في اليوم الدراسي حول مشروع تطوير النواة الجامعية بخنيفرة

األخ محمد محتان يدعو إلى إنشاء جامعة التميز
واستهداف اختصاصات لتطوير املنتوج احمللي
في مداخلته خالل اليوم الدراسي الذي نظمته
م��ؤخ��را عمالة اإلق��ل��ي��م بتنسيق م��ع املجلس
اإلقليمي وجماعة خنيفرة حول مشروع تطوير
النواة اجلامعية ،قال األخ محمد محتان”:إنه
من حقنا أن نحلم إلى حد ما ،وأن نتمنى أن
ي��خ��رج م��ن ن���واة جامعتنا املنتظرة منطقيا
في خنيفرة بصفة خاصة واجلامعة املغربية
بصفة عامة باحثون ومختصون مرموقون
من عيار ستيف جبس  -Steve Jobsو بيل
كيتس  ،Bill Gates -و آخرون الذين ابتكروا
و اخترعوا في حاضنات جامعة ستانفورد
 - Stanfordالعريقة و الرائدة.واستحضر األخ محتان جتربة سيلكون فالي
ـ Silicon Valleyـ الذي هو قطب مجموعة
الصناعات احلديثة الواقع في اجلزء اجلنوبي
من خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا على
الساحل الغربي من الواليات املتحدة األمريكية،
وال��ذي حاول مقارنته بأكروبوليس(  ( oAgr
 ) polisاحلاج قدور ضاحية مكناس ،ــ بالرغم
من كون املقاربة تبدو خيالية وبعيدة املنال ــ،
نظرا للتقدم الكبير الذي يعرفه سليكون فالي
من جهة ،و الوضعية احلالية ألكروبوليس
احل��اج ق��دور ال��ذي هو في بداية التطور من
جهة أخ��رى ،إال أنه أكد بأنه بفضل الوتيرة
املرتفعة التي تعرفها حاليا الثورة الرقمية
و التطور التكنولوجي الذي تعيشه البشرية
في العقود األخ��ي��رة ،وبفضل عوملة الرقمنة
و تكنولوجيات املعلومات والتواصل اجلديدة
و انعكاساتها على كل مجاالت احلياة  ،أصبح
املستحيل ممكنا ،و خير دليل على ذل��ك ما
بلغته بعض الدول الصاعدة من تقدم وازدهار

ف��ي ف��ت��رة وج��ي��زة ،وم��ن��ه��ا ك��وري��ا اجلنوبية
التي قال عنها بأنها كانت في بداية ستينات
ال��ق��رن امل��اض��ي تتخبط ف��ي امل��ج��اع��ة والفقر
واألمية ،فأصبحت اليوم ،بفضل االختيارات
اإلستراتيجية للدولة وباخلصوص إعطاءها
األول��وي��ة للتكوين والبحث العلمي وتطوير
البحوث، recherche développement-
قوة اقتصادية عاملية بامتياز ،والشاهد على

ذلك شركاتها العمالقة(  ( nDaewoo, Hyu
 )daiSamsung, LGال��ت��ي ت��غ��زو اليوم
بتنافسية قوية األسواق العاملية  ،وهو ما لم
يكن في حسبان أي أحد من قبل.
فبأكروبوليس احل��اج ق��دور يقول املتحدث،
توجد ن��واة من الصناعات املتقدمة في طور
البزوغ  ،ألن ع��ددا من عمالقة صناعة أسالك
السيارات أصبحت تتوافد بكثافة على هذا

القطب الصناعي الناشئ من قبيل شركة دلفي
األمريكية وي��ازك��ي اليبانبة وي���ورا الكورية
اجلنوبية  ،وهذا ما سيجعل من املغرب بفضل
إستراتيجيته في مجال صنع السيارات ،بلدا
رائدا في هذا امليدان في حوض البحر األبيض
املتوسط  ،وامل��زود الرئيسي للقارة اإلفريقية
لالستجابة لطلبها املتزايد على وسائل النقل
وال��ذي هو في ارتفاع متزايد في هذه القارة
السمراء.
وهذه املؤشرات يسترسل محتان ،تدعو إلى
التفاؤل ،بل أكثر من ذالك إلى احللم .ولم إل ؟
فكلما رجعنا إل��ي املتخيل ال��س��ائ��د ف��ي ما
يخص سر جن��اح أول ق��وة اقتصادية عاملية
و قوى سياسية و عسكرية عظمى ،الواليات
املتحدة األمريكية ،يكمن ــ كما يعتقد اجلميع
في أمريكا و خارجهاــ  ،في احللم األمريكي-
.The American Dream
ودعا األخ محتان في ختام كلمته اجلميع إلى
استحضار ه��ذه املعطيات وملجتمع املعرفة
الذي حتدث عنه املهدي املنجرة منذ أمد بعيد
واع ُتبر آن��ذاك على أنه يغرد خ��ارج السرب ،
إلنشاء جامعة تكون جامعة التميز  ،جامعة
تستهدف اختصاصات بعينها من أجل تنمية
وتطوير املنتوج احمللي  ،والتفكير في إمكانيات
االشتغال مع شركات أكوبوليس احلاج قدور،
وفي حي جامعي إليواء أبناء البوادي الذين
يعيشون فوارق القدر ولم يسعفهم احلظ في
نيل حقهم من املعرفة نتيجة الفقر واألمية،
وي��ح��ت��وي على ج��ن��اح ل�لأس��ات��ذة اجلامعيني
والباحثني الزوار .

محمد مرادي

مع عرض مسرحية «المجدوب» السبت المقبل بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط

شكر على تعزية
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
جنتي»
وادخلي
صدق اهلل العظيم

ت����������ت����������ق����������دم
أس���������رة م���رع���ي
بالقنيطرة وسال
وم��ن��ه��ا املقيمة
بالديار الكندية
وال���ف���رن���س���ي���ة:
احل�����اج محمد،
خالد ،عمر ،علي،
ت����وري����ة ،نزهة،
م���ص���ط���ف���ى ،ك����رمي
وليلى بالشكر اجلزيل لكل من واساهم
في وفاة وتأبني والدتهم احلاجة زهرة
تغمدها ال��ل��ه برحمته وامل��ت��وف��اة يوم
اخلميس  24يناير  2019املوافق ل 17
جمادى األولى .1440
إنا لله وإنا إليه راجعون

معرض متنقل حول املسرحي الراحل الطيب الصديقي

اف��ت��ت��ح أول أم����س ،ب��ب��ه��و محطة
القطار الرباط-أكدال ،معرض متنقل
تكرميا لرائد املسرح املغربي الراحل
ال��ط��ي��ب ال��ص��دي��ق��ي ،ب��ع��ن��وان “سي
طيب” ،إيذانا النطالق أنشطة ثقافية
ستقام تخليدا للذكرى الثالثة لوفاته.
ويقدم املعرض ،الذي سيجوب على
م���دى أرب���ع���ة أش��ه��ر أرب����ع محطات
رئيسية للقطار ف��ي اململكة ،وهي
الرباط-أكدال ( 25 5-فبراير) وفاس

امل��دي��ن��ة ( 25 5-م�����ارس) ومحطة
طنجة املدينة ( 25 5-أبريل) ومحطة
م����راك����ش ( 25 5-م�������اي) ،ص����ورا
ف��وت��وغ��راف��ي��ة ق��دمي��ة وبورتريهات
فنية ونبذة عن هذا الفنان الذي ترك
بصماته خالدة في املسرح املغربي.
وقال بكر الصديقي ،رئيس مؤسسة
الطيب الصديقي للثقافة واإلبداع،
التي تنظم هذه التظاهرة بشراكة مع
املكتب الوطني للسكك احلديدية ،إن

هذا املعرض يندرج في إطار صيانة
وت��ث��م�ين ال��ت��راث امل����ادي والالمادي
للراحل الطيب الصديقي ،لتحسيس
جمهوره العريض واألجيال الصاعدة
ب��ك��ل م��ا ل��ه ع�لاق��ة ب��ال��ف��ن والتراث
بصفة ع��ام��ة ،وب��امل��س��رح على وجه
اخل��ص��وص.وأك��د أن ه���ذه املبادرة
الثقافية وليدة رؤي��ة التقائية حول
ثقافة تتجه نحو املواطن من خالل
إدم��اج واستهداف جمهور عريض.

وم����وازاة م��ع ه��ذا امل��ع��رض ،يرتقب
ت��ن��ظ��ي��م أن��ش��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة ف���ي امل���دن
األربعة ،تهم ورش��ات ثقافية لفائدة
األطفال بشراكة مع املرصد الوطني
حل��ق��وق ال��ط��ف��ل ،إض��اف��ة إل���ى جولة
مل��س��رح��ي��ة “سيدي ع��ب��د الرحمان
املجدوب” ،وهي مسرحية أسطورية
س��ي��ت��م ع��رض��ه��ا ب��امل��س��رح الوطني
محمد اخلامس بالرباط يوم السبت
املقبل.

أعمال الفنان محمد قطار رحلة سفر إلى ضفاف احللم

يستعد الفنان الفوتوغرافي محمد
ق��ط��ار ،إلق��ام��ة م �ع��رض ف �ن��ي متنوع
ب��إح��دى ال �ف �ض��اءات بخريبكة خالل
شهر مارس املقبل ،في جتربة جديدة
يطل من خاللها على اجلمهور.
وتشكل أعمال الفنان الفوتوغرافي
احمل� �ت ��رف ق� �ط ��ار ،إح� ��دى العالمات
املضيئة ،التي التقطها بالعديد من
املناسبات الفنية والثقافية والرياضة
واالجتماعية ،وذل��ك من اج��ل توثيق

اللحظة الهاربة التي تستطيع الصورة
اإلمساك بها مبهنية عالية.
كما يعرض قطار وهو مقاول ذاتي،
باملناسبة فيضا من الصور واملشاهد،
ال �ت��ي حتتفي بالطبيعة ،واملجتمع
واإلن �س��ان ،ف��ي محاولة فنية ،جلعل
الصورة ،شرفة إبداعية لها الكثير من
السحر والتأثير ،واملعاني السامية
والنبيلة التي حتملها الى العالم.
وي��ؤك��د ق�ط��ار ف��ي تصريح صحافي

أن ال��ت��ص��وي��ر(ص��ورة او فيديو)،
ال��ذي يهواه منذ الصغر ،يشكل لديه
املتنفس احلقيقي لإلبداع ،والتحاور
م��ع العالم ،م�ب��رزا قيمة ال�ص��ورة في
العملية الفنية ،ذات البعد التوثيقي
والسينمائي واجلمالي.
كما يوضح ان الفنان الفوتوغرافي،
بعمله الفني يحمل رس��ال��ة تربوية
واجتماعية وفنية وجمالية وإنسانية،
وذلك من خالل جعله من الصورة حدثا

يتكلم ويعبر بشكل شفافية ووضوح.
ي �ش��ار ال ��ى ان محمد ق �ط��ار ه��و من
م��وال �ي��د خ��ري�ب�ك��ة ع ��ام  1985بحي
البيوت ،حاصل على ديبلوم محاسب،
ودارس لالقتصاد بالكلية املتعددة
ال �ت �خ �ص �ص��ات ب �خ��ري �ب �ك��ة ،ت�ع�ل��م فن
ال �ت �ص��وي��ر ع �ل��ى ي��د امل��خ��رج ومدير
التصوير محمد عبد الكرمي الدرقاوي
ف��ي إط��ار ورش��ات مهرجان السينما
اإلفريقية ،فضال عن أساتذة اخزين من

خالل عدد من التكوينات االحترافية
األخرى.
وق��د اط��ر قطار ،وه��و رئيس جمعية
محترف ال�ص��ورة وال�ف�ن��ون ،ع��دد من
ال��ورش��ات ف��ي م�ج��ال ال �ص��ورة ،وهو
م��ص��ور م �ع �ت �م��د ب��ع��دد م ��ن املواقع
االلكترونية ،وجمعيات ومؤسسات
ك �م��رك��ز خ��ري �ب �ك��ة س �ك �ي �ل��ز ،ك �م��ا قام
بتصوير ع��دد م��ن األف�ل�ام القصيرة
والبرامج.
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حبيبة حكيم العلوي

االنطالقة احلقيقية
ي���ب���دو أن ال���ن���ق���اش ف���ي بعض
األحيان يصبح تعتيما لألسف،
واألكثر من ذاك ،يصبح أداة غير
مرغوب فيها ،خصوصا إذا كانت
األمور واضحة ،وليست في حاجة
إلى توضيح ،حتى ال نسقط في
ب���اب ت��وض��ي��ح ال���واض���ح���ات من
املفضحات..
تتبعت مساء أول أمس برنامج
«ق��ض��اي��ا وآراء» ه��ذا البرنامج
ال����ذي ح����اول م��ق��ارب��ة النموذج
ال��ت��ن��م��وي امل��ب��ح��وث ع��ن��ه ..ومبا
أن م��ائ��دة ال��ن��ق��اش ك��ان��ت تضم
مجموعة من الوجوه التي متثل
األحزاب السياسية ،فقد بدا األمر
وكأنه سجال سياسي ..والرغبة
من ورائه تسجيل عدد اإلصابات
في معترك اآلخ��ر ..ولو أن األمر
ال يهم هيئة سياسية بعينها..
لكن يهم جميع األحزاب السياسة
ومؤسسات الدولة و ..و..
ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي املبحوث
عنه ..أقرب لنا من حبل وريدنا..
واألكثر من ذل��ك ،ليس إال إرجاع
األم��ور إل��ى نصابها ،ألن املغرب
ك���ان «ي��ت��م��ت��ع» ب��ن��م��وذج تنموي
يحفظ م��اء ال��وج��ه للجميع..هذا
ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ،ال����ذي كان
شعاره صيانة مكتسبات الطبقة
امل��ت��وس��ط��ة ..وم��ح��اول��ة حتصيل
اإلكتفاء الذاتي من الفالحة مما
يعني إذا كان «العام زين» فوتيرة
العيش تزدهر والعكس صحيح..
وكذلك تعزيز االكتفاء والعيش
ال��ك��رمي م��ن امل��داخ��ي��ل السياحية
باملدن السياحية ،واإلحتكام إلى
مؤسسات وطنية تدير شؤوننا
اليومية ،كاملؤسسات التي تدير
قطاع املاء والكهرباء ،مثال ،ألن
املؤسسات الدخيلة تستثمر في
مآسينا وهذه هي احلقيقة املرة..
التي يجب أن جناهر بها إذا أردنا
التغيير.
ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي املبحوث
عنه هو إجبار الشركات العابرة
للقارات من متكني مستخدميها
من أجور محترمة ،تواكب مستوى
أرباحها الطائلة باملاليير  ..مما
يعني أن ما يجري ،من خروقات
مت ال��وق��وف عليها ع��دة م���رات..
مرة تتمثل في دفاتر التحمالت..
ومرات أخرى ،تتجلى في املسكوت
عليه ..وما أكثر املسكوت عليه..
ال��ن��م��وذج التنموي يهم جميع
املغاربة كما يهم جميع املؤسسات
ال���ت���ي ي��ج��ب إع������ادة ال��ن��ظ��ر في
التعاطي مع الشأن اإلقتصادي،
ب��ع��ي��دا ع���ن ال���ش���أن السياسي،
ول��و أن السياسة هي «الشريان
ال��ت��اج��ي» ومب���ا أن��ه��ا الشريان
ال��ت��اج��ي ،فيفضل حمايتها من
أجل اإلنطالقة احلقيقية.

habibaalaoui2017@gmail.com

