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للقوات  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  دعا 
الشعبية، كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة وأغلبية، لفتح 
حوار حقيقي حول اإلصالحات التي تخص قضية األسرة والمرأة، 
ألنها قضية تهم الوطن بكامله، محمال المسؤولية في ذلك لرئيس 
المؤتمر  افتتاح  في  ألقاها  التي  الكلمة  في  ذلك  الحكومة. جاء 
اإلقليمي الرابع للحزب بقلعة السراغنة، الذي انعقد يوم األحد 
19 مارس 2023 تحت شعار« تعبئة شاملة من أجل عدالة مجالية 

وتنمية إقليمية«. 
وأضاف لشكر أن االتحاد االشتراكي ال يقبل أن يقمع الحوار 
حول هذه القضية الحيوية بدعوى الدين الذي تستعمله بعض 
الجهات كفزاعة كلما تعلق األمر باإلصالحات، وقال في هذا الصدد 
»  بخصوص قضية األسرة والمرأة والمساواة، التي صدرت فيها 
توجيهات ملكية سامية، نشعر بأسف عميق لكون من يكون ضد 
هذا التوجه، يعمد إلى إخراج فزاعة الدين، لإلبقاء على النساء 
به  يأمر  ال  ما  وهو  حقوقهن،  من  مستفيدات  وغير  مستعبدات 
ديننا الحنيف وال اهلل تعالى في القرآن الكريم ، وال في األحاديث 
النبوية، وال في االجتهاد وال العقل. حيث أن كل اجتهادات علماء 
اإلسالم الوسطي تصب في اتجاه تكريم المرأة والدفاع عن حقها 
في العيش الكريم ومساواتها بشقيقها الرجل، ألن اهلل لم يخلقنا 
في مراتب، بل خلقنا إنسانا متساويا سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن 
يرفض المساواة فذلك لممارسة ذكوريته على نصف المجتمع.« 
واستطرد قائال » في خرجاتهم شبه األسبوعية يلوحون بالدين 
كفزاعة مع العلم أن المغاربة مسلمون، واعون بما أحل اهلل وبما 

حرمه، لكن لن نقبل قمع الحوار بدعوى تحريك هذه الفزاعة.« 
وأكد إدريس لشكر في السياق نفسه أن حزب القوات الشعبية 
اعتبر منذ تأسيسه أن القضية النسائية قضية مركزية، وأن المغرب 
لن يتقدم إذا ظل  نصفه مشلوال، موضحا أن ملوك المغرب منذ 
محمد الخامس، من موقع إمارة المؤمنين، أعطوا المثال لما ينبغي 
أن تكون عليه المرأة، كما أنها في الواقع تتعهد مسؤوليات ومهام 
كبيرة في التسيير والتدبير وإصدار األحكام في القضاء ومراقبة 
الحسابات العمومية، وفي كل مواقع العمل، ومع ذلك مازال القانون 

ينظر إليها كقاصر. وهو ما ينبغي تغييره. 
وقال  الكاتب األول« نفس الشيء يحدث في ما يخص قضيتنا 
الذي تحقق فيه بالدنا مكاسب كبرى في  الوقت  الوطنية، ففي 
هذه القضية، وفي الوقت الذي تحقق فيه انتصارات في عالقتها 
الخارجية بفضل القيادة الرشيدة لجاللة الملك وإجماع األمة الذي 
نفخر به، وهو ما قوانا وجعل كل مؤامرات الخصوم تتكسر، نجد 
نفس الجهة تستعمل فزاعتها. كيف لنا في هذا الوقت أن نشكك 
في عملنا، وأن نشكك في القرارات التي اتخذناها باإلجماع؟ ولذلك 

ندعو هؤالء مرة أخرى إلى عدم استعمال فزاعتهم.« 
وعبر إدريس لشكر عن أسفه لكون كل اإلصالحات المعلن عنها 
يومنا  إلى  زالت  ما  بالقوانين،  يتعلق  ما  في  الحكومة  قبل  من 
هذا وبعد مرور سنة ونصف،  متعثرة بسبب غياب التجانس، 
منبها إلى أنه إذا وجد رئيس الحكومة أن ليس هناك تجانس 
في حكومته، فعليه أن يقوم بوقفة، ألن الزمن اليوم زمن أساسي، 
وهناك مسؤولية أمام التاريخ، والتحديات تتطلب أن يقوم بهذه 

الوقفة حاال ألن البلد ال يتحمل وفي حاجة لمعالجة مسيرته.
وقال لشكر في كلمته »اختار التغول أن يموقعنا في المعارضة، 
أو  النواب  في مجلس  البرلماني سواء  فريقنا  فمن خالل  لذلك 
عن  دفاعا  المعارضة  في  بدورنا  نقوم  المستشارين،  مجلس 
الحس  يدفعنا  األحيان  بعض  وفي  والمواطنين.  المواطنات 
الوطني والمسؤولية، وفوق هذا وذاك التوجيهات الملكية السامية 
واستراتيجيات جاللة الملك إلنقاذ هذا الوطن وتقدمه، يدفعنا 
كل هذا أال نكون عدميين، وأال نؤدي دور المعارضة الشعبوية. 
واخترنا أن تكون معارضتنا معارضة مسؤولة، خاصة وأن الذين 
تحملوا المسؤولية الحكومية لما جاؤوا ببرنامجهم الحكومي، 
كان كما لو أنه برنامج لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في ما 
يتعلق بالحماية االجتماعية والتنمية. فاخترنا أن نكون معارضة 
مسؤولة ناصحة منبهة، لكن مع كامل األسف نالحظ يوما بعد 
يوم أنه حتى أدوار المؤسسات بدأت تتقلص مع هذا التغول.« 
وأضاف قائال »ستتفاجأون كيف أن المعارضة تصوت لصالح 
قوانين الحماية االجتماعية، ولصالح ميثاق االستثمار. نقوم بذلك 
ألننا واعون أنها مشاريع في إطار التوجيهات الملكية التي نشعر 

في االتحاد االشتراكي أنها تتجاوب مع برنامجنا.« 
وفي السياق نفسه قال لشكر إن البرلمان لم يعد يشرع وإنما 
يضع قواعد عامة، فسواء في ميثاق االستثمار أو التغطية الصحية 
أو الحماية االجتماعية يحيل في أغلب فصوله على المراسيم، في 
حين أن المراسيم تدخل في إطار السلطة التنظيمية، وما يخرج 
في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية دستورا هي من حق 
المشرع فقط، وليس من حق الحكومة أن تبت فيها. هناك نوع 
من التضليل تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ 
وقواعد عامة ال يمكن أن نختلف عليها، ونصوت عليها لكنها تحول 
جزءا أساسيا من التشريع ومن المهمة البرلمانية إلى الحكومة...
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عبد السالم  المساوي
بدينامية فعالة وهادفة، بدينامية ازدادت توهجا وعطاء 
بعد نجاح المؤتمر الوطني 11، وبعد نجاح الدينامية 
الجهوية، انطلقت الدينامية التنظيمية االقليمية، ومن 
قلعة السراغنة؛ القلعة االتحادية، بؤرة النضال الوطني 
والديموقراطي، انطلق قطار المؤتمرات اإلقليمية، وهكذا 
وتحت إشراف الكاتب األول األستاذ ادريس لشكر، وأمام 

حضور عظيم كما وكيفا، عقدت الكتابة اإلقليمية بقلعة 
السراغنة مؤتمرها اإلقليمي الرابع تحت شعار »تعبئة 

شاملة من أجل عدالة مجالية وتنمية اقليمية«.
رسم خارطة الطريق ووضع خطة االشتغال واضحة 
المعالم؛ خطة ميدانية واقعية وممنهجة؛ خطة تقطع مع 

االرتجال والتنظيرات الشفوية ...
التاريخ  استلهام  سياسية،  رسائل  تنظيمي،  حراك 
لبناء المستقبل ...رفع التحدي لكسب رهان االستحقاقات 

القادمة ...هذا الحزب سينتصر...
من  وأكثر  اليوم  واالتحاديات،  االتحاديون  ويشهد 
أي وقت مضى، أن كاتبهم األول يحمل هما كبيرا؛ هم 
الوطن وهم الحزب،  يشتغل بدينامية قوية؛ حضور دائم 
في الميدان بعنوان بارز »المغرب أوال«، من برلين إلى 

قلعة السراغنة.
وبتدبير  بحزبهم  واالتحاديون سعداء  االتحاديات 
في  ما  أهم  هو  هذا  المفصلية.  المرحلة  حزبهم لهاته 

الموضوع كله. واالتحاديات واالتحاديون أسعد  باللحمة 
التي اكتشفوا أنها ما زالت تسكن المسام منهم، وبالروح 
االتحادية التي آمنوا أنها كانت فقط معلوة ببعض الغبار 
، يكفي أن تمسحها بعناية وعقالنية كي تعود المعادن 

األصيلة إلى لمعانها العريق .
نقولها بالصوت الواحد : لنا هذا الحزب الذي  تجري 

قيمه ومبادؤه في مسامنا وفي العروق .
نفخر بهذا األمر أيما افتخار ، ونكتفي أننا ال ندين 
بالوالء إال للوطن وللحزب . وهذه لوحدها تكفينا، اليوم، 

وغدا في باقي األيام، إلى أن تنتهي كل األيام...
منذ قديم القديم نقولها: هذا الحزب سيعبر إلى األمان 
األصليين  وأبنائه  محبيه  من  بالصادقين  وسينتصر 

واألصيلين...
ليسوا  االشتراكي  االتحاد  وشباب  نساء  رج��ال، 
بالضرورة المستفيدين منه، وليسوا بالضرورة نافذين 
الذي يقوله  الهراء  وال منتفعين وال أي شيء من هذا 

الكئيبون دوما وأبدا.
رجال، نساء وشباب االتحاد االشتراكي يظلون على 
األمل الكبير والحلم األكبر أن حزبهم سيتحسن بهم هم 
لوجه وطنهم وحزبهم، وأن أي سوء يصيبه يصيبهم 

هم أوال، وأن أي خير يمسه يفرحون به...
إن الرهان اليوم واضح للغاية، غير قادر على مداراة 
نفسه؛ هذا الحزب محتاج لكل االتحاديات واالتحاديين؛ 
لبنائه  المستعدين  عنه،  الدفاع  على  للقادرين  محتاج 
والصعود به، المفتخرين باالنتساب إليه، المصارحين 
لكن  ومرها،  حلوها  وسهلها،  صعبها  كلها،  بحقائقه 

المنتمين له ال إلى جهة أخرى.
االتحاد االشتراكي قوة دفع تقدمية، يسارية، اجتماعية 
- ديموقراطية تروم إصالح وتطوير األوضاع والمساهمة 
في رسم خطوط المستقبل، ومناط تحول في المجاالت 
كافة، السياسية والمؤسساتية واالجتماعية والثقافية...
بقية ص: 4

قلعة ال�سراغنة قلعة اتحادية

عودة ذعيرة التاأخير في 
اأداء فواتير ا�ستهالك الماء 
قيمة الفواتير غير املستخلصة 

فاقت 650 مليون درهم
أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه 
عاد إلى تفعيل اإلجراءات المنصوص عليها قانونيا لمواجهة 
والتطهير  الشروب  الماء  فواتير  أداء  في  التأخر  ظاهرة 
بذمة  المؤداة  غير  المبالغ  تراكمت  بعدما  وذلك  السائل، 
رغم  درهم،  مليون   650 فاق  قياسي  إلى مستوى  الزبناء 
استنفاد آجال التمديد التي تلت مرحلة االستثناء المعتمدة 

خالل الجائحة الوبائية.
وأوضح المكتب أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير 
استهالك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد 
الستخالص  المكتب  طرف  من  بها  المعمول  اإلج��راءات 
المعتمدة  التجارية  المسطرة  إطار  في  وذلك  مستحقاته، 

من طرف المكتب.

حكمة التدبير 
المتوازن: في الحاجة 

اإلى اتحاد كتاب المغرب

د. أحمد العاقد 

نقاشا  األخيرة،  اآلون��ة  في  الثقافية،  الساحة  شهدت 
ومآله  المغرب  كتاب  اتحاد  حال  حول  مفتوحا  عموميا 
نتيجة تعميم مجموعة من البيانات باسم مكتبه التنفيذي، 
يسعى بعضها إلى ضمان استمرارية قيادة االتحاد رغم أنف 
الجميع وخارج القواعد المؤطرة للمنظمة الثقافية العريقة 
وألخالقيات العمل الثقافي. والمالحظ أن الجوانب القانونية 
نالت النصيب األوفر من هذا النقاش إذ تم االستناد إلى 
المقتضيات القانونية بشكل وجيه أحيانا، وبأشكال متعسفة 
أحيانا أخرى، بهدف ضمان مشروعية الحديث باسم المكتب 

التنفيذي والدفاع عن قراراته المتخذة...

مبناسبة اليوم العاملي للشعر
يقظة ال�سعر المغربي.. 

االأوك�سجين ال ياأتي من النافذة!

البابطني الثقافية تعقد دورتها 18:
تتويج الناقد م�سطفى رجوان 

بجائزة النقد ال�سعري

مع بداية التسعينيات، تخلصت القصيدة من رواسب اإليديولوجيا 
مراقي  نحو  بالكتابة  وتسمو  المفرد  عن صوتها  تبحث  وصارت 
اإلبداع والدهشة الجمالية، بحسب األستاذ الباحث أحمد زنيبر. ولم 
يتأت ذلك إال انطالقا من مجموعة من األسئلة من قبيل: كيف تحقق 
التحول داخل القصيدة المغربية، وما طبيعته؟ ما هي المرجعيات 
التي »يتبضع« منها الشعراء لكتابة قصيدة تعبر عن انشغاالتهم 
الجمالية؟ ما نوع األسئلة التي راهن عليها الشاعر كأفق شعري 

مفتوح على التجارب العالمية والكونية؟

انطلقت، يوم األحد 19 مارس الجاري بمكتبة البابطين المركزية 
)دورة  الثقافية  البابطين  18 لمؤسسة  الدورة  بالكويت، فعاليات 
معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول واإلمارات(، وهي 
دورتيها  في  المؤسسة  بجوائز  بالمتوجين  احتفت  التي  الدورة 
17 و18 مع احتفاء خاص بشاعري الدورة ابن سناء الملك وابن 

مليك الحموي...

يف افتتاح املؤمتر اإلقليمي الرابع لالحتاد االشتراكي بقلعة السراغنة:

اإدري�ص ل�سكر:  ندعو الم�سهد الحزبي لفتح حوار حقيقي حول االإ�سالحات التي تخ�ص االأ�سرة

طالبوا بالحق في تقديم خدمات جديدة: ال�سيادلة   
يلّوحون باالإ�سراب بعد تقرير المجل�ص االأعلى للح�سابات

سعيد منتسبسكينة حبيب هللعمر العسريفدوى الزيانيأحمد زنيبرسامح درويش

دور املجموعات بكأس الكاف
الجي�ص الملكي يحجز بطاقة 

العبور اإلى ربع النهائي
تمكن فريق الجيش الملكي، ممثل كرة القدم المغربية 
في كأس الكونفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم، من التأهل 
إلى ربع النهائي، بعد انتصاره، مساء أول أمس األحد، 
بمجمع األمير موالي عبد هلل بالرباط، على ضيفه ومنافسه 
الجولة  واحد، ضمن  بهدف  المصري،  براميذز  القوي، 

الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.
واستعاد الزعيم بهذا الفوز ريادته لمجموعته، بعد أن 

رفع رصيده إلى 10نقط...
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في  ساحلية  قوي منطقة  ضرب زلزال 
وتسبب  السبت،  بيرو  وشمال  اإلكوادور 
وألحق  شخصا،   14 عن  يقل  ال  ما  بمقتل 
أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وانتشرت في مواقع التواصل االجتماعي 
عاشها  مرعبة  لحظات  توثق  فيديو  مقاطع 
لعدد  فيديو  مقطع  ومنها  اإلكوادور،  سكان 
داخل  تلفزيوني  برنامج  في  الحاضرين  من 

استوديو تصوير بإحدى القنوات.
خالل  الحاضرين  الفيديو  مقطع  ويظهر 
تقديمهم برنامجا على الهواء مباشرة، وقد 
األرض  واهتزاز  الزلزال،  بوقوع  تفاجأوا 
على  من  سريعا  أحدهم  ليقوم  تحتهم،  من 
بالصراخ  املذيعة  بدأت  فيما  الكرسي، 

والهروب قبل أن تقطع القناة البث املباشر.
االستوديو،  داخل  صراخ  صوت  وسمع 
وقام  من جديد،  املباشر  البث  يعود  أن  قبل 

أحد املذيعني بشرح ما حدث
لقي ما ال يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد 
في  ساحلية  منطقة  قوي  زلزال  ضرب  أن 
ألحق  مما  السبت،  بيرو  وشمال  اإلكوادور 
أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

املسح  هيئة  قالت  الذي  الزلزال،  وضرب 
درجة،   6.8 قوته  إن  األميركية  الجيولوجي 
عشرة  بعد  على  كيلومتر   66.4 عمق  على 
منطقة  في  باالو  مدينة  من  كيلومترات 

جواياس.
أن  املرجح  غير  من  إنه  السلطات  وقالت   
يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية 

)تسونامي(.
الزلزال  إن  بالرئاسة  اإلعالم  هيئة  وقالت 
قتيال وأكثر من   14 أيضا عن سقوط  أسفر 

380 مصابا أغلبهم في إقليم األورو.
منزال   44 عن  يقل  ال  ما  إن  الهيئة  وقالت 
منزال  بتسعني  أضرار  لحقت  بينما  انهار، 
تعليميا  مبنى   50 حوالي  تضرر  كما  آخر. 
وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم 
إغالقها بسبب االنهيارات األرضية الناجمة 

عن الزلزال.

في ظل حرب االنتقادات املستعرة التي يواجهها تيك توك في الواليات املتحدة وغيرها 
السيما في أوروبا، الرتباطه بالحكومة الصينية، تخطط الحكومة الفرنسية ملطالبة وزرائها 

بتجنب استخدام تيك توك والتطبيقات املماثلة على هواتفهم الشخصية.
فقد كشف شخصان على دراية مباشرة باملناقشات طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن 
الحكومة الفرنسية تدرس املبادئ التوجيهية جزئيًا بشأن املخاوف املتعلقة باألمن مع تطبيق 

وسائل التواصل االجتماعي اململوك للصني، وفق ما أوردت وكالة »بلومبيرغ« الخميس.
تجدر اإلشارة إلى أن تطبيقات الوسائط االجتماعية مثل تيك توك ممنوعة بالفعل على 

هواتف الوزراء املهنية.
يأتي ذلك فيما أعلنت اململكة املتحدة بوقت سابق الخميس الحظر الفوري لتطبيق تيك 

توك على األجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق باألمن.
البرملان:  أمام  السيبراني،  األمن  حقيبته  تشمل  الذي  دودن  أوليفر  الدولة  وزير  وقال 

»سنحظر استخدام تيك توك على األجهزة الحكومية«، وسيتم ذلك بـ«أثر فوري«.
كما أضاف أن األمر يتعلق بإجراء »وقائي«، مردفًا: »نعرف أن هناك بالفعل استخدامًا 

محدودًا لتيك توك في إطار الحكومة، لكن األمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيدة«.
كذلك أوضح أنه »نظرًا للمخاطر الخاصة املتعلقة باألجهزة الحكومية التي قد تحتوي 
معينة«،  تطبيقات  استخدام  تقييد  املناسب  ومن  الحكمة  من  حساسة،  معلومات  على 

خصوصًا تلك التي تصل إلى »كمية كبيرة من البيانات« وتخزنها.
وأكد أن هذه املقاربة »التي تستند إلى املخاطر املحددة التي تتعلق باألجهزة الحكومية«، 
تأتي بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها خصوصًا الواليات املتحدة وكندا واالتحاد األوروبي.

يذكر أن الصني كانت حثت الواليات املتحدة األربعاء على وقف »الهجمات غير املبررة« 
دانس«  »بايت  الصينية  األم  الشركة  من  األميركية  الحكومة  طلبت  بعدما  توك،  على تيك 

التخلي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر ألسباب تتعّلق باألمن القومي.
ملجموعة  ملكًا  توك  تيك  بقي  إذا  أنه  على  ينص  نهائيًا  إنذارًا  األبيض  البيت  وأصدر 
»بايت دانس« الصينية، فسيتم حظره في الواليات املتحدة، بحسب صحيفة »وول ستريت 

جورنال« وغيرها من الصحف األميركية.
فيما أكدت شركة تيك توك لفرانس برس أن الحكومة األميركية طلبت تخلي مالك التطبيق 

عنه.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبني للصحافة األربعاء إن واشنطن 
املتحدة«، مضيفًا:  للواليات  القومي  األمن  »لم تقدم حتى اآلن أدلة على أن تيك توك يهدد 
»على الواليات املتحدة التوقف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف 
وغير  ومالئمة  وعادلة  منفتحة  عمل  بيئة  وتوفير  توك(  تيك  )ضد  املبررة  غير  الهجمات 

تمييزية« للشركات األجنبية.
يشار إلى أن منتقدي التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى 
بشعبية كبيرة بني الشباب، يتهمونه بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى 

بيانات املستخدمني في جميع أنحاء العالم، األمر الذي ينفيه تيك توك.

تكون  قد  األليفة  حيواناتك  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
الساق  وتشنجات  النوم  اضطرابات  عن  املسؤولة  هي 

طوال الليل.
Human- مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  وركزت 

لورين  الدكتورة  بقيادة   Animal Interactions
بالواليات  ميموريال  لينكولن  جامعة  من  ويسنيسكي 
األليفة  الحيوانات  ملكية  على  خاص  بشكل  املتحدة، 
املسح  من  بيانات  إلى  واستندت  املتحدة.  الواليات  في 
الذي   )NHANES( والتغذية  الصحة  لفحص  الوطني 

أجري في 2005-2006.
 51.7% شخص،  آالف   5 بيانات  الدراسات  وشملت 

منهم كانوا من اإلناث، و%48.3 من الذكور.
املساعد  األستاذ  ويسنيسكي،  الدكتورة  ووجدت 
للصحة العامة والبحث واالنتماء، أن وجود كلب مرتبطة 
به احتماالت أكبر لإلصابة باضطراب في النوم ومشاكل 
أكبر  احتمال  به  يرتبط  قطة  ووجود  أثناء  النوم  في 

لإلصابة بتشنجات الساق )رعشة الساق).
العالقة  حول  السابقة  »الدراسات  الدراسة:  وقالت 
بني ملكية الحيوانات األليفة ونوعية النوم واضطرابات 
الكالب  تكون  قد  ناحية،  من  متنوعة.  نتائج  لها  النوم 
والقطط مفيدة لجودة نوم املالك بسبب الدعم االجتماعي 
الذي توفره الحيوانات األليفة. توفر الحيوانات األليفة 
تحسني  إلى  يؤدي  قد  ما  والرفقة،  باألمان  إحساسا 
مستويات القلق والتوتر واالكتئاب. ومع ذلك، من ناحية 

أخرى، قد تعطل الحيوانات األليفة نوم أصحابها«.

متعددة  لوجستي  انحدار  نماذج  الدراسة  وبنت 
مثل  النوم  جودة  عوامل  أيضا  تضمنت  املتغيرات 
وعدم  بالنعاس،  والشعور  االرتياح،  بعدم  الشعور 
الحصول على قسط كاف من النوم، وأخذ وقت أطول من 
15 دقيقة للنوم، والحصول على أقل من ست ساعات من 

النوم في املتوسط.
في  االختالفات  أن  ويسنيسكي  الدكتورة  واقترحت 
ملكية  مقابل  القطط  وامتالك  النوم  جودة  بني  العالقة 
الكالب قد تكون بسبب أن القطط تميل إلى أن تكون أكثر 

نشاطا في الليل.
مؤشرات  في  أقل  اختالفات  هناك  أن  الفريق  ووجد 
جودة النوم بني مالكي القطط والذين ال يملكونها مقارنة 

بمالكي الكالب وغير املالكني للكالب.
خالل  من  السببية  العالقة  إثبات  تم  »إذا  وأضافت: 
على  آثار  لها  سيكون  النتائج  فإن  التحقيق،  من  مزيد 
من  يعانون  الذين  املرضى  لعالج  الطبية  التوصيات 
يمكن تطوير  ذلك،  إلى  النوم. وباإلضافة  نوعية  ضعف 
األليفة  الحيوانات  أصحاب  إلعالم  التعليمية  املوارد 
مثل  وتقديم حلول محتملة،  النوم  بمخاطر اضطرابات 

تقييد الوصول إلى غرفة النوم ليال«.
إيجابية  جوانب  هناك  تكون  قد  أنه  الدراسة  وتقول 
البيانات  لكن  أليف،  املشترك مع حيوان  للنوم  محتملة 
التي تم الحصول عليها من NHANES لم تذكر ما إذا 

كان املالكون ينامون بالفعل مع كالبهم أو قططهم.

نشر الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب على »فيسبوك« و«يوتيوب« الجمعة، 
للمرة األولى منذ تعليق حسابيه قبل عامني، عقب االعتداء على مبنى الكابيتول.

وكتب الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى إلى الترشح لوالية ثانية عام 2024: 
بعد  فوزه  من خطاب  مقتطف  ثانية،   12 مدته  فيديو  مقطع  »لقد عدت!«، إلى جانب 

انتخابات 2016، ويقول فيه: »آسف لجعلكم تنتظرون... عمل معقد«.
وقوبلت كلماته بآالف التعليقات، بينها »سعداء لرؤيتك مرة أخرى« و«عودتك تبعث 

على االرتياح سيدي الرئيس«.
على  متابع  مليون   2.6 من  وأكثر  »فيسبوك«،  على  متابع  مليون   34 ترامب  لدى 

»يوتيوب«.
حسابه.  تعليق  سُتنهي  أنها  يوتيوب  منصة  أعلنت  الجمعة،  سابق  وقت  في 
وأصدرت »ميتا«، الشركة األم لـ«فيسبوك« و«إنستغرام«، إعالنًا مشابهًا أواخر يناير.
كان الجمهوري البالغ من العمر 76 عامًا قد اسُتبِعد من وسائل التواصل االجتماعي 
الرئيسية في يناير 2021 بينما كان ال يزال في منصبه، بسبب تشجيعه مؤيدين له 
آالف  اقتنع  العام،  ذلك  من  يناير   6 في  واشنطن.  في  الكونغرس  على  الهجوم  خالل 
من أنصاره أن انتخابات 2020 شابتها عمليات تزوير، على الرغم من األدلة الدامغة 
التي ُتثِبت عكس ذلك، فهاجموا مبنى الكابيتول، في محاولة منهم ملنع املصادقة على 

انتخاب جو بايدن رئيسًا.
السماح  انتقدت منظمة ميديا ماترز فور أميركا غير الحكومية بشدة قرار »ميتا« 

للرئيس السابق باستخدام إمكانات االتصال الهائلة التي ُيوّفرها عمالقة التكنولوجيا. 
واعتبرت في بيان أن »قرار ميتا هو ضوء أخضر لترامب للترويج ملحتوى ساّم على 
منصاتها، ويظهر أن الشركة ال تزال تعطي األولوية للربح والسترضاء الشخصيات 

اليمينية املتطرفة، وليس للسالمة العامة«.

هل تطلب فرن�سا من وزرائها 
التخلي عن تيك توك؟

الحيوانات الأليفة م�سوؤولة عن ا�سطرابات النوم وت�سنجات ال�ساق 

ترامب ين�سر على »في�سبوك« و«يوتيوب« للمرة الأولى منذ 2021
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 لحظة االعتداء عىل الزميل بحفيظ 

حطت كأس العالم لكرة القدم للسيدات الرحال بسال، أول أمس األحد، 
وذلك ضمن جولة بجميع البلدان 32 المشاركة في النهائيات. 

وتم الكشف عن الكأس األصلية للمسابقة من قبل العبتي المنتخب 
الوطني غزالن شباك وفاطمة تكناوت، خالل حفل أقيم في مركب محمد 
وعن  الفيفا  عن  ممثلين  بحضور  المعمورة،  في  القدم  لكرة  السادس 
سفارتي أستراليا ونيوزيلندا في المغرب، وكذلك العبات المنتخب األول 

ومنتخب أقل من 17 سنة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، قالت عميدة المنتخب 
المغربي غزالن شباك إنها تشرفت »بتعيينها للكشف عن كأس العالم 
للسيدات«، مضيفة أن جولة الكأس في المغرب تشكل دافعا إضافيا 
لالعبات المغربيات للتوقيع على مشاركة جيدة في كأس العالم المقبلة.

وأضافت »نحن مصممات على بذل قصارى جهدنا لتمثيل المغرب 
بأفضل طريقة ممكنة وتشريف كرة القدم الوطنية بشكل عام وكرة القدم 
النسوية بشكل خاص«. ودعت الجماهير المغربية إلى دعم لبؤات األطلس 

خالل هذه المسابقة الدولية.
خديجة  المغربي  المنتخب  م��رم��ى  ح��ارس��ة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
الرميشي،«نحن متحمسات لتقديم األفضل من أجل التوقيع على أداء 
جيد خالل هذه المشاركة األولى، وهدفنا هو إظهار قدرات الالعبات 
المغربيات كما كان في النسخة األخيرة من كأس إفريقيا لألمم للسيدات«.
»نحن سعداء  الكأس  المسؤولة عن جولة  تركيلماز،  وقالت جوليا 
اليوم  هنا  نحن  للسيدات.  العالم  كأس  لتقديم  المغرب  في  لوجودنا 
بفضل األداء االستثنائي للبؤات األطلس الالئي ستلعبن ألول مرة في 

كأس العالم للسيدات«.
يذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، 
ستقام في الفترة الممتدة مابين 20 يوليوز و20 غشت بمشاركة 32 
منتخبا وطنيا. وتستضيف عدة بلدان الجولة للمرة األولى، بما في ذلك 
المغرب وكولومبيا وكوستاريكا والدنمارك والفلبين إيرلندا وسويسرا 

وفيتنام وزامبيا.

كاأ�س العالم لكرة القدم لل�سيدات تحط الرحال ب�سال

اأ�سرف الدغمي يفوز بطواف جهة 
مراك�س – اآ�سفي ل�سباق الدراجات

سباق  لطواف  األولى  الدورة  بلقب  الدغمي  أشرف  الدراج  توج 
الخامسة  مرحلته  جرت  الذي  آسفي،   – مراكش  لجهة  الدراجات 
واألخيرة، يوم األحد، في مدار مغلق بمراكش، على مسافة 90 كلم.

وجاء تتويج الدغمي )عصبة جهة مراكش – آسفي( وأحد عناصر 
المنتخب الوطني المغربي للدراجات، باللقب، عقب تصدره للترتيب 
العام النهائي حسب النقاط برصيد 63 نقطة، متبوعا بكل من عادل 
العرباوي )عصبة بني مالل – خنيفرة( ب�57 نقطة ، ثم صالح الدين 

لمراوني )الفريق القاري سيدي علي أنلوك( بمجموع 49 نقطة.
وفازت عصبة جهة فاس – مكناس بالمرحلة الختامية، التي جرت 
في مدار مغلق بمدينة مراكش )30 لفة من 3 كلم( بواسطة أنور رحمو، 
بعد ما كانت قد فازت بالمرحلة األولى للطواف بواسطة يوسف بدادو.
وقطع أنور رحمو مسافة المرحلة الختامية، في زمن قدره 1س 
النهائية على كل من طه ياسين  بالسرعة  و59 د و28 ث، متقدما 
وكمال محروك  الحسيمة(  تطوان –  المرادي )عصبة جهة طنجة – 

)الفريق القاري سيدي علي أنلوك(.
وعرفت الدورة األولى لطواف سباق الدراجات لجهة مراكش – 
آسفي، التي نظمتها عصبة الجهة، ما بين 15 و19 مارس الجاري، 
تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، مشاركة 68 دراجا 
يمثلون منتخبات مختلف جهات المملكة، فضال عن المنتخب القاري 

»سيدي علي أونلوك«.
بكل  الرياضية  التظاهرة  هذه  »أوفت  فقد  المنظمين،  وبحسب 
وعودها، سواء من حيث حسن التنظيم واختيار التوقيت المناسب 
وكذا مسارات الطواف، بالنظر إلى المعطيات المناخية والجغرافية 
المتنوعة، التي ساعدت على تقديم طبق رياضي متميز، أو من الناحية 
التقنية، اعتبارا لقيمة الدراجين المشاركين في التظاهرة والندية، 
التي طبعت مختلف مراحلها، أو من حيث اإلقبال الجماهيري المكثف 
لمتابعة أطوار السباقات على جنبات الطرق الجهوية والوطنية التي 

سلكتها قافلة الطواف«.
ويأتي هذا الطواف، وهو الرابع من نوعه، بعد طوافات عصب جهات 
الدار البيضاء – سطات، وبني مالل – خنيفرة، وطنجة – تطوان – 
الحسيمة، ضمن استراتيجية الجامعة الملكية المغربية للدراجات، 
الرامية إلى تمكين العصب الجهوية من أداء األدوار المنوطة بها، 
خصوصا توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة 
والواعدة إلبراز مؤهالتها في المسابقات الجهوية، ما قد يعبد لها 

الطريق نحو التألق والتميز، وانتقائها ضمن منتخبات العصب.
كما شكل الطواف، على غرار سابقيه، فرصة إلبراز وتثمين مختلف 
بها جهة  تزخر  التي  والسياحة  واالقتصادية  الطبيعية  المؤهالت 

مراكش – آسفي.

وكالة مكافحة المن�سطات تنظم 
لقاءها ال�سنوي مع الجامعات الريا�سية 

تنظم الوکالة المغربیة لمکافحة المنشطات لقاءها السنوي الثاني 
مع كافة الجامعات الریاضیة الوطنية، يومه الثالثاء بمركب موالي 

رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. 
وأفاد بالغ للوكالة، أن برنامج هذا اللقاء، الذي سيقام تحت شعار 
»شراكة دائمة بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والجامعات 
الرياضية«، يتضمن عرضا ألنشطة الوكالة برسم سنة 2022 وأجندة 

سنة 2023. 
كما سيتم خالل هذا الملتقى تقديم عروض تحت عنوان »الجامعات 
لمكافحة  الوطني  البرنامج  في  رئيسي  فاعل  المغربية  الملكية 
للترخيص  المتخذة  واإلجراءات  األدوية  و«استعمال  المنشطات« 
باستعمالها ألغراض عالجية« و«المكمالت الغذائية« ومناقشتها. 
»دراسة  بعنوان  بحثية  دراسة  تقديم  أيضا  بالمناسبة  وسيتم 
معرفة ومواقف وسلوك الرياضيين تجاه المنشطات في المغرب«.
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إبراهيم العماري
دخلت عناصر المنتخب الوطني المغربي أول تجمعاتها التدريبية، 
عقب المشاركة الرائعة في مونديال قطر،حيث بصم الفريق الوطني 

على مسار أكثر من رائع، توجه باحتالل المرتبة الرابعة عالميا.
وتوافد الالعبون على مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، 
حيث كانت لهم حصة تدريبية أولى أمس االثنين، على أن يخوضوا 
وجه  في  مفتوحة  ستكون  والتي  الثالثاء،  يومه  الثانية،  الحصة 

رجال اإلعالم.
وسيكون االختبار األول للمجموعة الوطنية يوم السبت المقبل أمام 
منتخب البرازيل، بداية من العشرة ليال بالملعب الكبير لطنجة، وهي 
المباراة التي سيقودها طاقم تحكيم تونسي، يتكون من الحكم الدولي 
الصادق السالمي في الوسط، بمساعدة مواطنيه خليل الحساني 
ومحمد بكير. وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ سنة 
التي جرت حينها  العالم  كأس  نهائيات  1998، حيث تواجها في 
بفرنسا، وعاد الفوز لرفاق الظاهرة رونالدو بثالثة أهداف دون مقابل.

توتنهام  مهاجم  المواجهة  هذه  في  الصامبا  منتخب  وسيفتقد 
الفرنسي  جرمان  سان  باريس  ومدافع  ريشارليسون  اإلنكليزي 
ماركينيوس بسبب اإلصابة، لينضما إلى زميلهما نيمار، بحسب 

ما أعلن ال�«سيليساو«.
وستترك اإلصابتان الجديدتان أبطال العالم خمس مرات من دون 
ثلة من كبار الالعبين، وسط االستعداد للمواجهة المنتظرة في طنجة 
مع المنتخب الوطني المغربي، الذي حل رابعا في مونديال قطر 

2022، وسجل إنجازا عربيا وإفريقيا غير مسبوق.
وغادر ريشارليسون )25 عاما ( الملعب وهو يبكي السبت، بعد 
تعرضه إلصابة في وقت مبكر من المباراة، التي تعادل فيها توتنهام 

مع ساوثمبتون 3 – 3.
وقال االتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان ليل السبت »اتصل 
طبيب الفريق الوطني رودريغو السمار بنادي ريشارليسون، وأكد 

أن الالعب لن يكون جاهزا للعب المباراة الودية«.
ما زال يتعافى من إصابة  وأضاف أن ماركينيوس )28 عاما ( 

عضلية في بطنه ولن يكون الئقا في الوقت المناسب.
ولفت االتحاد البرازيلي إلى أن المدر ب المؤقت للبرازيل رامون 
من  عاما   22 العمر  من  البالغ  ألبرتو  يوري  استدعى  مينيزيس 
ريشارليسون، والعب  من  بدال  ليحل  باولو  في ساو  كورينثيانس 

يوفنتوس بريمر، البالغ 26 عاما، بدال من ماركينيوس.
وستكون هذه المباراة الدولية األولى ليوري ألبرتو، على عكس 

بريمر، الذي كان في تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2022.
واستدعى مينيزيس الذي أشرف على منتخب البرازيل تحت 20 
عاما في بطولة أميركا الجنوبية الشهر الماضي دون أن يخسر أي 
مباراة، فريقا شابا يضم عشرة العبين ممن شاركوا في المونديال 
القطري. وكان الناخب الوطني، وليد الركراكي قد اكد في الندوة 
الصحافية، التي عقدها بحر األسبوع الماضي، من أجل الكشف عن 
الئحة الالعبين، الذين سيواجه بهما البرازيل يوم السبت، والبيرو يوم 
الثالثاء المقبل بملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة االسبانية، 
مدريد، أنه اختار مواجهة هذين المنتخبين الالتينيين من اجل قياس 
بغاية مواصلة  أمامهم  درجة جاهزية العبيه، وحتى تكون فرصة 
التطور، ألن الرتبة الرابعة عالميا تفرض عليهم مواجهات منتخبات 

من العيار الثقيل.
وأشار الركراكي إلى أنه تعذر عليه مواجهة منتخبات إفريقية 
قوية، ألنها ملتزمة بخوض التصفيات القارية، وبالتالي فضل مواجهة 
البرازيل والبيرو على اللعب أمام منتخبات متواضعة والفوز عليها 

بحصص عريضة.

المنتخب الوطني يدخل غمار التح�سير لمواجهة البرازيل يوم ال�سبت بطنجة

 الركرايك يجهز العبيه ملواجهة راقيص السامبا

 العبات املنتخب الوطني يف صورة تذكارية مع الكأس العاملية

في أول تجمع تدريبي بعد اإلنجاز الرائع بمونديال قطر

اتحاد 
الخمي�سات ينهي ثلتي بطولة الق�سم الثاني 

بح�سيلة جد �سلبية
أورارى علي

واصل فريق اتحاد الخميسات مسيرته في بطولة هذا الموسم، والتي ميزها التواضع وضعف  األداء  وسوء النتائج منذ انطالق الدوري، مما جعله 
يتذيل الترتيب.

 وأصبح الفريق الزموري مع مرور الدورات مهددا باالنحدار إلى قسم الهواة، حيث بات أقوى المرشحين للنزول، بعد حصيلته السلبية، والتي كانت 
عند نهاية ثلثي البطولة، أي بعد إجراء 20 دورة، 3 انتصارات و8 تعادالت و9 هزائم،، جمع خاللها 17 نقطة فقط، ما بواه المركز األخير.

هذه الحصيلة تجعل مهمة الفريق الزموري خالل الثلث األخير من البطولة شاقة وجد صعبة، قصد ضمان البقاء، وهو رهان يحتاج مجهودات مكثفة 
ومضاعفة. 

فخالل الدورة 20 من بطولة القسم الثاني، استقبل اتحاد الخميسات فريق سطاد المغربي، الذي يتوق إلى االستمرار في حصد النتائج اإليجابية، 
وازدادت مطامحه مع مرور الدورات. فجاء إلى ملعب18نونبر ليبحث عن النقط الثالث، لكنه أي من الفريقين لم ينجح في مسعاه، حيث اكتفيا باقتسام النقط.
اللقاء عرفت جولته األولى في مجملها تفوق الفريق الزائر، الذي كان أكثر انتشارا داخل الملعب، وامتلك الكرة، فكان أكثر وصوال إلى معترك عمليات االتحاد. محاوالت كانت 

تربك الدفاع المحلي، فيما مرتدات الزموريين، وعلى نذرتها، لم تكن ذات فعالية.
وانتظر الجميع حتى الدقيقة 41 من اللقاء، حيث حصل االتحاد الزموري على ركنية، انتهت معها الكرة عند مامادو دياني ليفتتح حصة التسجيل.

لكن خروج مامادو دياني والعميد  المنافذ،  الفردية وسد  الحراسة  الزموري بتطبيق  الدفاع  التعادل، واجهه  انطلقت  بتحرك رباطي، بحثا عن هدف  الثانية،  الحولة 
السعيدي بسبب اإلصابة أربك حسابات المدرب الزموري مولود مدكر،  فتضاعفت رغبة سطاد، مع مرور الوقت في بلوغ  المرمى، وخلق متاعب للدفاع المحلي، إلى أن 
تمكن في الدقيقة 87  من تعديل الكفة، عن طريق الالعب خليل باكوش، الذي سدد من خارج مربع العمليات، ليتحول مسار الكرة بعد ارتطامها بأحد المدافعين، وتستقر 

في شباك  الحارس  بوخريص.
وشهدت الجولة 20 هزيمة الفريق المتصدر، نهضة الزمامرة أمام الراسينغ البيضاوي بهدف واحد، ليتقلص الفارق الذي يفصله عن المطارد المباشر، سريع 

وادي زم، إلى نقطة واحدة. 
واستفاد السريع، المتعادل سلبيا مع الواف، كثيرا من هزيمة يوسفية برشيد بخمسة أهداف لواحد أمام شباب المسيرة.

النتائج
وداد تمارة – االتفاق المراكشي 0 – 0 

اتحاد الخميسات – سطاد المغربي 1 – 1 
سريع وادي زم – وداد فاس 0 – 0 

شباب المسيرة – يوسفية برشيد 5 – 1 
 رجاء بني مالل – شباب خنيفرة 1 – 3 

 االتحاد الوجدي – جمعية سال 2 – 1 
شباب بنجرير – أولمبيك الدشيرة 1 – 1 

 نهضة الزمامرة – الراسينغ البيضاوي 0 – 1  

سعيد العلوي 
اإلشتراكي  االتحاد  جريدتي  مصور  باحفيظ،  مصطفى  الزميل،  تعرض 
االعتداء  وكذا  الوجه   على  والبصق  والشتم  السب  من  لوابل  وليبيراسيون 
الجسدي من طرف أحد أعضاء فصيل« إلترا هيركوليس، المساند لفريق اتحاد 
طنجة، أثناء قيامه بمهمته في نقل األحداث الالرياضية وأعمال الشغب، التي 
قامت بها الجماهير الطنجاوية، عقب هزيمة االتحاد أمام الوداد البيضاوي 
بثالثة أهداف دون مقابل، يوم الثالثاء 14 مارس الجاري، برسم الجولة 20 

من الدوري االحترافي.
وقامت جماهير طنجة بأعمال شغب وتخريب، حيث  اقتلعت كراسي المدرجات، 
وهاجمت قوات األمن وكذا المصورين الصحفيين، الذين صوبوا عدساتهم من 

أجل توثيق أعمال التخريب.
محمودة،  وكادت األمور أن تبلغ حدودا  غير 
الذين  األم���ن،  رج��ال  تدخل  تدخلوا لحماية ل��وال 

الزميل باحفيظ.

يذكر أن العمليات األمنية التي باشرتها مصالح والية أمن الدار البيضاء على 
خلفية أعمال الشغب، التي أعقبت مباراة الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، أسفرت 
عن توقيف 30 شخصا، لالشتباه في تورطهم في ارتكاب مجموعة من األفعال 
اإلجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي، حيث تم ضبط 27 شخصا محسوبين 
حيازة  في  تورطهم  في  االشتباه  بعد  الطنجي،  الفريق  مشجعي  فصيل  على 
واستخدام الشهب النارية في ظروف تهدد سالمة األشخاص والممتلكات، وحيازة 
واستهالك المخدرات، وتخريب وتعييب كراسي الملعب، وحيازة أسلحة بيضاء 
بدون سند مشروع.  كما تم ضبط ثالثة مشجعين آخرين محسوبين على أنصار 
الوداد، لالشتباه في تورطهم في قضايا استهالك المخدرات وحيازة السالح 
األبيض في ظروف تهدد سالمة األشخاص وحيازة تذاكر مزيفة لولوج الملعب. 
وأشار إلى أن مصالح األمن أجرت معاينات لألضرار المادية التي لحقت 
مدرجات الملعب، كما تم تسجيل إصابات جسدية متفاوتة الخطورة استهدفت 
عميد شرطة يرأس دائرة أمنية وضابط لألمن في المجموعة المتنقلة لحفظ 
إصابتهما  بعد  الضرورية  العالجات  لتلقي  للمستشفى  نقال  واللذين  النظام، 

على مستوى الرأس والوجه.

»اإلترا هيركولي�س« تعتدي على م�سور الجريدة، م�سطفى بحفيظ 

مولود مذكر مدرب 

الفريق الزموري
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ندعو الم�شهد الحزبي الوطني لفتح حوار حقيقي حول 
الإ�شالحات التي تخ�ص الأ�شرة والمراأة والم�شاواة

قلعة السراغنة: 
عبد الصمد الكباص 

 تصوير رمزي 

األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  دعا 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة 
حول  حقيقي  حوار  لفتح  وأغلبية، 
قضية  تخص  ال��ت��ي  اإلص��الح��ات 
تهم  قضية  ألنها  وال��م��رأة،  األس��رة 
المسؤولية  محمال  بكامله،  الوطن 
ذلك  الحكومة. جاء  لرئيس  ذلك  في 
افتتاح  في  ألقاها  التي  الكلمة  في 
للحزب  ال��راب��ع  اإلقليمي  المؤتمر 
يوم  انعقد  الذي  السراغنة،  بقلعة 
األحد 19 مارس 2023 تحت شعار« 
تعبئة شاملة من أجل عدالة مجالية 

وتنمية إقليمية«. 
وأضاف لشكر أن االتحاد االشتراكي 
الحوار حول هذه  يقمع  أن  يقبل  ال 
القضية الحيوية بدعوى الدين الذي 
تستعمله بعض الجهات كفزاعة كلما 
تعلق األمر باإلصالحات، وقال في هذا 
بخصوص قضية األسرة  الصدد »  
صدرت  التي  والمساواة،  والمرأة 
فيها توجيهات ملكية سامية، نشعر 
بأسف عميق لكون من يكون ضد هذا 
التوجه، يعمد إلى إخراج فزاعة الدين، 
لإلبقاء على النساء مستعبدات وغير 
مستفيدات من حقوقهن، وهو ما ال 
يأمر به ديننا الحنيف وال اهلل تعالى 
في القرآن الكريم ، وال في األحاديث 
النبوية، وال في االجتهاد وال العقل. 
حيث أن كل اجتهادات علماء اإلسالم 
الوسطي تصب في اتجاه تكريم المرأة 
والدفاع عن حقها في العيش الكريم 
ومساواتها بشقيقها الرجل، ألن اهلل 
لم يخلقنا في مراتب، بل خلقنا إنسانا 
أنثى.  أو  ذكرا  كان  سواء  متساويا 
ومن يرفض المساواة فذلك لممارسة 

ذكوريته على نصف المجتمع.« 
واستطرد قائال » في خرجاتهم شبه 
األسبوعية يلوحون بالدين كفزاعة مع 
العلم أن المغاربة مسلمون، واعون 
لن  لكن  حرمه،  وبما  اهلل  أحل  بما 
نقبل قمع الحوار بدعوى تحريك هذه 

الفزاعة.« 
السياق  في  لشكر  إدري��س  وأك��د 
نفسه أن حزب القوات الشعبية اعتبر 
النسائية  القضية  أن  تأسيسه  منذ 

قضية مركزية، وأن المغرب لن يتقدم 
إذا ظل  نصفه مشلوال، موضحا أن 
ملوك المغرب منذ محمد الخامس، من 
موقع إمارة المؤمنين، أعطوا المثال 
لما ينبغي أن تكون عليه المرأة، كما 
مسؤوليات  تتعهد  الواقع  في  أنها 
ومهام كبيرة في التسيير والتدبير 
وإصدار األحكام في القضاء ومراقبة 
الحسابات العمومية، وفي كل مواقع 
العمل، ومع ذلك مازال القانون ينظر 
إليها كقاصر. وهو ما ينبغي تغييره. 
وقال  الكاتب األول« نفس الشيء 
يحدث في ما يخص قضيتنا الوطنية، 
بالدنا  فيه  تحقق  الذي  الوقت  ففي 
مكاسب كبرى في هذه القضية، وفي 
انتصارات  فيه  تحقق  الذي  الوقت 
في عالقتها الخارجية بفضل القيادة 
الرشيدة لجاللة الملك وإجماع األمة 
الذي نفخر به، وهو ما قوانا وجعل كل 
مؤامرات الخصوم تتكسر، نجد نفس 
الجهة تستعمل فزاعتها. كيف لنا في 
هذا الوقت أن نشكك في عملنا، وأن 
اتخذناها  التي  القرارات  نشكك في 
مرة  هؤالء  ندعو  ولذلك  باإلجماع؟ 
أخرى إلى عدم استعمال فزاعتهم.« 

وعبر إدريس لشكر عن أسفه لكون 
كل اإلصالحات المعلن عنها من قبل 
بالقوانين،  يتعلق  ما  في  الحكومة 
ما زالت إلى يومنا هذا وبعد مرور 
سنة ونصف،  متعثرة بسبب غياب 
وجد  إذا  أنه  إلى  منبها  التجانس، 
رئيس الحكومة أن ليس هناك تجانس 
في حكومته، فعليه أن يقوم بوقفة، 
ألن الزمن اليوم زمن أساسي، وهناك 
مسؤولية أمام التاريخ، والتحديات 
تتطلب أن يقوم بهذه الوقفة حاال ألن 
البلد ال يتحمل وفي حاجة لمعالجة 

مسيرته.
اختار    « كلمته  في  لشكر  وق��ال 
المعارضة،  في  يموقعنا  أن  التغول 
البرلماني  فريقنا  خالل  فمن  لذلك 
سواء في مجلس النواب أو مجلس 
في  ب��دورن��ا  ن��ق��وم  المستشارين، 
المواطنات  عن  دفاعا  المعارضة 
األحيان  بعض  وفي  والمواطنين. 
يدفعنا الحس الوطني والمسؤولية، 
وفوق هذا وذاك التوجيهات الملكية 
السامية واستراتيجيات جاللة الملك 
إلنقاذ هذا الوطن وتقدمه، يدفعنا كل 
هذا أال نكون عدميين، وأال نؤدي دور 

أن  واخترنا  الشعبوية.  المعارضة 
تكون معارضتنا معارضة مسؤولة، 
خاصة وأن الذين تحملوا المسؤولية 
ببرنامجهم  ج��اؤوا  لما  الحكومية 
برنامج  أنه  لو  كما  كان  الحكومي، 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
في ما يتعلق بالحماية االجتماعية 
والتنمية. فاخترنا أن نكون معارضة 
مسؤولة ناصحة منبهة، لكن مع كامل 
األسف نالحظ يوما بعد يوم أنه حتى 
أدوار المؤسسات بدأت تتقلص مع 

هذا التغول.« 
وأضاف قائال »ستتفاجأون كيف 
أن المعارضة تصوت لصالح قوانين 
الحماية االجتماعية، ولصالح ميثاق 
االستثمار. نقوم بذلك ألننا واعون أنها 
مشاريع في إطار التوجيهات الملكية 
االشتراكي  االتحاد  في  نشعر  التي 

أنها تتجاوب مع برنامجنا.« 
لشكر  ق��ال  نفسه  السياق  وف��ي   
وإنما  يشرع  يعد  لم  البرلمان  إن 
يضع قواعد عامة، فسواء في ميثاق 
أو  الصحية  التغطية  أو  االستثمار 
الحماية االجتماعية يحيل في أغلب 
فصوله على المراسيم، في حين أن 

السلطة  إطار  في  تدخل  المراسيم 
هذه  ف��ي  ي��خ��رج  وم��ا  التنظيمية، 
قانونية  بقواعد  يتعلق  المراسيم 
فقط،  المشرع  دستورا هي من حق 
تبت  أن  الحكومة  حق  من  وليس 

فيها. هناك نوع من التضليل تمارسه 
المعارضة  تجر  عندما  الحكومة 
يمكن  ال  عامة  قواعد  و  مبادئ  إلى 
عليها  ونصوت  عليها،  نختلف  أن 
من  أس��اس��ي��ا  ج���زءا  ت��ح��ول  لكنها 
البرلمانية  المهمة  ومن  التشريع 
إلى الحكومة.  مع كامل األسف حتى 
نساء ورجال الحكومة، الذين تحدثوا 
عنهم ككفاءات وكنا ننتظر أن ينتجوا 
هذه القواعد في المراسيم، تنازلت عن 
نقل  وعن  كحكومة،  وتحدثت  حقها 
هذه القواعد واإلجراءات القانونية من 
القانون إلى المراسيم التي أصبحت 
تتحدث عن قرارات وزارية. ومن ثمة 
فمن أصبح يتحكم في السياسة هو 
بنية تقنية أصبحت تحظى بالسلطة 
ع���وض ال��ف��اع��ل ال��س��ي��اس��ي ال��ذي 
صوت عليه المواطن سواء أكان في 
األغلبية أو المعارضة، ألن من هو في 
هذا  عليه  التغول  فرض  المعارضة 
األمر، ومن هو في األغلبية تنازل عن 

حقه في التدبير والتسيير.« 
ننتقد  إذ  ن��ح��ن   « أي��ض��ا  وق���ال 
أن  فينبغي  الخلل،  مكامن  ونبين 
نفضي بحقيقة أن وضعنا ليس هو 
وضع جيراننا شرقا من الجزائر إلى 
نصف  عن  نتحدث  فعندما  العراق، 
النصف  نستحضر  الفارغ  الكأس 
المملوء، وهو ما يجعلنا ندافع عن 

استقرار بالدنا وأمنها.«  

كل اجتهادات علماء كل اجتهادات علماء كل اجتهادات علماء 
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إنسانا متساويا سواء كان إنسانا متساويا سواء كان إنسانا متساويا سواء كان 
ذكرا أو أنثى.ذكرا أو أنثى.ذكرا أو أنثى.

إدريس لشكر في افتتاح المؤتمر اإلقليمي الرابع
 لالتحاد االشتراكي بقلعة السراغنة: 
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وب��خ��ص��وص ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي 
السراغنة  قلعة  تعاني منها ساكنة 
والعوائق اإلدارية والتعقيدات التي 
ومنع  االستثمار  وجه  في  تنتصب 
حفر اآلبار في منطقة فالحية تعاني 
من الجفاف البنيوي، أكد لشكر أن 
المشكل هو مشكل حكامة، إذ ال يمكن 
أن يكون هناك استثمار والماسكين 
بالترخيص له ال عالقة لهم باالستثمار 
وال باألوراش التي يجب أن تفتح في 

هذا المجال. 
لشكر  ق��ال  نفسه  السياق  وف��ي 
توجهنا  المسؤولية  إط��ار  ف��ي    «
السيد  من  وطلبنا  الترابية  لإلدارة 
لمناقشة  لقاء  عقد  الداخلية  وزير 
مشاكلكم، ومازلنا إلى اليوم ننتظر 
الجواب. لكن إذا تعذر عقد هذا اللقاء، 
سنضطر إلى استعمال حقنا داخل 
اجتماع  بعقد  بالمطالبة  البرلمان 
هذه  كل  ل��دراس��ة  الداخلية  للجنة 
المعوقات التي تعرفها الجماعات.« 
وفي إطار المشاكل التي يعيشها 
اإلقليم أكد لشكر أنه في ظل الجفاف 
فمطلب  بنيويا،  معطى  صار  الذي 
المناطق الصناعية يمكن أن يسعف 
وتطويرها  المنطقة  هذه  تنمية  في 
ألبنائها،  الشغل  مناصب  وخلق 
مشددا على ضرورة االهتمام بهذه 
األقاليم التي تعيش هذه الوضعية، 
االجتماعي،  بالسجل  يتعلق  ما  في 
وداعيا إلى التسريع بإتمام أشغال 
إنجاز المستشفى اإلقليمي لضمان 

حق الساكنة في الصحة. 
وتحدث الكاتب األول عن الصعوبات 
التي يعانيها المواطن جراء إضعاف 
قدرته الشرائية بسبب غالء األسعار، 
خاصة في شهر رمضان. وقال في هذا 
الصدد« محنة المواطن ستكون أكبر 
إذا لم ُيبذل مجهود من قبل الحكومة 
بتوفير المواد االستهالكية الالزمة 
بإيقاف  الغالء،  ونقص  للمعيشة 

الذين  والمضاربين  السماسرة 
دون  األسعار  إشعال  في  يتسببون 
واجب  وه��ذا  ال��ف��الح.  يستفيد  أن 
مراقبة  مصالح  به  تقوم  أن  ينبغي 
األسعار والعماالت والسلطة المحلية، 
وينبغي أن تقوم به الحكومة، وعلى 
إلى  مسؤوليته  يتحمل  أن  رئيسها 

جانب الوزراء.« 
وتوجه الكاتب األول إلى المؤتمرات 
 « القاعة قائال  اللواتي غصت بهن 
سجلتم اليوم ونحن على بعد أيام من 
8 مارس أن االتحاد ذاهب في طريقه 
ومشاركتها  المرأة  حضور  لتأكيد 
إلى  بها  وص��وال  القرار  سلطة  في 
المناصفة، وقد أكدتم ذلك بحضوركن 

الوازن في هذا المؤتمر.« 
الدكتورة سلوى الجابري، رئيسة 
اللجنة التحضيرية، أكدت في الكلمة 
التي ألقتها في الجلسة االفتتاحية 
التي سيرها عبد الرحمن سوس، أن 
المؤتمر اإلقليمي الرابع للحزب بقلعة 
السراغنة ينعقد في سياق استثنائي 
يتطلب بلورة تصورات جديدة قادرة 
المطروحة  التحديات  رف��ع  على 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وفي 
ظل تداعيات السياسة المعتمدة من 
قبل حكومة متغولة ال تأبه لمعاناة 

المواطن. 
واعتبرت سلوى الجابري في كلمتها 
التنظيمية  الناحية  المؤتمر من  أن 
ينعقد في سياق زخم نضالي مطبوع 
حزبي  وإش��ع��اع  ق��وي��ة  بدينامية 
الترابية،  وبالمجالس  بالمجتمع 
نساء  أن  مؤكدة  وجهويا،  محليا 
الحزب راكمن تجربة نضالية كبيرة 
كانت لها ثمارها على مستوى ترسيخ 
قيم العدالة والمساواة واإلنصاف.

أما الكاتب اإلقليمي للحزب صالح 
المؤتمر  أن  ب��دوره  فأكد  بلكاضي 
ظرفية  ظ��ل  ف��ي  ينعقد  اإلقليمي 
جيوسياسية حادة، بما يطبعها من 

والحرب  الفيروس  تفشي  تداعيات 
الروسية األوكرانية. داعيا إلى مزيد 
الوطن  تجاه  وااللتزام  اليقظة  من 

وقضية وحدته الترابية. 
وأشار إلى أن إقليم قلعة السراغنة 
الوطني  للنضال  مشتال  يعتبر 
االتحادية  والشعلة  والديمقراطي، 
ظلت فيه خالل هذه السنوات الطويلة 
صامدة، مثلما ظل مناضلوه متشبثين 
بحزبهم. مسجال أن المؤتمر يأتي في 
ظل جهود المناضلين للمحافظة على 
حضور الحزب وترسيخ استمراريته. 
التي  األوضاع  أن  بلكاضي  وأكد 
الحكومة  وسياسة  العالم  يعرفها 
القدرة  على  انعكست  المتغولة، 
الشرائية للمواطن البسيط باإلقليم 
األع��الف  وغ���الء  الجفاف  ظ��ل  ف��ي 
وغياب البرامج التنموية التي ظلت 
حبيسة الرفوف، إضافة إلى تعقيدات 

المساطر. 
ومن جهته تحدث عبد السالم كريم، 
الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش 
آسفي، عن مؤهالت الجهة، مسجال 
أنها تفتقر للعدالة المجالية، وغياب 
االستثمارات العمومية الكبرى. وهو 
غياب يؤثر على االستثمار الخاص 

واألجنبي.  
من  عددا  كريم  السالم  عبد  وقدم 
إقليم  منها  يعاني  التي  المشاكل 
الفالحة  كتراجع  السراغنة  قلعة 
الخدمات  وضعف  الجفاف،  بسبب 
الصحية بسبب توقف أشغال إنجاز 
المستشفى اإلقليمي الجديد، وتعثر 
التصفية للوعاء العقاري للجامعة. 
االتحادي  البرلماني  النائب  أما 
بإقليم قلعة السراغنة نور الدين آيت 
الحاج فشدد في كلمته على ضرورة 
معالجة المشاكل التي تتخبط فيها 
المنطقة والتي جعلت حياة المواطن 
التعقديات  ج��راء  مستحيلة  شبه 
المفروضة،  وال��ع��وائ��ق  اإلداري����ة 
إقليم  أن  السياق،  هذا  في  مؤكدا 
الذي يعاني تبعات  قلعة السراغنة 
يصارع  والجفاف،   19 كوفيد  أزمة 

من أجل البقاء. 
الجفاف  السياق«  هذا  في  وقال 
أن  ال��دول��ة  وعلى  المنطقة،  ج��ّوع 
المواطن،  لحماية  حاضرة  تكون 
األخضر،  المخطط  من  نستفيد  وال 
والسكان ممنوعون من حفر اآلبار، 
واالستثمار محاصر بعوائق إدارية، 
الجموع  أراضي  مشكل  عن  ناهيك 

. »...
ال��ح��م��ري منسق  وع��ب��ر ح��س��ن 
ال��م��س��ت��ش��ارات وال��م��س��ت��ش��اري��ن 
فخره  عن  اإلقليم  في  االتحاديين 
باالنتماء لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، مؤكدا أن الدماء الجديدة 
بحيوية  الحزب  دماء  في  اندمجت 

وحماس وحققت نتائج مهمة. 

المجلس  في  االتحاد  أداء  وعن   
اإلقليمي قال إنه رغم محاوالت يائسة 
للخصوم لتعطيل هذا األداء، إال أنهم 
والمجلس  نتيجة،  بأية  يظفروا  لم 

يقوم بمهامه باطمئنان. 

على  المؤتمرين  مصادقة  وبعد 
تقارير المؤتمر، انتخبوا باإلجماع 
نور الدين آيت الحاج كاتبا إقليميا 
جديدا للحزب بقلعة السراغنة، وعبد 
للمجلس  رئيسا  بلفقيرة  الرحيم 

اإلقليمي للحزب. 
ويشار إلى أن الجلسة االفتتاحية 
بقلعة  للحزب  اإلقليمي  للمؤتمر 
أعضاء  حضور  عرفت  السراغنة، 
المكتب السياسي محمد مالل وحنان 

ستتفاجأون   
كيف أن المعارضة تصوت 

لصالح قوانين الحماية 
االجتماعية، ولصالح ميثاق 
االستثمار. نقوم بذلك ألننا 

واعون أنها مشاريع في 
إطار التوجيهات الملكية 

التي نشعر في االتحاد 
االشتراكي أنها تتجاوب مع 

برنامجنا

ثالث مباريات ودية 
للمنتخب األولمبي

يخوض المنتخب الوطني األولمبي ثالث مباريات ودية، 
خالل الشهر الجاري، تدخل في إطار استعداداته لالستحقاقات 

المقبلة.
األولى  المباراة  في  الوطنية   العناصر  وهكذا ستواجه 
منتخب الكوت ديفوار يوم غد األربعاء، في الساعة التاسعة 
ليال، والثانية أمام الطوغو يوم الجمعة، والثالثة واألخيرة 

أمام أوزبكستان يوم 27 مارس الجاري.
 27 الشرعي،  عصام  المدرب  استدعى  الغرض،  ولهذا 

العبا وهم:
)سريع  غانيمي  رشيد   – الفرنسي(  )نيم  نزيه  أمجهد 
واد زم( – إلياس ماغو )ستندار دو لييج البلجيكي( – طه 
موريد )الوداد الرياضي( – زكرياء لبيب )الرجاء الرياضي( 
– عمر الهاللي )إسبانيول برشلونة( – هيثم مناوت )اتحاد 
تواركة( – بالل الودغيري )المغرب الفاسي( – يحيى بن خالق 
أسامة  )الفتح الرياضي( – عادل تاحيف )نهضة بركان( – 
تيرغالين  أسامة   – البلجيكي(  جيلواز  )سانت  العزوزي 
)لوهافر الفرنسي( – معاذ كرمون )المغرب التطواني( – أمير 
ريشاردسون )لوهافر الفرنسي( – عبد اهلل حيمود )الوداد 
 - الفرنسي(  )ستراسبورغ  قنديل  الدين  نور   – الرياضي( 
يونس طه )زفول الهولندي( إسماعيل الصيباري )أيندهوفن 
الهولندي( – عبد اهلل فرح )الدفاع الجديدي( – أيمن مورير 
)إكسلسيور  صهيب الدريوش  )كليرمون فوت الفرنسي( – 
زكرياء   – الفرنسي(  )لوهافر  الشادلي  نسيم   – الهولندي( 
)بو  بكراوي  يانيس   – البلجيكي(  )مولونبيك  الواحدي 
أمين   – الرياضي(  )الرجاء  بنجديدة  سفيان   – الفرنسي( 
الوزاني )غانغامب الفرنسي( – حمزة إكمان )الجيش الملكي(.

منير الحدادي يفوز على 
بونو والنصيري

قاد الدولي المغربي منير الحدادي، فريقه خيتافي، إلى 
التي  المباراة  الفوز على إشبيلية بهدفين دون مقابل، في 
جمعتهما مساء أول أمس األحد، برسم الجولة 26 من منافسات 

الدوري اإلسباني.
وخاض الحدادي اللقاء ضمن التشكيلة األساسية، شأنه 
في ذلك شأن الحارس الدوري ياسين بونو، بينما دخل يوسف 

النصيري بديال في الدقيقة 55.
وسجل الحدادي هدف األول لخيتافي في الدقيقة 50، قبل 
أن يضيف إنيس أونال الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي 

المباراة بفوز الحدادي على مواطنيه بونو والنصيري.

زهير الطالبي ثالثا في 
نصف ماراثون نيويورك

ال��ط��ال��ب��ي ف��ي المركز  ال��م��غ��رب��ي زه��ي��ر  ال���ع���داء  ح��ل 
نيويورك،  م��اراث��ون  نصف  خ��الل   ،)1:02:18( الثالث 
.)1:01:31( كيبليمو  ج��اك��وب  األوغ��ن��دي  ب��ه  ف��از   ال��ذي 
وع��������اد ال����م����رك����ز ال����ث����ان����ي ل���ل���ب���ط���ل األول����م����ب����ي 
.)1:02:09( ت��ش��ي��ب��ت��ي��ج��ي  ج����وش����وا   األوغ�����ن�����دي 
ولدى السيدات، انتزعت الكينية هيلين أوبيري المركز األول 
منهية السباق في زمن قدره 1:07:21، لتحطم الرقم القياسي الذي 
 سجلته اإلثيوبية سينبير تيفيري العام الماضي بفارق 14 ثانية.
واك��ت��ف��ت ت��ي��ف��ي��ري، ه����ذه ال��س��ن��ة، ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 
ك��ارول��ي��ن  ال��ن��روي��ج��ي��ة  اح��ت��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا   ،)1:07:55(
.)1:09:53( ال��ث��ال��ث  ال��م��رك��ز  غ����روف����دال   ب��ي��ي��رك��ل 

وشارك حوالي 25 ألف رياضي في نصف ماراثون نيويورك، 
الذي تم تنظيمه على مسار يزيد عن 21 كيلومترا انطالقا 
من بروكلين إلى مانهاتن، مرورا عبر ساحة »تايمز سكوير« 

الشهيرة. 

أكاديمية يوفنتوس بالمغرب 
تطلق برنامجا جديدا لرياضة ودراسة

بالمغرب  يوفنتوس  لنادي  الرسمية  األكاديمية  أطلقت 
»أكاديمية يوفنتوس المغرب« برنامجا جديدا لمسلك )دراسة 
– رياضة( موجه للمواهب الشابة المتراوحة أعمارهم ما بين 9 
 و13 سنة، وذلك تحت إشراف الخلية التقنية للنادي اإليطالي.
وذكر بالغ ألكاديمية يوفنتوس المغربية أن هذا البرنامج، 
جميع  مع  يتالءم  الموسم،  هذا  خالل  النور  سيرى  ال��ذي 
األنظمة الدراسية وهو مخصص أساسا لألطفال المقيمين 
في محور الدار البيضاء – الرباط، الذين يرغبون في بلوغ 
والدراسة. الرياضة  بين  الجمع  خالل  من  مستوى   أعلى 
وأحدث »يوفنتوس المعترف به لتميزه الرياضي والتزامه 
تجاه التعليم، هذا البرنامج الجديد لمساعدة المواهب الشابة 
على تطوير مؤهالتهم إلى أعلى مستوى من خالل المزج بين 
 التكوين الرياضي عالي الجودة والتعليم األكاديمي الصارم«.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشاركين الشباب ستتاح لهم 
الرياضية مع مواصلة تعليمهم  الفرصة لتطوير مهاراتهم 

في بيئة مواتية للنجاح. 

تمكن فريق الجيش الملكي، ممثل كرة القدم المغربية في كأس 
النهائي،  ربع  إلى  التأهل  من  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفيدرالية 
بعد انتصاره، مساء أول أمس األحد، بمجمع األمير موالي عبد اهلل 
بالرباط، على ضيفه ومنافسه القوي، براميذز المصري، بهدف واحد، 

ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.
واستعاد الزعيم بهذا الفوز ريادته لمجموعته، بعد أن رفع رصيد 
إلى 10نقط، متقدما بنقطتين على بيراميذز، الذي تجمد رصيده في 
ثماني نقط. وسيخوض الفريق العسكري مباراته األخيرة من دون 
ضغط، حيث سيحل بالطوغو ضيفا على فريق أسكو كارا، الذي كان 

انهزم في مباراة الذهاب بالرباط ب� 5 – 1.
وأكد الجيش الملكي أنه يعرف كيف يجعل منافسيه تحت ضغط 
قاتلة، وهو ما  ارتكاب أخطاء  إلى  الذي يدفع العبيها  قوي، األمر 
حصل مع حارس بيراميدز، أحمد ناصر الشناوي، الذي أهدى أحمد 
حمودان هدية في الدقيقة 61، ومنها سجل الهدف الوحيد، الذي 

حمل الزعيم إلى دور ربع النهائي.
وأظهر فريق الجيش الملكي أنه فريق متكامل الخطوط، فهو شرس 
في الهجوم وحصين في الدفاع، وضابط إليقاع المباريات في خط 

الوسط، الذي يمتاز بحس هجومي ودفاعي خارق.
ونجح مدرب الفريق داكروز في إدارته للمباراة، إلى جانب مساعده 
عادل السراج، والسيما الكوتشينغ، الذي قاما به، مستفيدين من 
توفر الفريق على احتياط قوي، ما سهل مهمتهما في المداورة بين 
الالعبين، بحكم توفرهما على الكثير من الحلول، والتي تمكنهما 
تغيير تكتيك المباراة بشكل يبعثر به أوراق المدربين المنافسين. 
ووجد الفريق العسكري خلفه جمهورا قويا، مأل اغلب مدرجات 
بطريقة  فريقه  كيف يشجع  عبد اهلل، وعرف  األمير موالي  مجمع 

رائعة وبضغط جد عال على العبي فريق بيراميدز.
وأشرك جايمي باشيكو، مدرب بيراميدز، وألول مرة العب فريق 
الجيش الملكي السابق محمد الشيبي، كنوع من السالح النفسي، 

لكنه ذلك لم ينجح في ذلك.
الفوز  هذا  بعد  الملكي،  الجيش  مدرب  داكروز،  فيرناندو  وقال 
والتأهل إلى دور الربع، غنه توقع قوة هذه المباراة، »ألنني أعرف 
طريقة لعب بيراميدز الذي يبقى فريقا قويا. لقد تحكمنا جيدا في 
المباراة، خاصة في شوطها األول حيث حصلنا على 10ركنيات. لكن 
ما أثر علينا هو غياب التركيز، وربما هذا مرده إلى توالي المباريات 

والضغط الذي يعاني منه الالعبون بسبب ذلك.«
وأضاف داكروز: »ما أفرحني كثيرا في هذه المباراة هو الحضور 
الذهني القوي لالعبين، الذين واصلوا ضغطهم وهجومهم إلى أن 
تمكنوا من تسجيل هدف الفوز«. مشددا على أن إنجاز الالعبين 
هو ثمرة المجهودات التي يقوم بها المساعدون التقنيون والطاقم 

الطبي، و«أضيف إليهم الجمهور العسكري، الذي كان في الموعد 
وحضر بقوة، حيث شجعنا من بداية المباراة إلى نهايتها، وأتمنى 

أن يستمر بهذا الحضور المتميز.«
وبنبرة المتوتر والغاضب من النتيجة قال  »جايمي باتشيكو«، 
التي  الكثيرة  األخطاء  ثمن  غاليا  أدى  فريقه  إن  بيراميدز،  مدرب 
ارتكبها الالعبون، والمتمثلة في التمريرات الخاطئة، و«هو شيء 
جديد علينا، ألننا كنا دائما نقدم  أداء جيدا. وكانت قمة األخطاء 
ذلك الذي استقبلنا منه الهدف، وهو خطأ يتحمل مسؤوليته حارس 

المرمى. »
أمامنا  وجدنا  لكننا  المباراة،  في  للعودة  ضغطنا  وختم:«لقد 

حارسا يقظا«. 
واعتبر باتشيكو أن فريق الجيش الملكي منظم وقوي، ويلعب 
بطريقة فيها الكثير من االندفاع، و«هذا شيء طبيعي ألنه يلعب أمام 
جماهيره، كما أنه فريق يعتمد كثيرا على الكرات الثابتة والمرتدات 
الخاطفة، وبالرغم من ذلك جئنا إلى الرباط بهدف االنتصار، لكننا 

مع األسف لم نحقق المراد.«
 يذكر أن الجيش حقق في المباريات الخمس ضمن دور المجموعات 
ثالث انتصارات وتعادل وانهزم في القاهرة أمام  فيوتشر المصري، 
في الجولة الرابعة، وتنتظره مباراة سادسة أمام أسكو كارا الطوغولي، 
وستكون من أجل تأكيد الذات، خاصة وأن الخصم الطوغولي يحتل 
الرتبة األخيرة  في المجموعة، وكان الفريق العسكري قد فاز عليه 

بالرباط بحصة )5 – 1(.

عبد المجيد النبسي

رفاق رضا سليم يحققون الرهان    تصوير الحاليف

الجي�ش الملكي 
ينت�صر على 

بيراميدز 
ويحجز بطاقة 

العبور اإلى ربع 
النهائي

ع.بلبودالي

نجحت المالكمة المغربية رباب شدار 
،أول أمس األحد في بطولة العالم للمالكمة 
النسوية التي تحتضنها الهند في الفترة 
الحالية، في التأهل للدور 16 وذلك بعد 
على  صفر  مقابل  نقط  بخمسة  تفوقها 

منافستها رباب شدار لين سي إين عن 
وزن 50 كلغ. والتحقت رباب شدار بالتالي 
إلى  المتأهلة  متقى  ياسمين  بزميلتها  
الدور الثاني من منافسات البطولة ،وذلك 
بعد تحقيقها للفوز في نزالها الذي جمعها 
أول يوم السبت على منافستها  من المجر 

ليال سزيلكتشكى وزن 48 كلغ. 

وكانت ياسمين متقي قد أنهت النزال 
متفوقة بنتيجة خمسة لصفر من النقط.
وعن وزن 54 كلغ، كانت وداد برطال 
قد تعرضت للهزيمة أمام إنخجرال من 
منغوليا بنتيجة ثالثة نقط لصفر وذلك 

عن دور32.
و تتجه األنظار يوم غد األربعاء إلى 

خديجة  البطلة  سيجمع  ال��ذي  النزال 
مرضي عن وزن أكثر من 81 كلغ بمالكمة 

صينية برسم دور ربع نهائي. 
ويقدم برنامج يومه الثالثاء نزالين في 
غاية األهمية، حيث تنازل ياسمين متقي 
االسبانية لوبيز مارتا، فيما تقابل رباب 

شدار المالكمة ماتيبا تريلوف.

رباب شدار  تفوز في نزالها األول وتتأهل للدور الموالي
بطولة العالم للمالكمة النسوية بالهند

الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكاف

الـريـــاضي
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إبراهيم العماري

البيضاء  الدار  إلى  االثنين  أمس  صباح  عادت 
الطائرة التي كانت تقل فريق الوداد البيضاوي لكرة 
الخامسة صباحا  بعدما غادرت، في حدود  القدم، 
الغابونية  العاصمة  الموحد،  العالمي  بالتوقيت 
ليبروفيل، عقب توقف اضطراري بسبب عطب تقني 

في مناسبتين.
وتوقفت طائرة الفريق األحمر في البداية بمطار 
كنشاسا لفترة قصيرة بسبب مشاكل تقنية، استأنفت 
من  ُتجَبر  أن  قبل  األحد،  أمس  أول  الرحلة  بعدها 
جديد على التوقف اضطراريا في العاصمة الغابونية 
بسبب »مشكلة تقنية«، عندما كان الوفد الودادي 
في طريق العودة من الكونغو الديمقراطية، بعدما 
حقق تعادال سلبيا – لكنه ثمين – أمام فيتا كلوب، 
أمن به عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
رئيس  مع  الجريدة  أجرته  هاتفي،  اتصال  وفي 
أحوال  إن  قال  الناصري،  سعيد  األحمر،  الفريق 

أن  على  مشددا  عالية،  ومعنوياتهم  جيدة،  الالعبين 
مثل هذه األمور تبقى متوقعة، في ظل كثرة التنقالت 
داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أن المكتب المديري 

دخل على الخط فور علمه بالحادثة، وقام بربط اتصاالته بشكل فوري، 

وعلى مختلف األصعدة، حرصا منه على متابعة الوفد الودادي عن كثب.
على  مسبوق  غير  إنجازا  حقق  قد  الرياضي  ال��وداد  فريق  وكان 

للمرة  حضوره  ضمن  بعدما  الوطني،  المستوى 
الثامنة على التوالي في ربع نهائي دوري األبطال، 
في  الدريب،  سعد  الرئيس  نائب  اعتبره  ما  وهو 
بات  أمرا  لألنباء  العربي  المغرب  لوكالة  تصريح 
يكون  أن  على  تعود  الذي  للوداد،  بالنسبة  معتادا 
في المقدمة منذ عدة سنوات، مضيفا أنه باعتباره 
ممثال لكرة القدم اإلفريقية، إلى جانب أندية أخرى، 
فإنه يتعين عليه الحفاظ على هذا الوضع، على الرغم 
المباريات. بعض  تميز  التي  الصعبة  الظروف   من 
وقال »لقد حضرنا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الفوز. لكن تحقيق نقطة، في ظروف ليس  لتحقيق 
أيضا،  لنا  كافية  مجاراتها،  دائ��م��ا  السهل  م��ن 
المقبلة«. ل��ألدوار  تذكرتنا  حجز  من  مكنتنا   ألنها 
جميع  يلعب  ال��وداد  أن  إلى  الدريب  سعد  وأش��ار 
البطوالت، وعلى جميع الواجهات من أجل تحقيق 
 الفوز، حفاظا على سمعة النادي وإرضاء لجماهيره.
الالعبين، بمعية  أن  الودادي على  المسؤول  وشدد 
الثقة،  يسترجعون  ب��دأوا  الجديد،  التقني  الطاقم 
 التي مكنتهم من الفوز بدوري عصبة أبطال إفريقيا.
وسينهي الفريق الودادي التزامه في دور المجموعات 
البيضاء،  بالدار  الخامس  أرضية مركب محمد  على 

حيث سيكون في انتظار شبيبة القبائل الجزائري. 

 العبو الوداد واملدرب غاريدو عند مغادرة الفندق

طائرة الوداد تصل إلى الدار البيضاء بعد توقف اضطراري بليبروفيل
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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سودوكو 
متوسطة
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صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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توقعات بتغييرات هيكلية عميقة بوزارة الداخلية
ترويج الئحة كبيرة لوالة وعمال وبا�شوات وقياد 

بالع�شرات �شيحالون على التحقيقات
محمد الطالبي -الرباط

أكدت مصادر جيدة االطالع أن تغييرات عميقة في 
مؤسسة وزارة الداخلية يجري اإلعداد لها ترمي إلعادة 
هيكلتها بشكل جذري، وحسب نفس المصادر، ستعرف 
العملية إنشاء جهاز أو مؤسسة لتدبير الجماعات 
الترابية بالشكل الذي يسرع تنزيل الالمركزية التي 

طال انتظارها  .
كما سيتم تحجيم دور رجال السلطة من عدة مناح 

لخلق توازن لصالح المؤسسات المنتخبة .

الوزارات ستصبح  أم  أن  المصادر  ذات  وكشفت 
المكلف  المجلس  تشكيل  يتم  أن  بعد  عادية  وزارة 

باألمن طبقا للدستور المصادق عليه سنة 2011.
وعلى صعيد متصل انتشرت وسط وسائل التواصل 
وعدد من التطبيقات الئحة تشمل أزيد من 100 من أطر 
اإلدارة الترابية تضم أسماء والة وعمال وكتاب عامين 
وباشوات وقياد تفيد التسريبات بأنهم سيعرضون 

على التأديب والزجر.  
وما زالت لحد اآلن لم تعلن أي جهة رسمية عن الئحة 
المسؤولين الترابيين المغضوب عليهم، والذين أطاح 
بهم “زلزال الداخلية”، وحاولت الجريدة االتصال بعدد 

من المصادر جيدة االطالع لكنها لم تنف أو تؤكد ما 
يتداول مما يشير إلى أن ال دخان بدون نار . 

المعنيبن  المسؤولين  أن  إلى  تشير  التسريبات 
توزعوا على مختلف تراب المملكة وبدرجات مناصب 
متفاوتة ويتعلق األمر في جهة الدار البيضاء سطات 
مثال، بكاتب عام إحدى العماالت و2 باشوات و14 
قائدا سيتم عرضهم على المجلس، كما تتوزع األسماء 
على عماالت زاكورة، مراكش، الحوز، الجديدة، سيدي 
بنور، طنجة، برشيد وغيرها من المناطق واألسماء 
التي نتحفظ عن ذكرها في غياب توضيحات رسمية 

من المؤسسات المعنية بتنوير الرأي العام.

وحيد مبارك
عّبر صيادلة المغرب عن استعدادهم لخوض 
إضرابات وطنية في القادم من األيام احتجاجا 
على ما تضمنه تقرير المجلس األعلى للحسابات 
بخصوص هامش ربح الصيدلي، الذي رأى الكثير 
من المنتمين للقطاع في تصريحات مختلفة أن 
تزيد  سياسات  لسّن  وتوجيها  لهم  إساءة  فيه 
الصيدلة  منها  تعاني  التي  األزم��ة  حجم  من 
نقابات صيادلة  في بالدنا. وأكدت كونفدرالية 
المغرب في بالغ لها في هذا الصدد، ومعها عدد 
من الفاعلين في القطاع الصيدالني على مواقع 
التواصل االجتماعي، على إمكانية اللجوء إلى 
لحجم  المسؤولين  انتباه  للفت  اإلضراب  قرار 
المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي يعاني 
منها الصيادلة الذين يوجد حوالي 3 آالف منهم 
فيه  أقدم  الذي  الوقت  في  اإلف��الس،  عتبة  على 

بعضهم على وضع حّد لحياته وبات آخرون مهددون بالسجن بسبب 
الديون المتراكمة، خالفا للصورة التي تم الترويج لها مؤخرا.

ودعا عدد من الفاعلين في القطاع الصيدالني إلى خوض إضراب 
الصيادلة  مع  للتعامل  رفضا  الحراسة  بمقاطعة  مصحوب  وطني 
تقزيم  ضد  ولالحتجاج  تجاري  بنشاط  يقومون  أنهم  أساس  على 
دور الصيدلية كما لو أنها مجرد نقطة لبيع األدوية، خالفا للمهام 
الصحي  التثقيف  على مستوى  بها  تقوم  التي  الكبيرة  االجتماعية 
ومواكبة المرضى والمساهمة في تحقيق األمن الدوائي. وعّبر صيادلة 

من مختلف التنظيمات النقابية عن انخراطهم في الدعوة لإلضراب لكن 
بالمقابل نّبه عدد منهم إلى ضرورة عدم االنجرار وراء رغبة البعض 
في عدم تأمين المداومة ألن هذه الخطوة تعتبر متسّرعة وتنطوي 
على مخاطر متعددة تتهدد صحة المواطنين، الذين لهم كامل الحق 

في الحصول على الدواء رغم االحتجاج الصيدالني.
ويؤكد الصيادلة على أن هامش الربح الصافي من صرف األدوية 
بصيدلياتهم ال يتجاوز 8 في المئة، مشددين على أن القطاع يعاني 
من العديد من التشوهات التي تقتضي تدخال مسؤوال من قبل وزارة 
المهنة  هذه  إلنقاذ  المتدخلين  وكافة  االجتماعية  والحماية  الصحة 

وضمان مستقبل األجيال الخريجين الشباب واألجيال 
الجديدة، مستغربين من تجميد اإلجراءات المواكبة 
التي تم التعهد بتنزيلها بالموازاة مع قرار تخفيض 
الصيادلة  من  عدد  ودعا  األدوية.  من  العديد  أسعار 
في تصريحات مختلفة إلى تنزيل ومأسسة خدمات 
صيدالنية جديدة معوَّض عنها، على غرار تلك المعمول 
بها في الدول التي قارن بها المجلس األعلى الحسابات 
لحق  بالنسبة  الحال  هو  كما  المغرب،  مع  الوضع 
االستبدال، واالستشارة الطبية عن بعد، إضافة إلى 
إجراء التحاليل السريعة والتلقيح، فضال عن إقرار 
تعويضات عن تتبع مرضى األمراض المزمنة، وهي 
عن  التخفيف  شأنها  من  بأن  يرون  التي  الخطوات 
الوطني  الصندوق  نفقات  وترشيد  المستشفيات 
للضمان االجتماعي بشكل كبير في مرحلة أساسية 

من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.
التي  الصيادلة يحتجون على األوضاع  وإذا كان 
أن  إلى  وينّبهون  واقتصاديا،  اجتماعيا  يعيشونها 
هناك أزمة كبيرة يعيشها القطاع، خاصة على مستوى الصيدليات 
الصغيرة والمتوسطة، فإن هناك العديد من المواطنين الذي يؤكدون 
بالمقابل على أن أسعار األدوية تثقل كاهلهم وتحول دون ولوجهم 
للعالج، خاصة في ظل المصاريف الهزيلة التي يتم استرجاعها من 
خالل احتساب الدواء األصلي على أساس الجنيس حين توفره، وغيرها 
من التفاصيل الرقمية التي تجعل المواطن يتحمل قسطا كبيرا من 
النفقات الصحية وهو ما يجعل الكثيرين يدعون إلى تفعيل سياسة 
دوائية حقيقية قادرة على اإلجابة عن اإلشكاليات التي يعاني منها 

المواطنون والمهنيون على حّد سواء وإيجاد أجوبة لها.

طالبوا بالحق في تقديم خدمات جديدة: ال�شيادلة   يلّوحون 
باالإ�شراب بعد تقرير المجل�س االأعلى للح�شابات  
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 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق اهلل العظيم
جريدة االتحاد االشتراكي تعزي المثقف 

والكاتب الكبير أحمد المديني...
 

بقلب مفجوع مؤمن بقضاء اهلل وقدره، ننعي وفاة ابنة شقيقة  
األديب والروائي والجامعي والكاتب أحمد المديني  هند نقوري، 
كريمة األستاذ الشيخ ادريس نقوري واألستاذة القاضية سعاد 
المديني، وقد وافتها المنية وهي شابة في مقتبل العمر ليلة أول 
أمس بالدار البيضاء، وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جريدة »االتحاد 
كافة  وباسم  والتقني  واإلداري  الصحفي  بطاقمها  االشتراكي« 
المثقفين والمناضلين بأحر التعازي لألخ أحمد المدني ولشقيقته 
وصهره ولكافة أفراد عائلته راجين من العلي القدير أن يلهمهم 

الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيدة فسيح جناته وإنا هلل وإنا إليه راجعون ...

قلعة ال�شراغنة 
قلعة اتحادية

  
 عبد السالم  المساوي

   إن االتحاد االشتراكي الوفي لتاريخه الوطني، 
المتشبع بهويته التقدمية، المستند إلى جذوره 
االجتماعية - الشعبية، ليشكل في عالم اليوم قوة 
سياسية، حداثية، تنخرط بوعي ومسؤولية في 

المساهمة في صنع مستقبل البالد ..
   إن االتحاد االشتراكي أداة إصالح وتغيير في 
الحاضر ومناط تطوير وتحديث في المستقبل، وإن 
قدراته السياسية والفكرية على التكيف والرؤية 
البعيدة، ومؤهالته النضالية والميدانية، تجعل 
منه قوة فاعلة في حاضر البالد ومستقبلها، كما 
البعيد  الماضي  في  وتغيير  نضال  وق��ود  كان 

والقريب..
 إن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي 
نشأ وترعرع في حمأة النضال من أجل ترسيخ 
الديموقراطية، وتحقيق العدالة االجتماعية، ونهج 
سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون 
والمؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على اإلرادة 
القوية التي تحذوه على تقوية جذور التواصل 
وتعزيز ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية الحية 
بالبالد، التي يجمعها وإياه ميثاق التالحم المتين 
والنضال المستميت، في سبيل االرتقاء بالبالد 
إلى أسمى درجات النهوض والتقدم، في شروط 

األمن واالستقرار واالزدهار .
   إنها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائالن 
بقوة كافة االتحاديات واالتحاديين للنهوض بهما؛ 
وتوفير  والحداثة،  التقدم  رهان  كسب  أجل  من 

حظوظ مستقبل زاهر لألجيال الصاعدة ...
 إن واجب الوفاء واالمتثال للمبادئ السامية 
االتحاد   « لميالد  أسست  التي  النبيلة  والقيم 
االتحاد االشتراكي »، وأطرت مساره  الوطني / 
السياسي، ورسخت خطه النضالي في مختلف 
االتحاديون  يعود  أن  والمحطات؛  المراحل 
واالتحاديات إلى االعتصام بحبل التآلف وااللتحام، 
على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت من 
حزبهم أنموذجا فذا في الوفاء وااللتزام بقضايا 
الشعب والبالد، مهما كلفه من تضحيات ونكران 

الذات...
   إن الدفاع عن الحزب ثقافة وسلوك، قناعة 
وممارسة ، إن الدفاع عن الحزب مسؤولية أساسية 
ملقاة على جميع االتحاديات واالتحاديين مهما 
الحزب  قوانين  تحكمه  دفاع  مواقعهم،  اختلفت 
المناهضة  التقدمية  اإلنسانية  قيمه  وتؤطره   ،
مشروعه  ويحصنه  والحقد،  والكراهية  للتمييز 
الحداثي  االشتراكي  الديموقراطي  المجتمعي 
والتضامني. إن الدفاع عن الحزب والحالة هذه، 
مسؤولية والتزام، تفرض على الجميع االنخراط 
المهام  إنجاز  في  والمسؤول،  الواعي  األخوي، 
الظرفية  هذه  في  عاتقه  على  الملقاة  التاريخية 
الصعبة والعسيرة ...رفع التحدي وكسب الرهان...
وليعلم الجميع أن انتخابات الغد تحضر اليوم، 
انشغلنا بالسفاسف وأهملنا المعركة المصيرية، 

مطلوب منا، إذن، أن 
لمواجهة  ومتكتلين،  موحدين  جميعا،  نتفرغ 
أعداء الوطن وأعداء الديموقراطية والحداثة...وأي 
تخلف عن االنخراط في هذه اللحظة التاريخية 
المفصلية، لن يخدم إال قوى الفساد وتجار الدين ...
   إن االتحاديات واالتحاديين عازمون اليوم، 
المعركة  في  االنخراط  أي وقت مضى،  أكثر من 
المصيرية، معركة هزم قوى الفساد التي تتهدد 
المغاربة في امتالك مصيرهم، وعازمون الوقوف 
في وجه الشاردين الذين ال يهمهم هذا الوطن وال 
أبناء هذا الوطن، كل ما يهمهم إشباع طموحاتهم 

الذاتية ومصالحهم الدنيئة ..
   االتحاد االشتراكي قاطرة اليسار المغربي، 
ومن الخطأ االعتقاد أن إضعافه يخدم الديموقراطية 
والتحديث، وهذه إحدى الخالصات التي لن تبرح 
الطارئون على السياسة أن يقروا بها على اعتبار 
أن خيارات التحديث والديموقراطية ال يمكن أن 

تتحقق بدون حزب من وزنه ...
   إن االتحاد االشتراكي هو ملك لكل المغاربة 
وليس ملك نفسه، وهو بذلك معني، من وجهة نظر 
التاريخ ، ليس بمصيره الخاص فقط، بل بمصير 
التحديثية  والعائلة  كلها  الديموقراطية  العائلة 
كرقم  إليه  ينظر  بشكل عام، وعلى هذا األساس 

أساسي في أجندة البالد ...

ترجمة : المهدي المقدمي /   
عن : مجلة »تايم« األمريكية

  تمكنت مدينة »الرباط« من الظفر بمقعد في قائمة أفضل 50 
وجهة سياحية اسثتنائية في العالم لزيارتها خالل سنة 2023، 
في  )المجلة(  سلطت  حيث   ، »تايم«  األمريكية  المجلة  بحسب 
العاصمة  يميز  ما  على  خاص  بشكل  الضوء  األخيرة  طبعتها 
المغربية ويجعلها جديرة باهتمام عشاق الفن والثقافة من أماكن 

ومعالم يمكن زيارتها.
ثقافية  »عاصمة  بأنها  المدينة  األمريكية  المجلة    ووصفت 
ناشئة«، وأكدت أن »التجديد الفني والثقافي يجلب حياة جديدة« 
في  والثقافية  الفنية  والمعالم  األماكن  إلى  أشارت  كما  للرباط، 
المدينة، بما في ذلك »مسرح الرباط الكبير« الذي وصفته بأنه 

»أكبر مسرح في إفريقيا و العالم العربي«.
  بخصوص هذا المعلم الثقافي، فهو من تصميم المهندسة 
المعمارية البريطانية الراحلة المشهورة من أصل عراقي »زها 
حديد«، المعروفة بتصاميمها الرائدة وأعمالها المعمارية المرموقة. 
وبحسب المجلة، سيتم افتتاح المسرح هذا العام  وسيستضيف 

عروض »باليه« و »أوبرا« و«سمفونية« و«فيلهارمونية«، متمكنا من 
معيارية  غرفة  و  مقعد  آالف  ل7  يتسع  الذي  الضخم  مدرجه  عبر  ذلك 
تتسع ل 127 مقعدا، ناهيك عن مطعم مع إطالالت بانورامية و متاجر 

و مقاهي و مكتبة.
  تم تسليط الضوء أيضا )من قبل المجلة( في احتفالها بالعاصمة 
LEED-( المغربية على »برج محمد السادس« الحاصل على شهادتي
Gold( و )HQE( باعتباره »أطول برج في إفريقيا«، والذي سيضم 
»إقامات فاخرة« و«شرفة مشاهدة بانورامية« على ارتفاع 243.84 مترا 

)800 قدم تقريبا(. ناهيك عن الوجهات الثقافية والفنية، تعتبر الرباط 
موطنا لعدد من الفعاليات الموسيقية و األفالم و الفنون و المهرجانات، 
هي  و   )Visa for Music( للموسيقى«  »فيزا  مهرجان  ذلك  في  بما 
منصة تقدم للفنانين المغاربة واألفارقة والشرق األوسطيين فرصة األداء 
أمام جمهور كبير، باإلضافة إلى احتضانها »المهرجان الدولي لسينما 

المؤلفين« مع عرض 18 فيلما.
  وتذكر المجلة، أنه و خالل رحلة الزوار إلى الرباط، يمكن لهم اإلقامة 
في غرف فاخرة على الطراز المغربي في فندق »ماريوت« الرباط بالقرب 
من »المكتبة الوطنية للمملكة المغربية«، أو  في »فيرمونت ال مارينا« 

»تايم«. و في معرض  سال الجديد، حسب مجلة   - الرباط 
حديثها، ذكرت المجلة أن المعايير و النهج المتبع الختيار 
أبرز المدن العالمية لزيارتها لهذا العام، ما أشارت إليه من 
 ،2023 عام  في  تنافسية  على  عادت  السفر  »صناعة  كون 
ولكن دون تغييرات ملحوظة في الطريقة والمكان الذي نود 
»تعمل التكاليف المرتفعة و  أن نتوجه إليه«، و تضيف : 
االهتمام المتزايد باالستدامة واألصالة من قبل دول العالم، 
على إعادة تشكيل المشهد السياحي العالمي، وهذا ما ينعكس 
في هذه القائمة، التي تضم أكثر الوجهات االستثنائية في 
العالم وأفضل األماكن لزيارتها ل2023. لذلك، ولكي نتمكن 
من االختيار، طلبنا ترشيحات من لدن العاملين في شبكتنا 
الدولية من المراسلين والمساهمين فيها، مع التركيز على 
أولئك الذين يقدمون لنا قصصا عن تجارب جديدة و مثيرة«.
  في نفس السياق، و في ما يخص البلدان األخرى في 
إدراجها  تم  التي  إفريقيا  و شمال  األوسط  الشرق  منطقة 
ضمن 50 وجهة استثنائية لزيارتها تشمل كل من : »مصر«، 
»األردن«، »المملكة العربية السعودية«، »اإلمارات العربية 
المتحدة«. يأتي تسليط الضوء على »الرباط« من قبل مجلة 
»تايم« كتأكيد آخر على »مكانة المغرب كواحدة من أفضل 
»فاس«،  مثل :  مدن  استمرت  حيث  العالم«،  في  السياحية  الوجهات 
في جذب ماليين  »الصويرة«، »مراكش«، »طنجة«، »الدار البيضاء« 

الزوار على مر السنين الماضية.
  في وقت سابق من هذا العام، صنفت صحيفة »نيويورك تايمز« 
زيارتها«،  يجب  التي  السياحية  »الوجهات  ضمن  »الصويرة«  مدينة 
من خالل تقديمها لقرائها مسار رحلة سفر مميز الستكشاف المدينة 
المغربية، يشمل كل األماكن الممكن زيارتها ك«المعارض الفنية« و »دور 

الضيافة« و غيرها كثير...

مجلة »التايم« ت�شع الرباط في قائمة اأف�شل 50 وجهة 
�شياحية ا�شتثنائية في العالم لزيارتها خالل �شنة 2023

 اإعت�شام 29 �شخ�شا داخل » �شاندريات« 
ب�شيدي بوبكر بجرادة

 مراسلة خاصة
اعتصم 29 شخصا من أبناء سكان سيدي بوبكر 
السندريات »  بإقليم جرادة ، داخل غار للرصاص » 
منذ ثالثة أيام بحثا عن مورد رزق  واحتجاجا على 
المعاناة التي تعيشها الساكنة بصفة عامة وشباب 
السلطات  إقفال  تم  أن  بعد   ، خاصة  بصفة  المنطقة 
المحلية لل�« الساندريات » لما تسببت فيه من سقوط 

للضحايا منذ عامين .
إقليم  بوبكر  سيدي  أبناء  من  شخصا   29 وتمكن 
السياج  اقتحام  من   ، الماضي  الجمعة  منذ  ج��رادة، 
الذي وضعته السلطات المحلية حول آبار الرصاص 

»الساندريات«، منذ حوالي سنتين، لمنع ولوجها من 
طرف الشباب الباحثين عن لقمة العيش حيث نزلوا 
إلى أعماق إحدى »الساندريات« وقرروا االعتصام إلى 

حين إيجاد بديل لهم.
وإلى حدود اآلن ، ما زالت السلطات المحلية تحاول 
أن تجد حال لمغادرة  هؤالء األشخاص ، أبار الساندريات 
، درء ألية كارثة إنسانية ال قدر اهلل ، ونحن على أبواب 

شهر رمضان ..
 والمعروف   شباب المنطقة يعيش  عطالة وفقرا 
مدقعا بعد تسييج المنطقة التي كانوا يلجؤون إليها، 
لتوفير  وبيعه  الرصاص  بقايا  لجمع  المخاطر،  رغم 

لقمة العيش... 
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إصالح نظام تقاعد واالحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانية

جمل�ش اإقليمي لالحتاد اال�شرتاكي مبراك�ش 
للتح�شري مل�ؤمتره االإقليمي ال�شابع 

n مكتب مراكش

انعقد يوم األحد 19 مارس 2023 بمقر الحزب بالرميلة املجلس اإلقليمي لالتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

اإلقليمي السابع. 
في مستهل االجتماع  الذي سيره عضو الكتابة اإلقليمية جواد الدادسي، قدم 
الذي  السياسي  السياق  مفصال حول  عندليب عرضا  الحق  عبد  اإلقليمي  الكاتب 
أطلقها  التي  التنظيمية  الدينامية  إلى  مشيرا  اإلقليمي،  املؤتمر  ظله  في  سينعقد 
الحزب منذ املؤتمر الوطني الحادي عشر بعقد مؤتمرات قطاعية وتجديد األجهزة 
الحزبية وطنيا وجهويا وقطاعيا. ووجه الكاتب اإلقليمي في ختام عرضه نداء إلى 
لالنخراط  مراكش  بإقليم  والقطاعات  الفروع  كل  في  واالتحاديني  االتحاديات  كل 

بقوة في هذه الدينامية من خالل التحضير للمؤتمر اإلقليمي السابع. 
اللجنة  النتخاب  املعايير  بعض  السياق  هذا  في  اإلقليمي  الكاتب  واقترح 
والتنوع  للشباب  واسعة  وتمثيلية  النوع  مقاربة  مراعاة:  خالل  من  التحضيرية 
السوسيومهني والتنوع املجالي واالستعداد الذاتي، لكي تتمكن اللجنة من إنجاز 

مهامها بالنجاعة املطلوبة وبالفعالية الالزمة.
الكتابة  باسم  العطشان،  سعيد  اإلقليمية  الكتابة  عضو  قدم  اإلطار  هذا  وفي 
اإلقليمية، مقترح الئحة ألعضاء اللجنة التحضيرية تمت املصادقة عليه باإلجماع 

من طرف املجلس اإلقليمي.
وفي ختام االجتماع خول املجلس للكاتب اإلقليمي صالحية الدعوة إلى اجتماع 
على  االشتغال  منهجية  وتحديد  املهام  توزيع  أجل  من  التحضيرية  للجنة  قريب 

أساس أن يتم إنهاء األشغال في نهاية شهر رمضان.

جمعية مواساة للنساء األرامل بالمحمدية 
تنظم ندوة  فكرية حول:

الن�شاء داخل الهيئات املنتخبة املحلية  
واالإقليمية،اأية فعالية ؟

n مكري مصطفى

بمركز الرياضة والترفيه -املصباحيات - باملحمدية، يوم الخميس 16مارس، ألقت 
مليكة الفذ ، رئيسة جمعية مواساة لدعم النساء األرامل، كلمة جد مؤثرة وإحساس 
جميل ،بمناسبة انطالق أشغال ندوة فكرية حول النساء داخل الهيئات املنتخبة 
استمتاعها  سعادة  سعادتني؛  عن  فيها  عبرت  فعالية؟،  أية  واإلقليمية،  املحلية 
بحضورها الشخصي بعد املحنة الصحية التي عرفتها خالل السنتني املاضيتني  
غيبتها  عن أنشطة واحتفاالت 8مارس كما جرت العادة،  وسعادة تواجدها بني ثلة 
من النساء اللواتي اشتغلت معهن في الحركة النسائية من أجل تحقيق  مكاسب  

مهمة لكافة نساء اململكة .
الجماعات  من  مستشارات  حضرتها  التي  الندوة،  كلمتة  في  استعرضت  كما 
التجارة  وغرفة  املهني  التكوين  عن  وممثالت  املحمدية  لعمالة  التابعة  الترابية  
والخدمات وعن جمعيات املجتمع املدني وفاعالت جمعوية وبعض املنابر اإلعالمية، 
)استعرضت( نماذج ملستفيدات من الجمعية تحولن إلى منخرطات  ومنتخبات في 

هيئات  سياسية وإلى مقاوالت ..
وتندرج هذه الندوة حول ". النساء داخل الهيئات املنتخبة املحلية واالقليمية، 
أية فعالية والتي أدار أشغالها ذة. ثورية العمري مستشارة في النوع االجتماعي    
املشرفة على املشروع الذي حددت مدته في 6أشهر  و أطرها األساتذة :رشيدة نافع 
عميدة سابقة وأستاذة التعليم العالي في مداخلة حول املشاركة السياسية للنساء 
والفرص القانونية املتاحة ملبدأ املناصفة  تم املحور الثاني حول املشاركة النسائية 
في الهيئات املنتخبة :التحديات والفرص املتاحة من أجل أداء فعال في تدبير الشأن 
العام املحلي  بمداخلة أستاذة   القانون العام رقية أشمال  واملحور الثالث الذي 
خصص لألبعاد االقتصادية واالجتماعية للمشاركةالسياسية للنساء في الهيئات  
املنتخبة  لألستاذ محمد فهمي مستشار في الحكامة التشاركية والتنمية الترابية .
وكما جاء في ورقة وزعت على الحاضرين  فإن  الندوة  جاءت  لتمكني النساء 
النسائية  املشاركة  ولتعزيز   املنتخبة  املؤسسات  في  املساواة  أجل  من  كرافعة 
باملجالس املنتخبة حتى تلعب دورا رياديا في تدبير الشأن العام املحلي . ولتحقيق 

هذه األهداف  حددت الجمعية تالثة محاور:
 1( املشاركة السياسية للنساء والفرص القانونية  املتاحة ملبدأاملناصفة.

2(املشاركة النسائية  في الهيئات املنتخبة  التحديات والفرص املتاحة من أجل 
أداء فعال في تدبير الشأن العام املحلي.

الهيئات  في  للنساء  السياسية  للمشاركة  واالجتماعية  االقتصادية  3(األبعاد   
نساء  مواساة،  ،جمعية  مشروع  أشغال  انطالق  إطار  في  جاءت  .كما  املنتخبة 
لتشجيع  الدعم  صندوق  من  بدعم  الجمعية  تنفذه  "والذي  واعد  ملغرب  قياديات 
تمثيلية النساء بوزارة الداخلية  وبعد تخليدها لليوم العاملي للمرأة الذي انطلقت 
فعالياته بنشاط داخلي يوم 4مارس احتفت فيه بخريجات شعب التكوين الحرفي، 
)شريك  الوطني  التعاون  من طرف  املسلمة  الشواهد  بتوزيع   ،2022_2021 فوج 

الجمعية في التكوين الحرفي(.
كما كرمت  فيه حامالت املشاريع، فوج 2022-2021، املمولة من طرف مؤسسة 
املدرة  املشاريع  الجمعية في تمويل  )شريك  االجتماعي  للتضامن  الخامس  محمد 

للدخل(..واستمرارا في تشجيع تمثيلية النساء  في الهيئات املنتخبة.

املغرب يف املرتبة 96 عامليا بح�شب م�ؤ�شر 
»ليجات�م« لالزدهار ل�شنة 2023

»مؤشر  من   2023 نسخة  في  دولة   167 أصل  من   96 املرتبة  املغرب  احتل 
ليجاتوم لالزدهار 2023”.  ووفقا لهذا املؤشر، يحتل املغرب املرتبة 55 في االقتصاد 
السالمة  في   62 واملرتبة  االقتصادية،  التحتية  البنية  في   57 واملرتبة  األخضر، 
واألمن، واملرتبة 86 في الصحة، واملرتبة 95 في جودة الحياة، واملرتبة 122 في 
التعليم، علما أن »الدنمارك« تتصدر دول العالم في نسخة هذا الترتيب لعام 2023، 

تليها كل من »النرويج« و»السويد«.
بالنسبة للمراتب األخرى للمغرب، فقد حصل على املرتبة 114 علميا في حرية 
التعبير، واملرتبة 89 في الحكامة، واملرتبة 162 في رأس املال االجتماعي، واملرتبة 
واملرتبة  التحتية  والبنيات  األسواق  إلى  الولوج  في  و57  املالي،  90 في الوضع 
35 في جودة االقتصاد، على أنه وبحسب نفس التقرير فقد تقدم بواقع 5 مراتب 
عن ما كان عليه منذ سنة 2011، وليكون األداء األقوى للمملكة في مجاالت »بيئة 
و»الوصول إلى األسواق«، في حني أن آداءه كان  و»البنية التحتية«  االستثمار« 
ضعيفا من حيث مؤشر »رأس املال االجتماعي«، و جاء أكبر تحسن لديه مقارنة 

بعقد من الزمان على مستوى مؤشر »بيئة االستثمار«.

فرن�شا: حك�مة منهكة يف م�اجهة مقرتحني 
حلجب الثقة وماكرون ي�شعى للتهدئة

n إعداد: ادريس تكي
- وكاالت 

على شفا أزمة سياسية غير مسبوقة، تستهل 
التام،  اليقني  الغارقة في حالة من عدم  فرنسا، 
مع  االثنني،  اليوم  مضطربا  سياسيا  أسبوعا 
لحجب  مقترحني  مواجهة  في  منهكة  حكومة 
الثقة، بعد لجوئها إلى املادة الدستورية 49.3 
املثير  التقاعد  نظام  إصالح  مشروع  لتمرير 

للجدل دون تصويت.
النقابية  واملركزيات  املعارضة  رفض  ورغم 
العادل‹‹  »غير  بـ  يصفونه  الذي  املشروع  لهذا 
بالنسبة للعمال، ظل الرئيس إيمانويل ماكرون 
نظام  إصالح  بتمرير  متشبثني  وحكومته 

التقاعد.
املعركة  األخيرة من هذه  الحلقة  وتم خوض 
مئات  تظاهر  حيث  والشوارع،  البرملان  في 
 19 منذ  أيام  عدة  خالل  الفرنسيني  من  اآلالف 
يناير املاضي، مما أدى إلى تفعيل املادة 49.3، 
بينما كان املسلسل التشريعي يتجه، حتى قبل 
إلى  اللجوء  الحكومة  إعالن  من  قليلة  ساعات 
هذه املادة الدستورية، نحو تنظيم تصويت في 

الجمعية الوطنية.
إعادة  املهمة بعد  إدراكا منها لصعوبة  لكن، 
اللجنة  إليه  توصلت  توافقي  مشروع  إرسال 
اإليجابي  تصويتها  بعد  املشتركة  البرملانية 
تفعيل  الحكومة  كان على  الشيوخ،  في مجلس 
وصول  منذ  عشرة  الحادية  للمرة   49.3 املادة 
لتجنب  ماتينيون،  قصر  إلى  بورن  إليزابيث 

تصويت غير موات للنواب.
ماكرون  إيمانويل  اختار  وبالتالي، 
البالد  بإدخال  مجازفا  األسوأ«  »السيناريو 
بعد  جديدة،  واجتماعية  سياسية  أزمة  في 
الغضب  أثار  مما  الصفراء«،  »السترات  أزمة 
واالستياء لدى صفوف املعارضة، التي تقدمت 
لإلطاحة  محاولة  في  الثقة  لحجب  بمقترحني 
اعتماد  إبطال  الوقت  نفس  وفي  بالحكومة، 

النص املثير للجدل.

حجل الثقة 
هكذا، تم التوقيع على مقترح حجب الثقة من 
قبل 91 نائبا معارضا من خمس مجموعات في 
الجمعية الوطنية، وقد قدمت مجموعة »ليوت« 
)LIOT( أول مقترح »متعدد األحزاب« لحجب 
الثقة. أما الثاني فقد قدمه 88 نائبا من مجموعة 

.)RN( اليمني املتطرف للتجمع الوطني
يجب  الثقة،  بحجب  ما  مقترح  ينجح  ولكي 
أي  النواب،  أغلبية  تصويت  على  يحصل  أن 
يتوقف  الحالي،  السياق  وفي  صوتا.   287
اعتماد املقترح على التصويت اإليجابي لحزب 
مع  جنب  إلى  جنبا  )اليمني(،  »الجمهوريني« 
وائتالف  الوطني«،  »التجمع  نواب  جميع 
املنتخبني  املمثلني  وجميع  اليساري  »نوبس« 

عن مجموعة »ليوت«.
نجاح  فرصة  فإن  املراقبني،  وبحسب 
املقترحني، اللذين تم النظر فيهما في الجمعية 
السيما  ضئيلة،  تظل  اإلثنني،  يوم  الوطنية 
حزب  من  وخاصة  النواب،  من  العديد  وأن 
»الجمهوريني«، ال يزالون مترددين، بينما أبدى 

بعضهم رفضهم ملقترحات حجب الثقة.
ومع ذلك، فإنهم يتفقون على أن عناد الرئيس 
الذي  مشروعه،  تمرير  في  ماكرون  إيمانويل 
االنتخابية  حملته  في  الرئيسي  الوعد  يعد 
األخيرة، سيكون له تداعيات ضارة على الحياة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبالد، في 
وقت يتحمل قسم كبير من السكان العبء األكبر 

إلى  أدت  التي  أوكرانيا  في  الحرب  عواقب  من 
تضخم متسارع وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

اليومية  الحياة  ينتظر  الذي  اآلخر  التهديد 
محتمل  بتطرف  املرتبط  ذلك  هو  للفرنسيني 
املصممني  النقابات،  ولدى  الشارع  في  للتعبئة 
في  قدما  واملضي  االستسالم  عدم  على 
إلى حد تجميد قطاعات  حركتهم االحتجاجية، 
استراتيجية. وإذا كانت املظاهرات في السابق 
تبعت  التي  تلك  فإن  سلمي،  بشكل  مرت  قد 
أعمال  تخللتها  قد   49.3 املادة  إلى  اللجوء 
عنف واشتباكات بني املتظاهرين والشرطة في 
ما  منذ  تعاني  التي  باريس،  مدن، السيما  عدة 
النظافة،  يقرب من أسبوعني من إضراب عمال 
حيث تغرق شوارع عدة أحياء العاصمة تحت 

عشرات اآلالف من األطنان من النفايات.
الحكومة  قرار  يعتبر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تستمر  الذي  الدولة  رئيس  لصورة  صفعة 
شعبيته في التدهور، كما يتضح ذلك من نتائج 

آخر استطالع معهد )إيفوب(.
شعبية  أن  هذا  الرأي  استطالع  ويظهر 
تراجعت  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
وهو  الجاري،  مارس  خالل  باملائة   28 إلى 
مستوى لم يصل إليه منذ بداية العام 2019 في 

نهاية أزمة »السترات الصفراء«.
الفرنسيني،  من  باملائة   70 استياء  ومع 
نقاط   4 بمقدار  الدولة  رئيس  شعبية  تراجعت 
في شهر واحد، وانخفضت إلى ما دون العتبة 
الرمزية لـ 30 املائة، أما شعبية رئيسة وزرائه 
باملائة.  29 إلى  تراجعت  فقد  بورن  إليزابيث 

من  اعتبارا  الفرنسيني،  أعني  اتجهت  هكذا، 
الزوال  بعد  الرابعة  الساعة  على  االثنني  اليوم 
معركة  نتائج  ملتابعة  الوطنية،  الجمعية  نحو 
جديدة حول إصالح نظام التقاعد املثير للجدل.

 تواجه الحكومة الفرنسية ابتداء من اليوم   
مسبوقة   غير.  واجتماعية   سياسية  آثارا 
ملذكرتي حجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد 
استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير 
تصويت،  بدون  التقاعد  نظام  إصالح  مشروع 
فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا إلى 
التهدئة مع اشتداد التوتر االجتماعي في البلد.

الخميس  منذ  الصمت  ماكرون  لزم  وبعدما 
وهو الذي دفع الستخدام هذه املادة الدستورية، 

مجلس  رئيسي  إلى  موجهة  رسالة  في  أعرب 
فرانس  وتلقت  الوطنية  والجمعية  الشيوخ 
النص  يتمكن  أن  في  »رغبته  عن  نصها،  برس 
مساره  نهاية  إلى  املضي  من  التقاعد  حول 

الديموقراطي وسط احترام الجميع«.
نقابية  وتعبئة  املشاورات  من  شهرين  وبعد 
وأبرز  اإلصالح  مشروع  ضد  كثيفة  وشعبية 
عاما،   64 إلى   62 من  التقاعد  سن  رفع  بنوده 
حملت املعارضة بشدة على إقرار النص بدون 
اإلصالح  هذا  معارضو  ويعتبر  تصويت. 
للنساء  بالنسبة  خصوصا  عادل«،  »غير  أنه 

وللعاملني في مهن شاقة.
صف  وحدة  تبدي  أن  املعارضة  على  لكن 
بما  الراديكالي  اليسار  إلى  اليمني  أقصى  من 
حزب  نواب  من  ثالثني  حوالى  أصوات  يشمل 
من  لتتمكن  تقليدي(،  )يمني  »الجمهوريني« 
غالبية  سوى  تملك  ال  التي  الحكومة  إسقاط 
نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي إلصالح 

نظام التقاعد.
إذ  مستبعدا  السيناريو  هذا  مثل  ويبدو 
مذكرة  نتيجة  فرنسا  في  حكومة  أي  تسقط  لم 
بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 
1958، غير أنه ليس مستحيال في وقت يشتد 

الضغط على البرملانيني.
»الجمهوريني«  حزب  نائب  قال  واالثنني، 
أوريليان برادييه، الذي قاد املعارضة اليمينية 
حجب  مذكرة  لصالح  سيصوت  إنه  لإلصالح، 
)الحريات   Liot كتلة  قدمتها  التي  الثقة 
البحار  واملستقلني ومقاطعات وأقاليم ما وراء 
كهربائية«  »صدمة  إرسال  بهدف  الفرنسية(، 
قدمها  التي  للمذكرة  ليس  لكن  الحكومة،  إلى 

اليمني املتطرف.
حزب  نواب  عدد  أن  يعتقد  أنه  إلى  وأشار 
الذين سيصوتون ملذكرة حجب  »الجمهوريني« 
الثقة »قد يكون 15 تقريبا«، مضيفا »ال أعلم إذا 

ما كان هناك أكثر«.
حزب  نواب  تكتل  رئيس  دعا  جهته،  من 
»الجمهوريني« أوليفييه مارليكس، في صحيفة 
بـ«املسؤولية«،  للتحلي  زمالئه  فيغارو«،  »لو 
معتبر ا أن النواب الذين سيصوتون ألي مذكرة 
بحجب الثقة سيتخلون عن »صوت الشعب في 

طرفي الطيف السياسي«.

عدة  في  األحد  مجددا  متظاهرون  وتجمع 
مدن فرنسية وال سيما في باريس حيث وقعت 
السبت،  ومساء  والجمعة  الخميس  حوادث 

منددين بـ«إنكار الديموقراطية«.
عدة  تزال  ال  االجتماعية،  الجبهة  وعلى 
اضطرابات  تشهد  أساسية  اقتصادية  قطاعات 
وتوزيع  النفايات  وجمع  املواصالت  سيما  وال 
مصفاة  أكبر  وقف  معارضون  وباشر  الوقود. 
)شمال  النورماندي  في  تقع  فرنسا  في  تكرير 

غرب( وقد تتبعها مواقع أخرى.
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من األدنى في 
مختلف  بني  املقارنة  يمكن  ال  أنه  ولو  أوروبا، 
التقاعد  سن  رفع  الحكومة  وتبرر  األنظمة. 
مالية  لتراجع  التصدي  بضرورة  سنتني 

صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
تقاعد  النظام  إصالح  أن  محللون  ويرى 
سيتركان  عنه  نتجت  التي  واالحتجاجات 
بعدما  الثانية،  ماكرون  والية  في  يزول  ال  أثرا 
رمز  املشروع  هذا  من  الفرنسي  الرئيس  جعل 

السياسته اإلصالحية.
الجمعية  في  الغالبية  كتلة  رئيسة  وقالت 
أسئلة  على  ردا  بيرجيه  أورور  الوطنية 
صحافيني »لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو 

التصويت« على مذكرتي حجب الثقة.
وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة »يجب 
ماكرون  لجوء  احتمال  مع  املسؤولية«  تحمل 
تراجعت  وقت  في  الوطنية،  الجمعية  حل  إلى 
شعبيته في استطالعات الرأي إلى %28، أدنى 
عدة  تسببت  االثنني،   .2019 منذ  مستوياتها 
تظاهرات معارضة إلصالح نظام التقاعد ببلبلة 

حركة السير قرب مدينة رين )غرب(.
في  املشرفني  إضراب  بشأن  مخاوف  وثمة 
املدارس الثانوية في فرنسا عن العمل االثنني، 
في اليوم األول من اختبارات مواد التخصص 

في البكالوريا للعام 2023.
وطلبت هيئة الطيران املدني الفرنسية االثنني 
رحالتها  من   20% إلغاء  الطيران  شركات  من 
باريس-أورلي  ي  مطار  في  واألربعاء  الثالثاء 

ومرسيليا-بروفانس )جنوب شرقي(.
في  جديدة  تظاهرات  تخرج  أن  املقرر  ومن 
االتحادات  من  بدعوة  فرنسا  أنحاء  مختلف 

العمالية.

إصالح نظام تقاعد واالحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانيةإصالح نظام تقاعد واالحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانيةإصالح نظام تقاعد واالحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانية

عودة ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهالك الماء 

قيمة الف�اتري غري امل�شتخل�شة فاقت 650 ملي�ن درهم
n عماد عادل

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  أكد 
للشرب أنه عاد إلى تفعيل اإلجراءات املنصوص 
عليها قانونيا ملواجهة ظاهرة التأخر في أداء 
وذلك  السائل،  والتطهير  الشروب  املاء  فواتير 
بعدما تراكمت املبالغ غير املؤداة بذمة الزبناء 
درهم،  مليون   650 فاق  قياسي  مستوى  إلى 
مرحلة  تلت  التي  التمديد  آجال  استنفاد  رغم 

االستثناء املعتمدة خالل الجائحة الوبائية.
التأخير  غرامة  تطبيق  أن  املكتب  وأوضح 
في أداء فواتير استهالك املاء الصالح للشرب 
والتطهير السائل يعد أحد اإلجراءات املعمول 
مستحقاته،  الستخالص  املكتب  طرف  من  بها 
التجارية املعتمدة من  وذلك في إطار املسطرة 

طرف املكتب.
التدابير  إطار  وفي  أنه  املصر  ذات  وأضاف 
أجل  من  العمومية  السلطات  أقرتها  التي 
وانخراطا  كوفيد  جائحة  تداعيات  مواجهة 
تعليق  تم  فقد  التدابير،  هذه  في  املكتب  من 
مجموعة  إلى  باإلضافة  الغرامة  هذه  تطبيق 
من اإلجراءات األخرى املواكبة من أجل ضمان 
تعليق  وتفادي  املكتب  خدمات  استمرارية 
تزويد الساكنة بهذه املادة الحيوية بسبب عدم 
للظروف  أداء فواتير االستهالك، وذلك مراعاة 

التي فرضتها الجائحة.
وأشار املكتب إلى أن هذه اإلجراءات املؤقتة 
واملرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ 
مهمة من املتأخرات لدى زبائن املكتب، كما أدت 
أيضا إلى مراكمة مجموعة من املشتركني لعدة 
فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية 

وضعيتهم.
وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد املكتب إلى 
لشهور  التأخر  غرامة  تفعيل  إعادة  تأجيل 

وعمل  الصحي  الحجر  فترة  انتهاء  بعد  عدة 
على منح كافة التسهيالت والتحفيزات لألداء 
الذين  للمنخرطني  املستحقات  جدولة  وإعادة 

عبروا عن رغبتهم في ذلك. 
إال أنه ورغم هذا التمديد املطول، لم تستجب 
شريحة عريضة من املشتركني لهاته التراخيص 
مستحقات  من  بذمتها  ما  لتسديد  املؤقتة 
املكتب  خزينة  على  السلبية  تداعياتها  مع 
حوالي  املستخلص  غير  املبلغ  وصل  حيث 
االعتبار  بعني  األخذ  دون  درهم  مليون   650
دفع  الذي  األمر   ،2023 سنة  عن  املستحقات 

املعمول  اإلجراءات  تفعيل  إعادة  إلى  باملكتب 
يناير  فاتح  من  ابتداًء  تدريجية،  بصفة  بها 
2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على 
الفواتير التي استوفت أجلها واملتعلقة بسنة 

2022 وماقبل. 
واعتبر املكتب في بيان توضيحي أن الهدف 
من اللجوء إلى هذا اإلجراء يتمثل أساسا في 
استخالص مستحقات املكتب حتى يتسنى له 
تزويد  استمرارية  لضمان  بالتزاماته  الوفاء 
أحسن  في  الحيوية  املادة  بهذه  املواطنني 

الظروف.

وبهدف استخالص الفواتير املستحقة، فقد 
بلغت  األداء  نقط  من  مهمًا  عددًا  املكتب  رصد 
أكثر من 4000 نقطة معتمدة لتقريب الخدمات 
من الزبناء في إطار سياسة القرب التي ينهجها 
كافة  وتغطي  املدن  كافة  على  موزعة  املكتب، 
املراكز، كما أتاح املكتب لزبنائه الكرام إمكانية 
الفواتير  وأداء  استهالكهم  على حجم  االطالع 
على  منها  نذكر  إلكترونية  قنوات  عدة  عبر 
وبعض  للمكتب  الرسمي  املوقع  املثال  سبيل 
األوتوماتيكية  والشبابيك  البنكية  التطبيقات 

لألبناك وغيرها من التطبيقات.

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 07/م.ت.ص/ص/2023
جلسة علنية 

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
العروض  طلب  عن  املاء  -قطاع 
تراخيص  بصيانة  املتعلق 

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

التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال:  إلنجاز 
25.699.101,60درهم 

املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
256.900,00درهم

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي:

بمديرية  الصفقات،  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  املاء  قطاع  للشرب 
محمد  شارع  املعالجة،  بمحطة 

بلحسن الوزاني، الرباط: 
الهاتف:

(+212)0537667305ou06 

الفاكس:
(+212)0537667513

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
بالبناية  والصفقات  التزويد 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   (G)
شارع  للشرب  الصالح  واملاء 
 - الوزاني  بالحسن  محمد 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرباط 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
بالبناية  والصفقات  التزويد 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   (G)

شارع  للشرب  الصالح  واملاء 
 - الوزاني  بالحسن  محمد 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرباط 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
الثالثاء  يوم  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2023 ماي   02
بالبناية  الحادية عشر صباحا 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   (G)

واملاء الصالح للشرب. 
 تفتح األغلفة في آن واحد.

معلومات  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
النوعية  الصناعية،  املشتريات 
الوطني  للمكتب  والدعم 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
قطاع املاء 

الهاتف: 0537667254
الفاكس: 0537667220

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء: 
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/889/إ.د

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

عمالة إقليم تاوريرت
باشوية العيون

جماعة العيون سيدي ملوك
إعالن عن استشارة معمارية

رقم: 2023/02

13 أبريل 2023، على  يوم  في 
الساعة العاشرة صباحًا (10)، 
املجلس  رئيس  بمكتب  سيتــم 
سيدي  للعيون  الجماعي 
املهندسني  أظرفة   فتح  ملوك 
املعماريني املتعلقة باالستشارة 
دراسات   : ألجل  املعمارية  
بناء  أشغال  وتتبع  معمارية 
بجماعة  الجديدة  املقبرة  سور 

العيون سيدي ملوك.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بجماعة  الصفقات  مكتب  من 
العيون سيدي ملوك. كما يمكن 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
املتوقعة،  القصوى  امليزانية 

الضرائب،  احتساب  بدون 
املتعلقة  األشغال  إلنجاز 
محددة  باالستشارة 
درهم  ألف  ثمانمائة  في: 

(800.000,00درهم).
من محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  من  و102  و101 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349

العمومية.
يمكن للمتنافسني:  

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   o
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور. 
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   o

باملكتب املذكور. 
o إما تسليمها مباشرة لرئيس 

املعمارية  االستشارة  لجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
االلكتروني  اإليداع  إما   o
لعروضهم عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchepublics.

 gov.ma
يوم:  ستتم  امليدانية  الزيارة 
الساعة  على   2023 أبريل   03
العاشرة صباحا حيث سيكون 
رئيس  بمكتب  اللقاء  مكان 

جماعة العيون سيدي ملوك.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   6 املادة    في  عليها 

االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/894/إ.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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من اأجل حماية الموارد الطبيعية والمحمية وخلق اقت�صاد 

تناف�صي وتح�صين الولوج اإلى الخدمات العمومية

مطالب بااللتفات لو�صعية م�صجد تطرح اأكثر من �صوؤال؟
مبارك العمري

»تكساس«  واحد  الوحدة  حي  سكان  يطالب 
»راس  املجاورة  والشوارع  الحجري  والحي 
األول  ادريس  شارع   - اسكيكيمة«   - الخيمة 
املعروف بشارع بوكراع،  بمدينة العيون، الجهات 
بـ  اختصاصه،  منطلق  من  طرف  كل  املسؤولة، 
»إيالء مزيد من االهتمام  ملسجد الدرهم«، الفتني 
إلى »بعض النقائص البارزة منها تآكل وتالشي 
مثار  والتي أصبحت وضعيتها  املسجد،  زرابي 
ألداء  املسجد  القاصدين  املواطنني  تساؤالت 
فريضة الصالة«. وبهذا الخصوص عبر البعض 
عن »عدم استساغة أداء الصلوات الخمس فوق 
أفرشة بالية ومتسخة  التتناسب وقدسية املكان، 
وذلك  بسبب تقادمها ، حيث لم يتم تغييرها منذ 

ما يزيد عن 10  سنوات«. 
لهذا  املجاورين  السكان  من  عدد  وأشار 
مدينة  مساجد  أكبر  بني  من  يعد  الذي  املسجد، 
العيون، في تصريحات متفرقة، إلى استعجالية 
العناية  ظل  في  وذلك  املسجد،  بنظافة  االهتمام 
الجهات،   بكافة  »بيوت هلل«  بمختلف  الرسمية 
وفاعل  جامعي  طالب  الزروالي-  »م.  يقول 

جمعوي«. »إن  أفرشة املسجد أصبحت تنبعث 
املصلني  أنوف  تزكم  باتت  كريهة،  روائح  منها 
أثناء تأدية الصلوات الخمس، األمر الذي جعل 
صغيرة  سجادات  إحضار  إلى  يعمدون  أغلبهم 
»ورغم   السجود«، مضيفا  أثناء  بها  لالستعانة 
األحياء  شباب  من  املحسنني  بعض  تطوع 
لكن  املتالشية،  الزرابي  هذه  لتنظيف  املجاورة، 
منها،  املتوخاة  األهداف  تبلغ  لم  املبادرة  هذه 

مجملها  على  بادية  السوداء  البقع  مازالت  إذ 
نتيجة كثرة استعمالها لسنوات خلت دون أن يتم 
بارك هلل  »أهل  آخر  مواطن  ويقول  استبدالها«. 
الداه« إن  الوضعية املزرية التي وصل إليها  هذا 
من  أكثر  تطرح  األفرشة   مستوى  على  املسجد  
سؤال، في ظل عدم اهتمام  املشرفني واملسؤولني 
شيد  الذي  املحسن  ينتظرون  وكأنهم    بالجهة، 
املغربية  الهندسة  وفق  الدينية  املعلمة  هذه 

األصيلة،  بأن يقوم بتجديد وصيانة مستلزماتها 
في ظل غياب العناية الالئقة«.  

هذا ويأمل سكان املناطق املجاورة، بأن يشكل  
لكافة مرافق  لرد االعتبار  »فرصة  شهر رمضان  
املسجد، ومده بكل املستلزمات الضرورية  لجعل 
مرتاديه يؤدون الصالة في أجواء روحانية تتسم 
تشويش  أي  عن  بعيدا  والطمأنينة،  بالسكينة 

كيفما كانت طبيعته«.

عبداللطيف الكامل

اختتمت املناظرة الجهوية للتنمية املستدامة 
أشغالها  انعقدت  والتي  ماسة،  سوس  لجهة 
مارس2023،   13 اإلثنني  يوم  أكادير،  بمدينة 
الورشات  أشغال  عن  منبثقة  توصيات  بإصدار 
ملختلف  فعالة  مشاركة  عرفت  التي  الثالث، 
وهيئات  محلية  سلطات  من  بالجهة،  الفعاليات 
ومؤسسات عمومية، وجامعية، ونسيج جمعوي 
االعالم  ووسائل  ومهنيني  اقتصاديني  وفاعلني 

وثلة من الشباب.
للتشاور  فضاء  الثالث  الورشات  وشكلت 
»أهمية   املشاركون  أوضح  حيث  اآلراء،  وتبادل 
تكريس  إلى  يهدف  الذي  الوطني  الورش  هذا 
التنمية املستدامة وتنزيل اإلستراتيجية من أجل 
النهوض بجميع القطاعات الحيوية التي تشكل 
ماسة،  سوس  بجهة  لالقتصاد  الفقري  العمود 
تتبوأ  التي  الواعدة  الجهات  من  تعتبر  التي 
أن  الدولة من أجل  اململكة وتراهن عليها  وسط 
تلعب دورا تنمويا واقتصاديا، خاصة أنها تربط 

بني شمال اململكة وجنوبها.«
»وتميزت املناظرة الجهوية للتنمية املستدامة 
موضوعاتية  ورشات  ثالث  حول  دارت  التي 
وهي: حماية املوارد الطبيعية املحمية واملثمنة، 
الترابية  واملجاالت  التنافسي  االقتصاد  تعزيز 
والتراث  العمومية  الخدمات  تثمني  املستدامة، 
الثقافي، بنقاش مستفيض حول معظم القضايا 
املستدامة«،   بالتنمية  الصلة  ذات  واملواضيع 
حيث خلص املشاركون من خاللها إلى  مجموعة 
الصيغة  إلغناء  والتوصيات  املقترحات  من 

الجديدة لالستراتيجية الوطنية املستدامة.
تطرقت  التي  األولى  الورشة  أوصت  وهكذا 
بـ  ومثمنة«  محمية  طبيعية  ملوضوع«موارد 
الفالحية  اإلنتاجية  املنظومة  استدامة  »تعزيز 
وعقلنة استعمال املوارد املائية  - ضرورة تأهيل 
العنصر البشري من اجل خلق اقتصاد تنافسي 
املوارد  حماية  على  العمل   - الكفاءات  وتكوين 
الطبيعية والتنوع البيولوجي -إدماج محميات 
حماية   – الوطنية  االستراتيجية  ضمن  االركان 
املائية والحفاظ عليها من خالل ترشيد  املوارد 
دعم   - العادمة  املياه  ومعالجة  املاء  استعمال 

املناطق األكثر تأثرا بالتغيرات املناخية - وضع 
مخطط جهوي في مجال استعمال التربة - تثمني 
بالجهة  واملتجددة  الجديدة  الطاقات  استعمال 
االولوية  إعطاء   - الشمسية  الطاقة  وخاصة 
لتحسني البنية التحتية من اجل جذب االستثمار 
والتضامنية  البيولوجية  الفالحة  تشجيع   -
إدماج   - الفالحية  للنفايات  حلول  وإيجاد 
مفاهيم التنمية املستدامة ضمن مناهج التربية 
في  التطبيقي  العلمي  البحث  إدراج   - والتعليم 
مستوى  على  املستدامة  التنمية  مشاريع  بناء 
املجال الترابي للجهة في اطار مقاربة تشاركية 
نظام  في  اإلعتبار  بعني  الجهوي  البعد  أخذ   -
للتنمية  الحكامة لتنزيل االستراتيجية الوطنية 
املستدامة- دعم وتقوية االقتصاد األزرق وتعزيز 
خلق   - الساحلية  للمناطق  املستدام  النمو 
 - األركان  محمية  غرار  على  النخيل  محمية 
تشجيع الزراعات البديلة املستدامة في الواحات  
املائية  التضامن بني الجهات في تدبيراملوارد   -

وتأهيل العنصر البشري«.
وأوصت الورشة الثانية التي تطرقت ملوضوع 
مستدامة«  ترابية  ومجاالت  تنافسي  »اقتصاد 
القانونية  الترسانة  وتفعيل  تحيني  بضرورة« 

املستوى  على  املستجدات  مع  يتالءم  بما 
البشري من  العنصر  تأهيل   - الوطني والدولي 
البحث  وتشجيع  تنافسي  اقتصاد  خلق  أجل 
التمكني  ضرورة  مع  الكفاءات  وتكوين  العلمي 
صناعية  مناطق  خلق   - للمرأة  االقتصادي 
االستثمار  تشجيع  قصد  ومندمجة  مستدامة 
تقوية آليات  املنخفض الكربون داخل الجهة  - 
العمل   - األخضر  باالقتصاد  خاصة  تحفيزية 
وتحفيز  تمويل  آلليات  والترويج  تطوير  على 
ترسيخ   - املستدامة  املشاريع  االستثمارفي 
في  العمومية  السياسات  بني  اإللتقائية  مقاربة 
املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  إطار 
الترابية  الجماعات  بني  الثروات  توزيع   -
 - مستدامة  مجالية  عدالة  وخلق  عادل  بشكل 
التنمية  بخصوص  والفاعلني  املتدخلني  تكوين 
القرار على املستوى  املستدامة، خاصة متخذي 
بعض  في  الشباب  املقاولني  مواكبة   - الترابي 
 - املستدامة  والفالحية  الصناعية  املبادرات 
مستدامة  مشتركة  مشاريع  تطوير  تشجيع 
على  الناجحة  النموذجية  للمشاريع  والترويج 
وضع آلية  املستوى املحلى، الوطني والدولي - 
البيئي  الجانب  إدراج   - والتقييم  للتتبع  فعالة 

وتشجيع  السياحي  التصنيف  معايير  ضمن 
السياحة القروية وتثمني املواقع االيكولوجية - 

تسريع رقمنة اإلدارة والجماعات الترابية«.
التي  الثالثة  الورشة  أشغال  وأكدت  هذا 
والتراث  العمومية  »الخدمات  ملوضوع  تطرقت 
الثقافي »، في توصياتها  على  »مواكبة تطبيق 
 - املعتمدة  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االهداف 
تحسني وتأمني الولوج للخدمات العمومية، على 
الولوج  تأمني   - املجتمع  وسالمة  االمن  رأسها 
و حماية  للشرب  والصالحة  النظيفة  املياه  الى 
في  التحتية  البنيات  تحسني   - املائية   الفرشة 
ذوي  االفراد  ولوج  ضمان  و  التربوي  املجال 
ضمان   - املدارس  الى  الخاصة  االحتياجات 
صياغة   - الساكنة  متناول  في  طاقي  عرض 
صياغة   - البيئة  على  تحافظ  صناعية  برامج 
برامج محاربة التلوث في السواحل والشواطيء 
وأعالي البحار واملحيط - صياغة و تنفيذ برامج 
تحسني   - الحضري  املجال  في  التراب  إعداد 
 - الطبيعية  املنشآت  وحماية  البيئية  السياحة 
مستوى  على  النفايات  تدبير  خدمات  تحسني 
الترابية  الفوارق  تقليص   - املحلية  الجماعات 
على  العمومية  الخدمات  الى  الولوج  مجال  في 
الجهوية  الحكامة  تعزيز   - الجهوي  املستوى 
على  هادفة  برامج  وصياغة  املستدامة  للتنمية 
مستوى الجهة  - صياغة ميثاق وطني للخدمات 
بالتنمية  الخاصة  البرامج  تنسيق   - العمومية 
واملجالس  الترابية  املستويات  بني  املستدامة 
املنتخبة املحلية و الجهوية و املصالح الخارجية  
 - العمومية  والخدمات  السياسات  تقييم   -
الخاصة  التمويل  مصادر  الى  الولوج  تحسني 
بالتنمية املستدامة  - تحيني القوانني و املراسم 
 - العمومية  بالخدمات  الخاصة  التطبيقية 
مواكبة مشاريع املجتمع املدني الخاصة بالتنمية 
املستدامة و املجالية  - إشراك الشباب في آليات 
اتخاذ القرار  - توعية الساكنة في مجال حماية 
استدامة الخدمات العمومية   - التراث والبيئة  
مع  الطبيعية  الكوارث  وقوع  عند  خصوصا 
 - الحديثة  التكنولوجيات  االعتبار  بعني  األخذ 
النظر  وإعادة  الصحية  التغطية  تعميم  مواكبة 
في املنظومة الصحية - حماية التراث االمازيغي 
في  النوع  مقاربة  مراعاة   - املحلية  والثقافات 

السياسات املحلية«.

مبدينة العيون

الر�صيدية.. �صباك جديد  يف مناظرة التنمية املستدامة بسوس ماسة 
للم�صتهلك  

 

بحضور ممثلي السلطات املحلية و مندوبية الصناعة والتجارة 
ومهنيني وتجار، افتتحت الجمعية الجهوية لحماية املستهلك شباك 
املستهلك صباح يوم األربعاء األخير بمدينة الرشيدية  . و »يشكل 
هذا الشباك آلية للقرب موضوعة رهن إشارة املواطنني، تتوخى، 
باألساس، القيام بمهام اإلخبار والتوجيه، وتلقي الشكاوى«. كما  
املواطنني،   لدى  االستهالك  ثقافة  إرساء  الشباك  إحداث هذا  يروم 
ويعد تفعيال، بالخصوص، للقانون رقم 31.08 الصادر سنة 2011 

واملتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك«.
املهني  املستهلك  شباك  إحداث  »يعد   مسؤول  مصدر  وحسب 
كثمرة للتعاون بني الفيدرالية الوطنية لجمعيات املستهلك، ووزارة 
الصناعة والتجارة، التي انخرطت في مأسسة هذا الفضاء وفتحه 
عام هي  الشباك بوجه  مهام  أن  كما   ، املستهلكني  في وجه عموم 
استقبال املشتكني و الباحثني عن املعلومة وتوجيه املستهلك نحو 

األفضل و األحسن«.
لحماية  الجهوية  الجمعية  رئيس  أشار  باملناسبة،  كلمة  وفي 
املستهلك »ح الزاوي« إلى »أن هذا اإلحداث يأتي في إطار االحتفال 
سنة،  كل  من  مارس   15 يصادف  الذي  للمستهلك  العاملي  باليوم 
كما أن افتتاح أول شباك باملنطقة يعد ثمرة مجهودات  الجمعية 
طرف  من  بها  حظيت  التي  والثقة   ، املستهلك  لحماية  الجهوية 
ما  املستهلك،  لحماية  امللكية  والجامعة  والتجارة  الصناعة  وزارة 
أتاح للجمعية افتتاح اول شباك مستهلك مهني بإقليم الرشيدية«، 
مضيفا »أن هذا يعتبر من بني أهم النقط التي أدرجت باالتفاقية 
لحماية  املغربية  والجامعة  والتجارة  الصناعة  وزارة  بني  املبرمة 
املستهلك«، علما بأن »الجمعية تقوم بالدفاع عن حقوق املستهلك 
وتقديم  واالبتزاز،  والتدليس  الغش  أشكال  جميع  من  وحمايتها 
عرضة  يكون  ال  حتى  للمستهلك  وتوجيهات  ونصائح  معلومات 
رقم  القانون  بموجب  املهنيني،  غير مشروعة من بعض  ملمارسات 

.»08-31
 فجر مبارك

ورزازات.. قافلة طبية لفائدة 
نزيالت ونزالء ال�صجن المحلي

استفاد 475 نزيال ونزيلة بالسجن املحلي بورزازات من خدمات 
قافلة طبية متعددة االختصاصات، نظمتها مندوبية وزارة الصحة 
والحماية االجتماعية باإلقليم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس 
إلعادة إدماج السجناء وجمعية القابالت فرع ورزازات، وذلك يوم 
الجمعة 17 مارس، والتي »تأتي في إطار برنامج صحي سطرته 
املندوبية وعملت على تنزيله منذ مدة ، املوّجه لفائدة الفئات الهشة 
البرد والتقلبات املناخية التي عرفتها بالدنا  وللتخفيف من حدة 

مؤخرا«. 
التي  »القافلة  أن  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  وأكد مصدر مسؤول 
السجناء  كرامة  صون  شأنها  من  التي  املختلفة  املبادرات  تعزز 
والعمل على إعادة إدماجهم سّخرت لها املندوبية اإلقليمية لوزارة 
الصحة والحماية االجتماعية، أزيد من 50 طاقما طبيا، تمريضيا، 
إداريا وتقنيا، فضال عن أجهزة طبية ومعدات لوجيستيكية حديثة، 
ووحدات طبية متنقلة مجهزة بالفحص بالصدى ومختبر للتحاليل 
»أن عدد املستفيدين من الفحوصات  الطبية«. وأوضح املتحدث  
مجموعه  ما  بلغ  عدة  تخصصات  هّمت  التي  الصحية  والخدمات 

475 مستفيدا ومستفيدة«.
وتوزعت الفحوصات التي تم القيام بها ما بني 96 فحصا على 
والسكري،  الغدد  بالنسبة ألمراض  24 فحصا  و  العيون  مستوى 
إطار  في  فحصا   19 و  الصوتي  بالصدى  فحصا   18 إلى  إضافة 
التشخيص والكشف املبكر عن سرطان الثدي، فضال عن 11 فحصا 
التدخالت  باقي  وتوزعت  الرحم.  عنق  سرطان  عن  الكشف  هّمت 
بالنسبة لتخصص  19 فحصا  ما بني  بها  القيام  تم  التي  الطبية 
األنف  أمراض  اختصاص  في  فحوصات  سبعة  و  الباطني  الطب 

األذن والحنجرة باإلضافة إلى 349 فحصا في الطب العام.
»وقد خّلفت هذه القافلة الطبية التي ُنظمت بتراب إقليم ورزازات 
صدى طيبا في أوساط النزالء، إناثا وذكورا، الذين استفادوا من 
تم  والذين  لفائدتهم،  برمجتها  التي  املختلفة  الصحية  الخدمات 
آالمهم  من  التخفيف  شأنها  من  التي  األدوية  من  كذلك  تمكينهم 

وعالج األمراض التي يعانون منها«.
 وحيد مبارك
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حكمة التدبير المتوازن:

في الحاجة اإلى اتحاد كتاب المغرب

 د. أحمد العاقد  
شهدت الساحة الثقافية، في اآلونة األخيرة، 
نقاشا عموميا مفتوحا حول حال اتحاد كتاب 
من  مجموعة  تعميم  نتيجة  ومآله  المغرب 
يسعى  التنفيذي،  مكتبه  باسم  البيانات 
بعضها إلى ضمان استمرارية قيادة االتحاد 
رغم أنف الجميع وخارج القواعد المؤطرة 
للمنظمة الثقافية العريقة وألخالقيات العمل 
الثقافي. والمالحظ أن الجوانب القانونية 
نالت النصيب األوفر من هذا النقاش إذ تم 
االستناد إلى المقتضيات القانونية بشكل 
أحيانا  متعسفة  وبأشكال  أحيانا،  وجيه 
الحديث  مشروعية  ضمان  بهدف  أخ��رى، 
باسم المكتب التنفيذي والدفاع عن قراراته 
المتخذة. وقد أدى صدور البيانات والبيانات 
المضادة باسم المكتب التنفيذي إلى اتساع 
الهوة بين الرئيس واألغلبية المطلقة ألعضاء 
المكتب التنفيذي. األمر الذي يحتم على جميع 
القانون  عليه  لما ينص  االحتكام  األطراف 
توفير  أجل  من  صريح،  بشكل  األساسي، 
المؤتمر  لعقد  لإلعداد  السليمة  الشروط 
على  العمل  وبالتالي  االستثنائي،  الوطني 
أزمته  م��ن  المغرب  كتاب  ات��ح��اد  إخ���راج 

المصطنعة. 
التي  الندوة  بعد  مثيرا، خاصة  كان  لقد 
االتحاد  لجريدة  الثقافي  الملحق  عقدها 
االشتراكي حول اتحاد كتاب المغرب، وبعد 
المطلقة  لألغلبية  التصحيحية  المبادرة 
رئيس  خ��روج  التنفيذي،  المكتب  داخ��ل 
تتضمن  ببيانات  المغرب  كتاب  ات��ح��اد 
مغالطات قانونية وادعاءات ال أساس لها من 
الصحة، مستغال عدم اطالع الرأي العام على 
وثيقتي القانون األساسي والقانون الداخلي 
لالتحاد، وممارسا هوايته المفضلة في لي 
أعناق النصوص القانونية بما يخدم هواه 
ويغطي على منزلقاته الكثيرة التي تشرف 
على نهايتها. ورفعا لكل مغالطات وادعاءات 
في  قراءة موضوعية  أقدم  أن  آثرت  زائفة، 
القانونين األساسي والداخلي التحاد كتاب 
المتعلقة  المقتضيات  خاصة  المغرب، 
بالرئيس والمكتب التنفيذي، مساهمة مني 
في تنوير الرأي العام الثقافي حول حدود 

الصالحيات والمهام المنوطة بكل منهما.
المقتضيات  تفاصيل  في  الدخول  وقبل 
المسار  ب��أن  التذكير  ينبغي  القانونية، 
بوصفها  المغرب،  كتاب  التحاد  القانوني 
على  حرص  وحداثية،  ديمقراطية  منظمة 
تعزيز القيادة الجماعية والتدبير التشاركي 
للمنظمة الثقافية التي ظلت في طليعة القوى 
الوطنية الوفية لثقافة االختالف والمناهضة 
اتحاد  قوانين  كانت  ولذلك،  الواحد.  للفكر 
كتاب المغرب، إلى حدود مؤتمره الوطني 
أعضاء  انتخاب  على  تنص  عشر،  الثامن 
ليقوم  واح���دة،  دفعة  التنفيذي  المكتب 
بعد ذلك هذا األخير بانتخاب الرئيس من 
أن  أثبتت  الممارسة  أن  أعضائه. غير  بين 
االختالف في وجهات النظر بعض األحيان، 
وأن النرجسية والبحث عن الزعامة أحيانا 
كثيرة، كانت عوامل أدت إلى تغلغل السلوك 
االنقالبي داخل قيادة اتحاد كتاب المغرب. 
طرف  من  التنفيذي  المكتب  انتخاب  فآلية 
المؤتمر جعلت كل أعضائه يتمتعون بنفس 
الشرعية، وجعلت انتخاب الرئيس من طرف 
المكتب التنفيذي رهينة بتوفر األغلبية داخله 
وبضمان استمرارية هذه األغلبية. األمر الذي 
يضع الرئيس واستمرارية رئاسته التحاد 
أعضاء  باقي  رحمة  تحت  المغرب  كتاب 
المكتب التنفيذي الذين متى صنعوا أغلبية 

جديدة انقلبوا على الرئيس الذي انتخبوه 
سابقا.              

كتاب  اتحاد  عاشها  التي  الحالة  إنها 
المغرب بعد المؤتمر الوطني السابع عشر مع 
حدوث األزمة داخل قيادته وتبادل االتهامات 
بين الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الذي 
انتخبه بخصوص حالة الجمود التي سهدتها 
المنظمة الثقافية آنذاك. ونتذكر جميعا القرار 
الذي اتخذه المكتب التنفيذي، في اجتماعه 
بتاريخ 24 أكتوبر 2009، والقاضي بإقالة 
عبد الحميد عقار من مهمته بصفته رئيسا 
هذه  في  يهم  وال  المغرب.  كتاب  التحاد 
الخالفات وطبيعة  أن نحدد حجم  الواقعة 
الدوافع ومدى توفر العوامل الموضوعية أو 
األنانيات المفرطة، بل األهم أن نستحضر أحد 
االعتبارات التي أسس عليها آنذاك أعضاء 
المكتب التنفيذي قرار إقالة الرئيس، وهو 
ينتخب  الذي  هو  التنفيذي  »المكتب  كون 
رئيس اتحاد كتاب المغرب«، وكون اجتماعه 
أعضائه«  أغلبية  بحضور  قانونيا  »يكون 
)الفصل 9 من القانون األساسي لالتحاد(، 
)الفصل 8 من  و«يتخذ قراراته باألغلبية« 
القانون(. ويتشكل هذا االعتبار من شقين 
قانونيين مختلفين: يتعلق الشق القانوني 
األول بمبدأ توازي األشكال الذي يحيل إلى 
ينتخب  ال��ذي  هو  التنفيذي  »المكتب  أن 
رئيس اتحاد كتاب المغرب«، والذي يفيد بأن 
المكتب التنفيذي له الحق في إقالة الرئيس 
على غرار حقه في االنتخاب؛ بينما يرتبط 
الشق القانوني الثاني بمشروعية وقانونية 
التنفيذي  المكتب  يتخذها  التي  القرارات 
والتي يقرنها أساسا بتحقق شرط األغلبية.      
عضوات  أن  الواقعة،  هذه  بعد  وقع  ما 
وأعضاء اتحاد كتاب المغرب، في المؤتمر 
الوطني الثامن عشر المنعقد سنة 2012، 
اتفقوا على تغيير الشق القانون األول بإقرار 
العام  المؤتمر  طرف  من  الرئيس  انتخاب 
وليس من طرف المكتب التنفيذي، واإلبقاء 
على الشق القانوني الثاني الذي يؤكد على 
ضرورة اتخاذ قرارات اتحاد كتاب المغرب 
وما  التنفيذي.  المكتب  أغلبية  طرف  من 
نستنتجه من المقتضيات القانونية الجديدة 
عشر  الثامن  الوطني  المؤتمر  أقرها  التي 

خالصتان أساسيتان: 
تنصيص  في  تتمثل  األول��ى  الخالصة 
القانون األساسي على انتخاب الرئيس من 
طرف المؤتمر الذي يكون يحقه له، ولوحده، 
إقالته إعماال لمبدأ توازي األشكال، مما يحمي 
الرئيس المنتخب من أهواء ونزوات أعضاء 
مخططات  في  والتفكير  التنفيذي  المكتب 
معينة لالنقالب عليه، وبالتالي ضمان شروط 

االستقرار لقيادة المنظمة الثقافية؛  
تعزيز  في  تتجلى  الثانية  والخالصة 
مبدأ القيادة الجماعية لكل أعضاء المكتب 
التنفيذي أو معظمهم من خالل إقرار مبدأ 
األغلبيته المطلقة، احترازا عن أي استفراد 
تسلطه  أو  االتحاد  بتدبير شؤون  للرئيس 
على المكتب التنفيذي أو اتخاذه للقرارات 

بشكل منفرد.   
إنها حكمة التدبير المتوازن التي تحمي 
الرئيس من سطوة المكتب التنفيذي، وتحمي 

الرئيس  تسلط  من  المغرب  كتاب  اتحاد 
واالستفراد بتدبير شؤونه من خالل إلجامه 
عن ممارسة السلطة المطلقة التي تقع على 
النقيض من ثقافة االختالف وفكر التعدد التي 
ناضلت من أجلها المنظمة الثقافية العتيدة. 
فالقانون األساسي لم يفرد بابا أو فصال 
ولم  الرئيس،  مهام  أو  بصالحيات  خاصا 
صالحيات  عن  منه  الثالث  الباب  يتحدث 
لبس  ال  عنوانا واضحا  بل حمل  الرئيس، 
فيه: »المكتب التنفيذي وصالحياته ومهام 
الفصل  ال��ب��اب  ه��ذا  وتضمن  أعضائه«. 
»مهام  عنوان:  يحمل  الذي  عشر  الحادي 
فيه  ويتطرق  التنفيذي«،  المكتب  أعضاء 
الرئيس بوصفه عضوا  لبعض صالحيات 
لدى  االتحاد  )تمثيل  التنفيذي  المكتب  في 
السلطات اإلدارية والقضائية، إدارة مجلة 
واالتفاقيات،  المراسالت  توقيع  »آفاق«، 
رئاسة االجتماعات، تنسيق العمل(. وينص 
هذا الفصل بشكل صريح، ال يقبل المزايدة 
اللغوية والقانونية، على أن للمكتب التنفيذي 
صالحيات واسعة تتجاوز الرئيس إذ يتخذ 
المكتب التنفيذي قرار تجميد مكاتب الفروع، 
ويتلقى طلبات االستقالة من عضويته، ومن 
عضوية المجلس اإلداري، ولجنة العضوية 

والتحكيم. 
القانون  أما باقي األبواب والفصول من 
على  واضحة  بعبارات  فتنص  األساسي، 

الصالحيات الواسعة للمكتب التنفيذي: 
يوزع المهام فيما بين أعضائه، وال يوزعها 

الرئيس )الفصل الثامن(؛  
يتخذ قراراته باألغلبية المطلقة، وال مجال 

ألي قرار منفرد للرئيس )الفصل الثامن(؛ 
يسهر المكتب التنفيذي على تنفيذ القرارات 
العام،  المؤتمر  عن  الصادرة  والتوصيات 
وحده  للرئيس  السهر  هذا  موكوال  وليس 

)الفصل العاشر(؛ 
يهيئ القانون الداخلي لالتحاد، وال يهيئه 

الرئيس لوحده )الفصل العاشر(؛ 

العضوية  طلبات  تقدم 
أو االستقالة إليه، وال تقدم 
حصريا إلى الرئيس )الفصل 

الثالث والفصل الرابع(؛
يحق له وللجنة العضوية 
قرارا  يتخذا  أن  والتحكيم 
إلغاء  أو  لتجميد  باألغلبية 
ألي  وج��ود  وال  العضوية، 
في  للرئيس  حصري  دور 
هذا األمر )الفصل الرابع(؛

اإلداري  المجلس  دع��وة 
في  واح��دة  مرة  لالجتماع 
السنة على األقل، أو لدورة 
طلب  على  بناء  استثنائية 
المجلس  أع��ض��اء  أغلبية 

اإلداري، وال حق للرئيس أن يقوم بالدعوة 
من تلقاء نفسه )الفصل الثاني عشر(؛

ومقترح  الثقافي  البرنامج  مشروع  يعد 
الميزانية لعرضهما على المجلس اإلداري 

للمصادقة )الفصل الثالث عشر(؛
تقدم طلبات تأسيس الفروع إلى المكتب 
التنفيذي الذي يمكنه مراجعة التسيير المالي 
واالطالع على األنشطة الثقافية للفروع بصفة 

منتظمة )الفصل الرابع عشر( ...
إنها نماذج من المقتضيات الكثيرة التي 
يتعلق  فيما  األساسي  القانون  يتضمنها 
التنفيذي،  للمكتب  الواسعة  بالصالحيات 
والتي تؤكد على ضرورة التدبير الجماعي 
لشؤون اتحاد كتاب المغرب. فأين نحن من 
المقتضى  ومن  القانونية،  الضوابط  هذه 
من  العاشر  الفصل  في  ال��وارد  القانوني 
القانون األساسي التحاد كتاب المغرب والذي 
ينص على إعداد المكتب التنفيذي للتقريرين 
األدبي والمالي لعرضهما على المؤتمر، حين 
يتم اإلصرار على التوجه نحو عقد المؤتمر 
االستثنائي بطريقة تحكمية تقصي أغلبية 
سيكون  مصداقية  وأي  التنفيذي،  المكتب 
لعرض التقرير األدبي في غياب إشراك الكاتب 

العام، وعرض التقرير المالي في غياب إشراك 
أمينة المال، وإشراك باقي أعضاء المكتب 

التنفيذي؟
إن القانوني الداخلي لالتحاد، المؤسس 
على مقتضيات القانون األساسي، يؤكد بدوره 
الجماعية  المقاربة  تكريس  ض��رورة  على 
المنظمة  ش��ؤون  تدبير  في  والتشاركية 
من  والعشرون  الثاني  فالفصل  الثقافية. 
القانون الداخلي يقر، بصريح العبارة، على 
أن »المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد 
يتخذ  المؤتمرين.  بين  فيما  المغرب  كتاب 
ألعضائه  ملِزمة  وتكون  باألغلبية،  قراراته 
الغائبين بعذر أو بدونه. وال يحق ألي عضو 
غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته«.
وبناء على كل ما سبق، من الواجب على 
مثقفات ومثقفي اتحاد كتاب المغرب صيانة 
صورة المنظمة الثقافية التي ظلت في طليعة 
المدافعين عن دولة القانون والمؤسسات. 
ومن واجبهم المبادرة إلى مواجهة االستهتار 
االحتيال  أساليب  ورفض  بالمسؤوليات، 
واالدعاءات، ووقف هدر الزمن الثقافي الذي 
عابرة مصيرها  لنزوات  عمر طويال خدمة 
التبخر. فاألزمة الراهنة التي يعيشها اتحاد 
كتاب المغرب تقتضي القطع مع األنانيات 
المفرطة والمزاجيات القاتلة، والحرص على 
التطبيق السليم للمقتضيات القانونية التي 
ستظل المدخل الحقيقي الستعادة المبادرة 
الثقافية. وتقتضي حكمة التدبير المتوازن 
العمل من أجل إيجاد حل جماعي مسؤول 
من  العتيدة  الثقافية  المنظمة  ي��ص��ون 
بلغت  التي  النرجسية  المقيتة،  النرجسية 
حدا ال يطاق حين بدأت تجاذل في وطنية 
المثقفات والمثقفين وأدخلتها في المزايدات 
الفارغة والمجازفة. فقد آن األوان ليستعيد 
اتحاد كتاب المغرب مكانته داخل المجتمع، 
عن  مترافعا  العام،  الثقافي  الفضاء  وفي 
التنوير والتحديث والتقدم والتنمية الشاملة. 
والخطوة األولى نحو استعادة هذه المكانة 
اإلنصات لصوت العقل، وتبديد أوهام الزعامة 
بترك التشوف إلى المفقود، وحدوث الوعي 
بأولوية المصلحة العامة للمؤسسات على 

المصالح الضيقة للذوات.   

عضو اتحاد كتاب المغرب
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 حكمة التدبير المتوازن التي 
تحمي الرئيس من سطوة المكتب 

التنفيذي، وتحمي اتحاد كتاب المغرب 
من تسلط الرئيس واالستفراد بتدبير 
شؤونه من خالل إلجامه عن ممارسة 

السلطة المطلقة التي تقع على النقيض 
من ثقافة االختالف وفكر التعدد 
التي ناضلت من أجلها المنظمة 

الثقافية العتيدة. 
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افتتحت  بآيت عتاب إقليم أزيالل، فعاليات الدورة 
الثانية لمهرجان إثران الوطني للمسرح وفنون الشارع 

بآيت عتاب.
وتميز حفل االفتتاح الخميس الماضي، بتكريم كل من 
مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، والفنان الكوميدي 

محمد الجم.
ويعود هذا المهرجان في نسخته الثانية، تحت شعار 
"المسرح غادي يجي حتى لعندك"، بعد انقطاع اضطراري 

دام أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد19-.
وهكذا، تم خالل حفل االفتتاح، تكريم السيدة سيمو 
عرفانا بتضحياتها وأعمالها الجديرة بالثناء من أجل 

تنمية ساكنة منطقة آيت عتاب مسقط رأسها.
واستحقت السيدة سيمو تكريما نابضا بالحياة نظير 
مساهمتها في تنمية مدينة أزيالل وعرفانا بالتضحيات 
التي قدمتها ومساهمتها في تطوير وإشعاع  الكبيرة 

المملكة.
وعلى إيقاع هتافات وصيحات الفرح، استقبلت ساكنة 
آيت عتاب الوجه البارز في الساحة المسرحية المغربية، 
محمد الجم الذي تم االحتفاء به هو اآلخر تقديرا لمسيرته 

الفنية المتميزة وإسهاماته في المسرح المغربي.

وأعربت السيدة سيمو ، عن تشريفها بالتكريم الذي 
آيت  التكريم في  به، معربة عن سعادتها بهذا  حظيت 

عتاب مسقط رأسها.
يعد  الذي  االعتراف  بهذا  سعادتها  عن  أعربت  كما 
بالنسبة إليها ذا أهمية خاصة، مذكرة أن هذا التكريم هو 
دعوة للمرأة القروية من أجل المساهمة بشكل إيجابي 

في إشعاع مدينتها وبلدها.
وتخللت هذه األمسية فقرات موسيقية متنوعة تميزت 
الغنية  ال��ذاك��رة  من  مستوحاة  فنية  ع��روض  بتقديم 

للموسيقى المغربية، أمتعت الجمهور الحاضر.
وتشارك عدة فرق مسرحية في هذه التظاهرة التي 
أزيالل(  )إقليم  عتاب  آيت  لمنطقة  إشعاع  خلق  تروم 

وجعلها مدينة لإلبداع الفني بامتياز.
كما سيتم خالل هذه الدورة ، وعلى مدى ثالثة أيام، 

تنظيم معارض وورشات وأنشطة ثقافية.
ويروم مهرجان إثران الوطني للمسرح وفنون الشارع 
إثراء المشهد الثقافي والفني الوطني، وتمكين عموم 
المواطنين من اكتشاف التعدد الثقافي بجهة بني مالل-
خنيفرة، وبالتالي النهوض بالسياحة على مستوى إقليم 
أزيالل عموما ومدينة آيت عتاب على وجه الخصوص

 جالل كندالي 

أصدر الفنان المغربي أيمن السرحاني جديده الفني 
تحت عنوان "لوكيطو دي أمور" .

طرف  من  انتظار  بعد  الفني،  العمل  هذا  ويأتي 
على  لجديده،حيث حرص  السرحاني  أيمن  جمهور 
تثمين   من خالل  الجديد مختلفا،  إبداعه  يكون   أن 
تثبيت العالقات الدبلوماسية الجيدة بين الدولتين 
العريقتين المغربية و اإلسبانية، إذ نجح أيمن  في 
دمج لونين موسيقيين غاية في الصعوبة بالنسبة 
ألي فنان، الفالمينجو و اللهجة الشرقية المغربية .

نجم الراي أيمن السرحاني،و بعد نجاح مانديكش أ 
الفاكانسيا ،تعود لوكيطو دي أمور بموضوع اختاره  

المتحوى ألغنيتهالجديدة.
وقد تم تصوير الفيديو كليب بمدينة ماربيا حيث 
تم توثيق مرافقها العمرانية العريقة وسط إيقاعات 

الفالمينجو بنكهة فنية مغربية.
في تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، أكد أيمن 
"، ما هي  أمور  "لوكيطو دي  أغنية  أن  السرحاني، 
إال بداية للعودة المنتظرة إلى الساحة الفنية  وإلى 

جمهوره. 
و أبرز أيمن السرحاني، أن  األغنية هي نتاج لجولة 
و دراسة في جميع أنحاء الدولة اإلسبانية ،و كذلك 
ارتأى  أن يمزج فيها  بين الثرات  المغربي و اإلسباني 
،سيما أن جنوب إسبانيا له ارتباط وثيق بالمغرب. 
وكشف نجم الراي المغربي في ذات التصريح، أن 
األغنية أعجب بهذه األغنية، مغاربة و إسبان، كما 
وظفت  الفالمينجو و اللهجة الشرقية المغربية  في 

هذه  األغنية ، كما قمت بتصوير الفيديو كليب  الخاص 
باألغنية بماربيا  اإلسبانية، حيث أبرز الفيديو كليب،  
الثقافة الفنية والموسيقية لمنطقة األندلس بجنوب 

إسبانيا، كما تولى مهمة اإلخراج حسن الكرفطي.
السرحاني وشركة  بين  تعاون  ثاني  هذا  وُيعتبر 
"السعدي لإلنتاج"، بعد نجاح أغنية "انتيا لمعلمة" 

التي كانت من إنتاج نفس الشركة  .

سهام القرشاوي

حسب بيان صحافي أصدره المنظمون ونشروه في مختلف مواقعهم اإللكترونية،  
فقد احتضنت مدينة الرباط النسخة األولى من أيام السينما اإلفريقية و ذلك في 

الفترة الممتدة ما بين 12 و 16 مارس 2023 .
و حسب نفس المصدر فإن هاته التظاهرة تدخل« في إطار برنامج الرباط عاصمة 
الثقافة اإلفريقية خالل عام 2022 الذي كان برعاية جاللة الملك محمد السادس، وهو 
يروج للمعرفة الفنية للقارة اإلفريقية، و يعزز خلق التآزر والتعاون بين بلدان الجنوب 
التي تساهم في استدامة صناعة السينما بها، و يكرم جميع األحداث السينمائية 

في القارة اإلفريقية بهدف بناء شراكات قوية و استراتيجية، مع اقتراح هذا الحدث 
كمنصة جديدة متاحة للمهنيين األفارقة في صناعة السينما«.

تضمن برنامج النسخة األولى أليام السينما اإلفريقية ، ، الذي تتعاون وزارة 
الشباب والثقافة واإلتصال و مؤسسة هبة إلطالقه، موائد مستديرة ، دروس فنية 
المفتوحة  القصيرة  واألفالم  إفريقية  روائية  ألفالم  عروض  وكذا  عمل،  وورشات 
بين  التواصل  فرص  يهدف خلق  للمهنيين  برنامج موجه  على  ، عالوة  للجمهور 

الفاعلين في مجال السينما اإلفريقية لبناء شراكات دائمة مع المهنيين المغاربة.
و توزعت أنشطة التظاهرة اإلفريقية ما بين أماكن مختلفة في العاصمة الرباط، من 
بينها: سينما النهضة، وهو فضاء متعدد التخصصات صالح للعروض السينمائية 

والحية والحفالت الموسيقية. 
مقهى  La scène و يستضيف الحفالت الموسيقية وانشطة ثقافية و فنية متنوعة 

من توقيع الكتب وعروض مسرحية و قراءات شعرية وغيرها
بالممارسات  والتوعية  لإلبداع  التخصصات  متعدد  فضاء  وهو  الب،  هيبة  و 

الفنية على مدار السنة.
استوديو هبة وهو استوديو تسجيل مجهز بأجهزة عالية المستوى و يمكنه 
و تسجيالت  الموسيقي  التوضيب  و  للتسجيل  دورات  و  فنية  إقامات  استضافة 

صوتية للسينما ..

س. القرشاوي

انطلق بالمعهد الثقافي الفرنسي للدارالبيضاء يوم األربعاء مساء 
على الساعة السابعة والنصف، معرضا للصور تحت عنوان الصالة 

في مكان آخر.
و حسب تعريف المنظمين للتظاهرة فإن المعرض يقدم نظرة مختلفة 

للتفاعالت بين االديان للمناطق المحيطة للبحر األبيض المتوسط، 
اليهودية  و يأتي المعرض في زمن  تتشابك فيها الديانات الثالث: 
والمسيحية واإلسالم و يتزايد فيه الخوف ما بين حاملي هاته الديانات .
و بالتالي فالصور، حسب نفس التعريف، تقدم سلسلة من الصور 
لألماكن المقدسة ، انطالقا من سنوات من التحقيقات األنثروبوليجية، 
ديانة  لمتديينين من  يتبث استضافة  تاريخي  تواجد  و تكشف عن 
معينة أخرى والعكس صحيح، وقد كانت هاته الظاهرة متواجدة و 
إبراهيم  يتم تقليدها منذ العصر اإلبراهيمي، حيث استقبل سيدنا 
عليه السالم تحت خيمته ووفقا لإلنجيل والقرآن ثالثة زوار غامضين 

يعتبرون مالئكة .
و يبرز بأن هاته المواقف حقيقية بيد أنها هشة وتهدد باستمرار 

العداء لآلخر وعدم الرغبة في التعايش و التأكيد على التقسيم.

أصدر الفنان المغربي أيمن السرحاني جديده الفني 

طرف  من  انتظار  بعد  الفني،  العمل  هذا  ويأتي 
على  لجديده،حيث حرص  السرحاني  أيمن  جمهور 
تثمين   من خالل  الجديد مختلفا،  إبداعه  يكون   أن 
تثبيت العالقات الدبلوماسية الجيدة بين الدولتين 
العريقتين المغربية و اإلسبانية، إذ نجح أيمن  في 
دمج لونين موسيقيين غاية في الصعوبة بالنسبة 

نجم الراي أيمن السرحاني،و بعد نجاح مانديكش أ 
الفاكانسيا ،تعود لوكيطو دي أمور بموضوع اختاره  

وقد تم تصوير الفيديو كليب بمدينة ماربيا حيث 
تم توثيق مرافقها العمرانية العريقة وسط إيقاعات 

في تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، أكد أيمن 
، ما هي 
إال بداية للعودة المنتظرة إلى الساحة الفنية  وإلى 

و أبرز أيمن السرحاني، أن  األغنية هي نتاج لجولة 
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الفنان المغربي أيمن السرحاني يصدر
 »لوكيطو دي أمور « ويصرح  »لالتحاد االشتراكي«

وظفت الفالمينجو و اللهجة ال�شرقية
 المغربية في عملي الجديد
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اآيت عتاب: تكريم مديرة الوثائق 
الملكية بهيجة �شيمو والفنان 
الكوميدي محمد الجم     

 ناقش صحافيون وأكاديميون وباحثون مغاربة 
وإسبان ،خالل لقاء جرى مؤخرا  بتطوان ، "حضور 
وأدوارها   " المغربي  اإلعالم  في  اإلسبانية  اللغة 
في تقريب مجتمعي البلدين الصديقين ،وكذا دعم 

الصحافة عامة للعالقات االستراتيجية بينهما .
وأجمع المتدخلون خالل التظاهرة ، التي تنظم 
الذي  اإلسبانية  للغة  الدولي  المؤتمر  على هامش 
ستحتضنه مدينة قاديس )جنوب إسبانيا ( خالل 
باللغة  المكتوبة  الصحافة  أن  ،على  المقبلة  األيام 
بشكل  البلدين  وصحافة  خاص  بشكل  اإلسبانية 
،ووسيلة  الثقافتين  بين  للتواصل  عام تعد جسرا 
البلدين  لكال  الثقافية  الخصوصيات  للتعرف على 
والتاريخ  المتوسطية  الجغرافية  تجمعهما  الذين 
والعيش المشترك وتوحدهما كذلك القيم اإلنسانية 

السمحاء .
بشأن  المهتمة  الصحافة  أن  المتدخلون  وأبرز 
البلدين الجارين وبشكل خاص الصحافة الناطقة 
باإلسبانية في المغرب، تطلع بدور هام وأساسي في 
تمتين العالقات اإلنسانية بين المغرب و إسبانيا 
وإبراز خصوصيات وتقاليد وأعراف المجتمعين،كما 
تطلع بالدور الهام في دعم التعاون والشراكة في 

المجالين االقتصادي والتربوي وباقي المجاالت التي 
تثير اهتمام المغرب وإسبانيا .

ورأى المتدخلون أن الصحافة المعنية بموضوع 
المهم  بدورها  االطالع  في  تستمر  أن  يجب  اللقاء 

تتسم  منطقة  في  والتفاهم  التقارب  تحقيق  في 
بالحركية االجتماعية المضطردة و بتدفق الهجرة 
في االتجاهين ،و في كونها صلة وصل بين الشمال 
تتمثل  تاريخية  يحملها مسؤولية  ،مما  والجنوب 
في نشر الوعي بالقضايا و المواضيع التى تتعلق 

بالهوية الحضارية والخصوصيات الثقافية .
تكرس  أن  يجب  الصحافة  إن  المتدخلون  وقال 
الشراكة االستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها 
البلدان ، وعليها كذلك أن تعكس الصورة الحقيقية 
والكاملة عن البلدين الجارين، وتبرز بالبند العريض 

أن المغرب وإسبانيا فعال شريكان استراتيجيان.
وفي هذا السياق ، أكد رئيس شعبة اللغة اإلسبانية 
وآدابها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ، عبد 
الرحمان الفاتحي، أن اللقاء هو حلقة أخرى مهمة 
من حلقات التقارب بين الصحافيين واألكاديميين 
حول  اآلراء  وتبادل  واإلسبان  المغاربة  والخبراء 

قضايا مهمة للبلدين وللشعبين .
وأضاف الفاتحي ، أن اللقاء له أهمية خاصة أيضا 
ألنه يفتح الطريق للمجتمع الحيوي في البلدين ، 
من حجم وقيمة رجال اإلعالم واألساتذة الجامعيين 
، لسبر أغوار خصوصيات لغة التحاور وحمولتها 

واالجتماعية  واإلنسانية  والثقافية  الحضارية 
والعلمية ، مشددا على أن اللغة رابط ال محيد عنه 
من روابط حسن الجوار والتعاون بين المملكتين 

المغربية واإلسبانية.
من جانبه ، قال رئيس جمعية صحافيي منطقة 
قاديس دييغو كالفو إن اللقاء يأتي في إطار سلسلة 
من اللقاءات التي يعقدها صحافيو البلدين بانتظام 
، وهو دليل على أن البلدين تحدوهما نفس الرغبة 
والعزيمة واإلرادة لتحقيق التقارب المثالي ، خاصة 
وأن ما يجمع البلدين متين ومتشعب ،معتبرا أن 
للصحافة دور أساسي في تعزيز هذا التفاهم وبلورة 

هذه اإلرادة المشتركة على أرض الواقع .
ورأى أن المغرب وإسبانيا لهما كذلك في الوقت 
الحاضر مسؤولية تاريخية وبالغة األهمية ألنهما 
يعطيان الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها 
الدول الجارة و أن تكون عليه العالقات بين الشمال 
والجنوب والتعاون البينحدودي ، مشددا على أن 
صحافة البلدين مهمة وأساسية في بناء مسارات 
على  أكثر  والتعرف  واالط��الع  والتقارب  االلتقاء 
مميزات وخصائص ثقافة البلدين التي فيها الكثير 

من المشترك.

لقاء بتطوان يبرز دور �شحافة المغرب واإ�شبانيا في دعم العالقات اال�شتراتيجية بين البلدين
 ناقش صحافيون وأكاديميون وباحثون مغاربة 
حضور 
وأدوارها 
في تقريب مجتمعي البلدين الصديقين ،وكذا دعم 

وأجمع المتدخلون خالل التظاهرة ، التي تنظم 
الذي  اإلسبانية  للغة  الدولي  المؤتمر  على هامش 
خالل 
باللغة  المكتوبة  الصحافة  أن  ،على  المقبلة  األيام 
بشكل  البلدين  وصحافة  خاص  بشكل  اإلسبانية 
،ووسيلة  الثقافتين  بين  للتواصل  عام تعد جسرا 
البلدين  لكال  الثقافية  الخصوصيات  للتعرف على 
والتاريخ  المتوسطية  الجغرافية  تجمعهما  الذين 
والعيش المشترك وتوحدهما كذلك القيم اإلنسانية 

بشأن  المهتمة  الصحافة  أن  المتدخلون  وأبرز 
البلدين الجارين وبشكل خاص الصحافة الناطقة 
باإلسبانية في المغرب، تطلع بدور هام وأساسي في 
تمتين العالقات اإلنسانية بين المغرب و إسبانيا 

العا�شمة المغربية تحت�شن اأول 
ن�شخة الأيام ال�شينما االإفريقية

معر�ش لل�شور يتبث اأن التعاي�ش 
بين االأديان تقليد تاريخي قديم 
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انطلقت، يوم األحد 19 مارس 
الجاري بمكتبة البابطين المركزية 
 18 ال��دورة  فعاليات  بالكويت، 
لمؤسسة البابطين الثقافية )دورة 
معجم البابطين لشعراء العربية 
في عصر الدول واإلمارات(، وهي 
بالمتوجين  التي احتفت  الدورة 
بجوائز المؤسسة في دورتيها 17 
و18 مع احتفاء خاص بشاعري 
وابن  الملك  سناء  اب��ن  ال���دورة 
مليك الحموي، لنفض الغبار عن 
تجربتهما كشاعرين واكبا عصر 
االنحطاط في عصر المماليك ولم 
يلتفت إلى تجربتيهما بما يكفي 
التي  المهمة  وهي  الدراسة،  من 
آلت المؤسسة منذ 34 سنة على 

الشعري  للتراث  صونا  تحملها 
والتعريف به لدى األجيال الجديدة 
وتجسير التواصل بين الشعراء 
اإلعالم  وزير  كلمة  في  جاء  كما 
الرحمن  عبد  الكويتي  والثقافة 
المطيري، والتي أكد من خاللها 
الثقافية في  المشاريع  على دور 
دعم االنتقاالت داخل الدول، مشيدا 
بالتجربة الكويتية في هذا المجال 
ومقدما نموذج مؤسسة البابطين 
الدور  بهذا  آمنت  التي  الثقافية 
ووضعت من خالله الكويت على 
خارطة الثقافة العالمية المنفتحة 

على كل الجغرافيات الثقافية.
إن االنفتاح على هذه الجغرافيات 
الثقافة،  تمنحها  التي  الشاسعة 
البابطين  مؤسسة  رئيس  يقول 

الثقافية، الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، 
ال يعني التخلي عن الهوية الثقافية العربية، 
بل التفاعل في ظلها مع باقي الثقافات في أفق 
اللغة  ودعم  والتعايش  السالم  ثقافة  إرس��اء 

العربية وحوار الحضارات.
وأضاف رئيس المؤسسة أن جهود المؤسسة 
في هذا الباب لسبر  أغوار الشعر العربي، في كل 
مراحله، وضمنها يندرج إصدار معجم البابطين 
واإلم��ارات،  الدول  عصر  في  العربية  لشعراء 
«الذي استغرق عشر سنوات قبل أن يخرج في 
25 مجلدا متضمنا قرابة 10 آالف شاعر عاشوا 
ما بين 1258م و1800، ويغطي مرحلة زمنية 
مهمة تاريخيا على مختلف األصعدة السياسية 
واالجتماعية والثقافية، معجم ينضاف إلى أعمال 
سابقة حاولت تقديم المشهد الشعري في العصر 
الحديث والمعاصر» »«معجم البابطين للشعراء 
العرب المعاصرين«» و«معجم البابطين لشعراء 

العربية في القرنين 19 و20»».
توزيع  أيضا  شهدت  االفتتاحية  الجلسة 
النقد  الشعر وفي  الفائزين في  الجوائز على 

فيه مناصفة  الذي توج  الشعري 
المغربي مصطفى رجوان  الناقد 
وانسجام  ««الشعرية  كتابه  عن 
ال��ن��ص  الخطاب/لسانيات 
وشعرية جون كوهن«»، والناقد 
المصري أحمد درويش عن كتابه 
التراثي  الشعر  مع  »«محاورات 
والمعاصر«،» باإلضافة إلى جوائز 
وأحسن  للشباب  قصيدة  أحسن 
ديوان، والتي فازت بها الشاعرة 

السودانية روضة الحاج.
 ك���ان ل��ج��م��ه��ور ال��ش��ع��ر من 
وديبلوماسيين  وشعراء  مثقفين 
برسالة  إيمانهم  يحملون  ممن 
ال��ش��ع��ر ف��ي ص��ن��اع��ة ال��ج��م��ال، 
موعد مع أمسيتين شعريتين من 

ضفاف شعرية فرقتها الجغرافيا 
ووحدها الشعر من مصر، الكويت، 
العراق،  سوريا،  لبنان،  المغرب، 
اليمن، تونس، السودان، اإلمارات 

والسعودية.
ال��دورة  أشغال  تواصلت  كما 
18 بعقد ندوتين حول الشاعرين 
المحتفى بهما ابن مليك الحموي 
محاولة  في  الملك،  سناء  واب��ن 
األدب  م��ع��ال��م  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ب��ض 
ندوة  إلى  باإلضافة  المملوكي، 
ثالثة حول فضاءات الشعر العربي 
في المغرب واألندلس ورابعة حول 
معجم البابطين وفضاءات الشعر 
العربي في مصر وبالد المشرق 
اإلسالمي وشبه الجزيرة العربية.

أطفأ الموت، صباح يوم أمس في بغداد، نجمة أدبية عربية المعة، ولدت سنة 1939 
بمدينة الناصرية جنوب العراق، ويتعلق األمر بالروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي،  
بعد مسيرة أدبية طويلة أثرى خاللها المكتبة العربية بعدد كبير من األعمال الروائية 

والقصصية والشعرية والنقدية وكتب السيرة. 
وعاش الراحل في بغداد وبيروت وتونس، لفتت مجموعته القصصية االولى »السيف 
والسفينة«، التي صدرت سنة 1966، االنتباه إليه وكتب عنه آنذاك الروائي الفلسطيني 
الراحل غسان كنفاني مقااًل أشاد فيه بهذا الكاتب الذي جاء إلى األدب من الفنون 

الجميلة.
فيصل  الملك  مدرسة  في  األولي  تعليمه  تلقى  تشكيلي،  وفنان  عراقي  كاتب  هو 
ببغداد،  الجميلة  الفنون  ثم دخل معهد  أيضًا.  بالناصرية  فالمتوسطة  بالناصرية، 

فأكاديمية الفنون الجميلة وحمل إجازة جامعية في الفنون التشكيلية.
وقد بدأ النشر في الصحف العراقية والعربية، وأشرف على تحرير الصفحة الثقافية 

في جريدة »األنبار الجديدة«، و«الفجر الجديد«.
بدأ الكتابة في العشرينات من عمره، وذلك سنة 1962 بقصة »الخدر«، ومجموعة 
قصصية بعنوان »السيف والسفينة » سنة 1966، تلتها رواية »الوشم« ثم »وجوه 
مجموعة بورتريهات عراقية. كانت أول زيارة له بالمغرب سنة 1976، حيث  مرت« 
تمكن من ربط عالقات مع أدباء مغاربة من خالل قراءته لهم، فقد كان يجمعهم قاسم 
مشترك وهموم واحدة تتجلى في التوحد واقتراب القصاصين والروائيين من بعضهم 
البعض، وسحق حدود التقوقع والقطرية، من أجل االنفتاح على اآلخر، خدمة لتطوير 
الجنس القصصي المحبوب.إذ لم يكن جيل الستينات قطريا، وإنما يكاد يكون عربيا، 
فكل الذين كتبوا في تلك الفترة كانوا متقاربين في أعمارهم وهمومهم، ومعاناتهم 
من أجل طرح تجاربهم، التي كانت تئن تحت ثقل الرقابة االجتماعية من جهة، ورقابة 

النقد الماركسي من جهة ثانية.
مارس التدريس والصحافة والعمل الدبلوماسي في لبنان وتونس. فكان المستشار 
الصحفي العراقي في بيروت بين 1983 و1985. كما كان عضوا في اتحاد الكتاب 

العراقيين ونقابة الصحفيين في العراق وجمعية الفنانين التشكيليين بالعراق. 
لقد تعددت أعمال الربيعي، لكّن الخيط الرابط بينها كان رصد تحوالت المجتمع 
العراقي والعربي. وكانت روايته »الوشم« التي طبعت في عشرات الطبعات من أبرز 

األعمال العربية التي عبرت عن مناخ الهزيمة واألنكسار بعد حرب حزيران 1967.
ومن أبرز أعماله أيضًا نذكر: »األنهار«، و«القمر واألسوار«، و«نحيب الرافدين« 

و»من سومر إلى قرطاج«.
الربيعي الذي توفي في بغداد بعدما عاد إليها منذ حوالي سبع سنوات، غادر 
العراق اواخر السبعينيات وعمل في السلك الديبلوماسي العراقي في بيروت وشهد 
االجتياح االسرائيلي وتفجير السفارة العراقية في بغداد، وهي المأساة التي توفيت 
فيها بلقيس زوجة الشاعر نزار قباني لينتقل بعد ذلك مطلع ثمانينيات القرن الماضي 
إلى تونس إلدارة المركز الثقافي العراقي. بعد فترة وجيزة، انتقل إلى بغداد من جديد 

لكنه فضل هجر الوظيفة والعيش في تونس.
عاش الربيعي في تونس وكتب في معظم الصحف التونسية ونشر أعمااًل روائية 
وقصصية ونقدية وتزوج من القاصة التونسية رشيدة الشارني التي أنجب منها 
أصغر أبنائه سومر. وقد كان الربيعي تونسي الهوى وحصل على الجنسية التونسية 
منتصف التسعينيات وعمل لحوالي عشرين عامًا في وزارة الثقافة »مجلة الحياة 

الثقافية«. 
وطيلة سنوات حصار العراق كان الربيعي بمثابة الواجهة الثقافية لبالده رغم 
تقاطعه مع النظام العراقي، لكنه لم ينخرط في المعارضة العراقية ولم يعد للعراق 

إال في السنوات األخيرة فقط. 

تتويج الناقد م�شطفى رجوان بجائزة النقد ال�شعري

يواصل النقد المغربي ترسيخ منجزه في العالم العربي، من خالل تميزه في 
مختلف المحافل األدبية التي تشتغل على المشروع الشعري في شقه النقدي، 
فقد توجت جائزة البابطين في دورتها 18 المقامة حاليا بالكويت من 19 إلى 
21 مارس الجاري، الناقد المغربي مصطفى رجوان بجائزة النقد الشعري عن 
كتابه »«الشعرية وانسجام الخطاب لسانيات النص وشعرية جان كوهن«،» الذي 
توخى منه المؤلف تصحيح مسار قافلة من الدراسات الجامعية وتوجيهها نحو 
االستعمال الصحيح للعدة الوافدة من ثورة اللسانيات في الغرب، محاوال الجمع 
بين لسانيات النص والشعرية المنحدرة من البالغة، مقدما وصفة تحافظ على 

مفاهيم لسانيات النص وهوية الشعر في الوقت نفسه.

البابطين الثقافية تعقد دورتها 18:

الكويت: 
حفيظة الفارسي

إن االنفتاح على هذه 
الجغرافيات الشاسعة 
التي تمنحها الثقافة، 
ال يعني التخلي عن 
الهوية الثقافية العربية، 
بل التفاعل في ظلها 
مع باقي الثقافات في 
أفق إرساء ثقافة السالم 
والتعايش ودعم اللغة 

العربية وحوار الحضارات

كان   لجمهور
   الشعر   من   مثقفين  
 وشعراء   وديبلوماسيين  
 ممن   يحملون   إيمانهم  
 برسالة   الشعر   في   صناعة  

 الجمال،   موعد  
 مع   أمسيتين   شعريتين  
 من   ضفاف   شعرية  
 فرقتها   الجغرافيا  

 ووحدها   الشعر   
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الجديدة،  مدينة  احتضنت 
ن��ه��اي��ة األس���ب���وع ال��م��ن��ص��رم، 
لملتقى  ال�15  ال��دورة  فعاليات 
احتفت  ال��ت��ي  دكالة«  »شاعر 
بالشاعر الراحل حكيم عنكر، من 
خالل تسليط الضوء على ديوانه 
»مدارج الدائرة« الذي تم نشره 

بعد وفاته.
ويعود الملتقى المنظم من قبل 
للتواصل  اإلسماعيلية  جمعية 
بالجديدة  االجتماعية  والتنمية 
بسبب  الغياب  من  سنتين  بعد 
لالحتفاء  كوفيد19-،  جائحة 
بالشعر والموسيقى، بمشاركة ثلة 
من الشاعرات والشعراء المغاربة.  
إطار  وف��ي  بالمناسبة،  تم  كما 
االحتفال باليوم العالمي للمرأة، 
تكريم كل من الفنانة التشكيلية 
فوزية نجحي، ومصممة األزياء 
احتفاء  مبتهج،  الزهراء  فاطمة 
وتقديرا لمساريهما المتميزين.

و أبرز رئيس الملتقى بوشعيب نفساوي، أن هذه التظاهرة الفنية التي تطفئ شمعتها 
ال15 هذه السنة، والتي أصبحت موعدا سنويا مهما في األجندة الثقافية لمدينة الجديدة، 
تهدف إلى االحتفاء بالشعر والشعراء وخلق جسور التواصل بينهم وبين عشاق الكلمة 

سواء في الشعر الفصيح أو الزجل.
وأضاف نفساوي، أن الدورة ال15 من ملتقى شاعر دكالة، تروم باألساس تكريس ثقافة 
االعتراف بالشاعرات والشعراء من خالل االحتفاء بمساراتهم وإنتاجاتهم في مجال كتابة 
القصيدة، مضيفا أنها تشكل أيضا مناسبة الكتشاف مواهب شابة في مجال الكتابة، من 
فعاليات  إطار  في  المنظمة  المسابقة  هذه  أن  وأوضح  الشباب.   الشعراء  مسابقة  خالل 
المهرجان منحت الفرصة للشعراء الشباب لصقل مواهبهم اإلبداعية بحضور أسماء وازنة 

من الشاعرات والشعراء الذين حلوا ضيوفا على هذه الدورة.
دكالة منذ  أنه واكب ملتقى شاعر  التاشفيني،  الشاعر سعيد  أكد  وفي تصريح مماثل، 
انطالقه، مبرزا أن المهرجان ساهم على مر الدورات في اكتشاف أسماء جديدة في عالم 

الشعر، والذين تألقوا بعدها وأصبحت لهم دواوين شعرية.
وأضاف أن الملتقى يشكل جسرا للتواصل وصلة وصل بين شعراء من أجيال ومشارب 
مختلفة، مشيرا إلى أن الملتقى يعد منصة للتواصل والتبادل بين الشعراء ونافذة للشعراء 

الشباب لولوج عالم الشعر. 

رحيل الروائي والقا�ص العراقي 
عبد الرحمن مجيد الربيعي

الدورة الـ15  لملتقى »�شاعر دكالة« 
تحتفي بال�شاعر الراحل حكيم عنكر

مع بداية التسعينيات، 
تخلصت القصيدة من رواسب 
اإليديولوجيا وصارت تبحث عن 
صوتها المفرد وتسمو بالكتابة 
نحو مراقي اإلبداع والدهشة 
الجمالية، بحسب األستاذ 
الباحث أحمد زنيبر. ولم يتأت 
ذلك إال انطالقا من مجموعة 
من األسئلة من قبيل: كيف 
تحقق التحول داخل القصيدة 
المغربية، وما طبيعته؟ ما هي 
المرجعيات التي »يتبضع« منها 
الشعراء لكتابة قصيدة تعبر 
عن انشغاالتهم الجمالية؟ 
ما نوع األسئلة التي راهن 
عليها الشاعر كأفق شعري 
مفتوح على التجارب العالمية 
والكونية؟ 

المحرر الثقافي

املغربية  القصيدة  اعترى  الذي  التحول  هذا 
ديوان  صاحبة  الزياني،  فدوى  الشاعرة  سجلته 
املغربية  القصيدة  أن  أكدت  التي  »ماتريوشكا«، 
في  ساهموا  شعراء  أيدي  على  تأسيسها  تم 
إنتاج  قصيدة استطاعت أن تعبر  عن الصراعات 
املجتمعية، مما أسهم في إنتاج فكر شعري حديث 

يعبر عن الذات املغربية. 
الرواد  عن  الحديث  نستطيع  ال  »إننا  وقالت 
أن  دون  املغربي  الشعر  في  املؤثرة  والتجارب 
نستحضر تجارب شعراء من قبيل محمد بنطلحة، 
محمد  اللعبي،  اللطيف  عبد  الرباوي،  علي  محمد 
السرغيني، عبد هلل زريقة، عبد الكريم الطبال، عبد 
القادر وساط، مبارك وساط، محمد بنيس،  فضال 
شعريا  مسارا  لنفسها  صنعت  أخرى  تجارب  عن 
متطورا، وساهمت في وضع بنى شعرية منسجمة 
مع املنحى اإلبداعي للقصيدة املتحررة واملنفتحة«.
العسري،  عمر  والناقد  الشاعر  يرى  املقابل،  في 
املعاصر  املغربي  الشعر  تاريخ  على  مّر  زمنيًا  أنه 
أكثر من قرن تقريبا، وهي فترة مهمة رافقتها طفرة 
والشعراء  األعمال  من  العديد  فيها  ظهرت  مثيرة 
له  كان  خاص،  بميسم  الفن  هذا  وسموا  الذين 
امتداد عند بعض الشعراء دون غيرهم. ثم تحول 
أهمية  تقل  ال  أخرى  تجارب  إلى  االهتمام  هذا 
املغربي  الشعر  وبقي  واملؤصلني،  املؤسسني  عند 
ديناميا يروم في كل تجربة وحقبة تاريخية إعادة 

خرق كتابة سائدة، وخلق أفق جمالي جديد«.
أما الشاعر سامح درويش، فيعتبر أن القصيدة 
في  االستقالل،  فترة  منذ  ساهمت،  املغربية 
عن  نسبيا  بعيدا  حديث،  شعري  ملشهد  التأسيس 
ذلك االنغالق واالنطواء في جبة الفقيه.  وقد شكلت 
نخبة من الشعراء طالئع هذا التأسيس، يمكن أن 
نذكر منهم أحمد املجاطي وعبد هلل راجع ومحمد 

الطوبي ومحمد امليموني وآخرين.
الطالئع،  لجيل  املوالي  الجيل  استطاع  وقد 
التفرد في رسم مالمح  بحسب درويش، شق آفاق 
أن  ويمكن  الحديث،  املغربي  للشعر  معاصرة 
عبد  مثل  الشعراء  من  عدد  تجارب  هنا  نستحضر 

بنطلحة،  محمد  زريقة،  هلل  عبد  اللعبي،  اللطيف 
صالح   ، نجمي  حسن  الحمري،  عنيبة  محمد 
ومازال  وآخرين.  العاصمي،  مالكة  بوسريف، 
املشهد الشعري املغربي يتنوع بتنوع تجاربه التي 
شعرية  تجربة  فرز  اتجاه  في  مجملها  في  تصب 

مغربية لها فرادتها«.
االلتفات  في  هل  الفرادة؟  هذه  تتجلى  فأين 
الجمالي الذي تمارسه القصيدة على نفسها؟ أم في 

ارتيادها لشعريات أخرى مغايرة؟
هلل،  حبيب  سكينة  املغربية  والكاتبة  الشاعرة 
تؤمن بالبعد الكوني للتجربة الشعرية، وبأن الشعر 
يمكن  ذلك  مع  أنه  وترى  بعينه.  بلٍد  إلى  ينتمي  ال 
القصيدة،  من  مُعّين  لنمٍط  تصنيفاٍت  عن  الحديث 
كالهايكو في اليابان، أو »الالنداي« الخاص بنساء 
البشتون في أفغانستان، أو أشعار العيطة في جهة 

الشاوية باملغرب.
قصيدٍة  عن  »الحديث  أن  الشاعرة  وتوضح 
مغربية يرسم تلقائيًا حدودًا في الّذهن، علما أنها 
ليست مكانًا نشير إليه على خريطة، بل ثّمة قصيدة 

ُكبرى ُتكتب في العالم بأكمله«.
والكاتب  الشاعر  لدى  صداه  يجد  ال  الرأي  هذا 
»أمواج  ديوان  صاحب  منتسب  سعيد  املغربي 
رمي  أن  يعتبر  الذي  جائعة«،  عرينها  من  تخرج 
يحل  ال  الحطب  موقد  في  املغربي  الشعري  املنجز 
اإلشكال القائم، ألن من شأن ذلك أن يصنع حجابا 
أسود بني مختلف التجارب واألجيال والشعريات. 
الشعر ال ينزل من السماء، وال يتحقق إال بنوع من 
املكابدة التي تفضي، على مستوى اإليقاع )املعنى(، 

إلى »اليقظة«. ولهذا، ال أستطيع أن أفهم من يعتبر 
أو »خفقة جناح  الشعر »َطْرَق مطر على الزجاج« 
خلف باب« أو »شجرة رابطة الجأش أمام فأس«. 

الشعر  على  تجسسا  ليس  »الشعر  ويتابع: 
العاملي من خرم الباب. وبتعبير أدق، الشعر ليس 
إنه  كذلك.  يكون  أن  يمكنه  وال  الخارج،  من  نظرة 
تلك التجربة التي تتالطم داخلها النشوة باإلعياء، 
بالظالل،  األنوار  بالكالم،  اللغة  بالتلوين،  التمكني 

اليقني باالرتجاف«.
أن  يمكنني  ال  ذلك،  على  »تأسيسا  ويضيف: 
بعض  جلد  تحت  يختلج  الذي  الجهل  ذلك  أفهم 
الشعراء الجدد بمنجز أسالفهم. بل ال أستطيع أن 
أفهم ارتفاع نسبة الفخر بهذا الجهل في دمائهم، 
كيفما  يلحقونها،  نصوص  من  »يقترفونه«  وبما 
وحتى  الكونية.  بالتجربة  وعدوانا(،  )ظلما  اتفق 
ال نسرح بعيدا، هناك من الشعراء اآلن من يحطم 
بل  الرواد،  بالشعراء  تربطه  قد  التي  الجسور  كل 
أن  منهم  ظنا  عنهم،  الشامل  انفصالهم  يعلنون 
قصائدهم،  من  حجر  مرمى  على  »النقي«  الشعر 
سعادة  وديع  مثل  أسماء  يذكروا  أن  يكفيهم  وأنه 
تأتي  حتى  بيضون،  وعباس  بولص  وسركون 
يملك  أنه  يعتقد  من  ومنهم  إليهم صاغرة.  الرقاب 
على  اطالعه  بمجرد  العاملي  الشعري  املستودع 

ريتسوس أو أندري فيلتر أو إيف بونفوا.. إلخ .
املقام  التحول يعني، في  فإن  وبحسب منتسب، 
األول، االنتقال من لحظة شعرية إلى أخرى، ويمكن 
الواحدة  التجربة  داخل  التحول  هذا  يتحقق  أن 
نفسها. والتحول، يعني حيازة قوة شعرية مرجعية 

»الفراغ«، كما يعاكس النظر بغضب إلى  ملواجهة 
الخلف، بحسب ما قاله »جون أوزبورن«. إنه جهد 
ال  التي  واإلبداالت  التحوالت  من  ينطلق  شعري 
مناص منها لكتابة نص شعري مغربي يعض ذيله 

ليتجدد«.
ما  أن  يعتبر  منتسب  سعيد  الشاعر  كان  وإذا 
من  كثير  في  الحالية،  الشعرية  التجربة  يقود 
نماذجها، هو القفز على منجز السابقني، على نحو 
يجحد هؤالء إسهامهم في التحديث، فإن الشاعرة 
فدوى الزياني، ترى أن القصيدة املغربية »وصلت 
بلغت  بمعنى مبسط  أو  والكمال،  النضج  حدا من 
العصر  صورة  تنقل  التي  الحية  القصيدة  مرحلة 
وتعبر عن عمق حضاري حقيقي، كما أنها اتخذت  
الحديث،  واملجتمع  تتماشى  قوالب شعرية سلسة 
املعتقدات  لهيمنة  رافضة  جمالية  لقيم  أسست  إذ 
السائدة الضيقة«، معتبرة أن اإلنتاج الشعري هو 
إنتاج ثقافي غير محدود، وهو تعبير عن الذات وعن 
اآلخر، وعن عوالم الحياة األخرى بلغة متحررة من 

كل القيود.
إلى  سبقونا  »الذين  أّن  الزياني  وأوضحت 
أحراش الشعر اقتنصوا  الكامن  واألعمق واألجمل 
مجموعة  تجاهل   نستطيع  لن  لكن  أكماته،  خلف 
املعاصرة  والتجارب  الحداثة  شعراء  من  مهمة 
التي أضفت نوعا من الحياة والتغيير على املشهد 
الثقافي العربي؛ فالشعر كائن حي يخلق الهويات 

ويكره التصنيف«.
ويوضح الناقد والشاعر عمر العسري من جهته 
إال  الجديد  الشعر  مع  التعامل  ممكنا  يكن  لم  أنه 

ألنه  مفاهيم،  عدة  اخترق  الذي  الكتابة  بمفهوم 
يرفض مفهوم الجيل والحساسية.

املغربية  الشعرية  الكتابة  أّن  العسري  ويرى 
املعاصرة، ال تؤسس، ملدرسة أو اتجاه في الكتابة، 
بقدر ما تستنبت خصوصية كتابية ذاتية، وصوتا 
فرديا ُيعد تعبيرا متفردا يأبى التصنيف أو اإلدراج 
داخل نظام كتابي معني. ويبدو هذا جليا من خالل 
وعبد  وساط،  ومبارك  بنطلحة،  محمد  أشعار 
منصوري  والزهرة  الشركي،  ومحمد  زريقة،  هلل 
الكتابة.  وإعادة  الكتابة  إلى  تنزع  التي  وغيرهم، 
فالجوهر التأليفي والكتابي الذي يستدعيه الشعر 
الذاتي،  الشاعر  وعي  أصله  املعاصر  املغربي 
واشتغاله على إنجاز عمل شعري بانشغاالت فنية 
وبشروط كتابية خاصة جدا. وهناك مسألة مهمة 
تلح على الشاعر املعاصر وتشكل هاجسا ومنطلقا 
تجارب  يكرر  ال  الذي  الجديد  عن  البحث  له، وهي 
آفاقه الخاصة،  سابقة أو مستهلكة، بل يستشرف 

ويرسم تفرده وتميزه.
املعاصر  املغربي  الشعر  »مصطلح  ويتابع: 
يحجب التوافق واالنسجام بني التجارب، وُيرسي 
تحققه  على  واحدة  حجة  ال  وجماليا  فنيا  تنوعا 
دون  األقالم  بعض  أنجزتها  معينة  نماذج  في  إال 
غيرها، وهي تتمتع برؤية ومشغل جمالي خاصني، 
الراجي،  مبارك  تجربة  املقام  هذا  في  ونستحضر 

فدوى الزياني، وسعيد منتسب«.
الشعرية  تنتظره  الذي  الحقيقي،  التحول  إن 
مع  جديد  تحالف  بعقد  إال  يتحقق  لن  املغربية، 
الصداقة  على  قائم  السابق،  الشعري  املنجز 
باستحضار  إال  يقع  ال  تجاوز  أي  ألن  وااللتفات، 
املنجز، وتملكه، واستظهاره رأسا على عقب،  هذا 
في أفق إنتاج نص شعري مختلف، حسب ما يرى 

الشاعر سعيد منتسب.
ويوضح: »صحيح أن من حق أي شاعر أن يلفت 
يجازف  وبأن  »األصيلة«،  قصيدته  إلى  األنظار 
باالنتماء إلى الكون الشعري الفسيح ، لكن«األصالة 
ال تتحقق باقتفاء التجارب العاملية، بل  الشعرية« 
وأساطيرها  إيقاعاتها  وفي  الذات،  في  بااللتفات 
يتحقق  لن  املغربي  الشعر  ولغاتها.  وهوياتها 
األسكتلندية«  »التنورة  أو  »الكيمينو«  بارتداء 
على  يقع  املغربي  الشعر  املكسيكية«.  »القبعة  أو 
بعد أمتار قليلة من إيقاع الذات املغربية، وبعد ذلك 
يمكن االنفتاح على إيقاعات العالم، وهنا ال بد أن 
نطرح سؤال الحدود حتى وإن كانت هذه الحدود 

وهمية«.
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االشتراكي

يقظة ال�سعر المغربي.. االأوك�سجين ال ياأتي من النافذة!

 ال�سعر والذكاء اال�سطناعي.. حياة اأخرى!؟
سعيد منتسب

في  الشعراء  االصطناعي  الذكاء  هل سيضع 
من  بحرا  الشعر  مفزعة؟ وهل سيصبح  قيلولة 

الصفيح، وذا أحضان مهجورة؟
قصائد  القريب،  املستقبل  في  سنقرأ،  هل 
تلمع  املصقول،  بالحصى  تلتصق  »ُمَمْكَنَنة« 
فيها  شيء  »ال  ألن  وتذهل،  وتبهر  وتبرق 

يختنق«، وألنها مولودة من االتساق؟
برمجيات  عبر  االصطناعي،  الذكاء  بإمكان 
الُبَنى  من  متناهية  ال  كميات  تعالج  حاسوبية 
يفضي إلى قصائد  الشعرية، أن يتخذ »قرارا« 
التي  لها وقع الطعنة على »الذخيرة الشعرية« 
أنجزها البشر عبر التاريخ؛ وبإمكانه أيضا أن 
والجمال  »اإلبهار«  تسديد  في  دقة  أكثر  يكون 
والقوة إلى القارئ. لكن، هل بوسعه بالفعل أن 
ينافس تلك القصيدة التي يرتكبها شاعر ال يتردد 
في إلقاء نفسه إلى بحيرة تماسيح؟ هل بوسعه 
يكتنف  الذي  اإللهي  الشعور  ذلك  يتجاوز  أن 
يتراجعون  ال  الذين  »األنبياء«  الشعراء  هؤالء 
أمام الحجارة أو السياط؟ هل بوسعه أن يتحول 
إلى هياج يأكل النار التي تتفصد منه، ليرتفع 
نحو أبعاد شعرية وفلسفية أخرى غير مطروقة؟ 
هل بوسعه أن يقطع املسافة بني »له أيطال ظبي 
تتفل«  وتقريب  سرحان  وإرخاء  نعامة  وساقا 
الباب؟«،  أمام  تركتها  التي  النظرة  أخذ  و«من 
وأن يتملكها وينزاح عنها ويمحوها، ويجعلها 

مغرورقة بالتالشي والغياب؟
إن الشعر، في العمق، إبداع؛ واإلبداع خروج 

أو  املَُمْكَنن«  »اإلنتاج  خارج  ويقع  النسق،  عن 
الشعري،  للمنجز  إنه ليس مجرد تدوير  اآللي. 
أنه  كما  وإيقاع.  قاموس وتركيب  وليس مجرد 
ليس نوما هانئا وكسوال مع آالف القصائد في 

فراش واحد..
»الشعر  بني  الجوهري  الفرق  هو  هذا 
فالكتابة  البشري؛  والشعر  االصطناعي« 
بالزيت  الكتابة  تشبه  ال  واملالح  الفائر  بالدم 
الركب  الكتابة بأعصاب تسيل على  والكهرباء. 

ليست هي الكتابة بأذرع يابسة ومحايدة.
البشري سيفقد مساحات  الشعر  أن  صحيح 
كثيرة، وسيتعرض للقصف املبرح، لكنه لن يفقد 
حاسة الشرف. سيظل حرا طليقا خارج االتساق 
واإلتقان  املزعجة  الدقة  وخارج  والترويض، 
السهل، متحيزا إلى الجنون واالرتعاش واملشقة 
السماء  تحت  مضيئا  سيظل  املكانس.  وغبار 
املطفأة التي يقترحها علينا الذكاء االصطناعي، 
كغيوم  وممطرا  الثلوج،  كذئب  جائعا  وسيظل 

»ميغااليا« املغطاة بورق املوز. 
إن »الحياة األخرى للشعر« تعني أن نحافظ 
نقترفه  وأن  الشعر،  في  »َبَشري«  هو  ما  على 
بوعي تام بضراوة كل األذرع املهددة واملزاحمة 
بالذكاء  الضاج  قدومها  تعلن  التي  واملنافسة 
من  تام  نحو  على  نتخلص  أن  أي  واملككنة، 
»الليغو  والنزعة  والذكاء  والتدوير  البرمجة 

تيكية« في الكتابة الشعرية.
نعم، إن التطور التكنولوجي والقني، وسيادة 
الفيلسوف  بتعبير  الصغيرة«  »اإلصبع  سلطة 
الشعر  على  تطرح  سير،  ميشيل  الفرنسي 

التحوالت  تستدعيها  جديدة  أسئلة  املغربي 
نطرح  أن  ولنا  والثقافية،  والفكرية  املعرفية 

مجموعة من  األسئلة:
- إذا كان الشعر هو االنتقال باللغة من معناها 
أكثر مواربًة  أعمق،  إلى مستوى  املباشر  األول 
ومكرا وإيحاء وتثغيرا، فما هو األفق الشعري 
الذي تتجه إليه القصيدة املغربية، في ظل هذا 
إلى  الورق  على  الكتابة  من  الفكري  االنتقال 
التحقق خارجه، بل أحيانا خارج الذات الفردية 
أو  الترابطية  القصيدة  في  أفكر  للشاعر، وهنا 
التفاعلية. ما هو أفق القصيدة مع هذا التلقي 

الجديد؟
- الشعر ليس انفصاال عن الواقع. الواقع يلذ 
الشعراء السياسيني، كما يلد الشعراء الذهانيني 
واملنتحرين والفالسفة. ومع ذلك، فهذه القاعدة 
الطريق  مواصلة  يمكننا  وال  بسيطة،  ليست 
في االتجاه نفسه. اآلن بإمكان الشعر أن يضع 
نفسه في ذهن اآلخر، وأن يبارزه، وأن يستحم 
الشعر  عالقة  ما  نفسها.  املياه  في  املتلقي  مع 
مع  اتصال  عالقة  هي  هل  بالواقع؟  املغربي 
عالقة  هي  أم  واملعيش؟  املتبدي  ومع  اليومي، 

انفصال وارتفاع واغتراب؟
استئصاليا  انتهاكا  -إذا كانت قصيدة النثر 
هل  لإليقاع،  الصوتي(  )أو  العروضي  للمعنى 
إيقاعها  تحقيق  في  املغربية  القصيدة  نجحت 
بينها  الجدران  إسقاط  مستوى  على  الخاص، 
وبني  بينها  وأيضا  املحلية،  اإليقاعات  وبني 
وانزياح  تطور  من  يخترقه  وما  اليومي  إيقاع 

وسفر وتشويه..؟

سعيد منتسبسكينة حبيب هللعمر العسريفدوى الزيانيأحمد زنيبرسامح درويش

صاحب »الشهادة واالستشهاد«
الشاعر الراحل عبد هلل راجع

بمناسبة اليوم العالمي للشعر
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انطلقت، يوم األحد 19 مارس 
الجاري بمكتبة البابطين المركزية 
 18 ال��دورة  فعاليات  بالكويت، 
لمؤسسة البابطين الثقافية )دورة 
معجم البابطين لشعراء العربية 
في عصر الدول واإلمارات(، وهي 
بالمتوجين  التي احتفت  الدورة 
بجوائز المؤسسة في دورتيها 17 
و18 مع احتفاء خاص بشاعري 
وابن  الملك  سناء  اب��ن  ال���دورة 
مليك الحموي، لنفض الغبار عن 
تجربتهما كشاعرين واكبا عصر 
االنحطاط في عصر المماليك ولم 
يلتفت إلى تجربتيهما بما يكفي 
التي  المهمة  وهي  الدراسة،  من 
آلت المؤسسة منذ 34 سنة على 

الشعري  للتراث  صونا  تحملها 
والتعريف به لدى األجيال الجديدة 
وتجسير التواصل بين الشعراء 
اإلعالم  وزير  كلمة  في  جاء  كما 
الرحمن  عبد  الكويتي  والثقافة 
المطيري، والتي أكد من خاللها 
الثقافية في  المشاريع  على دور 
دعم االنتقاالت داخل الدول، مشيدا 
بالتجربة الكويتية في هذا المجال 
ومقدما نموذج مؤسسة البابطين 
الدور  بهذا  آمنت  التي  الثقافية 
ووضعت من خالله الكويت على 
خارطة الثقافة العالمية المنفتحة 

على كل الجغرافيات الثقافية.
إن االنفتاح على هذه الجغرافيات 
الثقافة،  تمنحها  التي  الشاسعة 
البابطين  مؤسسة  رئيس  يقول 

الثقافية، الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، 
ال يعني التخلي عن الهوية الثقافية العربية، 
بل التفاعل في ظلها مع باقي الثقافات في أفق 
اللغة  ودعم  والتعايش  السالم  ثقافة  إرس��اء 

العربية وحوار الحضارات.
وأضاف رئيس المؤسسة أن جهود المؤسسة 
في هذا الباب لسبر  أغوار الشعر العربي، في كل 
مراحله، وضمنها يندرج إصدار معجم البابطين 
واإلم��ارات،  الدول  عصر  في  العربية  لشعراء 
«الذي استغرق عشر سنوات قبل أن يخرج في 
25 مجلدا متضمنا قرابة 10 آالف شاعر عاشوا 
ما بين 1258م و1800، ويغطي مرحلة زمنية 
مهمة تاريخيا على مختلف األصعدة السياسية 
واالجتماعية والثقافية، معجم ينضاف إلى أعمال 
سابقة حاولت تقديم المشهد الشعري في العصر 
الحديث والمعاصر» »«معجم البابطين للشعراء 
العرب المعاصرين«» و«معجم البابطين لشعراء 

العربية في القرنين 19 و20»».
توزيع  أيضا  شهدت  االفتتاحية  الجلسة 
النقد  الشعر وفي  الفائزين في  الجوائز على 

فيه مناصفة  الذي توج  الشعري 
المغربي مصطفى رجوان  الناقد 
وانسجام  ««الشعرية  كتابه  عن 
ال��ن��ص  الخطاب/لسانيات 
وشعرية جون كوهن«»، والناقد 
المصري أحمد درويش عن كتابه 
التراثي  الشعر  مع  »«محاورات 
والمعاصر«،» باإلضافة إلى جوائز 
وأحسن  للشباب  قصيدة  أحسن 
ديوان، والتي فازت بها الشاعرة 

السودانية روضة الحاج.
 ك���ان ل��ج��م��ه��ور ال��ش��ع��ر من 
وديبلوماسيين  وشعراء  مثقفين 
برسالة  إيمانهم  يحملون  ممن 
ال��ش��ع��ر ف��ي ص��ن��اع��ة ال��ج��م��ال، 
موعد مع أمسيتين شعريتين من 

ضفاف شعرية فرقتها الجغرافيا 
ووحدها الشعر من مصر، الكويت، 
العراق،  سوريا،  لبنان،  المغرب، 
اليمن، تونس، السودان، اإلمارات 

والسعودية.
ال��دورة  أشغال  تواصلت  كما 
18 بعقد ندوتين حول الشاعرين 
المحتفى بهما ابن مليك الحموي 
محاولة  في  الملك،  سناء  واب��ن 
األدب  م��ع��ال��م  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ب��ض 
ندوة  إلى  باإلضافة  المملوكي، 
ثالثة حول فضاءات الشعر العربي 
في المغرب واألندلس ورابعة حول 
معجم البابطين وفضاءات الشعر 
العربي في مصر وبالد المشرق 
اإلسالمي وشبه الجزيرة العربية.

أطفأ الموت، صباح يوم أمس في بغداد، نجمة أدبية عربية المعة، ولدت سنة 1939 
بمدينة الناصرية جنوب العراق، ويتعلق األمر بالروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي،  
بعد مسيرة أدبية طويلة أثرى خاللها المكتبة العربية بعدد كبير من األعمال الروائية 

والقصصية والشعرية والنقدية وكتب السيرة. 
وعاش الراحل في بغداد وبيروت وتونس، لفتت مجموعته القصصية االولى »السيف 
والسفينة«، التي صدرت سنة 1966، االنتباه إليه وكتب عنه آنذاك الروائي الفلسطيني 
الراحل غسان كنفاني مقااًل أشاد فيه بهذا الكاتب الذي جاء إلى األدب من الفنون 

الجميلة.
فيصل  الملك  مدرسة  في  األولي  تعليمه  تلقى  تشكيلي،  وفنان  عراقي  كاتب  هو 
ببغداد،  الجميلة  الفنون  ثم دخل معهد  أيضًا.  بالناصرية  فالمتوسطة  بالناصرية، 

فأكاديمية الفنون الجميلة وحمل إجازة جامعية في الفنون التشكيلية.
وقد بدأ النشر في الصحف العراقية والعربية، وأشرف على تحرير الصفحة الثقافية 

في جريدة »األنبار الجديدة«، و«الفجر الجديد«.
بدأ الكتابة في العشرينات من عمره، وذلك سنة 1962 بقصة »الخدر«، ومجموعة 
قصصية بعنوان »السيف والسفينة » سنة 1966، تلتها رواية »الوشم« ثم »وجوه 
مجموعة بورتريهات عراقية. كانت أول زيارة له بالمغرب سنة 1976، حيث  مرت« 
تمكن من ربط عالقات مع أدباء مغاربة من خالل قراءته لهم، فقد كان يجمعهم قاسم 
مشترك وهموم واحدة تتجلى في التوحد واقتراب القصاصين والروائيين من بعضهم 
البعض، وسحق حدود التقوقع والقطرية، من أجل االنفتاح على اآلخر، خدمة لتطوير 
الجنس القصصي المحبوب.إذ لم يكن جيل الستينات قطريا، وإنما يكاد يكون عربيا، 
فكل الذين كتبوا في تلك الفترة كانوا متقاربين في أعمارهم وهمومهم، ومعاناتهم 
من أجل طرح تجاربهم، التي كانت تئن تحت ثقل الرقابة االجتماعية من جهة، ورقابة 

النقد الماركسي من جهة ثانية.
مارس التدريس والصحافة والعمل الدبلوماسي في لبنان وتونس. فكان المستشار 
الصحفي العراقي في بيروت بين 1983 و1985. كما كان عضوا في اتحاد الكتاب 

العراقيين ونقابة الصحفيين في العراق وجمعية الفنانين التشكيليين بالعراق. 
لقد تعددت أعمال الربيعي، لكّن الخيط الرابط بينها كان رصد تحوالت المجتمع 
العراقي والعربي. وكانت روايته »الوشم« التي طبعت في عشرات الطبعات من أبرز 

األعمال العربية التي عبرت عن مناخ الهزيمة واألنكسار بعد حرب حزيران 1967.
ومن أبرز أعماله أيضًا نذكر: »األنهار«، و«القمر واألسوار«، و«نحيب الرافدين« 

و»من سومر إلى قرطاج«.
الربيعي الذي توفي في بغداد بعدما عاد إليها منذ حوالي سبع سنوات، غادر 
العراق اواخر السبعينيات وعمل في السلك الديبلوماسي العراقي في بيروت وشهد 
االجتياح االسرائيلي وتفجير السفارة العراقية في بغداد، وهي المأساة التي توفيت 
فيها بلقيس زوجة الشاعر نزار قباني لينتقل بعد ذلك مطلع ثمانينيات القرن الماضي 
إلى تونس إلدارة المركز الثقافي العراقي. بعد فترة وجيزة، انتقل إلى بغداد من جديد 

لكنه فضل هجر الوظيفة والعيش في تونس.
عاش الربيعي في تونس وكتب في معظم الصحف التونسية ونشر أعمااًل روائية 
وقصصية ونقدية وتزوج من القاصة التونسية رشيدة الشارني التي أنجب منها 
أصغر أبنائه سومر. وقد كان الربيعي تونسي الهوى وحصل على الجنسية التونسية 
منتصف التسعينيات وعمل لحوالي عشرين عامًا في وزارة الثقافة »مجلة الحياة 

الثقافية«. 
وطيلة سنوات حصار العراق كان الربيعي بمثابة الواجهة الثقافية لبالده رغم 
تقاطعه مع النظام العراقي، لكنه لم ينخرط في المعارضة العراقية ولم يعد للعراق 

إال في السنوات األخيرة فقط. 

تتويج الناقد م�شطفى رجوان بجائزة النقد ال�شعري

يواصل النقد المغربي ترسيخ منجزه في العالم العربي، من خالل تميزه في 
مختلف المحافل األدبية التي تشتغل على المشروع الشعري في شقه النقدي، 
فقد توجت جائزة البابطين في دورتها 18 المقامة حاليا بالكويت من 19 إلى 
21 مارس الجاري، الناقد المغربي مصطفى رجوان بجائزة النقد الشعري عن 
كتابه »«الشعرية وانسجام الخطاب لسانيات النص وشعرية جان كوهن«،» الذي 
توخى منه المؤلف تصحيح مسار قافلة من الدراسات الجامعية وتوجيهها نحو 
االستعمال الصحيح للعدة الوافدة من ثورة اللسانيات في الغرب، محاوال الجمع 
بين لسانيات النص والشعرية المنحدرة من البالغة، مقدما وصفة تحافظ على 

مفاهيم لسانيات النص وهوية الشعر في الوقت نفسه.

البابطين الثقافية تعقد دورتها 18:

الكويت: 
حفيظة الفارسي

إن االنفتاح على هذه 
الجغرافيات الشاسعة 
التي تمنحها الثقافة، 
ال يعني التخلي عن 
الهوية الثقافية العربية، 
بل التفاعل في ظلها 
مع باقي الثقافات في 
أفق إرساء ثقافة السالم 
والتعايش ودعم اللغة 

العربية وحوار الحضارات

كان   لجمهور
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 وشعراء   وديبلوماسيين  
 ممن   يحملون   إيمانهم  
 برسالة   الشعر   في   صناعة  

 الجمال،   موعد  
 مع   أمسيتين   شعريتين  
 من   ضفاف   شعرية  
 فرقتها   الجغرافيا  

 ووحدها   الشعر   
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الجديدة،  مدينة  احتضنت 
ن��ه��اي��ة األس���ب���وع ال��م��ن��ص��رم، 
لملتقى  ال�15  ال��دورة  فعاليات 
احتفت  ال��ت��ي  دكالة«  »شاعر 
بالشاعر الراحل حكيم عنكر، من 
خالل تسليط الضوء على ديوانه 
»مدارج الدائرة« الذي تم نشره 

بعد وفاته.
ويعود الملتقى المنظم من قبل 
للتواصل  اإلسماعيلية  جمعية 
بالجديدة  االجتماعية  والتنمية 
بسبب  الغياب  من  سنتين  بعد 
لالحتفاء  كوفيد19-،  جائحة 
بالشعر والموسيقى، بمشاركة ثلة 
من الشاعرات والشعراء المغاربة.  
إطار  وف��ي  بالمناسبة،  تم  كما 
االحتفال باليوم العالمي للمرأة، 
تكريم كل من الفنانة التشكيلية 
فوزية نجحي، ومصممة األزياء 
احتفاء  مبتهج،  الزهراء  فاطمة 
وتقديرا لمساريهما المتميزين.

و أبرز رئيس الملتقى بوشعيب نفساوي، أن هذه التظاهرة الفنية التي تطفئ شمعتها 
ال15 هذه السنة، والتي أصبحت موعدا سنويا مهما في األجندة الثقافية لمدينة الجديدة، 
تهدف إلى االحتفاء بالشعر والشعراء وخلق جسور التواصل بينهم وبين عشاق الكلمة 

سواء في الشعر الفصيح أو الزجل.
وأضاف نفساوي، أن الدورة ال15 من ملتقى شاعر دكالة، تروم باألساس تكريس ثقافة 
االعتراف بالشاعرات والشعراء من خالل االحتفاء بمساراتهم وإنتاجاتهم في مجال كتابة 
القصيدة، مضيفا أنها تشكل أيضا مناسبة الكتشاف مواهب شابة في مجال الكتابة، من 
فعاليات  إطار  في  المنظمة  المسابقة  هذه  أن  وأوضح  الشباب.   الشعراء  مسابقة  خالل 
المهرجان منحت الفرصة للشعراء الشباب لصقل مواهبهم اإلبداعية بحضور أسماء وازنة 

من الشاعرات والشعراء الذين حلوا ضيوفا على هذه الدورة.
دكالة منذ  أنه واكب ملتقى شاعر  التاشفيني،  الشاعر سعيد  أكد  وفي تصريح مماثل، 
انطالقه، مبرزا أن المهرجان ساهم على مر الدورات في اكتشاف أسماء جديدة في عالم 

الشعر، والذين تألقوا بعدها وأصبحت لهم دواوين شعرية.
وأضاف أن الملتقى يشكل جسرا للتواصل وصلة وصل بين شعراء من أجيال ومشارب 
مختلفة، مشيرا إلى أن الملتقى يعد منصة للتواصل والتبادل بين الشعراء ونافذة للشعراء 

الشباب لولوج عالم الشعر. 

رحيل الروائي والقا�ص العراقي 
عبد الرحمن مجيد الربيعي

الدورة الـ15  لملتقى »�شاعر دكالة« 
تحتفي بال�شاعر الراحل حكيم عنكر

مع بداية التسعينيات، 
تخلصت القصيدة من رواسب 
اإليديولوجيا وصارت تبحث عن 
صوتها المفرد وتسمو بالكتابة 
نحو مراقي اإلبداع والدهشة 
الجمالية، بحسب األستاذ 
الباحث أحمد زنيبر. ولم يتأت 
ذلك إال انطالقا من مجموعة 
من األسئلة من قبيل: كيف 
تحقق التحول داخل القصيدة 
المغربية، وما طبيعته؟ ما هي 
المرجعيات التي »يتبضع« منها 
الشعراء لكتابة قصيدة تعبر 
عن انشغاالتهم الجمالية؟ 
ما نوع األسئلة التي راهن 
عليها الشاعر كأفق شعري 
مفتوح على التجارب العالمية 
والكونية؟ 

المحرر الثقافي

املغربية  القصيدة  اعترى  الذي  التحول  هذا 
ديوان  صاحبة  الزياني،  فدوى  الشاعرة  سجلته 
املغربية  القصيدة  أن  أكدت  التي  »ماتريوشكا«، 
في  ساهموا  شعراء  أيدي  على  تأسيسها  تم 
إنتاج  قصيدة استطاعت أن تعبر  عن الصراعات 
املجتمعية، مما أسهم في إنتاج فكر شعري حديث 

يعبر عن الذات املغربية. 
الرواد  عن  الحديث  نستطيع  ال  »إننا  وقالت 
أن  دون  املغربي  الشعر  في  املؤثرة  والتجارب 
نستحضر تجارب شعراء من قبيل محمد بنطلحة، 
محمد  اللعبي،  اللطيف  عبد  الرباوي،  علي  محمد 
السرغيني، عبد هلل زريقة، عبد الكريم الطبال، عبد 
القادر وساط، مبارك وساط، محمد بنيس،  فضال 
شعريا  مسارا  لنفسها  صنعت  أخرى  تجارب  عن 
متطورا، وساهمت في وضع بنى شعرية منسجمة 
مع املنحى اإلبداعي للقصيدة املتحررة واملنفتحة«.
العسري،  عمر  والناقد  الشاعر  يرى  املقابل،  في 
املعاصر  املغربي  الشعر  تاريخ  على  مّر  زمنيًا  أنه 
أكثر من قرن تقريبا، وهي فترة مهمة رافقتها طفرة 
والشعراء  األعمال  من  العديد  فيها  ظهرت  مثيرة 
له  كان  خاص،  بميسم  الفن  هذا  وسموا  الذين 
امتداد عند بعض الشعراء دون غيرهم. ثم تحول 
أهمية  تقل  ال  أخرى  تجارب  إلى  االهتمام  هذا 
املغربي  الشعر  وبقي  واملؤصلني،  املؤسسني  عند 
ديناميا يروم في كل تجربة وحقبة تاريخية إعادة 

خرق كتابة سائدة، وخلق أفق جمالي جديد«.
أما الشاعر سامح درويش، فيعتبر أن القصيدة 
في  االستقالل،  فترة  منذ  ساهمت،  املغربية 
عن  نسبيا  بعيدا  حديث،  شعري  ملشهد  التأسيس 
ذلك االنغالق واالنطواء في جبة الفقيه.  وقد شكلت 
نخبة من الشعراء طالئع هذا التأسيس، يمكن أن 
نذكر منهم أحمد املجاطي وعبد هلل راجع ومحمد 

الطوبي ومحمد امليموني وآخرين.
الطالئع،  لجيل  املوالي  الجيل  استطاع  وقد 
التفرد في رسم مالمح  بحسب درويش، شق آفاق 
أن  ويمكن  الحديث،  املغربي  للشعر  معاصرة 
عبد  مثل  الشعراء  من  عدد  تجارب  هنا  نستحضر 

بنطلحة،  محمد  زريقة،  هلل  عبد  اللعبي،  اللطيف 
صالح   ، نجمي  حسن  الحمري،  عنيبة  محمد 
ومازال  وآخرين.  العاصمي،  مالكة  بوسريف، 
املشهد الشعري املغربي يتنوع بتنوع تجاربه التي 
شعرية  تجربة  فرز  اتجاه  في  مجملها  في  تصب 

مغربية لها فرادتها«.
االلتفات  في  هل  الفرادة؟  هذه  تتجلى  فأين 
الجمالي الذي تمارسه القصيدة على نفسها؟ أم في 

ارتيادها لشعريات أخرى مغايرة؟
هلل،  حبيب  سكينة  املغربية  والكاتبة  الشاعرة 
تؤمن بالبعد الكوني للتجربة الشعرية، وبأن الشعر 
يمكن  ذلك  مع  أنه  وترى  بعينه.  بلٍد  إلى  ينتمي  ال 
القصيدة،  من  مُعّين  لنمٍط  تصنيفاٍت  عن  الحديث 
كالهايكو في اليابان، أو »الالنداي« الخاص بنساء 
البشتون في أفغانستان، أو أشعار العيطة في جهة 

الشاوية باملغرب.
قصيدٍة  عن  »الحديث  أن  الشاعرة  وتوضح 
مغربية يرسم تلقائيًا حدودًا في الّذهن، علما أنها 
ليست مكانًا نشير إليه على خريطة، بل ثّمة قصيدة 

ُكبرى ُتكتب في العالم بأكمله«.
والكاتب  الشاعر  لدى  صداه  يجد  ال  الرأي  هذا 
»أمواج  ديوان  صاحب  منتسب  سعيد  املغربي 
رمي  أن  يعتبر  الذي  جائعة«،  عرينها  من  تخرج 
يحل  ال  الحطب  موقد  في  املغربي  الشعري  املنجز 
اإلشكال القائم، ألن من شأن ذلك أن يصنع حجابا 
أسود بني مختلف التجارب واألجيال والشعريات. 
الشعر ال ينزل من السماء، وال يتحقق إال بنوع من 
املكابدة التي تفضي، على مستوى اإليقاع )املعنى(، 

إلى »اليقظة«. ولهذا، ال أستطيع أن أفهم من يعتبر 
أو »خفقة جناح  الشعر »َطْرَق مطر على الزجاج« 
خلف باب« أو »شجرة رابطة الجأش أمام فأس«. 

الشعر  على  تجسسا  ليس  »الشعر  ويتابع: 
العاملي من خرم الباب. وبتعبير أدق، الشعر ليس 
إنه  كذلك.  يكون  أن  يمكنه  وال  الخارج،  من  نظرة 
تلك التجربة التي تتالطم داخلها النشوة باإلعياء، 
بالظالل،  األنوار  بالكالم،  اللغة  بالتلوين،  التمكني 

اليقني باالرتجاف«.
أن  يمكنني  ال  ذلك،  على  »تأسيسا  ويضيف: 
بعض  جلد  تحت  يختلج  الذي  الجهل  ذلك  أفهم 
الشعراء الجدد بمنجز أسالفهم. بل ال أستطيع أن 
أفهم ارتفاع نسبة الفخر بهذا الجهل في دمائهم، 
كيفما  يلحقونها،  نصوص  من  »يقترفونه«  وبما 
وحتى  الكونية.  بالتجربة  وعدوانا(،  )ظلما  اتفق 
ال نسرح بعيدا، هناك من الشعراء اآلن من يحطم 
بل  الرواد،  بالشعراء  تربطه  قد  التي  الجسور  كل 
أن  منهم  ظنا  عنهم،  الشامل  انفصالهم  يعلنون 
قصائدهم،  من  حجر  مرمى  على  »النقي«  الشعر 
سعادة  وديع  مثل  أسماء  يذكروا  أن  يكفيهم  وأنه 
تأتي  حتى  بيضون،  وعباس  بولص  وسركون 
يملك  أنه  يعتقد  من  ومنهم  إليهم صاغرة.  الرقاب 
على  اطالعه  بمجرد  العاملي  الشعري  املستودع 

ريتسوس أو أندري فيلتر أو إيف بونفوا.. إلخ .
املقام  التحول يعني، في  فإن  وبحسب منتسب، 
األول، االنتقال من لحظة شعرية إلى أخرى، ويمكن 
الواحدة  التجربة  داخل  التحول  هذا  يتحقق  أن 
نفسها. والتحول، يعني حيازة قوة شعرية مرجعية 

»الفراغ«، كما يعاكس النظر بغضب إلى  ملواجهة 
الخلف، بحسب ما قاله »جون أوزبورن«. إنه جهد 
ال  التي  واإلبداالت  التحوالت  من  ينطلق  شعري 
مناص منها لكتابة نص شعري مغربي يعض ذيله 

ليتجدد«.
ما  أن  يعتبر  منتسب  سعيد  الشاعر  كان  وإذا 
من  كثير  في  الحالية،  الشعرية  التجربة  يقود 
نماذجها، هو القفز على منجز السابقني، على نحو 
يجحد هؤالء إسهامهم في التحديث، فإن الشاعرة 
فدوى الزياني، ترى أن القصيدة املغربية »وصلت 
بلغت  بمعنى مبسط  أو  والكمال،  النضج  حدا من 
العصر  صورة  تنقل  التي  الحية  القصيدة  مرحلة 
وتعبر عن عمق حضاري حقيقي، كما أنها اتخذت  
الحديث،  واملجتمع  تتماشى  قوالب شعرية سلسة 
املعتقدات  لهيمنة  رافضة  جمالية  لقيم  أسست  إذ 
السائدة الضيقة«، معتبرة أن اإلنتاج الشعري هو 
إنتاج ثقافي غير محدود، وهو تعبير عن الذات وعن 
اآلخر، وعن عوالم الحياة األخرى بلغة متحررة من 

كل القيود.
إلى  سبقونا  »الذين  أّن  الزياني  وأوضحت 
أحراش الشعر اقتنصوا  الكامن  واألعمق واألجمل 
مجموعة  تجاهل   نستطيع  لن  لكن  أكماته،  خلف 
املعاصرة  والتجارب  الحداثة  شعراء  من  مهمة 
التي أضفت نوعا من الحياة والتغيير على املشهد 
الثقافي العربي؛ فالشعر كائن حي يخلق الهويات 

ويكره التصنيف«.
ويوضح الناقد والشاعر عمر العسري من جهته 
إال  الجديد  الشعر  مع  التعامل  ممكنا  يكن  لم  أنه 

ألنه  مفاهيم،  عدة  اخترق  الذي  الكتابة  بمفهوم 
يرفض مفهوم الجيل والحساسية.

املغربية  الشعرية  الكتابة  أّن  العسري  ويرى 
املعاصرة، ال تؤسس، ملدرسة أو اتجاه في الكتابة، 
بقدر ما تستنبت خصوصية كتابية ذاتية، وصوتا 
فرديا ُيعد تعبيرا متفردا يأبى التصنيف أو اإلدراج 
داخل نظام كتابي معني. ويبدو هذا جليا من خالل 
وعبد  وساط،  ومبارك  بنطلحة،  محمد  أشعار 
منصوري  والزهرة  الشركي،  ومحمد  زريقة،  هلل 
الكتابة.  وإعادة  الكتابة  إلى  تنزع  التي  وغيرهم، 
فالجوهر التأليفي والكتابي الذي يستدعيه الشعر 
الذاتي،  الشاعر  وعي  أصله  املعاصر  املغربي 
واشتغاله على إنجاز عمل شعري بانشغاالت فنية 
وبشروط كتابية خاصة جدا. وهناك مسألة مهمة 
تلح على الشاعر املعاصر وتشكل هاجسا ومنطلقا 
تجارب  يكرر  ال  الذي  الجديد  عن  البحث  له، وهي 
آفاقه الخاصة،  سابقة أو مستهلكة، بل يستشرف 

ويرسم تفرده وتميزه.
املعاصر  املغربي  الشعر  »مصطلح  ويتابع: 
يحجب التوافق واالنسجام بني التجارب، وُيرسي 
تحققه  على  واحدة  حجة  ال  وجماليا  فنيا  تنوعا 
دون  األقالم  بعض  أنجزتها  معينة  نماذج  في  إال 
غيرها، وهي تتمتع برؤية ومشغل جمالي خاصني، 
الراجي،  مبارك  تجربة  املقام  هذا  في  ونستحضر 

فدوى الزياني، وسعيد منتسب«.
الشعرية  تنتظره  الذي  الحقيقي،  التحول  إن 
مع  جديد  تحالف  بعقد  إال  يتحقق  لن  املغربية، 
الصداقة  على  قائم  السابق،  الشعري  املنجز 
باستحضار  إال  يقع  ال  تجاوز  أي  ألن  وااللتفات، 
املنجز، وتملكه، واستظهاره رأسا على عقب،  هذا 
في أفق إنتاج نص شعري مختلف، حسب ما يرى 

الشاعر سعيد منتسب.
ويوضح: »صحيح أن من حق أي شاعر أن يلفت 
يجازف  وبأن  »األصيلة«،  قصيدته  إلى  األنظار 
باالنتماء إلى الكون الشعري الفسيح ، لكن«األصالة 
ال تتحقق باقتفاء التجارب العاملية، بل  الشعرية« 
وأساطيرها  إيقاعاتها  وفي  الذات،  في  بااللتفات 
يتحقق  لن  املغربي  الشعر  ولغاتها.  وهوياتها 
األسكتلندية«  »التنورة  أو  »الكيمينو«  بارتداء 
على  يقع  املغربي  الشعر  املكسيكية«.  »القبعة  أو 
بعد أمتار قليلة من إيقاع الذات املغربية، وبعد ذلك 
يمكن االنفتاح على إيقاعات العالم، وهنا ال بد أن 
نطرح سؤال الحدود حتى وإن كانت هذه الحدود 

وهمية«.
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االشتراكي

يقظة ال�سعر المغربي.. االأوك�سجين ال ياأتي من النافذة!

 ال�سعر والذكاء اال�سطناعي.. حياة اأخرى!؟
سعيد منتسب

في  الشعراء  االصطناعي  الذكاء  هل سيضع 
من  بحرا  الشعر  مفزعة؟ وهل سيصبح  قيلولة 

الصفيح، وذا أحضان مهجورة؟
قصائد  القريب،  املستقبل  في  سنقرأ،  هل 
تلمع  املصقول،  بالحصى  تلتصق  »ُمَمْكَنَنة« 
فيها  شيء  »ال  ألن  وتذهل،  وتبهر  وتبرق 

يختنق«، وألنها مولودة من االتساق؟
برمجيات  عبر  االصطناعي،  الذكاء  بإمكان 
الُبَنى  من  متناهية  ال  كميات  تعالج  حاسوبية 
يفضي إلى قصائد  الشعرية، أن يتخذ »قرارا« 
التي  لها وقع الطعنة على »الذخيرة الشعرية« 
أنجزها البشر عبر التاريخ؛ وبإمكانه أيضا أن 
والجمال  »اإلبهار«  تسديد  في  دقة  أكثر  يكون 
والقوة إلى القارئ. لكن، هل بوسعه بالفعل أن 
ينافس تلك القصيدة التي يرتكبها شاعر ال يتردد 
في إلقاء نفسه إلى بحيرة تماسيح؟ هل بوسعه 
يكتنف  الذي  اإللهي  الشعور  ذلك  يتجاوز  أن 
يتراجعون  ال  الذين  »األنبياء«  الشعراء  هؤالء 
أمام الحجارة أو السياط؟ هل بوسعه أن يتحول 
إلى هياج يأكل النار التي تتفصد منه، ليرتفع 
نحو أبعاد شعرية وفلسفية أخرى غير مطروقة؟ 
هل بوسعه أن يقطع املسافة بني »له أيطال ظبي 
تتفل«  وتقريب  سرحان  وإرخاء  نعامة  وساقا 
الباب؟«،  أمام  تركتها  التي  النظرة  أخذ  و«من 
وأن يتملكها وينزاح عنها ويمحوها، ويجعلها 

مغرورقة بالتالشي والغياب؟
إن الشعر، في العمق، إبداع؛ واإلبداع خروج 

أو  املَُمْكَنن«  »اإلنتاج  خارج  ويقع  النسق،  عن 
الشعري،  للمنجز  إنه ليس مجرد تدوير  اآللي. 
أنه  كما  وإيقاع.  قاموس وتركيب  وليس مجرد 
ليس نوما هانئا وكسوال مع آالف القصائد في 

فراش واحد..
»الشعر  بني  الجوهري  الفرق  هو  هذا 
فالكتابة  البشري؛  والشعر  االصطناعي« 
بالزيت  الكتابة  تشبه  ال  واملالح  الفائر  بالدم 
الركب  الكتابة بأعصاب تسيل على  والكهرباء. 

ليست هي الكتابة بأذرع يابسة ومحايدة.
البشري سيفقد مساحات  الشعر  أن  صحيح 
كثيرة، وسيتعرض للقصف املبرح، لكنه لن يفقد 
حاسة الشرف. سيظل حرا طليقا خارج االتساق 
واإلتقان  املزعجة  الدقة  وخارج  والترويض، 
السهل، متحيزا إلى الجنون واالرتعاش واملشقة 
السماء  تحت  مضيئا  سيظل  املكانس.  وغبار 
املطفأة التي يقترحها علينا الذكاء االصطناعي، 
كغيوم  وممطرا  الثلوج،  كذئب  جائعا  وسيظل 

»ميغااليا« املغطاة بورق املوز. 
إن »الحياة األخرى للشعر« تعني أن نحافظ 
نقترفه  وأن  الشعر،  في  »َبَشري«  هو  ما  على 
بوعي تام بضراوة كل األذرع املهددة واملزاحمة 
بالذكاء  الضاج  قدومها  تعلن  التي  واملنافسة 
من  تام  نحو  على  نتخلص  أن  أي  واملككنة، 
»الليغو  والنزعة  والذكاء  والتدوير  البرمجة 

تيكية« في الكتابة الشعرية.
نعم، إن التطور التكنولوجي والقني، وسيادة 
الفيلسوف  بتعبير  الصغيرة«  »اإلصبع  سلطة 
الشعر  على  تطرح  سير،  ميشيل  الفرنسي 

التحوالت  تستدعيها  جديدة  أسئلة  املغربي 
نطرح  أن  ولنا  والثقافية،  والفكرية  املعرفية 

مجموعة من  األسئلة:
- إذا كان الشعر هو االنتقال باللغة من معناها 
أكثر مواربًة  أعمق،  إلى مستوى  املباشر  األول 
ومكرا وإيحاء وتثغيرا، فما هو األفق الشعري 
الذي تتجه إليه القصيدة املغربية، في ظل هذا 
إلى  الورق  على  الكتابة  من  الفكري  االنتقال 
التحقق خارجه، بل أحيانا خارج الذات الفردية 
أو  الترابطية  القصيدة  في  أفكر  للشاعر، وهنا 
التفاعلية. ما هو أفق القصيدة مع هذا التلقي 

الجديد؟
- الشعر ليس انفصاال عن الواقع. الواقع يلذ 
الشعراء السياسيني، كما يلد الشعراء الذهانيني 
واملنتحرين والفالسفة. ومع ذلك، فهذه القاعدة 
الطريق  مواصلة  يمكننا  وال  بسيطة،  ليست 
في االتجاه نفسه. اآلن بإمكان الشعر أن يضع 
نفسه في ذهن اآلخر، وأن يبارزه، وأن يستحم 
الشعر  عالقة  ما  نفسها.  املياه  في  املتلقي  مع 
مع  اتصال  عالقة  هي  هل  بالواقع؟  املغربي 
عالقة  هي  أم  واملعيش؟  املتبدي  ومع  اليومي، 

انفصال وارتفاع واغتراب؟
استئصاليا  انتهاكا  -إذا كانت قصيدة النثر 
هل  لإليقاع،  الصوتي(  )أو  العروضي  للمعنى 
إيقاعها  تحقيق  في  املغربية  القصيدة  نجحت 
بينها  الجدران  إسقاط  مستوى  على  الخاص، 
وبني  بينها  وأيضا  املحلية،  اإليقاعات  وبني 
وانزياح  تطور  من  يخترقه  وما  اليومي  إيقاع 

وسفر وتشويه..؟

سعيد منتسبسكينة حبيب هللعمر العسريفدوى الزيانيأحمد زنيبرسامح درويش

صاحب »الشهادة واالستشهاد«
الشاعر الراحل عبد هلل راجع

بمناسبة اليوم العالمي للشعر
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حكمة التدبير المتوازن:

في الحاجة اإلى اتحاد كتاب المغرب

 د. أحمد العاقد  
شهدت الساحة الثقافية، في اآلونة األخيرة، 
نقاشا عموميا مفتوحا حول حال اتحاد كتاب 
من  مجموعة  تعميم  نتيجة  ومآله  المغرب 
يسعى  التنفيذي،  مكتبه  باسم  البيانات 
بعضها إلى ضمان استمرارية قيادة االتحاد 
رغم أنف الجميع وخارج القواعد المؤطرة 
للمنظمة الثقافية العريقة وألخالقيات العمل 
الثقافي. والمالحظ أن الجوانب القانونية 
نالت النصيب األوفر من هذا النقاش إذ تم 
االستناد إلى المقتضيات القانونية بشكل 
أحيانا  متعسفة  وبأشكال  أحيانا،  وجيه 
الحديث  مشروعية  ضمان  بهدف  أخ��رى، 
باسم المكتب التنفيذي والدفاع عن قراراته 
المتخذة. وقد أدى صدور البيانات والبيانات 
المضادة باسم المكتب التنفيذي إلى اتساع 
الهوة بين الرئيس واألغلبية المطلقة ألعضاء 
المكتب التنفيذي. األمر الذي يحتم على جميع 
القانون  عليه  لما ينص  االحتكام  األطراف 
توفير  أجل  من  صريح،  بشكل  األساسي، 
المؤتمر  لعقد  لإلعداد  السليمة  الشروط 
على  العمل  وبالتالي  االستثنائي،  الوطني 
أزمته  م��ن  المغرب  كتاب  ات��ح��اد  إخ���راج 

المصطنعة. 
التي  الندوة  بعد  مثيرا، خاصة  كان  لقد 
االتحاد  لجريدة  الثقافي  الملحق  عقدها 
االشتراكي حول اتحاد كتاب المغرب، وبعد 
المطلقة  لألغلبية  التصحيحية  المبادرة 
رئيس  خ��روج  التنفيذي،  المكتب  داخ��ل 
تتضمن  ببيانات  المغرب  كتاب  ات��ح��اد 
مغالطات قانونية وادعاءات ال أساس لها من 
الصحة، مستغال عدم اطالع الرأي العام على 
وثيقتي القانون األساسي والقانون الداخلي 
لالتحاد، وممارسا هوايته المفضلة في لي 
أعناق النصوص القانونية بما يخدم هواه 
ويغطي على منزلقاته الكثيرة التي تشرف 
على نهايتها. ورفعا لكل مغالطات وادعاءات 
في  قراءة موضوعية  أقدم  أن  آثرت  زائفة، 
القانونين األساسي والداخلي التحاد كتاب 
المتعلقة  المقتضيات  خاصة  المغرب، 
بالرئيس والمكتب التنفيذي، مساهمة مني 
في تنوير الرأي العام الثقافي حول حدود 

الصالحيات والمهام المنوطة بكل منهما.
المقتضيات  تفاصيل  في  الدخول  وقبل 
المسار  ب��أن  التذكير  ينبغي  القانونية، 
بوصفها  المغرب،  كتاب  التحاد  القانوني 
على  حرص  وحداثية،  ديمقراطية  منظمة 
تعزيز القيادة الجماعية والتدبير التشاركي 
للمنظمة الثقافية التي ظلت في طليعة القوى 
الوطنية الوفية لثقافة االختالف والمناهضة 
اتحاد  قوانين  كانت  ولذلك،  الواحد.  للفكر 
كتاب المغرب، إلى حدود مؤتمره الوطني 
أعضاء  انتخاب  على  تنص  عشر،  الثامن 
ليقوم  واح���دة،  دفعة  التنفيذي  المكتب 
بعد ذلك هذا األخير بانتخاب الرئيس من 
أن  أثبتت  الممارسة  أن  أعضائه. غير  بين 
االختالف في وجهات النظر بعض األحيان، 
وأن النرجسية والبحث عن الزعامة أحيانا 
كثيرة، كانت عوامل أدت إلى تغلغل السلوك 
االنقالبي داخل قيادة اتحاد كتاب المغرب. 
طرف  من  التنفيذي  المكتب  انتخاب  فآلية 
المؤتمر جعلت كل أعضائه يتمتعون بنفس 
الشرعية، وجعلت انتخاب الرئيس من طرف 
المكتب التنفيذي رهينة بتوفر األغلبية داخله 
وبضمان استمرارية هذه األغلبية. األمر الذي 
يضع الرئيس واستمرارية رئاسته التحاد 
أعضاء  باقي  رحمة  تحت  المغرب  كتاب 
المكتب التنفيذي الذين متى صنعوا أغلبية 

جديدة انقلبوا على الرئيس الذي انتخبوه 
سابقا.              

كتاب  اتحاد  عاشها  التي  الحالة  إنها 
المغرب بعد المؤتمر الوطني السابع عشر مع 
حدوث األزمة داخل قيادته وتبادل االتهامات 
بين الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الذي 
انتخبه بخصوص حالة الجمود التي سهدتها 
المنظمة الثقافية آنذاك. ونتذكر جميعا القرار 
الذي اتخذه المكتب التنفيذي، في اجتماعه 
بتاريخ 24 أكتوبر 2009، والقاضي بإقالة 
عبد الحميد عقار من مهمته بصفته رئيسا 
هذه  في  يهم  وال  المغرب.  كتاب  التحاد 
الخالفات وطبيعة  أن نحدد حجم  الواقعة 
الدوافع ومدى توفر العوامل الموضوعية أو 
األنانيات المفرطة، بل األهم أن نستحضر أحد 
االعتبارات التي أسس عليها آنذاك أعضاء 
المكتب التنفيذي قرار إقالة الرئيس، وهو 
ينتخب  الذي  هو  التنفيذي  »المكتب  كون 
رئيس اتحاد كتاب المغرب«، وكون اجتماعه 
أعضائه«  أغلبية  بحضور  قانونيا  »يكون 
)الفصل 9 من القانون األساسي لالتحاد(، 
)الفصل 8 من  و«يتخذ قراراته باألغلبية« 
القانون(. ويتشكل هذا االعتبار من شقين 
قانونيين مختلفين: يتعلق الشق القانوني 
األول بمبدأ توازي األشكال الذي يحيل إلى 
ينتخب  ال��ذي  هو  التنفيذي  »المكتب  أن 
رئيس اتحاد كتاب المغرب«، والذي يفيد بأن 
المكتب التنفيذي له الحق في إقالة الرئيس 
على غرار حقه في االنتخاب؛ بينما يرتبط 
الشق القانوني الثاني بمشروعية وقانونية 
التنفيذي  المكتب  يتخذها  التي  القرارات 
والتي يقرنها أساسا بتحقق شرط األغلبية.      
عضوات  أن  الواقعة،  هذه  بعد  وقع  ما 
وأعضاء اتحاد كتاب المغرب، في المؤتمر 
الوطني الثامن عشر المنعقد سنة 2012، 
اتفقوا على تغيير الشق القانون األول بإقرار 
العام  المؤتمر  طرف  من  الرئيس  انتخاب 
وليس من طرف المكتب التنفيذي، واإلبقاء 
على الشق القانوني الثاني الذي يؤكد على 
ضرورة اتخاذ قرارات اتحاد كتاب المغرب 
وما  التنفيذي.  المكتب  أغلبية  طرف  من 
نستنتجه من المقتضيات القانونية الجديدة 
عشر  الثامن  الوطني  المؤتمر  أقرها  التي 

خالصتان أساسيتان: 
تنصيص  في  تتمثل  األول��ى  الخالصة 
القانون األساسي على انتخاب الرئيس من 
طرف المؤتمر الذي يكون يحقه له، ولوحده، 
إقالته إعماال لمبدأ توازي األشكال، مما يحمي 
الرئيس المنتخب من أهواء ونزوات أعضاء 
مخططات  في  والتفكير  التنفيذي  المكتب 
معينة لالنقالب عليه، وبالتالي ضمان شروط 

االستقرار لقيادة المنظمة الثقافية؛  
تعزيز  في  تتجلى  الثانية  والخالصة 
مبدأ القيادة الجماعية لكل أعضاء المكتب 
التنفيذي أو معظمهم من خالل إقرار مبدأ 
األغلبيته المطلقة، احترازا عن أي استفراد 
تسلطه  أو  االتحاد  بتدبير شؤون  للرئيس 
على المكتب التنفيذي أو اتخاذه للقرارات 

بشكل منفرد.   
إنها حكمة التدبير المتوازن التي تحمي 
الرئيس من سطوة المكتب التنفيذي، وتحمي 

الرئيس  تسلط  من  المغرب  كتاب  اتحاد 
واالستفراد بتدبير شؤونه من خالل إلجامه 
عن ممارسة السلطة المطلقة التي تقع على 
النقيض من ثقافة االختالف وفكر التعدد التي 
ناضلت من أجلها المنظمة الثقافية العتيدة. 
فالقانون األساسي لم يفرد بابا أو فصال 
ولم  الرئيس،  مهام  أو  بصالحيات  خاصا 
صالحيات  عن  منه  الثالث  الباب  يتحدث 
لبس  ال  عنوانا واضحا  بل حمل  الرئيس، 
فيه: »المكتب التنفيذي وصالحياته ومهام 
الفصل  ال��ب��اب  ه��ذا  وتضمن  أعضائه«. 
»مهام  عنوان:  يحمل  الذي  عشر  الحادي 
فيه  ويتطرق  التنفيذي«،  المكتب  أعضاء 
الرئيس بوصفه عضوا  لبعض صالحيات 
لدى  االتحاد  )تمثيل  التنفيذي  المكتب  في 
السلطات اإلدارية والقضائية، إدارة مجلة 
واالتفاقيات،  المراسالت  توقيع  »آفاق«، 
رئاسة االجتماعات، تنسيق العمل(. وينص 
هذا الفصل بشكل صريح، ال يقبل المزايدة 
اللغوية والقانونية، على أن للمكتب التنفيذي 
صالحيات واسعة تتجاوز الرئيس إذ يتخذ 
المكتب التنفيذي قرار تجميد مكاتب الفروع، 
ويتلقى طلبات االستقالة من عضويته، ومن 
عضوية المجلس اإلداري، ولجنة العضوية 

والتحكيم. 
القانون  أما باقي األبواب والفصول من 
على  واضحة  بعبارات  فتنص  األساسي، 

الصالحيات الواسعة للمكتب التنفيذي: 
يوزع المهام فيما بين أعضائه، وال يوزعها 

الرئيس )الفصل الثامن(؛  
يتخذ قراراته باألغلبية المطلقة، وال مجال 

ألي قرار منفرد للرئيس )الفصل الثامن(؛ 
يسهر المكتب التنفيذي على تنفيذ القرارات 
العام،  المؤتمر  عن  الصادرة  والتوصيات 
وحده  للرئيس  السهر  هذا  موكوال  وليس 

)الفصل العاشر(؛ 
يهيئ القانون الداخلي لالتحاد، وال يهيئه 

الرئيس لوحده )الفصل العاشر(؛ 

العضوية  طلبات  تقدم 
أو االستقالة إليه، وال تقدم 
حصريا إلى الرئيس )الفصل 

الثالث والفصل الرابع(؛
يحق له وللجنة العضوية 
قرارا  يتخذا  أن  والتحكيم 
إلغاء  أو  لتجميد  باألغلبية 
ألي  وج��ود  وال  العضوية، 
في  للرئيس  حصري  دور 
هذا األمر )الفصل الرابع(؛

اإلداري  المجلس  دع��وة 
في  واح��دة  مرة  لالجتماع 
السنة على األقل، أو لدورة 
طلب  على  بناء  استثنائية 
المجلس  أع��ض��اء  أغلبية 

اإلداري، وال حق للرئيس أن يقوم بالدعوة 
من تلقاء نفسه )الفصل الثاني عشر(؛

ومقترح  الثقافي  البرنامج  مشروع  يعد 
الميزانية لعرضهما على المجلس اإلداري 

للمصادقة )الفصل الثالث عشر(؛
تقدم طلبات تأسيس الفروع إلى المكتب 
التنفيذي الذي يمكنه مراجعة التسيير المالي 
واالطالع على األنشطة الثقافية للفروع بصفة 

منتظمة )الفصل الرابع عشر( ...
إنها نماذج من المقتضيات الكثيرة التي 
يتعلق  فيما  األساسي  القانون  يتضمنها 
التنفيذي،  للمكتب  الواسعة  بالصالحيات 
والتي تؤكد على ضرورة التدبير الجماعي 
لشؤون اتحاد كتاب المغرب. فأين نحن من 
المقتضى  ومن  القانونية،  الضوابط  هذه 
من  العاشر  الفصل  في  ال��وارد  القانوني 
القانون األساسي التحاد كتاب المغرب والذي 
ينص على إعداد المكتب التنفيذي للتقريرين 
األدبي والمالي لعرضهما على المؤتمر، حين 
يتم اإلصرار على التوجه نحو عقد المؤتمر 
االستثنائي بطريقة تحكمية تقصي أغلبية 
سيكون  مصداقية  وأي  التنفيذي،  المكتب 
لعرض التقرير األدبي في غياب إشراك الكاتب 

العام، وعرض التقرير المالي في غياب إشراك 
أمينة المال، وإشراك باقي أعضاء المكتب 

التنفيذي؟
إن القانوني الداخلي لالتحاد، المؤسس 
على مقتضيات القانون األساسي، يؤكد بدوره 
الجماعية  المقاربة  تكريس  ض��رورة  على 
المنظمة  ش��ؤون  تدبير  في  والتشاركية 
من  والعشرون  الثاني  فالفصل  الثقافية. 
القانون الداخلي يقر، بصريح العبارة، على 
أن »المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد 
يتخذ  المؤتمرين.  بين  فيما  المغرب  كتاب 
ألعضائه  ملِزمة  وتكون  باألغلبية،  قراراته 
الغائبين بعذر أو بدونه. وال يحق ألي عضو 
غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته«.
وبناء على كل ما سبق، من الواجب على 
مثقفات ومثقفي اتحاد كتاب المغرب صيانة 
صورة المنظمة الثقافية التي ظلت في طليعة 
المدافعين عن دولة القانون والمؤسسات. 
ومن واجبهم المبادرة إلى مواجهة االستهتار 
االحتيال  أساليب  ورفض  بالمسؤوليات، 
واالدعاءات، ووقف هدر الزمن الثقافي الذي 
عابرة مصيرها  لنزوات  عمر طويال خدمة 
التبخر. فاألزمة الراهنة التي يعيشها اتحاد 
كتاب المغرب تقتضي القطع مع األنانيات 
المفرطة والمزاجيات القاتلة، والحرص على 
التطبيق السليم للمقتضيات القانونية التي 
ستظل المدخل الحقيقي الستعادة المبادرة 
الثقافية. وتقتضي حكمة التدبير المتوازن 
العمل من أجل إيجاد حل جماعي مسؤول 
من  العتيدة  الثقافية  المنظمة  ي��ص��ون 
بلغت  التي  النرجسية  المقيتة،  النرجسية 
حدا ال يطاق حين بدأت تجاذل في وطنية 
المثقفات والمثقفين وأدخلتها في المزايدات 
الفارغة والمجازفة. فقد آن األوان ليستعيد 
اتحاد كتاب المغرب مكانته داخل المجتمع، 
عن  مترافعا  العام،  الثقافي  الفضاء  وفي 
التنوير والتحديث والتقدم والتنمية الشاملة. 
والخطوة األولى نحو استعادة هذه المكانة 
اإلنصات لصوت العقل، وتبديد أوهام الزعامة 
بترك التشوف إلى المفقود، وحدوث الوعي 
بأولوية المصلحة العامة للمؤسسات على 

المصالح الضيقة للذوات.   

عضو اتحاد كتاب المغرب

خاص10
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 حكمة التدبير المتوازن التي 
تحمي الرئيس من سطوة المكتب 

التنفيذي، وتحمي اتحاد كتاب المغرب 
من تسلط الرئيس واالستفراد بتدبير 
شؤونه من خالل إلجامه عن ممارسة 

السلطة المطلقة التي تقع على النقيض 
من ثقافة االختالف وفكر التعدد 
التي ناضلت من أجلها المنظمة 

الثقافية العتيدة. 

07

افتتحت  بآيت عتاب إقليم أزيالل، فعاليات الدورة 
الثانية لمهرجان إثران الوطني للمسرح وفنون الشارع 

بآيت عتاب.
وتميز حفل االفتتاح الخميس الماضي، بتكريم كل من 
مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، والفنان الكوميدي 

محمد الجم.
ويعود هذا المهرجان في نسخته الثانية، تحت شعار 
"المسرح غادي يجي حتى لعندك"، بعد انقطاع اضطراري 

دام أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد19-.
وهكذا، تم خالل حفل االفتتاح، تكريم السيدة سيمو 
عرفانا بتضحياتها وأعمالها الجديرة بالثناء من أجل 

تنمية ساكنة منطقة آيت عتاب مسقط رأسها.
واستحقت السيدة سيمو تكريما نابضا بالحياة نظير 
مساهمتها في تنمية مدينة أزيالل وعرفانا بالتضحيات 
التي قدمتها ومساهمتها في تطوير وإشعاع  الكبيرة 

المملكة.
وعلى إيقاع هتافات وصيحات الفرح، استقبلت ساكنة 
آيت عتاب الوجه البارز في الساحة المسرحية المغربية، 
محمد الجم الذي تم االحتفاء به هو اآلخر تقديرا لمسيرته 

الفنية المتميزة وإسهاماته في المسرح المغربي.

وأعربت السيدة سيمو ، عن تشريفها بالتكريم الذي 
آيت  التكريم في  به، معربة عن سعادتها بهذا  حظيت 

عتاب مسقط رأسها.
يعد  الذي  االعتراف  بهذا  سعادتها  عن  أعربت  كما 
بالنسبة إليها ذا أهمية خاصة، مذكرة أن هذا التكريم هو 
دعوة للمرأة القروية من أجل المساهمة بشكل إيجابي 

في إشعاع مدينتها وبلدها.
وتخللت هذه األمسية فقرات موسيقية متنوعة تميزت 
الغنية  ال��ذاك��رة  من  مستوحاة  فنية  ع��روض  بتقديم 

للموسيقى المغربية، أمتعت الجمهور الحاضر.
وتشارك عدة فرق مسرحية في هذه التظاهرة التي 
أزيالل(  )إقليم  عتاب  آيت  لمنطقة  إشعاع  خلق  تروم 

وجعلها مدينة لإلبداع الفني بامتياز.
كما سيتم خالل هذه الدورة ، وعلى مدى ثالثة أيام، 

تنظيم معارض وورشات وأنشطة ثقافية.
ويروم مهرجان إثران الوطني للمسرح وفنون الشارع 
إثراء المشهد الثقافي والفني الوطني، وتمكين عموم 
المواطنين من اكتشاف التعدد الثقافي بجهة بني مالل-
خنيفرة، وبالتالي النهوض بالسياحة على مستوى إقليم 
أزيالل عموما ومدينة آيت عتاب على وجه الخصوص

 جالل كندالي 

أصدر الفنان المغربي أيمن السرحاني جديده الفني 
تحت عنوان "لوكيطو دي أمور" .

طرف  من  انتظار  بعد  الفني،  العمل  هذا  ويأتي 
على  لجديده،حيث حرص  السرحاني  أيمن  جمهور 
تثمين   من خالل  الجديد مختلفا،  إبداعه  يكون   أن 
تثبيت العالقات الدبلوماسية الجيدة بين الدولتين 
العريقتين المغربية و اإلسبانية، إذ نجح أيمن  في 
دمج لونين موسيقيين غاية في الصعوبة بالنسبة 
ألي فنان، الفالمينجو و اللهجة الشرقية المغربية .

نجم الراي أيمن السرحاني،و بعد نجاح مانديكش أ 
الفاكانسيا ،تعود لوكيطو دي أمور بموضوع اختاره  

المتحوى ألغنيتهالجديدة.
وقد تم تصوير الفيديو كليب بمدينة ماربيا حيث 
تم توثيق مرافقها العمرانية العريقة وسط إيقاعات 

الفالمينجو بنكهة فنية مغربية.
في تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، أكد أيمن 
"، ما هي  أمور  "لوكيطو دي  أغنية  أن  السرحاني، 
إال بداية للعودة المنتظرة إلى الساحة الفنية  وإلى 

جمهوره. 
و أبرز أيمن السرحاني، أن  األغنية هي نتاج لجولة 
و دراسة في جميع أنحاء الدولة اإلسبانية ،و كذلك 
ارتأى  أن يمزج فيها  بين الثرات  المغربي و اإلسباني 
،سيما أن جنوب إسبانيا له ارتباط وثيق بالمغرب. 
وكشف نجم الراي المغربي في ذات التصريح، أن 
األغنية أعجب بهذه األغنية، مغاربة و إسبان، كما 
وظفت  الفالمينجو و اللهجة الشرقية المغربية  في 

هذه  األغنية ، كما قمت بتصوير الفيديو كليب  الخاص 
باألغنية بماربيا  اإلسبانية، حيث أبرز الفيديو كليب،  
الثقافة الفنية والموسيقية لمنطقة األندلس بجنوب 

إسبانيا، كما تولى مهمة اإلخراج حسن الكرفطي.
السرحاني وشركة  بين  تعاون  ثاني  هذا  وُيعتبر 
"السعدي لإلنتاج"، بعد نجاح أغنية "انتيا لمعلمة" 

التي كانت من إنتاج نفس الشركة  .

سهام القرشاوي

حسب بيان صحافي أصدره المنظمون ونشروه في مختلف مواقعهم اإللكترونية،  
فقد احتضنت مدينة الرباط النسخة األولى من أيام السينما اإلفريقية و ذلك في 

الفترة الممتدة ما بين 12 و 16 مارس 2023 .
و حسب نفس المصدر فإن هاته التظاهرة تدخل« في إطار برنامج الرباط عاصمة 
الثقافة اإلفريقية خالل عام 2022 الذي كان برعاية جاللة الملك محمد السادس، وهو 
يروج للمعرفة الفنية للقارة اإلفريقية، و يعزز خلق التآزر والتعاون بين بلدان الجنوب 
التي تساهم في استدامة صناعة السينما بها، و يكرم جميع األحداث السينمائية 

في القارة اإلفريقية بهدف بناء شراكات قوية و استراتيجية، مع اقتراح هذا الحدث 
كمنصة جديدة متاحة للمهنيين األفارقة في صناعة السينما«.

تضمن برنامج النسخة األولى أليام السينما اإلفريقية ، ، الذي تتعاون وزارة 
الشباب والثقافة واإلتصال و مؤسسة هبة إلطالقه، موائد مستديرة ، دروس فنية 
المفتوحة  القصيرة  واألفالم  إفريقية  روائية  ألفالم  عروض  وكذا  عمل،  وورشات 
بين  التواصل  فرص  يهدف خلق  للمهنيين  برنامج موجه  على  ، عالوة  للجمهور 

الفاعلين في مجال السينما اإلفريقية لبناء شراكات دائمة مع المهنيين المغاربة.
و توزعت أنشطة التظاهرة اإلفريقية ما بين أماكن مختلفة في العاصمة الرباط، من 
بينها: سينما النهضة، وهو فضاء متعدد التخصصات صالح للعروض السينمائية 

والحية والحفالت الموسيقية. 
مقهى  La scène و يستضيف الحفالت الموسيقية وانشطة ثقافية و فنية متنوعة 

من توقيع الكتب وعروض مسرحية و قراءات شعرية وغيرها
بالممارسات  والتوعية  لإلبداع  التخصصات  متعدد  فضاء  وهو  الب،  هيبة  و 

الفنية على مدار السنة.
استوديو هبة وهو استوديو تسجيل مجهز بأجهزة عالية المستوى و يمكنه 
و تسجيالت  الموسيقي  التوضيب  و  للتسجيل  دورات  و  فنية  إقامات  استضافة 

صوتية للسينما ..

س. القرشاوي

انطلق بالمعهد الثقافي الفرنسي للدارالبيضاء يوم األربعاء مساء 
على الساعة السابعة والنصف، معرضا للصور تحت عنوان الصالة 

في مكان آخر.
و حسب تعريف المنظمين للتظاهرة فإن المعرض يقدم نظرة مختلفة 

للتفاعالت بين االديان للمناطق المحيطة للبحر األبيض المتوسط، 
اليهودية  و يأتي المعرض في زمن  تتشابك فيها الديانات الثالث: 
والمسيحية واإلسالم و يتزايد فيه الخوف ما بين حاملي هاته الديانات .
و بالتالي فالصور، حسب نفس التعريف، تقدم سلسلة من الصور 
لألماكن المقدسة ، انطالقا من سنوات من التحقيقات األنثروبوليجية، 
ديانة  لمتديينين من  يتبث استضافة  تاريخي  تواجد  و تكشف عن 
معينة أخرى والعكس صحيح، وقد كانت هاته الظاهرة متواجدة و 
إبراهيم  يتم تقليدها منذ العصر اإلبراهيمي، حيث استقبل سيدنا 
عليه السالم تحت خيمته ووفقا لإلنجيل والقرآن ثالثة زوار غامضين 

يعتبرون مالئكة .
و يبرز بأن هاته المواقف حقيقية بيد أنها هشة وتهدد باستمرار 

العداء لآلخر وعدم الرغبة في التعايش و التأكيد على التقسيم.
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الفنان المغربي أيمن السرحاني يصدر
 »لوكيطو دي أمور « ويصرح  »لالتحاد االشتراكي«

وظفت الفالمينجو و اللهجة ال�شرقية
 المغربية في عملي الجديد
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اآيت عتاب: تكريم مديرة الوثائق 
الملكية بهيجة �شيمو والفنان 
الكوميدي محمد الجم     

 ناقش صحافيون وأكاديميون وباحثون مغاربة 
وإسبان ،خالل لقاء جرى مؤخرا  بتطوان ، "حضور 
وأدوارها   " المغربي  اإلعالم  في  اإلسبانية  اللغة 
في تقريب مجتمعي البلدين الصديقين ،وكذا دعم 

الصحافة عامة للعالقات االستراتيجية بينهما .
وأجمع المتدخلون خالل التظاهرة ، التي تنظم 
الذي  اإلسبانية  للغة  الدولي  المؤتمر  على هامش 
ستحتضنه مدينة قاديس )جنوب إسبانيا ( خالل 
باللغة  المكتوبة  الصحافة  أن  ،على  المقبلة  األيام 
بشكل  البلدين  وصحافة  خاص  بشكل  اإلسبانية 
،ووسيلة  الثقافتين  بين  للتواصل  عام تعد جسرا 
البلدين  لكال  الثقافية  الخصوصيات  للتعرف على 
والتاريخ  المتوسطية  الجغرافية  تجمعهما  الذين 
والعيش المشترك وتوحدهما كذلك القيم اإلنسانية 

السمحاء .
بشأن  المهتمة  الصحافة  أن  المتدخلون  وأبرز 
البلدين الجارين وبشكل خاص الصحافة الناطقة 
باإلسبانية في المغرب، تطلع بدور هام وأساسي في 
تمتين العالقات اإلنسانية بين المغرب و إسبانيا 
وإبراز خصوصيات وتقاليد وأعراف المجتمعين،كما 
تطلع بالدور الهام في دعم التعاون والشراكة في 

المجالين االقتصادي والتربوي وباقي المجاالت التي 
تثير اهتمام المغرب وإسبانيا .

ورأى المتدخلون أن الصحافة المعنية بموضوع 
المهم  بدورها  االطالع  في  تستمر  أن  يجب  اللقاء 

تتسم  منطقة  في  والتفاهم  التقارب  تحقيق  في 
بالحركية االجتماعية المضطردة و بتدفق الهجرة 
في االتجاهين ،و في كونها صلة وصل بين الشمال 
تتمثل  تاريخية  يحملها مسؤولية  ،مما  والجنوب 
في نشر الوعي بالقضايا و المواضيع التى تتعلق 

بالهوية الحضارية والخصوصيات الثقافية .
تكرس  أن  يجب  الصحافة  إن  المتدخلون  وقال 
الشراكة االستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها 
البلدان ، وعليها كذلك أن تعكس الصورة الحقيقية 
والكاملة عن البلدين الجارين، وتبرز بالبند العريض 

أن المغرب وإسبانيا فعال شريكان استراتيجيان.
وفي هذا السياق ، أكد رئيس شعبة اللغة اإلسبانية 
وآدابها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ، عبد 
الرحمان الفاتحي، أن اللقاء هو حلقة أخرى مهمة 
من حلقات التقارب بين الصحافيين واألكاديميين 
حول  اآلراء  وتبادل  واإلسبان  المغاربة  والخبراء 

قضايا مهمة للبلدين وللشعبين .
وأضاف الفاتحي ، أن اللقاء له أهمية خاصة أيضا 
ألنه يفتح الطريق للمجتمع الحيوي في البلدين ، 
من حجم وقيمة رجال اإلعالم واألساتذة الجامعيين 
، لسبر أغوار خصوصيات لغة التحاور وحمولتها 

واالجتماعية  واإلنسانية  والثقافية  الحضارية 
والعلمية ، مشددا على أن اللغة رابط ال محيد عنه 
من روابط حسن الجوار والتعاون بين المملكتين 

المغربية واإلسبانية.
من جانبه ، قال رئيس جمعية صحافيي منطقة 
قاديس دييغو كالفو إن اللقاء يأتي في إطار سلسلة 
من اللقاءات التي يعقدها صحافيو البلدين بانتظام 
، وهو دليل على أن البلدين تحدوهما نفس الرغبة 
والعزيمة واإلرادة لتحقيق التقارب المثالي ، خاصة 
وأن ما يجمع البلدين متين ومتشعب ،معتبرا أن 
للصحافة دور أساسي في تعزيز هذا التفاهم وبلورة 

هذه اإلرادة المشتركة على أرض الواقع .
ورأى أن المغرب وإسبانيا لهما كذلك في الوقت 
الحاضر مسؤولية تاريخية وبالغة األهمية ألنهما 
يعطيان الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها 
الدول الجارة و أن تكون عليه العالقات بين الشمال 
والجنوب والتعاون البينحدودي ، مشددا على أن 
صحافة البلدين مهمة وأساسية في بناء مسارات 
على  أكثر  والتعرف  واالط��الع  والتقارب  االلتقاء 
مميزات وخصائص ثقافة البلدين التي فيها الكثير 

من المشترك.

لقاء بتطوان يبرز دور �شحافة المغرب واإ�شبانيا في دعم العالقات اال�شتراتيجية بين البلدين

العا�شمة المغربية تحت�شن اأول 
ن�شخة الأيام ال�شينما االإفريقية

معر�ش لل�شور يتبث اأن التعاي�ش 
بين االأديان تقليد تاريخي قديم 
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

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

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2023/03/20

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 07/م.ت.ص/ص/2023
جلسة علنية 

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
العروض  طلب  عن  املاء  -قطاع 
تراخيص  بصيانة  املتعلق 

MICROSOFT
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال:  إلنجاز 
25.699.101,60درهم 

املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
256.900,00درهم

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي:

بمديرية  الصفقات،  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  املاء  قطاع  للشرب 
محمد  شارع  املعالجة،  بمحطة 

بلحسن الوزاني، الرباط: 
الهاتف:

(+212)0537667305ou06 

الفاكس:
(+212)0537667513

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
بالبناية  والصفقات  التزويد 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   (G)
شارع  للشرب  الصالح  واملاء 
 - الوزاني  بالحسن  محمد 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرباط 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
بالبناية  والصفقات  التزويد 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   (G)

شارع  للشرب  الصالح  واملاء 
 - الوزاني  بالحسن  محمد 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرباط 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
الثالثاء  يوم  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2023 ماي   02
بالبناية  الحادية عشر صباحا 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   (G)

واملاء الصالح للشرب. 
 تفتح األغلفة في آن واحد.

معلومات  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
النوعية  الصناعية،  املشتريات 
الوطني  للمكتب  والدعم 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
قطاع املاء 

الهاتف: 0537667254
الفاكس: 0537667220

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء: 
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/889/إ.د

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

عمالة إقليم تاوريرت
باشوية العيون

جماعة العيون سيدي ملوك
إعالن عن استشارة معمارية

رقم: 2023/02

13 أبريل 2023، على  يوم  في 
الساعة العاشرة صباحًا (10)، 
املجلس  رئيس  بمكتب  سيتــم 
سيدي  للعيون  الجماعي 
املهندسني  أظرفة   فتح  ملوك 
املعماريني املتعلقة باالستشارة 
دراسات   : ألجل  املعمارية  
بناء  أشغال  وتتبع  معمارية 
بجماعة  الجديدة  املقبرة  سور 

العيون سيدي ملوك.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بجماعة  الصفقات  مكتب  من 
العيون سيدي ملوك. كما يمكن 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
املتوقعة،  القصوى  امليزانية 

الضرائب،  احتساب  بدون 
املتعلقة  األشغال  إلنجاز 
محددة  باالستشارة 
درهم  ألف  ثمانمائة  في: 

(800.000,00درهم).
من محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  من  و102  و101 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349

العمومية.
يمكن للمتنافسني:  

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   o
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور. 
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   o

باملكتب املذكور. 
o إما تسليمها مباشرة لرئيس 

املعمارية  االستشارة  لجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
االلكتروني  اإليداع  إما   o
لعروضهم عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchepublics.

 gov.ma
يوم:  ستتم  امليدانية  الزيارة 
الساعة  على   2023 أبريل   03
العاشرة صباحا حيث سيكون 
رئيس  بمكتب  اللقاء  مكان 

جماعة العيون سيدي ملوك.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   6 املادة    في  عليها 

االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/894/إ.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء 21 مارس 2023 املوافق 28 شعبان 1444 العدد 13.405

ع.س.ن /891/إدع.س.ن /890/إد

ع.س.ن /892/إد ع.س.ن /893/إد

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :الثالثاء 21 مارس 2023 املوافق 28 شعبان 1444 العدد 13.405 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 06
من اأجل حماية الموارد الطبيعية والمحمية وخلق اقت�صاد 

تناف�صي وتح�صين الولوج اإلى الخدمات العمومية

مطالب بااللتفات لو�صعية م�صجد تطرح اأكثر من �صوؤال؟
مبارك العمري

»تكساس«  واحد  الوحدة  حي  سكان  يطالب 
»راس  املجاورة  والشوارع  الحجري  والحي 
األول  ادريس  شارع   - اسكيكيمة«   - الخيمة 
املعروف بشارع بوكراع،  بمدينة العيون، الجهات 
بـ  اختصاصه،  منطلق  من  طرف  كل  املسؤولة، 
»إيالء مزيد من االهتمام  ملسجد الدرهم«، الفتني 
إلى »بعض النقائص البارزة منها تآكل وتالشي 
مثار  والتي أصبحت وضعيتها  املسجد،  زرابي 
ألداء  املسجد  القاصدين  املواطنني  تساؤالت 
فريضة الصالة«. وبهذا الخصوص عبر البعض 
عن »عدم استساغة أداء الصلوات الخمس فوق 
أفرشة بالية ومتسخة  التتناسب وقدسية املكان، 
وذلك  بسبب تقادمها ، حيث لم يتم تغييرها منذ 

ما يزيد عن 10  سنوات«. 
لهذا  املجاورين  السكان  من  عدد  وأشار 
مدينة  مساجد  أكبر  بني  من  يعد  الذي  املسجد، 
العيون، في تصريحات متفرقة، إلى استعجالية 
العناية  ظل  في  وذلك  املسجد،  بنظافة  االهتمام 
الجهات،   بكافة  »بيوت هلل«  بمختلف  الرسمية 
وفاعل  جامعي  طالب  الزروالي-  »م.  يقول 

جمعوي«. »إن  أفرشة املسجد أصبحت تنبعث 
املصلني  أنوف  تزكم  باتت  كريهة،  روائح  منها 
أثناء تأدية الصلوات الخمس، األمر الذي جعل 
صغيرة  سجادات  إحضار  إلى  يعمدون  أغلبهم 
»ورغم   السجود«، مضيفا  أثناء  بها  لالستعانة 
األحياء  شباب  من  املحسنني  بعض  تطوع 
لكن  املتالشية،  الزرابي  هذه  لتنظيف  املجاورة، 
منها،  املتوخاة  األهداف  تبلغ  لم  املبادرة  هذه 

مجملها  على  بادية  السوداء  البقع  مازالت  إذ 
نتيجة كثرة استعمالها لسنوات خلت دون أن يتم 
بارك هلل  »أهل  آخر  مواطن  ويقول  استبدالها«. 
الداه« إن  الوضعية املزرية التي وصل إليها  هذا 
من  أكثر  تطرح  األفرشة   مستوى  على  املسجد  
سؤال، في ظل عدم اهتمام  املشرفني واملسؤولني 
شيد  الذي  املحسن  ينتظرون  وكأنهم    بالجهة، 
املغربية  الهندسة  وفق  الدينية  املعلمة  هذه 

األصيلة،  بأن يقوم بتجديد وصيانة مستلزماتها 
في ظل غياب العناية الالئقة«.  

هذا ويأمل سكان املناطق املجاورة، بأن يشكل  
لكافة مرافق  لرد االعتبار  »فرصة  شهر رمضان  
املسجد، ومده بكل املستلزمات الضرورية  لجعل 
مرتاديه يؤدون الصالة في أجواء روحانية تتسم 
تشويش  أي  عن  بعيدا  والطمأنينة،  بالسكينة 

كيفما كانت طبيعته«.

عبداللطيف الكامل

اختتمت املناظرة الجهوية للتنمية املستدامة 
أشغالها  انعقدت  والتي  ماسة،  سوس  لجهة 
مارس2023،   13 اإلثنني  يوم  أكادير،  بمدينة 
الورشات  أشغال  عن  منبثقة  توصيات  بإصدار 
ملختلف  فعالة  مشاركة  عرفت  التي  الثالث، 
وهيئات  محلية  سلطات  من  بالجهة،  الفعاليات 
ومؤسسات عمومية، وجامعية، ونسيج جمعوي 
االعالم  ووسائل  ومهنيني  اقتصاديني  وفاعلني 

وثلة من الشباب.
للتشاور  فضاء  الثالث  الورشات  وشكلت 
»أهمية   املشاركون  أوضح  حيث  اآلراء،  وتبادل 
تكريس  إلى  يهدف  الذي  الوطني  الورش  هذا 
التنمية املستدامة وتنزيل اإلستراتيجية من أجل 
النهوض بجميع القطاعات الحيوية التي تشكل 
ماسة،  سوس  بجهة  لالقتصاد  الفقري  العمود 
تتبوأ  التي  الواعدة  الجهات  من  تعتبر  التي 
أن  الدولة من أجل  اململكة وتراهن عليها  وسط 
تلعب دورا تنمويا واقتصاديا، خاصة أنها تربط 

بني شمال اململكة وجنوبها.«
»وتميزت املناظرة الجهوية للتنمية املستدامة 
موضوعاتية  ورشات  ثالث  حول  دارت  التي 
وهي: حماية املوارد الطبيعية املحمية واملثمنة، 
الترابية  واملجاالت  التنافسي  االقتصاد  تعزيز 
والتراث  العمومية  الخدمات  تثمني  املستدامة، 
الثقافي، بنقاش مستفيض حول معظم القضايا 
املستدامة«،   بالتنمية  الصلة  ذات  واملواضيع 
حيث خلص املشاركون من خاللها إلى  مجموعة 
الصيغة  إلغناء  والتوصيات  املقترحات  من 

الجديدة لالستراتيجية الوطنية املستدامة.
تطرقت  التي  األولى  الورشة  أوصت  وهكذا 
بـ  ومثمنة«  محمية  طبيعية  ملوضوع«موارد 
الفالحية  اإلنتاجية  املنظومة  استدامة  »تعزيز 
وعقلنة استعمال املوارد املائية  - ضرورة تأهيل 
العنصر البشري من اجل خلق اقتصاد تنافسي 
املوارد  حماية  على  العمل   - الكفاءات  وتكوين 
الطبيعية والتنوع البيولوجي -إدماج محميات 
حماية   – الوطنية  االستراتيجية  ضمن  االركان 
املائية والحفاظ عليها من خالل ترشيد  املوارد 
دعم   - العادمة  املياه  ومعالجة  املاء  استعمال 

املناطق األكثر تأثرا بالتغيرات املناخية - وضع 
مخطط جهوي في مجال استعمال التربة - تثمني 
بالجهة  واملتجددة  الجديدة  الطاقات  استعمال 
االولوية  إعطاء   - الشمسية  الطاقة  وخاصة 
لتحسني البنية التحتية من اجل جذب االستثمار 
والتضامنية  البيولوجية  الفالحة  تشجيع   -
إدماج   - الفالحية  للنفايات  حلول  وإيجاد 
مفاهيم التنمية املستدامة ضمن مناهج التربية 
في  التطبيقي  العلمي  البحث  إدراج   - والتعليم 
مستوى  على  املستدامة  التنمية  مشاريع  بناء 
املجال الترابي للجهة في اطار مقاربة تشاركية 
نظام  في  اإلعتبار  بعني  الجهوي  البعد  أخذ   -
للتنمية  الحكامة لتنزيل االستراتيجية الوطنية 
املستدامة- دعم وتقوية االقتصاد األزرق وتعزيز 
خلق   - الساحلية  للمناطق  املستدام  النمو 
 - األركان  محمية  غرار  على  النخيل  محمية 
تشجيع الزراعات البديلة املستدامة في الواحات  
املائية  التضامن بني الجهات في تدبيراملوارد   -

وتأهيل العنصر البشري«.
وأوصت الورشة الثانية التي تطرقت ملوضوع 
مستدامة«  ترابية  ومجاالت  تنافسي  »اقتصاد 
القانونية  الترسانة  وتفعيل  تحيني  بضرورة« 

املستوى  على  املستجدات  مع  يتالءم  بما 
البشري من  العنصر  تأهيل   - الوطني والدولي 
البحث  وتشجيع  تنافسي  اقتصاد  خلق  أجل 
التمكني  ضرورة  مع  الكفاءات  وتكوين  العلمي 
صناعية  مناطق  خلق   - للمرأة  االقتصادي 
االستثمار  تشجيع  قصد  ومندمجة  مستدامة 
تقوية آليات  املنخفض الكربون داخل الجهة  - 
العمل   - األخضر  باالقتصاد  خاصة  تحفيزية 
وتحفيز  تمويل  آلليات  والترويج  تطوير  على 
ترسيخ   - املستدامة  املشاريع  االستثمارفي 
في  العمومية  السياسات  بني  اإللتقائية  مقاربة 
املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  إطار 
الترابية  الجماعات  بني  الثروات  توزيع   -
 - مستدامة  مجالية  عدالة  وخلق  عادل  بشكل 
التنمية  بخصوص  والفاعلني  املتدخلني  تكوين 
القرار على املستوى  املستدامة، خاصة متخذي 
بعض  في  الشباب  املقاولني  مواكبة   - الترابي 
 - املستدامة  والفالحية  الصناعية  املبادرات 
مستدامة  مشتركة  مشاريع  تطوير  تشجيع 
على  الناجحة  النموذجية  للمشاريع  والترويج 
وضع آلية  املستوى املحلى، الوطني والدولي - 
البيئي  الجانب  إدراج   - والتقييم  للتتبع  فعالة 

وتشجيع  السياحي  التصنيف  معايير  ضمن 
السياحة القروية وتثمني املواقع االيكولوجية - 

تسريع رقمنة اإلدارة والجماعات الترابية«.
التي  الثالثة  الورشة  أشغال  وأكدت  هذا 
والتراث  العمومية  »الخدمات  ملوضوع  تطرقت 
الثقافي »، في توصياتها  على  »مواكبة تطبيق 
 - املعتمدة  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االهداف 
تحسني وتأمني الولوج للخدمات العمومية، على 
الولوج  تأمني   - املجتمع  وسالمة  االمن  رأسها 
و حماية  للشرب  والصالحة  النظيفة  املياه  الى 
في  التحتية  البنيات  تحسني   - املائية   الفرشة 
ذوي  االفراد  ولوج  ضمان  و  التربوي  املجال 
ضمان   - املدارس  الى  الخاصة  االحتياجات 
صياغة   - الساكنة  متناول  في  طاقي  عرض 
صياغة   - البيئة  على  تحافظ  صناعية  برامج 
برامج محاربة التلوث في السواحل والشواطيء 
وأعالي البحار واملحيط - صياغة و تنفيذ برامج 
تحسني   - الحضري  املجال  في  التراب  إعداد 
 - الطبيعية  املنشآت  وحماية  البيئية  السياحة 
مستوى  على  النفايات  تدبير  خدمات  تحسني 
الترابية  الفوارق  تقليص   - املحلية  الجماعات 
على  العمومية  الخدمات  الى  الولوج  مجال  في 
الجهوية  الحكامة  تعزيز   - الجهوي  املستوى 
على  هادفة  برامج  وصياغة  املستدامة  للتنمية 
مستوى الجهة  - صياغة ميثاق وطني للخدمات 
بالتنمية  الخاصة  البرامج  تنسيق   - العمومية 
واملجالس  الترابية  املستويات  بني  املستدامة 
املنتخبة املحلية و الجهوية و املصالح الخارجية  
 - العمومية  والخدمات  السياسات  تقييم   -
الخاصة  التمويل  مصادر  الى  الولوج  تحسني 
بالتنمية املستدامة  - تحيني القوانني و املراسم 
 - العمومية  بالخدمات  الخاصة  التطبيقية 
مواكبة مشاريع املجتمع املدني الخاصة بالتنمية 
املستدامة و املجالية  - إشراك الشباب في آليات 
اتخاذ القرار  - توعية الساكنة في مجال حماية 
استدامة الخدمات العمومية   - التراث والبيئة  
مع  الطبيعية  الكوارث  وقوع  عند  خصوصا 
 - الحديثة  التكنولوجيات  االعتبار  بعني  األخذ 
النظر  وإعادة  الصحية  التغطية  تعميم  مواكبة 
في املنظومة الصحية - حماية التراث االمازيغي 
في  النوع  مقاربة  مراعاة   - املحلية  والثقافات 

السياسات املحلية«.

مبدينة العيون

الر�صيدية.. �صباك جديد  يف مناظرة التنمية املستدامة بسوس ماسة 
للم�صتهلك  

 

بحضور ممثلي السلطات املحلية و مندوبية الصناعة والتجارة 
ومهنيني وتجار، افتتحت الجمعية الجهوية لحماية املستهلك شباك 
املستهلك صباح يوم األربعاء األخير بمدينة الرشيدية  . و »يشكل 
هذا الشباك آلية للقرب موضوعة رهن إشارة املواطنني، تتوخى، 
باألساس، القيام بمهام اإلخبار والتوجيه، وتلقي الشكاوى«. كما  
املواطنني،   لدى  االستهالك  ثقافة  إرساء  الشباك  إحداث هذا  يروم 
ويعد تفعيال، بالخصوص، للقانون رقم 31.08 الصادر سنة 2011 

واملتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك«.
املهني  املستهلك  شباك  إحداث  »يعد   مسؤول  مصدر  وحسب 
كثمرة للتعاون بني الفيدرالية الوطنية لجمعيات املستهلك، ووزارة 
الصناعة والتجارة، التي انخرطت في مأسسة هذا الفضاء وفتحه 
عام هي  الشباك بوجه  مهام  أن  كما   ، املستهلكني  في وجه عموم 
استقبال املشتكني و الباحثني عن املعلومة وتوجيه املستهلك نحو 

األفضل و األحسن«.
لحماية  الجهوية  الجمعية  رئيس  أشار  باملناسبة،  كلمة  وفي 
املستهلك »ح الزاوي« إلى »أن هذا اإلحداث يأتي في إطار االحتفال 
سنة،  كل  من  مارس   15 يصادف  الذي  للمستهلك  العاملي  باليوم 
كما أن افتتاح أول شباك باملنطقة يعد ثمرة مجهودات  الجمعية 
طرف  من  بها  حظيت  التي  والثقة   ، املستهلك  لحماية  الجهوية 
ما  املستهلك،  لحماية  امللكية  والجامعة  والتجارة  الصناعة  وزارة 
أتاح للجمعية افتتاح اول شباك مستهلك مهني بإقليم الرشيدية«، 
مضيفا »أن هذا يعتبر من بني أهم النقط التي أدرجت باالتفاقية 
لحماية  املغربية  والجامعة  والتجارة  الصناعة  وزارة  بني  املبرمة 
املستهلك«، علما بأن »الجمعية تقوم بالدفاع عن حقوق املستهلك 
وتقديم  واالبتزاز،  والتدليس  الغش  أشكال  جميع  من  وحمايتها 
عرضة  يكون  ال  حتى  للمستهلك  وتوجيهات  ونصائح  معلومات 
رقم  القانون  بموجب  املهنيني،  غير مشروعة من بعض  ملمارسات 

.»08-31
 فجر مبارك

ورزازات.. قافلة طبية لفائدة 
نزيالت ونزالء ال�صجن المحلي

استفاد 475 نزيال ونزيلة بالسجن املحلي بورزازات من خدمات 
قافلة طبية متعددة االختصاصات، نظمتها مندوبية وزارة الصحة 
والحماية االجتماعية باإلقليم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس 
إلعادة إدماج السجناء وجمعية القابالت فرع ورزازات، وذلك يوم 
الجمعة 17 مارس، والتي »تأتي في إطار برنامج صحي سطرته 
املندوبية وعملت على تنزيله منذ مدة ، املوّجه لفائدة الفئات الهشة 
البرد والتقلبات املناخية التي عرفتها بالدنا  وللتخفيف من حدة 

مؤخرا«. 
التي  »القافلة  أن  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  وأكد مصدر مسؤول 
السجناء  كرامة  صون  شأنها  من  التي  املختلفة  املبادرات  تعزز 
والعمل على إعادة إدماجهم سّخرت لها املندوبية اإلقليمية لوزارة 
الصحة والحماية االجتماعية، أزيد من 50 طاقما طبيا، تمريضيا، 
إداريا وتقنيا، فضال عن أجهزة طبية ومعدات لوجيستيكية حديثة، 
ووحدات طبية متنقلة مجهزة بالفحص بالصدى ومختبر للتحاليل 
»أن عدد املستفيدين من الفحوصات  الطبية«. وأوضح املتحدث  
مجموعه  ما  بلغ  عدة  تخصصات  هّمت  التي  الصحية  والخدمات 

475 مستفيدا ومستفيدة«.
وتوزعت الفحوصات التي تم القيام بها ما بني 96 فحصا على 
والسكري،  الغدد  بالنسبة ألمراض  24 فحصا  و  العيون  مستوى 
إطار  في  فحصا   19 و  الصوتي  بالصدى  فحصا   18 إلى  إضافة 
التشخيص والكشف املبكر عن سرطان الثدي، فضال عن 11 فحصا 
التدخالت  باقي  وتوزعت  الرحم.  عنق  سرطان  عن  الكشف  هّمت 
بالنسبة لتخصص  19 فحصا  ما بني  بها  القيام  تم  التي  الطبية 
األنف  أمراض  اختصاص  في  فحوصات  سبعة  و  الباطني  الطب 

األذن والحنجرة باإلضافة إلى 349 فحصا في الطب العام.
»وقد خّلفت هذه القافلة الطبية التي ُنظمت بتراب إقليم ورزازات 
صدى طيبا في أوساط النزالء، إناثا وذكورا، الذين استفادوا من 
تم  والذين  لفائدتهم،  برمجتها  التي  املختلفة  الصحية  الخدمات 
آالمهم  من  التخفيف  شأنها  من  التي  األدوية  من  كذلك  تمكينهم 

وعالج األمراض التي يعانون منها«.
 وحيد مبارك
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إصالح نظام تقاعد واالحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانية

جمل�ش اإقليمي لالحتاد اال�شرتاكي مبراك�ش 
للتح�شري مل�ؤمتره االإقليمي ال�شابع 

n مكتب مراكش

انعقد يوم األحد 19 مارس 2023 بمقر الحزب بالرميلة املجلس اإلقليمي لالتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

اإلقليمي السابع. 
في مستهل االجتماع  الذي سيره عضو الكتابة اإلقليمية جواد الدادسي، قدم 
الذي  السياسي  السياق  مفصال حول  عندليب عرضا  الحق  عبد  اإلقليمي  الكاتب 
أطلقها  التي  التنظيمية  الدينامية  إلى  مشيرا  اإلقليمي،  املؤتمر  ظله  في  سينعقد 
الحزب منذ املؤتمر الوطني الحادي عشر بعقد مؤتمرات قطاعية وتجديد األجهزة 
الحزبية وطنيا وجهويا وقطاعيا. ووجه الكاتب اإلقليمي في ختام عرضه نداء إلى 
لالنخراط  مراكش  بإقليم  والقطاعات  الفروع  كل  في  واالتحاديني  االتحاديات  كل 

بقوة في هذه الدينامية من خالل التحضير للمؤتمر اإلقليمي السابع. 
اللجنة  النتخاب  املعايير  بعض  السياق  هذا  في  اإلقليمي  الكاتب  واقترح 
والتنوع  للشباب  واسعة  وتمثيلية  النوع  مقاربة  مراعاة:  خالل  من  التحضيرية 
السوسيومهني والتنوع املجالي واالستعداد الذاتي، لكي تتمكن اللجنة من إنجاز 

مهامها بالنجاعة املطلوبة وبالفعالية الالزمة.
الكتابة  باسم  العطشان،  سعيد  اإلقليمية  الكتابة  عضو  قدم  اإلطار  هذا  وفي 
اإلقليمية، مقترح الئحة ألعضاء اللجنة التحضيرية تمت املصادقة عليه باإلجماع 

من طرف املجلس اإلقليمي.
وفي ختام االجتماع خول املجلس للكاتب اإلقليمي صالحية الدعوة إلى اجتماع 
على  االشتغال  منهجية  وتحديد  املهام  توزيع  أجل  من  التحضيرية  للجنة  قريب 

أساس أن يتم إنهاء األشغال في نهاية شهر رمضان.

جمعية مواساة للنساء األرامل بالمحمدية 
تنظم ندوة  فكرية حول:

الن�شاء داخل الهيئات املنتخبة املحلية  
واالإقليمية،اأية فعالية ؟

n مكري مصطفى

بمركز الرياضة والترفيه -املصباحيات - باملحمدية، يوم الخميس 16مارس، ألقت 
مليكة الفذ ، رئيسة جمعية مواساة لدعم النساء األرامل، كلمة جد مؤثرة وإحساس 
جميل ،بمناسبة انطالق أشغال ندوة فكرية حول النساء داخل الهيئات املنتخبة 
استمتاعها  سعادة  سعادتني؛  عن  فيها  عبرت  فعالية؟،  أية  واإلقليمية،  املحلية 
بحضورها الشخصي بعد املحنة الصحية التي عرفتها خالل السنتني املاضيتني  
غيبتها  عن أنشطة واحتفاالت 8مارس كما جرت العادة،  وسعادة تواجدها بني ثلة 
من النساء اللواتي اشتغلت معهن في الحركة النسائية من أجل تحقيق  مكاسب  

مهمة لكافة نساء اململكة .
الجماعات  من  مستشارات  حضرتها  التي  الندوة،  كلمتة  في  استعرضت  كما 
التجارة  وغرفة  املهني  التكوين  عن  وممثالت  املحمدية  لعمالة  التابعة  الترابية  
والخدمات وعن جمعيات املجتمع املدني وفاعالت جمعوية وبعض املنابر اإلعالمية، 
)استعرضت( نماذج ملستفيدات من الجمعية تحولن إلى منخرطات  ومنتخبات في 

هيئات  سياسية وإلى مقاوالت ..
وتندرج هذه الندوة حول ". النساء داخل الهيئات املنتخبة املحلية واالقليمية، 
أية فعالية والتي أدار أشغالها ذة. ثورية العمري مستشارة في النوع االجتماعي    
املشرفة على املشروع الذي حددت مدته في 6أشهر  و أطرها األساتذة :رشيدة نافع 
عميدة سابقة وأستاذة التعليم العالي في مداخلة حول املشاركة السياسية للنساء 
والفرص القانونية املتاحة ملبدأ املناصفة  تم املحور الثاني حول املشاركة النسائية 
في الهيئات املنتخبة :التحديات والفرص املتاحة من أجل أداء فعال في تدبير الشأن 
العام املحلي  بمداخلة أستاذة   القانون العام رقية أشمال  واملحور الثالث الذي 
خصص لألبعاد االقتصادية واالجتماعية للمشاركةالسياسية للنساء في الهيئات  
املنتخبة  لألستاذ محمد فهمي مستشار في الحكامة التشاركية والتنمية الترابية .
وكما جاء في ورقة وزعت على الحاضرين  فإن  الندوة  جاءت  لتمكني النساء 
النسائية  املشاركة  ولتعزيز   املنتخبة  املؤسسات  في  املساواة  أجل  من  كرافعة 
باملجالس املنتخبة حتى تلعب دورا رياديا في تدبير الشأن العام املحلي . ولتحقيق 

هذه األهداف  حددت الجمعية تالثة محاور:
 1( املشاركة السياسية للنساء والفرص القانونية  املتاحة ملبدأاملناصفة.

2(املشاركة النسائية  في الهيئات املنتخبة  التحديات والفرص املتاحة من أجل 
أداء فعال في تدبير الشأن العام املحلي.

الهيئات  في  للنساء  السياسية  للمشاركة  واالجتماعية  االقتصادية  3(األبعاد   
نساء  مواساة،  ،جمعية  مشروع  أشغال  انطالق  إطار  في  جاءت  .كما  املنتخبة 
لتشجيع  الدعم  صندوق  من  بدعم  الجمعية  تنفذه  "والذي  واعد  ملغرب  قياديات 
تمثيلية النساء بوزارة الداخلية  وبعد تخليدها لليوم العاملي للمرأة الذي انطلقت 
فعالياته بنشاط داخلي يوم 4مارس احتفت فيه بخريجات شعب التكوين الحرفي، 
)شريك  الوطني  التعاون  من طرف  املسلمة  الشواهد  بتوزيع   ،2022_2021 فوج 

الجمعية في التكوين الحرفي(.
كما كرمت  فيه حامالت املشاريع، فوج 2022-2021، املمولة من طرف مؤسسة 
املدرة  املشاريع  الجمعية في تمويل  )شريك  االجتماعي  للتضامن  الخامس  محمد 

للدخل(..واستمرارا في تشجيع تمثيلية النساء  في الهيئات املنتخبة.

املغرب يف املرتبة 96 عامليا بح�شب م�ؤ�شر 
»ليجات�م« لالزدهار ل�شنة 2023

»مؤشر  من   2023 نسخة  في  دولة   167 أصل  من   96 املرتبة  املغرب  احتل 
ليجاتوم لالزدهار 2023”.  ووفقا لهذا املؤشر، يحتل املغرب املرتبة 55 في االقتصاد 
السالمة  في   62 واملرتبة  االقتصادية،  التحتية  البنية  في   57 واملرتبة  األخضر، 
واألمن، واملرتبة 86 في الصحة، واملرتبة 95 في جودة الحياة، واملرتبة 122 في 
التعليم، علما أن »الدنمارك« تتصدر دول العالم في نسخة هذا الترتيب لعام 2023، 

تليها كل من »النرويج« و»السويد«.
بالنسبة للمراتب األخرى للمغرب، فقد حصل على املرتبة 114 علميا في حرية 
التعبير، واملرتبة 89 في الحكامة، واملرتبة 162 في رأس املال االجتماعي، واملرتبة 
واملرتبة  التحتية  والبنيات  األسواق  إلى  الولوج  في  و57  املالي،  90 في الوضع 
35 في جودة االقتصاد، على أنه وبحسب نفس التقرير فقد تقدم بواقع 5 مراتب 
عن ما كان عليه منذ سنة 2011، وليكون األداء األقوى للمملكة في مجاالت »بيئة 
و»الوصول إلى األسواق«، في حني أن آداءه كان  و»البنية التحتية«  االستثمار« 
ضعيفا من حيث مؤشر »رأس املال االجتماعي«، و جاء أكبر تحسن لديه مقارنة 

بعقد من الزمان على مستوى مؤشر »بيئة االستثمار«.

فرن�شا: حك�مة منهكة يف م�اجهة مقرتحني 
حلجب الثقة وماكرون ي�شعى للتهدئة

n إعداد: ادريس تكي
- وكاالت 

على شفا أزمة سياسية غير مسبوقة، تستهل 
التام،  اليقني  الغارقة في حالة من عدم  فرنسا، 
مع  االثنني،  اليوم  مضطربا  سياسيا  أسبوعا 
لحجب  مقترحني  مواجهة  في  منهكة  حكومة 
الثقة، بعد لجوئها إلى املادة الدستورية 49.3 
املثير  التقاعد  نظام  إصالح  مشروع  لتمرير 

للجدل دون تصويت.
النقابية  واملركزيات  املعارضة  رفض  ورغم 
العادل‹‹  »غير  بـ  يصفونه  الذي  املشروع  لهذا 
بالنسبة للعمال، ظل الرئيس إيمانويل ماكرون 
نظام  إصالح  بتمرير  متشبثني  وحكومته 

التقاعد.
املعركة  األخيرة من هذه  الحلقة  وتم خوض 
مئات  تظاهر  حيث  والشوارع،  البرملان  في 
 19 منذ  أيام  عدة  خالل  الفرنسيني  من  اآلالف 
يناير املاضي، مما أدى إلى تفعيل املادة 49.3، 
بينما كان املسلسل التشريعي يتجه، حتى قبل 
إلى  اللجوء  الحكومة  إعالن  من  قليلة  ساعات 
هذه املادة الدستورية، نحو تنظيم تصويت في 

الجمعية الوطنية.
إعادة  املهمة بعد  إدراكا منها لصعوبة  لكن، 
اللجنة  إليه  توصلت  توافقي  مشروع  إرسال 
اإليجابي  تصويتها  بعد  املشتركة  البرملانية 
تفعيل  الحكومة  كان على  الشيوخ،  في مجلس 
وصول  منذ  عشرة  الحادية  للمرة   49.3 املادة 
لتجنب  ماتينيون،  قصر  إلى  بورن  إليزابيث 

تصويت غير موات للنواب.
ماكرون  إيمانويل  اختار  وبالتالي، 
البالد  بإدخال  مجازفا  األسوأ«  »السيناريو 
بعد  جديدة،  واجتماعية  سياسية  أزمة  في 
الغضب  أثار  مما  الصفراء«،  »السترات  أزمة 
واالستياء لدى صفوف املعارضة، التي تقدمت 
لإلطاحة  محاولة  في  الثقة  لحجب  بمقترحني 
اعتماد  إبطال  الوقت  نفس  وفي  بالحكومة، 

النص املثير للجدل.

حجل الثقة 
هكذا، تم التوقيع على مقترح حجب الثقة من 
قبل 91 نائبا معارضا من خمس مجموعات في 
الجمعية الوطنية، وقد قدمت مجموعة »ليوت« 
)LIOT( أول مقترح »متعدد األحزاب« لحجب 
الثقة. أما الثاني فقد قدمه 88 نائبا من مجموعة 

.)RN( اليمني املتطرف للتجمع الوطني
يجب  الثقة،  بحجب  ما  مقترح  ينجح  ولكي 
أي  النواب،  أغلبية  تصويت  على  يحصل  أن 
يتوقف  الحالي،  السياق  وفي  صوتا.   287
اعتماد املقترح على التصويت اإليجابي لحزب 
مع  جنب  إلى  جنبا  )اليمني(،  »الجمهوريني« 
وائتالف  الوطني«،  »التجمع  نواب  جميع 
املنتخبني  املمثلني  وجميع  اليساري  »نوبس« 

عن مجموعة »ليوت«.
نجاح  فرصة  فإن  املراقبني،  وبحسب 
املقترحني، اللذين تم النظر فيهما في الجمعية 
السيما  ضئيلة،  تظل  اإلثنني،  يوم  الوطنية 
حزب  من  وخاصة  النواب،  من  العديد  وأن 
»الجمهوريني«، ال يزالون مترددين، بينما أبدى 

بعضهم رفضهم ملقترحات حجب الثقة.
ومع ذلك، فإنهم يتفقون على أن عناد الرئيس 
الذي  مشروعه،  تمرير  في  ماكرون  إيمانويل 
االنتخابية  حملته  في  الرئيسي  الوعد  يعد 
األخيرة، سيكون له تداعيات ضارة على الحياة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبالد، في 
وقت يتحمل قسم كبير من السكان العبء األكبر 

إلى  أدت  التي  أوكرانيا  في  الحرب  عواقب  من 
تضخم متسارع وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

اليومية  الحياة  ينتظر  الذي  اآلخر  التهديد 
محتمل  بتطرف  املرتبط  ذلك  هو  للفرنسيني 
املصممني  النقابات،  ولدى  الشارع  في  للتعبئة 
في  قدما  واملضي  االستسالم  عدم  على 
إلى حد تجميد قطاعات  حركتهم االحتجاجية، 
استراتيجية. وإذا كانت املظاهرات في السابق 
تبعت  التي  تلك  فإن  سلمي،  بشكل  مرت  قد 
أعمال  تخللتها  قد   49.3 املادة  إلى  اللجوء 
عنف واشتباكات بني املتظاهرين والشرطة في 
ما  منذ  تعاني  التي  باريس،  مدن، السيما  عدة 
النظافة،  يقرب من أسبوعني من إضراب عمال 
حيث تغرق شوارع عدة أحياء العاصمة تحت 

عشرات اآلالف من األطنان من النفايات.
الحكومة  قرار  يعتبر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تستمر  الذي  الدولة  رئيس  لصورة  صفعة 
شعبيته في التدهور، كما يتضح ذلك من نتائج 

آخر استطالع معهد )إيفوب(.
شعبية  أن  هذا  الرأي  استطالع  ويظهر 
تراجعت  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
وهو  الجاري،  مارس  خالل  باملائة   28 إلى 
مستوى لم يصل إليه منذ بداية العام 2019 في 

نهاية أزمة »السترات الصفراء«.
الفرنسيني،  من  باملائة   70 استياء  ومع 
نقاط   4 بمقدار  الدولة  رئيس  شعبية  تراجعت 
في شهر واحد، وانخفضت إلى ما دون العتبة 
الرمزية لـ 30 املائة، أما شعبية رئيسة وزرائه 
باملائة.  29 إلى  تراجعت  فقد  بورن  إليزابيث 

من  اعتبارا  الفرنسيني،  أعني  اتجهت  هكذا، 
الزوال  بعد  الرابعة  الساعة  على  االثنني  اليوم 
معركة  نتائج  ملتابعة  الوطنية،  الجمعية  نحو 
جديدة حول إصالح نظام التقاعد املثير للجدل.

 تواجه الحكومة الفرنسية ابتداء من اليوم   
مسبوقة   غير.  واجتماعية   سياسية  آثارا 
ملذكرتي حجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد 
استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير 
تصويت،  بدون  التقاعد  نظام  إصالح  مشروع 
فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا إلى 
التهدئة مع اشتداد التوتر االجتماعي في البلد.

الخميس  منذ  الصمت  ماكرون  لزم  وبعدما 
وهو الذي دفع الستخدام هذه املادة الدستورية، 

مجلس  رئيسي  إلى  موجهة  رسالة  في  أعرب 
فرانس  وتلقت  الوطنية  والجمعية  الشيوخ 
النص  يتمكن  أن  في  »رغبته  عن  نصها،  برس 
مساره  نهاية  إلى  املضي  من  التقاعد  حول 

الديموقراطي وسط احترام الجميع«.
نقابية  وتعبئة  املشاورات  من  شهرين  وبعد 
وأبرز  اإلصالح  مشروع  ضد  كثيفة  وشعبية 
عاما،   64 إلى   62 من  التقاعد  سن  رفع  بنوده 
حملت املعارضة بشدة على إقرار النص بدون 
اإلصالح  هذا  معارضو  ويعتبر  تصويت. 
للنساء  بالنسبة  خصوصا  عادل«،  »غير  أنه 

وللعاملني في مهن شاقة.
صف  وحدة  تبدي  أن  املعارضة  على  لكن 
بما  الراديكالي  اليسار  إلى  اليمني  أقصى  من 
حزب  نواب  من  ثالثني  حوالى  أصوات  يشمل 
من  لتتمكن  تقليدي(،  )يمني  »الجمهوريني« 
غالبية  سوى  تملك  ال  التي  الحكومة  إسقاط 
نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي إلصالح 

نظام التقاعد.
إذ  مستبعدا  السيناريو  هذا  مثل  ويبدو 
مذكرة  نتيجة  فرنسا  في  حكومة  أي  تسقط  لم 
بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 
1958، غير أنه ليس مستحيال في وقت يشتد 

الضغط على البرملانيني.
»الجمهوريني«  حزب  نائب  قال  واالثنني، 
أوريليان برادييه، الذي قاد املعارضة اليمينية 
حجب  مذكرة  لصالح  سيصوت  إنه  لإلصالح، 
)الحريات   Liot كتلة  قدمتها  التي  الثقة 
البحار  واملستقلني ومقاطعات وأقاليم ما وراء 
كهربائية«  »صدمة  إرسال  بهدف  الفرنسية(، 
قدمها  التي  للمذكرة  ليس  لكن  الحكومة،  إلى 

اليمني املتطرف.
حزب  نواب  عدد  أن  يعتقد  أنه  إلى  وأشار 
الذين سيصوتون ملذكرة حجب  »الجمهوريني« 
الثقة »قد يكون 15 تقريبا«، مضيفا »ال أعلم إذا 

ما كان هناك أكثر«.
حزب  نواب  تكتل  رئيس  دعا  جهته،  من 
»الجمهوريني« أوليفييه مارليكس، في صحيفة 
بـ«املسؤولية«،  للتحلي  زمالئه  فيغارو«،  »لو 
معتبر ا أن النواب الذين سيصوتون ألي مذكرة 
بحجب الثقة سيتخلون عن »صوت الشعب في 

طرفي الطيف السياسي«.

عدة  في  األحد  مجددا  متظاهرون  وتجمع 
مدن فرنسية وال سيما في باريس حيث وقعت 
السبت،  ومساء  والجمعة  الخميس  حوادث 

منددين بـ«إنكار الديموقراطية«.
عدة  تزال  ال  االجتماعية،  الجبهة  وعلى 
اضطرابات  تشهد  أساسية  اقتصادية  قطاعات 
وتوزيع  النفايات  وجمع  املواصالت  سيما  وال 
مصفاة  أكبر  وقف  معارضون  وباشر  الوقود. 
)شمال  النورماندي  في  تقع  فرنسا  في  تكرير 

غرب( وقد تتبعها مواقع أخرى.
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من األدنى في 
مختلف  بني  املقارنة  يمكن  ال  أنه  ولو  أوروبا، 
التقاعد  سن  رفع  الحكومة  وتبرر  األنظمة. 
مالية  لتراجع  التصدي  بضرورة  سنتني 

صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
تقاعد  النظام  إصالح  أن  محللون  ويرى 
سيتركان  عنه  نتجت  التي  واالحتجاجات 
بعدما  الثانية،  ماكرون  والية  في  يزول  ال  أثرا 
رمز  املشروع  هذا  من  الفرنسي  الرئيس  جعل 

السياسته اإلصالحية.
الجمعية  في  الغالبية  كتلة  رئيسة  وقالت 
أسئلة  على  ردا  بيرجيه  أورور  الوطنية 
صحافيني »لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو 

التصويت« على مذكرتي حجب الثقة.
وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة »يجب 
ماكرون  لجوء  احتمال  مع  املسؤولية«  تحمل 
تراجعت  وقت  في  الوطنية،  الجمعية  حل  إلى 
شعبيته في استطالعات الرأي إلى %28، أدنى 
عدة  تسببت  االثنني،   .2019 منذ  مستوياتها 
تظاهرات معارضة إلصالح نظام التقاعد ببلبلة 

حركة السير قرب مدينة رين )غرب(.
في  املشرفني  إضراب  بشأن  مخاوف  وثمة 
املدارس الثانوية في فرنسا عن العمل االثنني، 
في اليوم األول من اختبارات مواد التخصص 

في البكالوريا للعام 2023.
وطلبت هيئة الطيران املدني الفرنسية االثنني 
رحالتها  من   20% إلغاء  الطيران  شركات  من 
باريس-أورلي  ي  مطار  في  واألربعاء  الثالثاء 

ومرسيليا-بروفانس )جنوب شرقي(.
في  جديدة  تظاهرات  تخرج  أن  املقرر  ومن 
االتحادات  من  بدعوة  فرنسا  أنحاء  مختلف 

العمالية.

عودة ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهالك الماء 

قيمة الف�اتري غري امل�شتخل�شة فاقت 650 ملي�ن درهم
n عماد عادل

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  أكد 
للشرب أنه عاد إلى تفعيل اإلجراءات املنصوص 
عليها قانونيا ملواجهة ظاهرة التأخر في أداء 
وذلك  السائل،  والتطهير  الشروب  املاء  فواتير 
بعدما تراكمت املبالغ غير املؤداة بذمة الزبناء 
درهم،  مليون   650 فاق  قياسي  مستوى  إلى 
مرحلة  تلت  التي  التمديد  آجال  استنفاد  رغم 

االستثناء املعتمدة خالل الجائحة الوبائية.
التأخير  غرامة  تطبيق  أن  املكتب  وأوضح 
في أداء فواتير استهالك املاء الصالح للشرب 
والتطهير السائل يعد أحد اإلجراءات املعمول 
مستحقاته،  الستخالص  املكتب  طرف  من  بها 
التجارية املعتمدة من  وذلك في إطار املسطرة 

طرف املكتب.
التدابير  إطار  وفي  أنه  املصر  ذات  وأضاف 
أجل  من  العمومية  السلطات  أقرتها  التي 
وانخراطا  كوفيد  جائحة  تداعيات  مواجهة 
تعليق  تم  فقد  التدابير،  هذه  في  املكتب  من 
مجموعة  إلى  باإلضافة  الغرامة  هذه  تطبيق 
من اإلجراءات األخرى املواكبة من أجل ضمان 
تعليق  وتفادي  املكتب  خدمات  استمرارية 
تزويد الساكنة بهذه املادة الحيوية بسبب عدم 
للظروف  أداء فواتير االستهالك، وذلك مراعاة 

التي فرضتها الجائحة.
وأشار املكتب إلى أن هذه اإلجراءات املؤقتة 
واملرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ 
مهمة من املتأخرات لدى زبائن املكتب، كما أدت 
أيضا إلى مراكمة مجموعة من املشتركني لعدة 
فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية 

وضعيتهم.
وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد املكتب إلى 
لشهور  التأخر  غرامة  تفعيل  إعادة  تأجيل 

وعمل  الصحي  الحجر  فترة  انتهاء  بعد  عدة 
على منح كافة التسهيالت والتحفيزات لألداء 
الذين  للمنخرطني  املستحقات  جدولة  وإعادة 

عبروا عن رغبتهم في ذلك. 
إال أنه ورغم هذا التمديد املطول، لم تستجب 
شريحة عريضة من املشتركني لهاته التراخيص 
مستحقات  من  بذمتها  ما  لتسديد  املؤقتة 
املكتب  خزينة  على  السلبية  تداعياتها  مع 
حوالي  املستخلص  غير  املبلغ  وصل  حيث 
االعتبار  بعني  األخذ  دون  درهم  مليون   650
دفع  الذي  األمر   ،2023 سنة  عن  املستحقات 

املعمول  اإلجراءات  تفعيل  إعادة  إلى  باملكتب 
يناير  فاتح  من  ابتداًء  تدريجية،  بصفة  بها 
2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على 
الفواتير التي استوفت أجلها واملتعلقة بسنة 

2022 وماقبل. 
واعتبر املكتب في بيان توضيحي أن الهدف 
من اللجوء إلى هذا اإلجراء يتمثل أساسا في 
استخالص مستحقات املكتب حتى يتسنى له 
تزويد  استمرارية  لضمان  بالتزاماته  الوفاء 
أحسن  في  الحيوية  املادة  بهذه  املواطنني 

الظروف.

وبهدف استخالص الفواتير املستحقة، فقد 
بلغت  األداء  نقط  من  مهمًا  عددًا  املكتب  رصد 
أكثر من 4000 نقطة معتمدة لتقريب الخدمات 
من الزبناء في إطار سياسة القرب التي ينهجها 
كافة  وتغطي  املدن  كافة  على  موزعة  املكتب، 
املراكز، كما أتاح املكتب لزبنائه الكرام إمكانية 
الفواتير  وأداء  استهالكهم  على حجم  االطالع 
على  منها  نذكر  إلكترونية  قنوات  عدة  عبر 
وبعض  للمكتب  الرسمي  املوقع  املثال  سبيل 
األوتوماتيكية  والشبابيك  البنكية  التطبيقات 

لألبناك وغيرها من التطبيقات.
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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توقعات بتغييرات هيكلية عميقة بوزارة الداخلية
ترويج الئحة كبيرة لوالة وعمال وبا�شوات وقياد 

بالع�شرات �شيحالون على التحقيقات
محمد الطالبي -الرباط

أكدت مصادر جيدة االطالع أن تغييرات عميقة في 
مؤسسة وزارة الداخلية يجري اإلعداد لها ترمي إلعادة 
هيكلتها بشكل جذري، وحسب نفس المصادر، ستعرف 
العملية إنشاء جهاز أو مؤسسة لتدبير الجماعات 
الترابية بالشكل الذي يسرع تنزيل الالمركزية التي 

طال انتظارها  .
كما سيتم تحجيم دور رجال السلطة من عدة مناح 

لخلق توازن لصالح المؤسسات المنتخبة .

الوزارات ستصبح  أم  أن  المصادر  ذات  وكشفت 
المكلف  المجلس  تشكيل  يتم  أن  بعد  عادية  وزارة 

باألمن طبقا للدستور المصادق عليه سنة 2011.
وعلى صعيد متصل انتشرت وسط وسائل التواصل 
وعدد من التطبيقات الئحة تشمل أزيد من 100 من أطر 
اإلدارة الترابية تضم أسماء والة وعمال وكتاب عامين 
وباشوات وقياد تفيد التسريبات بأنهم سيعرضون 

على التأديب والزجر.  
وما زالت لحد اآلن لم تعلن أي جهة رسمية عن الئحة 
المسؤولين الترابيين المغضوب عليهم، والذين أطاح 
بهم “زلزال الداخلية”، وحاولت الجريدة االتصال بعدد 

من المصادر جيدة االطالع لكنها لم تنف أو تؤكد ما 
يتداول مما يشير إلى أن ال دخان بدون نار . 

المعنيبن  المسؤولين  أن  إلى  تشير  التسريبات 
توزعوا على مختلف تراب المملكة وبدرجات مناصب 
متفاوتة ويتعلق األمر في جهة الدار البيضاء سطات 
مثال، بكاتب عام إحدى العماالت و2 باشوات و14 
قائدا سيتم عرضهم على المجلس، كما تتوزع األسماء 
على عماالت زاكورة، مراكش، الحوز، الجديدة، سيدي 
بنور، طنجة، برشيد وغيرها من المناطق واألسماء 
التي نتحفظ عن ذكرها في غياب توضيحات رسمية 

من المؤسسات المعنية بتنوير الرأي العام.

وحيد مبارك
عّبر صيادلة المغرب عن استعدادهم لخوض 
إضرابات وطنية في القادم من األيام احتجاجا 
على ما تضمنه تقرير المجلس األعلى للحسابات 
بخصوص هامش ربح الصيدلي، الذي رأى الكثير 
من المنتمين للقطاع في تصريحات مختلفة أن 
تزيد  سياسات  لسّن  وتوجيها  لهم  إساءة  فيه 
الصيدلة  منها  تعاني  التي  األزم��ة  حجم  من 
نقابات صيادلة  في بالدنا. وأكدت كونفدرالية 
المغرب في بالغ لها في هذا الصدد، ومعها عدد 
من الفاعلين في القطاع الصيدالني على مواقع 
التواصل االجتماعي، على إمكانية اللجوء إلى 
لحجم  المسؤولين  انتباه  للفت  اإلضراب  قرار 
المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي يعاني 
منها الصيادلة الذين يوجد حوالي 3 آالف منهم 
فيه  أقدم  الذي  الوقت  في  اإلف��الس،  عتبة  على 

بعضهم على وضع حّد لحياته وبات آخرون مهددون بالسجن بسبب 
الديون المتراكمة، خالفا للصورة التي تم الترويج لها مؤخرا.

ودعا عدد من الفاعلين في القطاع الصيدالني إلى خوض إضراب 
الصيادلة  مع  للتعامل  رفضا  الحراسة  بمقاطعة  مصحوب  وطني 
تقزيم  ضد  ولالحتجاج  تجاري  بنشاط  يقومون  أنهم  أساس  على 
دور الصيدلية كما لو أنها مجرد نقطة لبيع األدوية، خالفا للمهام 
الصحي  التثقيف  على مستوى  بها  تقوم  التي  الكبيرة  االجتماعية 
ومواكبة المرضى والمساهمة في تحقيق األمن الدوائي. وعّبر صيادلة 

من مختلف التنظيمات النقابية عن انخراطهم في الدعوة لإلضراب لكن 
بالمقابل نّبه عدد منهم إلى ضرورة عدم االنجرار وراء رغبة البعض 
في عدم تأمين المداومة ألن هذه الخطوة تعتبر متسّرعة وتنطوي 
على مخاطر متعددة تتهدد صحة المواطنين، الذين لهم كامل الحق 

في الحصول على الدواء رغم االحتجاج الصيدالني.
ويؤكد الصيادلة على أن هامش الربح الصافي من صرف األدوية 
بصيدلياتهم ال يتجاوز 8 في المئة، مشددين على أن القطاع يعاني 
من العديد من التشوهات التي تقتضي تدخال مسؤوال من قبل وزارة 
المهنة  هذه  إلنقاذ  المتدخلين  وكافة  االجتماعية  والحماية  الصحة 

وضمان مستقبل األجيال الخريجين الشباب واألجيال 
الجديدة، مستغربين من تجميد اإلجراءات المواكبة 
التي تم التعهد بتنزيلها بالموازاة مع قرار تخفيض 
الصيادلة  من  عدد  ودعا  األدوية.  من  العديد  أسعار 
في تصريحات مختلفة إلى تنزيل ومأسسة خدمات 
صيدالنية جديدة معوَّض عنها، على غرار تلك المعمول 
بها في الدول التي قارن بها المجلس األعلى الحسابات 
لحق  بالنسبة  الحال  هو  كما  المغرب،  مع  الوضع 
االستبدال، واالستشارة الطبية عن بعد، إضافة إلى 
إجراء التحاليل السريعة والتلقيح، فضال عن إقرار 
تعويضات عن تتبع مرضى األمراض المزمنة، وهي 
عن  التخفيف  شأنها  من  بأن  يرون  التي  الخطوات 
الوطني  الصندوق  نفقات  وترشيد  المستشفيات 
للضمان االجتماعي بشكل كبير في مرحلة أساسية 

من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.
التي  الصيادلة يحتجون على األوضاع  وإذا كان 
أن  إلى  وينّبهون  واقتصاديا،  اجتماعيا  يعيشونها 
هناك أزمة كبيرة يعيشها القطاع، خاصة على مستوى الصيدليات 
الصغيرة والمتوسطة، فإن هناك العديد من المواطنين الذي يؤكدون 
بالمقابل على أن أسعار األدوية تثقل كاهلهم وتحول دون ولوجهم 
للعالج، خاصة في ظل المصاريف الهزيلة التي يتم استرجاعها من 
خالل احتساب الدواء األصلي على أساس الجنيس حين توفره، وغيرها 
من التفاصيل الرقمية التي تجعل المواطن يتحمل قسطا كبيرا من 
النفقات الصحية وهو ما يجعل الكثيرين يدعون إلى تفعيل سياسة 
دوائية حقيقية قادرة على اإلجابة عن اإلشكاليات التي يعاني منها 

المواطنون والمهنيون على حّد سواء وإيجاد أجوبة لها.

طالبوا بالحق في تقديم خدمات جديدة: ال�شيادلة   يلّوحون 
باالإ�شراب بعد تقرير المجل�س االأعلى للح�شابات  

في الواجهة04
Al Ittihad Al Ichtiraki

الثالثاء 21 مارس 2023 املوافق 28 شعبان 1444العدد 13.405

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

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

صدق اهلل العظيم
جريدة االتحاد االشتراكي تعزي المثقف 

والكاتب الكبير أحمد المديني...
 

بقلب مفجوع مؤمن بقضاء اهلل وقدره، ننعي وفاة ابنة شقيقة  
األديب والروائي والجامعي والكاتب أحمد المديني  هند نقوري، 
كريمة األستاذ الشيخ ادريس نقوري واألستاذة القاضية سعاد 
المديني، وقد وافتها المنية وهي شابة في مقتبل العمر ليلة أول 
أمس بالدار البيضاء، وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جريدة »االتحاد 
كافة  وباسم  والتقني  واإلداري  الصحفي  بطاقمها  االشتراكي« 
المثقفين والمناضلين بأحر التعازي لألخ أحمد المدني ولشقيقته 
وصهره ولكافة أفراد عائلته راجين من العلي القدير أن يلهمهم 

الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيدة فسيح جناته وإنا هلل وإنا إليه راجعون ...

قلعة ال�شراغنة 
قلعة اتحادية

  
 عبد السالم  المساوي

   إن االتحاد االشتراكي الوفي لتاريخه الوطني، 
المتشبع بهويته التقدمية، المستند إلى جذوره 
االجتماعية - الشعبية، ليشكل في عالم اليوم قوة 
سياسية، حداثية، تنخرط بوعي ومسؤولية في 

المساهمة في صنع مستقبل البالد ..
   إن االتحاد االشتراكي أداة إصالح وتغيير في 
الحاضر ومناط تطوير وتحديث في المستقبل، وإن 
قدراته السياسية والفكرية على التكيف والرؤية 
البعيدة، ومؤهالته النضالية والميدانية، تجعل 
منه قوة فاعلة في حاضر البالد ومستقبلها، كما 
البعيد  الماضي  في  وتغيير  نضال  وق��ود  كان 

والقريب..
 إن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي 
نشأ وترعرع في حمأة النضال من أجل ترسيخ 
الديموقراطية، وتحقيق العدالة االجتماعية، ونهج 
سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون 
والمؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على اإلرادة 
القوية التي تحذوه على تقوية جذور التواصل 
وتعزيز ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية الحية 
بالبالد، التي يجمعها وإياه ميثاق التالحم المتين 
والنضال المستميت، في سبيل االرتقاء بالبالد 
إلى أسمى درجات النهوض والتقدم، في شروط 

األمن واالستقرار واالزدهار .
   إنها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائالن 
بقوة كافة االتحاديات واالتحاديين للنهوض بهما؛ 
وتوفير  والحداثة،  التقدم  رهان  كسب  أجل  من 

حظوظ مستقبل زاهر لألجيال الصاعدة ...
 إن واجب الوفاء واالمتثال للمبادئ السامية 
االتحاد   « لميالد  أسست  التي  النبيلة  والقيم 
االتحاد االشتراكي »، وأطرت مساره  الوطني / 
السياسي، ورسخت خطه النضالي في مختلف 
االتحاديون  يعود  أن  والمحطات؛  المراحل 
واالتحاديات إلى االعتصام بحبل التآلف وااللتحام، 
على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت من 
حزبهم أنموذجا فذا في الوفاء وااللتزام بقضايا 
الشعب والبالد، مهما كلفه من تضحيات ونكران 

الذات...
   إن الدفاع عن الحزب ثقافة وسلوك، قناعة 
وممارسة ، إن الدفاع عن الحزب مسؤولية أساسية 
ملقاة على جميع االتحاديات واالتحاديين مهما 
الحزب  قوانين  تحكمه  دفاع  مواقعهم،  اختلفت 
المناهضة  التقدمية  اإلنسانية  قيمه  وتؤطره   ،
مشروعه  ويحصنه  والحقد،  والكراهية  للتمييز 
الحداثي  االشتراكي  الديموقراطي  المجتمعي 
والتضامني. إن الدفاع عن الحزب والحالة هذه، 
مسؤولية والتزام، تفرض على الجميع االنخراط 
المهام  إنجاز  في  والمسؤول،  الواعي  األخوي، 
الظرفية  هذه  في  عاتقه  على  الملقاة  التاريخية 
الصعبة والعسيرة ...رفع التحدي وكسب الرهان...
وليعلم الجميع أن انتخابات الغد تحضر اليوم، 
انشغلنا بالسفاسف وأهملنا المعركة المصيرية، 

مطلوب منا، إذن، أن 
لمواجهة  ومتكتلين،  موحدين  جميعا،  نتفرغ 
أعداء الوطن وأعداء الديموقراطية والحداثة...وأي 
تخلف عن االنخراط في هذه اللحظة التاريخية 
المفصلية، لن يخدم إال قوى الفساد وتجار الدين ...
   إن االتحاديات واالتحاديين عازمون اليوم، 
المعركة  في  االنخراط  أي وقت مضى،  أكثر من 
المصيرية، معركة هزم قوى الفساد التي تتهدد 
المغاربة في امتالك مصيرهم، وعازمون الوقوف 
في وجه الشاردين الذين ال يهمهم هذا الوطن وال 
أبناء هذا الوطن، كل ما يهمهم إشباع طموحاتهم 

الذاتية ومصالحهم الدنيئة ..
   االتحاد االشتراكي قاطرة اليسار المغربي، 
ومن الخطأ االعتقاد أن إضعافه يخدم الديموقراطية 
والتحديث، وهذه إحدى الخالصات التي لن تبرح 
الطارئون على السياسة أن يقروا بها على اعتبار 
أن خيارات التحديث والديموقراطية ال يمكن أن 

تتحقق بدون حزب من وزنه ...
   إن االتحاد االشتراكي هو ملك لكل المغاربة 
وليس ملك نفسه، وهو بذلك معني، من وجهة نظر 
التاريخ ، ليس بمصيره الخاص فقط، بل بمصير 
التحديثية  والعائلة  كلها  الديموقراطية  العائلة 
كرقم  إليه  ينظر  بشكل عام، وعلى هذا األساس 

أساسي في أجندة البالد ...

ترجمة : المهدي المقدمي /   
عن : مجلة »تايم« األمريكية

  تمكنت مدينة »الرباط« من الظفر بمقعد في قائمة أفضل 50 
وجهة سياحية اسثتنائية في العالم لزيارتها خالل سنة 2023، 
في  )المجلة(  سلطت  حيث   ، »تايم«  األمريكية  المجلة  بحسب 
العاصمة  يميز  ما  على  خاص  بشكل  الضوء  األخيرة  طبعتها 
المغربية ويجعلها جديرة باهتمام عشاق الفن والثقافة من أماكن 

ومعالم يمكن زيارتها.
ثقافية  »عاصمة  بأنها  المدينة  األمريكية  المجلة    ووصفت 
ناشئة«، وأكدت أن »التجديد الفني والثقافي يجلب حياة جديدة« 
في  والثقافية  الفنية  والمعالم  األماكن  إلى  أشارت  كما  للرباط، 
المدينة، بما في ذلك »مسرح الرباط الكبير« الذي وصفته بأنه 

»أكبر مسرح في إفريقيا و العالم العربي«.
  بخصوص هذا المعلم الثقافي، فهو من تصميم المهندسة 
المعمارية البريطانية الراحلة المشهورة من أصل عراقي »زها 
حديد«، المعروفة بتصاميمها الرائدة وأعمالها المعمارية المرموقة. 
وبحسب المجلة، سيتم افتتاح المسرح هذا العام  وسيستضيف 

عروض »باليه« و »أوبرا« و«سمفونية« و«فيلهارمونية«، متمكنا من 
معيارية  غرفة  و  مقعد  آالف  ل7  يتسع  الذي  الضخم  مدرجه  عبر  ذلك 
تتسع ل 127 مقعدا، ناهيك عن مطعم مع إطالالت بانورامية و متاجر 

و مقاهي و مكتبة.
  تم تسليط الضوء أيضا )من قبل المجلة( في احتفالها بالعاصمة 
LEED-( المغربية على »برج محمد السادس« الحاصل على شهادتي

Gold( و )HQE( باعتباره »أطول برج في إفريقيا«، والذي سيضم 
»إقامات فاخرة« و«شرفة مشاهدة بانورامية« على ارتفاع 243.84 مترا 

)800 قدم تقريبا(. ناهيك عن الوجهات الثقافية والفنية، تعتبر الرباط 
موطنا لعدد من الفعاليات الموسيقية و األفالم و الفنون و المهرجانات، 
هي  و   )Visa for Music( للموسيقى«  »فيزا  مهرجان  ذلك  في  بما 
منصة تقدم للفنانين المغاربة واألفارقة والشرق األوسطيين فرصة األداء 
أمام جمهور كبير، باإلضافة إلى احتضانها »المهرجان الدولي لسينما 

المؤلفين« مع عرض 18 فيلما.
  وتذكر المجلة، أنه و خالل رحلة الزوار إلى الرباط، يمكن لهم اإلقامة 
في غرف فاخرة على الطراز المغربي في فندق »ماريوت« الرباط بالقرب 
من »المكتبة الوطنية للمملكة المغربية«، أو  في »فيرمونت ال مارينا« 

»تايم«. و في معرض  سال الجديد، حسب مجلة   - الرباط 
حديثها، ذكرت المجلة أن المعايير و النهج المتبع الختيار 
أبرز المدن العالمية لزيارتها لهذا العام، ما أشارت إليه من 
 ،2023 عام  في  تنافسية  على  عادت  السفر  »صناعة  كون 
ولكن دون تغييرات ملحوظة في الطريقة والمكان الذي نود 
»تعمل التكاليف المرتفعة و  أن نتوجه إليه«، و تضيف : 
االهتمام المتزايد باالستدامة واألصالة من قبل دول العالم، 
على إعادة تشكيل المشهد السياحي العالمي، وهذا ما ينعكس 
في هذه القائمة، التي تضم أكثر الوجهات االستثنائية في 
العالم وأفضل األماكن لزيارتها ل2023. لذلك، ولكي نتمكن 
من االختيار، طلبنا ترشيحات من لدن العاملين في شبكتنا 
الدولية من المراسلين والمساهمين فيها، مع التركيز على 
أولئك الذين يقدمون لنا قصصا عن تجارب جديدة و مثيرة«.

  في نفس السياق، و في ما يخص البلدان األخرى في 
إدراجها  تم  التي  إفريقيا  و شمال  األوسط  الشرق  منطقة 
ضمن 50 وجهة استثنائية لزيارتها تشمل كل من : »مصر«، 
»األردن«، »المملكة العربية السعودية«، »اإلمارات العربية 
المتحدة«. يأتي تسليط الضوء على »الرباط« من قبل مجلة 
»تايم« كتأكيد آخر على »مكانة المغرب كواحدة من أفضل 
»فاس«،  مثل :  مدن  استمرت  حيث  العالم«،  في  السياحية  الوجهات 
في جذب ماليين  »الصويرة«، »مراكش«، »طنجة«، »الدار البيضاء« 

الزوار على مر السنين الماضية.
  في وقت سابق من هذا العام، صنفت صحيفة »نيويورك تايمز« 
زيارتها«،  يجب  التي  السياحية  »الوجهات  ضمن  »الصويرة«  مدينة 
من خالل تقديمها لقرائها مسار رحلة سفر مميز الستكشاف المدينة 
المغربية، يشمل كل األماكن الممكن زيارتها ك«المعارض الفنية« و »دور 

الضيافة« و غيرها كثير...

مجلة »التايم« ت�شع الرباط في قائمة اأف�شل 50 وجهة 
�شياحية ا�شتثنائية في العالم لزيارتها خالل �شنة 2023

 اإعت�شام 29 �شخ�شا داخل » �شاندريات« 
ب�شيدي بوبكر بجرادة

 مراسلة خاصة
اعتصم 29 شخصا من أبناء سكان سيدي بوبكر 
السندريات »  بإقليم جرادة ، داخل غار للرصاص » 
منذ ثالثة أيام بحثا عن مورد رزق  واحتجاجا على 
المعاناة التي تعيشها الساكنة بصفة عامة وشباب 
السلطات  إقفال  تم  أن  بعد   ، خاصة  بصفة  المنطقة 
المحلية لل�« الساندريات » لما تسببت فيه من سقوط 

للضحايا منذ عامين .
إقليم  بوبكر  سيدي  أبناء  من  شخصا   29 وتمكن 
السياج  اقتحام  من   ، الماضي  الجمعة  منذ  ج��رادة، 
الذي وضعته السلطات المحلية حول آبار الرصاص 

»الساندريات«، منذ حوالي سنتين، لمنع ولوجها من 
طرف الشباب الباحثين عن لقمة العيش حيث نزلوا 
إلى أعماق إحدى »الساندريات« وقرروا االعتصام إلى 

حين إيجاد بديل لهم.
وإلى حدود اآلن ، ما زالت السلطات المحلية تحاول 
أن تجد حال لمغادرة  هؤالء األشخاص ، أبار الساندريات 
، درء ألية كارثة إنسانية ال قدر اهلل ، ونحن على أبواب 

شهر رمضان ..
 والمعروف   شباب المنطقة يعيش  عطالة وفقرا 
مدقعا بعد تسييج المنطقة التي كانوا يلجؤون إليها، 
لتوفير  وبيعه  الرصاص  بقايا  لجمع  المخاطر،  رغم 

لقمة العيش... 



CMJN

خاص03
Al Ittihad Al Ichtiraki

الثالثاء 21 مارس 2023 املوافق 28 شعبان 1444العدد 13.405

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

وب��خ��ص��وص ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي 
السراغنة  قلعة  تعاني منها ساكنة 
والعوائق اإلدارية والتعقيدات التي 
ومنع  االستثمار  وجه  في  تنتصب 
حفر اآلبار في منطقة فالحية تعاني 
من الجفاف البنيوي، أكد لشكر أن 
المشكل هو مشكل حكامة، إذ ال يمكن 
أن يكون هناك استثمار والماسكين 
بالترخيص له ال عالقة لهم باالستثمار 
وال باألوراش التي يجب أن تفتح في 

هذا المجال. 
لشكر  ق��ال  نفسه  السياق  وف��ي 
توجهنا  المسؤولية  إط��ار  ف��ي    «
السيد  من  وطلبنا  الترابية  لإلدارة 
لمناقشة  لقاء  عقد  الداخلية  وزير 
مشاكلكم، ومازلنا إلى اليوم ننتظر 
الجواب. لكن إذا تعذر عقد هذا اللقاء، 
سنضطر إلى استعمال حقنا داخل 
اجتماع  بعقد  بالمطالبة  البرلمان 
هذه  كل  ل��دراس��ة  الداخلية  للجنة 
المعوقات التي تعرفها الجماعات.« 
وفي إطار المشاكل التي يعيشها 
اإلقليم أكد لشكر أنه في ظل الجفاف 
فمطلب  بنيويا،  معطى  صار  الذي 
المناطق الصناعية يمكن أن يسعف 
وتطويرها  المنطقة  هذه  تنمية  في 
ألبنائها،  الشغل  مناصب  وخلق 
مشددا على ضرورة االهتمام بهذه 
األقاليم التي تعيش هذه الوضعية، 
االجتماعي،  بالسجل  يتعلق  ما  في 
وداعيا إلى التسريع بإتمام أشغال 
إنجاز المستشفى اإلقليمي لضمان 

حق الساكنة في الصحة. 
وتحدث الكاتب األول عن الصعوبات 
التي يعانيها المواطن جراء إضعاف 
قدرته الشرائية بسبب غالء األسعار، 
خاصة في شهر رمضان. وقال في هذا 
الصدد« محنة المواطن ستكون أكبر 
إذا لم ُيبذل مجهود من قبل الحكومة 
بتوفير المواد االستهالكية الالزمة 
بإيقاف  الغالء،  ونقص  للمعيشة 

الذين  والمضاربين  السماسرة 
دون  األسعار  إشعال  في  يتسببون 
واجب  وه��ذا  ال��ف��الح.  يستفيد  أن 
مراقبة  مصالح  به  تقوم  أن  ينبغي 
األسعار والعماالت والسلطة المحلية، 
وينبغي أن تقوم به الحكومة، وعلى 
إلى  مسؤوليته  يتحمل  أن  رئيسها 

جانب الوزراء.« 
وتوجه الكاتب األول إلى المؤتمرات 
 « القاعة قائال  اللواتي غصت بهن 
سجلتم اليوم ونحن على بعد أيام من 
8 مارس أن االتحاد ذاهب في طريقه 
ومشاركتها  المرأة  حضور  لتأكيد 
إلى  بها  وص��وال  القرار  سلطة  في 
المناصفة، وقد أكدتم ذلك بحضوركن 

الوازن في هذا المؤتمر.« 
الدكتورة سلوى الجابري، رئيسة 
اللجنة التحضيرية، أكدت في الكلمة 
التي ألقتها في الجلسة االفتتاحية 
التي سيرها عبد الرحمن سوس، أن 
المؤتمر اإلقليمي الرابع للحزب بقلعة 
السراغنة ينعقد في سياق استثنائي 
يتطلب بلورة تصورات جديدة قادرة 
المطروحة  التحديات  رف��ع  على 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وفي 
ظل تداعيات السياسة المعتمدة من 
قبل حكومة متغولة ال تأبه لمعاناة 

المواطن. 
واعتبرت سلوى الجابري في كلمتها 
التنظيمية  الناحية  المؤتمر من  أن 
ينعقد في سياق زخم نضالي مطبوع 
حزبي  وإش��ع��اع  ق��وي��ة  بدينامية 
الترابية،  وبالمجالس  بالمجتمع 
نساء  أن  مؤكدة  وجهويا،  محليا 
الحزب راكمن تجربة نضالية كبيرة 
كانت لها ثمارها على مستوى ترسيخ 
قيم العدالة والمساواة واإلنصاف.

أما الكاتب اإلقليمي للحزب صالح 
المؤتمر  أن  ب��دوره  فأكد  بلكاضي 
ظرفية  ظ��ل  ف��ي  ينعقد  اإلقليمي 
جيوسياسية حادة، بما يطبعها من 

والحرب  الفيروس  تفشي  تداعيات 
الروسية األوكرانية. داعيا إلى مزيد 
الوطن  تجاه  وااللتزام  اليقظة  من 

وقضية وحدته الترابية. 
وأشار إلى أن إقليم قلعة السراغنة 
الوطني  للنضال  مشتال  يعتبر 
االتحادية  والشعلة  والديمقراطي، 
ظلت فيه خالل هذه السنوات الطويلة 
صامدة، مثلما ظل مناضلوه متشبثين 
بحزبهم. مسجال أن المؤتمر يأتي في 
ظل جهود المناضلين للمحافظة على 
حضور الحزب وترسيخ استمراريته. 
التي  األوضاع  أن  بلكاضي  وأكد 
الحكومة  وسياسة  العالم  يعرفها 
القدرة  على  انعكست  المتغولة، 
الشرائية للمواطن البسيط باإلقليم 
األع��الف  وغ���الء  الجفاف  ظ��ل  ف��ي 
وغياب البرامج التنموية التي ظلت 
حبيسة الرفوف، إضافة إلى تعقيدات 

المساطر. 
ومن جهته تحدث عبد السالم كريم، 
الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش 
آسفي، عن مؤهالت الجهة، مسجال 
أنها تفتقر للعدالة المجالية، وغياب 
االستثمارات العمومية الكبرى. وهو 
غياب يؤثر على االستثمار الخاص 

واألجنبي.  
من  عددا  كريم  السالم  عبد  وقدم 
إقليم  منها  يعاني  التي  المشاكل 
الفالحة  كتراجع  السراغنة  قلعة 
الخدمات  وضعف  الجفاف،  بسبب 
الصحية بسبب توقف أشغال إنجاز 
المستشفى اإلقليمي الجديد، وتعثر 
التصفية للوعاء العقاري للجامعة. 
االتحادي  البرلماني  النائب  أما 
بإقليم قلعة السراغنة نور الدين آيت 
الحاج فشدد في كلمته على ضرورة 
معالجة المشاكل التي تتخبط فيها 
المنطقة والتي جعلت حياة المواطن 
التعقديات  ج��راء  مستحيلة  شبه 
المفروضة،  وال��ع��وائ��ق  اإلداري����ة 
إقليم  أن  السياق،  هذا  في  مؤكدا 
الذي يعاني تبعات  قلعة السراغنة 
يصارع  والجفاف،   19 كوفيد  أزمة 

من أجل البقاء. 
الجفاف  السياق«  هذا  في  وقال 
أن  ال��دول��ة  وعلى  المنطقة،  ج��ّوع 
المواطن،  لحماية  حاضرة  تكون 
األخضر،  المخطط  من  نستفيد  وال 
والسكان ممنوعون من حفر اآلبار، 
واالستثمار محاصر بعوائق إدارية، 
الجموع  أراضي  مشكل  عن  ناهيك 

. »...
ال��ح��م��ري منسق  وع��ب��ر ح��س��ن 
ال��م��س��ت��ش��ارات وال��م��س��ت��ش��اري��ن 
فخره  عن  اإلقليم  في  االتحاديين 
باالنتماء لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، مؤكدا أن الدماء الجديدة 
بحيوية  الحزب  دماء  في  اندمجت 

وحماس وحققت نتائج مهمة. 

المجلس  في  االتحاد  أداء  وعن   
اإلقليمي قال إنه رغم محاوالت يائسة 
للخصوم لتعطيل هذا األداء، إال أنهم 
والمجلس  نتيجة،  بأية  يظفروا  لم 

يقوم بمهامه باطمئنان. 

على  المؤتمرين  مصادقة  وبعد 
تقارير المؤتمر، انتخبوا باإلجماع 
نور الدين آيت الحاج كاتبا إقليميا 
جديدا للحزب بقلعة السراغنة، وعبد 
للمجلس  رئيسا  بلفقيرة  الرحيم 

اإلقليمي للحزب. 
ويشار إلى أن الجلسة االفتتاحية 
بقلعة  للحزب  اإلقليمي  للمؤتمر 
أعضاء  حضور  عرفت  السراغنة، 
المكتب السياسي محمد مالل وحنان 

ستتفاجأون   
كيف أن المعارضة تصوت 

لصالح قوانين الحماية 
االجتماعية، ولصالح ميثاق 
االستثمار. نقوم بذلك ألننا 

واعون أنها مشاريع في 
إطار التوجيهات الملكية 

التي نشعر في االتحاد 
االشتراكي أنها تتجاوب مع 

برنامجنا

ثالث مباريات ودية 
للمنتخب األولمبي

يخوض المنتخب الوطني األولمبي ثالث مباريات ودية، 
خالل الشهر الجاري، تدخل في إطار استعداداته لالستحقاقات 

المقبلة.
األولى  المباراة  في  الوطنية   العناصر  وهكذا ستواجه 
منتخب الكوت ديفوار يوم غد األربعاء، في الساعة التاسعة 
ليال، والثانية أمام الطوغو يوم الجمعة، والثالثة واألخيرة 

أمام أوزبكستان يوم 27 مارس الجاري.
 27 الشرعي،  عصام  المدرب  استدعى  الغرض،  ولهذا 

العبا وهم:
)سريع  غانيمي  رشيد   – الفرنسي(  )نيم  نزيه  أمجهد 
واد زم( – إلياس ماغو )ستندار دو لييج البلجيكي( – طه 
موريد )الوداد الرياضي( – زكرياء لبيب )الرجاء الرياضي( 
– عمر الهاللي )إسبانيول برشلونة( – هيثم مناوت )اتحاد 
تواركة( – بالل الودغيري )المغرب الفاسي( – يحيى بن خالق 
أسامة  )الفتح الرياضي( – عادل تاحيف )نهضة بركان( – 
تيرغالين  أسامة   – البلجيكي(  جيلواز  )سانت  العزوزي 
)لوهافر الفرنسي( – معاذ كرمون )المغرب التطواني( – أمير 
ريشاردسون )لوهافر الفرنسي( – عبد اهلل حيمود )الوداد 
 - الفرنسي(  )ستراسبورغ  قنديل  الدين  نور   – الرياضي( 
يونس طه )زفول الهولندي( إسماعيل الصيباري )أيندهوفن 
الهولندي( – عبد اهلل فرح )الدفاع الجديدي( – أيمن مورير 
)إكسلسيور  صهيب الدريوش  )كليرمون فوت الفرنسي( – 
زكرياء   – الفرنسي(  )لوهافر  الشادلي  نسيم   – الهولندي( 
)بو  بكراوي  يانيس   – البلجيكي(  )مولونبيك  الواحدي 
أمين   – الرياضي(  )الرجاء  بنجديدة  سفيان   – الفرنسي( 
الوزاني )غانغامب الفرنسي( – حمزة إكمان )الجيش الملكي(.

منير الحدادي يفوز على 
بونو والنصيري

قاد الدولي المغربي منير الحدادي، فريقه خيتافي، إلى 
التي  المباراة  الفوز على إشبيلية بهدفين دون مقابل، في 
جمعتهما مساء أول أمس األحد، برسم الجولة 26 من منافسات 

الدوري اإلسباني.
وخاض الحدادي اللقاء ضمن التشكيلة األساسية، شأنه 
في ذلك شأن الحارس الدوري ياسين بونو، بينما دخل يوسف 

النصيري بديال في الدقيقة 55.
وسجل الحدادي هدف األول لخيتافي في الدقيقة 50، قبل 
أن يضيف إنيس أونال الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي 

المباراة بفوز الحدادي على مواطنيه بونو والنصيري.

زهير الطالبي ثالثا في 
نصف ماراثون نيويورك

ال��ط��ال��ب��ي ف��ي المركز  ال��م��غ��رب��ي زه��ي��ر  ال���ع���داء  ح��ل 
نيويورك،  م��اراث��ون  نصف  خ��الل   ،)1:02:18( الثالث 
.)1:01:31( كيبليمو  ج��اك��وب  األوغ��ن��دي  ب��ه  ف��از   ال��ذي 
وع��������اد ال����م����رك����ز ال����ث����ان����ي ل���ل���ب���ط���ل األول����م����ب����ي 
.)1:02:09( ت��ش��ي��ب��ت��ي��ج��ي  ج����وش����وا   األوغ�����ن�����دي 

ولدى السيدات، انتزعت الكينية هيلين أوبيري المركز األول 
منهية السباق في زمن قدره 1:07:21، لتحطم الرقم القياسي الذي 
 سجلته اإلثيوبية سينبير تيفيري العام الماضي بفارق 14 ثانية.
واك��ت��ف��ت ت��ي��ف��ي��ري، ه����ذه ال��س��ن��ة، ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 
ك��ارول��ي��ن  ال��ن��روي��ج��ي��ة  اح��ت��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا   ،)1:07:55(
.)1:09:53( ال��ث��ال��ث  ال��م��رك��ز  غ����روف����دال   ب��ي��ي��رك��ل 

وشارك حوالي 25 ألف رياضي في نصف ماراثون نيويورك، 
الذي تم تنظيمه على مسار يزيد عن 21 كيلومترا انطالقا 
من بروكلين إلى مانهاتن، مرورا عبر ساحة »تايمز سكوير« 

الشهيرة. 

أكاديمية يوفنتوس بالمغرب 
تطلق برنامجا جديدا لرياضة ودراسة

بالمغرب  يوفنتوس  لنادي  الرسمية  األكاديمية  أطلقت 
»أكاديمية يوفنتوس المغرب« برنامجا جديدا لمسلك )دراسة 
– رياضة( موجه للمواهب الشابة المتراوحة أعمارهم ما بين 9 
 و13 سنة، وذلك تحت إشراف الخلية التقنية للنادي اإليطالي.

وذكر بالغ ألكاديمية يوفنتوس المغربية أن هذا البرنامج، 
جميع  مع  يتالءم  الموسم،  هذا  خالل  النور  سيرى  ال��ذي 
األنظمة الدراسية وهو مخصص أساسا لألطفال المقيمين 
في محور الدار البيضاء – الرباط، الذين يرغبون في بلوغ 
والدراسة. الرياضة  بين  الجمع  خالل  من  مستوى   أعلى 

وأحدث »يوفنتوس المعترف به لتميزه الرياضي والتزامه 
تجاه التعليم، هذا البرنامج الجديد لمساعدة المواهب الشابة 
على تطوير مؤهالتهم إلى أعلى مستوى من خالل المزج بين 
 التكوين الرياضي عالي الجودة والتعليم األكاديمي الصارم«.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشاركين الشباب ستتاح لهم 
الرياضية مع مواصلة تعليمهم  الفرصة لتطوير مهاراتهم 

في بيئة مواتية للنجاح. 

تمكن فريق الجيش الملكي، ممثل كرة القدم المغربية في كأس 
النهائي،  ربع  إلى  التأهل  من  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفيدرالية 
بعد انتصاره، مساء أول أمس األحد، بمجمع األمير موالي عبد اهلل 
بالرباط، على ضيفه ومنافسه القوي، براميذز المصري، بهدف واحد، 

ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.
واستعاد الزعيم بهذا الفوز ريادته لمجموعته، بعد أن رفع رصيد 
إلى 10نقط، متقدما بنقطتين على بيراميذز، الذي تجمد رصيده في 
ثماني نقط. وسيخوض الفريق العسكري مباراته األخيرة من دون 
ضغط، حيث سيحل بالطوغو ضيفا على فريق أسكو كارا، الذي كان 

انهزم في مباراة الذهاب بالرباط ب� 5 – 1.
وأكد الجيش الملكي أنه يعرف كيف يجعل منافسيه تحت ضغط 
قاتلة، وهو ما  ارتكاب أخطاء  إلى  الذي يدفع العبيها  قوي، األمر 
حصل مع حارس بيراميدز، أحمد ناصر الشناوي، الذي أهدى أحمد 
حمودان هدية في الدقيقة 61، ومنها سجل الهدف الوحيد، الذي 

حمل الزعيم إلى دور ربع النهائي.
وأظهر فريق الجيش الملكي أنه فريق متكامل الخطوط، فهو شرس 
في الهجوم وحصين في الدفاع، وضابط إليقاع المباريات في خط 

الوسط، الذي يمتاز بحس هجومي ودفاعي خارق.
ونجح مدرب الفريق داكروز في إدارته للمباراة، إلى جانب مساعده 
عادل السراج، والسيما الكوتشينغ، الذي قاما به، مستفيدين من 
توفر الفريق على احتياط قوي، ما سهل مهمتهما في المداورة بين 
الالعبين، بحكم توفرهما على الكثير من الحلول، والتي تمكنهما 
تغيير تكتيك المباراة بشكل يبعثر به أوراق المدربين المنافسين. 
ووجد الفريق العسكري خلفه جمهورا قويا، مأل اغلب مدرجات 
بطريقة  فريقه  كيف يشجع  عبد اهلل، وعرف  األمير موالي  مجمع 

رائعة وبضغط جد عال على العبي فريق بيراميدز.
وأشرك جايمي باشيكو، مدرب بيراميدز، وألول مرة العب فريق 
الجيش الملكي السابق محمد الشيبي، كنوع من السالح النفسي، 

لكنه ذلك لم ينجح في ذلك.
الفوز  هذا  بعد  الملكي،  الجيش  مدرب  داكروز،  فيرناندو  وقال 
والتأهل إلى دور الربع، غنه توقع قوة هذه المباراة، »ألنني أعرف 
طريقة لعب بيراميدز الذي يبقى فريقا قويا. لقد تحكمنا جيدا في 
المباراة، خاصة في شوطها األول حيث حصلنا على 10ركنيات. لكن 
ما أثر علينا هو غياب التركيز، وربما هذا مرده إلى توالي المباريات 

والضغط الذي يعاني منه الالعبون بسبب ذلك.«
وأضاف داكروز: »ما أفرحني كثيرا في هذه المباراة هو الحضور 
الذهني القوي لالعبين، الذين واصلوا ضغطهم وهجومهم إلى أن 
تمكنوا من تسجيل هدف الفوز«. مشددا على أن إنجاز الالعبين 
هو ثمرة المجهودات التي يقوم بها المساعدون التقنيون والطاقم 

الطبي، و«أضيف إليهم الجمهور العسكري، الذي كان في الموعد 
وحضر بقوة، حيث شجعنا من بداية المباراة إلى نهايتها، وأتمنى 

أن يستمر بهذا الحضور المتميز.«
وبنبرة المتوتر والغاضب من النتيجة قال  »جايمي باتشيكو«، 
التي  الكثيرة  األخطاء  ثمن  غاليا  أدى  فريقه  إن  بيراميدز،  مدرب 
ارتكبها الالعبون، والمتمثلة في التمريرات الخاطئة، و«هو شيء 
جديد علينا، ألننا كنا دائما نقدم  أداء جيدا. وكانت قمة األخطاء 
ذلك الذي استقبلنا منه الهدف، وهو خطأ يتحمل مسؤوليته حارس 

المرمى. »
أمامنا  وجدنا  لكننا  المباراة،  في  للعودة  ضغطنا  وختم:«لقد 

حارسا يقظا«. 
واعتبر باتشيكو أن فريق الجيش الملكي منظم وقوي، ويلعب 
بطريقة فيها الكثير من االندفاع، و«هذا شيء طبيعي ألنه يلعب أمام 
جماهيره، كما أنه فريق يعتمد كثيرا على الكرات الثابتة والمرتدات 
الخاطفة، وبالرغم من ذلك جئنا إلى الرباط بهدف االنتصار، لكننا 

مع األسف لم نحقق المراد.«
 يذكر أن الجيش حقق في المباريات الخمس ضمن دور المجموعات 
ثالث انتصارات وتعادل وانهزم في القاهرة أمام  فيوتشر المصري، 
في الجولة الرابعة، وتنتظره مباراة سادسة أمام أسكو كارا الطوغولي، 
وستكون من أجل تأكيد الذات، خاصة وأن الخصم الطوغولي يحتل 
الرتبة األخيرة  في المجموعة، وكان الفريق العسكري قد فاز عليه 

بالرباط بحصة )5 – 1(.

عبد المجيد النبسي

رفاق رضا سليم يحققون الرهان    تصوير الحاليف

الجي�ش الملكي 
ينت�صر على 

بيراميدز 
ويحجز بطاقة 

العبور اإلى ربع 
النهائي

ع.بلبودالي

نجحت المالكمة المغربية رباب شدار 
،أول أمس األحد في بطولة العالم للمالكمة 
النسوية التي تحتضنها الهند في الفترة 
الحالية، في التأهل للدور 16 وذلك بعد 
على  صفر  مقابل  نقط  بخمسة  تفوقها 

منافستها رباب شدار لين سي إين عن 
وزن 50 كلغ. والتحقت رباب شدار بالتالي 
إلى  المتأهلة  متقى  ياسمين  بزميلتها  
الدور الثاني من منافسات البطولة ،وذلك 
بعد تحقيقها للفوز في نزالها الذي جمعها 
أول يوم السبت على منافستها  من المجر 

ليال سزيلكتشكى وزن 48 كلغ. 

وكانت ياسمين متقي قد أنهت النزال 
متفوقة بنتيجة خمسة لصفر من النقط.

وعن وزن 54 كلغ، كانت وداد برطال 
قد تعرضت للهزيمة أمام إنخجرال من 
منغوليا بنتيجة ثالثة نقط لصفر وذلك 

عن دور32.
و تتجه األنظار يوم غد األربعاء إلى 

خديجة  البطلة  سيجمع  ال��ذي  النزال 
مرضي عن وزن أكثر من 81 كلغ بمالكمة 

صينية برسم دور ربع نهائي. 
ويقدم برنامج يومه الثالثاء نزالين في 
غاية األهمية، حيث تنازل ياسمين متقي 
االسبانية لوبيز مارتا، فيما تقابل رباب 

شدار المالكمة ماتيبا تريلوف.

رباب شدار  تفوز في نزالها األول وتتأهل للدور الموالي
بطولة العالم للمالكمة النسوية بالهند

الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكاف

الـريـــاضي
الثالثاء 21 مارس 2023 املوافق 28 شعبان 1444العدد 13.405
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إبراهيم العماري

البيضاء  الدار  إلى  االثنين  أمس  صباح  عادت 
الطائرة التي كانت تقل فريق الوداد البيضاوي لكرة 
الخامسة صباحا  بعدما غادرت، في حدود  القدم، 
الغابونية  العاصمة  الموحد،  العالمي  بالتوقيت 
ليبروفيل، عقب توقف اضطراري بسبب عطب تقني 

في مناسبتين.
وتوقفت طائرة الفريق األحمر في البداية بمطار 
كنشاسا لفترة قصيرة بسبب مشاكل تقنية، استأنفت 
من  ُتجَبر  أن  قبل  األحد،  أمس  أول  الرحلة  بعدها 
جديد على التوقف اضطراريا في العاصمة الغابونية 
بسبب »مشكلة تقنية«، عندما كان الوفد الودادي 
في طريق العودة من الكونغو الديمقراطية، بعدما 
حقق تعادال سلبيا – لكنه ثمين – أمام فيتا كلوب، 
أمن به عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
رئيس  مع  الجريدة  أجرته  هاتفي،  اتصال  وفي 
أحوال  إن  قال  الناصري،  سعيد  األحمر،  الفريق 

أن  على  مشددا  عالية،  ومعنوياتهم  جيدة،  الالعبين 
مثل هذه األمور تبقى متوقعة، في ظل كثرة التنقالت 
داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أن المكتب المديري 

دخل على الخط فور علمه بالحادثة، وقام بربط اتصاالته بشكل فوري، 

وعلى مختلف األصعدة، حرصا منه على متابعة الوفد الودادي عن كثب.
على  مسبوق  غير  إنجازا  حقق  قد  الرياضي  ال��وداد  فريق  وكان 

للمرة  حضوره  ضمن  بعدما  الوطني،  المستوى 
الثامنة على التوالي في ربع نهائي دوري األبطال، 
في  الدريب،  سعد  الرئيس  نائب  اعتبره  ما  وهو 
بات  أمرا  لألنباء  العربي  المغرب  لوكالة  تصريح 
يكون  أن  على  تعود  الذي  للوداد،  بالنسبة  معتادا 
في المقدمة منذ عدة سنوات، مضيفا أنه باعتباره 
ممثال لكرة القدم اإلفريقية، إلى جانب أندية أخرى، 
فإنه يتعين عليه الحفاظ على هذا الوضع، على الرغم 
المباريات. بعض  تميز  التي  الصعبة  الظروف   من 

وقال »لقد حضرنا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الفوز. لكن تحقيق نقطة، في ظروف ليس  لتحقيق 
أيضا،  لنا  كافية  مجاراتها،  دائ��م��ا  السهل  م��ن 
المقبلة«. ل��ألدوار  تذكرتنا  حجز  من  مكنتنا   ألنها 

جميع  يلعب  ال��وداد  أن  إلى  الدريب  سعد  وأش��ار 
البطوالت، وعلى جميع الواجهات من أجل تحقيق 
 الفوز، حفاظا على سمعة النادي وإرضاء لجماهيره.

الالعبين، بمعية  أن  الودادي على  المسؤول  وشدد 
الثقة،  يسترجعون  ب��دأوا  الجديد،  التقني  الطاقم 
 التي مكنتهم من الفوز بدوري عصبة أبطال إفريقيا.

وسينهي الفريق الودادي التزامه في دور المجموعات 
البيضاء،  بالدار  الخامس  أرضية مركب محمد  على 

حيث سيكون في انتظار شبيبة القبائل الجزائري. 

 العبو الوداد واملدرب غاريدو عند مغادرة الفندق

طائرة الوداد تصل إلى الدار البيضاء بعد توقف اضطراري بليبروفيل
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 لحظة االعتداء عىل الزميل بحفيظ 

حطت كأس العالم لكرة القدم للسيدات الرحال بسال، أول أمس األحد، 
وذلك ضمن جولة بجميع البلدان 32 المشاركة في النهائيات. 

وتم الكشف عن الكأس األصلية للمسابقة من قبل العبتي المنتخب 
الوطني غزالن شباك وفاطمة تكناوت، خالل حفل أقيم في مركب محمد 
وعن  الفيفا  عن  ممثلين  بحضور  المعمورة،  في  القدم  لكرة  السادس 
سفارتي أستراليا ونيوزيلندا في المغرب، وكذلك العبات المنتخب األول 

ومنتخب أقل من 17 سنة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، قالت عميدة المنتخب 
المغربي غزالن شباك إنها تشرفت »بتعيينها للكشف عن كأس العالم 
للسيدات«، مضيفة أن جولة الكأس في المغرب تشكل دافعا إضافيا 
لالعبات المغربيات للتوقيع على مشاركة جيدة في كأس العالم المقبلة.
وأضافت »نحن مصممات على بذل قصارى جهدنا لتمثيل المغرب 
بأفضل طريقة ممكنة وتشريف كرة القدم الوطنية بشكل عام وكرة القدم 
النسوية بشكل خاص«. ودعت الجماهير المغربية إلى دعم لبؤات األطلس 

خالل هذه المسابقة الدولية.
خديجة  المغربي  المنتخب  م��رم��ى  ح��ارس��ة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
الرميشي،«نحن متحمسات لتقديم األفضل من أجل التوقيع على أداء 
جيد خالل هذه المشاركة األولى، وهدفنا هو إظهار قدرات الالعبات 
المغربيات كما كان في النسخة األخيرة من كأس إفريقيا لألمم للسيدات«.

»نحن سعداء  الكأس  المسؤولة عن جولة  تركيلماز،  وقالت جوليا 
اليوم  هنا  نحن  للسيدات.  العالم  كأس  لتقديم  المغرب  في  لوجودنا 
بفضل األداء االستثنائي للبؤات األطلس الالئي ستلعبن ألول مرة في 

كأس العالم للسيدات«.
يذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، 
ستقام في الفترة الممتدة مابين 20 يوليوز و20 غشت بمشاركة 32 
منتخبا وطنيا. وتستضيف عدة بلدان الجولة للمرة األولى، بما في ذلك 
المغرب وكولومبيا وكوستاريكا والدنمارك والفلبين إيرلندا وسويسرا 

وفيتنام وزامبيا.

كاأ�س العالم لكرة القدم لل�سيدات تحط الرحال ب�سال

اأ�سرف الدغمي يفوز بطواف جهة 
مراك�س – اآ�سفي ل�سباق الدراجات

سباق  لطواف  األولى  الدورة  بلقب  الدغمي  أشرف  الدراج  توج 
الخامسة  مرحلته  جرت  الذي  آسفي،   – مراكش  لجهة  الدراجات 
واألخيرة، يوم األحد، في مدار مغلق بمراكش، على مسافة 90 كلم.

وجاء تتويج الدغمي )عصبة جهة مراكش – آسفي( وأحد عناصر 
المنتخب الوطني المغربي للدراجات، باللقب، عقب تصدره للترتيب 
العام النهائي حسب النقاط برصيد 63 نقطة، متبوعا بكل من عادل 
العرباوي )عصبة بني مالل – خنيفرة( ب�57 نقطة ، ثم صالح الدين 

لمراوني )الفريق القاري سيدي علي أنلوك( بمجموع 49 نقطة.
وفازت عصبة جهة فاس – مكناس بالمرحلة الختامية، التي جرت 
في مدار مغلق بمدينة مراكش )30 لفة من 3 كلم( بواسطة أنور رحمو، 
بعد ما كانت قد فازت بالمرحلة األولى للطواف بواسطة يوسف بدادو.

وقطع أنور رحمو مسافة المرحلة الختامية، في زمن قدره 1س 
النهائية على كل من طه ياسين  بالسرعة  و59 د و28 ث، متقدما 
وكمال محروك  الحسيمة(  تطوان –  المرادي )عصبة جهة طنجة – 

)الفريق القاري سيدي علي أنلوك(.
وعرفت الدورة األولى لطواف سباق الدراجات لجهة مراكش – 
آسفي، التي نظمتها عصبة الجهة، ما بين 15 و19 مارس الجاري، 
تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، مشاركة 68 دراجا 
يمثلون منتخبات مختلف جهات المملكة، فضال عن المنتخب القاري 

»سيدي علي أونلوك«.
بكل  الرياضية  التظاهرة  هذه  »أوفت  فقد  المنظمين،  وبحسب 
وعودها، سواء من حيث حسن التنظيم واختيار التوقيت المناسب 
وكذا مسارات الطواف، بالنظر إلى المعطيات المناخية والجغرافية 
المتنوعة، التي ساعدت على تقديم طبق رياضي متميز، أو من الناحية 
التقنية، اعتبارا لقيمة الدراجين المشاركين في التظاهرة والندية، 
التي طبعت مختلف مراحلها، أو من حيث اإلقبال الجماهيري المكثف 
لمتابعة أطوار السباقات على جنبات الطرق الجهوية والوطنية التي 

سلكتها قافلة الطواف«.
ويأتي هذا الطواف، وهو الرابع من نوعه، بعد طوافات عصب جهات 
الدار البيضاء – سطات، وبني مالل – خنيفرة، وطنجة – تطوان – 
الحسيمة، ضمن استراتيجية الجامعة الملكية المغربية للدراجات، 
الرامية إلى تمكين العصب الجهوية من أداء األدوار المنوطة بها، 
خصوصا توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة 
والواعدة إلبراز مؤهالتها في المسابقات الجهوية، ما قد يعبد لها 

الطريق نحو التألق والتميز، وانتقائها ضمن منتخبات العصب.
كما شكل الطواف، على غرار سابقيه، فرصة إلبراز وتثمين مختلف 
بها جهة  تزخر  التي  والسياحة  واالقتصادية  الطبيعية  المؤهالت 

مراكش – آسفي.

وكالة مكافحة المن�سطات تنظم 
لقاءها ال�سنوي مع الجامعات الريا�سية 

تنظم الوکالة المغربیة لمکافحة المنشطات لقاءها السنوي الثاني 
مع كافة الجامعات الریاضیة الوطنية، يومه الثالثاء بمركب موالي 

رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. 
وأفاد بالغ للوكالة، أن برنامج هذا اللقاء، الذي سيقام تحت شعار 
»شراكة دائمة بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والجامعات 
الرياضية«، يتضمن عرضا ألنشطة الوكالة برسم سنة 2022 وأجندة 

سنة 2023. 
كما سيتم خالل هذا الملتقى تقديم عروض تحت عنوان »الجامعات 
لمكافحة  الوطني  البرنامج  في  رئيسي  فاعل  المغربية  الملكية 
للترخيص  المتخذة  واإلجراءات  األدوية  و«استعمال  المنشطات« 
باستعمالها ألغراض عالجية« و«المكمالت الغذائية« ومناقشتها. 
»دراسة  بعنوان  بحثية  دراسة  تقديم  أيضا  بالمناسبة  وسيتم 
معرفة ومواقف وسلوك الرياضيين تجاه المنشطات في المغرب«.

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki
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إبراهيم العماري
دخلت عناصر المنتخب الوطني المغربي أول تجمعاتها التدريبية، 
عقب المشاركة الرائعة في مونديال قطر،حيث بصم الفريق الوطني 

على مسار أكثر من رائع، توجه باحتالل المرتبة الرابعة عالميا.
وتوافد الالعبون على مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، 
حيث كانت لهم حصة تدريبية أولى أمس االثنين، على أن يخوضوا 
وجه  في  مفتوحة  ستكون  والتي  الثالثاء،  يومه  الثانية،  الحصة 

رجال اإلعالم.
وسيكون االختبار األول للمجموعة الوطنية يوم السبت المقبل أمام 
منتخب البرازيل، بداية من العشرة ليال بالملعب الكبير لطنجة، وهي 
المباراة التي سيقودها طاقم تحكيم تونسي، يتكون من الحكم الدولي 
الصادق السالمي في الوسط، بمساعدة مواطنيه خليل الحساني 
ومحمد بكير. وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ سنة 
التي جرت حينها  العالم  كأس  نهائيات  1998، حيث تواجها في 
بفرنسا، وعاد الفوز لرفاق الظاهرة رونالدو بثالثة أهداف دون مقابل.

توتنهام  مهاجم  المواجهة  هذه  في  الصامبا  منتخب  وسيفتقد 
الفرنسي  جرمان  سان  باريس  ومدافع  ريشارليسون  اإلنكليزي 
ماركينيوس بسبب اإلصابة، لينضما إلى زميلهما نيمار، بحسب 

ما أعلن ال�«سيليساو«.
وستترك اإلصابتان الجديدتان أبطال العالم خمس مرات من دون 
ثلة من كبار الالعبين، وسط االستعداد للمواجهة المنتظرة في طنجة 
مع المنتخب الوطني المغربي، الذي حل رابعا في مونديال قطر 

2022، وسجل إنجازا عربيا وإفريقيا غير مسبوق.
وغادر ريشارليسون )25 عاما ( الملعب وهو يبكي السبت، بعد 
تعرضه إلصابة في وقت مبكر من المباراة، التي تعادل فيها توتنهام 

مع ساوثمبتون 3 – 3.
وقال االتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان ليل السبت »اتصل 
طبيب الفريق الوطني رودريغو السمار بنادي ريشارليسون، وأكد 

أن الالعب لن يكون جاهزا للعب المباراة الودية«.
ما زال يتعافى من إصابة  وأضاف أن ماركينيوس )28 عاما ( 

عضلية في بطنه ولن يكون الئقا في الوقت المناسب.
ولفت االتحاد البرازيلي إلى أن المدر ب المؤقت للبرازيل رامون 
من  عاما   22 العمر  من  البالغ  ألبرتو  يوري  استدعى  مينيزيس 
ريشارليسون، والعب  من  بدال  ليحل  باولو  في ساو  كورينثيانس 

يوفنتوس بريمر، البالغ 26 عاما، بدال من ماركينيوس.
وستكون هذه المباراة الدولية األولى ليوري ألبرتو، على عكس 

بريمر، الذي كان في تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2022.
واستدعى مينيزيس الذي أشرف على منتخب البرازيل تحت 20 
عاما في بطولة أميركا الجنوبية الشهر الماضي دون أن يخسر أي 
مباراة، فريقا شابا يضم عشرة العبين ممن شاركوا في المونديال 
القطري. وكان الناخب الوطني، وليد الركراكي قد اكد في الندوة 
الصحافية، التي عقدها بحر األسبوع الماضي، من أجل الكشف عن 
الئحة الالعبين، الذين سيواجه بهما البرازيل يوم السبت، والبيرو يوم 
الثالثاء المقبل بملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة االسبانية، 
مدريد، أنه اختار مواجهة هذين المنتخبين الالتينيين من اجل قياس 
بغاية مواصلة  أمامهم  درجة جاهزية العبيه، وحتى تكون فرصة 
التطور، ألن الرتبة الرابعة عالميا تفرض عليهم مواجهات منتخبات 

من العيار الثقيل.
وأشار الركراكي إلى أنه تعذر عليه مواجهة منتخبات إفريقية 
قوية، ألنها ملتزمة بخوض التصفيات القارية، وبالتالي فضل مواجهة 
البرازيل والبيرو على اللعب أمام منتخبات متواضعة والفوز عليها 

بحصص عريضة.

المنتخب الوطني يدخل غمار التح�سير لمواجهة البرازيل يوم ال�سبت بطنجة

 الركرايك يجهز العبيه ملواجهة راقيص السامبا

 العبات املنتخب الوطني يف صورة تذكارية مع الكأس العاملية

في أول تجمع تدريبي بعد اإلنجاز الرائع بمونديال قطر

اتحاد 
الخمي�سات ينهي ثلتي بطولة الق�سم الثاني 

بح�سيلة جد �سلبية
أورارى علي

واصل فريق اتحاد الخميسات مسيرته في بطولة هذا الموسم، والتي ميزها التواضع وضعف  األداء  وسوء النتائج منذ انطالق الدوري، مما جعله 
يتذيل الترتيب.

 وأصبح الفريق الزموري مع مرور الدورات مهددا باالنحدار إلى قسم الهواة، حيث بات أقوى المرشحين للنزول، بعد حصيلته السلبية، والتي كانت 
عند نهاية ثلثي البطولة، أي بعد إجراء 20 دورة، 3 انتصارات و8 تعادالت و9 هزائم،، جمع خاللها 17 نقطة فقط، ما بواه المركز األخير.

هذه الحصيلة تجعل مهمة الفريق الزموري خالل الثلث األخير من البطولة شاقة وجد صعبة، قصد ضمان البقاء، وهو رهان يحتاج مجهودات مكثفة 
ومضاعفة. 

فخالل الدورة 20 من بطولة القسم الثاني، استقبل اتحاد الخميسات فريق سطاد المغربي، الذي يتوق إلى االستمرار في حصد النتائج اإليجابية، 
وازدادت مطامحه مع مرور الدورات. فجاء إلى ملعب18نونبر ليبحث عن النقط الثالث، لكنه أي من الفريقين لم ينجح في مسعاه، حيث اكتفيا باقتسام النقط.
اللقاء عرفت جولته األولى في مجملها تفوق الفريق الزائر، الذي كان أكثر انتشارا داخل الملعب، وامتلك الكرة، فكان أكثر وصوال إلى معترك عمليات االتحاد. محاوالت كانت 

تربك الدفاع المحلي، فيما مرتدات الزموريين، وعلى نذرتها، لم تكن ذات فعالية.
وانتظر الجميع حتى الدقيقة 41 من اللقاء، حيث حصل االتحاد الزموري على ركنية، انتهت معها الكرة عند مامادو دياني ليفتتح حصة التسجيل.

لكن خروج مامادو دياني والعميد  المنافذ،  الفردية وسد  الحراسة  الزموري بتطبيق  الدفاع  التعادل، واجهه  انطلقت  بتحرك رباطي، بحثا عن هدف  الثانية،  الحولة 
السعيدي بسبب اإلصابة أربك حسابات المدرب الزموري مولود مدكر،  فتضاعفت رغبة سطاد، مع مرور الوقت في بلوغ  المرمى، وخلق متاعب للدفاع المحلي، إلى أن 
تمكن في الدقيقة 87  من تعديل الكفة، عن طريق الالعب خليل باكوش، الذي سدد من خارج مربع العمليات، ليتحول مسار الكرة بعد ارتطامها بأحد المدافعين، وتستقر 

في شباك  الحارس  بوخريص.
وشهدت الجولة 20 هزيمة الفريق المتصدر، نهضة الزمامرة أمام الراسينغ البيضاوي بهدف واحد، ليتقلص الفارق الذي يفصله عن المطارد المباشر، سريع 

وادي زم، إلى نقطة واحدة. 
واستفاد السريع، المتعادل سلبيا مع الواف، كثيرا من هزيمة يوسفية برشيد بخمسة أهداف لواحد أمام شباب المسيرة.

النتائج
وداد تمارة – االتفاق المراكشي 0 – 0 

اتحاد الخميسات – سطاد المغربي 1 – 1 
سريع وادي زم – وداد فاس 0 – 0 

شباب المسيرة – يوسفية برشيد 5 – 1 
 رجاء بني مالل – شباب خنيفرة 1 – 3 

 االتحاد الوجدي – جمعية سال 2 – 1 
شباب بنجرير – أولمبيك الدشيرة 1 – 1 

 نهضة الزمامرة – الراسينغ البيضاوي 0 – 1  

سعيد العلوي 
اإلشتراكي  االتحاد  جريدتي  مصور  باحفيظ،  مصطفى  الزميل،  تعرض 
االعتداء  وكذا  الوجه   على  والبصق  والشتم  السب  من  لوابل  وليبيراسيون 
الجسدي من طرف أحد أعضاء فصيل« إلترا هيركوليس، المساند لفريق اتحاد 
طنجة، أثناء قيامه بمهمته في نقل األحداث الالرياضية وأعمال الشغب، التي 
قامت بها الجماهير الطنجاوية، عقب هزيمة االتحاد أمام الوداد البيضاوي 
بثالثة أهداف دون مقابل، يوم الثالثاء 14 مارس الجاري، برسم الجولة 20 

من الدوري االحترافي.
وقامت جماهير طنجة بأعمال شغب وتخريب، حيث  اقتلعت كراسي المدرجات، 
وهاجمت قوات األمن وكذا المصورين الصحفيين، الذين صوبوا عدساتهم من 

أجل توثيق أعمال التخريب.
محمودة،  وكادت األمور أن تبلغ حدودا  غير 
الذين  األم���ن،  رج��ال  تدخل  تدخلوا لحماية ل��وال 

الزميل باحفيظ.

يذكر أن العمليات األمنية التي باشرتها مصالح والية أمن الدار البيضاء على 
خلفية أعمال الشغب، التي أعقبت مباراة الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، أسفرت 
عن توقيف 30 شخصا، لالشتباه في تورطهم في ارتكاب مجموعة من األفعال 
اإلجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي، حيث تم ضبط 27 شخصا محسوبين 
حيازة  في  تورطهم  في  االشتباه  بعد  الطنجي،  الفريق  مشجعي  فصيل  على 
واستخدام الشهب النارية في ظروف تهدد سالمة األشخاص والممتلكات، وحيازة 
واستهالك المخدرات، وتخريب وتعييب كراسي الملعب، وحيازة أسلحة بيضاء 
بدون سند مشروع.  كما تم ضبط ثالثة مشجعين آخرين محسوبين على أنصار 
الوداد، لالشتباه في تورطهم في قضايا استهالك المخدرات وحيازة السالح 
األبيض في ظروف تهدد سالمة األشخاص وحيازة تذاكر مزيفة لولوج الملعب. 
وأشار إلى أن مصالح األمن أجرت معاينات لألضرار المادية التي لحقت 
مدرجات الملعب، كما تم تسجيل إصابات جسدية متفاوتة الخطورة استهدفت 
عميد شرطة يرأس دائرة أمنية وضابط لألمن في المجموعة المتنقلة لحفظ 
إصابتهما  بعد  الضرورية  العالجات  لتلقي  للمستشفى  نقال  واللذين  النظام، 

على مستوى الرأس والوجه.

»اإلترا هيركولي�س« تعتدي على م�سور الجريدة، م�سطفى بحفيظ 

مولود مذكر مدرب 

الفريق الزموري
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ندعو الم�شهد الحزبي الوطني لفتح حوار حقيقي حول 
الإ�شالحات التي تخ�ص الأ�شرة والمراأة والم�شاواة

قلعة السراغنة: 
عبد الصمد الكباص 

 تصوير رمزي 

األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  دعا 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة 
حول  حقيقي  حوار  لفتح  وأغلبية، 
قضية  تخص  ال��ت��ي  اإلص��الح��ات 
تهم  قضية  ألنها  وال��م��رأة،  األس��رة 
المسؤولية  محمال  بكامله،  الوطن 
ذلك  الحكومة. جاء  لرئيس  ذلك  في 
افتتاح  في  ألقاها  التي  الكلمة  في 
للحزب  ال��راب��ع  اإلقليمي  المؤتمر 
يوم  انعقد  الذي  السراغنة،  بقلعة 
األحد 19 مارس 2023 تحت شعار« 
تعبئة شاملة من أجل عدالة مجالية 

وتنمية إقليمية«. 
وأضاف لشكر أن االتحاد االشتراكي 
الحوار حول هذه  يقمع  أن  يقبل  ال 
القضية الحيوية بدعوى الدين الذي 
تستعمله بعض الجهات كفزاعة كلما 
تعلق األمر باإلصالحات، وقال في هذا 
بخصوص قضية األسرة  الصدد »  
صدرت  التي  والمساواة،  والمرأة 
فيها توجيهات ملكية سامية، نشعر 
بأسف عميق لكون من يكون ضد هذا 
التوجه، يعمد إلى إخراج فزاعة الدين، 
لإلبقاء على النساء مستعبدات وغير 
مستفيدات من حقوقهن، وهو ما ال 
يأمر به ديننا الحنيف وال اهلل تعالى 
في القرآن الكريم ، وال في األحاديث 
النبوية، وال في االجتهاد وال العقل. 
حيث أن كل اجتهادات علماء اإلسالم 
الوسطي تصب في اتجاه تكريم المرأة 
والدفاع عن حقها في العيش الكريم 
ومساواتها بشقيقها الرجل، ألن اهلل 
لم يخلقنا في مراتب، بل خلقنا إنسانا 
أنثى.  أو  ذكرا  كان  سواء  متساويا 
ومن يرفض المساواة فذلك لممارسة 

ذكوريته على نصف المجتمع.« 
واستطرد قائال » في خرجاتهم شبه 
األسبوعية يلوحون بالدين كفزاعة مع 
العلم أن المغاربة مسلمون، واعون 
لن  لكن  حرمه،  وبما  اهلل  أحل  بما 
نقبل قمع الحوار بدعوى تحريك هذه 

الفزاعة.« 
السياق  في  لشكر  إدري��س  وأك��د 
نفسه أن حزب القوات الشعبية اعتبر 
النسائية  القضية  أن  تأسيسه  منذ 

قضية مركزية، وأن المغرب لن يتقدم 
إذا ظل  نصفه مشلوال، موضحا أن 
ملوك المغرب منذ محمد الخامس، من 
موقع إمارة المؤمنين، أعطوا المثال 
لما ينبغي أن تكون عليه المرأة، كما 
مسؤوليات  تتعهد  الواقع  في  أنها 
ومهام كبيرة في التسيير والتدبير 
وإصدار األحكام في القضاء ومراقبة 
الحسابات العمومية، وفي كل مواقع 
العمل، ومع ذلك مازال القانون ينظر 
إليها كقاصر. وهو ما ينبغي تغييره. 
وقال  الكاتب األول« نفس الشيء 
يحدث في ما يخص قضيتنا الوطنية، 
بالدنا  فيه  تحقق  الذي  الوقت  ففي 
مكاسب كبرى في هذه القضية، وفي 
انتصارات  فيه  تحقق  الذي  الوقت 
في عالقتها الخارجية بفضل القيادة 
الرشيدة لجاللة الملك وإجماع األمة 
الذي نفخر به، وهو ما قوانا وجعل كل 
مؤامرات الخصوم تتكسر، نجد نفس 
الجهة تستعمل فزاعتها. كيف لنا في 
هذا الوقت أن نشكك في عملنا، وأن 
اتخذناها  التي  القرارات  نشكك في 
مرة  هؤالء  ندعو  ولذلك  باإلجماع؟ 
أخرى إلى عدم استعمال فزاعتهم.« 

وعبر إدريس لشكر عن أسفه لكون 
كل اإلصالحات المعلن عنها من قبل 
بالقوانين،  يتعلق  ما  في  الحكومة 
ما زالت إلى يومنا هذا وبعد مرور 
سنة ونصف،  متعثرة بسبب غياب 
وجد  إذا  أنه  إلى  منبها  التجانس، 
رئيس الحكومة أن ليس هناك تجانس 
في حكومته، فعليه أن يقوم بوقفة، 
ألن الزمن اليوم زمن أساسي، وهناك 
مسؤولية أمام التاريخ، والتحديات 
تتطلب أن يقوم بهذه الوقفة حاال ألن 
البلد ال يتحمل وفي حاجة لمعالجة 

مسيرته.
اختار    « كلمته  في  لشكر  وق��ال 
المعارضة،  في  يموقعنا  أن  التغول 
البرلماني  فريقنا  خالل  فمن  لذلك 
سواء في مجلس النواب أو مجلس 
في  ب��دورن��ا  ن��ق��وم  المستشارين، 
المواطنات  عن  دفاعا  المعارضة 
األحيان  بعض  وفي  والمواطنين. 
يدفعنا الحس الوطني والمسؤولية، 
وفوق هذا وذاك التوجيهات الملكية 
السامية واستراتيجيات جاللة الملك 
إلنقاذ هذا الوطن وتقدمه، يدفعنا كل 
هذا أال نكون عدميين، وأال نؤدي دور 

أن  واخترنا  الشعبوية.  المعارضة 
تكون معارضتنا معارضة مسؤولة، 
خاصة وأن الذين تحملوا المسؤولية 
ببرنامجهم  ج��اؤوا  لما  الحكومية 
برنامج  أنه  لو  كما  كان  الحكومي، 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
في ما يتعلق بالحماية االجتماعية 
والتنمية. فاخترنا أن نكون معارضة 
مسؤولة ناصحة منبهة، لكن مع كامل 
األسف نالحظ يوما بعد يوم أنه حتى 
أدوار المؤسسات بدأت تتقلص مع 

هذا التغول.« 
وأضاف قائال »ستتفاجأون كيف 
أن المعارضة تصوت لصالح قوانين 
الحماية االجتماعية، ولصالح ميثاق 
االستثمار. نقوم بذلك ألننا واعون أنها 
مشاريع في إطار التوجيهات الملكية 
االشتراكي  االتحاد  في  نشعر  التي 

أنها تتجاوب مع برنامجنا.« 
لشكر  ق��ال  نفسه  السياق  وف��ي   
وإنما  يشرع  يعد  لم  البرلمان  إن 
يضع قواعد عامة، فسواء في ميثاق 
أو  الصحية  التغطية  أو  االستثمار 
الحماية االجتماعية يحيل في أغلب 
فصوله على المراسيم، في حين أن 

السلطة  إطار  في  تدخل  المراسيم 
هذه  ف��ي  ي��خ��رج  وم��ا  التنظيمية، 
قانونية  بقواعد  يتعلق  المراسيم 
فقط،  المشرع  دستورا هي من حق 
تبت  أن  الحكومة  حق  من  وليس 

فيها. هناك نوع من التضليل تمارسه 
المعارضة  تجر  عندما  الحكومة 
يمكن  ال  عامة  قواعد  و  مبادئ  إلى 
عليها  ونصوت  عليها،  نختلف  أن 
من  أس��اس��ي��ا  ج���زءا  ت��ح��ول  لكنها 
البرلمانية  المهمة  ومن  التشريع 
إلى الحكومة.  مع كامل األسف حتى 
نساء ورجال الحكومة، الذين تحدثوا 
عنهم ككفاءات وكنا ننتظر أن ينتجوا 
هذه القواعد في المراسيم، تنازلت عن 
نقل  وعن  كحكومة،  وتحدثت  حقها 
هذه القواعد واإلجراءات القانونية من 
القانون إلى المراسيم التي أصبحت 
تتحدث عن قرارات وزارية. ومن ثمة 
فمن أصبح يتحكم في السياسة هو 
بنية تقنية أصبحت تحظى بالسلطة 
ع���وض ال��ف��اع��ل ال��س��ي��اس��ي ال��ذي 
صوت عليه المواطن سواء أكان في 
األغلبية أو المعارضة، ألن من هو في 
هذا  عليه  التغول  فرض  المعارضة 
األمر، ومن هو في األغلبية تنازل عن 

حقه في التدبير والتسيير.« 
ننتقد  إذ  ن��ح��ن   « أي��ض��ا  وق���ال 
أن  فينبغي  الخلل،  مكامن  ونبين 
نفضي بحقيقة أن وضعنا ليس هو 
وضع جيراننا شرقا من الجزائر إلى 
نصف  عن  نتحدث  فعندما  العراق، 
النصف  نستحضر  الفارغ  الكأس 
المملوء، وهو ما يجعلنا ندافع عن 

استقرار بالدنا وأمنها.«  

إدريس لشكر في افتتاح المؤتمر اإلقليمي الرابع
 لالتحاد االشتراكي بقلعة السراغنة: 
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للقوات  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  دعا 
الشعبية، كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة وأغلبية، لفتح 
حوار حقيقي حول اإلصالحات التي تخص قضية األسرة والمرأة، 
ألنها قضية تهم الوطن بكامله، محمال المسؤولية في ذلك لرئيس 
المؤتمر  افتتاح  في  ألقاها  التي  الكلمة  في  ذلك  الحكومة. جاء 
اإلقليمي الرابع للحزب بقلعة السراغنة، الذي انعقد يوم األحد 
19 مارس 2023 تحت شعار« تعبئة شاملة من أجل عدالة مجالية 

وتنمية إقليمية«. 
وأضاف لشكر أن االتحاد االشتراكي ال يقبل أن يقمع الحوار 
حول هذه القضية الحيوية بدعوى الدين الذي تستعمله بعض 
الجهات كفزاعة كلما تعلق األمر باإلصالحات، وقال في هذا الصدد 
»  بخصوص قضية األسرة والمرأة والمساواة، التي صدرت فيها 
توجيهات ملكية سامية، نشعر بأسف عميق لكون من يكون ضد 
هذا التوجه، يعمد إلى إخراج فزاعة الدين، لإلبقاء على النساء 
به  يأمر  ال  ما  وهو  حقوقهن،  من  مستفيدات  وغير  مستعبدات 
ديننا الحنيف وال اهلل تعالى في القرآن الكريم ، وال في األحاديث 
النبوية، وال في االجتهاد وال العقل. حيث أن كل اجتهادات علماء 
اإلسالم الوسطي تصب في اتجاه تكريم المرأة والدفاع عن حقها 
في العيش الكريم ومساواتها بشقيقها الرجل، ألن اهلل لم يخلقنا 
في مراتب، بل خلقنا إنسانا متساويا سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن 
يرفض المساواة فذلك لممارسة ذكوريته على نصف المجتمع.« 
واستطرد قائال » في خرجاتهم شبه األسبوعية يلوحون بالدين 
كفزاعة مع العلم أن المغاربة مسلمون، واعون بما أحل اهلل وبما 

حرمه، لكن لن نقبل قمع الحوار بدعوى تحريك هذه الفزاعة.« 
وأكد إدريس لشكر في السياق نفسه أن حزب القوات الشعبية 
اعتبر منذ تأسيسه أن القضية النسائية قضية مركزية، وأن المغرب 
لن يتقدم إذا ظل  نصفه مشلوال، موضحا أن ملوك المغرب منذ 
محمد الخامس، من موقع إمارة المؤمنين، أعطوا المثال لما ينبغي 
أن تكون عليه المرأة، كما أنها في الواقع تتعهد مسؤوليات ومهام 
كبيرة في التسيير والتدبير وإصدار األحكام في القضاء ومراقبة 
الحسابات العمومية، وفي كل مواقع العمل، ومع ذلك مازال القانون 

ينظر إليها كقاصر. وهو ما ينبغي تغييره. 
وقال  الكاتب األول« نفس الشيء يحدث في ما يخص قضيتنا 
الذي تحقق فيه بالدنا مكاسب كبرى في  الوقت  الوطنية، ففي 
هذه القضية، وفي الوقت الذي تحقق فيه انتصارات في عالقتها 
الخارجية بفضل القيادة الرشيدة لجاللة الملك وإجماع األمة الذي 
نفخر به، وهو ما قوانا وجعل كل مؤامرات الخصوم تتكسر، نجد 
نفس الجهة تستعمل فزاعتها. كيف لنا في هذا الوقت أن نشكك 
في عملنا، وأن نشكك في القرارات التي اتخذناها باإلجماع؟ ولذلك 

ندعو هؤالء مرة أخرى إلى عدم استعمال فزاعتهم.« 
وعبر إدريس لشكر عن أسفه لكون كل اإلصالحات المعلن عنها 
يومنا  إلى  زالت  ما  بالقوانين،  يتعلق  ما  في  الحكومة  قبل  من 
هذا وبعد مرور سنة ونصف،  متعثرة بسبب غياب التجانس، 
منبها إلى أنه إذا وجد رئيس الحكومة أن ليس هناك تجانس 
في حكومته، فعليه أن يقوم بوقفة، ألن الزمن اليوم زمن أساسي، 
وهناك مسؤولية أمام التاريخ، والتحديات تتطلب أن يقوم بهذه 

الوقفة حاال ألن البلد ال يتحمل وفي حاجة لمعالجة مسيرته.
وقال لشكر في كلمته »اختار التغول أن يموقعنا في المعارضة، 
أو  النواب  في مجلس  البرلماني سواء  فريقنا  فمن خالل  لذلك 
عن  دفاعا  المعارضة  في  بدورنا  نقوم  المستشارين،  مجلس 
الحس  يدفعنا  األحيان  بعض  وفي  والمواطنين.  المواطنات 
الوطني والمسؤولية، وفوق هذا وذاك التوجيهات الملكية السامية 
واستراتيجيات جاللة الملك إلنقاذ هذا الوطن وتقدمه، يدفعنا 
كل هذا أال نكون عدميين، وأال نؤدي دور المعارضة الشعبوية. 
واخترنا أن تكون معارضتنا معارضة مسؤولة، خاصة وأن الذين 
تحملوا المسؤولية الحكومية لما جاؤوا ببرنامجهم الحكومي، 
كان كما لو أنه برنامج لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في ما 
يتعلق بالحماية االجتماعية والتنمية. فاخترنا أن نكون معارضة 
مسؤولة ناصحة منبهة، لكن مع كامل األسف نالحظ يوما بعد 
يوم أنه حتى أدوار المؤسسات بدأت تتقلص مع هذا التغول.« 
وأضاف قائال »ستتفاجأون كيف أن المعارضة تصوت لصالح 
قوانين الحماية االجتماعية، ولصالح ميثاق االستثمار. نقوم بذلك 
ألننا واعون أنها مشاريع في إطار التوجيهات الملكية التي نشعر 

في االتحاد االشتراكي أنها تتجاوب مع برنامجنا.« 
وفي السياق نفسه قال لشكر إن البرلمان لم يعد يشرع وإنما 
يضع قواعد عامة، فسواء في ميثاق االستثمار أو التغطية الصحية 
أو الحماية االجتماعية يحيل في أغلب فصوله على المراسيم، في 
حين أن المراسيم تدخل في إطار السلطة التنظيمية، وما يخرج 
في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية دستورا هي من حق 
المشرع فقط، وليس من حق الحكومة أن تبت فيها. هناك نوع 
من التضليل تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ 
وقواعد عامة ال يمكن أن نختلف عليها، ونصوت عليها لكنها تحول 
جزءا أساسيا من التشريع ومن المهمة البرلمانية إلى الحكومة...
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عبد السالم  المساوي
بدينامية فعالة وهادفة، بدينامية ازدادت توهجا وعطاء 
بعد نجاح المؤتمر الوطني 11، وبعد نجاح الدينامية 
الجهوية، انطلقت الدينامية التنظيمية االقليمية، ومن 
قلعة السراغنة؛ القلعة االتحادية، بؤرة النضال الوطني 
والديموقراطي، انطلق قطار المؤتمرات اإلقليمية، وهكذا 
وتحت إشراف الكاتب األول األستاذ ادريس لشكر، وأمام 

حضور عظيم كما وكيفا، عقدت الكتابة اإلقليمية بقلعة 
السراغنة مؤتمرها اإلقليمي الرابع تحت شعار »تعبئة 

شاملة من أجل عدالة مجالية وتنمية اقليمية«.
رسم خارطة الطريق ووضع خطة االشتغال واضحة 
المعالم؛ خطة ميدانية واقعية وممنهجة؛ خطة تقطع مع 

االرتجال والتنظيرات الشفوية ...
التاريخ  استلهام  سياسية،  رسائل  تنظيمي،  حراك 
لبناء المستقبل ...رفع التحدي لكسب رهان االستحقاقات 

القادمة ...هذا الحزب سينتصر...
من  وأكثر  اليوم  واالتحاديات،  االتحاديون  ويشهد 
أي وقت مضى، أن كاتبهم األول يحمل هما كبيرا؛ هم 
الوطن وهم الحزب،  يشتغل بدينامية قوية؛ حضور دائم 
في الميدان بعنوان بارز »المغرب أوال«، من برلين إلى 

قلعة السراغنة.
وبتدبير  بحزبهم  واالتحاديون سعداء  االتحاديات 
في  ما  أهم  هو  هذا  المفصلية.  المرحلة  حزبهم لهاته 

الموضوع كله. واالتحاديات واالتحاديون أسعد  باللحمة 
التي اكتشفوا أنها ما زالت تسكن المسام منهم، وبالروح 
االتحادية التي آمنوا أنها كانت فقط معلوة ببعض الغبار 
، يكفي أن تمسحها بعناية وعقالنية كي تعود المعادن 

األصيلة إلى لمعانها العريق .
نقولها بالصوت الواحد : لنا هذا الحزب الذي  تجري 

قيمه ومبادؤه في مسامنا وفي العروق .
نفخر بهذا األمر أيما افتخار ، ونكتفي أننا ال ندين 
بالوالء إال للوطن وللحزب . وهذه لوحدها تكفينا، اليوم، 

وغدا في باقي األيام، إلى أن تنتهي كل األيام...
منذ قديم القديم نقولها: هذا الحزب سيعبر إلى األمان 
األصليين  وأبنائه  محبيه  من  بالصادقين  وسينتصر 

واألصيلين...
ليسوا  االشتراكي  االتحاد  وشباب  نساء  رج��ال، 
بالضرورة المستفيدين منه، وليسوا بالضرورة نافذين 
الذي يقوله  الهراء  وال منتفعين وال أي شيء من هذا 

الكئيبون دوما وأبدا.
رجال، نساء وشباب االتحاد االشتراكي يظلون على 
األمل الكبير والحلم األكبر أن حزبهم سيتحسن بهم هم 
لوجه وطنهم وحزبهم، وأن أي سوء يصيبه يصيبهم 

هم أوال، وأن أي خير يمسه يفرحون به...
إن الرهان اليوم واضح للغاية، غير قادر على مداراة 
نفسه؛ هذا الحزب محتاج لكل االتحاديات واالتحاديين؛ 
لبنائه  المستعدين  عنه،  الدفاع  على  للقادرين  محتاج 
والصعود به، المفتخرين باالنتساب إليه، المصارحين 
لكن  ومرها،  حلوها  وسهلها،  صعبها  كلها،  بحقائقه 

المنتمين له ال إلى جهة أخرى.
االتحاد االشتراكي قوة دفع تقدمية، يسارية، اجتماعية 
- ديموقراطية تروم إصالح وتطوير األوضاع والمساهمة 
في رسم خطوط المستقبل، ومناط تحول في المجاالت 
كافة، السياسية والمؤسساتية واالجتماعية والثقافية...
بقية ص: 4

قلعة ال�سراغنة قلعة اتحادية

عودة ذعيرة التاأخير في 
اأداء فواتير ا�ستهالك الماء 
قيمة الفواتير غير املستخلصة 

فاقت 650 مليون درهم
أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه 
عاد إلى تفعيل اإلجراءات المنصوص عليها قانونيا لمواجهة 
والتطهير  الشروب  الماء  فواتير  أداء  في  التأخر  ظاهرة 
بذمة  المؤداة  غير  المبالغ  تراكمت  بعدما  وذلك  السائل، 
رغم  درهم،  مليون   650 فاق  قياسي  إلى مستوى  الزبناء 
استنفاد آجال التمديد التي تلت مرحلة االستثناء المعتمدة 

خالل الجائحة الوبائية.
وأوضح المكتب أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير 
استهالك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد 
الستخالص  المكتب  طرف  من  بها  المعمول  اإلج��راءات 
المعتمدة  التجارية  المسطرة  إطار  في  وذلك  مستحقاته، 

من طرف المكتب.

حكمة التدبير 
المتوازن: في الحاجة 

اإلى اتحاد كتاب المغرب

د. أحمد العاقد 

نقاشا  األخيرة،  اآلون��ة  في  الثقافية،  الساحة  شهدت 
ومآله  المغرب  كتاب  اتحاد  حال  حول  مفتوحا  عموميا 
نتيجة تعميم مجموعة من البيانات باسم مكتبه التنفيذي، 
يسعى بعضها إلى ضمان استمرارية قيادة االتحاد رغم أنف 
الجميع وخارج القواعد المؤطرة للمنظمة الثقافية العريقة 
وألخالقيات العمل الثقافي. والمالحظ أن الجوانب القانونية 
نالت النصيب األوفر من هذا النقاش إذ تم االستناد إلى 
المقتضيات القانونية بشكل وجيه أحيانا، وبأشكال متعسفة 
أحيانا أخرى، بهدف ضمان مشروعية الحديث باسم المكتب 

التنفيذي والدفاع عن قراراته المتخذة...

مبناسبة اليوم العاملي للشعر
يقظة ال�سعر المغربي.. 

االأوك�سجين ال ياأتي من النافذة!

البابطني الثقافية تعقد دورتها 18:
تتويج الناقد م�سطفى رجوان 

بجائزة النقد ال�سعري

مع بداية التسعينيات، تخلصت القصيدة من رواسب اإليديولوجيا 
مراقي  نحو  بالكتابة  وتسمو  المفرد  عن صوتها  تبحث  وصارت 
اإلبداع والدهشة الجمالية، بحسب األستاذ الباحث أحمد زنيبر. ولم 
يتأت ذلك إال انطالقا من مجموعة من األسئلة من قبيل: كيف تحقق 
التحول داخل القصيدة المغربية، وما طبيعته؟ ما هي المرجعيات 
التي »يتبضع« منها الشعراء لكتابة قصيدة تعبر عن انشغاالتهم 
الجمالية؟ ما نوع األسئلة التي راهن عليها الشاعر كأفق شعري 

مفتوح على التجارب العالمية والكونية؟

انطلقت، يوم األحد 19 مارس الجاري بمكتبة البابطين المركزية 
)دورة  الثقافية  البابطين  18 لمؤسسة  الدورة  بالكويت، فعاليات 
معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول واإلمارات(، وهي 
دورتيها  في  المؤسسة  بجوائز  بالمتوجين  احتفت  التي  الدورة 
17 و18 مع احتفاء خاص بشاعري الدورة ابن سناء الملك وابن 

مليك الحموي...

يف افتتاح املؤمتر اإلقليمي الرابع لالحتاد االشتراكي بقلعة السراغنة:

اإدري�ص ل�سكر:  ندعو الم�سهد الحزبي لفتح حوار حقيقي حول االإ�سالحات التي تخ�ص االأ�سرة

طالبوا بالحق في تقديم خدمات جديدة: ال�سيادلة   
يلّوحون باالإ�سراب بعد تقرير المجل�ص االأعلى للح�سابات

سعيد منتسبسكينة حبيب هللعمر العسريفدوى الزيانيأحمد زنيبرسامح درويش

دور املجموعات بكأس الكاف
الجي�ص الملكي يحجز بطاقة 

العبور اإلى ربع النهائي
تمكن فريق الجيش الملكي، ممثل كرة القدم المغربية 
في كأس الكونفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم، من التأهل 
إلى ربع النهائي، بعد انتصاره، مساء أول أمس األحد، 
بمجمع األمير موالي عبد هلل بالرباط، على ضيفه ومنافسه 
الجولة  واحد، ضمن  بهدف  المصري،  براميذز  القوي، 

الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.
واستعاد الزعيم بهذا الفوز ريادته لمجموعته، بعد أن 

رفع رصيده إلى 10نقط...
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خ�صا صخ�صا صخ�صا بالإكوادور ص �ص � بب بمقتل ما صبب بمقتل ما صبب بمقتل ما ل يقل عن 14 ص قوي ت�ص قوي ت� زلزال
في  ساحلية  قوي منطقة  ضرب زلزال 
وتسبب  السبت،  بيرو  وشمال  اإلكوادور 
وألحق  شخصا،   14 عن  يقل  ال  ما  بمقتل 
أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.
وانتشرت في مواقع التواصل االجتماعي 
عاشها  مرعبة  لحظات  توثق  فيديو  مقاطع 
لعدد  فيديو  مقطع  ومنها  اإلكوادور،  سكان 
داخل  تلفزيوني  برنامج  في  الحاضرين  من 

استوديو تصوير بإحدى القنوات.
خالل  الحاضرين  الفيديو  مقطع  ويظهر 
تقديمهم برنامجا على الهواء مباشرة، وقد 
األرض  واهتزاز  الزلزال،  بوقوع  تفاجأوا 
على  من  سريعا  أحدهم  ليقوم  تحتهم،  من 
بالصراخ  املذيعة  بدأت  فيما  الكرسي، 

والهروب قبل أن تقطع القناة البث املباشر.
االستوديو،  داخل  صراخ  صوت  وسمع 
وقام  من جديد،  املباشر  البث  يعود  أن  قبل 

أحد املذيعني بشرح ما حدث
لقي ما ال يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد 
في  ساحلية  منطقة  قوي  زلزال  ضرب  أن 
ألحق  مما  السبت،  بيرو  وشمال  اإلكوادور 
أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.
املسح  هيئة  قالت  الذي  الزلزال،  وضرب 
درجة،   6.8 قوته  إن  األميركية  الجيولوجي 
عشرة  بعد  على  كيلومتر   66.4 عمق  على 
منطقة  في  باالو  مدينة  من  كيلومترات 

جواياس.
أن  املرجح  غير  من  إنه  السلطات  وقالت   
يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية 

)تسونامي(.
الزلزال  إن  بالرئاسة  اإلعالم  هيئة  وقالت 
قتيال وأكثر من   14 أيضا عن سقوط  أسفر 

380 مصابا أغلبهم في إقليم األورو.
منزال   44 عن  يقل  ال  ما  إن  الهيئة  وقالت 
منزال  بتسعني  أضرار  لحقت  بينما  انهار، 
تعليميا  مبنى   50 حوالي  تضرر  كما  آخر. 
وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم 
إغالقها بسبب االنهيارات األرضية الناجمة 

عن الزلزال.

في ظل حرب االنتقادات املستعرة التي يواجهها تيك توك في الواليات املتحدة وغيرها 
السيما في أوروبا، الرتباطه بالحكومة الصينية، تخطط الحكومة الفرنسية ملطالبة وزرائها 

بتجنب استخدام تيك توك والتطبيقات املماثلة على هواتفهم الشخصية.
فقد كشف شخصان على دراية مباشرة باملناقشات طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن 
الحكومة الفرنسية تدرس املبادئ التوجيهية جزئيًا بشأن املخاوف املتعلقة باألمن مع تطبيق 

وسائل التواصل االجتماعي اململوك للصني، وفق ما أوردت وكالة »بلومبيرغ« الخميس.
تجدر اإلشارة إلى أن تطبيقات الوسائط االجتماعية مثل تيك توك ممنوعة بالفعل على 

هواتف الوزراء املهنية.
يأتي ذلك فيما أعلنت اململكة املتحدة بوقت سابق الخميس الحظر الفوري لتطبيق تيك 

توك على األجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق باألمن.
البرملان:  أمام  السيبراني،  األمن  حقيبته  تشمل  الذي  دودن  أوليفر  الدولة  وزير  وقال 

»سنحظر استخدام تيك توك على األجهزة الحكومية«، وسيتم ذلك بـ«أثر فوري«.
كما أضاف أن األمر يتعلق بإجراء »وقائي«، مردفًا: »نعرف أن هناك بالفعل استخدامًا 

محدودًا لتيك توك في إطار الحكومة، لكن األمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيدة«.
كذلك أوضح أنه »نظرًا للمخاطر الخاصة املتعلقة باألجهزة الحكومية التي قد تحتوي 
معينة«،  تطبيقات  استخدام  تقييد  املناسب  ومن  الحكمة  من  حساسة،  معلومات  على 

خصوصًا تلك التي تصل إلى »كمية كبيرة من البيانات« وتخزنها.
وأكد أن هذه املقاربة »التي تستند إلى املخاطر املحددة التي تتعلق باألجهزة الحكومية«، 
تأتي بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها خصوصًا الواليات املتحدة وكندا واالتحاد األوروبي.
يذكر أن الصني كانت حثت الواليات املتحدة األربعاء على وقف »الهجمات غير املبررة« 
دانس«  »بايت  الصينية  األم  الشركة  من  األميركية  الحكومة  طلبت  بعدما  توك،  على تيك 

التخلي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر ألسباب تتعّلق باألمن القومي.
ملجموعة  ملكًا  توك  تيك  بقي  إذا  أنه  على  ينص  نهائيًا  إنذارًا  األبيض  البيت  وأصدر 
»بايت دانس« الصينية، فسيتم حظره في الواليات املتحدة، بحسب صحيفة »وول ستريت 

جورنال« وغيرها من الصحف األميركية.
فيما أكدت شركة تيك توك لفرانس برس أن الحكومة األميركية طلبت تخلي مالك التطبيق 

عنه.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبني للصحافة األربعاء إن واشنطن 
املتحدة«، مضيفًا:  للواليات  القومي  األمن  »لم تقدم حتى اآلن أدلة على أن تيك توك يهدد 
»على الواليات املتحدة التوقف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف 
وغير  ومالئمة  وعادلة  منفتحة  عمل  بيئة  وتوفير  توك(  تيك  )ضد  املبررة  غير  الهجمات 

تمييزية« للشركات األجنبية.
يشار إلى أن منتقدي التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى 
بشعبية كبيرة بني الشباب، يتهمونه بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى 

بيانات املستخدمني في جميع أنحاء العالم، األمر الذي ينفيه تيك توك.

تكون  قد  األليفة  حيواناتك  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
الساق  وتشنجات  النوم  اضطرابات  عن  املسؤولة  هي 

طوال الليل.
Human- مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  وركزت 

لورين  الدكتورة  بقيادة   Animal Interactions
بالواليات  ميموريال  لينكولن  جامعة  من  ويسنيسكي 
األليفة  الحيوانات  ملكية  على  خاص  بشكل  املتحدة، 
املسح  من  بيانات  إلى  واستندت  املتحدة.  الواليات  في 
الذي   )NHANES( والتغذية  الصحة  لفحص  الوطني 

أجري في 2005-2006.
 51.7% شخص،  آالف   5 بيانات  الدراسات  وشملت 

منهم كانوا من اإلناث، و%48.3 من الذكور.
املساعد  األستاذ  ويسنيسكي،  الدكتورة  ووجدت 
للصحة العامة والبحث واالنتماء، أن وجود كلب مرتبطة 
به احتماالت أكبر لإلصابة باضطراب في النوم ومشاكل 
أكبر  احتمال  به  يرتبط  قطة  ووجود  أثناء  النوم  في 

لإلصابة بتشنجات الساق )رعشة الساق).
العالقة  حول  السابقة  »الدراسات  الدراسة:  وقالت 
بني ملكية الحيوانات األليفة ونوعية النوم واضطرابات 
الكالب  تكون  قد  ناحية،  من  متنوعة.  نتائج  لها  النوم 
والقطط مفيدة لجودة نوم املالك بسبب الدعم االجتماعي 
الذي توفره الحيوانات األليفة. توفر الحيوانات األليفة 
تحسني  إلى  يؤدي  قد  ما  والرفقة،  باألمان  إحساسا 
مستويات القلق والتوتر واالكتئاب. ومع ذلك، من ناحية 

أخرى، قد تعطل الحيوانات األليفة نوم أصحابها«.

متعددة  لوجستي  انحدار  نماذج  الدراسة  وبنت 
مثل  النوم  جودة  عوامل  أيضا  تضمنت  املتغيرات 
وعدم  بالنعاس،  والشعور  االرتياح،  بعدم  الشعور 
الحصول على قسط كاف من النوم، وأخذ وقت أطول من 
15 دقيقة للنوم، والحصول على أقل من ست ساعات من 

النوم في املتوسط.
في  االختالفات  أن  ويسنيسكي  الدكتورة  واقترحت 
ملكية  مقابل  القطط  وامتالك  النوم  جودة  بني  العالقة 
الكالب قد تكون بسبب أن القطط تميل إلى أن تكون أكثر 

نشاطا في الليل.
مؤشرات  في  أقل  اختالفات  هناك  أن  الفريق  ووجد 
جودة النوم بني مالكي القطط والذين ال يملكونها مقارنة 

بمالكي الكالب وغير املالكني للكالب.
خالل  من  السببية  العالقة  إثبات  تم  »إذا  وأضافت: 
على  آثار  لها  سيكون  النتائج  فإن  التحقيق،  من  مزيد 
من  يعانون  الذين  املرضى  لعالج  الطبية  التوصيات 
يمكن تطوير  ذلك،  إلى  النوم. وباإلضافة  نوعية  ضعف 
األليفة  الحيوانات  أصحاب  إلعالم  التعليمية  املوارد 
مثل  وتقديم حلول محتملة،  النوم  بمخاطر اضطرابات 

تقييد الوصول إلى غرفة النوم ليال«.
إيجابية  جوانب  هناك  تكون  قد  أنه  الدراسة  وتقول 
البيانات  لكن  أليف،  املشترك مع حيوان  للنوم  محتملة 
التي تم الحصول عليها من NHANES لم تذكر ما إذا 

كان املالكون ينامون بالفعل مع كالبهم أو قططهم.

نشر الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب على »فيسبوك« و«يوتيوب« الجمعة، 
للمرة األولى منذ تعليق حسابيه قبل عامني، عقب االعتداء على مبنى الكابيتول.

وكتب الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى إلى الترشح لوالية ثانية عام 2024: 
بعد  فوزه  من خطاب  مقتطف  ثانية،   12 مدته  فيديو  مقطع  »لقد عدت!«، إلى جانب 

انتخابات 2016، ويقول فيه: »آسف لجعلكم تنتظرون... عمل معقد«.
وقوبلت كلماته بآالف التعليقات، بينها »سعداء لرؤيتك مرة أخرى« و«عودتك تبعث 

على االرتياح سيدي الرئيس«.
على  متابع  مليون   2.6 من  وأكثر  »فيسبوك«،  على  متابع  مليون   34 ترامب  لدى 

»يوتيوب«.
حسابه.  تعليق  سُتنهي  أنها  يوتيوب  منصة  أعلنت  الجمعة،  سابق  وقت  في 
وأصدرت »ميتا«، الشركة األم لـ«فيسبوك« و«إنستغرام«، إعالنًا مشابهًا أواخر يناير.

كان الجمهوري البالغ من العمر 76 عامًا قد اسُتبِعد من وسائل التواصل االجتماعي 
الرئيسية في يناير 2021 بينما كان ال يزال في منصبه، بسبب تشجيعه مؤيدين له 
آالف  اقتنع  العام،  ذلك  من  يناير   6 في  واشنطن.  في  الكونغرس  على  الهجوم  خالل 
من أنصاره أن انتخابات 2020 شابتها عمليات تزوير، على الرغم من األدلة الدامغة 
التي ُتثِبت عكس ذلك، فهاجموا مبنى الكابيتول، في محاولة منهم ملنع املصادقة على 

انتخاب جو بايدن رئيسًا.
السماح  انتقدت منظمة ميديا ماترز فور أميركا غير الحكومية بشدة قرار »ميتا« 

للرئيس السابق باستخدام إمكانات االتصال الهائلة التي ُيوّفرها عمالقة التكنولوجيا. 
واعتبرت في بيان أن »قرار ميتا هو ضوء أخضر لترامب للترويج ملحتوى ساّم على 
منصاتها، ويظهر أن الشركة ال تزال تعطي األولوية للربح والسترضاء الشخصيات 

اليمينية املتطرفة، وليس للسالمة العامة«.

هل تطلب فرن�سا من وزرائها 
التخلي عن تيك توك؟

الحيوانات الأليفة م�سوؤولة عن ا�سطرابات النوم وت�سنجات ال�ساق 

ترامب ين�سر على »في�سبوك« و«يوتيوب« للمرة الأولى منذ 2021


