة السابقة كانت هذه النقطة سببا 
األمانة  ثالجة  داخل  تجميده  في  حقيقيا 

العامة للحكومة.
الحالي  الوضع  المتحدث  انتقد  كما 
أثر  ال  أن��ه  مستغربا  المحاماة،  لمهنة 
لدستور 2011، وكأننا مازلنا نعيش  في 

إطار دستور 1996، وساق مثاال صارخا 
عن ذلك حيث تم تخويل للوكيل القضائي 
اختصاص الترافع؟ وتحدث أيضا عن دورية 
التجاء  على  تنص  التي  الداخلية  لوزير 
الجماعات الترابية إلى الوكيل القضائي 

وليس المحاكم.
وشدد طبيح على أن في الممارسة المهنية 
ضرورة التنصيص على المسطرة الكتابية، 
مشيرا في نفس الوقت إلى أن المهنة هي 
المشغل الثاني بعد الدولة، ونبه كذلك إلى 
واقع الحال، أن المحامين قد أخرجوا من 
الوكالة  كذلك  منتقدا  القضائي،  التنظيم 
المكتوبة واصفا ذلك بأنه حق أريد به باطل، 
باعتبار أن مشكل الوكالة غير مطروح اليوم.

مصداقية  أهمية  على  طبيح  أك��د  كما 
االستثمار  جلب  في  والعدالة  القضاء 
تقرير  أن  إلى  مشيرا  بالبالد،  والتنمية 
األحكام  لجودة  تطرق  التنموي  النموذج 
التنمية،  بعوائق  وربطها  القضاء  في 
دسترة  عدم  من  بالرغم  أنه  على  وسجل 
مهنة المحاماة بشكل واضح،  إال أن مهام 

مهنة المحاماة مدسترة بشكل قوي.
الوطني  المجلس  أن  المتحدث  واعتبر 
مؤسسة استئنافية ستخدم مهنة المحاماة 
كثيرا، مبرزا أن المكاتب األجنبية ستدخل 
بجميع اللغات، لكن اليجب أن تقدم المكاتب 
األجنبية بشكل مستقل، داعيا إلى ضرورة 
أن تخضع هذه المكاتب لمؤسسة النقيب.

رئي�س لجنة العدل والت�سريع بمجل�س النواب �سابقا عبدالكبير طبيح 
ي�ستعر�س �سعوبات وتحديات اإخراج م�سروع قانون المهنة  

النقيب اإدري�س �ساطر: 
المجل�س الوطني للمحامين 

�سيكون هيئة ا�ستئنافية موحدة
في مستهل مداخلة له قدمها في هذه الندوة، تساءل النقيب 
هل نحن ننتظر تحقيق القفزة  عبد الرحيم الجامعي، قائال: 
النوعية التي تقدم المهنة؟ وهل هناك نية سياسية حقيقية 
االستراتيجي  اإلصالح  إطار  في  المحاماة  بمهنة  للنهوض 
»منذ  أنه  إلى  الصدد  نفس  في  منبها  والقضاء؟   للعدالة 
سنة2011 إلى اليوم لم تزد المهنة إال تهميشا، في الوقت 
الذي كنا نرى المزيد من االهتمام بالسلطة القضائية والنيابة 

العامة«.
وتوجه النقيب الجامعي إلى األحزاب السياسية ذات الثقل 
والوزن السياسيين، كحزب االتحاد االشتراكي، من أجل الدفاع 
محتاجون  »إننا  اإلطار  هذا  في  وقال  المحاماة،  مهنة  عن 

ألصوات سياسية قوية للدفاع عن المهنة«.
وأشار النقيب الجامعي إلى مظاهر األزمة المتعلقة بمهنة 
المحاماة، وفي مقدمتها هشاشة مسودة القانون الجديد، وعدم 
مسايرته للوضع االقتصادي واالجتماعي، هشاشة المؤسسات 
النقيب  مؤسسة  المهنية،  المؤسسات  وهشاشة  اإلداري��ة، 
ومؤسسة المجلس، داعيا إلى ضرورة استخالص الدروس.

كما لفت النقيب الجامعي النظر إلى أن المهنة تشكو من 
اختالالت في القيم داخل النظام المهني، ثم إن موقع الحق 
في الدفاع ضعيف إلى اليوم، داعيا الى ضرورة قيام مركز 
الحق في الدفاع في قانون المهنة بمظاهر حقيقية باعتبار أن 
الحق في الدفاع هو الضامن لألمن القانوني واألمن القضائي. 
باإلضافة إلى مسطرة االنتخاب التي طالب النقيب، بالتفكير 
الدخول في  المؤسسات لتجنب  البدائل من أجل تقوية  في 

معارك مستقبلية بعد االنتخابات.
وبالنسبة للمجلس الوطني للمحامين، أكد النقيب الجامعي 
تفتح  إضافية  قوة  وإلى  موحد  إلى  محتاجة  هيئة   17 أن 
آفاق المحاماة، داعيا إلى ضرورة االتفاق على هذا المجلس 
يزاحم  وال  الجمعية  عن  ببديل  ليس  فهو  واختصاصاته، 

المؤسسات.
يدها  العدل  وزارة  ترفع  بأن  الجامعي  النقيب  طالب  كما 
عن مهنة المحاماة، وساق مثالين بهذا الخصوص، أولهما 
الذي أعلن  المحامين،  »تسجيل المحامين، ثم معهد تكوين 

عنه منذ ثالثين سنة ولم ينفذ ولم نعرف أي شيء عنه«.

النقيب عبدالرحيم الجامعي: 
هل هناك نية �سيا�سية حقيقية 

للنهو�س بمهنة المحاماة؟

في مداخلته أكد النقيب عبد اللطيف اعمو  أن ما يعيق 
االستثمار وتحقيقه بالبالد هو األمن القضائي والعدل، 

وتساءل عن ماهية اإلصالح الذي نريده؟
 مشددا على أن التشخيص متفق عليه لكن التحليل 
تحكمه العاطفة والمشاعر في حين نعيش عصرا آخر، مبرزا 
أن إصالحات 1993 وإصالحات 2008 ظرفية، جاءت في 
مرحلة تاريخية تميزت بالمصالحة مع المجتمع والعدالة 

االنتقالية، ولها تأثيراتها على القوانين.
لذلك يدعو النقيب اعمو الستحضار السياق العام الذي 
توجد فيه اإلصالحات كمدخل لتجديد األهداف المرحلية 

واالستراتيجية والقريبة والبعيدة المدى.
وسجل أن هناك 17 هيئة، متسائال : هل نحن في حاجة 
إلى التعدد واالنقسام أم الى الوحدة؟ مشددا على أن هذا 
السياق يتسم بمطلب الواقع الديمقراطي واألوطوقراطي، 
مستغربا أن هناك مؤسسات نص عليها دستور 2011 لم 

تنزل بعد ومؤسسات أخرى لم تفعل.
وعدد النقيب اوعمو ما أسماه التحديات والتحذيرات 
التي تواجه مهنة المحاماة، متسائال في ذات الوقت هل 
نسير في وضع التجزئة والتقسيم أم وضع إطار لوحدة 

المحاماة؟
ودعا النقيب اعمو إلى تحديد أوال، المنطلقات لمباشرة 
في  المحاماة  مهنة  إدماح  الالزمة لضرورة  اإلصالحات 
فضاءاتها المجتمعية واالقتصادية مع ضرورة استدراك 
التراكم الحاصل في الممارسة، والتأكيد على وضع مهنة 
المحاماة كركيزة ذات الصبغة العمومية بنص تشريعي، 
لتحقيق  أساسية  كركيزة  المهنة  على  أيضا  والتأكيد 
المحاماة، ألن هدفها تحقيق  ، بدسترة  العدالة. مطالبا 
العدالة، كمؤسسة مستقلة وانخراط المحاماة في دولة 
الحق والقانون والمحاكمة العادلة والحرص على مصداقية 

المواثيق الدولية.

النقيب عبد اللطيف اعمو: 
�سرورة د�سترة مهنة المحاماة 

كموؤ�س�سة م�ستقلة
قدم النقيب عبداهلل درميش وجهة نظر مخالفة متعلقة 
بقانون المهنة، رافضا أن يدخل في تشخيص واقع حال 
المهنة، إيمانا منه أن الواقع يتحدث عن الواقع،  »ولسنا في 
حاجة لقلب المواجع«، وأشار إلى أن قانون المهنة الحالي، 
قانون جيد وموضوع من طرف المحاميات والمحامين، 
موضخا أنه عاش مخاض هذا القانون حيث كان مقررا له.

وأقر النقيب درميش بأن الراحل محمد بوزوبع، الوزير 
السابق بوزارة العدل، هو من كان له الفضل بخروج هذا 
القانون إلى الوجود بفضل الدعم السياسي لحزب االتحاد 
قال  بوزوبع  الراحل  أن  مذكرا  البرلمان.  في  االشتراكي 
إن المحامين هم الذين يضعون قانونهم وليس  أنذاك » 

جهة أخرى«.
ويرى النقيب درميش أن قانون المهنة الحالي اليزال 
صالحا لكنه يحتاج إلى تحيين حسب المستجدات  التي 
يتعين على المحامين مواكبتها، مستدركا كالمه »لكن هذا 

قدرنا، جاء المشروع الجديد! .«

وحذر النقيب في إطار انتقاده للمسودة الحالية لقانون 
المهنة، من مساهمتها في تقليص صالحيات المحامي، 
مع اإلشارة إلى قانون الجماعات الترابية الذي يتضمن 
المساعد الترابي، وهو الذي يعين المحامي عند االقتضاء، 

ثم قانون المنافسة.
كما أشار النقيب درميش أيضا إلى ما أسماه ببعض 
الحيل القانونية مثل معاهد التكوين للمحامي، التي  تم 
اإلعالن عنها في 1994 لكن نجد مقتضيات قانونية تقول: 
نسيان  عدم  على  تنظيمي«...مشددا  »سيصدر بها نص 
العنصر البشري، ثم سجل على أن مشروع القانون غيب 
والنموذج  القانونية  المقتضيات  في  والتقاليد  األعراف 

التنموي الجديد الذي تحدث عن جودة األحكام .
وخلص النقيب درميش إلى أن مهنة المحاماة ترتكز على 
ركيزتين أساسيتين، أوالهما معهد التكوين المستمر، ثم 
توسيع مجال المحامي، وهناك مجاالت لم تفعل، كمجال 
الوساطة والتحكيم، الوكالة  الرياضية، الملكية الصناعية .

النقيب عبداهلل درمي�س:  
التكوين الم�ستمر وتو�سيع 

مجاالت المحامي

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
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12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 

رقم: 07/م.ت.ص/ع/2023
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
اشغال  ب:  املتعلق  العروض  طلب 
ابي  ملجمع  الخارجية  اإلضاءة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  رقراق 
قطاع املاء-  واملاء الصالح للشرب- 

الرباط 
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
للتوريدات  التقديري  الثمن  يحدد 

في 1.797.240,00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

17.972,00درهم
زيارة املوقع   

املشروع  ملوقع  محبذة  زيارة  تنظم 
الساعة  على   2023/04/06 يوم 
بمقر  صباحا.  والنصف  العاشرة 
الكائنة  العامة  الوسائل  مديرية 
الرمز  الوزاني  بلحسن  بشارع 

البريدي 10220 الرباط .
من  االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
 - للشرب   الصالح  للكهرباء واملاء 

الرباط.
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

يمكن االطالع على ملف االستشارة 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.gov.
 ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
إلى  العروض مقابل وصل  تودع   -
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء قبل تاريخ و ساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ و ساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة

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

األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2023/04/13 على 
بالبناية  صباحا  العاشرة  الساعة 
??G الكائنة بشارع محمد بلحسن 
 10220 البريدي  الرمز  الوزاني 

الرباط
ع.س.ن/868/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2175

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: السالوي محمد
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  محمد،  السالوي  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  محمد  السالوي  بتبليغ 
رقم  املدني  امللف  في   2486 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2175
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/20
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
6025.77درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
السالوي  السيد  القيم  ويشعر 
يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن  محمد 
ملقتضيات  طبقا  تبليغ،  بمثابة 
املسطرة  قانون  من   441 الفصل 
الطعن  أجل  وأن  املدنية، 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/874/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2129

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: رضوان األزهري
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  األزهري،  رضوان  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  األزهري  رضوان  بتبليغ 
رقم  مدني  امللف  في   2322 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2129
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
درهم   6574,24 مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
رضوان  السيد  القيم  ويشعر 
الحكم  هذا  نشر  أن  األزهري 
طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر 
قانون  من   441 الفصل  ملقتضيات 
الطعن  أجل  وأن  املدنية،  املسطرة 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/875/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2130

لفائدة: الشركة العامة املغربية 

لألبناك  
ضد: العماري محمد

االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  محمد،  العماري  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  محمد  العماري  بتبليغ 
رقم  مدني  امللف  في   2323 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2130
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
7146,05درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
ويشعر القيم السيد العماري محمد 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/876/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2170

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: املير عبد الواحد
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  الواحد،  عبد  املير  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  الواحد  عبد  املير  بتبليغ 
رقم  املدني  امللف  في   2481 عدد 

عن  الصادر   2022/1203/2170
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/20
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
عن  7486.62درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
عبد  املير  السيد  القيم  ويشعر 
الحكم  هذا  نشر  أن  الواحد 
طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر 
قانون  من   441 الفصل  ملقتضيات 
الطعن  أجل  وأن  املدنية،  املسطرة 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/877/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2142

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: ادريس بونخلة
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  بونخلة،  ادريس  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بالحكم  بونخلة  ادريس  بتبليغ 
رقم  مدني  امللف  في   2302 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2142
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
7523,40درهم  مبلغ:  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
ويشعر القيم السيد ادريس بونخلة 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/878/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2178

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: زيدان منير
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
السيد زيدان منير، وبناء على طلب 
نيابة  العلج  العالي  عبد  األستاذ 
املغربية  العامة  الشركة  موكله  عن 
منير  زيدان  بتبليغ  نقوم  لألبناك، 
بالحكم عدد 2787 في امللف املدني 
الصادر   2022/1203/2178 رقم 
بفاس  االبتدائية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2022/07/04، حيث قضت 
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
7956.23درهم  مبلغ  القانوني 
التأخير  فوائد  مع  الدين  أصل  عن 
تاريخ  غاية  إلى  الحكم  تاريخ  من 
التنفيذ وبتحميله الصائر وتحديد 
وبرفض  األدنى  في  اإلجبار  مدة 
باقي الطلب وذلك بواسطة اإلشهار.
منير  زيدان  السيد  القيم  ويشعر 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.

ع.س.ن/879/إ.د
*************
اململكة املغربية
وزارة العدل 

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2141

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: اكزم زينب
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيبة  عن  قيما  بصفته  بفاس 
السيدة اكزم زينب، وبناء على طلب 
نيابة  العلج  العالي  عبد  األستاذ 
املغربية  العامة  الشركة  موكله  عن 
زينب  اكزم  بتبليغ  نقوم  لألبناك، 
بالحكم عدد 2786 في امللف مدني 
الصادر   2022/1203/2141 رقم 
بفاس  االبتدائية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2022/07/04، حيث قضت 
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليها  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
8430,21درهم  مبلغ  القانوني 
من  التأخير  فوائد  مع  الدين  أصل 
الصائر  وبتحميلها  الحكم  تاريخ 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
زينب  اكزم  السيدة  القيم  ويشعر 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/880/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2127

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: وهيب عمر
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
السيد وهيب عمر، وبناء على طلب 
نيابة  العلج  العالي  عبد  األستاذ 
املغربية  العامة  الشركة  موكله  عن 
عمر  وهيب  بتبليغ  نقوم  لألبناك، 
بالحكم عدد 2320 في امللف مدني 
الصادر   2022/1203/2127 رقم 
بفاس  االبتدائية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2022/06/13، حيث قضت 
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
8811,86درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
عمر  وهيب  السيد  القيم  ويشعر 
بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا  نشر  أن 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  تبليغ، 
املدنية،  املسطرة  قانون  من   441
باالستئناف  الطعن  أجل  وأن 
ابتداء  يوما   )30( ثالثون  مدته 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  انتهاء  من 

النشر في الجريدة.
ع.س.ن/881/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2147

لفائدة: الشركة العامة
املغربية لألبناك  

ضد: القادري الحساني اليمني 
املفضل

االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
اليمني  الحساني  القادري  السيد 
األستاذ  طلب  على  وبناء  املفضل، 
عبد العالي العلج نيابة عن موكله 
لألبناك،  املغربية  العامة  الشركة 
الحساني  القادري  بتبليغ  نقوم 
بالحكم  خالد  املفضل  اليمني 
رقم  مدني  امللف  في   2306 عدد 

عن  الصادر   2022/1203/2147
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/13
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
9147,00درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
القادري  السيد  القيم  ويشعر 
نشر  أن  املفضل  اليمني  الحساني 
تبليغ،  بمثابة  يعتبر  الحكم  هذا 
من   441 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
أجل  وأن  املدنية،  املسطرة  قانون 
ثالثون  مدته  باالستئناف  الطعن 
)30( يوما ابتداء من انتهاء ثالثني 
يوما من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/882/إ.د

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

املحكمة االبتدائية بفاس
مصلحة كتابة الضبط

مؤسسة القيم
إعالن قضائي

ملف مدني عدد: 
2022/1203/2173

لفائدة: الشركة العامة املغربية 
لألبناك  

ضد: عبد الصمد البقالي
االبتدائية  باملحكمة  القيم  يعلن 
املتغيب  عن  قيما  بصفته  بفاس 
وبناء  البقالي،  الصمد  عبد  السيد 
العالي  عبد  األستاذ  طلب  على 
الشركة  موكله  عن  نيابة  العلج 
نقوم  لألبناك،  املغربية  العامة 
بتبليغ عبد الصمد البقالي بالحكم 
رقم  املدني  امللف  في   2484 عدد 
عن  الصادر   2022/1203/2173
بتاريخ  بفاس  االبتدائية  املحكمة 
قضت  حيث   ،2022/06/20
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة 

وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الطلب

عليه  املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
ممثلها  شخص  في  املدعية  لفائدة 
عن  5460.62درهم  مبلغ  القانوني 
القانونية  الفوائد  مع  الدين  أصل 
من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر 
األدنى  في  اإلجبار  مدة  وتحديد 
وبرفض باقي الطلب وذلك بواسطة 

اإلشهار.
الصمد  عبد  السيد  القيم  ويشعر 
الحكم  هذا  نشر  أن  البقالي 
طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر 
قانون  من   441 الفصل  ملقتضيات 
الطعن  أجل  وأن  املدنية،  املسطرة 
 )30( ثالثون  مدته  باالستئناف 
يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
ع.س.ن/883/إ.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

املحكمة التجارية بفاس
إعالن قضائي

تبليغ حكم غيابي في إطار الفصل 
441 من ق.م.م

تاريخ تعليق اإلعالن: 
ملف التبليغ عدد: 
2021/8411/1310

بناء على الدعوى املرفوعة من طرف 
الشركة العامة املغربية لألبناك في 
الكائن  القانوني  ممثلها  شخص 
شارع   55 برقم  االجتماعي  مقرها 

عبد املومن الدار البيضاء.
معها  املخابرة  محل  والجاعلة 
العلج  العالي  عبد  األستاذ  بمكتب 

املحامي بهيئة وجدة
عمار   - رشد  ابن  بشارع  والقاطن 

العلج - الشقة رقم 13 وجدة.
ضد: السيد خاوا

القاطن بتجزئة وليلي إقامة كارفور 
القوات  شارع   13 رقم  الشقة 
في  املطلوب  فاس.  امللكية  املسلحة 

حقه قيم.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفاس أنه صدر 
بتاريخ   2403 عدد  تحت  حكم 
التجاري  امللف  في   2021/10/12
رقم 2020/8210/1987 قضى بما 

يلي:
العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت 

ابتدائيا وغيابيا بقيم:
في الشكل: بقبول الطلب.

املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
املدعية  لفائدة  محمد  خاوا  عليه 
لألبناك  املغربية  العامة  الشركة 
القانوني مبلغ  في شخص ممثلها 
18065,51درهم )ثمانية عشر ألفا 
وواحد  درهما  وستون  وخمسة 

وخمسون سنتيما( عن أصل الدين 
تاريخ  من  القانونية  الفوائد  مع 
وتحميله  التنفيذ،  يوم  إلى  الحكم 
الصائر وتحديد مدة اإلكراه البدني 
باقي  ورفض  األدنى  الحد  في 

الطلبات.
اليوم  في  الحكم  صدر  وبهذا 

والشهر والسنة أعاله
إلى  املذكور  الحكم  تبليغ  تم  وقد 
طاهري  الشريف  السيد  القيم 
بتاريخ:  إقليمي  قضائي  منتدب 

.2023/03/10
انتهاء  بعد  يسري  الطعن  أجل  إن 

األجل القانوني.
ع.س.ن/884/إ.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة العدل
املحكمة التجارية بفاس

إعالن قضائي
تبليغ حكم غيابي في إطار الفصل 

441 من ق.م.م
تاريخ تعليق اإلعالن: 

2023/03/10
بناء على الدعوى املرفوعة من طرف 
الشركة العامة املغربية لألبناك في 
عنوانه  القانوني  ممثلها  شخص 
 20100 55 شارع عبد املومن  رقم 
دفاعه  بواسطة  البيضاء،  الدار 
األستاذ عبد العالي العلج املحامي 

بوجدة.
ش.م.م  سايس  هيدرو  شركة  ضد: 
في   STE HYDRRO SAISS
عنوانه  القانوني،  ممثلها  شخص 
 64 رقم  قباج  قيسارية   10 رقم 
الجديدة  املدينة  نوفمبر   16 طريق 

فاس.
الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
أنه  بفاس  التجارية  باملحكمة 
بتاريخ   2016 رقم  حكم  صدر 
التجاري  امللف  في   2021/07/12
بما  قضى   2021/8210/84 رقم 

يلي:
العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت 

ابتدائيا وغيابيا
في الشكل: بقبول الدعوى.

املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
 STE سايس  هيدرو  شركة  عليها 
شخص  في   HYDRRO SAISS
املدعية  لفائدة  القانوني  ممثلها 
لألبناك  املغربية  العامة  الشركة 
القانوني مبلغ  في شخص ممثلها 
في  واملحدد  بذمتها  املتخلد  الدين 
وثمانون  وستمائة  ألفا  عشر  ستة 
سنتيما  وعشرون  وسبعة  درهما 
مع  16.680,27درهم(  )هكذا: 
الفوائد القانونية من تاريخ الحكم 
وبتحميلها  التنفيذ  تاريخ  إلى 

الصائر وبرفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر 
رقم  امللف  في  أعاله  والسنة 
تالوته  وتمت   2021/8210/84
بقاعة  املنعقدة  العلنية  بالجلسة 

الجلسات االعتيادية.
عن  الصادر  األمر  على  بناء 
التجارية  املحكمة  رئيس  السيد 
2022/8103/803 القاضي بتبليغ 

هذا الحكم الغيابي بواسطة القيم
إلى  املذكور  الحكم  تبليغ  تم  وقد 
طاهري  الشريف  السيد  القيم 

بتاريخ 2023/01/09.
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن  كما 
تم  اإلعالن  تعليق  أن  الضبط 

بتاريخ 10/03/2023.
وأن أجل الطعن يسري بعد انتهاء 

األجل القانوني.
ع.س.ن/885/إ.د

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

محكمة االستئناف التجارية بفاس
املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع أصل 
تجاري

ملف عدد: 2022/20
حساب عدد: 2777

بمقتضى عقد رسمي حرره األستاذ 
بوجدة،  املوثق  داري،  ابراهيم 
مسجل   ،2022/05/09 بتاريخ 
 ،2022/05/11 بتاريخ  بوجدة 
الساكن  غدي:  أحمد  السيد:  باع 
بالناظور، دوار عفرا بني بويفرور.

للسيد: عبد الرفيع املرضي: الساكن 
بالناظور، حي املطار.

املستغل  التجاري  األصل  جميع 
 ،«KIWI» الشعار  تحت  كمقهى 
الكائن بوجدة شارع عبد الرحمان 
بالسجل  املقيد   ،190 رقم  بوعبيد 
التجاري تحت عدد 68522 تحليلي، 
ألف  ثالثمائة  قدره  إجمالي  بثمن 

درهم )300000.00درهم(.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  خمسة عشر 
من   84 للمادة  الثانية-تطبيقا 

مدونة التجارة.
ع.س.ن/888/إ.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اإلثنني 20 مارس 2023 املوافق 27 شعبان 1444 العدد 13.404

ع.س.ن /052/إد
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عزيز بلبودالي

تأهلت المالكمة المغربية ياسمين متقى 
إلى الدور الثاني من منافسات بطولة العالم 
للمالكمة النسوية التي تجرى بالهند من 13 
إلى 27 مارس الجاري،وذلك بعد تحقيقها 
أمس  أول  جمعها  الذي  نزالها  في  للفوز 
ليال  المجر  من  منافستها   على  السبت 

سزيلكتشكى وزن 48 كلغ. 
متفوقة  النزال  متقي  ياسمين  أنهت  و 

بنتيجة خمسة لصفر من النقط.
وعن وزن 54 كلغ، تعرضت وداد برطال 
للهزيمة أمام إنخجرال من منغوليا بنتيجة 

ثالثة نقط لصفر وذلك عن دور32.
وتأجل النزال الذي كان من المرتقب أن 
الثاني،  الدور  برسم  رباب شدار  تخوضه 
عن  إين  سي  لين  أم��ام  السبت  أمس  أول 
وزن 50 كلغ، إلى مساء أمس األحد، فيما 
تتجه األنظار يوم األربعاء القادم إلى النزال 
الذي سيجمع البطلة خديجة مرضي عن وزن 
أكثر من 81 كلغ بمالكمة صينية برسم دور 

ربع نهائي. 

 
الوطني  المنتخب  ي��ش��ارك  ل��إش��ارة، 
للمالكمة في بطولة العالم بأربع مالكمات 
إلى جانب 325 مالكمة من 65 بلد. وتتشكل 

بعثة الفريق الوطني من : ياسمين متقي وزن 
48 كلغ، رباب شدار عن وزن 50 كلغ، وداد 
برطال عن وزن 54 كلغ و خديجة مرضي 

عن وزن زائد 81 كلغ . 

يقودها طاقم تحكيم تونسي

نجمان برازيليان يغيبان عن 
مواجهة المغرب

 
التي  الودية،  المباراة  تونسي  تحكيم  طاقم  يقود 
ستجمع المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي يوم 25 

مارس الجاري على أرضية ملعب طنجة الكبير.
ويتكون هذا الطاقم التحكيم  من الحكم الدولي الصادق 
السالمي في الوسط، بمساعدة مواطنيه خليل الحساني 

ومحمد بكير.
وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ سنة 
1998، حيث تواجها في نهائيات كأس العالم التي جرت 
حينها بفرنسا، وعاد الفوز لرفاق الظاهرة رونالدو بثالثة 

أهداف دون مقابل.
وفي سياق متصل، استبعد المدرب المؤقت لمنتخب 
البرازيل لكرة القدم، رامون مينيزيس، العبين بارزين من 

قائمة السيليساو لودية المغرب.
وقال االتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان رسمي، 
إن مينزيس لم يستدع الثنائي ماركينيوس )باريس سان 
اإلصابة.  بسبب  )توتنهام(،  وريتشارليسون   جيرمان( 
وأض�������اف: »م�������ازال م��ارك��ي��ن��ي��وس ي��ت��ع��اف��ى من 
ودي��ة  ف��ي  المشاركة  م��ن  ستحرمه  عضلية  إص��اب��ة 
بعدما  ري��ت��ش��ارل��ي��س��ون  ي��غ��ي��ب  ب��ي��ن��م��ا  ال��م��غ��رب، 
السبت«. ي��وم  ساوثهامبتون  أم��ام  إلصابة   تعرض 
وأبلغ الجهاز الطبي بتوتنهام طبيب منتخب البرازيل 
رودريغو السمار، بأن حالة ريتشارليسون ال تسمح له 
في  خروجه  بعد  للسيليساو،  األول��ى  الودية  بخوض 
 مونديال قطر 2022 من ربع النهائي على يد كرواتيا.
إذا  م��ا  يبحث  زال  م��ا  مينزيس  أن  البيان  وأوض���ح 
ماركينيوس  محل  آخ��ري��ن  العبين  سيستدعي  ك��ان 
أيضا  القائمة  يغيب عن  حيث  وري��ت��ش��ارل��ي��س��ون، 
 ن��ي��م��ار، م��ه��اج��م ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان ل��إص��اب��ة.

»فينيسيوس  العبا،   23 تضم  التي  القائمة  في  ويبرز 
وميليتاو«، بجانب 9  وكاسيميرو  ورودريغو  جونيور 

العبين يشاركون مع المنتخب األول للمرة األولى.

منتخب كرة القدم ال�شاطئية 
ينهزم اأمام فرن�شا

القدم  ل��ك��رة  المغربي  الوطني  المنتخب  ان��ه��زم 
في   )4  –  3( بحصة  الفرنسي  نظيره  أمام  الشاطئية 
المباراة الودية التي جمعتهما،أول أمس السبت، بمركب 
)ضاحية سال(. القدم بالمعمورة   محمد السادس لكرة 
وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في هذا 
 اللقاء كل من محمد غيالني ويوسف بنيدار وسهيل بيساك.

منتخب  على  ف���ازت  ق��د  الوطنية  العناصر  وك��ان��ت 
ال��ودي��ة  ال���م���ب���اراة  ف���ي   )7  –  8( ب��ح��ص��ة  ف��رن��س��ا 
بسال. ال��خ��م��ي��س  ي���وم  جمعتهما،  ال��ت��ي   ال��ث��ان��ي��ة 

إطار  في  الوطنية  للنخبة  الودية  المباريات  وتأتي 
الشاطئية  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  استعدادات 

لالستحقاقات المقبلة.

ربع  إلى  المتأهلين  بركب  اللقب،  حامل  البيضاوي،  الوداد  التحق 
نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد عودته من الكونغو 
الديموقراطية بتعادل من دون اهداف أمام فيتا كلوب، بعد زوال أول 

أمس السبت.
وبعد خسارته في مباراته األولى بالجزائر أمام شبيبة القبائل، بات 
الوداد أول المتأهلين عن المجموعة األولى، بعدما رفع رصيده إلى 10 
نقاط، خلف الشبيبة بفارق المواجهة المباشرة، فيما يأتي بترو أتلتيكو 

ثالثا بأربع نقاط، بينما بقي فيتا في ذيل الترتيب بأربع نقاط أيضا.
وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يبلغ فيها الفريق األحمر 

دور الربع، محققا بذلك رقما غير مسبوق على المستوى الوطني.
فعلى ملعب »ماسامبا ديبا« في العاصمة الكونغولية برازافيل، دخل 
الوداد باحثا عن متابعة انتصاراته، فيما اندفع المضيف سعيا لتحقيق 

النقاط الثالث وإحياء آمال بلوغ دور الثمانية.
وسيطر »وداد األمة« على نحو كامل في الشوط األول، إال أنه عجز 

عن اختراق التكتل الدفاعي ألصحاب األرض.
ولم يتمكن أي من الفريقين في اختراق اآلخر لتنتهي المباراة بالتعادل 

السلبي. 
وعلى ملعب »5 جويلية« بالعاصمة الجزائرية، جاءت المباراة بين 
سيما  وال  الضائعة،  الفرص  من  سجاال  األنغولي  وضيفه  »الكناري« 
من ناحية الضيوف، حيث تألق الحارس عبد الرحمن مجادل من أجل 
الحفاظ على نظافة شباكه، وال سيما أمام تسديدة جيلبرتو الزائفة )35(.
وأثمر ضغط الشبيبة عن هدف التأهل عبر البديل دادي مواقي، بعدما 
تلقى تمريرة في العمق من سفيان قينينة فأرسلها بذكاء في الزاوية 

البعيدة لمرمى الحارس ماركيس )89(.
لألهلي  كبيرة  خدمة  إفريقي  الجنوب  ماميلودي صنداونز  وأسدى 
المصري، بعدما أسقط مضيفه الهالل السوداني في فخ التعادل 1 – 1، 

ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. 
وحافظ صنداونز على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق 
نقطة أمام الهالل ويأتي األهلي، الفائز يوم الجمعة على كوتون سبور 
الكاميروني برباعية نظيفة، ثالثا بسبع نقاط وكوتون رابعا بال رصيد.
ويحتاج األهلي إلى الفوز بأي نتيجة ليبلغ الدور التالي، بينما يكفي 

الهالل التعادل.
وضمن الرجاء الرياضي صدارة المجموعة الثالثة بتعادله ومضيفه 

فايبرز األوغندي بهدف لمثله في كمباال، ضمن المجموعة الثالثة.
وخاض الفريق األخضر اللقاء بتشكيلة شبه احتياطية، بعدما ضمن 
بلوغ ربع النهائي منذ الجولة الماضية، حيث آثر المدرب التونسي منذر 
العرش،  المقبلة في كأس  للمواجهة  إراحة أساسييه تحضيرا  الكبير 
مقابل الدفع ببعض الوجوه الجديدة مثل حسين رحيمي وزكريا لبيب.

التسجيل عندما  وبعد سيطرة شبه مطلقة افتتح »النسر األخضر« 
الذي عكسها  لبيب،  زكريا  إلى  كرة طويلة  الحافيظي  اإلله  عبد  أرسل 

بالعرض ليتابعها سفيان بنجديدة بسهولة في الشباك )18(. 
وقبل االستراحة استغل العبو فايبرز خطأ فادحا من المدافع بوشعيب 
العراصي، فخطفها عيسى مارينو ومررها إلى بوباكار الوال، الذي أسكنها 

شباك الحارس مروان فخر )45(.
وفي المجموعة ذاتها، حسم سيمبا التنزاني البطاقة الثانية بعدما 

اكتسح ضيفه حوريا الغيني 7 – 0 في دار السالم.
وتألق في صفوف أصحاب األرض الزامبي كالتوس شاما بتسجيله 
ثالثية »هاتريك« )10 و36 و70( وأضاف األهداف األخرى جان باليكي 

)32 و65( ودينية كيبورد )55( وراديو كوناتي )87(.
وحافظ الرجاء على الصدارة برصيد 13 نقطة، متقدما على سيمبا 9 
نقاط، ليضمنا التذكرتين المؤهلتين لربع النهائي، بينما يأتي حوريا 

كوناكري الغيني ثالثا بأربع نقاط وفايبرز األخير بنقطة واحدة.

  االتحاد االشتراكي

 الفريق األحمر يحقق رقام قياسيا عىل املستوى الوطني     تصوير بحفيظ

دوري أبطال إفريقيا

الوداد يلحق 
بركب المتاأهلين 
اإلى ربع النهائي 
والرجاء يح�شم 

ال�شدارة 

 املالكمة ياسمني متقي 

 20 من  ألقل  القدم  لكرة  النسوي  المغربي  المنتخب  أحرز 
سنة لقب دورة اتحاد شمال إفريقيا لنفس الفئة، التي نظمت 
بتونس، بعد فوزه، أول أمس السبت، على نظيره المصري ) 
1 – 0( في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة 

واألخيرة من الدوري.
ووقعت هدف المنتخب المغربي الالعبة نورة نوهيلي في 

الدقيقة 82. 

األخرى  المباراة  نتيجة  انتظار  األطلس  لبؤات  على  وكان 
ليتوجن على حساب الجزائر بفارق األهداف. 

وفاز الجزائريون، في اليوم ذاته، على تونس البلد المضيف 
ب� ) 2 – 4(.

وقبل اليوم األخير من الدوري، كانت ثالثة منتخبات تحتل 
صدارة الترتيب ب� 4 نقاط، وكان على منتخبات المغرب والجزائر 
ومصر الخروج بنتيجة الفوز، ثم انتظار المباراة األخيرة لتحديد 

بطل الدورة.
وهكذا احتل المنتخب المغربي المركز األول برصيد 7 نقاط 
بفارق األهداف، مقارنة بالجزائر )المركز الثاني بسبع نقاط(. 
واحتلت مصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب 

التونسي سبورة الترتيب من دون رصيد.
يذكر أن المنتخب المغربي استهل الدوري بالتعادل مع الجزائر 
)1 – 1(، قبل أن يفوز على تونس )3 – 0( ثم على مصر )1 – 0(. 

المنتخب المغربي يتوج ببطولة �شمال اإفريقيا لكرة القدم الن�شوية

عميدة املنتخب الوطني تتسلم كأس البطولة

في أول ظهور لها ببطولة العالم للسيدات نيودلهي2023
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في الندوة الوطنية العلمية التي نظمها قطاع المحامين االتحاديين
�لكاتب �الأول للحزب، �إدري�س ل�شكر: ال يمكن 

لمهنة �لمحاماة �أن تتطور وتتقدم �إال في ظل 
عد�لة متقدمة وق�شاء م�شتقل ونزيه

حان الوقت، مرة أخرى، لفتح ملف العدالة  وملف استقاللية القضاء، ألن 
الممارسة تطرح العديد من  اإلكراهات واالختالالت

رئي�س جمعية هيئات �لمحامين عبد �لو�حد 
�الأن�شاري ي�شتعر�س م�شار �للقاء�ت وم�شامينها ما 

بين �لجمعية و�لوز�رة لتد�ر�س قانون �لمهنة

�لمن�شق �لوطني لقطاع �لمحامين �التحاديين عالل 
�لب�شر�وي: لي�س م�شموحا �لرجوع �إلى ما قبل د�شتور 

في م�شامين م�شروع قانون �لمهنة �لجديد  2011

الرباط: عبدالحق الريحاني

بحضور كمي مكثف ونوعي لرؤساء سابقين 
سابقين  ونقباء  المحامين  هيئات  لجمعية 
وممارسين، ثم محاميات ومحامين من مختلف 
هيئات المحامين بالمغرب، انعقدت ندوة وطنية 
علمية بمبادرة من  قطاع المحامين االتحاديين، 
بحضور الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي 
والفعاليات  النقباء  وتدارس  الشعبية،  للقوات 
يوم  نظمت  التي  الندوة  هذه  خالل  القانونية، 
السبت 18  مارس الجاري بدار المحامي بالرباط، 
موضوع » مشروع قانون المهنة في ظل الحوار 

المستمر«.
تميزت الجلسة االفتتاحية لهذه الندوة العلمية، 
بالكلمة التي ألقاها الكاتب األول للحزب، التي 
أكد فيها أنه ال يمكن لمهنة المحاماة أن تتطور 
وتتقدم إال في ظل عدالة متقدمة وقضاء مستقل 
ونزيه، مضيفا أن أي مناقشة ألوضاع المهنة ال 
يمكن أن تكون معزولة عن التطورات والتحوالت 
التي يعرفها المجتمع والمؤسسات، لذا ينبغي 
أن تتم مناقشة األوضاع باعتبار المحامي جزءا 

من أسرة القضاء.
وفي ذات السياق، اعتبر الكاتب األول أنه حان 
الوقت مرة أخرى ألن يتم فتح ملف العدالة وملف 
استقاللية القضاء، ألن الممارسة تطرح العديد من 
اإلكراهات واالختالالت، خاصة ونحن أمام سلطة 
مستقلة، مما يستدعي فتح حوار عميق وشامل 
حول هذا المكسب الذي ناضل من أجله الجميع، 

ونأمل أن نقطف الثمار جميعا.
وذكر الكاتب األول للحزب، أن االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، سبق له التعبير خالل يوم دراسي 
بمجلس المستشارين نظمه أيضا قطاع المحامين 
مؤكدا  يجري،  ما  قناعته حول  عن  االتحاديين، 
أن  المناسبة مواتية وتتيح لألحزاب السياسية 
تطوير فهمها وتحليلها التخاذ القرارات المالئمة.

إلى  المناسبة،  بنفس  لشكر  إدري��س  وأش��ار 
المحاماة،  ومهنة  المحامين  أوضاع  قضية  أن 
استغرقت خالل هذه السنة بشكل كبير كل النقاش 
الذي يجب أن يكون واسعا حول العدالة والقضاء 
وتقييم أوراش اإلصالح بالقضاء، مجددا التأكيد 
على أن أي مناقشة ألوضاع المهنة اليمكن أن تكون 
معزولة وال يمكن الحديث عن تطور مهنة المحاماة 
إال إذا اهتم نقاش المحامين، بصفتهم جزءا من 
والمحكمة  العدالة  في  يقع  بما  العدالة،  هذه 

والقضاء.
ومن جهته، أكد عبد الواحد األنصاري، رئيس 
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه في ظل 
خالل   المحامين  مهنة  تعيشها  التي  الظروف 

في  اليوم  الحديث  يصعب  األخيرة،  السنوات 
موضوع يتعلق بمشروع  قانون مهنة المحاماة، 
مردفا أنه » يصعب علي أن أتحدث عن  محاور 
مشروع قانون المهنة في ظل هذه األوضاع«، مبرزا 
في نفس الوقت أن هذه الندوة ستخرج بخالصات 
وتوصيات  لتجويد الكثير من األفكار المشتتة 
تشريعي  قالب  في  وتجميعها  المتفرقة  واآلراء 
مقبول يستجيب  لتطلعات فئة المحاماة يرجع 
لها تموقعها داخل  المجتمع والمنظومة الوطنية.

عن  الحديث  أن  إلى  الجمعية  رئيس  وأش��ار 
مشروع قانون المهنة ليس وليد الساعة بل تم 
فيه الحديث منذ 2012، وتعاقب عليه من المحامين 
والوزراء، آخرها النسخة المتوافق عليها التي 

بقيت فيها فقط نقطتان معلقتان.
المحامين  هيئات  جمعية  رئيس  وأطلع     
بالمغرب  الحضور على أنه كانت هناك نقاشات 
ومداوالت  حول مسودة مشروع قانون المهنة 
بمنطق  االشتغال  وتم  المتدخلين،  مختلف  مع 
التشاركية،  وتوصلنا، يقول،  في كثير من األحيان، 
إلى العديد  من النقاط المتوافق بشأنها، لكن هناك 
بعض  المواضيع التي بقيت عالقة، وأخذنا فيها 

الوقت الكافي كمحامين للتداول فيها.
وكانت  عالقة  بقيت  التي  المواضيع  ه��ذه 
تحتاج إلى نقاش كاف ما بين المحامين، أولها 

وهيكلته  تسميته  للمحامين،  الوطني  المجلس 
واختصاصاته، ثانيا تحرير العقود، ثالثا توسيع 
قي  الوكالة  رابعا  االحتكار،  أو  المحامي  مجال 
مسطرة  خامسا  ووضعها،  وشكلها،  صيغتها 
التأديب، تدخل النيابة العامة في هذه المسطرة.

ولفت األنصاري االنتباه إلى أنه تمت مطالبة 
هذه  يعرضوا  بأن  المجالس  وأعضاء  النقباء 
أجل  من  وال��ن��دوات  المجالس  في  المواضيع 
التداول فيها وموافاة اللجنة المكونة لهذا الغرض 

الستجماع المالحظات المتعلقة بالهيئات.
لقطاع  الوطني  والمنسق  النقيب  أك��د  كما 
المحامين االتحاديين عالل البصراوي في كلمة 
له بهذه المناسبة، أن تنظيم هذه الندوة من طرف 
قطاع المحامين االتحاديين يأتي من أجل مساهمة 
المهنة ومسؤوليها  لكل أجيال  أوسع، وإشراك 
أن  اعتبار  على  والعميقة،  المختلفة  برؤاهم 
الحوار واإلنصات لبعضنا هو اليوم من أوجب 
واجباتنا، خاصة أن الحوار من أجل اإلقناع هو 
إرجاع  أجل  من  المحامي  لعمل  اليومية  األداة 
الحقوق ألصحابها في إقناع باقي األطراف بوجهة 
نظره الهادفة إلى استرجاع مكانة مهنة المحاماة 

بين مكونات العدالة وفي المجتمع ككل.
وأشار المنسق الوطني إلى أنه ليس في حاجة 
للمحاماة،  الرفيعة  المكانة  بتلك  التذكير  إلى 

والمساهمة الوازنة للمحامين في بناء المغرب 
منذ فجر االستقالل، مسترسال خطابه أنه ليس 
بين  المحفل،  في هذا  ألنه،  ذلك،  إلى  في حاجة 

صناع تلك المكانة وروادها.
واستحضر النقيب البصراوي بمناسبة الحوار 
حول مشروع قانون جديد للمهنة، بعض العناصر 
األساسية التي يجري في ظلها هذا الحوار، والتي 

اعتبرها مرتكزات أساسية.
إن الحوار يجري في ظل دستور 2011  أوال: 
الذي كرس كثيرا من األفكار والمبادئ السامية 
العمل  يتطلب  ما  وهو  الحقوقية،  والمقاربات 
بمنطق المالءمة الداخلية لقوانيننا مع هذا المتن 
الدستوري الذي يعتبر أداة للمالءمة مع المرجعية 
الدولية التي نص عليها تصدير الدستور نفسه، 
خاصة أن مهنة المحاماة كانت دوما مهنة عالمية 
في مرتكزاتها ومنهجها وأهدافها كرسالة ممتدة 
تخترق الحدود والفضاءات المكانية واألزمنة في 

دفاعها عن العدل والحق.
لهذا فإنه ليس مسموحا الرجوع إلى ما قبل 
دستور 2011 في مضامين مشروع قانون المهنة، 
في كل ما يتعلق بالحرية واالستقاللية والمساهمة 
المقاربة  واعتماد  للقانون  العادل  التطبيق  في 
التشاركية ومقاربة النوع االجتماعي وغيرها من 

األفكار والمبادئ.

أصبح  بعدما  اليوم،  الحوار  يجري  ثانيا: 
شركاؤنا في العملية القضائية في وضعية السلطة 
الدستورية المستقلة بإمكانيات ومؤهالت كبيرة 
بعد طول مطالبة منا بهذا الوضع لسنوات بل 
لعقود، واليوم والحالة هذه، ظلت المحاماة في 
وضعية تنظيمية وتدبيرية وبروتوكولية مثلها 
مثل آالف الجمعيات المنتشرة في أنحاء الوطن، 
عارية من كل دعم أوامتياز إال من تاريخها العريق 
العناصر  وحكمة روادها وجدية شبابها، وهي 
التي تعتمدها المهنة اليوم ألداء رسالتها بالندية 

الالزمة رغم كل الصعوبات.
هذا التفاوت بين الجناحين، يخلق تفاوتا في 
األداء مؤثرا بالضرورة على الهدف العام للعملية 
القضائية، وهو تحقيق العدالة، ولن يتأتى ذلك 
إال بخلق التوازن التنظيمي والوضع القانوني.

واألمر هنا ال يتعلق بمجرد مطالبة للمحامين 
بل يتعلق األمر بنتائج ومخرجات الحوار الوطني 
حول إصالح منظومة العدالة وما انتهى إليه من 

ميثاق قدم أمام أعلى سلطة في البالد.
ثالثا: المعطى اآلخر الذي يجري الحوار اليوم 
لغالبية  في ظله هو الوضع االجتماعي السيء 
المحامين نتيجة عوامل كثيرة، ذلك أن المحاماة 
جزء من بنية المجتمع تتفاعل معه سلبا وإيجابا 

وتنعكس عليها وضعيته صعودا ونزوال.
يعد  لم  العالم  في  اليوم  القانون  وباعتبار 
مجرد منظم للعالقات واألوضاع بل محفزا على 
قانون  يكون مشروع  أن  ينبغي  فإنه  تطويرها، 
المهنة فاتحا آلفاق جديدة لعمل المحامين موسعا 
عن  دفاعا  ليس  ذلك  بأن  علما  الختصاصاتهم، 
المبادئ  ألح��د  تنزيل  هو  بل  فقط  المحامين 
المستنير  الولوج  وهو  األساسية،  الحقوقية 
للعدالة لكافة المواطنين وفي كل القضايا وهو 

ما ال يتصور إال عن طريق المحامي.
إن  بالقول  كلمته  البصراوي  النقيب  وختم 
النجاعة ليست مجرد إنتاج وأرقام بل هي جودة 
أحكام. والدفاع ليس مجرد شكلية بل هو مساهمة 
فعلية في صنع الحكم وجودته، والمحاماة في 
المغرب ليست مجرد مهنة للعيش بل هي مساهمة 

في بناء المسار الديمقراطي للبالد.
ومن أجل التداول الرصين والتدارس العميق 
المحامين  قطاع  استدعى  ال��م��وض��وع،  لهذا 
األنصاري،  الواحد  عبد  من  كال  االتحاديين، 
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعدد 
من النقباء: النقيب عبدالرحيم الجامعي، النقيب 
إدريس شاطر، النقيب  عبد اهلل درميش والنقيب 
عبد اللطيف اعمو، فضال عن عبد الكبير طبيح، 
النواب  بمجلس  والتشريع  العدل  لجنة  رئيس 

سابقا.

تصوير : املساوي
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سنة  مرت  قد  ستكون   2023 م��ارس   21 بحلول 
ملف  من  اإلسبانية  للدولة  الجديد  الموقف  على 
إسبانيا  فيه  قضت  الذي  الموقف  وهو  الصحراء، 
باالعتراف  بمبادرة الحكم الذاتي التي سبق أن تقدم 
بها المغرب لألمم المتحدة لطي النزاع، باعتبارها هي 
األساس الوحيد للحل السياسي، كما أعلنت عن دعمها 
لمجهودات ستافان دي مستورا وفقًا لقرارات مجلس 
األمن، التي انتهت في آخر قرار لها بتبني معايير الحل 

السياسي المغربي، وهي بذلك تكون قد صاغت موقفها 
من الملف وفقا للتوجه المغربي ورؤيته السياسية، 
وكذا مع قرارات مجلس األمن.. لتنضاف إلى سلسلة 
الدول األوروبية والغربية التي تبنت مواقف جديدة 

من الملف داعمة مبادرة الحكم الذاتي. 
الموقف اإلسباني يرجع ألسباب تاريخية باألساس 
باعتبار إسبانيا آخر مستعمرة للصحراء، وأنها ظلت 
مسجلة لسنوات طوال منذ أن توجه المغرب لألمم 
المتحدة في لجنته الرابعة، »لجنة تصفية االستعمار« 
مع  تزامنًا  اإلسباني  االستعمار  قصد تصفيتها من 
»الصحراء  اسم  تحت  الخضراء،  المسيرة  خطوة 
اإلسبانية«، في داللة قوية ذات بعد سياسي وقانوني 
أن منطقة الصحراء لم تكن يومًا تشهد أي تواجد لكيان 
اإلسباني  بعده  ثم  المغربي  التواجد  خارج  دولتي 
التاريخ  مزيفو  له  يروج  ما  عكس  على  كُمستعمر، 
ومزوروه، ونظرًا لهذا المعطى التاريخي فقد كان للقرار 
اإلسباني الجديد نفس األثر الذي كان للموقف األمريكي، 
واعُتبرا معا موقفين مكملين لبعضهما، متكاملين من 
الناحية السياسية، فالواليات المتحدة األمريكية هي 
صاحبة الوالية في كتابة مسودة القرار الذي يعرض 
لمجلس األمن للتصويت والمناقشة، وإسبانيا كان لها 
دائمًا ذاك التأثير السياسي في الملف أيضًا التاريخي 
في المنطقةوفي الملف، اعتبارًا لكونها آخر مستعمر 

للمنطقة، وهي من سلمت الصحراء للمغرب في إطار 
لها  التي  الغربية  الدول  أكثر  وهي  مدريد،  اتفاقية 
أرشيف ُيثبت االرتباط الديني، السياسي، التاريخي 
األم  بوطنها  الغربية«  »الصحراء  لمنطقة  واإلداري 
وبسيادة اإلدارة والحكم المغربيين على كامل التراب 

اإلسباني الممتد إلى الكويرة. 
بعد مرور سنة على هذا االعتراف كان اإلعالن عن 
خطوة كبيرة في تزامن ذي داللة يعكس متانة وقوة 
العالقة التي تجمع الملكيتين المغربية واإلسبانية، 
ثم الملك كرئيس للدولة مع رئيس الحكومة اإلسبانية 
باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية اإلسبانية، بحيث 
تزامنت الذكرى األولى لهذا االعتراف بإعالن الملك 
التميز  بجائزة  به  االحتفاء  أثناء  السادس،  محمد 
الرياضي لسنة 2022، عن تقديم ملف الترشح المشترك 
الحتضان كأس العالم بين المغرب، إسبانيا ثم البرتغال 
سنة 2030، في خطوة تشير إلى ما أصبحت عليه 
الصريح  الحوار  لوال  والتي  البلدين،  بين  العالقة 
والشجاع الذي قاده الملك، وكان مشرفًا عليه بشكل 
شخصي مع القيادة اإلسبانية لما استطاع البلدان 
تجاوز عقبة األزمة التي عاشاها معا، وهي أزمة كانت 
غير مسبوقة أوقف فيها المغرب كل أشكال التعاون 
األمني والقضائي باإلضافة إلى تداعياتها السياسية 
واالقتصادية على المنطقة المتوسطية، وليس فقط 

على المغرب وإسبانيا. 
حكومتها  رئيس  يزور  أن  ُينتظر  التي  إسبانيا 
لرئيس  الملك  وجهها  التي  الدعوة  بعد  المغرب 
وفد  ضمن  للمغرب  األخيرة  زيارته  عقب  حكومتها 
اتفاقيات  بتوقيع  ُت��وج  كبير  وسياسي  اقتصادي 
إيجابى  انعكاس  لها  سيكون  مهمة  جد  اقتصادية 
على رجال ونساء أعمال البلدين وعلى اقتصاديهما، 
وهي الزيارة التي ستأتي من أجل تعزيز كل فرص 
التعاون بين الدولتين، سيحظى فيها باستقبال ملكي 
سيكون وبالشك بقيمة هذا الموقف الجديد إلسبانيا 
وسيعكس قوة العالقة التي تربط اليوم بين البلدين. 
المغرب وإسبانيا يقدمان معًا اليوم نموذجًا حيًا في 
شجاعة الحوار لحظات األزمة، وفي الخروج منها برؤية 
واضحة نحو المستقبل، بفضل قياداتهما ووضوح 
تجاوز  في  المشتركة  والرغبة  والرؤية  المواقف 
التي تم طيها، وهي إشارة يبعثها  ُمسببات األزمة 
المغرب، باألساس، لكل الدول التي أدخلت عالقتها 
معه في نفق شبه مسدود، ال مخرج منه إال بالحوار 
وباالستماع له وتلبية مطالبه العادلة والمشروعة في 
احترام سيادته الكاملة على ترابه، وفي اإلعالن الصادق 
عن الرغبة في المضي قدمًا دون استعالء وتعال، ودون 
منطق استعماري تجاوزه التاريخ وشعوب المنطقة، 

وعلى رأسها الشعب المغربي. 
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بعد 20 سنة على خطاب 18 مارس 2003، الذي أطلق فيه 
محمد السادس

مبادرة تنمية جهة الشرق، تشهد البوابة الشرقية للمغرب 
أن الملك قد عاهد و...وفی !

نشهد معها أيضا أنه وعد ووفى... ووفى !
لقد أعلن الملك عن أفق واسع للمنطقة، ولم يكتف باألحالم 
برنامج عمل طموح، جعلته  أطرها  بل   ، المشروعة، والشك 
المتابعة الدقيقة والمثابرة، قابال للتنفيذ، لهذا صدقنا دهشة 
الناس، وكل الذين تكلموا في تخليد الذكرى 20، التي دعانا 
إليها الوالي، مع�اد الجامعي مشكورا، هو نفسه اقتسم مع 
الحضور الدهشة، المشوبة باالفتخار، عندما أعاد على مسامع 
من حضروا تلك األسئلة االستنكارية، المبالغة بعض األحيان 
عن قدرة المنطقة على الوصول إلى العتبة العالية التي رفعها 
الملك : الطريق السيار من فاس إلى وجدة مرورا بتازة، السكة 
الحديد من تاوريرت إلى الناظور وميناء الناظور ومنطقته 
الحرة، كلية الطب والمستشفى الجامعي، الطريق الساحلي 

السريع الناظور - وجدة باتجاه فجيج...
كان السؤال المخاتل، الذي يرخي بغير قليل من الظل على  

الورد المفترض في المستقبل .
لقد حققت المبادرة الملكية كل وعودها، ولعل األهم واألكثر 
تداوال هو تحرر المنطقة من ارتهانها إلى الحدود، التي تحولت  
وترابي  سياسي  سالح  إلى  الوحدة،  عن  القاصرين  يد  في 
األهم هو  إن  المغرب.  رأس  داموقليس على  اعتقدوه سيف 
هذه القدرة على التحرر من حدود الشرق، ومن اقتصادياته، 

والتوجه بكل ثقة نحو ربط المنطقة بالدينامية الوطنية .
لقد استمعنا للشهادات... )ومنها واحدة للعالمة مصطفى 
بنحمزة تركت صدى عميقا، لما ميزها من بعد روحي إنساني، 
لقصص جاللة الملك مع الدوائر الدينية في المنطقة (، وتبين 
منها ما يلي: المشهد الظاهر، هو أن العقدين الماضيين غيرا 
من رأي أهل المنطقة ..إيجابيا، في أنفسهم، وتغيرت نظراتهم 
إلى ذواتهم بما نلمس من إيجابية تمس قدرتهم على خلق 
وضع مغاير يلزمهم أن يدفعوا به إلى مراتب متقدمة على درب 
المرحلة  إنجاح  إلى  باالنتقال  عمقا،  األكثر  التحول  تحقيق 
التالية، والقاضية بدعم االستثمارات المدرة للربح ..وللشغل 
والثروة معا، ولعل ذلك سيكون أيضا للتغير الثقافي في المشهد 
  physionomie « العام، والمتمثل في تغيير » فيزيونوميا
المنطقة، بما تحقق فيها. لقد ذكرنا الكثير وبقي الكثير ) توسعة 
مطار وجدة الدولي – الماء الشروب لوجدة تاوريرت، المحطة 
السياحية وجدة- سعيدية، مارتشيكا بالناظور، تكنوبول بوجدة 
...(، وستكون المرحلة المقبلة مرحلة، تطوير وجدة عاصمة 
القتصاد المعرفة، والناظور قطبا بحريا، صناعيا، وبركان قطبا 
للصناعات الفالحية، كما تاوريرت قطبا للوجستيك، وفجيج 
وبوعرفة القتصاد الواحات والسياحة البيئية ..(، وهي مطامح 
مرسومة تقوي تحرر الجهة الشرقية الذي تحدثنا عنه ..مع 
الحرص على » اقتسام التنمية والثروة، وذلك لتجاوز التفاوتات 
داخل الجهة بين » جنوب » الجهة و« شمالها »، بحيث ال 
يكون التوزيع الجغرافي للمشاريع سببا في تعميق الهوة بين 

» أقاليم الجنوب » و« أقاليم الشمال » في المنطقة ذاتها .
في  ربط  قد  البالد  ملك  كان  20 مارس2003،  قبل خطاب 
المنطقة  بين مصير   ،2000 يوليوز  للعرش في  أول خطاب 
من  تحررها  يقوي  ربط  وهو  الشمالية،  والمنطقة  الشرقية 
توجه  العمودي ضمن  تموقعها  من  ويزيد  الحدود  اقتصاد 

المغرب نحو إسبانيا شماال وإفريقيا جنوبا .
لقد أشار ملك البالد إلى ضرورة الرفع من نسبة النمو في 
المنطقتين، والمنتظر أن ينعكس » طنجة المتوسط » على تدبير 
الناظور المتوسط من أجل دينامية » معدية« للجهة وخلق قدر 
ترابي واحد، يتقاطع فيه البحري والتجاري واالستثماري .

لقد كان جاللة الملك قد أطلق المبادرة التنموية في جهة 
الشرق )2003( قبل التوقيع على النموذج التنموي الجديد 
 .  )2016 ( والداخلة   )  2015 العيون   ( الجنوبية  لألقاليم 
وهو ما يعطينا فكرة عن ) الحكم بواسطة المعجزة ( ممثال 

في النتائج .
السرعة  إلى  لالنتقال  تيجيفي«   « زمن  حان  لقد  لهذا، 
القصوى، ولعل من اللحظات الواعدة، هو هذا الزمن الجديد 
إسبانيا والبرتغال  الذي يفتح سجل العالقات مع أوروبا ) 
( عبر » مونديال الربط القاري » 2030، والذي يسمح بعقد 
المتوسطية  الهوية  لتطوير  المتبادلة  والثقة  االستقرار  من 
) 10 وفود  للمنطقة الشرقية، وهويتها الجنوبية اإلفريقية 
حضرت الحدث وعرفت توقيع اتفاقيات مع الدول الحاضرة ( .

إن الهوية الكفاحية ) درع األمة الشرقية ( والهوية الحضارية 
) منارة متوسطية ( والهوية المتعددة ) ماكيت مغرب مصغر 
التكامل والتفاعل من أجل اإلنسان،  إلى  للمنطقة، مدعوة   )
وقد كان الفتا أن افتتاح معمل جديد للكابالج كان له أثر كبير 
لوحده صورة مصغرة  وهو  المحلي،  اإلعالمي  التداول  في 

النتظارات الناس من التنمية !  

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

ال�شرق ي�شهد: الملك، 
عاهد ووَفى ...ووّفى !

-الحكم عن طريق 
المعجزة  -

نوفل البعمري 

�شنة على العتراف الإ�شباني، كاأ�س العالم الم�شترك!
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الفضائي  النشاط  كثافة  آخر  إلى  عام  من  تزداد 
األجهزة  عدد  يزداد  كما  املنخفض،  األرض  مدار  في 
الصناعية الذي يمكن أن يبلغ قريبا عشرات اآلالف من 

األقمار الصناعية.
الفضائي  املرور  حركة  ضبط  مشكلة  وأصبحت 
تناقش على منصات مختلفة وعلى مستويات مختلفة 

بغية تبني قواعد دولية موحدة للمرور الفضائي.
وذكر مستشار مدير عام معهد »تسي ماش« التابع 
الروسية،  الفضائية  كوسموس«  »روس  ملؤسسة 
املرور  ضبط  مشاكل  إن  قال  الذي  بينكوف،  مكسيم 
في مدار األرض املنخفض تعتبر من أولويات األجندة 

الفضائية الدولية.
ونقلت وكالة »تاس« عنه قوله إن تلك املشاكل تبحث 
الفضاء  وأكاديمية  املتحدة  األمم  منظمة  في  حاليا 
الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت الكهربائية ولجنة 
من  وغيرها  الفضائية  بالنفايات  الخاصة  التنسيق 
املنصات واملنتديات. ويهدف كل ذلك إلى تبني قواعد 

مرور فضائي.
وبحسب مستشار مدير عام معهد البحوث العلمية 
العمل  كثافة  فإن  كوسموس«  »روس  في  الرئيسي 
الصناعية  األقمار  عدد  يزداد  كما  تزداد،  الفضائي 
الذي قد يبلغ قريبا بضعة آالف، فضال عن زيادة حجم 

تيارات النفايات الفضائية.
ضيقا،  صار  الفضائي  املجال  إن  بينكوف  وقال 
املفتوحة  املستقلة  الخدمات  منصات  أن  وأوضح 
يجب أن تشكل أساسا لضبط النشاط الفضائي. وقد 
تكون تلك املنصات بديلة للمنظومة األمريكية لإلبالغ 
تلك  وستستطيع  القريب.  الفضاء  في  األوضاع  عن 
املنصات املستقلة أن تقّيم موضوعيا املخاطر الواقعية 
التي تشكّلها مجموعات األقمار الصناعية وتحقق في 

الحوادث املحتملة إذا وقعت في مدار األرض.

حول  الحديث  أن  يبدو 
كورونا الذي  منشأ فيروس 
ملدة  سيرافقنا  العالم  أنهك 

أطول.
سنوات،   3 مدى  فعلى   
أصول  حول  الجدل  كان 
التاجي  الفيروس  جائحة 
األولى  كبيرتني،  فكرتني  بني 
 SARS-CoV-2 أن فيروس
قد تسرب إلى البشر مباشرة 
بري،  حيواني  مصدر  من 
املمرض  العامل  أن  والثانية 
قد تسرب من مختبر صيني.

بانتظار  العالم  وبقي 
النظريتني  إحدى  إثبات 
الوباء نهائيًا  إلغالق ملف 
لكن دون جدوى. إال أن اآلمال 

لم تنطفئ.
فربما يكون فريق دولي من علماء الفيروسات وعلماء 
الجينوم وعلماء األحياء التطورية قد عثر هذا األسبوع 
أخيرًا على بيانات مهمة للمساعدة في سد هذه الفجوة، 
البحثية  إيموري«  »جامعة  أجرته  جديد  لبحث  وفقا 
األميركية،  جورجيا  بوالية  أطلنطا  مدينة  في  الخاصة 

.»Theatlantic« ونقلته صحيفة
فقد أظهر تحليل جديد للتسلسالت الجينية التي تم 
الرئيسي  املتهم  وهو  ووهان  سوق  من  الفريق  جمعها 
بتسريب الوباء، أن كالب الراكون التي تم بيعها بشكل 

غير قانوني في املكان ربما كانت تحمل الفيروس.
تلك  من  التخلص  تم  لربما  أنه  التحليل  وأضاف 
الحيوانات في نهاية عام 2019، ليكون الوباء بهذا قد 
بدأه قفزه من الحيوانات إلى البشر، بداًل من حادث تسّربه 

بني العلماء من مختبر أثناء اختبارهم لفيروسات.
أما التفاصيل، فقد تم سحب التسلسالت الجينية من 
املسحات املأخوذة من أكشاك السوق املتهم وبالقرب منه 

حول بداية الوباء.
وتبّين أنها تمثل األجزاء األولى من البيانات األولية 
األكاديمية  املؤسسات  خارج  من  الباحثون  تمكن  التي 
الصينية واملتعاونني املباشرين معهم من الوصول إليها.
وفي أواخر األسبوع املاضي، نشرت البيانات من قبل 
باحثني تابعني ملركز مكافحة األمراض والوقاية منها في 
الوصول  مفتوحة  جينومية  بيانات  قاعدة  على  البالد، 

.GISAID تسمى
وبمحض الصدفة تقريبا، اكتشف العلماء في أوروبا 
وقاموا  التسلسالت  وأستراليا  الشمالية  وأميركا 
كانت  أنها  ليتضح  تحليلها،  في  بدأوا  ثم  بتنزيلها، 
من  قبل  من  فحصها  تم  وقد  كورونا،  لفيروس  إيجابية 
قبل نفس املجموعة من الباحثني الصينيني الذين حّملوا 

.GISAID البيانات إلى
مليئة  كانت  البيانات  أن  أيضًا  الباحثون  ووجد 
مطابًقا  منها  الكثير  وكان  الحيوانية،  الوراثية  باملواد 
لـ »كلب الراكون«. وهو ما جعل الباحثون يعتقدون أن 

إلى وجود  أن تشير  يمكن  إليها  التي توصلوا  النتائج 
راكون مصاب بفيروس كورونا في األماكن التي تم أخذ 

املسحات فيها.
وعلى عكس العديد من نقاط املناقشة األخرى التي تم 
الجديد  التحليل  فإن  األصول،  حول  الجدل  في  تداولها 

يؤكد أن البيانات الجينية ملموسة وواضحة.
بدورها، شرحت عاملة الفيروسات في جامعة إيموري 
أنجيال راسموسن، أن التحليل األخير يعزز حقا قضية 

األصل الطبيعي للوباء.
إصابة  على  حقا  قوي  مؤشر  هذا  أن  وأضاف 
»ال يوجد أي  الحيوانات في السوق بالعدوى، مضيفة: 

تفسير آخر منطقي«.
إلى ذلك، قد يعتبر التحليل الجديد األهم في أنه قدم 
األصل  على  إقناعًا  وأكثرها  األدلة  أوضح  من  بعضًا 
 3 في  إنسان  ماليني   7 قتل  الذي  للفيروس  الطبيعي 

سنوات.
على  التعتيم  دوامة  ورغم  العلماء  أن  إلى  يشار 
البيانات من قبل السلطات الصينية واتهامات الواليات 
العالم،  أنحاء  جميع  من  املتفشية  والتكهنات  املتحدة، 
لطاملا تمسكوا بفكرة أن التفشي له جذور طبيعية بحتة.
وهو  رئيسي،  دليل  إلى  افتقرت  الفرضية  هذه  أن  إال 
البحرية  للمأكوالت  ووهان  سوق  من  الجيني  الدليل 
الحيوانات  إصابة  يظهر  أن  له  كان  والذي  الصني،  في 

باملرض كائنات معروضة للبيع هناك.
بني  غير مسبوق  توترا  أشعل  الفيروس،  أصل  وكان 
الرئيس  اتهم  أن  بعد  وبكني،  السابقة  األميركية  اإلدارة 
الصينية  السلطات  ترمب  دونالد  السابق  األميركي 
تسرب  الفيروس  أن  إلى  الفتا  املعلومات،  على  بالتستر 

على األرجح من مختبر ووهان.
الصحة  منظمة  ومعه  العالم  يحاول  سنوات،  ومنذ 
منشأ  إلى  التوصل  أجل  من  والتعمق  البحث  العاملية 
وسط  الساعة،  حتى  حاسمة  نتيجة  دون  الجائحة، 
لتسرب  الرافض  بموقفها  التمسك  الصني  مواصلة 
ديسمبر  في  البالد  وسط  ووهان  مختر  من  الفيروس 
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 ع�ضة كلب يوقف قلب رجل 
ويدخل في غيبوبة

أميرة  املصرية  للمذيعة  عائد  انقضاض كلب  أيام على حادث  مرور  بعد 
شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد، ما زالت الحالة الصحية للضحية 
خطرة. فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب املصاب وهو مدير فرع بأحد 

البنوك يدعى محمد املاوي، أن الضحية لم يفق من الغيبوبة حتى اآلن.
وأوضح أن الحالة الصحية للمصاب سيئة، حيث ما زال الضحية يعاني 
من حالة غيبوبة منذ دخوله املستشفى لتلقي العالج بعد عضة كلب بيتول 

واملصنف أنه من أشرس الكالب على مستوى العالم.
كما أردف أن قلب الرجل توقف لدقائق نتيجة اإلصابات التي تعرض لها 

ثم عاد إال أنه لم يفق.
وأضاف أن الضحية أصيب بينما كان يطرق باب شقة أصحاب الحيوان 
الرجل  هاجم  الكلب  أن  كاشفا  عليه،  السيطرة  إحكام  بضرورة  إلبالغهم 
وقطع  األيمن،  والساعد  بالذراع  متهتك  قطعي  بجرح  بإصابته  وتسبب 
للرسغ  الباسطة  بالعضالت  أسفر عن شلل  الكعبري،  بالعصب  بالعضالت 

واألصابع، فضاًل عن سحجات وكدمات بالصدر والفخذ اليمنى.
وكانت جهات التحقيق بالشيخ زايد كانت قررت في وقت سابق، تجديد 
البنوك، ما تسبب  بأحد  فرع  املذيعة في واقعة عقر كلب ملدير  حبس زوج 
في إصابته بجروح بأنحاء متفرقة من جسده ونقله إلى املستشفى لتلقي 

العالج.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بالجيزة، إخطارا يفيد 
فيه بتلقيه بالغا من إيمان، 41 عاما، صيدالنية حرة، ومقيمة داخل كمبوند 
في الشيخ زايد، والتي حضرت إلى القسم وحررت محضرا بتعرض زوجها 

مدير ببنك لعقر كلب، وعلى إثر ذلك احُتجز باملستشفى.
شنب  أميرة  زوج  بحبس  أيام  قبل  مصر  في  العامة  النيابة  أمرت  وقد 

التهامه باإلهمال، وترك الكلب دون قيد أو تكميم.
السيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران 

بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.
إلى ذلك، يعّد كلب البيتبول من أقوى سالالت الكالب في العالم، وأكثرها 
شراسة، وهو نتاج هجني بني عدد قليل من السالالت املختلفة، مضيفني أنه 

يتميز بالرأس ذي الشكل املربع وله ألوان عديدة.
في  األسد  ويشبه  القتالية  الكالب  من  يعد  البيتبول  أن  أوضحوا  كما 

شراسته وقوته، ويمكن أن يهاجم الحيوانات األخرى.

حيوان بّري �ضّرب كورونا

كبير  بشكل  النوم تؤثر  أن قلة  جديدة  دراسة  كشفت 
إلى  مشيرة  القلب،  عمر  وتقصر  الدموية  الدورة  على 
ووقت  املتقطع،  النوم  ذلك  في  بما  عوامل  عدة  وجود 

النوم الكلي، والشخير، وغيرها من جوانب الراحة.
أستراليا  في  سيدني  جامعتي  من  باحثون  حلل  فقد 
وجنوب الدنمارك، تجارب النوم والتاريخ الطبي للقلب 
بحسب  ألف شخص،   300 من  ألكثر  الدموية  واألوعية 

موقع »ميديكال نيوز توداي«.
مثل  السريرية  النوم  اضطرابات  الدراسة  وتضمنت 
إلى  باإلضافة  بالتنفس،  املرتبطة  واالضطرابات  األرق 
مثل  بالنوم،  املتعلقة  األخرى  املشكالت  من  مجموعة 
والنعاس  والشخير  النوم  الزمني وعدم جودة  الجدول 

أثناء النهار.
فيما أخذ الباحثون في االعتبار أكثر اضطرابات النوم 
املرتبطة بالتنفس شيوعًا، وهما انقطاع التنفس املركزي 

أثناء النوم وانقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم.
إلى ذلك، كشف النتائج أن اضطرابات النوم املرتبطة 
 7 حوالي  الشخص  قلب  عمر  قصر  إلى  أدت  بالتنفس 
سنوات، تحديدًا انخفاض 7.32 سنة في سنوات صحة 

قلب النساء و6.73 سنة للرجال.
ينامون  الذين  األشخاص،  أن  إلى  النتائج  وتوصلت 
انخفاضًا  شهدوا  الدراسة،  لتعريف  وفقًا  سيئ،  بشكل 

متوسطًا ملدة عامني في صحة القلب.
بروفيسور  الدراسة  في  املشارك  الباحث  قال  بدوره، 
األبعاد  متعدد  »النوم  إن  ستاماتاكيس  إيمانويل 
الضوء  الدراسة سلطت  نتائج  أن  إلى  ومعقد«، مشيرًا 
وعدم  شامل،  بشكل  النوم  مشاكل  معالجة  أهمية  على 
أن  يجب  وإنما  فقط،  النوم  مدة  على  املناقشة  اقتصار 

يشمل التناول مدى جودته أيضًا.
أطباء  الدراسة  نتائج  تشجع  أن  الباحثون  ويأمل 
مع  النوم  موضوع  طرح  على  اآلخرين  واألطباء  القلب 
املرضى، والعمل معهم لحل املشكالت التي قد تؤثر على 

صحة القلب على املدى الطويل.

قلة النوم توؤثر على الدورة 
الدموية وتق�ضر عمر القلب


