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اإ�شارات 
متناق�شة و�شط 

ال�شباب..

حمو�شي يقود �شخ�شيا عملية تفكيك خلية اإرهابية خططت لإغراق المغرب في الدم
حجز 3 أحزمة ناسفة  وأخرى  مفخخة يف طور التحضيرواعتقال خلية إرهابية

مشتبه فيه حاول تفجير نفسه، وآخر جرح رجل أمن، واستعمال عيارات نارية وقنابل صوتية لضبطهم
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ق�شة بوبكر وان ديالو الإن�شانية، 
المتطوع المكلف بتكريم جثث 
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اأربع نقابات بجماعة الرباط ترف�ض تعيينات عمدة الرباط 
الأخيرة وتعلن عن اإ�شرابات بالجماعة وبمجال�ض مقاطعاتها
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هل تقّدم وزارة ال�شحة الموؤ�شرات الدقيقة المرتبطة بالجائحة الوبائية؟
35 لقاحا مرشحا للقضاء على وباء كورونا، تسعة منها دخل املرحلة الثالثة واألخيرة من التجارب
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الباطرونا تطالب بامتيازات �شريبية و النقابات تحذر 
من الركوب على »كورونا« لالغتناء الفاح�ض

ح�شيلة متباينة لتطبيقات تتبع 
حالت كورونا في   اأوروبا

موخاريق: نتفهم اأن 
تدافع الباطرونا 

عن م�شالحها �شريطة 
األ ياأتي الأمر على 

ح�شاب الطبقة العاملة

لعلج: �شرورة 
تقلي�ض اأو حتى 

اإزالة اأي �شرائب 
تتعلق بالقيمة التي 

تخلقها المقاولة

فاتيحي: نخ�شى اأن 
ي�شتغل اأرباب المقاولت 

الجائحة ل�شرب 
المكت�شبات الجتماعية 

لم�شتخدميهم
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n وحيد مبارك

تعلن وزارة الصحة بشكل يومي عن المعطيات الوبائية 
األمر  تعلق  الوبائية، سواء  الجائحة  بتفشي  المتعلقة 
بعدد المصابين الجدد أو المتعافين أو حاالت الوفيات، 
أو مجموع الحاالت النشطة أو نسب التعافي والفتك أو 
ما يعرف باإلماتة وغيرها. معطيات المفروض أنها تكون 
التدابير وحزمة من اإلجراءات  دافعا التخاذ جملة من 
للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار الوباء، والقيام بما 
يجب القيام به على أكمل وجه، أي أن تتسم تلك القرارات 
المتخذة بالنجاعة، وهو ما ال يمكن أن يستقيم ويتحقق 
إذا ما كانت مبنية على معطيات قد ال تكون صائبة أو 

أنها تعاني من لبس أو غموض ما.
معطيات رقمية ُيعلن عنها بشكل يومي، من بينها على 
سبيل المثال ال الحصر، نسبة الفتك أو ما يعرف بمعدل 
اإلماتة، الذي تحتسبه الوزارة بناء على مجموع الحاالت 
كل�يا، والحال أنه لمتابعة دقيقة للوضعية الوبائية، يجب 
أن ُيحتسب بناء على مجموع الحاالت الحرجة الحالية، 
تؤكد مصادر طبية، وهو األمر الذي يتم تفاديه ألنه في 
هذه الحالة سترتفع هذه النسبة وسنصبح أمام مؤشر 
أنه  إلى  بالنظر  الكبيرين،  والقلق  الخوف  على  يبعث 
بحوالي  يقدر  يومي  وفيات  معدل  مؤخرا تسجيل  يتم 

30 حالة وفاة.
وأبرزت مصادر الجريدة أنه من غير المنطقي االستمرار 
مقاربة  على  بناء  للنجاعة،  تفتقد  مؤشرات  تقديم  في 

شمولية عدديا منذ انطالق الجائحة الوبائية إلى يومنا 
هذا، كما هو الحال بالنسبة الحتساب عدد المصابين منذ 
شهر مارس، والحال أن عددا كبيرا تعافى وعاد إلى الحياة 
الطبيعية، ونفس األمر بالنسبة للوفيات التي تحتسب 
نسبتها بمنطق إجمالي، والحال أنه يجب احتساب النسبة 
الفعلية حاليا بناء على الحاالت الخطيرة والحرجة التي 
توجد بمصالح اإلنعاش، للوقوف على التطور الحقيقي 
للوباء واستيعاب تبعاته وخطورته وما يترتب عنه من 
فقدان لألرواح، من أجل اتخاذ القرارات الصائبة التي 
تمكن من الحيلولة دون اتساع رقعة انتشار الوباء من 
جهة، ووقف المد التصاعدي للوفيات من جهة أخرى، 
وهو ما لن يتأتى إذا ظل التعامل مع المعطيات الوبائية 

تعتريه العديد من االختالالت.

هل تقّدم وزارة ال�شحة ا�وؤ�شرات الد�يقة ا�رتبطة با�ا�حة الوبا�ية؟

ا�شت��ا� م�شاورات طر� ال��اع � ليبيا � اأجواء طغى عليها التفاوؤ�

ا��ر�شات وا��ر�شون يوا�شلون الحت�ا� ويح�لون ا��ومة م�شوؤولية ما �شتوؤو� اإلي� الأو�شاع

استؤنفت، أمس الخميس ببوزنيقة، جلسات 
برملان طبرق  يمثالن  وفدين  بني  الليبي  الحوار 
إلى  التوصل  بهدف  للدولة،  األعلى  واملجلس 
وهيكلة  السيادية  املناصب  بخصوص  اتفاق 

مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطالق النار.
وطغت أجواء التفاؤل على الجلسات املاضية 
في  األحد  انطلقت  التي  املشاورات  هذه  من 
بوزنيقة، حيث أكد ممثلو الوفدين أن املشاورات 
ان  املتوقع  من  وأنه  إيجابية  أجواء  في  تجري 

تتمخض عنها نتائج مرضية. 
ويعد هذا االجتماع األول الذي يضم مختلف 
تعثر  بسبب  أشهر،  عدة  منذ  الليبية  األطراف 

مسار البحث عن مخرج لألزمة الليبية.
عضو  قال  الثالثاء،  جلسات،  انتهاء  وعقب 
خليفة  محمد  الليبي  للدولة  األعلى  املجلس 
نجم إن املشاورات "تسير بشكل إيجابي وبناء 
وضع  تتضمن  مهمة  تفاهمات  تحقيق  وتم 
الفساد  على  للقضاء  تهدف  واضحة  معايير 
وأضاف  املؤسساتي"،  االنقسام  حالة  وإنهاء 
اليوم  جلسات  انتهاء  عقب  صحفي  إيجاز  في 
الثالث أن "الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة 

وملموسة".
ومنذ بدء الجلسات تكتمت األطراف املتحاورة 
في  مصدر  وقال  املشاورات،  تفاصيل  عن 
الخارجية املغربية إن املغرب حري� على إنجاح 
األطراف  بني  األحد  انطلقت  التي  املشاورات 
"نسعى ملنح املشاركني الوقت  الليبية، وأضاف 

والفرصة للتباحث بعمق في جميع القضايا".
ويتوج هذا اللقاء بني األطراف الليبية نشاطا 
دبلوماسيا حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر 
للدولة  األعلى  املجلس  رئيس  من  كال  املاضي 
في ليبيا خالد املشري، ورئيس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح.
وقال بيان للخارجية املغربية إن هذا الحوار 
وفتح  النار  إطالق  وقف  تثبيت  إلى  يهدف 

مفاوضات لحل الخالفات بني الفرقاء الليبيني.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية، قد أكد 
أن  املاضي،  األحد  الليبية،  اللقاءات  بداية  في 
واملتمثلة  مؤخرا  املسجلة  اإليجابية  الدينامية 
من  مبادرات  وتقديم  النار  إطالق  وقف  في 
للتقدم  أرضية  تهيئ  أن  يمكن  الليبيني،  الفرقاء 

نحو بلورة حل لألزمة الليبية.

n سميرة البوشاوني

للممرضات  الجهوية  التنسيقية  نفذت 
ذوي  الدولة  من  املجازين  واملمرضني 
احتجاجية،  وقفة  التكوين،  من  سنتني 
أمام  الجاري،  شتنبر   09 األربعاء  صباح 
بوجدة،  للصحة  الجهوية  املديرية  مقر 
مؤازرة باملكاتب النقابية اإلقليمية للصحة 
املغربي  االتحاد  لواء  تحت  املنضوية 
للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل 
للتعبير  للشغل،  الديموقراطية  والفدرالية 
عن رفضهم ملضامني مشروع املرسوم -535
2-17 «الذي تنوي وزارة الصحة تمريره».

«االتحاد  لجريدة  تصريح  وفي 
املسؤولة  املمرضة  وصفت  االشتراكي»، 
بوجدة  اسماعيل  سيدي  الصحي  باملركز 
مريم بندالي، املرسوم املذكور بـ»املشؤوم»، 
تنفيذ  ينتظرون  كانوا  أنهم  إلى  مشيرة 
مطالبهم  بتلبية  اللتزامه  الصحة  وزير 
العاجلة بالترقية االستثنائية وبأثر رجعي، 
ليتفاجئوا بهذا املرسوم «ال يتجاوز إضافة 
سنتني أقدمية اعتبارية لجميع املتضررات 
واملمرضني،  (املمرضات  واملتضررين 
أثر  وبدون  الصحة)  وتقنيي  القابالت 
من  عانت  الفئة  هذه  بأن  مبرزة  رجعي»، 

الصحية،  املنظومة  مراسيم  من  اإلقصاء 
و»حان الوقت ليرد لهم االعتبار خاصة وأن 
منهم من اشتغل ل30 و40 سنة وهناك من 
وأكدت  شيء».  من  يستفيد  أن  دون  تقاعد 
واملمرضني  للممرضات  الوطنية  التنسقية 
املجازين من الدولة ذوي سنتني من التكوين 
شتنبر   07 االثنني  يوم  صادر  بيان  في 
منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  الجاري، 
النضالي  برنامجها  تنزيل  في  استمرارها 
عبر تنفيذ سلسلة من الوقفات االحتجاجية 
تشبثها  عن  معربة  واإلقليمية،  الجهوية 
مطلب  حول  التفاوض  استكمال  بضرورة 
الترقية االستثنائية للممرضات واملمرضني 
االجتماعي،  بالحوار  الصحة  وتقنيي 
الحد  عن  بـ»التنازل  تقبل  لن  أنها  مؤكدة 
أفواجهم،  بكل  الضحايا  حق  من  األدنى 
اإلنصاف  في  وتخصصاتهم،  درجاتهم 
إلى  السارية  الدرجة  من  ترقيتهم  ب�قرار 
الدرجة املوالية وبأثر رجعي إداري ومالي 
ابتداء من تاريخ صدور املرسوم -535-17
2، مع األخذ بعني االعتبار سنوات األقدمية 
في  العامة  واألقدمية  الدرجة  في  املكتسبة 
هناك  يكون  أن  دون  العمومية  الوظيفة 
املتوفون  يستثنى  ال  وأن  جدد،  ضحايا 

واملتقاعدون بعد 26 أكتوبر 2017».

وإلى ذلك، ذكر بيان التنسيقية الوطنية 
بالحق  لنفسها  «تحتف�  األخيرة  هذه  بأن 
النضالية  القرارات  جميع  اتخاذ  في 
وإنصاف  االعتبار  برد  الكفيلة  التصعيدية 
ضحايا النظامني األساسيني لسنتي 1993 

املسؤولية  الحكومة  وتحمل  و2017»، 
األوضاع  إليه  ستؤول  ما  «في  كاملة 
الصحية  املصالح  سير  على  وتأثيراتها 
املتضررات  دعوة  مع  املواطنني»،  وصحة 
ورص  التعبئة  من  املزيد  إلى  واملتضررين 

النضال  بمواصلة  وااللتزام  الصفوف 
املعروض  املرسوم  مشروع  إسقاط  «حتى 
وتلبية  الحكومي  باملجلس  للمصادقة 
منصفة  بترقية  واملشروع  العادل  مطلبهم 

للجميع».

من ل� م�شلحة 
� تاأز� 
الأو�شاع 

ا�ا�ية ��عية 
�مرك� �شيدي 

بوزكري«؟
n مكناس:

حميد العكباني
بأنه  أخبركم  أن  «...يشرفني 
مكناس  جماعة  مقرر  على  بناء 
 27 بتاريخ  مكرر   1347 عدد 
أبريل 2020، فقد تقرر تخفيض 
إلى  الذكر  السالفة  املنحة  مبلغ 
سنة  برسم  درهم  ألف  مائة 
طور  في  تحويلها  وأن   ،2020

اإلنجاز ...». 
رئيس  مراسلة  من  فقرة  هذه 
متوجها  مكناس،  جماعة 
«دعم  جمعية  رئيس  إلى  بها 
في  لألشخاص  بوزكري  سيدي 
واملرضى  ذهني  تأخر  وضعية 
21 يونيو  النفسانيني»، بتاريخ 
بقرار  خاللها  يخبر   ،2020
أصال،  الهزيل  املبلغ  تخفيض 
املخص� للشراكة بني الجماعة 

والجمعية ...
مكتب  أن  بالذكر  وجدير 
سيدي  مركز  دعم  «جمعية 
سابقا،  طالب  قد  كان  بوزكري»، 
الرئيس عبد ا� بونو، باإلبقاء 
على مبلغ منحة الشراكة، وناشده 
للنفقات  التعجيل بصرفها نظرا 
تدبير  يتطلبها  التي  الباهظة، 
املستفيدات واملستفيدين  شؤون 
التي  كاألدوية  املرضى،  من 
ألف  ثالثني  وحدها،  تصل، 
درهم (30000.00درهم)، ناهيك 
والفحوصات  التحاليل  عن 
وفواتير باقي النفقات من أجور 
واملستخدمني،  املستخدمات 
ونظافة  وتغذية،  وكهرباء،  وماء 

وترفيه ... 
املجهودات  من  وبالرغم 
الظروف  مواجهة  في  والصمود 
تعرفها  التي  العصيبة  املادية 
سيدي  مركز  دعم  «جمعية 
في  لألشخاص  بوزكري 
واملرضى  ذهني  تأخر  وضعية 
تفشي  جراء  النفسانيني»، 
فيروس «كوفيد 19»، وما ترتب 
للمساعدات  انبحاس  من  عنه 
ف�ن  الصحي،  الحجر  بسبب 
يأخذ  لم  مكناس  جماعة  رئيس 
العبء  هذا  كل  االعتبار  بعني 
تتحمله  الذي  الثقيل،  املادي 
بشريحة  للتكفل  الجمعية 
وعاجزة،  ومهمشة،  مريضة، 
اإليواء  يشمل  تاما  تحمال 
والعالج  والنظافة  واإلطعام 

والترفيه.. 
دعم  «جمعية  ف�ن  لذلك، 
وإيمانا  بوزكري»،  سيدي  مركز 
حد  واملطالبة  بالحوار   منها 
املناشدات، ف�نها ال تزال تطالب 
واملستفيدين  املستفيدات  بحق 
املستحق في املال العام، وتعتبر 
إلى  الشراكة  منحة  تخفيض 
مشروع،  غير  تخفيضا  النصف، 
يعتبر  يكاد  بل  منطقي،  وغير 
شططا مرفوضا وغير مقبول ... 
جماعة  رئيس  سيغير  فهل 
مكناس مقرر تخفيض مبلغ هذه 
اعتمادا  ؟؟  الالمنصف  الشراكة  
سيدي  مركز  به  يقوم  ما  على 
في  األشخاص  لدعم  بوزكري 
واملرضى  ذهني  تأخر  وضعية 
النفسانيني، من أدوار ريادية في 

الرعاية االجتماعية ؟ 
منحة  حول  األخير  والسؤال 
حدود  وإلى  التي،  الشراكة 
النصف األول من شهر شتنبر، ال 

تزال حبيسة الرفوف؟ 

n عماد عادل 

مشروع  عن  اإلعالن  موعد  اقتراب  مع 
تضع  الذي   ،2021 لسنة  املالية  قانون 
خرج  األخيرة،  ملساتها  الحكومة  عليه 
من  للضغط  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد 
أجل انتزاع أقصى ما يمكن من املساعدات 
دعا  حيث  الضريبية،  واإلعفاءات  املادية 
إلى ضرورة  الباطرونا شكيب لعلج  رئيس 
االتجاه  في  الضريبي  نظامنا  توجيه   »
أو  تقلي�  طريق  عن  باالستهالك،  املتعلق 
حتى إزالة أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي 
تخلقها املقاولة، مع دمج البعد االجتماعي 

ضمن مشروع قانون املالية هذا».
صحفي  لقاء  خالل  لعلج،  وطالب 
في  النظر  إعادة  بضرورة  افتراضي، 
تعيق  التي  والجمركية  الضريبية  التدابير 
ووضع  املقاوالت،  هذه  أنشطة  تنمية 
يعيد  وتنافسية  مرونة  أكر  اقتصاد  أسس 
«طلبنا  وقال  املقاوالت.  ألرباب  الثقة 
األيام  خالل  يتم  أن  الحكومة  رئيس  من 
العام  االتحاد  ملنصة  اجتماع  عقد  املقبلة، 
أجل  من  وذلك  املغرب/الحكومة،  ملقاوالت 
مستعجل». بشكل  األوراش  بعجلة   الدفع 
 من جهته، قدم املهدي التازي، النائب العام 
املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  لرئيس 
مجموعة من االقتراحات، منها فتح الحدود، 

عالقة  لها  وأجوبة  حلول  تقديم  وتسريع 
تتعلق  تدابير  واتخاذ  القطاعات،  بمختلف 
بشكل  تعاني  التي  القطاعات  جميع  بدعم 

واضح. 
اإلعالمية  الخرجة  هذه  مع  وتزامنا 
تستعد  املغرب،  في  الباطرونا  التحاد 
ما  إزاء  جيدا  للتموقع  بدورها  النقابات 
حيث   ،2021 املالية  قانون  به  سيأتي 
تحضر هي األخرى ملجموعة من املقترحات 
التي ستقدمها للحكومة وتصب في اتجاه 
للشغيلة  االجتماعية  الحقوق  على  الحفا� 

في ظل هذه الظرفية العصيبة.
العام  فاتيحي، الكاتب  الحميد  عبد 

أن  اعتبر  للشغل،  الديمقراطية  للفيدرالية 
قانون مالية 2021 سيكون بالفعل «قانون 
رهاناته  بني  من  سيكون  ولكن  أزمة»، 
االجتماعي   السلم  على  الحفا�  الكبرى، 
على  الحفا�  عبر  بالضرورة  يمر  الذي 
بشرائحها  للشغيلة  الشرائية  القدرة 
فاتيحي  وأوضح  الواسعة،  االجتماعية 
االشتراكي»  «االتحاد  ليومية  تصريح  في 
تؤكد  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  أن 
ولكن  املغربية،  املقاولة  دعم  ضرورة  على 
الشغل،  مناصب  على  الحفا�  اتجاه  في 
بني  التمييز  ضرورة  على  التأكيد  مع 
من  تضررت  التي  والقطاعات  املقاوالت 

الجائحة الوبائية كوفيد 19، وتلك التي لم 
تلحقها أية أضرار تذكر، كما هو الحال في 
قطاعات التأمني واالتصاالت.. وعبر الكاتب 
عن  للشغل  الديمقراطية  للفيدرالية  العام 
أرباب  بعض  يستغل  أن  من  خشيته 
لضرب  الوبائية  الجائحة  ظرفية  املقاوالت 
وهو  ملستخدميهم،  االجتماعية  املكتسبات 
ما تم تسجيله بالفعل في عدد من القطاعات 
الكثير  يوميا  فيها  تسجل  التي  اإلنتاجية 
ظل  وفي  التوقيف،  وحاالت  التعسفات  من 
هذه االنتهاكات الخطيرة لحقوق الشغيلة، 
الغياب  ظاهرة  فاتيحي  الحميد  عبد  انتقد 
أجهزتها  وتراخي  الشغل،  لوزارة  املطلق 
التفتيشية إزاء هذه التجاوزات التي تسجل 
توقيفات،  (تسريحات،  بالجملة  يوميا 

تعسفات..).
 على صعيد آخر، دعا فاتيحي الحكومة 
قانونها  خالل  من  االلتفات،  ضرورة  إلى 
واألجراء  املوظفني  إلى   ،2021 املالي 
في  األمامية  الصفوف  في  املتواجدين 
وخصوصا  الوبائية،  الجائحة  مواجهة 
والقطاعات  والتعليم  الصحة  قطاعات  في 
وتدابير  إجراءات  سن  عبر  وذلك  املرفقية، 
مالية تحفيزية، لتشجيع هذه الفئة من أجل 

مواصلة أداء مهامها النبيلة.
لالتحاد  العام  األمني  قال  جهته،  من 
أنه  موخاريق،  ميلودي  للشغل،  املغربي 

يجب على بعض أرباب املصالح وأصحاب 
هذه  على  الركوب  عدم  األموال  رؤوس 
أجل  من  واستغاللها  الوبائية  الجائحة 
األجراء  حقوق  وضرب  الفاحش،  االغتناء 
أرباب  بعض  استغل  حيث  والعمال. 
املقاوالت هذه الظرفية العصيبة، للتخل� 
مؤقتني،  بعمال  واستبدالهم  أجرائهم  من 
االلتزامات  من  والتنصل  األجور  وتعطيل 

االجتماعية.
ليومية  تصريح  في  موخاريق،  وأوضح 
املغربي  االتحاد  أن  االشتراكي»،  «االتحاد 
عن  الباطرونا  يدافع  أن  يتفهم  للشغل 
أن  ينبغي  الدفاع،  هذا  ولكن  مصالحهم، 
املواطن مع كل  التضامن  مبدأ  يتم في ظل 
الشرائح االجتماعية، وأال يأتي على حساب 

الطبقة العاملة.
املغربي  االتحاد  أن  موخاريق  وأكد 
القدرة  عن  للدفاع  وثيقة  أعد  قد  للشغل 
بني  من  واألجراء،  للموظفني  الشرائية 
الدخل  على  الضريبة  تخفيض  مقترحاتها 
واملوظفني،  األجراء  من  عريضة  فئات  على 
وإعفاء األجور الدنيا من هذه الضريبة. كما 
يطالب االتحاد بتعميم التعويض عن فقدان 
الخاص  القطاع  من  كال  ليشمل  الشغل 
والقطاع العام والقطاع شبه العمومي، وهو 
مع  اجتماع  في  طرحه  سبق  الذي  املقترح 

رئيس الحكومة.

الباطرونا تطالب بامتيازات ضريبية و النقابات تحذر من الركوب على «كورونا» لالغتناء الفاحش   

لعلج: �شرورة تقلي�ض اأو حتى اإزالة اأي �شرا�� تتعلق بالقي�ة التي تخلقها ا�قاولة
فاتيحي: نخ�شى اأن ي�شتغل اأرباب ا�قاولت ا�ا�حة ل�شرب ا��ت�شبات الجت�اعية ��شتخدميهم
موخاريق: نتفهم اأن تدافع الباطرونا عن م�شا�ها �شريطة األ ياأتي الأمر على ح�شاب الطبقة العاملة 

الميلودي موخاريقعبد الحميد فاتيحيشكيب لعلج
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35 لقاحا مر�شحا للق�شاء على وباء كورونا،
 ت�شعة منها دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب
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ح�شيلة متباينة لتطبيقات 
�تب� حا�ت ��رو�ا �   اأوروبا 

حسب معطيات 
تعود ل�ول من 

سبتمبر،   حمل 
هذا التطبيق  

  8 , 17  مليون 
مرة في   أوساط 

السكان  ( المقدر 
عددهم 

ا�جمالي   بثالثة 
وثمانين مليون 

نسمة ). 
أما في   آيسلندا،  

 فقد بلغ  
 مستوى تحميل 

التطبيق ذروته 
بعيد إطالق 

البرمجية  
( قرابة   40   ٪   من 

ا�يسلنديين  
 يستخدمونه ) 

 وعاد ليرتفع مع 
وصول السياح 

 لقيت التطبيقات الخاصة بكوفيد   19   المفترض بها الحد من انتشار الوباء عبر التتبع التلقائي   للمصابين 
ومخالطيهم أصداء متباينة وواجهت تحديات تقنية ومقاومة من بعض المتمسكين بحماية الخصوصية . 

وفي ما   يأتي   لمحة عن المبادرات ا�وروبية في   هذا الصدد ونتائجها المتفاوتة : 
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تمرر له العديد 
من االتصاالت 

الهاتفية، التي 
يتلقاها من النساء 

واألطفال، الذين 
يناشدونه إلنقاذهم 

من ويالت أمواج 
البحر، قبل

 أن يبتلعهم
 ويحول سفنهم 

إلى حطام بحري

»لقد حاولت 
مساعدته بشتى 

السبل، وفرت 
له غرفة في 

المستشفى، 
ورعاية طبية وكل 

ما يلزم، إال أن قدره 
كان ينتظره في 

المغرب«.

ق�شة بوبكر وان ديالو الإن�شانية، المتطوع المكلف
بتكريم جثث المهاجرين الطافية على �شاطئ مدينة الناظور
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عمر العسري - شاعر وناقد 
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االشتراكي

في »اإني راأيتكما معا« لأحمد بوزفور

القـصة وأفق االمتداد

إ� تن�ي� العوالم 
الترا�ية وا�را�ية 
واألسطورية 
� �ل� وا�عنا 
ا�عي�، هو 
استراتيجية 
سردية دأب عليها 
أح�� بو��ور � 
مع�م م�و�ته 
الق��ية، إلى 
درجة أ� الوا�� 
ا�سته�� �ار أ��ر 
إدهاشا من العوالم 
ا��ار�ة �اتها

الق�ة ا�ن�طر� 
عن� أح�� بو��ور 
��ة �و�وية 
الر�ية، بطلها � 
يستقر على حال، 
و� ير� � ا�يا� ما 
يست�� أ� يعي� 
ألجله، ترتاد بنا 
إلى عوالم �را��ية، 
وه�� م�ار�ة أ�ر� 
من م�ار�ا� الق�ة 
عن� بو��ور
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���ا ���ا�ل����������� ������ ل�م�

ديواٌن مسكوٌن 
بالحركة وبالعبور. ضاجٌّ 

باالنتقاالت بين ِضفاف 
شعرية وجمالية كما هو 

طرامواي، الذي لم يكْن 
عرباٍت كهربائية للنقل 

تزدان بها مدُننا فحسب، 
بل هو إشارٌة للحداثة 

التي يتعّين على قصيدتنا 
الزجلية أن تعّمق من 

صالتها بها. 

كمال عبد اللطيف

ميمون الغازي

«طرامواي» الشعر

المحطات الخم�ض
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الملحق الثقافي
09

                                                                                                                     
صالح لبريني

 :

 »  :

»

إن مهمة املثقف خلُق اجلمال، واالحتفاُء بكّل ما ُيثير يف املتلقي من رغبات وأهواء، لإلحساس 
بالكينونة الناجتة عن حتويل الواقع إلى عوالم مشرعة على احللم واألمل، زاُده يف ذلك متخّيل 
يعّد ِمْلح هذا الدور املنوط به،وهذا ال يعني حْصر مهمته يف هذه الزاوية الضّيقة، بل إن جدارته 
وقيمته ُتستْخَلص من االنخراط الفعلي واملؤّثر يف القضايا املجتمعية واإلنسانية، من خالل  
التعبير عنها والدفاع عن كل ما ُيِعيُد لإلنسان إنسانيته،  يف ظل هذا العدم املطّوق للوجود 
واملهّدد للكينونة، وهذا اخلراب املستشري يف العالم.

 المثقف قد يكون 
صانع السياسي 
والعكس سليم 
الطرح بخصوص 
السياسي،ذلك 
أن مسار العالقة 

بينهما جدلي 
وتصادمي، 
الختالف 

التصورات 
والمنطلقات 
في تناولهما 
للممارستين 
السياسية و 

الثقافية

أحدثت نكسة 
1967  زلزلة في 

كل اليقينيات، إذ 
سيستفيق المثقف 

العربي من غفلته، 
ليعثر على ذاته 
مطوقة بهزيمة 

نكراء،   أفضت إلى 
تقويض ا�حالم  وإلى 
انغماس المثقف في 

انشغاالت الذات 
واالنكفاء حولها

ال ينبغي النظر إلى 
المثقف على أساس 
أّنه منقذ ا�نسانية 
من الضالل، بقدر 

ما يروم إضاءة ما  
اِْدَلَهمَّ في الروح 

والكون، وفق 
مرجعياته الفكرية 

وانتمائه الطبقي 
وإيديولوجيته التي 
تكون، في العمق، 
ذات منحى وجودي
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الملحق الثقافي
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فوزية عبدالوي 
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بيلوان ينبعث بلد يعادي الق�شائد
�ن ��اب�

قسطاني بن محمد
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» 

«...

 :
 « »

-

 :
« »

 -

 « »
«  »

ا�� �ا���يار

 عبد اللطيف رعري  

قصة قصيرة

شعر

زكية المرموق

لن اأرك�ض حافية

حسنة أولهاشمي
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
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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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر غشتمحرماأليام

18705:3413:3017:0019:4821:05اإلثنين

19805:3513:3016:5919:4721:03الثالثاء

20905:3613:3016:5819:4621:02األربعاء

211005:3713:2916:5719:4421:00الخميس

221105:3813:2916:5619:4320:59الجمعة

231205:3813:2916:5619:4220:57السبت

241305:3913:2816:5519:4020:56األحد
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اإطالق ديو »حا�شية البحر« 
بين الحاجة الحمداوية

و ك�ينة عويطة 

“ ”

 “ ”

 المخر� ال�شينمائي المغربي
عاد� عمور ي�شتعد لعر�ض » كازا اأوفر دوز«

اأكثر من 140 األف دولر اإجمال� قيمة جوائ� �شناديق الدعم بمهرجان مالمو

 تمديد ا�جا� قبو� تر�شيحات المتبارين في م�شابقة اأف�شل فيديو في فن الخطابة والإقناع

  المغربية ماريا 

نديم تختار 
لبنان لت�شوير 
كليب جديد
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عبد المجيد النبسي

مازال فريق الجيش الملكي، عاجزا عن تحقيق أول انتصار له  بعد 
استئناف البطولة االحترافية، بعد أن تعادل  في المباراة الكالسيكو، 

برسم مؤجل الدورة 22.
وبهذه النتيجة، يكون الجيش الملكي قد تعادل في سبع مباريات  

من ثماني لقاءات خاضة مؤخرا، مقابل هزيمة واحدة.
وعبر مدرب الوداد، خوان كارلوس غاريدو، عن سعادته باالداء 
الذي قدمه العبوه، مشيرا في تصريح خ� به قناة الرياضية إلى 
المجموعة الحمراء بذلت  مجهودا كبيرا «من أجل تعويض النق� 

الذي عانينا منه بسبب افتقاد عن التباري لفترة طويلة».
وأضاف المدرب الودادي أنه واده خصما قويا بميدانه، األمر الذي 
 جعله سعيد بالحصول على نقطة من مجمع األمير موالي عبد ا�.
على  أكــد  فقد  الملكي،  الجيش  ــدرب  م طاليب  الرحيم  عبد  أمــا 
للتجربة  العبيه  بعض  افتقاد  بفعل  االنتصار  فرصة  أهدر  فريقه 
مرمى حارس  في  الحداد  اسماعيل  أن هدف  إلى  ملمحا  والخبرة، 
تحتاج  المجموعة  أن  ــى  إل مشيرا  أوراقــــه،  بعثر  لكرد  مــرمــاه 
الشك. حالة  من  ويخرجها  النفسي،  توزنها  إليها  يعيد   انتصارا 
وبهذه النتائج  السلبية، يكون المدرب عبد الرحيم طاليب قد أهدر 
الكثير من النقط، ليبتعد أكثر عن تحقيق كل تلك األحالم الوردية، 

التي كان رسمها إلدارة الفريق وجماهيره .
دون  مبارياته، من  كونه يخوض  ويعتبر طاليب محظوظا جدا 
جماهير بسبب طوارئ الحجر الصحي، وإال لكان سيجد نفسه أمام 

ضغط رهيب.
عن  رضاها  عدم  عن  عبرت  قد  الملكي  الجيش  جماهير  وكانت 
انتدابات المدرب، بعد أن اعتمد على العبين غير مجربين، وسرح 
العبين كان لهم وزنهم داخل الفريق، وهم اآلن يقدمون أداء جيدا 

داخل الفرق التي انتقلوا إليها.
وبهذه النتائج المتواضعة، أصبح الفريق العسكري بعيدا عن 
إلى المسابقات اإلفريقية والعربية، بعد أن أصبح  العودة  تحقيق 

يحتل الرتبة السادسة برصيد 35نقطة، مع العلم بأنه الزال ينتظر 
إجراء مبارتين مؤجلتين، لكنه يعيش وضعا نفسيا صعبا سيكون 

له تأثير سلبي على الالعبين.
المباراة  مستوى  إلى  ترق  لم  ف�نها  المباراة،  إلى  وبالعودة 
الكالسيكو تقنيا، حيث عرف المدرب غاريدو كيف يخيف زميله طاليب 
بتركه الالعب إسماعيل الحداد في األمتار األخيرة من المرمى، وبهذا 
الميدان،  نصف  تجاوز  على  قادر  غير  العسكري  الدفاع  خط  جعل 
والمساهمة في بناء الهجوم، ألن همه كان هو مراقبة الحداد، الذي 

كان ب�مكانه تسجيل هدف مبكر لوال براعة الحارس.

وفي لحظة سهو، يترك الحداد لوحده، فاستلم كرة عميقة وراوغ 
مدافعا، ومن تسديدة قوية ارتطمت بالعشب في مسارها، وخدعت 
كان  والذي  لفريقه،  السبق  هدف  موقعا   ،17 الدقيقة  في  الحارس 
كان يعرف مدى وقع هدف مبكر في  «غاريدو»  المدرب  مبكرا، ألن 

شباك الفريق العسكري، ألنه سيبعثر أوراق مدربه.
وكان على المدرب طاليب  انتظار الدقيقة 85  ليسجل الالعب البديل 

«حمزة غودالي» هدف التعادل، بعد خط� كبير للحارس التكناوتي.
ومكن التعادل الوداد  من تقلي� فارق النقط بينه وبين الرجاء 
، بعدما  رفع رصيده  41 نقطة،  مع العلم أن له 4 مؤجالت،  مقابل 

ثالثة لفريق الرجاء.

إبراهيم العماري

الدفاع  في رد سريع على تسريب العقد المبدئي الذي وقعه مع مدافع 
الحسني الجديدي، وتقديم هذا األخير شكاية في الموضوع إلى الجامعة، 
أعلن فريق الرجاء البيضاوي، مساء أول أمس األربعاء، توقيعه مع المدافع 

مروان الهدهودي عقدا احترافيا يمتد إلى ثالثة مواسم. 
وأكد فريق القلعة الخضراء في بالغ له أن مروان الهدهودي، خريج مدرسة 
الرجاء والعب المنتخب الوطني المحلي، سيلتحق بصفوف النادي مع بداية 

الموسم الرياضي 2020 – 2021. 
ويأتي انضمام صاحب 28 سنة إلى الرجاء، في إطار صفقة انتقال حر، 
حيث ينتهي عقده مع الدفاع الجديدي بانقضاء الموسم الجاري، بعدما رفض 

تجديد العقد مع فارس دكالة لرغبته في خوض تجربة جديدة.
وبمجرد إعالن الرجاء خبر التعاقد مع الهدهودي،

إلى  إلى لجنة استماع، خلصت  للفريق استدعاءه  المسير  المكتب  قرر 

مع  مفاوضاته  مباشرة  على  ومؤاخذته  ماليا،  مبلغا  بتغريمه  قرار  اتخاذ 
الرجاء دون إخبار الفريق الذي مازال يحمل ألوانه.

ورفض الفريق الدكالي االستسالم في هذه القضية، حيث يصر على أن 
الرجاء لم يحترم األخالقيات والضوابط التي يتم االحتكام إليها في مثل 
هذه الحاالت، وفي مقدمتها مراسلة الفريق المعني وإخباره بأمر مفاوضة 
الالعب، الذي يحق له قبل 6 أشهر  من نهاية عقده على توقيع عقد مبدئي 

مع الفريق الذي يريد.
تفاجأ  أنه  إلى  للجامعة  الموجهة  الجديدي في مراسلته  الدفاع  وأشار 
بتسريب عقد الهدهودي مع الرجاء عبر وسائل اإلعالم،  دون أن يتم التفاوض 

معه، أو حتى استشارته بشأن هذه الصفقة.
واعترض الفريق الجديدي في مراسلته على هذا االنتقال، داعيا إلى فتح 
تحقيق في الموضوع، مع تحميل المسؤولية لألطراف المعنية ناديا والعبا، 
وفتح خبرة للتأكد من صحة التوقيعات، «وذلك نظرا لما لحق نادينا من 
ضرر مادي ومعنوي، إضافة إلى التشتيت الذهني لالعب، وهو ما أثر على 

مردوديته فرديا وعلى الفريق بصفة جماعية.»

وتفاديا لتكرار واقعة الحارس المسفيوي مروان بيساك الذي تراجع عن 
إكمال صفقة انتقاله إلى الرجاء، وتمديد عقده مع أولمبيك آسفي، الذي رفض 
المبدئي، طالما أن الرجاء لم يخبره بمفاوضته لحارس  االعتراف بالعقد 
في  إلخباره  الجديدي  الدفاع  مراسلة  إلى  البيضاوي  الفريق  بادر  مرماه، 
الحادية عشر و01 دقيقة من ليلة الثالثاء الماضي، عبر رسالة إلكترونية، 
كان  الجديدي  الفريق  رد  أن  بيد  الهدهودي،  مع  مفاوضات  في  دخل  بأنه 
صارما، حيث أكد على أنه قرر عرض القضية على الجامعة، التي راسلها 

في الثالثة من زوال الثالثاء.
وشددت رسالة الفريق الدكالي، التي رد فيها على الرجاء، على أي العب 
محترف ال يمكنه توقيع عقد احترافي آخر  جون إخبار الفريق الذي يلعب له، 
قبل أن يدعوه إلى عدم االتصال بالالعب المعني، وإال اعتبر ذلك خرقا ثانيا 
في الموضوع، قبل أن يرد الفريق األخضر ب�عالن تعاقده مع العبه السابق.

يذكر أن الهدهودي تدرج في جميع الفئات العمرية للرجاء البيضاوي، قبل 
أن ينتقل صيف 2012 لفريق الراسينغ البيضاوي، ومنه إلى نهضة بركان 
خالل موسم 2014 – 2015، قبل أن ينتقل في صيف 2015 للدفاع الجديدي.

المنتخب الأولمبي في تجمع 
تدريبي بالمعمورة

يخوض المنتخب الوطني المغربي ألقل من 23 سنة 
بالمعمورة،  القدم  لكرة  السادس  محمد  بمركب  تداريبه 
وذلك في الفترة المتراوحة ما بين 13 و23 شتنبر الجاري.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم 
األربعاء، أن عناصر المنتخب الوطني ستخضع قبل هذه 
كورونا  بفيروس  الخاصة  الطبية  للفحوصات  التداريب 
لدن  من  المعتمد  الصحي  البروتوكول  المستجد حسب 

الهيئات المختصة. 
وكانت الجامعة قد وجهت الدعوة إلى 23 العبا، تأكدت 
إصابة واحد منهم، يحمل ألوان الرجاء البيضاوي، بفيروس 

كورونا، ما قل� الالئحة إلى 22 العبا.
وفيما يلي الئحة باألسماء المشاركة في هذا المعسكر:
1 عبد الرحمان كرنان (أولمبيك خريبكة) – زياد لعفصة 
(رجاء بني مالل) – المهدي بلعربي (الفتح الرياضي) – 
أمين إشاللن (الدفاع الحسني الجديدي) – سفيان كركاش 
سوكحان  أسامة  مدكور–  اإلله  -عبد  الرياضي)  (الوداد 
 – الشعباني  أيمن   – مفيد  محمد   – الرياضي)  (الرجاء 
خالد أيت أورخان – رضا سليم (الجيش الملكي) – أيوب 
بوادلي (المغرب التطواني) – يوسف ليموري - عز الدين 
سالك – إدريس بوصبع (الفتح الرياضي) – شرف بولهرود 
(أولمبيك الدشيرة) – حاتم الوهابي (اتحاد طنجة) - كريم 
(يوسفية  أسامة حفاري   – أكادير)  (حسنية  أيت محمد 
برشيد) – سيف الدين بوهرة (سريع واد زم) – حمزة داري 
– محمد اسكندر (الدفاع الحسني الجديدي) – إسماعيل 

المترجي (شباب المحمدية).

ل�بو ال�و�ب يتو�ش�و�  
  براتب �شهر 

توصل العبو الكوكب المراكشي براتب شهر واحد من 
طرف نعيم، رئيس لجنة تصريف أمور الفريق.

وكان نعيم قد وعدهم بذلك خالل اجتماعه مع عناصر 
اقامتهم  بمقر  التقني والطبي واإلداري  الفريق والطاقم 
الباقي  بصرف  أيضا  وعدهم  كما  المدينة،  فنادق  بأحد 
قبل مباراة شباب بنجرير لحساب مؤجل الدورة الخامسة 
الجميع  أمام  والعشرين. وفي سياق متصل تعهد نعيم 
الفوز  حالة  في  لالعبين  درهم   5000 منحة  بتخصي� 

على بنجرير مباشرة بعد نهاية النزال.
لتحفيز  الفريق  مسؤولي  من  الخطوة  هذه  وتأتي   
الالعبين والرفع من معنوياتهم لتفادي الكبوة، إذ ال خيار 

لهم سوى حصد ثالثة نقط .
ومن جهة أخرى، نفت إدارة الكوكب أن تكون بصدد 
إجراء مفاوضات مع بعض المدربين، مؤكدة أن ميمون 
مختاري سيعدل عن قراره وسيعود إلى تدريب الكوكب .

محمد فالل

ال��ي���ا�شي
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اإلفريقي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  قررت 
الــخــمــيــس  أمــــس  (الكاف)  ـــدم  ـــق ال لـــكـــرة 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  مواعيد  تأجيل 
تصاعد  بعد  الكونفدرالية،  ــأس  وك إفريقيا 
بالمغرب. كــرونــا  بفيروس  اإلصــابــة   حــاالت 
دوري  ذهاب  مباراتا  تقام  أن  المقرر  من  وكان 
األبطال، يومي 25 و26 شتنبر الجاري في الدار 

البيضاء، على التوالي بين أندية الرجاء والوداد 
والزمالك واألهلي المصريين، على أن تقام مباراتا 
اإلياب في مصر في الثاني والثالث من أكتوبر 
المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 16 أو 
الحقا. سيحدد  مكان  في  الشهر  نفس  من   17"
أما نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز 
المصري وحوريا الغيني ونهضة بركان وحسنية 

أكادير، فكان من المفترض أن يقام في 22 شتنبر، 
 على أن تقام المباراة النهائية في 27 منه بالرباط.

اللجنة  ــددت  ح فقد  المستجد،  لهذا  وتبعا 
التنفيذية للكاف يومي 16 و17 ا�كتوبر المقبل 
موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي دوري 
اال�بطال، على ا�ن تقام مباراتي العودة يومي 23 

و24 من الشهر ذاته.

وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 
6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية، على 

ا�ن يتم تحديد ملعب المباراة الحقا.
 وفيما يخ� بطولة الكونفدرالية تقرر إقامة 
مباراتي الدور قبل النهائي يومي 19 و20 أكتوبر 
المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 

اكتوبر.

ال���ض ال���ي يوا�شل ��يف ال�ق� دا�ل م�دا�� و�ال�� ياأ�شف لإهدار الفوز

ال�ا� ي��� موا��د ��شف �ها�ي م�شابقتي الع�شبة وكاأ�ض التحاد

قضية الهدهودي ثاني خالف قوي بين الرجاء والدفاع الجديدي هذا الموسم

الهدهودي ي�شعل اأزمة ب� ال�جا� والد�ا� ا�ديدي 
وي�ش� ا�امعة اأمام امتحان جديد

تعادل غير مفيد للجيش الملكي والوداد    تصوير خلية اإلعالم بالجامعة
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