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وزارة ال�صحة تو�صي باعتماد جرعة رابعة 
من اللقاح الم�صاد لفيرو�س كوفيد19 

يصل المبعوث األممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا،  
إلى المنطقة في ثاني جولة له منذ توليه المنصب في نونبر 

الماضي. 
ولعل أول معطى سيكون عليه أخذه بعين الحسبان، قبل 
كل شيء، هو أن الحدث بالنسبة للصحراء صار ُيصنع في 

..الرباط .
في  تعقد  تعد  لم  الجوهرية  التحوالت  أن  بذلك  ونقصد 
وقع  كما  األمن،  مجلس  اجتماعات  في  وال  المتحدة  األمم 
في االجتماع األخير بنيويورك، بل إن المستجدات عادة ما 

يحتضنها المغرب.
 وقد اتضح ذلك أيضا، في القرار الذي اتخذته إسبانيا 
عند الزيارة التى قام بها بيدرو سانشيز إلى المغرب، وقبلها 
التطور  إلى عاهله وفيها إعالن عن  التي وجهها  الرسالة 
الحاسم في موقف الجارة الشمالية إزاء قضيتنا الوطنية...

 وفي التطورات الجديدة ما يشير إلى ذلك. ..
السبيل،  نفس  على  الذي سبقه  األلماني  القرار  أن  كما 
قضيتنا  يخص  ال��ذي  للحدث  كعاصمة  الرباط  كرس  قد 
من  ينطلق  بالتالي  وهو   .. األمريكي  وتفاعالتها..والقرار 
واإلقليمي  الدولي  القرار  تحتضن  صارت  التي  العاصمة 

حول الصحراء،
  قد تكون الجزائر قد وفرت عليه جهد اإلقناع والقرارات،  
وأقامت الدليل الفعلي على أنها معنية مباشرة بملف الصحراء 
المغربية، وأنها ليست طرفا ككل األطراف فقط، بل هي الطرف 
الرئيسي في خلق وإدامة وتأجيج الصراع اإلقليمي حوله.
فعلها  رد  بها  دبرت  التي  الطريقة  خالل  من  تبين  فقد 
على قرار إسبانيا الحكيم في االعتراف للمغرب بالجدوى 
السياسية والتاريخية والمشروعة للحكم الذاتي، أنها تتعدى 

على سيادة الدول في التعبير عن قناعاتها..
 وديميستورا يصل أيضا والدولة التي لها كلمة قوية في 
الملف � إسبانيا يعني � قد أخذت خطوة جريئة ودشنت نقطة 
تحول في العالقة مع الملف، في سياق إقليمي يتميز بكل 
عناصر التطرف والتوتر في وقت يعرف بأن مهمته تتناقض 
طوال وعرضا مع األجواء الموجودة، وأن مهمته تندرج في 

أفق توفير شروط السالم واالستقرار ..
أو  الزيارة  الجزائر من  إعفاء  أن هذا ال يعني   والحال 
إخراجها من جولته .. بل هذا ما كانت تدعيه، بأنها قادرة 
على تلغيم مهمته بالغياب وعدم توفير شروط نجاحه فيها.. 
وأمامه اآلن  فيهما الثابت وفيهما المتحول مشروعان بعناصر 

تفكير مستجدة ومتجددة:
خاص   األمن  مجلس  وإرادة  إرادت��ه  مع  يلتقي  مشروع 
باالستقرار والبحث عن الحلول؛  وربط  السالم بالتنمية 

واالستقرار  
ومشروع  آخر يرتكز على خلق التوتر وتأجيجه...  تريد 
فتيل حرب مكشوفة وبال  الجزائر إشعال  دولة  من خالله 
غطاء ضد الجارة الشمالية، بعد أن سلخت نصف قرن، وما 

زالت في الحرب على الجارة  الغربية لها..
 لقد التقى دي ميستورا، الذي بدأ جولته من الرباط، عددا 
من المسؤولين المغاربة على رأسهم رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة، قبل أن ينتقل الى 

األقاليم الجنوبية  للقاء عدد من المسؤولين المحليين . 
أن  هي  التالية  النقطة  أن  نجد  ذات��ه،  السياق  وف��ي    
ديمستورا سيزور موريتانيا التي أصبحت لها وضعية مفتاح 
في المنطقة، وهي المهددة جنوبا بالمليشيات وبتصاعد 
النزاع في مالي ودول الساحل، والحدود المفخخة مع جارتها 
الجزائر وفي مواجهة فاغنر وروسيا.. والوضع االعتباري 
من  األوروب��ي  واالتحاد  من جهة  الناتو  مع حلف  الجديد 

جهة ثانية.
 عالوة على خطوة سياسية واستراتيجية ال يمكن إغفالها 
وهي المصادقة منذ أسابيع قليلة على  اتفاقيتها مع اإلسبان 

الموقعة منذ 2008... 
تجمعت  ق��د  مسبوق  غير  ج��دي��دا  وضعا  أن  ون��زع��م   
عناصره  يتعلق بكل تشكيلة الدول الموقعة على االتفاق 
الذي أنهى االستعمار، ونعني به اتفاق مدريد الموقع في 
المغرب وإسبانيا وموريتانيا، وفي  ، والذي شمل   1976
قراءة السياق   الحالي، يمكن أن نخلص إلى وجود قرابة 
في التحليل والتفكير بين مكوناته الثالثة.. وهذا العنصر 
جوهري ورئيسي  في تجميع شبكة قراءة الوضع الحالي..
بطبيعة الحال تظل الزيارة مرهونة بالمهمة التي كلفه بها 
مجلس األمن، ومتابعة مجهود الذين سبقوه والحرص على 
نفس الشكل في معالجة الملف عن طريق الموائد المستديرة، 
ودعوة األطراف األربعة المنصوص عليها في القرار، وكل 
ذلك تحت سقف الحكم الذاتي، الذي تنامى عدد المساندين 
ثم  األوروبية  ثم  الدولية،  الدائرة  في  عنه  والمدافعين  له 

العربية واإلفريقية ...
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ال أحد سيجادل في كون ما حدث بالناظور هو 
أمر مأساوي، مؤسف ومحزن ويسائل الضمير 
مع  يتسامح  م��ازال  الذي  العالمي،  اإلنساني 
الحروب واالضطرابات التي تتسبب في تحركات 
الفردوس  عن  بحثا  جماعي  ونزوح  هذه  مثل 
المفقود، الذي انتهى لما انتهى إليه من استغالل 
لهم وإسقاطهم في يد تجار البشر وأنظمة السوء، 
التي ال تتورع عن استغالل أي ملف حتى ولو 
كان إنسانيا من أجل ضرب المغرب وإحراجه 

مع جيرانه. 
مدينة  شهدته  ال��ذي  ال��م��أس��اوي  ال��ح��دث 
الناظور، التي تعرضت للترويع لألسف بفعل 
طبيعة التحرك المنظم، الذي قام به مهاجرون غير 
نظاميين، كانت تكلفته باهظة بسقوط ضحايا 
من أفرادهم وجرحى الواجب من أفراد القوات 

العمومية الذين كانوا يقومون بواجبهم لمنع 
هؤالء من الوصول إلى السياج الحديدي الذي 
يفصل مليلية المحتلة عن الناظور، وهو الواجب 
التزام  ويفرضه  القانون  عليهم  يفرضه  الذي 
المغرب بمحاربة الهجرة غير الشرعية خاصة 
العابرة  الجريمة  أجندات  مع  تتقاطع  عندما 
تحتاج  المأساوي  الحادث  هذا  تكلفة  للدول. 

ألن تتم من خاللها مساءلة عدة أطراف، منها:
األمم المتحدة التي تريد من الدول أن تقوم 
النظامية  غير  الهجرة  محاربة  في  بواجبها 
وعندما تقوم هذه الدول بواجبها، قد تجد نفسها 
في مواجهة تحركات دولية أو أممية تسائلها عما 
حدث، دون أن توفر لها أي حماية خاصة عندما 
تكون تلك األحداث نتيجة تشابك عدة معطيات 
إجرامية تقودها منظمات االتجار في البشر!! 

االتحاد األوروبي عليه كذلك أن يفهم أكثر 
أن المغرب عندما يقوم بواجبه فهو يقوم بذلك 
من منطلق التزام أخالقي وسياسي تجاه ملف 
وعندما  أوروب��ا،  بدركي  ليس  وأنه  معقد،  جد 
تقع مثل هذه األحداث المدبرة البد وأال يكتفي 
داعمة  مواقف  عن  باإلعالن  األوروبي  االتحاد 
للمغرب، بل يجب أن يكون هناك تحرك مساند 

ومواز لمواقفه الداعمة . 
منذ  فهي  وثابتة،  قائمة  الجارة  مسؤولية 
سنوات تدفع في كل مرة بمهاجرين غير نظاميين 
للدخول إلى المغرب من الجهة الشرقية لحدوده، 
من أجل »إغراقه« بأعداد كبيرة من المهاجرين 
غير النظاميين الذين تستقدمهم شبكات االتجار 
في البشر من دول بعيدة عن المنطقة لها مسارات 
للهجرة أكثر أمنا وقربا من أوروبا، فالمهاجر 

القادم من دارفور أو السودان له مسار أفضل 
بكثير من ذلك الذي سيقطعه عبر ليبيا وتونس 
ما يؤكد  ثم الجزائر فالمغرب ليدخل أوروبا!! 
هذه الوقائع هو ما سبق أن أعلنه المغرب عن 
كون الجزائر ترفض أي تعاون أمني معه لمحاربة 
الهجرة غير النظامية والحركات اإلرهابية، وبهذه 
هذا  ومصلحة  ظهر،  السبب  أن  يبدو  الواقعة 
النظام في إيقاف مثل هذا التعاون لتورط أجهزته 

مع شبكات االتجار بالبشر. 
هذه األطراف الثالثة المعنية بما حدث يجب 
أن يطرح معها ملف الهجرة غير النظامية ككل 
من  هناك  كان  وإذا  الواقعة،  هذه  فقط  وليس 
يطالب بفتح تحقيق، فنحن أول من يجب المطالبة 
به لمعرفة مالبسات ما حدث، كيف تم تجميع 
هؤالء، وكيف تم إدخالهم للمغرب خاصة القادمين 
منهم من دارفور جنوب السودان، وكيف خططوا 
القتحام مليلية بذلك الشكل المنظم، ومن أوعز 
لهم القيام بهذه المهمة؟ هي كلها أسئلة سنحتاج 
ألجوبة عنها وإن كانت أصابع االتهام واضحة 

لمن يجب أن توجه. 
ونحن نطرح هذا الملف بتعقيداته الجديدة، 
في  تراجع حقوقي  أي  نكون ضد  أن  يمكن  ال 
تدبير الملف، المغرب على المستوى الرسمي 
اعتمد منذ سنوات سياسة واضحة في مجال 
الهجرة واللجوء، وقام بتسوية وضعية اآلالف 
من المهاجرين، ومكن العديد من طالبي اللجوء 
من بطاقة الجئ، وفي أوج أزمة كورونا شملت 
إنسانية  خ��ط��وة  ف��ي  ك��ذل��ك،  التلقيح  حملة 
بليغة، المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم 
القانونية… وهي خطوات تظهر المغرب كبلد 

ملتزم بمختلف تعهداته الدولية الحقوقية، وهو 
التزام أخالقي صادق، عبر عنه الملك في أكثر 
تدبير  تكلفة  رغم  يوما،  يكن  ولم  مناسبة،  من 
موضوع  وأمنيا،  سياسيا،  ماديا،  الملف  هذا 
تراجع رسمي مغربي أو غيره، بل ظل المغرب 
ملتزما بتبني سياسة واضحة تجاه ملف الهجرة 
واللجوء، وهي السياسة التي يجب أن تتعزز ب�: 
1 -فتح نقاش حقوقي وقانوني إلصدار قانون 
جديد لدخول وإقامة األجانب وطالبي اللجوء، 
المغرب  التزامات  مختلف  مع  متالئما  ليكون 
الدولية،خاصة منها مخرجات الميثاق الدولي 
للهجرة اآلمنة الصادر في مراكش سنة 2018، 
ويراعي مختلف التحديات الجديدة التي أصبحت 

تطرحها قضية الهجرة غير النظامية. 
-2تعزيز االستراتيجيات المتعددة للمغرب 
ف��ي م��ج��ال ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء خ��اص��ة منها 
االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فحدث 
التعامل معه إال باعتباره  كالذي وقع ال يمكن 
باختيار  مغربي  حقوقي  زمن  في  عابرا  حدثا 
استراتيجي واضح انتهجه المغرب منذ سنة 
األنظمة  وال  البشر  تجار  يكون  ول��ن   ،2013
المفلسة سببا في التراجع عن هذه االختيارات 

الحقوقية واإلنسانية.
مختلف  على  نترحم  أن  إال  يمكن  ال  أخيرا 
ضحايا هذا الحدث المأساوي الذي سجل مقتل 
بالشفاء  23 مهاجرا غير نظامي، ومتمنياتنا 
العاجل للضحايا منهم 76 في صفوف المهاجرين 
140 فردا من أفراد القوات  غير النظاميين و 

العمومية، ضمنها 5 إصابات خطيرة. 

نوفل البعمري

ملف الهجرة غير النظامية اأي كلفة؟! 
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    اإدري�س ل�صكر ينتقد التوا�صل الحكومي ويدعو 
رئي�س الحكومة للتحاور مع اأحزاب المعار�صة

     المغرب يتعامل مع ملف الهجرة وفق ا�صتراتيجية ملكية، وبنوع من المرونة والعقالنية والإن�صانية
     التحاد ال�صتراكي  ينهج معار�صة �صيا�صية م�صوؤولة، ل تت�صيد الأخطاء ال�صيا�صية التي تخدم  خ�صوم البالد
     الظرفية القت�صادية الدولية ال�صعبة ت�صتدعي تدخل الدولة لنزع فتيل التوتر والحتقان الجتماعي
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الكتابة الإقليمية بالح�صيمة 
تدعو ال�صلطات اإلى حماية 

ال�صتحقاق النتخابي الجزئي
مصطفى اإلدريسي

سجلت الكتابة االقليمية لالتحاد االشتراكي 
المؤدي  المبدأ  بهذا  اإلخ��الل  أن  بالحسيمة 
يتحمل  بإعادتها  واألمر  االنتخابات  الغاء  إلى 
إلى  ضدهم،  المطعون  المرشحون  مسؤوليته 
جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في 

القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية.
بيان توصلت  االقليمية، في  الكتابة  ونبهت 
الجريدة بنسخة منه، عودة نفس السلوك الماس 
بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مقل بعض 
العازمين على خوص االنتخابات من جديد في 
االستحقاقات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 

يوليوز 2022 .
وأكدت  أن ال يجوز في أي حال من األحوال 
تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه 
الضعف  واق��ع  تستغل  م��ؤث��رات  سلطة  تحت 
خ��ارج  تصويته  اس��ت��غ��الل  او  وال��ه��ش��اش��ة 
قواعد  على  بناء  والنزيه  الحر  االختيار  إطار 

الديمقراطية . 
ترسيخ  واقع  أن  االقليمية  الكتابة  وسجلت 
الميوعة السياسية وممارسة النصب واالحتيال 
اعتبار  أی  ای���الء  ع��دم  خ��الل  م��ن  السياسي 
لمصداقية االنتماء للحزب السياسي و برنامحه 
والسعي إلى االستيالء على المكاتب المسيرة 
للجماعات الترابية عن طریق نشر »مناضلی«، 
بعض االحزاب على أحزاب اخرى ثم السعي مرة 

أخرى الى ارجاعه إلى اصولهم األولى.
وحذرت الكتابة االقليمية من أية تحركات أو 
مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات اقليمية 
من استغالل مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء 
والمستشارين من خالل اتصاالت  ووعود بشأن 
تدبير مشاريع تؤثر  حتما على مبدأ المساواة 

و تكافؤ الفرص بين المتنافسين

    

لقد كانت مائدة اإلفطار إيذانا ببدء 
مرحلة جديدة في تاريخ العالقة بين 
إسبانيا والمغرب، مرحلة سيقودان 
نحو  المتوسطية  المنطقة  فيها 
مواجهة كل التحديات الكبيرة التي 
تواجهها، بدءا من مواجهة التحديات 

 الكاتب األول للحزب يف برنامج  »بدون لغة خشب«

04

»ر�صيدة كعواط«تق�صف جبهة البولي�صاريو 
من بلدية »اإيفري �صور �صين« الفرن�صية
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مجل�س المناف�صة والحق في الح�صول على المعلومات
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المبعوث ال�صخ�صي اإلى ال�صحراء يحل بالمغرب في ثاني زيارة اإلى المنطقة
عزيز الساطوري

من  قادما  بالرباط  السبت  أمس  أول  حل 
العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  باريس، 
األممي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، 

حيث وجد في استقباله مسؤولين مغاربة.
المتحدث  دوج���اري���ك،  ستيفان  وك���ان 
الجمعة  ي��وم  أش��ار  المتحدة،  األم��م  باسم 
س��ي��زور  م��ي��س��ت��ورا  دي  س��ت��اف��ان  أن  إل���ى 
مغاربة،  مسؤولين  للقاء  السبت  المغرب 
أصحاب  »جميع  مقابلة  يعتزم  أنه  مضيفا 
المقبلة«. األيام  في  المنطقة  في   المصلحة 
 كما أكد أن المبعوث الشخصي »يعتزم البقاء 
مسترشدا بالسوابق الواضحة التي أرساها 

أسالفه«.
وأضاف دوجاريك أن دي ميستورا »يتطلع 
إلى تعميق المشاورات التي بدأها في يناير 
الماضي، مع جميع األطراف المعنية من أجل 
 المضي قدما بشكل بناء في العملية السياسية ».

وذكرت مصادر متطابقة أن المبعوث الشخصي 
سيعقد لقاء مع عدد من المسؤولين المغاربة 
في الرباط قبل أن يتوجه إلى مدينة العيون، 
مع  ل��ق��اءات  يعقد  أن  المتوقع  م��ن  حيث 
ثم  المدني  والمجتمع  والوالي  المنتخبين 

رئيس بعثة المينورسو.
وكان ستافان دي ميستورا قد قام في شهر 
يناير الماضي بجولة إلى المنطقة، هي األولى 
له منذ تعيينه في شهر نونبر 2021. وزار دي 
ميستورا خالل جولته كال من المغرب، الجزائر، 
موريتانيا ومخيمات تندوف، حيث استمع إلى 
وجهات نظر جميع األطراف المعنية، في هذا 
النزاع المفتعل، حول سبل المضي قدما نحو 

استئناف بناء العملية السياسية.  
ومعلوم أن ستافان دي ميستورا تم تعيينه 

في نونبر الماضي مبعوثا شخصيا لألمين العام 
األممي إلى الصحراء، خلفا لأللماني هورست 
كوهلر. وأشار األمين العام لألمم المتحدة في 
خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس األمن إلى 
أن دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر 
وموريتانيا و »البوليساريو« على أساس القرار  
الصادر في  30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس 
األخرى، مع األخذ بعين االعتبار التقدم الذي 
تم إحرازه حتى اآلن من أجل التوصل إلى حل 
أكدت  أن  سبق  كما  المفتعل،  للنزاع  سياسي 

مختلف قرارات مجلس األمن منذ 2007.
األخير حول  قراره  األمن في  وكان مجلس 
النزاع المفتعل، نهاية أكتوبر الماضي، قد كرس 
التي  الذاتي  الحكم  مبادرة  سمو  أخرى،  مرة 
مشيدا   ،2007 أبريل   11 في  المملكة  قدمتها 
بجهود المغرب »الجادة وذات المصداقية« التي 
يجسدها مشروع الحكم الذاتي. كما كرس القرار 
دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع، والتي 
ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، 
وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية في هذا الملف، 
ومدعوة لالنخراط في المسلسل السياسي إلى 
غاية تتويجه، حيث أكد بأن الموائد المستديرة، 
الوحيدة  اآللية  هي  األط��راف،  كافة  بمشاركة 
لتدبير هذا المسلسل، الذي ينبغي أن يفضي 
 إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق

وتتزامن جولة دي ميستورا، مع تواصل التأييد 
الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، والذي توج بموقف 
إسبانيا الداعم لهذه المبادرة كحل وحيد وأوحد 
للنزاع المفتعل، كما تجسد هذا الدعم على أرض 
الواقع بمواصلة العديد من الدول، من مختلف 
في  لها  دبلوماسية  تمثيليات  فتح  القارات، 
مدينتي العيون والداخلة، وتوقيع العديد من 
االتفاقيات التجارية لدعم االستثمار والتنمية 
في األقاليم الجنوبية، التي تشهد في السنوات 

األخيرة ميالد العديد من المشاريع.

Al Ittihad Al Ichtiraki

مذكرة توقيف يف زميبابوي بحق 
الكاتبة ت�سيت�سي دانغارميبغا

   

  أصدرت زيمبابوي مذكرة توقيف بحق الكاتبة املعروفة عامليا  
مخصصة  كانت  تحضرها  لم  جلسة  بعد  دانغاريمبغا  تسيتسي 
للنظر في قضية اتهامها بالتحريض على العنف العام، بحسب ما 

افاد محاميها وكالة فرانس برس الثالثاء.
أيضا   وهي   ، عاما   63 البالغة  الزيمبابوية  الكاتبة  وكانت 
تظاهرة  تنظيمها  بسبب   2020 عام  أوقفت  سينمائية،  مخرجة 
السجن  من  وخرجت  هراري.  العاصمة  في  للحكومة  مناهضة 
أملانيا  في  راهنا   موجودة  وهي  مشروط،  سراح  إطالق  بموجب 

الستشارة طبيب.
لم  أنها  مهايكي  كريس  املحامي  دانغاريمبغا  وكيل  وأوضح 
لها  تسمح  أن  متوقعا   طبية«،  »ألسباب  املحكمة  جلسة  تحضر 
حالتها الصحية »قريبا » بالعودة إلى زيمبابوي »ملتابعة الدعاوى 

الجارية«.
وأكد محامي دانغاريمبغا أن موكلته تنفي التهم املوجهة إليها 

وتعتزم طلب إلغاء مذكرة توقيفها.
الفائت  األسبوع  دعا  الدولي  السينمائي  برلني  مهرجان  وكان 
حكومة زيمبابوي إلى تبرئة الفنانة »من كل التهم املوجهة إليها 

أو إسقاط القضية«.
وتعتبر دانغاريمبغا صوتا  نسويا ، وقد حققت نجاحا  عامليا  
كتاب  أول  كان  الذي  كونديشن«  »نيرفوس  خالل  من   1988 عام 

تنشره امرأة سوداء من زيمبابوي باللغة اإلنكليزية.
ويتهم رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون منانغاغوا الذي خلف 
املستبد  روبرت موغابي، بأنه يرغب في إسكات أي صوت معارض.
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اختراق  بإمكانه  الهواتف،  على  للتجسس  برنامج  تطوير  من  إيطالية  شركة  تمكنت 
منظومة هواتف آبل وأندرويد.

وقالت شركة غوغل التابعة أللفابيت الخميس؛ إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، 
استخدمت للتجسس على هواتف شركة آبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد، في إيطاليا 

وكازاخستان.
وجاء في تقرير للشركة، أن معمال متخصصا في خدمات االتصاالت بميالنو، يزعم على 
موقعه اإللكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون األوروبية من بني عمالئه، طور أدوات للتجسس 

على الرسائل واالتصاالت الخاصة باألجهزة املستهدفة.
األوروبية واألمريكية  االتصاالت  فيه هيئات تنظيم  التقرير في وقت تبحث  ويأتي هذا 

إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.
وقالت غوغل: »هؤالء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة، ويسلحون بها 

حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محليا«.
ولم ترد شركة آبل أو حكومتا إيطاليا وكازاخستان على طلب للتعليق لرويترز.

املعايير األوروبية، وتساعد أجهزة تنفيذ  وقال املعمل؛ إن منتجاته وخدماته تتفق مع 
القانون على التحقيق في الجرائم، فيما قالت غوغل إنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي 

نظام التشغيل أندرويد وحذرتهم من برنامج التجسس.

اتهمت منظمة املستهلك األوروبية شركة غوغل بالحد من حماية بيانات املستخدمني عند 
إنشاء حسابات جديدة، من خالل فرض قبول خيارات عليهم.

»10 جمعيات أوروبية لحماية املستهلك قدمت شكوى  أن  وفي بيان، أوضحت املنظمة 
ضد غوغل، متهمة عمالق اإلنترنت األمريكي بالسعي إلى الحصول على املزيد من البيانات 
نيوز«  »يورو  موقع  بحسب  أعمالها«،  نمو  على  الحفاظ  بغرض  للمستخدمني؛  الخاصة 

األوروبي.
تدفع  ومضللة،  كاملة،  وغير  واضحة  غير  لغة  تستخدم  »غوغل  أن  البيان  وأوضح 

املستخدمني إلى خيارات أقل حماية لبياناتهم الشخصية«.
وقال ديفيد مارتن، وهو مسؤول قانوني بمنظمة املستهلك األوروبية، إن »نموذج أعمال 
غوغل يعتمد على جمع هذه البيانات الشخصية، واستغاللها ألغراض مختلفة، وتحديدًا 

ألغراض إعالنية مستهدفة، وهي املصدر الرئيسي لدخل الشركة«، بحسب البيان نفسه.
ومن املقرر أن تتعامل هيئة البيانات اإليرلندية مع الشكوى املقدمة من منظمات حماية 

املستهلك ضد غوغل، التي تتخذ من مدينة دبلن مقرًا أوروبيًا لها.
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 3400 العاملية في إفادة صحفية، عن تسجيل أكثر من  أعلنت منظمة الصحة 
إصابة مؤكدة بجدري القردة وحالة وفاة واحدة حتى األربعاء املاضي، معظمها 

من أوروبا.
1,310 حاالت جديدة، مع  إبالغها عن  تم  17 يونيو،  أنه منذ  املنظمة  وذكرت 

إبالغ ثماني دول جديدة عن حاالت إصابة بجدري القردة.
املتصاعد في  القردة  إن تفشي جدري  العاملية،  الصحة  قالت منظمة  والسبت، 
أكثر من 50 دولة ال يستدعي إعالن حالة طوارئ عاملية، في حني يستمر تصنيف 
الجارية  والجهود  املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  على  العاملية«  »الطوارئ 

للقضاء على شلل األطفال فقط.
وقالت املنظمة عبر بيان، إنه على الرغم من وجود بعض وجهات النظر املختلفة 
داخل لجنة الطوارئ، فقد اتفق أعضاؤها في النهاية باإلجماع على أن التفشي في 

هذه املرحلة ليس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلًقا دولًيا.
بعد  ومراجعته  كثب  عن  مراقبته  يجب  املرض  تفشي  أن  اللجنة  وأوضحت 
أسابيع قليلة، لكنها ستوصي بإعادة التقييم قبل ذلك الحني إذا ظهرت تطورات 

جديدة معّينة، مثل الحاالت بني العاملني في مجال الصحة الجنسية.
وقالت لجنة الطوارئ، إن العديد من جوانب تفشي املرض كانت “غير عادية”، 
األفريقية،  البلدان  القرود”، وهو مرض مستوطن في بعض  “جدري  بأن  وأقرت 

ُأهمل لسنوات.
عقد  غيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  العاملية«،  لـ«الصحة  العام  املدير  وكان 
اجتماع لجنة الطوارئ في وقت سابق، للنظر في ما إذا كان التفشي املتصاعد 
لجدري القردة يستدعي إعالن حالة طوارئ عاملية، بعد أن أعرب عن قلقه بشأن 

الوباء في البلدان التي لم تبلغ عن املرض من قبل.
غير  حدث  هي  الصحية  األزمة  أن  عاملية  صحية  طوارئ  حالة  إعالن  ويعتبر 
عادي يتطلب استجابة ُمدارة عاملًيا، وأن املرض معرض لخطر كبير لالنتشار عبر 

الحدود، وهو إعالن مماثل للتعامل مع فيروس كورونا سابًقا.
العاملية  املزيد من املوارد  الغالب بمنزلة نداء لجذب  الطوارئ في  وُيعد إعالن 
واالهتمام بتفشي املرض، وكان لإلعالنات السابقة تأثير متفاوت، بالنظر إلى أن 

املنظمة عاجزة إلى حد كبير عند محاولتها إقناع البلدان بالعمل على ذلك.
تشير  القردة  جدري  فيروس  في  طفرات  أي  على  العلماء  يعثر  لم  اآلن،  حتى 
إلى أنه أكثر قابلية لالنتقال أو مميت، رغم أن عدد التغييرات املكتشفة ُيظهر أن 

الفيروس قد انتشر على األرجح دون أن يتم اكتشافه لسنوات.
والتي  القردة،  جدري  ضد  اللقاحات  ملشاركة  آلية  إنشاء  على  املنظمة  وتعمل 
يمكن أن تشهد وصول اللقاحات إلى الدول الغنية مثل بريطانيا، التي يوجد فيها 

حالًيا أكبر انتشار خارج أفريقيا.
وقال الخبير في التأهب للكوارث واالستجابة لها في جامعة كولومبيا الدكتور 
إروين ريدلينر: »تمتلك فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة واململكة املتحدة بالفعل 
الكثير من املوارد والكثير من اللقاحات للتعامل مع هذا األمر، وال يحتاجون إلى 

لقاحات من منظمة الصحة العاملية«.
وأضاف: »ما يجب أن نفعله هو محاولة مساعدة البلدان في أفريقيا حيث كان 
القردة ليس مرًضا مثل كورونا،  إلى حد كبير، جدري  الوباء مستوطًنا ومهماًل 
في  رؤيته  عند  فقط  مشكلة  يصبح  بحيث  انتباهنا  تشويه  يتم  أال  يجب  ولكن 

البلدان الغنية«.

تعتزم بريطانيا البدء ببناء قمر 
الثلوث  درجات  لقياس  صناعي 
بصورة  الدفيئة  والغازات  البيئي 

واسعة.
القمر االصطناعي، من طراز »إف 
أو أر إم« أو »فورام« الذي سيعمل 
بتقنية األشعة دون الحمراء، سيتم 
الطيران  شركة  بواسطة  تجميعه 

املعروفة، إيرباص.
املوجات  القمر  وسيراقب 
إلى  األرض،  سطح  من  الصادرة 
القدر  ملعرفة  الخارجي،  الفضاء 
حرارة  درجة  الرتفاع  الدقيق، 
الدفيئة،  غازات  وتراكم  الكوكب، 
الكربون،  أكسيد  ثاني  مثل 
تؤدي  التي  املاء،  بخار  وجزيئات 
إلى تسخني الغالف الجوي، الذي 
التغير  مظاهر  أخطر  أحد  يعد 

املناخي.
أحد  االصطناعي  القمر  ويعد 
األوروبية  الفضاء  وكالة  مهمات 
»إيه إس إيه«، وتبلغ قيمة التعاقد 
 160 إيرباص،  مع  تصنيعه  على 

مليون يورو.
العلمي،  البحث  وزير  وقال 
»نحن  فريمان،  البريطاني، جورج 
جيدون جدا فيما يتعلق بمالحظة 
انبعاثات األرض، وتغيرها كوحدة 

التغيرات،  من  متسلسلة،  واحدة، 
تام،  استعداد  على  أننا  أظن  لذا، 

ألوقات مميزة«.
لعبارة،  اختصار  و«فورام«، هو 
االنبعاثات  وفهم  »مراقبة، 
البعيدة  الحمراء  دون  اإلشعاعية 

جدا«.
ومن املتوقع أن يتم إطالق القمر 
االصطناعي، الذي يجب أن يقترب 
بواسطة  كامل،  طن  من  وزنه، 
املركبة الفضائية فيغا، عام 2027.

على  الحرارة  درجة  وكانت 
الصفر  دون  ستصبح  األرض، 
بعدة درجات، لو لم يكن لدينا هذا 

الغالف الجوي.
قصيرة  اإلشعاعية،  املوجات 
الشمس،  من  الصادرة  املوجة، 
ويمتصها  كوكبنا،  إلى  تصل 
سطح األرض، ثم يعيد إطالقها من 
أطول  انبعاثات  في صورة  جديد، 
دون  املوجات  نطاق  موجة، ضمن 

الحمراء.
ولوال وجود غازات الدفيئة، مثل، 
ثاني أكسيد الكربون، وبخار املاء، 
هذه  لعادت  الجوي،  الغالف  في 
الفضاء  إلى  اإلشعاعية  املوجات 

الخارجي.
تحتجز  املواد  هذه  لكن جزيئات 

اإلشعاعات في الغالف الجوي، ما 
درجة  ورفع  تسخينه،  إلى  يؤدي 
وامتصاص  ككل،  الكوكب  حرارة 
اإلشعاعات،  هذه  نصف  من  أكثر 
تطرفا،  األكثر  النطاق  في  يحدث 
الحمراء،  دون  األشعة  حيز  ضمن 

من الطيف.
الصناعي،  القمر  وسيدور 
ليرسم  األرض،  حول  »فورام« 
من  الصادرة،  لإلشعاعات  خريطة 
مختلف مناطقها، باستخدام جهاز 
»سبكتوميتر«،  الطيف،  قياس 
بي«،  إتش  »أو  شركة،  ستوفره 
األملانية، التي يقع مقرها في برلني.
املدير  أشباشر،  جوزيف  وقال 
األوروبية،  الفضاء  لوكالة  العام 
»ما كان من املمكن أن نعرف شيئا 
األقمار  وجود  دون  املناخ،  عن 

الصناعية«.
الصناعية  »األقمار  وأضاف: 
باملائة،   70 إلى   60 بني  ما  توفر 
يحتاجها  التي  املعلومات،  من 
التطورات،  لتوقع  املناخ،  علماء 
كيفية  ومعرفة  والتغيرات، 

مواجهتها«.
ويعد القمر الجديد، هو التاسع، 
العلمية،  بني األقمار االصطناعية، 

التابعة لوكالة الفضاء األوروبية.

برنامج جت�س�س اإيطايل يخرتق 
هواتف اآبل واأندرويد

بريطانيا تعتزم بناء قمر �سناعي 
لقيا�س التلوث على الأر�س

ب�سبب  غوغل  تقا�سي  جمعيات   10
احلد من حماية البيانات

حلزونات 
»بحجم الفاأر« 

تغزو ولية 
اأمريكية

من  عمالق  لنوع  غزوا  فلوريدا  والية  تشهد 
الفأر،  حجم  إلى  حجمه  يصل  أن  يمكن  الحلزون، 
وله أضرار بالغة على اإلنسان واملحاصيل الزراعية 

والبيئة.
على  فلوريدا  سلطات  الثقيل  الضيف  وأجبر 
أو  التربة  أو  النباتات  نقل  بمنع  قرارات  اتخاذ 
أماكن  خارج  البناء  بقايا  أو  الحقول  نفايات 

تواجده، وملدة عامني.
وأكدت السلطات املحلية أن الحيوان استقر في 
23 يونيو املاضي، التي  مدينة بورت ريتشي في 
لصحيفة  وفقا  التالي،  اليوم  في  زراعيا«  »عزلت 

»ديلي ميل« البريطانية.
نبتة   500 من  أكثر  على  الحلزون  ويتغذى 
مختلفة، كما يتكاثر بسرعة كبيرة حيث يضع الفرد 

الواحد حوالي 1200 بيضة سنويا.
أعضاء  بوجود  الحيوان  هذا  أفراد  ويتميز 
تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه 

أن يتكاثر بمفرده.

»ال�سحة العاملية« ت�سجل اأكرث من 
القردة بجدري  اإ�سابة   3400
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سيكون الوداد على موعد احتفالي 
بداية  االثنين  يومه  جماهيره،  مع 
محمد  بمركب  مساء  السادسة  من 
الفتح  يستضيف  حيث  الخامس، 
الرياضي، في آخر مباريات الدوري 
بكل  لقبه  انتزع  الذي  االحترافي،  

استحقاق.
الفريق  يتسلم  أن  المنتظر  ومن 
توج  الــذي  البطولة،  درع  األحمر 
في  التوالي،  على  الثانية  للمرة  به 
استثنائيا،  اعتباره  يمكن  موسم 
بحكم أنه كان قد توج خالله بدوري 
عصبة أبطال إفريقيا للمرة الثالثة 

في تاريخه.
مباراة  تشهد  أن  المرتقب  ومن 
بمن  العناصر،  كافة  حضور  اليوم 
يكتفي  قد  الذي  داري  أشرف  فيهم 
المدرجات،  من  المباراة  بمتابعة 

الحمراء،  القلعة  خارج  بات  بعدما 
عقد  الجمعة  ــوم  ي توقيعه  عقب 

التحاقه بنادي بريست الفرنسي.
وقد يتفادى المدرب وليد الركراكي 
المغامرة بأشرف داري، والعديد من 
ركائز  الفريق، من أجل الحفاظ عليهم، 
وتفادي إصابتهم قبل مواجهة الرجاء 
التي  العرش،  كأس  نهائي  ربع  في 
تقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل 
من  بداية  الخامس،  محمد  بمركب 

السادسة مساء.
وكان الوداد قد توج بلقب البطولة 
االحترافية هذا الموسم، قبل جولة من 
النهاية، بعد بوجدة أمام المولودية 

المحلية، بهدفين لمثلهما.
وفي مباراة أخرى شكلية، سيكون 
أولمبيك آسفي، الذي حقق انتفاضة 
األخيرة،  الثالث  الدورات  في  قوية 

السالمي،  الشباب  مع  موعد  على 
الذي اطمأن على مكانه بدوري الكبار. 
وسينهي يوسفية برشيد، الذي فقد 
بالدوري  واجبه  الكبار،  بين  مكانه 
نهضة  بمواجهة  األول  االحترافي 
بركان. فيما يسدل الستار عن آخر 
مباريات الموسم، يوم غد الثالثاء، 
بلقاء حسنية أكادير واتحاد طنجة.

االثنين )س 18.00(

يوسفية برشيد – نهضة بركان
 أولمبيك آسفي – الشباب السالمي
 الوداد الرياضي – الفتح الرياضي

الثالثاء )س 18.00(

حسنية أكادير – اتحاد طنجة

يتسلم خالله درع التتويج

الوداد ينتظر الفتح الريا�ضي 
يف لقاء احتفايل

من مراسيم تتويج الفريق األحمر بلقب الموسم الماضي

العناصر الوطنية مطالبة برفع سقف التحديات

المالكمة تعزز 
ر�ضيد الم�ضاركة المغربية 

في الألعاب المتو�ضطية

الثانية  هي  ذهبية،  بميدالية  الجمعة،  مساء  حموت،  محمد  المغربي  المالكم  فاز 
للرياضة الوطنية في ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022.

وجاء تتويج حموت بالمعدن النفيس عقب فوزه في نهائي وزن 60 كلغ 
على الفرنسي إينزو ميشيل.

وكان العداء محسن أوطلحة قد منح المغرب أول ميدالية ذهبية في هذه 
األلعاب بعد فوزه، صباح الجمعة، بسباق نصف الماراطون ضمن مسابقة 

ألعاب القوى.
مرتجي  سعيد  المغربي  المالكم  فوز  الجمعة  مساء  منافسات  وشهدت 
أمام  النهائية  المباراة  في  انهزامه  بعد  كلغ،   52 لوزن  الفضية  بالميدالية 

اإليطالي فريديريكو سيرا، بتدخل من الحكم. 
وعزز القفاز حصيلة الرياضة الوطنية في هذه الدورة المتوسطية بميدالية 
60 كلغ، بعدما  فضية أخرى، عبر المالكمة شيماء غدي، في وزن أقل من 

خسرت نزالها أمام الجزائرية هدجيلة خليف.
وتوجت رياضة ألعاب القوى المغرب بثالث ميداليات فضية وبرونزيتين، 
يوم السبت، بعدما فاز العداء عبد اللطيف صديقي بالميدالية الفضية، بعد 
احتالله المركز الثاني في نهائي سباق 1500 متر، مسجال توقيت توقيت 

. )3.42.00(
ومن جهتها، حققت العداءة المغربية رحمة طاهيري، ميدالية فضية في 

، فيما  نهائي سباق 5000 متر، وذلك بعد حلت ثانية بتوقيت )15:56.36( 
منح العداء حمزة دائر ميدالية فضية للمغرب عقب حلوله ثانيا في نهائي سباق 

400 متر بتوقيت )45.65(.
أما الميدالية البرونزية األولى، فكانت من نصيب العداءة المغربية إكرام واعزيز، 

التي حلت ثالثة في نهائي سباق 3000 متر موانع بتوقيت )9:32.87(.
ومن جهتها، حصلت العداءة المغربية آسية رزيقي على ميدالية برونزية، في 

نهائي سباق 800 متر بتوقيت )2:01.44(. 
يذكر أن المغرب أنهى الدورة الماضية من البطولة المتوسطية، التي جرت 

العام  الترتيب  في  والتاسع  عربيا  الثالث  في المركز  االسبانية،  بتاراغونا 
برصيد 24 ميدالية، منها 10 ذهبيات، وسبع فضيات ومثلها برونزية، بعد 
أن تألق العبو ألعاب القوى المغربيين في تصدرهم قائمة الترتيب العالم 

لميداليات أم األلعاب. 

أنهى فريق الجيش الملكي موسمه الكروي باحتالل الرتبة 
الثالثة في جدول الترتيب، عقب انتصاره على ضيفه أولمبيك 
خريبكة بهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء 
أول أمس السبت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، 
 برسم منافسات الدورة 30 من البطولة الوطنية االحترافية. 
لصالحه  المباراة  نتيجة  العسكري«   « الفريق  وحسم 
سليم  رضــا  المهاجم  سجل  بعدما  األول،  الــشــوط  فــي 
طريق  عــن  ــمــبــاراة  ال عمر  مــن  الــعــاشــرة  الدقيقة  فــي 
إلى  المؤدية  الثالثة  الرتبة  لفريقه  ليؤمن  جــزاء،  ضربة 
القدم. لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  كأس  في   المشاركة 
وعقب هذه النتيجة، ظل فريق الجيش الملكي في المركز 
أولمبيك خريبكة في  فيما جاء  نقطة،   48 الثالث برصيد 

المركز الثامن برصيد 36 نقطة.
ويمكن القول إن الفريق العسكري قد حقق رهانه هذا 
الموسم، حيث كان يضع نصب عينه تأمين حضوره القاري 
للموسم الثاني على التوالي، وتعويض إخفاقه في النسخة 
الماضية، بعدما خرج مبكرا من السباق، علما بأنه توج 

المغرب  العرش، بعد تغلبه على  بلقب كأس  قبل أسابيع 
التطواني في لقاء النهائي.

خلق  في  الفاسي  المغرب  فريق  فشل  المقابل،  وفي 
من  تمكنه  خريبكية،  هدية  ينتظر  كــان  ألنــه  المفاجأة، 
االنقضاض على المركز الثالث، ألنه اكتفى بالتعادل داخل 
قواعده أمام الرجاء الرياضي، مساء السبت، من دون أهداف.
وخاض الفريق األخضر هذه المباراة في غياب عدد من 
ركائزه األساسية، ألسباب مختلفة، لكن العناصر البديلة 
قدمت عطاء محترما، فندت من خالله الشائعات التي سبقت 
التعليقات على  المواجهة، حيث ادعت مجموعة من  هذه 
تفويت  األخضر  الفريق  عزم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الجيدة  العالقة  إلى  بالنظر  الماص،  لفريق  المباراة  هذه 
إلى  الرجاء  إدارة  دفع  ما  الفريقين،  رئيسي  تجمع  التي 
إصدار بالغ نفت من خاللها هذه االدعاءات جملة وتفصيال.
وعقب هذه النتيجة، ظل فريق المغرب الرياضي الفاسي 
في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فيما جاء فريق الرجاء 

الرياضي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم 
الجمعة، بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم 
بالمعمورة )سال(، حفل استقبال على شرف أعضاء 
وأطر والعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 
داخل القاعة، المتوج مؤخرا بلقب النسخة السادسة 
من بطولة كأس العرب لكرة قدم داخل القاعة، الذي 
أحرزه في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية 
على حساب نظيره العراقي بثالثية نظيفة، ليرسخ 

بالتالي تربعه على كرسي الريادة إفريقيا وعربيا.
وفي كلمة بالمناسبة هنأ رئيس الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، العبي وأطر المنتخب 
الوطني لكرة القدم داخل القاعة بهذا اإلنجاز، الذي 
يعد الثاني على التوالي بعد اللقب الذي تم الفوز به 

السنة الماضية بمصر.
وأكد رئيس الجامعة أن التهنئة التي توصلت بها 
بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، من طرف جاللة 
الملك محمد السادس، مباشرة بعد تحقيق اللقب، »تعد 

لقبا جديدا »في مسارهم وإنجازا في تاريخهم الكروي.
للمنتخب  التقنية  واالطــر  العبي  لقجع  ووصف 
الوطني لكرة القدم داخل القاعة بالعائلة والنموذج 
الذي يجب أن يحتذى به، داعيا إياهم إلى مواصلة 
المكتسبات  على  للحفاظ  وتفان،  جد  بكل  عملهم 
الوطني  المنتخب  أن  على  مشددا  أكثر،  والتطور 
لكرة القدم داخل القاعة، الذي وصل اآلن إلى الرتبة 
التاسعة عالميا، »غير مسموح له بالعودة إلى الوراء«، 
مبرزا أن الجامعة ستوفر له جميع اإلمكانيات المادية 

واللوجستيكية لتطوير مستواه أكثر.
جدير ذكره أن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل 
القاعة ارتقى إلى المركز التاسع عالميا في الترتيب 
الذي أصدره، أول أمس األربعاء، الموقع المتخصص 
في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة، وبات 
رصيد المنتخب المغربي 1441 نقطة، علما بأنه حل 
السبت  يوم  الصادر  العالمي  التصنيف  في  عاشرا 

قبل الماضي.

الجي�ش الملكي ينهي المو�ضم في المركز الثالث ويوؤمن لنف�ضه م�ضاركة قارية جديدة

الجامعة تنظم حفل ا�ضتقبال على �ضرف 
منتخب كرة القدم داخل القاعة

وقع أشرف داري، العب الوداد الرياضي، يوم الجمعة األخير  عقدا يحمل بموجبه قميص نادي بريست 
الفرني ألربع مواسم المقبلة، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وقدرت مصادر مقربة من إدارة الفريق األحمر صفقة داري بحوالي 3.5 مليون دوالر، ليسجل بذلك واحدة 
من اكبر صفقات البطولة الوطنية لكرة القدم.

وكان الفريق الفرنسي، الذي دخل في منافسة قوية مع بعض الفرق الفرنسة والعربية، قد قدم في البداية 
عرضا بقيمة 2.5 مليون دورالر، قبل أن يرفعه أمام حدة المنافسة التي كانت تهدد إنهاءه لهذه الصفقة.

وأظهر داري حبا كبيرا لفريق الوداد، بعدما وافق قبل توقيع عقد التحاقه بالدوري الفرنسي على تمديد 
ارتباطه مع وداد األمة لثالثة مواسم أخرى، حتى يرفع من قيمة االستفادة المالية لفريقه األم، كما تنازل 
له عن جزء من مستحقاته المالية، التي يدين بها، حتى يمكنه من توفير سيولة مالية بإمكانها أن تحل 
مشاكله، السيما في ما يتعلق بالنزاعات مع العبيه القدامى، والتي كان من نتائجها حرمانه من دخول سوق 

االنتقاالت الشتوية.
وارتفعت أسهم أشرف داري بشكل كبير في سوق االنتقاالت، بعد تتويجه رفقة الفريق األحمر بلقبي دوري 

عصبة األبطال، والدوري االحترافي، فضال عن انضمامه للمنتخب الوطني األول.
وعاش داري صعوبات كبيرة قبل ثالث سنوات، خاصة بعد اإلصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط 
الصليبي، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، تحت إشراف الدكتور عبد الرزاق هيفتي، غاب معها 

عن المالعب لحوالي ستة أشهر، قبل أن يعود بعدها بتوهج كبير.
وفي سياق متصل، يحتمل جدا أن يغيب داري عن لقاء الخميس أمام الرجاء، برسم ربع نهائي كأس 
العرش، حيث كشفت مصادرنا أن إدارة الوداد تفضل عدم المغامرة بالالعب، تفاديا لتعرضه ألي إصابة 

يمكن أن تهدد الصفقة.

الفريق العسكري ينهي الموسم 
بحصيلة جيدة

اأ�ضرف داري يرحل عن الوداد 
بموجب �ضفقة قيا�ضية

المالكم حموت يتوج 
بالذهب المتوسطي

ع س ن / 2264 / اد
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خاص

ماهية الوضع السياسي بالبالد

الوضع  توصيف  األول  الكاتب  رفض 
السياسي بالغموض واللبس واملرتبك، مبرزا 
في هذا  الصدد  أن  الوضع السياسي يتسم 
املغربية  اململكة  أن  باعتبار  عادي،  بشكل 
في  االنتخابية  االستحقاقات  أجرت  قد 
واملؤسسات  الحكومة،  تشكيل  وتم  وقتها، 
جيد   استراتيجي  بشكل  تدبر  والبالد  قائمة، 
امللك،  لجاللة  السامية  التوجيهات  بفضل 
واملطلوب اليوم من كل واحد  القيام بأدواره  

ومسؤولياته  على الوجه األكمل.
إلى  املناسبة،  بنفس  األول،  الكاتب  وأشار 
والدفاع  واألمن  باالستقرار  تنعم  البالد  أن 
عن حقوقها بنوع من الندية، وتدبر عالقاتها 

الذي  والتقدم  النجاح  من  بنوع  الدولية 
انتصارات  وإحراز  الوطنية،  القضية  يخدم 

ديبلوماسية متتالية.

ملف الهجرة وحادث مليلية

الكاتب  الهجرة،سجل  ملف  بخصوص   
بنوع  امللف  يتعامل مع هذا  املغرب  أن  األول 
وحسب  واإلنسانية،  والعقالنية  املرونة،  من 
بالتسوية  قام  حيث  ملكية،   استراتيجية 
مهاجر  ألف   60 من  أكثر  لوضعية  القانونية 
بعدد  التمتع  لهم  خول  ما  إفريقيا،  دول  من 
والتعليم  والسكن  الصحة  في  الحقوق  من 

والتكوين.
وأبرز  الكاتب األول أن املغرب يعتبر إحدى 
بفضل  الهجرة،   مجال  في  املرجعية  الدول 
للمؤتمر  واحتضانه  ومواقفه  مجهوداته 
العاملي للهجرة والتنمية بمراكش، مؤكدا في 
قضية  يعتبر  امللك  أن جاللة  على  الباب  هذا 
الهجرة، قضية إنسانية ويدافع عنها في كل 

املحافل الدولية.
وقع  ما  أن  إلى  للحزب  األول  الكاتب  ونبه 
في  مليلية، يريد البعض أن يستغله ألغراض 
سياسية في إشارة واضحة للجارة الشرقية  
من  به  تقوم  ما  الجميع  يعرف  التي  الجزائر 
شرق  اتجاه  في  املهاجرين  لعبور  تسهيالت 
املغرب، الفتا النظر  الى أنه خالل االقتحام، 
لألسلحة  حاملني  املهاجرون  هؤالء  كان 
وعنفا  فوضى  خلف   ما  والعصي،  البيضاء 

وإصابات.

احلكومة واالحتقان االجتماعي

أن االتحاد  للحزب على  الكاتب األول  شدد 
معارضة  ينهج  الشعبية  للقوات  االشتراكي 

سياسية مسؤولة، معارضة ال تتصيد األخطاء 
وال  البالد،  خصوم  تخدم    التي  السياسية 
يمكن للحزب أن ينهج املزايدات السياسية في 
الكبدة  »عندنا  للبالد،  العليا  املصلحة  مقابل 

على البالد«
أن  إلى  االشتراكي  االتحاد  قائد  وأشار 
بالنظر  جدا  صعب  االجتماعي  الوضع  
للظرفية الدولية، ومشوب بنوع من االحتقان 
الضروري،   من  بات   لذلك  لالرتفاع،  املرشح 
يشدد ذ لشكر، اتخاذ إجراءات إضافية تتدخل 
الشركات  بأرباح  يتعلق  ما  في  الدولة  فيها 
املستثمرة  في  املحروقات، وكذا  التنازل عن 
جزء من فائض الضريبة املتعلق باملحروقات، 
داعيا في نفس اآلن الى  القيام بمجهود كبير  

في ما يتعلق بصندوق املقاصة.

التعديل احلكومي

يتعلق  سؤال  على  رده  معرض  في 
بالتعديل الحكومي املرتقب، أكد الكاتب األول  
لالتحاد االشتراكي على أن التعديل الحكومي 
من اختصاص جاللة امللك حسب املقتضيات 
الدستورية، موضحا  أن التعديل الحكومي ال 
األولى إذا ما  يمكن أن يحدث إال في حالتني: 
االئتالف  في  املشاركة  األحزاب  أحد  انسحب 
الحكومي، وفي الحالة الثانية، يمكن أن يؤدي 
الوضع االقتصادي واالجتماعي املتأزم بفعل 
هذه الظرفية الدولية الصعبة وتداعياتها الى 
مقلق،   و  صعب  واجتماعي  سياسي  وضع 
من  حكومي  تعديل  يطرأ  أن  باإلمكان  وهنا 
أجل أن يتحمل هذه األعباء الحكومية الثقيلة.

التغول احلكومي

سجل الكاتب األول للحزب على أن التغول 

حكوميا  تغوال  بالفعل  أصبح  الثالثي،  
داعيا  املعلومات،  في  حتى  وتغوال  حقيقيا، 
رئيس الحكومة للتحاور مع أحزاب املعارضة.

معرض  في  للحزب،  األول  الكاتب  وأوضح 
في  نكون  أن  »اليهم  سؤال،  على  له  رد 
لخدمة  سيان  األمر  الحكومة،  أو  املعارضة 
والشعب  الوطن  تخدم  أن  وباإلمكان  البالد، 

من أي موقع كان«.

االحتاد االشتراكي أكثر قوة اليوم

االتحاديات  أن  للحزب  األول  الكاتب  أكد 
يقرر   أن  كان  ألي  يسمحوا  لن  واالتحاديني 
االشتراكي  االتحاد  أن  إلى  مشيرا  مكانهم، 
كل  وأصبح  قوة وصالبة،  أكثر  أصبح  اليوم 
واحد داخل الحزب يعبر عن رأيه بكل حرية 

ومسؤولية.
وشدد  ذ. إدريس لشكر على أن االتحاديات 
السياسي  موقفهم  عن  عبروا  واالتحاديني 
والتنظيمي أثناء التحضير للمؤتمر الوطني 
الحادي عشر، وخالل انعقاد املؤتمر، بل قالوا  
كلمتهم ولم يكن أي منهم في موقف الحياد، 
حيث عبر أعضاء املكتب السياسي والكتابات 
البرملانيان  والفريقان  واإلقليمية  الجهوية 
عن مواقفهم بخصوص كل القضايا الحزبية 

املطروحة على املؤتمر.
وأوضح الكاتب األول أن الحزب ذاهب في 
املؤتمر  فبعد  الحزبية.  أداته  وتمنيع  بناء 
الوطني الحادي عشر وانتخاب الكاتب األول 
واملصادقة على الئحة املكتب السياسي والئحة 
املراقبة  ولجنة  واألخالقيات  التحكيم  لجنة 
املالية واإلدارة واملمتلكات، وانتخاب رؤساء 
ومكاتب الكتابات الجهوية، »نحن اآلن بصدد 
التحضير املتوازي للمؤتمر الوطني  للمنظمة 
واملؤتمر  االتحاديات،  للنساء  االشتراكية 

الوطني التاسع للشبيبة االتحادية«.
وفي رد على سؤال حول عدد أعضاء املكتب 
السياسي املنتخب لحزب االتحاد االشتراكي 
األول  الكاتب  تساءل  الشعبية،   للقوات 
كان  إن  الديمقراطية  يضير  ماذا   »: للحزب 
بمبدأ  الشباب  تمثيلية  اليوم:  موسعا  العدد 
مقاربة  بمبدأ  النساء  وتمثيلية  التشبيب، 
ال  كي  الجهات  وتمثيلية  االجتماعي،  النوع 
يقتصر املكتب السياسي على مدن املركز،  وأن 
ومجتمعية؟«،  علمية  وقدرات  كفاءات  يضم 
للحزب  السياسي  باملكتب  مثاال   وساق 
واألحزاب  اإلسباني،  االشتراكي  العمالي 

االشتراكية في العالم.

 الكاتب األول للحزب يف برنامج  »بدون لغة خشب«

اإدري�س ل�صكر ينتقد التوا�صل الحكومي ويدعو رئي�س 
الحكومة للتحاور مع اأحزاب المعار�صة

املغرب   يتعامل 
مع ملف الهجرة 
وفق استراتيجية 
ملكية،   وبنوع من 
املرونة والعقالنية 
واالنسانية

ال ميكن للحزب 
أن ينهج املزايدات 
السياسية يف 
مقابل املصلحة 
العليا للبالد، 
»عندنا الكبدة 
على البالد«

الظرفية االقتصادية الدولية الصعبة تستدعي تدخل الدولة لنزع فتيل التوتر واالحتقان االجتماعي

انتقد إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية،  التواصل للحكومي،  داعيا رئيس الحكومة إلى التحاور مع أحزاب 
المعارضة، خاصة أن هناك عدة قضايا أساسية شهدتها البالد تستوجب ذلك.

وأضاف الكاتب األول الذي حل ضيفا على برنامج »بدون لغة خشب«  الذي يقدمه رضوان الرمضاني، أن  رئيس الحكومة لم يقم بأي مجهود تجاه 
المعارضة من أجل الحوار في قضايا أساسية مرت على البالد، خاصة أن هناك مبادرات سابقة كانت تصب في هذا االتجاه بحضور وزير الداخلية 

ووزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ذات السياق، عاب الكاتب األول على بعض أعضاء الحكومة،  طريقة تواصلهم  في عدد من القضايا األساسية  التي تهم المواطن 

المغربي،  وبإمكانها أن تثير احتقانات اجتماعية إضافية، في ظرفية مساعدة على ذلك.

مكتب الرباط: 

عبدالحق الريحاني

افتتحت، مساء أول أمس السبت بالمركب الرياضي األمير موالي 
)المغرب  للسيدات  اإلفريقية  األمم  كأس  بطولة  بالرباط،  اهلل  عبد 
حضره  اإلفريقي،  بالعمق  المغرب  يربط  متميز  بحفل   ،)2022  –
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، ورئيس 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم الجنوب إفريقيي باتريس موتسيبي.

وتشهد نسخة » المغرب 2022 »، التي ستتواصل إلى غاية 23 
يوليوز الجاري، ألول مرة، مشاركة 12 فريقا بدال من 8.

وتعد هذه النسخة بالشيء الكثير، بالنظر إلى أن المتأهلين لنصف 
النهائي األربعة سيحصلون على تذاكرهم مباشرة، وللمرة األولى، 

لكأس العالم المقبلة في أستراليا ونيوزيلندا صيف 2023.
وتم تنظيم حفل االفتتاح قبيل المباراة، التي جمعت المنتخب 
الجولة  البوركينابي، برسم  النسوية ونظيره  القدم  لكرة  المغربي 

األولى من المجموعة األولى.
أحيته  بحفل  دقيقة  عشرين  لحوالي  دام  الذي  الحفل،  واستهل 
الجمهور  حماس  ألهبت  التي  بنشليخة،  منال  المغربية  المطربة 

بأغانيها الشبابية.
اإلفريقية،  التقاليد  من  ينهل  موسيقي  بتنظيم عرض  تميز  كما 
وحفل لأللعاب النارية أضاءت جنبات المركب الرياضي موالي عبد 

اهلل بالرباط، إضافة إلى استعراض لتكريم المرأة اإلفريقية.
وهكذا، ستتجه أنظار عشاق كرة القدم النسوية إلى المغرب الذي 

سيستضيف هذه النسخة خالل الفترة من 2 إلى 23 يوليوز المقبل، بمشاركة 
12 منتخبا. وألول مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت عام 1991، ستتأهل 
المنتخبات األربع األولى مباشرة لنهائيات كأس العالم بأستراليا ونيوزيالندا 

صيف عام 2023.
وأوقعت قرعة نهائيات بطولة إفريقيا لكرة القدم للسيدات )المغرب 2022(، 
 77( المغربي  المنتخب  بالرباط،  الماضي  أبريل  التي جرت عملية سحبها 
عالميا( في المجموعة األولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو )137 عالميا( 

والسينغال )89 عالميا( وأوغندا )157 عالميا (.

وتجرى المباريات موزعة على مالعب المجمع الرياضي األمير 
موالي عبد اهلل، والمركب الرياضي ولي العهد األمير موالي الحسن 

بالرباط، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
التظاهرة  في هذه  أداء متميز  تقديم  المنتخبات على  ولتحفيز 
عن رفع  القارية، أعلنت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( 
القيمة المالية اإلجمالية لجوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 

بنسبة 150 بالمائة.
وذكرت الكاف في بيان على موقعها اإللكتروني يوم السبت أنه 
القدم  كرة  بجعل  القارية  الكروية  الهيئة  التزامات  مع  »انسجاما 
أعلن  العالمي،  الصعيد  على  تنافسية  أكثر  إفريقيا  في  النسائية 
رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن زيادة بنسبة 150 بالمائة في 
مجموع جوائز كأس األمم األفريقية »توتال إينرجي المغرب 2022«.

وبالتالي سيرتفع مجموع قيمة جوائز البطولة من 975 ألف دوالر 
إلى مليونين و 400 ألف دوالر أي بزيادة بلغت 1،5 مليون دوالر.

المكتب  أن  إلى  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  بيان  وأشار 
التنفيذي للكاف وضع النهوض بكرة القدم النسائية كأحد األولويات 

الرئيسية للسنوات القادمة.
وسيحصل الفائز في هذه النسخة من كأس األمم األفريقية على 
مبلغ 500 ألف دوالر بزيادة بلغت 300 ألف دوالر، حيث كان الفائز 

بهذه الكأس في السابق يحصل فقط على 200 ألف دوالر.
وبالنسبة للمنتخب الوصيف فسيحصل على 300 ألف دوالر مقابل 175 
ألف   225 مبلغ  على  النهاية  نصف  طرفا  يحصل  بينما  سابقا،  دوالر  ألف 

دوالر لكل منتخب.

استهل المنتخب الوطني النسوي مشواره في نهائيات 
بفوز  بطولة إفريقيا لكرة القدم للسيدات )المغرب 2022( 
على منتخب بوركينافاسو بهدف دون رد، في المباراة التي 
جمعت بينهما مساء أول أمس السبت على أرضية ملعب 

عبد  موالي  األمير  الرياضي  الرباط، المجمع  في  ف����ي اهلل 
المباراة االفتتاحية، والتي تنافس فيها لبؤات األطلس ضمن 
السينغال  منتخبي  أيضا  تضم  التي  األول��ى،  المجموعة 

وأوغندا.
ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز إلى عميدته غزالن 
شباك، التي سجلت الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 30 

من الجولة األولى.
المغربي  المنتخب  العبات  أهدرت  الجولة  هذه  وخالل 

مجموعة من فرص التسجيل، إما بسبب التسرع أمام شباك 
الخصم أو تألق حارسة مرمى المنتخب البوركينابي.

ولم يحالف الحظ المهاجمة المغربية المتألقة روسيال عيان 
في بلوغ المرمى، بالرغم من مناوراتها من مختلف الجبهات 
مدعومة بالجناح فاطمة تاكنوات والعبة خط وسط الميدان 
الميدان سلمى أماني، التي كانت قريبة من تسجيل هدف 

التقدم في وقت مبكر.
الوطني  الناخب  كتيبة  حافظت  الثاني،  الشوط  وخالل 
رينالد بيدروس على تقدمها، لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب 

الوطني المغربي بهدف دون رد.
وتم اختيار المغربية غزالن شباك كأفضل العبة في المباراة.
وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب المغربي النسوي ترتيب 

المجموعة األولى )3 نقاط(.
وسيواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية بالمجمع 
الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط نظيره األوغندي يوم 

غد الثالثاء، على أن ينهي التزاماته داخل هذه المجموعة 
بلقاء السينغال يوم الجمعة المقبل.

الثالثة  الدورة  نهائيات  يحتضن  وهو  المغرب،  ويتطلع 
عشرة لكأس من هذه البطولة القارية، إلى كسب رهان التنظيم 
وتتويج مشاركته الثالثة في نهائيات هذا العرس اإلفريقي 

بإحراز أول لقب في تاريخ الكرة المغربية.
اإلمكانيات  كل  وفرت  التي  القدم،  كرة  جامعة  وتصبو 
الكأس  لهذه  »أفضل دورة  إلى تنظيم  المالئمة،  والظروف 
القارية في تاريخ الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم«، حيث 
تعتبر أن اختيار المغرب الحتضان المنافسات يعد بمثابة 
تتويج للمملكة على المجهودات التي بذلتها في السنوات 

الماضية لتطوير كرة القدم النسوية.
الصعيد  على  النسوي  الوطني  الفريق  تجربة  أن  يذكر 
القاري تنحصر في مشاركتين فقط )اإلقصاء من الدور األول 

سنتي 1998 و2000(.

إنفانتينو يشيد بقدرات المغرب في 
تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية

أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مساء 
السبت في مدينة سال، على أن اختيار الكونفدرالية االفريقية 
لكرة القدم المغرب الحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 

في كرة القدم هو شهادة اعتراف بقدرات المغرب الهائلة.
وصوله  عقب  للصحافة،  تصريح  في  انفانتينو  واعتبر 
إفريقيا  أمم  كأس  افتتاح  لحضور  سال   – الرباط  مطار  إلى 
للسيدات في كرة القدم أن المغرب »ليس فقط بلد كبير في 
مجال كرة القدم، بل هو بلد أشرف بنجاح على تنظيم العديد 

من التظاهرات الرياضية«.
وقال المتحدث ذاته »كأس أمم إفريقيا للسيدات في كرة 
القدم تكتسي بالنسبة لنا أهمية كبيرة، وهذا سبب تواجدي 
هنا في المغرب«، مبرزا أن كرة القدم النسوية »تشهد حاليا 
تطورا غير مسبوق ،مع إجراء كأس العالم السنة المقبلة في 

أستراليا ونيوزيلندا«.
ولم يفت إنفانتينو التنويه بالمجهودات التي يقوم بها رئيس 
جامعة كرة القدم، الذي يدير بنجاح متواصل شؤون الجامعة ».

وخلص إلى القول »أنا مسرور بتواجدي في المغرب لحضور 
حفل افتتاح هذه التظاهرة القارية الكبيرة وألستمتع بالمباراة 

االفتتاحية«.
وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية 
االفريقية لكرة القدم »كاف«، قد حل بدوره صباح السبت بمطار 
إفريقيا  أمم  لكأس  االفتتاحية  المباراة  الرباط سال لحضور 
للسيدات ، التي جمعت المنتخب المغربي النسوي بنظيره 

البوركينابي .

حدث غير مسبوق في بطولة 
أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، يوم السبت، تطبيق 
تقنية حكم الفيديو المساعد »فار«، في مباريات بطولة كأس 

األمم اإلفريقية للسيدات، التي تتواصل فعالياتها بالمغرب.
وقال »الكاف« في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن بطولة 
األمم اإلفريقية للسيدات »ستكون رائدة بالفعل في كل شيء، 
حيث ستشهد للمرة األولى استخدام تقنية الفيديو في جميع 

المباريات، البالغ عددها 28«.
وأضاف: »هذه خطوة جريئة في االتجاه الصحيح.. فمع 
نمو كرة القدم للسيدات في إفريقيا، من المهم أن نعتمد أحدث 

االتجاهات والتكنولوجيا لتعزيز اللعبة«.
المباريات  حكام  أفضل  من  بعض  »لدينا  البيان:  وتابع 
أساسي  أمر  وتطويرهم  وتدريبهم  المغرب،  في  بإفريقيا 

بالنسبة لنا«.
بطوالت  كل  في  الفيديو  تقنية  استخدام  »كان  واختتم: 
رئيس  موتسيبي،  باتريس  الدكتور  أولويات  من  )الكاف(، 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم وذلك منذ توليه منصبه في العام 

الماضي«.

ديربي كأس العرش يوم 
الخميس بمركب محمد الخامس

الرجاء  التقليدي  غريمه  الرياضي  ال��وداد  فريق  يواجه 
الرياضي يوم الخميس المقبل، انطالقا من الساعة السادسة 
مساء على أرضية المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار 
الكروي  للموسم  العرش  كأس  نهائي  ربع  برسم  البيضاء، 

. -  2021
 وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أول أمس 
السبت، عن برنامج دور ربع نهائي كأس العرش والذي سيجمع 
الرياضية  الجمعية  مضيفه  مع  بركان  نهضة  فريق  أيضا 

المنصورية انطالقا من الساعة التاسعة مساء.
وكان فريق الفتح الرباطي قد تأهل إلى دور نصف نهائي 
كأس العرش، عقب فوزه على ضيفه االتحاد الرياضي التوركي 

بثالثة أهداف لواحد، برسم ربع نهائي هذه المسابقة.
من جانبه، حجز فريق يوسفية برشيد تذكرة العبور إلى دور 
نصف النهائي عقب فوزه خارج ميدانه على المغرب الفاسي 

بهدفين دون رد، برسم دور الربع.

إبراهيم العماري

: روسيال عيان مل تجد طريقها إىل الشباك

المنتخب 
الن�سوي 

ي�ستهل بطولة 
اأمم اإفريقيا 

بانت�سار ثمين

يراهن على عاملي األرض والجمهور للظفر باللقب

ألقل  المغربي  المنتخب  انهزم 
من 18 سنة أمام نظيره االيطالي 
بهدفين لواحد، في المباراة التي 
على  السبت  مساء  جمعتهما، 
أرضية ملعب »سيق« في وهران، 
منافسات  نهائي  نصف  برسم 
المدرجة  »رجال«،  ال��ق��دم  ك��رة 
ضمن دورة ألعاب البحر األبيض 
المتوسط )وهران 2022 (، ليالقي 

نظيره التركي في مباراة تحديد 
البرونزية. الميدالية   صاحب 

سباقا  اإليطالي  المنتخب  وكان 
للتهديد، من خالل انفراد في الدقيقة 
13، تصدى لها الحارس المغربي، 
بعد  الوطني،  المنتخب  رد  فيما 
لها  ت��ص��دى  بتسديدة  دق��ي��ق��ة، 
إي��ط��ال��ي��ا، لتمر  ح���ارس م��رم��ى 
 الكرة على بجانب القائم األيمن.

المحاولة   ،22 الدقيقة  وشهدت 
ان��ف��راد  بعد  للمغرب،  األخ��ط��ر 
لكن  ب��اع��الل،  اهلل  عبد  ل��الع��ب 
 حارس مرمى إيطاليا تصدى للكرة.

وعاد المنتخب المغربي، لتهديد 
من  برأسية  اإليطاليين،  مرمى 
ال��م��ه��اج��م ع��م��ر ال���ص���ادق، لكن 
 الحارس اإليطالي واصل التألق.

تواصلت  الثاني،  الشوط  وف��ي 

ال��ت��ه��دي��دات م���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن، 
 ،56 ال��دق��ي��ق��ة  ت��ع��رف  أن  ق��ب��ل 
طريق  ع��ن  إليطاليا  ه��دف  أول 
أن  قبل  راي��م��ون��دو،  أنطونيو 
ليضيف  ذات����ه  ال��الع��ب  ي��ع��ود 
.63 الدقيقة  في  الثاني   الهدف 
وفي الدقائق األخيرة من المباراة 
من  المغربي،  المنتخب  تمكن   ،
تقليص الفارق من نقطة الجزاء، 

خاليفي،  ي��اس��ي��ن  ط��ري��ق  ع��ن 
المنتخب  بفوز  المقابلة  لتنتهي 
 اإلي��ط��ال��ي ب��ه��دف��ي��ن ل���واح���د .

المغربي   المنتخب  وي��ض��رب 
في  التركي،  نظيره  مع  مواعدا 
الميدالية  تحديد صاحب  مباراة 
البرونزية، في حين يشهد اللقاء 
المنتخب  م��واج��ه��ة  ال��ن��ه��ائ��ي، 

الفرنسي ضد نظيره االيطالي.

سيكتفي بالمنافسة على البرونزية خروج منتخب الشبان من السباق على الذهب المتوسطي

كأس إفريقيا لألمم للسيدات

 من حفل االفتتاح

 منتخب الشبان يبحث عن تكرار إنجاز الدورة املاضية

الـريـــاضي
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجريوليوزذوالحجةاأليام

040404:3613:4017:1920:4922:20اإلثنين

050504:3713:4017:2020:4922:20الثالثاء

060604:3713:4117:2020:4922:20األربعاء

070704:3813:4117:2020:4922:19الخميس

080804:3913:4117:2020:4822:19الجمعة

090904:3913:4117:2020:4822:18السبت

101004:4013:4117:2020:4822:18األحد

المهدي المقدمي
انتخبت، يوم الخميس الماضي في فرنسا، رشيدة كغواط كمستشارة محلية 
لبلدية »إيفري سور سين« الواقعة في مقاطعة »فال دو مارن«، في منطقة »إيل 
دوفرونس«، على رأس ما يقرب من 60 ألف نسمة تقطنها. وناهضت خالل كلمتها 
بالمناسبة رغبة عمدة البلدية التعاون مع ميليشيات البوليساريو اإلرهابية 
ومد يد المساعدة لها، وهو ما لم تتقبله رشيدة كعواط من جهتها، وتوجهت 

في كلمتها إلظهار حقيقة ما سمي في المجلس ب«الصديق« الصحراوي.
  وقالت رشيدة كغواط إن »المخيمات التي ذكرها زمالؤها على أنها تجمعات 
إنسانية تتوفر فيها الشروط المناسبة للعيش، ليست إال تجمعات بشرية تخلو 
من أي أساسيات للعيش الكريم، وتتجاوز ذلك لمنع تطبيق أو توفير ولو حق 
»ليست إال  بسيط من حقوق اإلنسان«، وعلى أنها في نفس سياق حديثها، 
مناطق يصعب حتى الحديث عنها بإيجابية لما يعيشه فيها ساكنتها من ذل ال 
يوصف، وأن التضخيم من إيجابية الموضوع أو تحويل تلك المناطق العشوائية 

صوريا إلى ما يشبه الجنة لمقيميها«، أمر تعجبت منه رشيدة كعواط. 
)و هو كذبة  »ما يصفونه    وذكرت زمالءها الحاضرين في المجلس، أن 
ب«الجمهورية الصحراوية«، ليست إال كيانا واهنا غير معترف به  ليس إال( 
من أي تكتل دولي يحترم نفسه وفي المقام األول »األمم المتحدة« ثم »االتحاد 
األوروبي« وأخيرا من »فرنسا«، والذين ال يعترفون بما يسمى ب«الجمهورية 
الصحراوية« وال بمن يقف من ورائها )قاصدة جبهة البوليساريو اإلرهابية(، 
والتي أسست لكيان ال هوية له، سواء أكان ذلك محليا أو إقليميا أو حتى دوليا.
  وتستسرل أيضا، أنها ال تزال غير قادرة على فهم الرغبة الملحة من لدن عمدة 
البلدية في توقيع اتفاق تعاوني واهن، مع ممثل لما تراه )ونحن أيضا( كيانا 
غير واقعي وغير موجود أيضا، كما الحال في رغبة األخير وبعض المناوئين 
له في التعامل مع جهة ال تعترف بها فرنسا، وعن إن ما كان سيوقع أيضا مع 
الميليشيات الكولومبية إن لزم األمر؟ مذكرة إياه وغيره بأنه لن ينفع ذلك مع 

األخيرة، ال ينبغي له ذلك مع ممثل الكيان الصحراوي الوهمي.
  وتساءلت بخصوص النوايا الخفية لعمدة البلدية من ضرورة التوقيع 

الصحراوي  الكيان  ممثل  وبين  بينه  هذه  الصداقة«  »اتفاقية  على  السريع 
لالنخراط  يطمح  كونه  ومن  فقط،  البوليساريو  يمثل  بأنه  وعلمها  الوهمي، 
في أعمال إنسانية ال أساس لها من الصحة، يعلم هو وداعموه بأن لها مآرب 
أخرى تصب في مصلحة من يمثلهم ممثل البوليساريو، ولن تنعكس بشيء 
من الخير على ساكنة المناطق الصحراوية، وعلى أن عليه اإلفصاح عن النية 
الحقيقية وراء التشجيع على تنفيذ هذه المبادرة، وضرورة توضيح من هم 
البوليساريو بكل حيادية تستند للمعطيات الحقيقية غير المبهرجة، وليس 

ما يحاول التصوير له من لدنه.
  واستمرت قائلة بأن الحقيقة موجودة أمام أعين الجميع، وأن من تطبلون 
له على أنه كيان حقيقي يعمل إنسانيا من أجل مصلحة الشعب الصحراوي في 
تندوف وغيرها، ليس إال أداة تطمح الستغالل كل حبة رمل من أجل مصالحهم 
الشخصية، استناذا للكم الهائل من التقارير غير الحكومية الصريحة حول 
معاناة الشعب الصحراوي في تلك المخيمات المغيبة في حقيقتها إعالميا 

الذي  من لدن البوليساريو، أقدمها كان التقرير الخاص ب«دانييل ميتيرون« 
يعود ل20 سنة مضت ! 

وواصلت رشيدة كعواط في ذكر كل كبيرة وصغيرة من الصفحة السوداء 
لهذه الجبهة اإلرهابية وتعاملها المشين مع الصحراويين هناك، وما شابه من 
عمليات اختالس وسرقة ونهب للممتلكات والمواشي.. وصوال لعمليات التعذيب 
واالغتصاب والقتل، وغيرها مما ال يصح وصفه إال ب«جرائم الحرب« في المنطقة، 
والتي ال يصح إال معاقبة الجناة عليها، وليس مد يد الصداقة والتعاون معهم ! 
كما أشارت إلى عديد من الصور والوثائق التي كانت بحوزتها، والتي تشير إلى 
كم الجرائم التي تقوم بها البوليساريو )من بينها تجنيد األطفال واالتجار في 
البشر( متسائلة : هل هم حقا من ترغبون أن نمد يد الصداقة والتعاون إليهم؟
  وعرجت بعدها المتحدثة، إلى مساءلة كل من لديه الرغبة في التعاون مع 
هل تعلمون أين يقع مكان  البوليساريو، بسؤال بسيط أسكت الجميع وهو : 
كل هذه األحداث والفظائع؟ هل لديكم فكرة عن الموقع الدقيق لمن ترغبون  في 
مساعدتهم على خريطة المنطقة؟، مجيبة : أجزم بما ال يدع مكانا للشك، أنكم 
تجهلون موقع البوليساريو في خريطة المنطقة، وهذا جلي مما يرتسم على 
وجوهكم من معالم الحيرة والتعجب واالستغراب ! إذن فكيف لكم أن تتعاونوا 
مع جهة واهنة ال تعلمون أين تقع حتى؟ متسائلة بشيء من السخرية ممزوج 

بنبرة غاضبة.
ولتختم كلمتها، بأن من ترغبون )جبهة البوليساريو اإلرهابية( في دعمه، 
الضرورية واألساسية عن عدد ساكنته !؟ وأن  المعلومات  لكم حتى  يوفر  ال 
هذه المعلومة التي يتحفظ عليها منكم، من لدن القائمين على الجبهة، يمنعون 
تحصيل عدد ساكنة المخيمات والمنطقة منذ ما يزيد عن األربعة عقود، وليست 
هذه كلماتي بل هي قادمة من لدن الجمعيات وتقاريرها المختصة بهذا الشأن.. 
هذه  بطش  من  المنطقة  ساكنة  تحرير  على  العمل  بضرورة  حديثها،  منهية 
الجماعة اإلرهابية، بدال من دعم األخيرة على حساب ساكنة المنطقة التي تعرف 
التشريد وهضم الحقوق، وأنها وبالنيابة عن حزبها السياسي لن تكون »شريكة 
في زيادة تفاقم الوضع غير اإلنساني لساكنة المنطقة، وأيضا في  وحزبها« 

هضم حقوقهم ممن يصفون أنفسهم باألصدقاء !

في الواجهة04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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لويس  اإلسباني، خوسي  والهجرة  االجتماعي  واألمن  اإلدماج  وزير  أكد 
إسكريفا، أن المغرب يواجه »وضعا معقدا للغاية« في مواجهة مافيات الهجرة 

غير الشرعية والتحكم في تدفقات الهجرة.
وأوضح إسكريفا خالل لقاء نظم من طرف مؤسسة »بيري تاريس«، أول 
أمس السبت ببرشلونة، أن المغرب يعاني من تداعيات الوضع الصعب في 

بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي تعاني من الحرب والمجاعة.
الذي  المغرب«،  في  الوضع  فهم  »ينبغي  اإلسباني،  المسؤول  وبحسب 

يواجه ضغطا شديدا للهجرة.
وشدد الوزير على أن »العمل الذي يقوم به المغرب ليس بالسهل«، الفتا 

إلى أن السلطات المغربية تواجه وضعا »معقدا للغاية«.
وأكد إسكريفا، من جهة أخرى، على أهمية »إظهار أكبر قدر من التعاطف 
والحساسية تجاه ظاهرة الهجرة وما تعنيه«. ومنذ محاولة االقتحام الجماعي 
للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، التي تسببت في تدافع شديد 
المسؤولين  من  العديد  دعا  السياج،  أعلى  من  مميتة  ووقوع حاالت سقوط 
اإلسبان إلى مصاحبة جهود المغرب، الذي يتحمل مسؤولياته كاملة في تدبير 

الهجرة، وذلك قصد حماية حدوده وكبح تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
الدعم  تقديم  إلى  دعا  قد  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  وكان 

للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد السيد سانشيز، الذي حل ضيفا على برنامج »هوي بور هوي« على 
إذاعة »كادينا سير«، أن »المغرب، كبلد عبور، يعاني من إشكالية الهجرة غير 
الشرعية، وعلينا مساعدته في التصدي لمافيات االتجار بالبشر والتحكم في 

تدفقات الهجرة«.
وأشارت آخر حصيلة لمحاولة العبور بالقوة، إلى تسجيل 23 حالة وفاة 
من بين المهاجرين غير الشرعيين وإصابة 140 من أفراد القوات العمومية 
مرشحي  قبل  من  غير مسبوق  عنف  استخدام  عرفت  وقد  متفاوتة.  بجروح 
الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات األمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي 
ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.  وأبدى هؤالء المرشحون للهجرة غير 
الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات واألدوات الحادة، مقاومة 
عنيفة لقوات األمن، الذين تعبئوا لمنعهم من عبور السياج، كما تظهر ذلك 
الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.

هجرة غير �ضرعية.. وزير اإ�ضباني يوؤكد اأن المغرب يواجه »و�ضعا معقدا للغاية«  وزارة ال�ضحة تو�ضي باعتماد 
جرعة رابعة من اللقاح الم�ضاد 

لفيرو�س كوفيد19 

أوصت وزارة الصحة والحماية االجتماعية باعتماد جرعة 
رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد - 19 لكبار السن 
الحماية  لضمان  وذلك  المراضة،  عوامل  ذوي  واألشخاص 

من هذا الفيروس.
أن هذا  لوزارة الصحة والحماية االجتماعية  وذكر بالغ 
القرار يأتي في إطار تحديث االستراتيجية الوطنية للتلقيح 
ضد فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تحصين المكتسبات 
التي حققتها بالدنا في مواجهة جائحة كوفيد19-، وفي ظل 
التطورات األخيرة التي تميز الوضعية الوبائية. ودعت الوزارة 
في هذا الصدد، وبناء على توصيات اللجنة العلمية، األشخاص 
الذين تفوق أعمارهم 60 سنة –على وجه الخصوص- وكذا 
األشخاص البالغين 18 سنة فما فوق، والذين يعانون من 
عوامل المراضة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس 
كوفيد19- بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة.
كما دعت الوزارة األشخاص غير المطعمين بشكل كامل 
إلى اإلسراع بأخذ جرعة ثالثة معززة بعد مرور أربعة أشهر 
الذين  األشخاص  أن  إلى  مشيرة  الثانية،  الجرعة  أخذ  من 
تم تأكيد إصابتهم بفيروس كوفيد19- حديثا يمكنهم تلقي 
جرعة تذكيرية بعد األسابيع األربعة التي تلي انتهاء فترة 

اإلصابة بالفيروس.
وتؤكد وزارة الصحة والحماية االجتماعية على المواطنات 
ارتداء  الوقائية من  بالتدابير  التقيد  والمواطنين بضرورة 
للكمامات بشكل سليم في األماكن العمومية المغلقة والتجمعات 
البشرية، مع الحفاظ على غسل األيدي والتباعد الجسدي، وال 
سيما خالل مناسبتي عيد األضحى المبارك والعطلة الصيفية 
للحفاظ على وضع ٱمن للجميع وتجنب أي انتكاسة وبائية.

منظمة العفو الدولية تدعو ال�ضلطات 
الجزائرية اإلى الإفراج الفوري وغير 

الم�ضروط عن معتقلي الحراك
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى اإلفراج 
266 ناشطا  الفوري، دون قيد أو شرط ، عن ما ال يقل عن 
الحراك  مظاهرات  في  مشاركتهم  بسبب  سجنوا  ومحتجا 

االحتجاجية.
وأوضحت المنظمة أن هؤالء سجنوا، أيضا، بسبب انتقادهم 
للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم 

مع المعتقلين.
وذكر ذات المصدر أن هيئات رقابية محلية أكدت في ماي 
في  يقبعون  2022 أن ما ال يقل عن 266 ناشطا ومتظاهرا 
حرية  في  لحقوقهم  ممارستهم  لمجرد  الجزائرية  السجون 
التعبير والتجمع، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطات أن 

تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إلى هؤالء.
ونقل المصدر عن آمنة القاللي، نائبة مديرة المكتب اإلقليمي 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة توضيحها أنه 
»يجب وضع حد لالحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين«، 
قائلة »من المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام 
لمجرد  األف��راد  لمقاضاة  للغاية  فضفاضة  قمعية  قوانين 

ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع«.
رهن  يحتجزون  المتظاهرين  من  العديد  أن  إلى  وأشارت 
الحبس االحتياطي لفترات طويلة جدا من الزمن، بينما حكم 
بتهم  سنوات  خمس  إلى  تصل  لمدة  بالسجن  آخرين  على 
فضفاضة وملفقة مثل »المساس باألمن أو المصلحة الوطنية، 
عمومي  موظف  و«إهانة«  الوطنية«،  بالوحدة  و«المساس 
و«التحريض« على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة 

واإلرهاب.
ووفق المسؤولة، ف«بعد مرور 60 سنة على حصول الجزائر 
على االستقالل، ال تزال الحريات األساسية وحقوق اإلنسان 

تتعرض للتجاهل أو االنتهاك أو التقويض عمدا«.
وذكرت بوفاة معتقل الحراك، حكيم دبازي، يوم 24 أبريل 
الماضي في الحجز في ظروف غامضة، موضحة أن دبازي 
وضع رهن الحبس االحتياطي منذ فبراير 2022 بعد مشاركته 
منشورا على »فيسبوك« من صفحة أخرى دعا فيه إلى التظاهر 

لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثة النطالق الحراك.
على  »التحريض  بتهمة  المنظمة،  وفق  دب��ازي،  وحوكم 
و«اإلساءة إلى موظفين عموميين«  التجمهر غير المسلح« 
ونشر محتوى قد »يضر بالمصلحة الوطنية«، مشيرة إلى 
أن المحكمة رفضت طلبا باإلفراج المؤقت عنه من محاميه، 

لكنها لم تقدم أي تفسير للرفض.
ومن بين جميع الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية، 
واجه ما ال يقل عن أربعة محتجزين محاكمات إضافية أثناء 
وجودهم في السجن بتهم تتعلق بالتعبير عن انتقاد الدولة.

واستنكرت المنظمة تصعيد السلطات الجزائرية، بعد توقف 
حركة الحراك االحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد19- 
سنة 2020، من قمعها للمعارضة السلمية، مدينة القمع المتزايد 
لمنتقدي الدولة، الذي ال يقتصر على الجزائريين داخل البالد 
، فقط، بل يستهدف، أيضا العديد من األفراد المقيمين في 

الخارج أو الذين يلتمسون اللجوء.
وذكر نفس المصدر أنه تم ترحيل اثنين على األقل من طالبي 
اللجوء بسبب صلتهما المزعومة بمنظمات غير مرخصة، في 
حين تم اعتقال أو استجواب ما ال يقل عن ثالثة من حاملي 
الجنسية المزدوجة المقيمين في كندا تعسفا عند وصولهم إلى 
الجزائر، قبل منعهم من مغادرة البالد لعدة أسابيع أو أشهر.

وقفة احتجاجية للجبهة ب�ضعار » ل لإغالق �ضركة �ضامير ول لغالء اأ�ضعار المحروقات « 
مصطفى اإلدريسي

اختارت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة »سامير« في وقفتها االحتجاجية أمام مقرعمالة 
المحمدية  شعار« ال إلغالق شركة سامير وال لغالء أسعار المحروقات » بسبب التعامل 
السلبي للحكومة مع ارتفاع األسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل اإلغالق المستمر 

لمعمل تكرير البترول، وذلك يوم السبت الماضي .
أزمة  لمتابعة  المحلية  الجبهة  من طرف  المنظمة  االحتجاجية  الوقفة  هذه  وتأتي 
»سامير« بالمحمدية بعد نجاح الشكل االحتجاجي الذي نظمته أمام المحكمة االبتدائية، 
من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غالء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة »سامير« من 

اإلغالق النهائي وكذا ضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.
أسعار  وأساسا  األسعار،  ارتفاع  مع  للحكومة  السلبي  التعامل  الجبهة  وأدان��ت 

المحروقات، في ظل اإلغالق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.
ودعت إلى االستئناف العاجل لإلنتاج بشركة »سامير« للمساهمة في تخفيف أسعار 

المحروقات وتعزيز األمن الطاقي، واالقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.
»سامير«  للشغل بشركة  الديمقراطية  للكونفدرالية  الموحد  النقابي  المكتب  وكان 
رد على وزيرة االنتقال الطاقي في حكومة عزيز أخنوش ، التي صرحت خالل مرورها 
بالقناة الثانية، في ليلة األربعاء 29 يونيو 2022 ، بأن »المغرب ليس في حاجة إلى 

مصفاة سامير«.
الندرة  النفطية في زمن  المواد  النقابي أن تأمين الحاجيات الوطنية من  وأكد المكتب 
والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق 
وفق  البترول  تكرير  مفاتيح صناعات  المتالك  العودة  عبر  إال  يتحقق  لن  الصافية،  المواد 
االستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البالد في ماي 2004، وهو ما سيعزز 
المخزون الوطني من الطاقة البترولية )أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا( ويساهم في توفير 
المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على األسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي 

المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية )45 مليار درهم من 2016 حتى 2021(.

وسجل المكتب النقابي في توضيح، توصلت الجريدة بنسخة منه،  أن تصريحات الوزيرة 
المعادية لبقاء وتطور شركة سامير، يتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار 
ويسير في االتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف اإلنتاج 
والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، ويعتبر شكال من أشكال التدخل في شؤون القضاء 
وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، ويؤكد بأن 
الفشل حتى اآلن في تفويت األصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة 

من مستقبل صناعات تكرير البترول.   
وأن مصفاة سامير بنيت من طرف الوطنيين األوائل من أجل ضمان األمن الطاقي للمغرب 
المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة 
من النفط الخام بكل أنواعه، مما  تكرير 10 مليون طن في السنة )200 ألف برميل يوميا( 

سيلبي، بشكل كامل، حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول 
الصناعي إلنتاج الكهرباء واالسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي %50 من الحاجيات 
من الغازوال. وخالفا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط 
إلى الكبير من حيث طاقة التكرير وترتب ضمن 200 األولى في العالم من أصل 637 

مصفاة عبر الكرة األرضية.
 باإلضافة لتقنيات التقطير الجوي والتقطير الفراغي والتهذيب بالعامل الحفاز، فإن 
مصفاة المحمدية تعتبر من المصافي العالية المردودية والمرنة في التشغيل بعد إدخال 
تقنيات التكسير الهدروجيني ونزع الكبريت بالهدرجة، مما بوأها نقطة 7.4 من سلم 
تعقيد نلسون حيث تفوق المتوسط العالمي المحدد في 6.3 وتفوق متوسط مصافي 
أوروبا الغربية المحدد في 6.84. وإن تكرمت الوزيرة وربطت المصفاة بشبكة الغاز 
الطبيعي المنتظر منذ سنين، فإن ذلك ستكون له نتائج إضافية جد مهمة على المردودية 
العامة للمصفاة وعلى أدائها التشغيلي في اقتصاد االستهالك الداخلي وإطالق سلسلة 

الصناعات البتروكيماوية المؤجلة منذ زمان.
وأوضح المكتب النقابي أن مصفاة المحمدية متوقفة منذ غشت 2015، وما زال 
الغبار األسود والرمادي يتطاير على سكان مدينة الزهور، مما يثبت بأن شركة »سامير« 
غير مسؤولة عن مزاعم التلوث، وكانت دائما ملتزمة ومنضبطة للمعايير المحددة من 
التشريعات الوطنية في المقذوفات الجوية والسائلة. وما على الوزيرة سوى التدخل 
لدى المحطة الحرارية إلنتاج الكهرباء التي توجد تحت إمرتها من أجل القضاء على 
الغبار األسود واإلسراع بربط المحطة بالغاز الطبيعي أو البحث عن الخيارات البديلة وتأمين 

الحاجيات من الفيول الصناعي بتشغيل شركة »سامير« .
للبترول من أجل  المغربية  للمصفاة  بزيارة  القيام  إلى  بذلك،  إن تكرمت  الوزيرة،  ودعا 
االستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات 
اإلنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة »سامير« المطروحة للتصفية القضائية واستكمال 
الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول األوضاع االجتماعية 
»سامير«  باستمرار شركة  المرتبطة  والحقوق  المصالح  والمهنية وحول مصير  والمادية 

كمحطة لتكرير وتخزين الذهب األسود.

 »ر�ضيدة كعواط«تق�ضف جبهة البولي�ضاريو من بلدية »اإيفري �ضور �ضين« الفرن�ضية

66.28 في المائة ن�ضبة نجاح في البكالوريا لدورة يونيو  و19.44من 20 اأعلى معدل وطني
  خديجة مشتري

بلغت نسبة النجاح باختبارات الدورة العادية لالمتحان الوطني الموحد 
لنيل شهادة البكالوريا2022، 66.28 في المائة مقابل 68 في المائة من نفس 

الدورة لسنة 2021.
وذكر بالغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة أن 231 ألفا 
والخصوصي  العمومي  بالتعليم  الممدرسين  من  ومترشحا  مترشحة  و272 
اجتازوا بنجاح هذه االمتحانات عدد اإلناث منهم132 ألفا 258 بنسبة نجاح 
بلغت 70.87 في المائة في حين شكلت نسبة نجاح الذكور الذين اجتازوا هذه 
الدورة 61.01 في المائة من مجموع الممدرسين. في ما سيجتاز  ما يفوق 171 

ألف مترشحة ومترشح الدورة االستدراكية.
الممدرسين  لدى  ميزة  على  الحاصلين  عدد  بلغ  فقد  البالغ  نفس  وحسب 

واألحرار 137 ألفا و486، بنسبة 51 في المائة.
 وحاز التلميذ زيد لحروسي، من المديرية اإلقليمية عين الشق باألكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات بمسلك العلوم الفيزيائية 

خيار فرنسية أعلى معدل على المستوى الوطني، وهو 19.44 من 20.
وبلغت نسبة النجاح في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 73.2 في المائة، 
في حين بلغت هذه النسبة 54.60 في المائة فيما يخص مسالك البكالوريا المهنية.
وقد حضر الجتياز اختبارات هذه الدورة 348 ألف و931 مترشحة ومترشحا 

من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97.01 في المائة، مقابل 323.022 مترشحة 
ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة بلغت 95,15%.

وبلغ عدد الحاضرين من فئة األحرار 118 ألف و894، بنسبة حضور بلغت 
59.73 في المائة. وبلغ عدد الناجحين األحرار 36 ألف و582 بنسبة نجاح 

بلغت 30.77 في المائة.
104 ألف  بينهم  من  ومترشحا،  مترشحة  و519  ألفا   171 أن  إلى  يشار   

و991 مترشحة ومترشحا ممدرسا سيجتازون  اختبارات الدورة االستدراكية، 
أيام 15، 16، 18، و19 يوليوز 2022، على أن يتم اإلعالن عن نتائجها يوم 

22 يوليوز 2022.
وفي ما يتعلق بنسبة النجاح على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، حازت 
المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولى والرياضة بعمالة 

مقاطعات الدار البيضاء أنفا  المرتبة األولى وذلك بنسبة 69,06 في المائة.
وذكر بالغ للمديرية أن عدد الناجحين المتمدرسين بامتحانات البكالوريا في 
الموسم الدراسي 2022/2021، بلغ 2797 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 
69,06 في المائة، مشيرا إلى أن عدد الناجحين من اإلناث بلغ 1477 تلميذة 
)73,16 في المائة(، فيما بلغ عدد التالميذ الذكور 1320 )64,99 في المائة(.

وسجل المصدر ذاته أن المديرية اإلقليمية للدار البيضاء أنفا حققت زيادة 
في نسبة النجاح بلغت 4,09 في المائة مقارنة مع نتائج السنة الماضية.

 وبخصوص نسبة النجاح بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات فقد بلغت 
المستدركين  بلغ عدد  فيما  ميزة  الناجحين على  52.46 من  60.26، وحصل 

باألكاديمية 39225.
وسجلت االكاديمية حسب بالغ لها نتائج نوعية في الدورة العادية لالمتحان 
الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا2022 ، حيث بلغ عدد المترشحات و 

المترشحين الناجحين 
52674 وبلغت نسبة النجاح في صفوف اإلناث 65.71 في المئة.

م. اإلدريسي
سجلت الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشتراكي بالحسيمة أن اإلخالل بالمبدأ 
المؤدي إلى الغاء االنتخابات واألمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون 
المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام 

بواجبها في حماية القوانين الجارية.
ونبهت الكتابة اإلقليمية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عودة 
نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مثل عزم البعض 
خوص االنتخابات من جديد في االستحقاقات الجزئية بدائرة الحسيمة 

يوم 21 يوليوز 2022. 
وأكدت أنه ال يجوز في أي حال من األحوال تجريد أي مواطن من حقه 
في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة 

او استغالل تصويته خارج إطار االختيار الحر والنزيه بناء على قواعد 
الديمقراطية . 

وسجلت الكتابة اإلقليمية أن واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة 
لمصداقية  اعتبار  أی  ایالء  عدم  خالل  من  السياسي  واالحتيال  النصب 
االنتماء للحزب السياسي وبرنامحه والسعي إلى االستيالء على المكاتب 
المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر »مناضلي«، بعض األحزاب 
على أحزاب أخرى ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعهم إلى أصولهم األولى.
وحذرت الكتابة اإلقليمية من أي تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل 
الرؤساء  بعض  على  للتأثير  مواقعهم  الستغالل  إقليمية  مسؤوليات 
والمستشارين من خالل اتصاالت ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر  حتما 

على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
السلطات العمومية ال يمكن أن تخفى  وأكدت أن كل معطيات »رادار« 

عليها مثل هذه السلوكيات والممارسات المشينة .

ودعت إلى الحرص الشديد على عدم تكرار نفس الخروقات واألخطاء القاتلة 
التي تسيء إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون، والحرص األمثل على رعاية 
االستحقاق االنتخابي  من کل أشکال التحريف والتزوير واالستهتار بآمال 
الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة؛ وحماية حقوق 
الناخبين والمرشحين وجميع اإلجراءات ذات الصلة بالعملية االنتخابية.
واألساليب  النهج  نفس  تكرار  أن  بالحسيمة  اإلقليمية  الكتابة  وأكدت 
التنافس الشريف  الديمقراطية سيجعل قواعد  المخلة بالقيم وبالمبادئ 
والبناء منعدمة في المشاركة في استحقاق انتخابي وسيعتبر مساهمة 

في تقويض المسار الديمقراطي .
نشير إلى أن إجراء تنظيم االنتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة  جاء 
بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد األربعة وإعادة االنتخابات 

يوم 21 يوليوز 2022. 

الكتابة الإقليمية بالح�ضيمة تدعو ال�ضلطات اإلى حماية ال�ضتحقاق النتخابي من كل اأ�ضكال التحريف والتزوير
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من الشعارات الدولية لرفع املنع عن حق تقديم املعلومات للعمومالرئيس الحالي ملجلس املنافسة السيد رحو والرئىس السابق للمجلس الدكتور الكراوي

بنعبد اهلل الروداني

عزيز  السيد  حكومة  إفراج  أعاد 
القانون  مشروع  على  أخنوش 
القانون  بإصالح  املتعلق   ،»41.12«
الواجهة  إلى  املنافسة،  ملجلس  املنظم 
حيوية،  املواضيع  أشد  من  واحدا 
لإلصالح  املغربي  املشروع  ضمن 
بتحديد  املتعلق  والتدبيري  اإلداري 
من  دستورية  مؤسسة  أدوار  وتعزيز 
حيث  من  املنافسة«،  »مجلس  قيمة 
ودولة  الشفافية  لتعزيز  آلية  إنه 
الدور  وهو  والقانون.  املؤسسات 
إلى  ملكية  رسالة  ونبهت  سبق  الذي 
رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد 
الدين العثماني، إلى أنه يجب أن يتم 
الحرص في إنجاز مهامه على »إضفاء 
القانوني  اإلطار  على  الالزمة  الدقة 
هذه  وقدرات  حياد  وتعزيز  الحالي 
املؤسسة الدستورية وترسيخ مكانتها 
تكريس  في  تساهم  مستقلة  كهيئة 
في  القانون  ودولة  الجيدة  الحكامة 
املجال اإلقتصادي وحماية املستهلك«. 
فعليا  يتحقق  أن  يمكن  ال  ذلك  وأن 
الحياد/  »الدقة/  ثالوث  توفر  بدون 

اإلستقاللية«.
ومن مداخل ذلك اإلصالح والتعزيز 
لدور مؤسسة مجلس املنافسة، مدخل 
الحرص على ضمان شفافية التواصل 
مجمل  ومع  الوطني  العام  الرأي  مع 
)وطنيني  اإلقتصاديني  الفاعلني 
املستهلكني  عموم  ومع  وأجانب( 
بشكل  مقيمني  وأجانب  )مغاربة 
يتحقق  ال  ذلك  وأن  باملغرب(.  قانوني 
»الحق  منظومة  بنود  تفعيل  بدون 
كما  املعلومات«،  على  الحصول  في 

يؤطرها القانون رقم 31.13 ببالدنا.
باملغرب  املنافسة  مجلس  هل 
كما  الضوابط،  هذه  مع  متصالح 
في  الحق  قانون  فقط  ليس  يفرضها 
بل  املغربي،  املعلومات  على  الحصول 
النموذج  لجنة  تقرير  توصيات  حتى 
املخطط  وكذا  الجديد،  التنموي 

الوطني إلصالح اإلدارة؟. 
املنافسة  مجلس  يزال  ال  تقنيا، 
)إخبارية(  تواصلية  آلية  سجني 
و  »البالغات«  بمنطق  تكتفي  فقط، 
املتفجرة  األزمة  شكلت  »القرارات«، 
الدكتور  السابق  رئيسه  عهد  على 
الحاجة  على  الدليل  الكراوي،  إدريس 
إلى إعادة موضعة جديدة لشكل تدبيره 
على  الحصول  في  الحق  ملنظومة 
املعلومات، بما يعزز من أفق الشفافية 
في مهامه وأدواره. علما أن موضوعة 
الشفافية جد حيوية في عمل مؤسسة 
دستورية وازنة مثل مجلس املنافسة، 
مع  مباشر  بشكل  ترتبط  أدواره  كون 
آليات تدبير دورة اإلنتاج اإلقتصادية 
وطنيا، بما يضمن العدالة بني الفرقاء 
النفوذ،  استغالل  وعدم  اإلقتصاديني، 
املستهلك  حماية  أيضا  يضمن  وبما 
ذلك  نتيجة  تكون  الذي  املغربي، 
لإلقتصاد  املناعة  منح  هي  الفضلى 
الوطني مؤسساتيا وإنتاجيا وقيميا، 
واجهات  بني  العدالة  وتحقيق 
وكذا  مؤسساتيا،  الوطني  الرأسمال 
بني  والعدالة  ترابيا،  املجالية  العدالة 
كل الفاعلني املنخرطني في دورة إنتاج 

الثروة باملغرب.
الفقرة  أن  على  التذكير  هنا  مهم 
دستور  من  األول  الفصل  من  الثانية 

بالحرف  تنص  باملغرب،  يوليوز  فاتح 
الدستوري  النظام  »يقوم  أنه:  على 
السلط  فصل  أساس  على  للمملكة 
والديمقراطية  وتعاونها،  وتوازنها 
مبادئ  وعلى  والتشاركية،  املواطنة 
املسؤولية  وربط  الجيدة  الحكامة 
النموذج  لجنة  وأن  باملحاسبة«. 
العام  تقريرها  في  الجديد،  التنموي 
)الصفحة 66 منه(، قد وضعت تقعيدا 
املسؤولية  »ربط  لتالزم  منهجيا 
التقييم  »منهجية  مع  باملحاسبة« 
املنتظم لعمل خدمة املرفق العمومي« 
اإلقتصادي(،  النشاط  منه  القلب  )في 
لحماية  املفعلة  اآللية  توفر  وشرط 
على  الحصول  في  الحق  وممارسة 
املعلومة. فهو بناء مركب، قوي وهام، 
تستند  الرؤية  في  مرجعية  يعكس 
مع  املعلومة  في  الحق  ترابط  على 
املسؤولية  ربط  وخيار  التقييم  مبدأ 
باملحاسبة، وكل ذلك ترجمان للخلفية 
الجيدة  للحكامة  املؤطرة  الحقوقية 
الحديثة،  الديمقراطية  النظم  ضمن 
الحكامة،  تلك  توفر  يعتبر  التي 
على  دليال  الواجبة،  بشروطها 
وأن  فيها.  الديمقراطية  مبادئ  رسوخ 
قد  الجديد،  التنموي  النموذج  لجنة 
األمر  الرتباط  التالزم،  ذلك  إلى  نبهت 
مجال  في  الدولية  املغرب  بالتزامات 
الحكومة  أجل  من  الشراكة  »مبادرة 

املنفتحة«.
 مثلما أن »الخطة الوطنية إلصالح 
اعتبرت  قد   ،»2021  /  2018 اإلدارة 
التحوالت  لتفعيل  مخططها  ضمن 
اإلدارة  إلصالح  الواجبة  الهيكلية 
)التي جاءت في 24 مشروع إصالحي 
مبوب(، في باب تحت عنوان »التحول 
التخليقي« )الذي شكل املشروع رقم 23 
من ضمن مشاريعها اإلصالحية 24(، 
يقوم  للمملكة  الدستوري  النظام  أن 
وتوازنها  السلط  فصل  أساس  على 
املواطنة  والديمقراطية  وتعاونها 
الحكامة  مبادئ  وعلى  والتشاركية 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  الجيدة 
تفعيل  األساسية  ذلك  مداخل  من  وأن 
على  الحصول  في  الحق  منظومة 
واملواطنات  املواطنني  لكل  املعلومات 
قانوني  بشكل  املقيمني  ولألجانب 

باملغرب.
القانون  إلى  بالعودة  فإنه  بالتالي، 
رقم 31.13 املنظم للحق في الحصول 
)الصادر  باملغرب  املعلومات  على 
يوم   ،6655 عدد  الرسمية  بالجريدة 
روح  مع  تجاوبا   ،)2018 مارس   12
فإنه    ،2011 دستور  من   27 الفصل 
مجلس  مثل  دستورية  مؤسسة  يلزم 
عموميا  مرفقا  بصفتها  املنافسة، 
تسري عليه أحكام مواد الباب 12 من 
الدستور في كافة فصوله 17 )خاصة 
الفصل 166 منها(، بواجب تفعيل بنود 
السبعة  أبوابه  كافة  في  القانون،  هذا 
ومواده 30، خاصة منها الباب الثالث 
املتعلق ب »تدابير النشر اإلستباقي« 
في مواده 10 و 11 و 12 و 13. التي 
مؤسسات  كل  مبادرة  بضرورة  تقول 
املعلومات  بنشر  العمومي  املرفق 
التي في حوزتها للعموم ضمن مجال 
تخصصها واشتغالها ما لم تتعارض 
القانون  من  الثاني  الباب  مواد  مع 
من  »اإلستثناءات  ب  املتعلقة  املذكور 
املعلومات«،  على  الحصول  في  الحق 
التي من ضمنها في ما يتعلق بمجلس 
الضرر  بعدم  يرتبط  ما  كل  املنافسة 
اإلقتصادية  أو  النقدية  بالسياسة 
امللكية  وبحقوق  للمغرب  املالية  أو 

ما  ضمن  من  وأنه  الصناعية. 
مجلس  على   31.13 القانون  يفرضه 
اختصاصه،  مجال  ضمن  املنافسة، 
في  الواردة  بالنقط   اإللتزام  واجب 
منهم  الثالث  الباب  من   10 املادة 
اإلستباقي،  النشر  بتدابير  املتعلق 
التشريعية  النصوص  منها:  خاصة 

مهام املؤسسة أو الهيئة  التنظيمية / 
واملعلومات  اإلدارية  وهياكلها  املعنية 
بها/  اإلتصال  أجل  من  الضرورية 
األنظمة واملساطر والدوريات والدالئل 
املؤسسة  موظفو  يستخدمها  التي 
أداء  في  مستخدموها  أو  الهيئة  أو 

قائمة الخدمات التي تقدمها  مهامهم/ 
املؤسسة أو الهيئة للمرتفقني بما فيها 
واملعلومات  والبيانات  الوثائق  قوائم 
خدمة  على  الحصول  بقصد  املطلوبة 
رسمية  إدارية  بطاقة  أو  وثيقة  أو 
بها/  املرتبطة  اإللكترونية  والخدمات 
حقوق وواجبات املرتفق تجاه املؤسسة 

التظلم  وطرق  املعنية  الهيئة  أو 
التراخيص  منح  شروط  له/  املتاحة 
رخص  منح  وشروط  واألذونات 
اإلقتصادية  اإلحصائيات  اإلستغالل/ 
املتعلقة  املعلومات  واإلجتماعية/ 
بالشركات ال سيما تلك املمسوكة لدى 

املركزي/  التجاري  السجل  مصالح 
املعلومات التي تضمن التنافس الحر 

والنزيه واملشروع«.
القانون  من   12 املادة  ُتلِزم  فيما 
أو  شخص  تعيني  بضرورة   ،31.13
مهمة  إليهم  تعهد  مكلفني  أشخاص 
تلقي طلبات الحصول على املعلومات 
ودراستها وتقديم املعلومات املطلوبة 
اإلقتضاء  عند  الالزمة  املساعدة  وكذا 
طلبه،  إعداد  في  املعلومات  لطالب 
ويعفى الشخص املكلف ذاك من واجب 
عليه  املنصوص  املهني  السر  كتمان 
في  العمل  به  الجاري  التشريع  في 
بموجب  إليه  املسنودة  املهام  حدود 
القانون 31.13، مع مراعاة شروط بند 
اإلستثناءات. ثم توفير قاعدة البيانات 
حوزة  في  املوجودة  واملعلومات 
من  تمكينه  قصد  للمكلف  املؤسسة 

القيام بمهامه وفقا للقانون املذكور.
بكامل  املنافسة  مجلس  يلتزم  هل 
هذه الشروط املفعلة ملنظومة الحق في 

الحصول على املعلومات؟
اآلن،  حتى  لألسف،  سلبي  الجواب 
ذلك أن موقع املجلس اإللكتروني الذي 
يعتبر الواجهة الرئيسية لتواصله مع 
العموم، يقدم مالمح أسئلة نقدية حول 
تفعيل  بشروط  املجلس  التزام  عدم 
الحق في املعلومات. بدليل عدم تعيني 
مكلفني  أو  مكلف  اآلن  حتى  رسميا 
)أو اإلعالن  للعموم  املعلومات  بتقديم 
عن ذلك التعيني بشكل مدقق فيه اإلسم 
أن  مثلما  اإلتصال(.  والصفة ووسيلة 
اإلستباقي  النشر  تدابير  آلية  تفعيل 
الواجبة. وأنه  غير متوفرة بشروطها 
مجلس  قرارات  حتى  ذلك  من  أكثر 
مناسبات  في  يصدرها  التي  املنافسة 
مختلفة تصدر بالجريدة الرسمية فقط 
تواصله  آليات  ضمن  لها  تواجد  وال 
العمومية )خاصة موقعه اإللكتروني(. 
سبق  قد  املنافسة  مجلس  أن  مثلما 
أنجزها  لدراسة  فقط  ملخصا  ونشر 
البصرية  السمعية  السوق  حول 
لبث  ما  اإللكتروني،  بموقعه  باملغرب، 
أن أزالها بعد ذلك، دون أن يبادر إلى 

السبب  أو  تلك،  الدراسة  مجمل  نشر 
في إزالة ملخصها )كمثال فقط(.

ملشروع  تفعيال  فإنه  بالتالي، 
مجلس  لعمل  املنظم  الجديد  القانون 
بالبرملان  مناقشته  املنتظر  املنافسة، 
واملصادقة عليه )القانون رقم 41.12(، 
فإن من مجاالت أدواره املركزية لتفعيل 
إلزامية تحقق مبادئ الحكامة الجيدة 
)ثالوث: الدقة / الحياد / اإلستقاللية(، 
منظومة  تنفيذ  واجبات  تفعيل  مجال 
الحق في الحصول على املعلومات كما 

يحدد شروطها القانون 31.13. 

هل يلتزم مجلس 
المنافسة بكامل 
هذه الشروط 
المفعلة لمنظومة 
الحق في الحصول 
على المعلومات؟
الجواب سلبي 
لألسف، حتى اآلن، 
ذلك أن موقع 
المجلس اإللكتروني 
الذي يعتبر الواجهة 
الرئيسية لتواصله 
مع العموم، يقدم 
مالمح أسئلة نقدية 
حول عدم التزام 
المجلس بشروط 
تفعيل الحق في 
المعلومات

جمل�س املناف�سة 
واحلق يف احل�سول على املعلومات

نموذج طلب املعلومات الرسمي الذي أنجزته 
لجنة الحق في الحصول على املعلومات باملغرب
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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
2022/07/02/03

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة انزكان ايت ملول
جماعة  الدشيرة الجهادية

مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إعــــالن عــن  طلــــب 

عـــــروض أثمان
رقــم: 2022/09

)مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة  الوطنية، 
للتعاونيات أو إتحاد 

التعاونيات، وللمقاولني 
الذاتيني(

  2022 يوليوز    28 يوم   في 
على الساعة العاشرة  صباحا  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح  الجهادية،  للدشيرة 
بطلب  املتعلقــة  األظرفة 

عــــروض أثمـــان:
- عرض أثمان رقم 2022/09: 
بأشغال صيانة مقبرة أموكاي 
جماعة   - العاشر"  "الشطر 
عمالة  الجهادية  الدشيرة 
)مخصص  ملول  أيت  انزكان 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة  

أو  للتعاونيات  الوطنية، 
إتحاد التعاونيات، وللمقاولني 

الذاتيني(. 
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
الكائن  الصفقات  مصلحة  من 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
نقله  كذلك  ويمكن  الجهادية، 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة  من العنوان اإللكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانة  املؤقتة:  الضمانات 
رقم:  أثمان  لعرض  املؤقتة 
مبلغ:  في  محددة   2022/09
ألف   " )1000.00درهم( 
مع  درهم"  وخمسمائة  

احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال: كلفة تقدير 
عرض  طلب  موضوع  األعمال 
محددة   2022/09 رقم  أثمان 
)55.800.00درهم(  مبلغ  في 
ألف  وخمسون  خمسة   "
مع  درهم"    وثمانمائة  

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
طبقا  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 الفصلني  ملقتضيات 

و31 من املرسوم   رقم -2-12
جمادى   8 في  الصادر   349
)20مارس2013(    1434
إبرام  وأشكال  بتحديد شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 

القواعد املتعلقة بتدبيرها .
يجب تقديم ملفات املتنافسني 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

مقــابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبــط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة .
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور أعاله.
مبــاشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لــرئيس مكتب طلب 
عند بـداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
* إما إرسال عروضهم بطريقة 

إلكترونية.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

09 من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2256/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الداخلية
عمالة انزكان ايت ملول

جماعة  الدشيرة الجهادية
مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إعــــالن عــن  طلــــب 

عـــــروض أثمان
رقــم: 2022/08

  2022 يوليوز    28 يوم   في 
على الساعة العاشرة  صباحا  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح  الجهادية،  للدشيرة 
بطلب  املتعلقــة  األظرفة 

عــــروض أثمـــان:
- عرض أثمان رقم 2022/08: 
البلدي  امللعب  تهيئة  بأشغال 
الخارجي(  )السور  فانا  احمد 
الجهادية  الدشيرة  جماعة   -
ملول.  أيت  انزكان  عمالة 
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
الكائن  الصفقات  مصلحة  من 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
نقله  كذلك  ويمكن  الجهادية، 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة  من العنوان اإللكتروني 

التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانة  املؤقتة:  الضمانات 
رقم   أثمان  لعرض  املؤقتة 
مبلغ  في  محددة    2022/08

"ستة  درهم(   6500.00(
مع  درهم"  وخمسمائة   أالف 

احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال: كلفة تقدير 
عرض  طلب  موضوع  األعمال 
2022/08  محددة  رقم  أثمان 
في مبلغ )423.048.00درهم( 
وعشرون  وثالثة  "أربعمائة 
ألف وثمانية وأربعون  درهم" 

باحتساب الرسوم.
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
طبقا  املتنافسني  ملفات 
 29.27 الفصلني  ملقتضيات 
و31 من املرسوم   رقم -2-12
جمادى   8 في  الصادر   349
)20مارس2013(    1434
إبرام  وأشكال  بتحديد شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 

القواعد املتعلقة بتدبيرها.
يجب تقديم ملفات املتنافسني 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

مقــابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبــط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور أعاله.
مبــاشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لــرئيس مكتب طلب 
الجلسة وقبل فتح  بـداية  عند 

األظرفـة.

* إما إرسال عروضهم بطريقة 
إلكترونية.

الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

09 من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2257/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

2022/07/27 سيتـم  فـي يوم 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة 
آيت  )قاعة  السراغنة  قلعة 
الوهاب(  عبد  املولى  عبد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 
أثمـان  بعروض  العروض 

ألجل:
الساعة  على  * 2022/03/م:ع 

الحادية عشرة صباحا 
ملراكز  مكتبي  أثاث  شراء    *
قلعة  بإقليم  املواطن   خدمة 

السراغنة. 
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
20.000.00درهم   مبلغ:   في 

)عشرون آالف  درهم(
- تقدير كلفة األشغال في مبلغ:  
)مليون  1.258.560.00درهم 
وخمسون  وثمانية  ومئتني 
وستون  مئة  وخمس   ألف 

درهم(. 

أو  النشرات  أو  العينات  إن 
املستندات  أو  اإلخطارات 
الفنية األخرى التي يستوجبها 
يجب   العروض  طلبات  ملف 
إيداعها بالكتابة العامة لعمالة 
إقليم  قلعة السراغنة في أجل 
 2022/7/26 يوم  أقصاه 

الساعة 11 صباًحا.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بقسم  العروض 
ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
إلكترونيا  تحميلهم  كذلك 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب   إلى  باالستالم 

بعمالة إقليم قلعة السراغنة 
وصل،  ،مقابل  إيداعها  -إما 

بمكتب الضبط بالعمالة.-.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض،  طلب  مكتب 

فتح  وقبل  الجلسة  بداية 
األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
 2014 شتنبر   4 موافق 
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفقات العمومية من الصفة 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2261/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة

جماعة الصويرَة
قسم الشؤون التقنية

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 05/ج.ص/2022
  2022 يوليوز   29 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
سيتم   ،)00h10(صباحا
التقنية  الشؤون  بقسم 
بجماعة الصويرة فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
القاعة  تهيئة  اشغال  ألجل: 
املغطاة ملدينة الصويرة عمالة 

الصويرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  العروض 
بالجماعة  العمومية  الصفقات 

املذكورة.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من 
العمومية من  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics. 

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
الف  6000,00درهم)ستة  

درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
درهم  مبلغ:422.616,00  في 
)اربعة  مئة و اثنان و عشرون 
ألف  وستة مئة و وستة عشرة 

درهم( مع احتساب الرسوم.
يجب ان يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املاد 27 و29 و31 من املرسوم 
في  الصادر  رقم2-12-349  
 1434 األولى  جمادى  من   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط   بمكتب 

الصفقات  بجماعة الصويرة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الي املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
بوابة  عن  إرسالها  إما   *
الى  العمومية  الصفقات 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
 7 رقم  املادة  في  بها  اإلدالء 
نظام  في  عليها  املنصوص 

االستشارة.
زيارة  ستنظم  جدا:   هام 
اعاله  الصفقة  موضوع  ملكان 
صاحب  ممثل  بحضور 

املشروع يوم  
19 يوليوز 2022  على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، يتعني 
على املتنافسني الحضور  في 
اليوم و الساعة املحددين الى 
التقني  »القسم  الجماعة  مقر 

بالجماعة«
مالحظـــــة: يجب كتابة البريد 
الرقم  وكذلك  اإللكتروني 
التجاري  للسجل  واملدينة 

للمقاول على الظرف.
ع.س.ن/2263/ا.د

ع.س.ن /2258/إد

ع.س.ن /2262/إد

ع.س.ن /2243/إد

ع.س.ن /2260/إد

ع.س.ن /2259/إد
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االشتراكي

إيمان الرازي 

نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 
يوم األربعاء 29 يونيو، حفال تكريميا بمناسبة 
على  الداهي  محمد  والناقد  األستاذ  حصول 
الدراسات  )صنف  للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة 
الباحثين  األساتذة  ثلة من  النقدية(، بمشاركة 
الذين قدموا شهادات وقراءات في حق الكتاب 
المتوج وصاحبه األستاذ والناقد محمد الداهي.

محمد يقطين: اعتراف 
بمساهمات الداهي النقدية 

اعتبر الناقد سعيد يقطين في كلمته أن 
التكريم اعتراف بما أنجزه الداهي وعرفان 
بدراساته النقدية التي قام بها على مر مساره 
العلمي، وأن حصول الداهي على الجائزة 
لم يكن بمحض الصدفة، لكنه نتاج سيرورة 
تشده  رجل  الداهي  أن  دؤوب خاصة  عمل 
النشاط  مارس  العزم،  وصدق  اإلرادة  قوة 
بالروح  واألكاديمي  والنقابي  السياسي 
بصحته  مضحيا  نفسه  والصدق  نفسها 
وماله ونفسه وبذل المجهود تلو اآلخر في 

تكوين نفسه، وفيا لمبادئه وطموحه.
على  الكلمة  ذات  في  أكد  يقطين،  سعيد 
حرص الناقد الداهي على القراءة بتأن وعمق 
السيميائيات  وحتى  الروائي  النقد  داخل 
والسرديات، حيث يبذل أقصى الجهد لكي 
يكون عطاؤه متميزا ومهما، ما جعله مثقفا 
وباحثا أصيال شديد الحرص على القراءة 
على  مؤكدا  العربي،  النقد  خزانة  لتطوير 
إخالصه في العمل واالرتقاء الذي أهله للفوز 
بالجائزة نظرا لتطويره لمساره مقتفيا آثار 

من سبقوه بما هو أجل وأسمى.

زهور كرام: الجائزة إعالء 
لقيمة القيمة وانتصار 
للدبلوماسية الثقافية 

حصول  بأن  كــرام  زهــور  الدكتورة  اعتبرت 
الداهي على الجائزة هو فرح »نتقاسمه جميعا 
وانتصار حقيقي للفكر المغربي الذي هو انتصار 
لنا جميعا«. وأضافت كرام في ذات السياق، أن 
الترتيب العالمي للجامعات يعتمد في األصل كل 
الجوائز واألوسمة والمقاالت العلمية المحكمة، 
ما سيمنح لكلية اآلداب ولجامعة محمد الخامس 
درجة علمية أرفع يتم من خاللها تعديل الترتيب 

العالمي للجامعات الدولية.
واعتبرت المتدخلة ذاتها أن التكريم اليوم جاء 
في سياق االحتفاء بناقد حرفي ومهني يعرف 
أننا  النقدي، مضيفة  السؤال  جيدا كيف يبدع 
أمام لحظة احتفاء بقيمة القيمة العلمية الثقافية 
تراجع  تراجعت  إذا  التي  والفكرية  والفلسفية 
المجتمع، وأنها تحصين لهذه المجتمعات من 
كل انفالت وتحصين للخطاب من أي انزالق، وأنه 
حينما تتراجع قيمة القيمة تنتصر التفاهة. كما 
دعت د. كرام في كلمتها إلى الدفاع عن إنسانيتنا 
من خالل العلوم اإلنسانية ألننا بحاجة إلى بناء 

مجتمع له حس نقدي، كما أن الجامعة المغربية 
مطالبة اليوم بتربية الحس النقدي أمام فوضى 
الخطابات فارغة المحتوى، وهي مهمة تاريخية 
تقتضي صفة الصرامة العلمية التي تنشئ جيال 
مؤهال للمسؤولية بعقله وليس بالمجاملة، منوهة 
بأن الكتاب المتوج له ذاكرة وتاريخ، فذاكرته جهد 
متواصل ومستمر في التفكير والسؤال والقراءة 
والمحاضرات والدفاع عن شرعية الشعبة والكلية، 
فللكتاب ذاكرة من كل هذه الممارسة في القراءة 
التي نحتفي من خاللها اليوم بمشروع ثقافي 
ال يقف عند المنافسة بين الذوات المفكرة، بل 
هو سباق بين الدول بمعنى أننا عبرنا حسب 
د. كرام إلى الدبلوماسية الثقافية الناعمة، وأن 
بحصول محمد الداهي على هذا التتويج فهو 

يمنح القيمة للعلم وللفكر النقدي الذي يتقدم به 
المغرب ويسوق لفكره ومفكريه.

د. فتيحة الطايب: كتاب نقدي 
ألدب السيرة بامتياز

وهي  الطايب،  فتيحة  د.  تفاعلت   بدورها 
أستاذة التعليم العالي بكلية اآلداب جامعة محمد 
الخامس بالرباط، مع بعض االستنتاجات التي 
خرج بها الناقد محمد الداهي في كتابه »السارد 
خاصة أن أهميته ال تكمن فقط  وتوأم الروح« 
في الدفاع عن أطروحته، بل في فتحه إلضاءات 
التكون.واعتبرت  طور  في  جديدة  وطروحات 
الباحثة أن أطروحة الكتاب المتوج تقدم إجابة 
لسؤال لم اإلقدام على كتابة السيرة؟ ومدى قدرتها 
على تشكيل الهوية الفردية للمجتمعات واألفراد 
حاضرا وماضيا، لنكتشف بداية الصلة بين هوية 
الكاتب  ثقافيا ونوعيا، وبين  المتعددة  الكاتب 
والذات  الثقافية  البنية  بين  الروافد  المتعدد 
أن  إلــى  ذاتها  الباحثة  خلصت  كما  الناقدة، 
الروح  »السارد وتوأم  المتوج  النقدي  المنجز 
من التمثيل إلى االصطناع« يعتبر أول محاولة 
عربية تحفر في المنطقة البينية بين ملفوظات 
ديمومة  إطار  في  التخييل  وملفوظات  الواقع 

ظاهرة اإلنتاج النقدي التي تطبع مسار الكاتب 
والناقد واألكاديمي محمد الداهي.

د. يحيى عمارة: الجامعة مرآة 
أكاديمية منتجة

المغرب  بــأن  عمارة  يحيى  الباحث  اعتبر 
المشاهد  كــل  فــي  حاضر  المعاصر  الثقافي 
الدولية من خالل مثقفيه وجامعييه، مؤكدا على 
أن الجامعة مرآة أكاديمية منتجة ومثمرة خاصة 
أن النقد الجامعي له وظائف عدة في النهوض 
بالتنمية الثقافية وكذا في الدبلوماسية الثقافية 

التي لها دور أخالقي ووطني وإنساني كبير.
إن حصول الداهي على هذه الجائزة الدولية 

دليل على تميز فكره، بل إن األمر يعود حسب د. 
عمارة إلى مسارات نقدية هائلة وزاخرة بإضاءات 
تكمن في بحث الداهي نفسه عن أجوبة نقدية 
لسؤال السرد ولعوائلهم المتعددة، ما أسهم في 
الرفع من قيمة العرض الفكري المغربي والمعرفي 
لمحمد الداهي الذي تشكل كتاباته دائما أحداثا 

نقدية.
المتوج  الكتاب  أن  المتدخل،  نفس  واعتبر 
هو إضافة نوعية للريبرتوار الثقافي المغربي 
السيميائي  المشروع  عن  متحدثا  المعاصر، 
ضمن  إدراجـــه  يمكن  والــذي  الــداهــي  لمحمد 
تستوعب  التي  المعاصرة  النقدية  المشاريع 
النماذج الحديثة للدراسات السردية وتطبيقها 

خاصة المدرسة الفرنسية.
معرفيا  تأثرا  تأثر  الداهي  محمد  فالناقد 
وجماليا بالمدرسة البنيوية التي قرأت النص 
من خالل السرديات الذاتية،كما أماط اللثام عن 
نشأة األنا في الفكر وتجلياته في السيرة الذاتية 
التي تعتبر ميزة من مميزات المشروع النقدي 
لمحمد الداهي خاصة أنه لم يكتف بالمرجعية 
السيميائية البنيوية فقط، بل سعى إلى الرؤية 
النقد  بين  الجمع  من  تنطلق  التي  المعرفية 
السيميائي والتفاعل الثقافي بين السيرة الذاتيه 
من جهة، وبين التخييل والحكائي رؤية ومنهجا 

ومقصدية من جهة أخرى.
د. عمارة  المتوج حسب  الكتاب  تكمن ميزة 
الذاتية بأدوات السيرة  في تحدثه عن السيرة 
في  تتجلى  والتي  النقد  في  اإلبداعية  الذاتية 
اعتماد الكتابة النقدية التي تجعل الكتابة النقدية 
الكتاب المتوج قد أحيى السيرة  جمالية، وأن 
بين  للتكامل  منتصرا  وإبداعيا،  نقديا  الذاتية 
حضور المعرفة والنقد، وبين الجمال والعشق 
أو لذة كتابة النص، فالداهي تفاعل مع السيرة 
الذاتية بلذة الكاتب، ومتابعته النقدية التي تستند 
والثقافية  الفكرية  التاريخية  المرجعيات  إلى 
المنجز  يدرج  تركيب مرجعي  واألسطورية في 
بين  المقارنة  النقدية  الدراسات  النقدي ضمن 
الجنس األدبي الوحيد وبين الدراسات النقدية 
االنسجام  اعتماده على  المتعددة في 
الرؤية  بين  واإلجرائي  النظري  بين 
علمية  دراسة  مشروع  فهو  والمنهج، 
األصل  في  العمل  وأن  للكتاب  أخرى 
مقاربة تعتمد بالوقوف على خصوبة 
النصوص المتعددة ما مكن من تأويل 
الذات من خالل سؤال السيرة الذاتية 
الكتاب  قوة  وكذا  العربي  السرد  في 
التي تكمن في حضور الوعي النقدي 

المتمكن.

د. ادريس الخضراوي: 
الداهي منحنا قارات من 

التأمل

نفسه  على  ينغلق  لم  الــداهــي  إن 
في  تبلور  الــذي  التصور  حــدود  في 
األعمال  على  انفتح  بل  السبعينيات، 
على  أصحابها  انفتح  التي  الحديثة 
بعدها  فــي  خاصة  ــرة،  ــذاك ال ســؤال 
ما  الخضراوي،  د.  حسب  االنسيابي 
على  النفتاحه  عميقا  تصورا  يشكل 
كل األعمال التي توسع الهوية السردية التي ال 
يتلمسها إال من خالل السرد فقط بل ومن خالل 
محكياته عن الذات وعن العالم.فالناقد الداهي 
وبحسب انفتاحه على مجموعة من المرجعيات 
التي  الغربية  الدراسات  ينفتح على  الفلسفية، 
يستثمرها بذكاء متميز، سواء تعلق األمر بالسيرة 

الذاتية أو بالرواية. 
فالداهي ال يغلق على نفسه في إطار تخصصه 
القارة  يتناول  بل  الذاتية  السيميائيات  وهو 
المجهولة لتلك التحوالت التي طرأت على السيرة 
بحيث اكتشف أن الحقيقة ليست فقط أهم شيء 
في السيرة الذاتية، بل أن مفهوم الحقيقة مفهوم 
مكتسب خاصة أن هناك بعض الباحثين ممن 
منها  مقتربين  الحقيقة  يتلمسوا  أن  يحاولون 

وفقط.
الداهي حسب كل المتدخلين، منحنا قارات من 
التأمل ألن قلمه أسعفه في منحنا جواز سفر إلى 
ملكوت الكتابة في أوجه التخفي واالنزياح في 
دروب قارة مجهولة انتظمت فيها المعاني بين 
االشتغال واالشتعال، اشتعال الفكر بالتأمالت 
التي نجد من خاللها أنفسنا مختلفين عما بدأناه 
ألن جوهر القراءة تتشكل فيها الذات في زحمة 
المعنى في سياق التعدد وفي سياق كتابة متعددة 
لمحمد الداهي الناقد والباحث الواحد المتعدد.

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  تحتفي بمحمد الداهي

 تكرمي م�ستحق لناقد يعرف جيدا كيف يبدع ال�س�ؤال النقدي 

تم مؤخرا توقيع مؤلف »الهجرة النسائية في 
الدارالبيضاء ما بين االستقاللية والهشاشة« 
 la croisée« في حفل شهده رواق ملتقى الطرق
des chemins«، على هامش فعاليات المعرض 
الدولي للكتاب، أشرفت على توقيعه الدكتورة 
ليلى بوعسرية، أستاذة باحثة في علم االجتماع 
الدارالبيضاء  في  الثاني  الحسن  بجامعة 
والدكتورة ثورية حسام، أستاذة باحثة في علم 
االجتماع بمعهد العمل االجتماعي في طنجة.

المغربي  المركز  عــن  الــصــادر  المؤلف   
للعلوم االجتماعية، حول الهجرة النسائية في 
تضمن  والهشاشة،  الفقر  بين  الدارالبيضاء، 
لفريق  ميدانية  سوسيولوجية  أبحاث  نتائج 
مكون من باحثين في علم االجتماع بالمغرب.  
ويتناول المؤلف هجرة النساء القرويات من 
خالل رسم مسار انتقالهن نحو المجال الحضري 
حيث  المغرب،  حواضر  أكبر  للدارالبيضاء، 
يتحملن بشكل فردي مسؤولة مشروع هجرتهن 
سعيا نحو االستقاللية وتحقيق أهداف فردية.

لدى  الهجرة  لمشروع  وصفا  البحث  يقدم 
والتعرف  البيضاء  إلــى  القرويات  النساء 
على دوافعهن ومختلف االستراتيجيات التي 
يوظفنها ألجل تحقيق اندماجهن خالل مسارهن، 
الديناميكيات،  من  عددا  المؤلف  يتناول  إذ 
تندرج ضمنها الحركة االنتقالية التي تعرفها 
وفضاءات  السكن  مستوى  على  المهاجرات 
الشغل، وما يصاحبها من صعوبات تزيد من 
تعرفهن على قوتهن وزيادة في تجربتهن وفهم 

وتقدير ذواتهن.

فريق  انكباب  الــمــؤلــف،  أشــغــال  ومــيــزت 
البحث  من  مختلفة  مستويات  على  البحث 
السوسيولوجي حول الظاهرة، المست ظروف 
عيش المهاجرات نحو المدينة واالستراتيجيات 
وممتلكات  أمــوال  تحويل  وعملية  الموظفة 
المهاجرات إلى أسرهن في القرية، والديناميات 
من  السيرورة  هــذه  تعرفها  التي  المختلفة 

صعوبات ألجل االندماج.
الــعــالقــات  تمظهر  شــكــل  الــبــحــث  ــرز  ــب ي
االجتماعية بين األجيال والطبقات والجنس، 

والتغيرات المهنية الممكنة في إطار عمل يتسم 
بالهشاشة.  كما يتطرق لمختلف الضغوطات 
التي تتعرض لها النساء  المهاجرات في مسار 
سعيهن لالندماج واالستقاللية، كما يصفنها 
ويعشنها، وعن كيفيات بناء هذه االستقاللية 
في  حياتهن  شروط  كأحد  تحولها  وكيفيات 

المدينة.
وتبعا لذلك، يجيب البحث السوسيولوجي 
ــرســم مسار  ــة ل ــل عــن مــجــمــوعــة مــن األســئ
»المهاجرات«، انطالقا من لحظة اتخاذ قرار 

االنتقال من القروية إلى المدينة، مرورا بمرحلة 
استقرارهن في مدينة الدارالبيضاء وبالمراحل 
المختلفة لتحقيق اندماجهن المهني، التي غالبا 
ما تتسم بالهشاشة وعدم االستقرار، كما هو 
األمر بالنسبة إلى العمل في المنازل والنسيج 
والعمل الموسمي في إطار »عامالت الفراولة« 

فوق األراضي اإلسبانية.
الهجرة  حــول  معطيات  المؤلف  ويــقــدم 
النسوية، من خالل االهتمام بكيفيات مجيئهن 
من المناطق القروية نحو الدارالبيضاء، وعن 
صاحبت  التي  والمالبسات  الظروف  طبيعة 
ذلك إلى حين تحقيق الفتاة القروية نوع من 
من صعوبات  يعترضها  ما  رغم  االستقاللية، 

في ظروف العيش.
ومن مستجدات ظاهرة الهجرة النسوية، هو 
تحمل المهاجرات لمسؤولياتهن لعيشهن في 
الدارالبيضاء وتشبثهن باالستقرار في المدينة 
وتحقيق ذاتهن واالندماج في الفضاء الحضري 
وفهم مفاتيحه لتسهيل اندماجهن، حيث يحققن 
بتوظيف  العيش  من  تمكنهن  خاصة  هوية 
مجموعة من االستراتيجيات وتجاوز اكراهات 
البحث عن العمل واالستقرار في العمل والسكن. 
ومن مميزات البحث الميداني، غنى معطياته إلى 
جانب صعوبة الولوج إلى النساء المهاجرات 
ألجل مقابلتهن في إطار جمع معطيات البحث، 
من  البحث  فريق  تلقاها  التي  المساعدة  لوال 
وسيط تجمعه بالنساء المهاجرات عالقة ثقة 
سهلت المهمة على فريق البحث، ما شكل عامال 

مساعدا إلجراء البحث الميداني.

بحث سوسيولوجي يرسم  مسار »المهاجرات« نحو الدار البيضاء

ت�قيع م�ؤلف »الهجرة الن�سائية في الدارالبي�ساء 
ما بين اال�ستقاللية واله�سا�سة«

من بين مائة وخمسين رواية مرشحة:

محمد �سعيد 
احجي�ج 

في القائمة 
الق�سيرة 

لجائزة دولة 
فل�سطين 

الجمعة   يوم  أعلنت 
الفلسطينية  الثقافة  وزارة 
القصيرة  القائمة  عن 
جائزة  من  األولى  للدورة 

غسان كنفاني للرواية العربية، ومن بني روايات القائمة األربع، جاءت رواية 
التي  الكاتب املغربي محمد سعيد احجيوج، »أحجية إدمون عمران املالح«  

اختيرت من بني مئة وخمسني رواية مرشحة.
اللجنة(، سعيد يقطني،  )رئيسة  إبراهيم  رزان  التحكيم من  لجنة  وتكونت 
فخري صالح، مصطفى الضبع، وأمير تاج السر. وقد قالت لجنة التحكيم في 
ُيحسب لرواية احجيوج قدرة فّنية على استبطان  مسوغات اختيار الرواية: 
ُتظهر  متوازنة  درامّية  صراعات  من  إطار  في  متباينَتني  شخصّيَتني  أعماق 
شخصية اليهودي املمّزق التائه الذي يغلب عليه احساس باالغتراب يرافقه 
تمّسك نفسي يعكس قلًقا في الزمان واملكان. وهو اليهودي نفسه الذي ال يجد 
في أرض امليعاد األمن الذي وعدته به نبوءة مزعومة. تحضر هذه الشخصية 
تمارس  والتي  وأصحابه  الحق  على  ُتغير  بظالمية  املحتمي  اليهودي  قبالة 
لغايات مادية بحتة تعمل في  املمكنة  الوسائل  دورها بتحطيم اآلخرين بكل 
إطار جماعة وظيفية. الرواية في عمومها مكتوبة بلغة فنية متمّكنة وفي إطار 
بنية متماسكة تفضح نفسية الناشر اليهودي الذي يرفض عمران االنصياع 

لها.
في  أنطوان  هاشيت  دار  عن  املالح  عمران  إدمون  أحجية  رواية   صدرت 
بيروت، خالل أكتوبر 2020، وقد حصلت على احتفاء نقدي كبير على امتداد 

العالم العربي.
: »جاء  احجيوج  سعيد  محمد  الكاتب  قال  االختيار،  هذا   على   وتعقيبا 
اليوم خبر اإلعالن عن القائمة القصيرة، ومن بني الروايات األربع املحتفى بها 
»أحجية إدمون عمران املالح«. هذا تتويج يستحق االحتفال،  توجد روايتي 
كل  في  الكامن  باالحتفاء  يفرح  ال  عساه  كيف  كاتب  وأي  طبعا،  سعيد  وأنا 
الجائزة مقدمة من فلسطني، وهل من وسام أكبر  جائزة؟ بل سعادتي اثنتان: 
من هذا؟ الجائزة تحمل اسم غسان كنفاني، وهل من شرف أكبر من أن يقترن 
وغيرها من الروايات  و«أم سعد«  اسمي باسم من أبدع »رجال في الشمس« 

املعجزة في تكثيفها وبساطتها املخادعة واملخاتلة؟
هذه الجائزة املقدمة من دولة فلسطني، احتفاًء بالشهيد غسان كنفاني من 
جهة، والرواية العربية من جهة ثانية، هي إضافة نوعية للجوائز املخصصة 
للرواية، ونأمل أن تكون انطالقتها قوية بما يتيح لها دوام االحتفاء باملميز 

من الروايات العربية.
رواية أحجية إدمون َعمران املالح هي الثانية في رصيد الكاتب محمد سعيد 
القاهرة،  في  صدرت  التي  طنجة«  في  »كافكا  األولى  روايته  بعد  احجيوج، 
تحدث  »أشياء  قصصيتني،  مجموعتني  قبل  من  أصدر  كما   .2019 دجنبر 
و«انتحار مرجأ )2006(«، وسبق له الفوز بثالث جوائز شعرية،   »)2004(
للرواية  إسماعيل  فهد  إسماعيل  بجائزة  »ليل طنجة«  روايته  وفاز مخطوط 
القاهرة خالل  في  العني  دار  عن  الرواية  وصدرت   ،)2019 )نونبر  القصيرة 
من  وعددا   )2004-2005( األدبية«  »طنجة  مجلة  أصدر  كما   .2022 يناير 

املشاريع األدبية والثقافية.

عبد اللطيف 
ه�س�ف ي�ستقرئ 

»ثنائية الدين 
وال�سلطة« 

بالمغرب 
االورومتوسطية  املطبعة  عن 
عبد  للباحث  صدر   للمغرب، 
جديد  كتاب  هسوف  اللطيف 
املغربية..  »اململكة  بـ  موسوم 
ثنائية الدين والسلطة / مقاربة 
يتتبع  فيه  تاريخية-تحليلية«  

ثنائية الدين والسلطة باملغرب، منذ العهد اإلسالمي األول .
يبحث هذا املؤلف الجديد في تاريخ الوضع السياسي املغربي، بدءا من 
رصد اإليديولوجيات املتصلة بالدين والسلطة التي تبناها الحكام املغاربة 

عبر العصور، وصوال إلى واقع عالقة الدين بالسلطة في البالد اليوم. 
ويهتم الكتاب بـ«إيديولوجيا الحكام املغاربة« ودورها في تشكل الدولة، 
ويقف عند محطات من قبيل إنشاء املدارس في عهد املرينيني إلنتاج نخبة 
دينية تدعم الحكم وأدوار الزوايا عبر تاريخ البالد، دينيا وسياسيا، ويعرج 
على »امليوالت االستقاللية للزوايا التي قضى عليها موالي رشيد العلوي« 
للدين  خاصة،  الفرنسي  املحتل،  تسخير  ثم  االحتالل،  قبل  املغرب  ووضع 
في  فشله  مع  بالدين،  مشتغلني  واستغالله  املغرب،  على  قبضته  إلحكام 

استغالل فقهاء سلفيني.”.
»منذ  والسياسي  الديني  جدلية  في  دخل  قد  املغرب  أن  الكتاب  يسجل 
بدء الدعوة إلى دين اإلسالم، أي منذ الفتح اإلسالمي األول«؛ حيث »انتشر 
اإلسالم بني سكان املغرب الكبير تدريجيا بانتشار الفتوحات األولى، وكان 
مذهب  عماد  ثم  واإلباضيني(،  )الصفريني  الخوارج  مذهب  عماد  األمازيغ 
السنة )دولة األدارسة(، وأخيرا عماد مذهب الشيعة العبيديني )الفاطميني( 
في شخص قبيلة كتامة التي كونت العمود الفقري لجيوشهم، قبل أن يستولي 

على الحكم املرابطون، وهم أمازيغ صنهاجيون، تبنوا املذهب املالكي« .
بني  مريرة  »صراعات  من  املغرب  عاشه  ما  على  الضوء   يسلط  املؤلف 
»بني  البالد  وضعت  والتي  امللكية«،   واملؤسسة  الوطنية  الحركة  تيارات 
خيارين سياسيني؛ خيار املؤسسة امللكية القائم على أساس ملكية تستمد 
الحركة  وخيار  املؤمنني«،  »إمارة  مفهوم  ومن  التاريخ  من  مشروعيتها 
الوطنية القائم على أساس ملكية تستمد مشروعيتها من الخيار الديمقراطي 
الذي يمنح نوع من السلطة للشعب«.ويجزم الكاتب بأن »ما قامت به امللكية 
املغربية بخصوص عصرنة البالد، جاء نتيجة صراعات أيديولوجية لعبت 
املجتمع  وحركات  اليسار  ضغط  ثم  مهما،  دورا  أوال  الوطنية  الحركة  فيه 
املؤسسات،  بناء  مجال  في  بارزة  مكاسب  لتحقيق  الحقة  فترة  في  املدني 

احترام حقوق اإلنسان وتكريس مزيد من الحريات الفردية«.

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :االثنني 4 يوليوز 2022 املوافق 4 ذوالحجة 1443 العدد 13.188 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 06
الو�سعية الفالحية في ظل نق�ص الت�ساقطات المطرية، اإكراهات 

ال�سناعة التقليدية وتحديات حماية المجال الغابوي

علي أورارى

دورته  للخميسات  اإلقليمي  املجلس  عقد 
جدول  تضمن   ،2022 يونيو  لشهر  العادية 
القطاع  وضعية  عن  عروض  تقديم  أعمالها 
الفالحي، الصناعة التقليدية، واملجال الغابوي. 
املدير  عرض  في  جاء  الفالحي:  القطاع 
اإلقليمي للفالحة »أن اإلقليم يتميز بالشساعة، 
تبلغ  القروية  ساكنته  متنوعة،  وبمؤهالت 
من  املائة  في   48,16 نسمة،بنسبة   261142
تبلغ  اإلجمالية  املساحة  اإلقليم،  مجموع سكان 
صالحة  املائة  في   48 منها  770325هكتارا، 
للزراعة، نسبة عالية من األراضي بورية بنسبة 
وتهيمن  املائة،  في   5 واملسقية  املائة،  في   95
على الفالحة باإلقليم زراعة الحبوب  بنسبة 68 
و »عرف املوسم الفالحي تساقطات  في املائة.« 
مطرية بلغت 310ملم، مسجلة عجزا  يناهز30 
في املائة  مقارنة مع سنة عادية،  و41 في املائة 
بعدم  كذلك  تميزت  املاضي،   املوسم  مع  مقارنة 
شهري  خالل  انحباسا  عرفت  حيث  انتظامها، 
يناير  و  فبراير،مما انعكس على اإلنتاج  الذي  
بني ضعيف  ما  ألخرى  منطقة  من  تفاوتا  عرف 
ومتوسط. وعن التأمني الفالحي، بلغت املساحة 

املؤمنة 64255 هكتارا، لـ 7533 مؤمنا.« 
التساقطات  نقص  آثار  من  الحد  »برنامج 
األعالف   ، املدعم  الشعير  مادتي  شمل  املطرية، 
يضيف  املاشية«    لتوريد  املاء  ونقط  املركبة، 
العرض، مستعرضا » حصيلة املشاريع املنجزة،  

مساعدات الدولة،
 استراتيجية الجيل األخضر 2020 - 2030،  
في أفق  تثبيت التنمية الفالحية« و، مع التذكير 
ب »  مشاريع في طور اإلنجاز واملبرمجة برسم 

2022 – 2025 » و«  الحماية  االجتماعية..«

إلى   متدخلون  أشار  العرض،  مناقشة  في 
حصة  ضعف  وكنموذج  يعاني،  الفالح  »أن 
الفالحني«، مطالبني  املدعم املوزع على  الشعير 
مع  املاشية،  رؤوس  عدد  حسب  »توزيعه  ب 
لنقطه«.  عادل   وتوزيع  املاء  نقص  مشكل  حل 
كما  دعا آخرون  إلى »دعم وتشجيع الكسابة، 
نموذجي،  وسوق  نموذجية،  مجزرة  إنشاء 
لكون األسواق املوجودة توجد في وضعية غير 
مالئمة«.  كما تم التساؤل » عن مصير املدرسة 

الفالحية الكائنة بضواحي تيفلت؟«. 
»أن   إلى  رده  في  اإلقليمي  املسؤول  وأشار 
الرماني   واملاس  اإلقليمي   األبقار  مهرجان 
وطنية«  صبغة  نعطيه  إن  نتوخى  املقترح، 
املديرية  فإلى  جانب  و«عن األسواق واملجزرة، 
من  شركاء  مساهمة  املشروع  يتطلب  الفالحية، 
مجالس ترابية والجهة«.  في ما يخص مباراة 
معايير  وفق  تتم  العملية  »فإن  األبقار،  اختيار 
زعير  واملاس  وساللة  شاقة،  وهي  محددة  
وتتميز  عليها،  الحفاظ  يجب  وطنية  ثروة  تعد 
العالية«.   الجودة  ذات  ولحومها  بحليبها 
و»بخصوص توزيع الشعير، توجد لجن مكلفة 
وعلى الفالح إثبات عدد رؤوس ماشيته. في ما 
يتعلق بنقط  املاء، فإدارة الفالحة لها اختصاص 
اختيار  ويتم  املاشية،  لشرب  املعد  املاء  في 
املناطق التي توجد بها أعداد كبيرة، وتتوفر بها 
توفير  العصري يتطلب  السوق  الجوفية.  املياه 
إلنشائه«.  جماعات   3 تتعاون  وأن  تجهيزات 
سيصبح  الفالحي   تيفلت  »معهد  لـ  بالنسبة 
اعتمادات،  له  ورصدت  متخصصة،  مؤسسة 
اإلقليم  خارج  من  الفالحني  أبناء  بتكوين  يقوم 

ولنا رغبة في استفادة أبنائه منه«.
 عرض املسؤول عن قطاع الصناعة التقليدية، 
من  كبيرة  أعدادا  يشغل  القطاع  »أن  أوضح 

اإلنتاج  »أن  إلى  الفتا  والصانعات«،  الصناع 
الخياطة  الحنديرة،  الحنبل،  الزربية،  متنوع: 
التقليدية، بالنسبة للنساء، النقش على خشب  
صناعات  الزليج،  الحدادة،  النجارة،  العرعار، 
العديد  وهناك  الرجال،  يمارسها  خدماتية 
ظاهرة  من  القطاع  ويعاني  التعاونيات  من 

الوسطاء«.
مندوبية  توجد  التحتية«  البنيات  بشأن 
والتأهيل  التكوين  مراكز  بالخميسات،  إقليمية 
متخصص  معهد  الصناعة،  دار  ومجمعات، 

..موزعة على دوائر اإلقليم«.
 خالل املناقشة، أشار تدخل إلى »أن  جماعة 
بوقشمير التابعة لدائرة واملاس، معروفة بشجر 
إلى جهة أخرى، في  تهريبه  يتم  الذي  العرعار، 
وقت يعاني الصناع  من التهميش، وهي منطقة 
تدخالت  وطالبت  زربيتها«.  بجودة  مشهورة 
تراجعت  التي  املنتوجات  بعض  »بتشجيع 
التارزة،ا  كنموذج   باإلنقراض،  مهددة  وأخرى 

لخيمة، الحصير..«. 
أشاراملدير  الغابوي،  املجال  وبخصوص 
تناهز  الغابوية  املساحة  »أن  إلى   اإلقليمي 
270000 هكتار، تضم أنواعا مختلفة  : الفلني، 
األوكاليبتوس،  العرعار،  األخضر،  البلوط 
الصنوبريات«، و»هناك  ثالثة أحواض  مائية: 
بهت، أبي رقراق، كرو«، إلى جانب  »مواقع ذات 
الرومي،  أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ضاية  

خروبة«. 
تتكون  فهي  »التجهيزات  يخص  ما  وفي 
الدور  الحرائق،  معدات  الغابوية،  املسالك  من 
ويتضمن    . مراقبة الحرائق«  أبراج  الغابوية، 
البرنامج  الغابوي اإلقليمي 2021 2030-، عدة 
مشاريع  مجالية  تشمل إعادة تجديد  وتشكيل 
إعادة  الوسطى،  بالهضبة  اإليكولوجية  النظم 

مشروع  املعمورة،  غابة  تثمني  وإعادة  تجديد 
مشروع  البيولوجي،  التنوع  وتثمني  املحافظة 
والسمكية،  الوحيشية  املوارد   وتثمني  الحفاظ 

تهيئة الغابات الحضرية والشبه حضرية«. 
»حصيلة  إلى  أيضا،  العرض،  وتطرق 
اإلستغالل  اإلستثمارات،   ،2021 املنجزات 
الغابوي، حصيلة موسم القنص«،  وكذا »عدد 
حرائق الغابات، املساحات املحروقة، اإلجراءات  
الحرائق«،  للوقاية ومكافحة  املتخذة  والتدابير 
يشمل  والذي    ،2022 سنة  عمل   »برنامج  ثم 
مجموعة تدخالت«،  »حصيلة املوروث الغابوي 
مكافحة  و»يتضمن  التشاركي«،  والتدبير 
واإلكراهات،  الصعوبات   الغابوية،  املخالفات 
الحقوق في إطار جمعيات رعوية،  تنظيم ذوي 
النفع  ذات  مجموعات  أو  غابوية  وتعاونيات 

االقتصادي«.   
»إنشاء  بـ  تدخالت  طالبت  وأثناء املناقشة، 
الرومي  ضاية  ببحيرة  عمومية  حديقة 
باعتبارها منتجعا ذا أهمية سياحية، يستوجب  
بهذا  صيفي  مخيم  »إقامة  واقتراح  التأهيل«، 
الفضاء الرطب، وكذا بوادي بهت، وسيدي عالل 
البحراوي، تأهيل غابات  البحراوي، اثنني أيت 
مالك، وعقد شراكات مع الجماعات الترابية، كما  
هو حال واملاس التي تعد منطقة جبلية و فضاء 

سياحيا مهما«. 
رد املسؤول عن القطاع، أكد » على أن األولوية، 
أثناء الحرائق،  تعطى للسكان وممتلكاتهم أكثر 
من الغابة، من خالل بذل الجهود حتى  ال  تصل 
العالي«.  التيار  كهرباء  خيوط  إلى  النيران 
مشروع  هناك  الرومي،  »ضاية  لـ  بالنسبة 
لتهيئتها بمساهمة مجموعة شركاء،  والدراسة 
على  العمل  سيتم  كما  الوجود،  لحيز  ستخرج 

تصنيف منتزه خروبة وتهيئته«.

يف دورة املجلس اإلقليمي للخميسات

تقتات على األعالف الطبيعية يف مراعي األطلس املتوسط 

شكلت محور بحث لنيل الدكتوراه بجامعة سطات

»الآليات الحديثة لتدبير الإدارة 
العمومية والترابية بالمغرب..«

والسياسية  القانونية  العلوم  بكلية  خلدون  ابن  مدرج  شهد 
بجامعة الحسن األول بسطات، صباح الثالثاء 21 يونيو 2021، 
شهادة  لنيل  أطروحة  طلوع  اإلله  عبد  الباحث  الطالب   مناقشة  
تناولت    والتي  السياسية،  والعلوم  العام  القانون  في  الدكتوراه 
 - باملغرب  والترابية  العمومية  اإلدارة  لتدبير  الحديثة  »اآلليات 
دراسة في األسس ومسار اإلصالح«. وقد ركز الباحث على »اآلليات 
الحديثة ومدى قدرة اإلصالحات القانونية واملؤسساتية في تفعيل 
العمومية  االدارة  وتجويد  تطوير  أفق   في  التدبير  مبادئ حسن 

وخاصة آلية الرقمنة«.
»مميزات  على  كذلك،  الضوء،  لتسليط  األطروحة  وسعت   
وخصائص  آليات التدبير العمومي الجديد، والذي يبقى الهدف 
املساطر  تبسيط  »ميثاق  إلى  الفتة  والجودة«،  الفعالية  هو  منه 
اإلداري  الالتركيز  وميثاق  العمومية،  املرافق  وميثاق  اإلدارية، 
باعتبارها آليات ُينتظر منها أن تخلص اإلدارة العمومية والترابية 

من كل املشاكل التي تتخبط  فيها منذ زمن بعيد«.
وحسب شهادة أعضاء لجنة املناقشة، فقد »شخصت األطروحة 
تعقيد  في  تتلخص  والتي  والترابية،  العمومية  اإلدارة  أعطاب 
واملحسوبية  والزبونية  التواصل  وسوء  والبيروقراطية  املساطر 

والرشوة..«. 
السياسي  أدوارالفاعل   « عند  الباحث  توقف  ذاته  السياق  في 
خالل  من  وذلك  اإلدارية«،  باالصالحات  املعني  واملؤسساتي 
»مجموعة من اإلصالحات« التي سجلت مساهمة كل من »االحزاب 
امللك  »توجيهات  بـ  التذكير  مع  املتعاقبة«  السياسية والحكومات 
محمد السادس عن طريق الخطب امللكية«، وكذا »تقارير مؤسسات 

دستورية وطنية وأخرى دولية«.
 وتضمنت األطروحة  »مجموعة من املقترحات تستهدف  تطوير 
»إنجاح   أفق  في  للتنمية«  أداة  وجعلها  وتجويدها  االدارة  أداء 
النموذج التنموي وكذا  تشجيع  االستثمار الداخلي والخارجي«، 
السياسات  جميع  وصلب  للتنمية  قاطرة  االدارة  »باعتبار  وذلك  
العمومية والقطاعية وتشكل ورشا مهما لبلورة الجهوية املتقدمة«.
هذا وشهدت مناقشة هذه األطروحة ، حضور عدد من  األساتذة  
بقاسم   حنان  دة.  ضمنهم:  الجامعية،  املؤسسات  مختلف  من 
 - رئيسا   سطات:  والسياسية  القانونية  العلوم  بكلية  »أستاذة 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية  أستاذ  خمري:  د.سعيد 
أستاذ  أدمينو:  عبدالحفيظ   د.   - مقررا  املحمدية:  واالجتماعية  
)السويسي(  واالجتماعية   واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية 
الرباط : مقررا  - د. حفيظ اليونسي : أستاذ  بكلية العلوم القانونية 
والسياسية:  سطات  مقررا - د.حسن طارق: أستاذ  بكلية العلوم 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية ) السويسي ( الرباط : عضوا  
أستاذ  بكلية العلوم القانونية واالقتصادية  - د. عمر الشرقاوي : 
أستاذ   بكلية  د. محمد طالب:  عضوا -  واالجتماعية  املحمدية:  

العلوم القانونية والسياسية  سطات: مشرفا.

مراسلة خاصة

فا�ص.. من اأجل اإنعا�ص
مخزون الدم  

وفي  الثاني،  الحسن  الجامعي  االستشفائي  املركز  من  بمبادرة 
أفق تعزيز مخزون الدم وتلبية حاجيات املرضى، تم، يومي األربعاء 
وبهذا  بالدم،  للتبرع  حملة  تنظيم  بفاس،  املاضيني   والخميس 
الخصوص صرحت نوال موحوت، املكلفة بالتواصل والتعاون في 
مع  بشراكة  املنظمة  الحملة  »أن  »و.م.ع«،  لـ  االستشفائي،  املركز 
املركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس، تروم جمع كمية هامة من الدم 
على صعيد الجهة«، مشيرة الى  »أن املنشأة الطبية تستقبل عددا 
كبيرا من ضحايا الحوادث، وخصوصا حوادث السير واملصابني 
املبادرة  »هذه  بأن  مذكرة  الكلوي«،  القصور  مثل  مزمنة  بأمراض 
املركز  بني  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  إطار  في  تندرج  االجتماعية 
االستشفائي الجامعي واملركز الجهوي لتحاقن الدم«،  منوهة ب 
»إقبال الطاقم الطبي واإلداري والتقني وكذا الزوار على املساهمة 
في الحملة«، معلنة باملناسبة »عن تنظيم حملة مماثلة قريبا من 
أجل سد النقص املسجل على مستوى أبناك الدم بالجهة وتحسيس 
األرواح  إلنقاذ  بالدم  التبرع  بأهمية  الجمهور  من  أوسع  قطاعات 

البشرية«.
مدير املركز الجهوي لتحاقن الدم، عبد الرحيم بنياسرغي،  أشار 
من جهته،  إلى  »أهمية الحملة التي تهدف الى جمع أكياس من 
املسجل  النقص  وبالتالي سد   ، الجهة  منها مرضى  الدم يستفيد 
في هذه املادة«، الفتا إلى »االنخراط القوي للمواطنني في التبرع 

بالدم«،  داعيا الى »مزيد من االقبال من أجل انعاش املخزون«.

تواصل ساللة أغنام تمحضيت املحلية ، سنة 
بعد أخرى، إغراء الزوار واملشترين الذين يفدون 
من  الساللة  هذه  الكتشاف  زيان،  حاضرة  على 
األغنام التي تشتهر بها منطقة األطلس املتوسط. 
وبلغ اإلقبال ذروته في سوق املواشي بأجلموس 
)إقليم خنيفرة(، الذي يستقطب الزوار املعجبني 

بأغنام تمحضيت من جميع أنحاء املغرب.
من  القادمون  الصغار  املاشية  مربو  ويجد 
أجلموس  سوق  في  الجبلية  خنيفرة  مناطق 
العينات  أفضل  وبيع  لتقديم  مناسبة  واجهة 
لصفاتها  بشدة  فيها  املرغوب  الساللة  هذه  من 

وفوائدها العديدة.
بال  مكانه،  اليوم  تمحضيت  خروف  ويجد 
اململكة،  في  األكثر شعبية  السالالت  بني  منازع، 
مقاومة  على  »قدرته  منها  عدة  ألسباب  وذلك 
املناخ البارد، وقوته، وجودة لحمه الذي يحتوي 
ورأسه  الكوليسترول،  من  منخفضة  نسبة  على 
الشكل  مستوى  على  واملوحد.«  املليح  البني 
جدا  رفيع  بذيل  الساللة  هذه  تتميز  الخارجي، 
ورأس بني متوسط الحجم. كما أنها ساللة قوية 

تقاوم الظروف الجوية العصيبة«.
مع  جيد  بشكل  تمحضيت  ساللة  وتتكيف 
املناخ البارد بفضل طبقة الصوف الكثيف التي 
التسمني وإنتاجيتها  تكسوها، وتتميز بسهولة 
العالية، كما أنها واحدة من السالالت املستخدمة 
من  اإلناث  وزن  متوسط  ويتراوح  التهجني.  في 
ساللة تمحضيت بني 60 و70 كيلوغراما، بينما 
و120   100 بني  الفحول  وزن  متوسط  يتراوح 

كيلوغراما.
عليها  أطلقت  التي  الساللة  هذه  وتنتشر 
منطقة  األصلي،  ملوطنها  نسبة  التسمية  هذه 
املتوسط،  األطلس  أنحاء  جميع  في  تمحضيت، 

بوملان،  مناطق  عبر  مرورا  تازة،  جبال  من  بداء 
منطقة  خصوصا  ونواحيها،  خنيفرة  غاية  إلى 

أجلموس.
ساللة  أغنام  مربي  الغالي،  رشيد  وأكد 
هذه  »أن  .ع«،  »و.م  لـ  تصريح  في  تمحضيت، 
الساللة التي تعرف أيضا باسم »البركي«، تحتل 
أجلموس«،  بمنطقة  املربني  لدى  متميزة  مكانة 
الفتا إلى »أن املربني بهذه املنطقة يولون أهمية 
»أن  إلى  مشيرا  املحلي«،  املوروث  لهذا  كبيرة 
بالوفرة  يتميز  تمحضيت  خرفان  من  العرض 
في إقليم خنيفرة، من خالل وجود نوعني منها، 
صنف زيان كبير الحجم وصنف حمام أزرو ذو 

الوزن األخف والصوف األكثر خشونة.«

من جهته، أفاد علي حموشي، مربي في منطقة 
مربي  أحسن  جائزة  على  الحائز  أجلموس، 
»بأنه   ،2021 عام  في  تيمحضيت  ساللة  أغنام 
بالنظر إلى الجودة العالية لهذه الساللة وطعمها 
األعالف  على  اقتياتها  بفضل  االستثنائي، 
سعر  يرتفع  أن  يمكن  املراعي،  في  الطبيعية 
الفحل، ليصل إلى 30000 درهم أو أكثر للرأس، 

على اعتبار أنها ساللة أصيلة وغير مهجنة«.
لإلشارة فإن »الفحول ال تعرض للبيع بمناسبة  
يتم  بل  للمسالخ،  موجهة  وغير  األضحى  عيد 
شراؤها ألغراض التكاثر. ويتراوح سعر الفحل 
املتوسط بني 10000 و15000 درهم للرأس. أما 
فيتم  الساللة،  لنفس  املنتمية  لألكباش  بالنسبة 

تسمينها وإعدادها للعيد«.
هذا و تتميز سالالت األغنام املغربية بالتنوع 
فباإلضافة  بيئتها.  مع  التكيف  على  وبقدرتها 
أنحاء  بجميع  املنتشرة  تيمحضيت  ساللة  إلى 
كيل  بني  ساللة  أيضا  هناك  املتوسط،  األطلس 
وتوجد  الشرقية.  العليا  الهضاب  في  املنتشرة 
جغرافية  مناطق  في  أخرى  محلية  سالالت 
مختلفة، وتتميز بتكاثرها الكثيف في الحظائر. 
كما تنتشر ساللة الصردي بمنطقتي بني مسكني 
وقلعة السراغنة وتحظى باهتمام كبير في سوق 
املاشية، إلى جانب ساللة الدمان التي تنتشر في 

الجنوب الشرقي للمملكة.
 »و.م.ع«

»البركي«.. �ساللة اأغنام تت�سم بالقوة والقدرة على مقاومة 
الظروف المناخية الع�سيبة

غابة املقاومة تحتاج لتهيئة شاملة باعتبارها فضاء إيكولوجيا مميزا وضعية مجمع الصناعة التقليدية  تثير أكثر من تساؤل ؟



CMJN

07www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com  االثنني 4 يوليوز 2022 املوافق لـ 4 ذو الحجة 1443  العدد 13.188

االشتراكي

إيمان الرازي 

نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 
يوم األربعاء 29 يونيو، حفال تكريميا بمناسبة 
على  الداهي  محمد  والناقد  األستاذ  حصول 
الدراسات  )صنف  للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة 
الباحثين  األساتذة  ثلة من  النقدية(، بمشاركة 
الذين قدموا شهادات وقراءات في حق الكتاب 
المتوج وصاحبه األستاذ والناقد محمد الداهي.

محمد يقطين: اعتراف 
بمساهمات الداهي النقدية 

اعتبر الناقد سعيد يقطين في كلمته أن 
التكريم اعتراف بما أنجزه الداهي وعرفان 
بدراساته النقدية التي قام بها على مر مساره 
العلمي، وأن حصول الداهي على الجائزة 
لم يكن بمحض الصدفة، لكنه نتاج سيرورة 
تشده  رجل  الداهي  أن  دؤوب خاصة  عمل 
النشاط  مارس  العزم،  وصدق  اإلرادة  قوة 
بالروح  واألكاديمي  والنقابي  السياسي 
بصحته  مضحيا  نفسه  والصدق  نفسها 
وماله ونفسه وبذل المجهود تلو اآلخر في 

تكوين نفسه، وفيا لمبادئه وطموحه.
على  الكلمة  ذات  في  أكد  يقطين،  سعيد 
حرص الناقد الداهي على القراءة بتأن وعمق 
السيميائيات  وحتى  الروائي  النقد  داخل 
والسرديات، حيث يبذل أقصى الجهد لكي 
يكون عطاؤه متميزا ومهما، ما جعله مثقفا 
وباحثا أصيال شديد الحرص على القراءة 
على  مؤكدا  العربي،  النقد  خزانة  لتطوير 
إخالصه في العمل واالرتقاء الذي أهله للفوز 
بالجائزة نظرا لتطويره لمساره مقتفيا آثار 

من سبقوه بما هو أجل وأسمى.

زهور كرام: الجائزة إعالء 
لقيمة القيمة وانتصار 
للدبلوماسية الثقافية 

حصول  بأن  كــرام  زهــور  الدكتورة  اعتبرت 
الداهي على الجائزة هو فرح »نتقاسمه جميعا 
وانتصار حقيقي للفكر المغربي الذي هو انتصار 
لنا جميعا«. وأضافت كرام في ذات السياق، أن 
الترتيب العالمي للجامعات يعتمد في األصل كل 
الجوائز واألوسمة والمقاالت العلمية المحكمة، 
ما سيمنح لكلية اآلداب ولجامعة محمد الخامس 
درجة علمية أرفع يتم من خاللها تعديل الترتيب 

العالمي للجامعات الدولية.
واعتبرت المتدخلة ذاتها أن التكريم اليوم جاء 
في سياق االحتفاء بناقد حرفي ومهني يعرف 
أننا  النقدي، مضيفة  السؤال  جيدا كيف يبدع 
أمام لحظة احتفاء بقيمة القيمة العلمية الثقافية 
تراجع  تراجعت  إذا  التي  والفكرية  والفلسفية 
المجتمع، وأنها تحصين لهذه المجتمعات من 
كل انفالت وتحصين للخطاب من أي انزالق، وأنه 
حينما تتراجع قيمة القيمة تنتصر التفاهة. كما 
دعت د. كرام في كلمتها إلى الدفاع عن إنسانيتنا 
من خالل العلوم اإلنسانية ألننا بحاجة إلى بناء 

مجتمع له حس نقدي، كما أن الجامعة المغربية 
مطالبة اليوم بتربية الحس النقدي أمام فوضى 
الخطابات فارغة المحتوى، وهي مهمة تاريخية 
تقتضي صفة الصرامة العلمية التي تنشئ جيال 
مؤهال للمسؤولية بعقله وليس بالمجاملة، منوهة 
بأن الكتاب المتوج له ذاكرة وتاريخ، فذاكرته جهد 
متواصل ومستمر في التفكير والسؤال والقراءة 
والمحاضرات والدفاع عن شرعية الشعبة والكلية، 
فللكتاب ذاكرة من كل هذه الممارسة في القراءة 
التي نحتفي من خاللها اليوم بمشروع ثقافي 
ال يقف عند المنافسة بين الذوات المفكرة، بل 
هو سباق بين الدول بمعنى أننا عبرنا حسب 
د. كرام إلى الدبلوماسية الثقافية الناعمة، وأن 
بحصول محمد الداهي على هذا التتويج فهو 

يمنح القيمة للعلم وللفكر النقدي الذي يتقدم به 
المغرب ويسوق لفكره ومفكريه.

د. فتيحة الطايب: كتاب نقدي 
ألدب السيرة بامتياز

وهي  الطايب،  فتيحة  د.  تفاعلت   بدورها 
أستاذة التعليم العالي بكلية اآلداب جامعة محمد 
الخامس بالرباط، مع بعض االستنتاجات التي 
خرج بها الناقد محمد الداهي في كتابه »السارد 
خاصة أن أهميته ال تكمن فقط  وتوأم الروح« 
في الدفاع عن أطروحته، بل في فتحه إلضاءات 
التكون.واعتبرت  طور  في  جديدة  وطروحات 
الباحثة أن أطروحة الكتاب المتوج تقدم إجابة 
لسؤال لم اإلقدام على كتابة السيرة؟ ومدى قدرتها 
على تشكيل الهوية الفردية للمجتمعات واألفراد 
حاضرا وماضيا، لنكتشف بداية الصلة بين هوية 
الكاتب  ثقافيا ونوعيا، وبين  المتعددة  الكاتب 
والذات  الثقافية  البنية  بين  الروافد  المتعدد 
أن  إلــى  ذاتها  الباحثة  خلصت  كما  الناقدة، 
الروح  »السارد وتوأم  المتوج  النقدي  المنجز 
من التمثيل إلى االصطناع« يعتبر أول محاولة 
عربية تحفر في المنطقة البينية بين ملفوظات 
ديمومة  إطار  في  التخييل  وملفوظات  الواقع 

ظاهرة اإلنتاج النقدي التي تطبع مسار الكاتب 
والناقد واألكاديمي محمد الداهي.

د. يحيى عمارة: الجامعة مرآة 
أكاديمية منتجة

المغرب  بــأن  عمارة  يحيى  الباحث  اعتبر 
المشاهد  كــل  فــي  حاضر  المعاصر  الثقافي 
الدولية من خالل مثقفيه وجامعييه، مؤكدا على 
أن الجامعة مرآة أكاديمية منتجة ومثمرة خاصة 
أن النقد الجامعي له وظائف عدة في النهوض 
بالتنمية الثقافية وكذا في الدبلوماسية الثقافية 

التي لها دور أخالقي ووطني وإنساني كبير.
إن حصول الداهي على هذه الجائزة الدولية 

دليل على تميز فكره، بل إن األمر يعود حسب د. 
عمارة إلى مسارات نقدية هائلة وزاخرة بإضاءات 
تكمن في بحث الداهي نفسه عن أجوبة نقدية 
لسؤال السرد ولعوائلهم المتعددة، ما أسهم في 
الرفع من قيمة العرض الفكري المغربي والمعرفي 
لمحمد الداهي الذي تشكل كتاباته دائما أحداثا 

نقدية.
المتوج  الكتاب  أن  المتدخل،  نفس  واعتبر 
هو إضافة نوعية للريبرتوار الثقافي المغربي 
السيميائي  المشروع  عن  متحدثا  المعاصر، 
ضمن  إدراجـــه  يمكن  والــذي  الــداهــي  لمحمد 
تستوعب  التي  المعاصرة  النقدية  المشاريع 
النماذج الحديثة للدراسات السردية وتطبيقها 

خاصة المدرسة الفرنسية.
معرفيا  تأثرا  تأثر  الداهي  محمد  فالناقد 
وجماليا بالمدرسة البنيوية التي قرأت النص 
من خالل السرديات الذاتية،كما أماط اللثام عن 
نشأة األنا في الفكر وتجلياته في السيرة الذاتية 
التي تعتبر ميزة من مميزات المشروع النقدي 
لمحمد الداهي خاصة أنه لم يكتف بالمرجعية 
السيميائية البنيوية فقط، بل سعى إلى الرؤية 
النقد  بين  الجمع  من  تنطلق  التي  المعرفية 
السيميائي والتفاعل الثقافي بين السيرة الذاتيه 
من جهة، وبين التخييل والحكائي رؤية ومنهجا 

ومقصدية من جهة أخرى.
د. عمارة  المتوج حسب  الكتاب  تكمن ميزة 
الذاتية بأدوات السيرة  في تحدثه عن السيرة 
في  تتجلى  والتي  النقد  في  اإلبداعية  الذاتية 
اعتماد الكتابة النقدية التي تجعل الكتابة النقدية 
الكتاب المتوج قد أحيى السيرة  جمالية، وأن 
بين  للتكامل  منتصرا  وإبداعيا،  نقديا  الذاتية 
حضور المعرفة والنقد، وبين الجمال والعشق 
أو لذة كتابة النص، فالداهي تفاعل مع السيرة 
الذاتية بلذة الكاتب، ومتابعته النقدية التي تستند 
والثقافية  الفكرية  التاريخية  المرجعيات  إلى 
المنجز  يدرج  تركيب مرجعي  واألسطورية في 
بين  المقارنة  النقدية  الدراسات  النقدي ضمن 
الجنس األدبي الوحيد وبين الدراسات النقدية 
االنسجام  اعتماده على  المتعددة في 
الرؤية  بين  واإلجرائي  النظري  بين 
علمية  دراسة  مشروع  فهو  والمنهج، 
األصل  في  العمل  وأن  للكتاب  أخرى 
مقاربة تعتمد بالوقوف على خصوبة 
النصوص المتعددة ما مكن من تأويل 
الذات من خالل سؤال السيرة الذاتية 
الكتاب  قوة  وكذا  العربي  السرد  في 
التي تكمن في حضور الوعي النقدي 

المتمكن.

د. ادريس الخضراوي: 
الداهي منحنا قارات من 

التأمل

نفسه  على  ينغلق  لم  الــداهــي  إن 
في  تبلور  الــذي  التصور  حــدود  في 
األعمال  على  انفتح  بل  السبعينيات، 
على  أصحابها  انفتح  التي  الحديثة 
بعدها  فــي  خاصة  ــرة،  ــذاك ال ســؤال 
ما  الخضراوي،  د.  حسب  االنسيابي 
على  النفتاحه  عميقا  تصورا  يشكل 
كل األعمال التي توسع الهوية السردية التي ال 
يتلمسها إال من خالل السرد فقط بل ومن خالل 
محكياته عن الذات وعن العالم.فالناقد الداهي 
وبحسب انفتاحه على مجموعة من المرجعيات 
التي  الغربية  الدراسات  ينفتح على  الفلسفية، 
يستثمرها بذكاء متميز، سواء تعلق األمر بالسيرة 

الذاتية أو بالرواية. 
فالداهي ال يغلق على نفسه في إطار تخصصه 
القارة  يتناول  بل  الذاتية  السيميائيات  وهو 
المجهولة لتلك التحوالت التي طرأت على السيرة 
بحيث اكتشف أن الحقيقة ليست فقط أهم شيء 
في السيرة الذاتية، بل أن مفهوم الحقيقة مفهوم 
مكتسب خاصة أن هناك بعض الباحثين ممن 
منها  مقتربين  الحقيقة  يتلمسوا  أن  يحاولون 

وفقط.
الداهي حسب كل المتدخلين، منحنا قارات من 
التأمل ألن قلمه أسعفه في منحنا جواز سفر إلى 
ملكوت الكتابة في أوجه التخفي واالنزياح في 
دروب قارة مجهولة انتظمت فيها المعاني بين 
االشتغال واالشتعال، اشتعال الفكر بالتأمالت 
التي نجد من خاللها أنفسنا مختلفين عما بدأناه 
ألن جوهر القراءة تتشكل فيها الذات في زحمة 
المعنى في سياق التعدد وفي سياق كتابة متعددة 
لمحمد الداهي الناقد والباحث الواحد المتعدد.

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  تحتفي بمحمد الداهي

 تكرمي م�ستحق لناقد يعرف جيدا كيف يبدع ال�س�ؤال النقدي 

تم مؤخرا توقيع مؤلف »الهجرة النسائية في 
الدارالبيضاء ما بين االستقاللية والهشاشة« 
 la croisée« في حفل شهده رواق ملتقى الطرق
des chemins«، على هامش فعاليات المعرض 
الدولي للكتاب، أشرفت على توقيعه الدكتورة 
ليلى بوعسرية، أستاذة باحثة في علم االجتماع 
الدارالبيضاء  في  الثاني  الحسن  بجامعة 
والدكتورة ثورية حسام، أستاذة باحثة في علم 
االجتماع بمعهد العمل االجتماعي في طنجة.

المغربي  المركز  عــن  الــصــادر  المؤلف   
للعلوم االجتماعية، حول الهجرة النسائية في 
تضمن  والهشاشة،  الفقر  بين  الدارالبيضاء، 
لفريق  ميدانية  سوسيولوجية  أبحاث  نتائج 
مكون من باحثين في علم االجتماع بالمغرب.  
ويتناول المؤلف هجرة النساء القرويات من 
خالل رسم مسار انتقالهن نحو المجال الحضري 
حيث  المغرب،  حواضر  أكبر  للدارالبيضاء، 
يتحملن بشكل فردي مسؤولة مشروع هجرتهن 
سعيا نحو االستقاللية وتحقيق أهداف فردية.
لدى  الهجرة  لمشروع  وصفا  البحث  يقدم 
والتعرف  البيضاء  إلــى  القرويات  النساء 
على دوافعهن ومختلف االستراتيجيات التي 
يوظفنها ألجل تحقيق اندماجهن خالل مسارهن، 
الديناميكيات،  من  عددا  المؤلف  يتناول  إذ 
تندرج ضمنها الحركة االنتقالية التي تعرفها 
وفضاءات  السكن  مستوى  على  المهاجرات 
الشغل، وما يصاحبها من صعوبات تزيد من 
تعرفهن على قوتهن وزيادة في تجربتهن وفهم 

وتقدير ذواتهن.

فريق  انكباب  الــمــؤلــف،  أشــغــال  ومــيــزت 
البحث  من  مختلفة  مستويات  على  البحث 
السوسيولوجي حول الظاهرة، المست ظروف 
عيش المهاجرات نحو المدينة واالستراتيجيات 
وممتلكات  أمــوال  تحويل  وعملية  الموظفة 
المهاجرات إلى أسرهن في القرية، والديناميات 
من  السيرورة  هــذه  تعرفها  التي  المختلفة 

صعوبات ألجل االندماج.
الــعــالقــات  تمظهر  شــكــل  الــبــحــث  ــرز  ــب ي
االجتماعية بين األجيال والطبقات والجنس، 

والتغيرات المهنية الممكنة في إطار عمل يتسم 
بالهشاشة.  كما يتطرق لمختلف الضغوطات 
التي تتعرض لها النساء  المهاجرات في مسار 
سعيهن لالندماج واالستقاللية، كما يصفنها 
ويعشنها، وعن كيفيات بناء هذه االستقاللية 
في  حياتهن  شروط  كأحد  تحولها  وكيفيات 

المدينة.
وتبعا لذلك، يجيب البحث السوسيولوجي 
ــرســم مسار  ــة ل ــل عــن مــجــمــوعــة مــن األســئ
»المهاجرات«، انطالقا من لحظة اتخاذ قرار 

االنتقال من القروية إلى المدينة، مرورا بمرحلة 
استقرارهن في مدينة الدارالبيضاء وبالمراحل 
المختلفة لتحقيق اندماجهن المهني، التي غالبا 
ما تتسم بالهشاشة وعدم االستقرار، كما هو 
األمر بالنسبة إلى العمل في المنازل والنسيج 
والعمل الموسمي في إطار »عامالت الفراولة« 

فوق األراضي اإلسبانية.
الهجرة  حــول  معطيات  المؤلف  ويــقــدم 
النسوية، من خالل االهتمام بكيفيات مجيئهن 
من المناطق القروية نحو الدارالبيضاء، وعن 
صاحبت  التي  والمالبسات  الظروف  طبيعة 
ذلك إلى حين تحقيق الفتاة القروية نوع من 
من صعوبات  يعترضها  ما  رغم  االستقاللية، 

في ظروف العيش.
ومن مستجدات ظاهرة الهجرة النسوية، هو 
تحمل المهاجرات لمسؤولياتهن لعيشهن في 
الدارالبيضاء وتشبثهن باالستقرار في المدينة 
وتحقيق ذاتهن واالندماج في الفضاء الحضري 
وفهم مفاتيحه لتسهيل اندماجهن، حيث يحققن 
بتوظيف  العيش  من  تمكنهن  خاصة  هوية 
مجموعة من االستراتيجيات وتجاوز اكراهات 
البحث عن العمل واالستقرار في العمل والسكن. 
ومن مميزات البحث الميداني، غنى معطياته إلى 
جانب صعوبة الولوج إلى النساء المهاجرات 
ألجل مقابلتهن في إطار جمع معطيات البحث، 
من  البحث  فريق  تلقاها  التي  المساعدة  لوال 
وسيط تجمعه بالنساء المهاجرات عالقة ثقة 
سهلت المهمة على فريق البحث، ما شكل عامال 

مساعدا إلجراء البحث الميداني.

بحث سوسيولوجي يرسم  مسار »المهاجرات« نحو الدار البيضاء

ت�قيع م�ؤلف »الهجرة الن�سائية في الدارالبي�ساء 
ما بين اال�ستقاللية واله�سا�سة«

من بين مائة وخمسين رواية مرشحة:

محمد �سعيد 
احجي�ج 

في القائمة 
الق�سيرة 

لجائزة دولة 
فل�سطين 

الجمعة   يوم  أعلنت 
الفلسطينية  الثقافة  وزارة 
القصيرة  القائمة  عن 
جائزة  من  األولى  للدورة 

غسان كنفاني للرواية العربية، ومن بني روايات القائمة األربع، جاءت رواية 
التي  الكاتب املغربي محمد سعيد احجيوج، »أحجية إدمون عمران املالح«  

اختيرت من بني مئة وخمسني رواية مرشحة.
اللجنة(، سعيد يقطني،  )رئيسة  إبراهيم  رزان  التحكيم من  لجنة  وتكونت 
فخري صالح، مصطفى الضبع، وأمير تاج السر. وقد قالت لجنة التحكيم في 
ُيحسب لرواية احجيوج قدرة فّنية على استبطان  مسوغات اختيار الرواية: 
ُتظهر  متوازنة  درامّية  صراعات  من  إطار  في  متباينَتني  شخصّيَتني  أعماق 
شخصية اليهودي املمّزق التائه الذي يغلب عليه احساس باالغتراب يرافقه 
تمّسك نفسي يعكس قلًقا في الزمان واملكان. وهو اليهودي نفسه الذي ال يجد 
في أرض امليعاد األمن الذي وعدته به نبوءة مزعومة. تحضر هذه الشخصية 
تمارس  والتي  وأصحابه  الحق  على  ُتغير  بظالمية  املحتمي  اليهودي  قبالة 
لغايات مادية بحتة تعمل في  املمكنة  الوسائل  دورها بتحطيم اآلخرين بكل 
إطار جماعة وظيفية. الرواية في عمومها مكتوبة بلغة فنية متمّكنة وفي إطار 
بنية متماسكة تفضح نفسية الناشر اليهودي الذي يرفض عمران االنصياع 

لها.
في  أنطوان  هاشيت  دار  عن  املالح  عمران  إدمون  أحجية  رواية   صدرت 
بيروت، خالل أكتوبر 2020، وقد حصلت على احتفاء نقدي كبير على امتداد 

العالم العربي.
: »جاء  احجيوج  سعيد  محمد  الكاتب  قال  االختيار،  هذا   على   وتعقيبا 
اليوم خبر اإلعالن عن القائمة القصيرة، ومن بني الروايات األربع املحتفى بها 
»أحجية إدمون عمران املالح«. هذا تتويج يستحق االحتفال،  توجد روايتي 
كل  في  الكامن  باالحتفاء  يفرح  ال  عساه  كيف  كاتب  وأي  طبعا،  سعيد  وأنا 
الجائزة مقدمة من فلسطني، وهل من وسام أكبر  جائزة؟ بل سعادتي اثنتان: 
من هذا؟ الجائزة تحمل اسم غسان كنفاني، وهل من شرف أكبر من أن يقترن 
وغيرها من الروايات  و«أم سعد«  اسمي باسم من أبدع »رجال في الشمس« 

املعجزة في تكثيفها وبساطتها املخادعة واملخاتلة؟
هذه الجائزة املقدمة من دولة فلسطني، احتفاًء بالشهيد غسان كنفاني من 
جهة، والرواية العربية من جهة ثانية، هي إضافة نوعية للجوائز املخصصة 
للرواية، ونأمل أن تكون انطالقتها قوية بما يتيح لها دوام االحتفاء باملميز 

من الروايات العربية.
رواية أحجية إدمون َعمران املالح هي الثانية في رصيد الكاتب محمد سعيد 
القاهرة،  في  صدرت  التي  طنجة«  في  »كافكا  األولى  روايته  بعد  احجيوج، 
تحدث  »أشياء  قصصيتني،  مجموعتني  قبل  من  أصدر  كما   .2019 دجنبر 
و«انتحار مرجأ )2006(«، وسبق له الفوز بثالث جوائز شعرية،   »)2004(
للرواية  إسماعيل  فهد  إسماعيل  بجائزة  »ليل طنجة«  روايته  وفاز مخطوط 
القاهرة خالل  في  العني  دار  عن  الرواية  وصدرت   ،)2019 )نونبر  القصيرة 
من  وعددا   )2004-2005( األدبية«  »طنجة  مجلة  أصدر  كما   .2022 يناير 

املشاريع األدبية والثقافية.

عبد اللطيف 
ه�س�ف ي�ستقرئ 

»ثنائية الدين 
وال�سلطة« 

بالمغرب 
االورومتوسطية  املطبعة  عن 
عبد  للباحث  صدر   للمغرب، 
جديد  كتاب  هسوف  اللطيف 
املغربية..  »اململكة  بـ  موسوم 
ثنائية الدين والسلطة / مقاربة 
يتتبع  فيه  تاريخية-تحليلية«  

ثنائية الدين والسلطة باملغرب، منذ العهد اإلسالمي األول .
يبحث هذا املؤلف الجديد في تاريخ الوضع السياسي املغربي، بدءا من 
رصد اإليديولوجيات املتصلة بالدين والسلطة التي تبناها الحكام املغاربة 

عبر العصور، وصوال إلى واقع عالقة الدين بالسلطة في البالد اليوم. 
ويهتم الكتاب بـ«إيديولوجيا الحكام املغاربة« ودورها في تشكل الدولة، 
ويقف عند محطات من قبيل إنشاء املدارس في عهد املرينيني إلنتاج نخبة 
دينية تدعم الحكم وأدوار الزوايا عبر تاريخ البالد، دينيا وسياسيا، ويعرج 
على »امليوالت االستقاللية للزوايا التي قضى عليها موالي رشيد العلوي« 
للدين  خاصة،  الفرنسي  املحتل،  تسخير  ثم  االحتالل،  قبل  املغرب  ووضع 
في  فشله  مع  بالدين،  مشتغلني  واستغالله  املغرب،  على  قبضته  إلحكام 

استغالل فقهاء سلفيني.”.
»منذ  والسياسي  الديني  جدلية  في  دخل  قد  املغرب  أن  الكتاب  يسجل 
بدء الدعوة إلى دين اإلسالم، أي منذ الفتح اإلسالمي األول«؛ حيث »انتشر 
اإلسالم بني سكان املغرب الكبير تدريجيا بانتشار الفتوحات األولى، وكان 
مذهب  عماد  ثم  واإلباضيني(،  )الصفريني  الخوارج  مذهب  عماد  األمازيغ 
السنة )دولة األدارسة(، وأخيرا عماد مذهب الشيعة العبيديني )الفاطميني( 
في شخص قبيلة كتامة التي كونت العمود الفقري لجيوشهم، قبل أن يستولي 

على الحكم املرابطون، وهم أمازيغ صنهاجيون، تبنوا املذهب املالكي« .
بني  مريرة  »صراعات  من  املغرب  عاشه  ما  على  الضوء   يسلط  املؤلف 
»بني  البالد  وضعت  والتي  امللكية«،   واملؤسسة  الوطنية  الحركة  تيارات 
خيارين سياسيني؛ خيار املؤسسة امللكية القائم على أساس ملكية تستمد 
الحركة  وخيار  املؤمنني«،  »إمارة  مفهوم  ومن  التاريخ  من  مشروعيتها 
الوطنية القائم على أساس ملكية تستمد مشروعيتها من الخيار الديمقراطي 
الذي يمنح نوع من السلطة للشعب«.ويجزم الكاتب بأن »ما قامت به امللكية 
املغربية بخصوص عصرنة البالد، جاء نتيجة صراعات أيديولوجية لعبت 
املجتمع  وحركات  اليسار  ضغط  ثم  مهما،  دورا  أوال  الوطنية  الحركة  فيه 
املؤسسات،  بناء  مجال  في  بارزة  مكاسب  لتحقيق  الحقة  فترة  في  املدني 

احترام حقوق اإلنسان وتكريس مزيد من الحريات الفردية«.
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ال�سناعة التقليدية وتحديات حماية المجال الغابوي

علي أورارى

دورته  للخميسات  اإلقليمي  املجلس  عقد 
جدول  تضمن   ،2022 يونيو  لشهر  العادية 
القطاع  وضعية  عن  عروض  تقديم  أعمالها 
الفالحي، الصناعة التقليدية، واملجال الغابوي. 

املدير  عرض  في  جاء  الفالحي:  القطاع 
اإلقليمي للفالحة »أن اإلقليم يتميز بالشساعة، 
تبلغ  القروية  ساكنته  متنوعة،  وبمؤهالت 
من  املائة  في   48,16 نسمة،بنسبة   261142
تبلغ  اإلجمالية  املساحة  اإلقليم،  مجموع سكان 
صالحة  املائة  في   48 منها  770325هكتارا، 
للزراعة، نسبة عالية من األراضي بورية بنسبة 
وتهيمن  املائة،  في   5 واملسقية  املائة،  في   95
على الفالحة باإلقليم زراعة الحبوب  بنسبة 68 
و »عرف املوسم الفالحي تساقطات  في املائة.« 
مطرية بلغت 310ملم، مسجلة عجزا  يناهز30 
في املائة  مقارنة مع سنة عادية،  و41 في املائة 
بعدم  كذلك  تميزت  املاضي،   املوسم  مع  مقارنة 
شهري  خالل  انحباسا  عرفت  حيث  انتظامها، 
يناير  و  فبراير،مما انعكس على اإلنتاج  الذي  
بني ضعيف  ما  ألخرى  منطقة  من  تفاوتا  عرف 
ومتوسط. وعن التأمني الفالحي، بلغت املساحة 

املؤمنة 64255 هكتارا، لـ 7533 مؤمنا.« 
التساقطات  نقص  آثار  من  الحد  »برنامج 
األعالف   ، املدعم  الشعير  مادتي  شمل  املطرية، 
يضيف  املاشية«    لتوريد  املاء  ونقط  املركبة، 
العرض، مستعرضا » حصيلة املشاريع املنجزة،  

مساعدات الدولة،
 استراتيجية الجيل األخضر 2020 - 2030،  
في أفق  تثبيت التنمية الفالحية« و، مع التذكير 
ب »  مشاريع في طور اإلنجاز واملبرمجة برسم 

2022 – 2025 » و«  الحماية  االجتماعية..«

إلى   متدخلون  أشار  العرض،  مناقشة  في 
حصة  ضعف  وكنموذج  يعاني،  الفالح  »أن 
الفالحني«، مطالبني  املدعم املوزع على  الشعير 
مع  املاشية،  رؤوس  عدد  حسب  »توزيعه  ب 
لنقطه«.  عادل   وتوزيع  املاء  نقص  مشكل  حل 
كما  دعا آخرون  إلى »دعم وتشجيع الكسابة، 
نموذجي،  وسوق  نموذجية،  مجزرة  إنشاء 
لكون األسواق املوجودة توجد في وضعية غير 
مالئمة«.  كما تم التساؤل » عن مصير املدرسة 

الفالحية الكائنة بضواحي تيفلت؟«. 
»أن   إلى  رده  في  اإلقليمي  املسؤول  وأشار 
الرماني   واملاس  اإلقليمي   األبقار  مهرجان 
وطنية«  صبغة  نعطيه  إن  نتوخى  املقترح، 
املديرية  فإلى  جانب  و«عن األسواق واملجزرة، 
من  شركاء  مساهمة  املشروع  يتطلب  الفالحية، 
مجالس ترابية والجهة«.  في ما يخص مباراة 
معايير  وفق  تتم  العملية  »فإن  األبقار،  اختيار 
زعير  واملاس  وساللة  شاقة،  وهي  محددة  
وتتميز  عليها،  الحفاظ  يجب  وطنية  ثروة  تعد 
العالية«.   الجودة  ذات  ولحومها  بحليبها 
و»بخصوص توزيع الشعير، توجد لجن مكلفة 
وعلى الفالح إثبات عدد رؤوس ماشيته. في ما 
يتعلق بنقط  املاء، فإدارة الفالحة لها اختصاص 
اختيار  ويتم  املاشية،  لشرب  املعد  املاء  في 
املناطق التي توجد بها أعداد كبيرة، وتتوفر بها 
توفير  العصري يتطلب  السوق  الجوفية.  املياه 
إلنشائه«.  جماعات   3 تتعاون  وأن  تجهيزات 
سيصبح  الفالحي   تيفلت  »معهد  لـ  بالنسبة 
اعتمادات،  له  ورصدت  متخصصة،  مؤسسة 
اإلقليم  خارج  من  الفالحني  أبناء  بتكوين  يقوم 

ولنا رغبة في استفادة أبنائه منه«.
 عرض املسؤول عن قطاع الصناعة التقليدية، 
من  كبيرة  أعدادا  يشغل  القطاع  »أن  أوضح 

اإلنتاج  »أن  إلى  الفتا  والصانعات«،  الصناع 
الخياطة  الحنديرة،  الحنبل،  الزربية،  متنوع: 
التقليدية، بالنسبة للنساء، النقش على خشب  
صناعات  الزليج،  الحدادة،  النجارة،  العرعار، 
العديد  وهناك  الرجال،  يمارسها  خدماتية 
ظاهرة  من  القطاع  ويعاني  التعاونيات  من 

الوسطاء«.
مندوبية  توجد  التحتية«  البنيات  بشأن 
والتأهيل  التكوين  مراكز  بالخميسات،  إقليمية 
متخصص  معهد  الصناعة،  دار  ومجمعات، 

..موزعة على دوائر اإلقليم«.
 خالل املناقشة، أشار تدخل إلى »أن  جماعة 
بوقشمير التابعة لدائرة واملاس، معروفة بشجر 
إلى جهة أخرى، في  تهريبه  يتم  الذي  العرعار، 
وقت يعاني الصناع  من التهميش، وهي منطقة 
تدخالت  وطالبت  زربيتها«.  بجودة  مشهورة 
تراجعت  التي  املنتوجات  بعض  »بتشجيع 
التارزة،ا  كنموذج   باإلنقراض،  مهددة  وأخرى 

لخيمة، الحصير..«. 
أشاراملدير  الغابوي،  املجال  وبخصوص 
تناهز  الغابوية  املساحة  »أن  إلى   اإلقليمي 
270000 هكتار، تضم أنواعا مختلفة  : الفلني، 
األوكاليبتوس،  العرعار،  األخضر،  البلوط 
الصنوبريات«، و»هناك  ثالثة أحواض  مائية: 
بهت، أبي رقراق، كرو«، إلى جانب  »مواقع ذات 
الرومي،  أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ضاية  

خروبة«. 
تتكون  فهي  »التجهيزات  يخص  ما  وفي 
الدور  الحرائق،  معدات  الغابوية،  املسالك  من 
ويتضمن    . مراقبة الحرائق«  أبراج  الغابوية، 
البرنامج  الغابوي اإلقليمي 2021 2030-، عدة 
مشاريع  مجالية  تشمل إعادة تجديد  وتشكيل 
إعادة  الوسطى،  بالهضبة  اإليكولوجية  النظم 

مشروع  املعمورة،  غابة  تثمني  وإعادة  تجديد 
مشروع  البيولوجي،  التنوع  وتثمني  املحافظة 
والسمكية،  الوحيشية  املوارد   وتثمني  الحفاظ 

تهيئة الغابات الحضرية والشبه حضرية«. 
»حصيلة  إلى  أيضا،  العرض،  وتطرق 
اإلستغالل  اإلستثمارات،   ،2021 املنجزات 
الغابوي، حصيلة موسم القنص«،  وكذا »عدد 
حرائق الغابات، املساحات املحروقة، اإلجراءات  
الحرائق«،  للوقاية ومكافحة  املتخذة  والتدابير 
يشمل  والذي    ،2022 سنة  عمل   »برنامج  ثم 
مجموعة تدخالت«،  »حصيلة املوروث الغابوي 
مكافحة  و»يتضمن  التشاركي«،  والتدبير 
واإلكراهات،  الصعوبات   الغابوية،  املخالفات 
الحقوق في إطار جمعيات رعوية،  تنظيم ذوي 
النفع  ذات  مجموعات  أو  غابوية  وتعاونيات 

االقتصادي«.   
»إنشاء  بـ  تدخالت  طالبت  وأثناء املناقشة، 
الرومي  ضاية  ببحيرة  عمومية  حديقة 
باعتبارها منتجعا ذا أهمية سياحية، يستوجب  
بهذا  صيفي  مخيم  »إقامة  واقتراح  التأهيل«، 
الفضاء الرطب، وكذا بوادي بهت، وسيدي عالل 
البحراوي، تأهيل غابات  البحراوي، اثنني أيت 
مالك، وعقد شراكات مع الجماعات الترابية، كما  
هو حال واملاس التي تعد منطقة جبلية و فضاء 

سياحيا مهما«. 
رد املسؤول عن القطاع، أكد » على أن األولوية، 
أثناء الحرائق،  تعطى للسكان وممتلكاتهم أكثر 
من الغابة، من خالل بذل الجهود حتى  ال  تصل 
العالي«.  التيار  كهرباء  خيوط  إلى  النيران 
مشروع  هناك  الرومي،  »ضاية  لـ  بالنسبة 
لتهيئتها بمساهمة مجموعة شركاء،  والدراسة 
على  العمل  سيتم  كما  الوجود،  لحيز  ستخرج 

تصنيف منتزه خروبة وتهيئته«.

يف دورة املجلس اإلقليمي للخميسات

تقتات على األعالف الطبيعية يف مراعي األطلس املتوسط 

شكلت محور بحث لنيل الدكتوراه بجامعة سطات

»الآليات الحديثة لتدبير الإدارة 
العمومية والترابية بالمغرب..«

والسياسية  القانونية  العلوم  بكلية  خلدون  ابن  مدرج  شهد 
بجامعة الحسن األول بسطات، صباح الثالثاء 21 يونيو 2021، 
شهادة  لنيل  أطروحة  طلوع  اإلله  عبد  الباحث  الطالب   مناقشة  
تناولت    والتي  السياسية،  والعلوم  العام  القانون  في  الدكتوراه 
 - باملغرب  والترابية  العمومية  اإلدارة  لتدبير  الحديثة  »اآلليات 
دراسة في األسس ومسار اإلصالح«. وقد ركز الباحث على »اآلليات 
الحديثة ومدى قدرة اإلصالحات القانونية واملؤسساتية في تفعيل 
العمومية  االدارة  وتجويد  تطوير  أفق   في  التدبير  مبادئ حسن 

وخاصة آلية الرقمنة«.
»مميزات  على  كذلك،  الضوء،  لتسليط  األطروحة  وسعت   
وخصائص  آليات التدبير العمومي الجديد، والذي يبقى الهدف 
املساطر  تبسيط  »ميثاق  إلى  الفتة  والجودة«،  الفعالية  هو  منه 
اإلداري  الالتركيز  وميثاق  العمومية،  املرافق  وميثاق  اإلدارية، 
باعتبارها آليات ُينتظر منها أن تخلص اإلدارة العمومية والترابية 

من كل املشاكل التي تتخبط  فيها منذ زمن بعيد«.
وحسب شهادة أعضاء لجنة املناقشة، فقد »شخصت األطروحة 
تعقيد  في  تتلخص  والتي  والترابية،  العمومية  اإلدارة  أعطاب 
واملحسوبية  والزبونية  التواصل  وسوء  والبيروقراطية  املساطر 

والرشوة..«. 
السياسي  أدوارالفاعل   « عند  الباحث  توقف  ذاته  السياق  في 
خالل  من  وذلك  اإلدارية«،  باالصالحات  املعني  واملؤسساتي 
»مجموعة من اإلصالحات« التي سجلت مساهمة كل من »االحزاب 
امللك  »توجيهات  بـ  التذكير  مع  املتعاقبة«  السياسية والحكومات 
محمد السادس عن طريق الخطب امللكية«، وكذا »تقارير مؤسسات 

دستورية وطنية وأخرى دولية«.
 وتضمنت األطروحة  »مجموعة من املقترحات تستهدف  تطوير 
»إنجاح   أفق  في  للتنمية«  أداة  وجعلها  وتجويدها  االدارة  أداء 
النموذج التنموي وكذا  تشجيع  االستثمار الداخلي والخارجي«، 
السياسات  جميع  وصلب  للتنمية  قاطرة  االدارة  »باعتبار  وذلك  
العمومية والقطاعية وتشكل ورشا مهما لبلورة الجهوية املتقدمة«.

هذا وشهدت مناقشة هذه األطروحة ، حضور عدد من  األساتذة  
بقاسم   حنان  دة.  ضمنهم:  الجامعية،  املؤسسات  مختلف  من 
 - رئيسا   سطات:  والسياسية  القانونية  العلوم  بكلية  »أستاذة 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية  أستاذ  خمري:  د.سعيد 
أستاذ  أدمينو:  عبدالحفيظ   د.   - مقررا  املحمدية:  واالجتماعية  
)السويسي(  واالجتماعية   واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية 
الرباط : مقررا  - د. حفيظ اليونسي : أستاذ  بكلية العلوم القانونية 
والسياسية:  سطات  مقررا - د.حسن طارق: أستاذ  بكلية العلوم 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية ) السويسي ( الرباط : عضوا  
أستاذ  بكلية العلوم القانونية واالقتصادية  - د. عمر الشرقاوي : 
أستاذ   بكلية  د. محمد طالب:  عضوا -  واالجتماعية  املحمدية:  

العلوم القانونية والسياسية  سطات: مشرفا.

مراسلة خاصة

فا�ص.. من اأجل اإنعا�ص
مخزون الدم  

وفي  الثاني،  الحسن  الجامعي  االستشفائي  املركز  من  بمبادرة 
أفق تعزيز مخزون الدم وتلبية حاجيات املرضى، تم، يومي األربعاء 
وبهذا  بالدم،  للتبرع  حملة  تنظيم  بفاس،  املاضيني   والخميس 
الخصوص صرحت نوال موحوت، املكلفة بالتواصل والتعاون في 
مع  بشراكة  املنظمة  الحملة  »أن  »و.م.ع«،  لـ  االستشفائي،  املركز 
املركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس، تروم جمع كمية هامة من الدم 
على صعيد الجهة«، مشيرة الى  »أن املنشأة الطبية تستقبل عددا 
كبيرا من ضحايا الحوادث، وخصوصا حوادث السير واملصابني 
املبادرة  »هذه  بأن  مذكرة  الكلوي«،  القصور  مثل  مزمنة  بأمراض 
املركز  بني  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  إطار  في  تندرج  االجتماعية 
االستشفائي الجامعي واملركز الجهوي لتحاقن الدم«،  منوهة ب 
»إقبال الطاقم الطبي واإلداري والتقني وكذا الزوار على املساهمة 
في الحملة«، معلنة باملناسبة »عن تنظيم حملة مماثلة قريبا من 
أجل سد النقص املسجل على مستوى أبناك الدم بالجهة وتحسيس 
األرواح  إلنقاذ  بالدم  التبرع  بأهمية  الجمهور  من  أوسع  قطاعات 

البشرية«.
مدير املركز الجهوي لتحاقن الدم، عبد الرحيم بنياسرغي،  أشار 
من جهته،  إلى  »أهمية الحملة التي تهدف الى جمع أكياس من 
املسجل  النقص  وبالتالي سد   ، الجهة  منها مرضى  الدم يستفيد 
في هذه املادة«، الفتا إلى »االنخراط القوي للمواطنني في التبرع 

بالدم«،  داعيا الى »مزيد من االقبال من أجل انعاش املخزون«.

تواصل ساللة أغنام تمحضيت املحلية ، سنة 
بعد أخرى، إغراء الزوار واملشترين الذين يفدون 
من  الساللة  هذه  الكتشاف  زيان،  حاضرة  على 
األغنام التي تشتهر بها منطقة األطلس املتوسط. 
وبلغ اإلقبال ذروته في سوق املواشي بأجلموس 
)إقليم خنيفرة(، الذي يستقطب الزوار املعجبني 

بأغنام تمحضيت من جميع أنحاء املغرب.
من  القادمون  الصغار  املاشية  مربو  ويجد 
أجلموس  سوق  في  الجبلية  خنيفرة  مناطق 
العينات  أفضل  وبيع  لتقديم  مناسبة  واجهة 
لصفاتها  بشدة  فيها  املرغوب  الساللة  هذه  من 

وفوائدها العديدة.
بال  مكانه،  اليوم  تمحضيت  خروف  ويجد 
اململكة،  في  األكثر شعبية  السالالت  بني  منازع، 
مقاومة  على  »قدرته  منها  عدة  ألسباب  وذلك 
املناخ البارد، وقوته، وجودة لحمه الذي يحتوي 
ورأسه  الكوليسترول،  من  منخفضة  نسبة  على 
الشكل  مستوى  على  واملوحد.«  املليح  البني 
جدا  رفيع  بذيل  الساللة  هذه  تتميز  الخارجي، 
ورأس بني متوسط الحجم. كما أنها ساللة قوية 

تقاوم الظروف الجوية العصيبة«.
مع  جيد  بشكل  تمحضيت  ساللة  وتتكيف 
املناخ البارد بفضل طبقة الصوف الكثيف التي 
التسمني وإنتاجيتها  تكسوها، وتتميز بسهولة 
العالية، كما أنها واحدة من السالالت املستخدمة 
من  اإلناث  وزن  متوسط  ويتراوح  التهجني.  في 
ساللة تمحضيت بني 60 و70 كيلوغراما، بينما 
و120   100 بني  الفحول  وزن  متوسط  يتراوح 

كيلوغراما.
عليها  أطلقت  التي  الساللة  هذه  وتنتشر 
منطقة  األصلي،  ملوطنها  نسبة  التسمية  هذه 
املتوسط،  األطلس  أنحاء  جميع  في  تمحضيت، 

بوملان،  مناطق  عبر  مرورا  تازة،  جبال  من  بداء 
منطقة  خصوصا  ونواحيها،  خنيفرة  غاية  إلى 

أجلموس.
ساللة  أغنام  مربي  الغالي،  رشيد  وأكد 
هذه  »أن  .ع«،  »و.م  لـ  تصريح  في  تمحضيت، 
الساللة التي تعرف أيضا باسم »البركي«، تحتل 
أجلموس«،  بمنطقة  املربني  لدى  متميزة  مكانة 
الفتا إلى »أن املربني بهذه املنطقة يولون أهمية 
»أن  إلى  مشيرا  املحلي«،  املوروث  لهذا  كبيرة 
بالوفرة  يتميز  تمحضيت  خرفان  من  العرض 
في إقليم خنيفرة، من خالل وجود نوعني منها، 
صنف زيان كبير الحجم وصنف حمام أزرو ذو 

الوزن األخف والصوف األكثر خشونة.«

من جهته، أفاد علي حموشي، مربي في منطقة 
مربي  أحسن  جائزة  على  الحائز  أجلموس، 
»بأنه   ،2021 عام  في  تيمحضيت  ساللة  أغنام 
بالنظر إلى الجودة العالية لهذه الساللة وطعمها 
األعالف  على  اقتياتها  بفضل  االستثنائي، 
سعر  يرتفع  أن  يمكن  املراعي،  في  الطبيعية 
الفحل، ليصل إلى 30000 درهم أو أكثر للرأس، 

على اعتبار أنها ساللة أصيلة وغير مهجنة«.
لإلشارة فإن »الفحول ال تعرض للبيع بمناسبة  
يتم  بل  للمسالخ،  موجهة  وغير  األضحى  عيد 
شراؤها ألغراض التكاثر. ويتراوح سعر الفحل 
املتوسط بني 10000 و15000 درهم للرأس. أما 
فيتم  الساللة،  لنفس  املنتمية  لألكباش  بالنسبة 

تسمينها وإعدادها للعيد«.
هذا و تتميز سالالت األغنام املغربية بالتنوع 
فباإلضافة  بيئتها.  مع  التكيف  على  وبقدرتها 
أنحاء  بجميع  املنتشرة  تيمحضيت  ساللة  إلى 
كيل  بني  ساللة  أيضا  هناك  املتوسط،  األطلس 
وتوجد  الشرقية.  العليا  الهضاب  في  املنتشرة 
جغرافية  مناطق  في  أخرى  محلية  سالالت 
مختلفة، وتتميز بتكاثرها الكثيف في الحظائر. 
كما تنتشر ساللة الصردي بمنطقتي بني مسكني 
وقلعة السراغنة وتحظى باهتمام كبير في سوق 
املاشية، إلى جانب ساللة الدمان التي تنتشر في 

الجنوب الشرقي للمملكة.
 »و.م.ع«

»البركي«.. �ساللة اأغنام تت�سم بالقوة والقدرة على مقاومة 
الظروف المناخية الع�سيبة

غابة املقاومة تحتاج لتهيئة شاملة باعتبارها فضاء إيكولوجيا مميزا وضعية مجمع الصناعة التقليدية  تثير أكثر من تساؤل ؟
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من الشعارات الدولية لرفع املنع عن حق تقديم املعلومات للعمومالرئيس الحالي ملجلس املنافسة السيد رحو والرئىس السابق للمجلس الدكتور الكراوي

بنعبد اهلل الروداني

عزيز  السيد  حكومة  إفراج  أعاد 
القانون  مشروع  على  أخنوش 
القانون  بإصالح  املتعلق   ،»41.12«
الواجهة  إلى  املنافسة،  ملجلس  املنظم 
حيوية،  املواضيع  أشد  من  واحدا 
لإلصالح  املغربي  املشروع  ضمن 
بتحديد  املتعلق  والتدبيري  اإلداري 
من  دستورية  مؤسسة  أدوار  وتعزيز 
حيث  من  املنافسة«،  »مجلس  قيمة 
ودولة  الشفافية  لتعزيز  آلية  إنه 
الدور  وهو  والقانون.  املؤسسات 
إلى  ملكية  رسالة  ونبهت  سبق  الذي 
رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد 
الدين العثماني، إلى أنه يجب أن يتم 
الحرص في إنجاز مهامه على »إضفاء 
القانوني  اإلطار  على  الالزمة  الدقة 
هذه  وقدرات  حياد  وتعزيز  الحالي 
املؤسسة الدستورية وترسيخ مكانتها 
تكريس  في  تساهم  مستقلة  كهيئة 
في  القانون  ودولة  الجيدة  الحكامة 
املجال اإلقتصادي وحماية املستهلك«. 
فعليا  يتحقق  أن  يمكن  ال  ذلك  وأن 
الحياد/  »الدقة/  ثالوث  توفر  بدون 

اإلستقاللية«.
ومن مداخل ذلك اإلصالح والتعزيز 
لدور مؤسسة مجلس املنافسة، مدخل 
الحرص على ضمان شفافية التواصل 
مجمل  ومع  الوطني  العام  الرأي  مع 
)وطنيني  اإلقتصاديني  الفاعلني 
املستهلكني  عموم  ومع  وأجانب( 
بشكل  مقيمني  وأجانب  )مغاربة 
يتحقق  ال  ذلك  وأن  باملغرب(.  قانوني 
»الحق  منظومة  بنود  تفعيل  بدون 
كما  املعلومات«،  على  الحصول  في 

يؤطرها القانون رقم 31.13 ببالدنا.
باملغرب  املنافسة  مجلس  هل 
كما  الضوابط،  هذه  مع  متصالح 
في  الحق  قانون  فقط  ليس  يفرضها 
بل  املغربي،  املعلومات  على  الحصول 
النموذج  لجنة  تقرير  توصيات  حتى 
املخطط  وكذا  الجديد،  التنموي 

الوطني إلصالح اإلدارة؟. 
املنافسة  مجلس  يزال  ال  تقنيا، 
)إخبارية(  تواصلية  آلية  سجني 
و  »البالغات«  بمنطق  تكتفي  فقط، 
املتفجرة  األزمة  شكلت  »القرارات«، 
الدكتور  السابق  رئيسه  عهد  على 
الحاجة  على  الدليل  الكراوي،  إدريس 
إلى إعادة موضعة جديدة لشكل تدبيره 
على  الحصول  في  الحق  ملنظومة 
املعلومات، بما يعزز من أفق الشفافية 
في مهامه وأدواره. علما أن موضوعة 
الشفافية جد حيوية في عمل مؤسسة 
دستورية وازنة مثل مجلس املنافسة، 
مع  مباشر  بشكل  ترتبط  أدواره  كون 
آليات تدبير دورة اإلنتاج اإلقتصادية 
وطنيا، بما يضمن العدالة بني الفرقاء 
النفوذ،  استغالل  وعدم  اإلقتصاديني، 
املستهلك  حماية  أيضا  يضمن  وبما 
ذلك  نتيجة  تكون  الذي  املغربي، 
لإلقتصاد  املناعة  منح  هي  الفضلى 
الوطني مؤسساتيا وإنتاجيا وقيميا، 
واجهات  بني  العدالة  وتحقيق 
وكذا  مؤسساتيا،  الوطني  الرأسمال 
بني  والعدالة  ترابيا،  املجالية  العدالة 
كل الفاعلني املنخرطني في دورة إنتاج 

الثروة باملغرب.
الفقرة  أن  على  التذكير  هنا  مهم 
دستور  من  األول  الفصل  من  الثانية 

بالحرف  تنص  باملغرب،  يوليوز  فاتح 
الدستوري  النظام  »يقوم  أنه:  على 
السلط  فصل  أساس  على  للمملكة 
والديمقراطية  وتعاونها،  وتوازنها 
مبادئ  وعلى  والتشاركية،  املواطنة 
املسؤولية  وربط  الجيدة  الحكامة 
النموذج  لجنة  وأن  باملحاسبة«. 
العام  تقريرها  في  الجديد،  التنموي 
)الصفحة 66 منه(، قد وضعت تقعيدا 
املسؤولية  »ربط  لتالزم  منهجيا 
التقييم  »منهجية  مع  باملحاسبة« 
املنتظم لعمل خدمة املرفق العمومي« 
اإلقتصادي(،  النشاط  منه  القلب  )في 
لحماية  املفعلة  اآللية  توفر  وشرط 
على  الحصول  في  الحق  وممارسة 
املعلومة. فهو بناء مركب، قوي وهام، 
تستند  الرؤية  في  مرجعية  يعكس 
مع  املعلومة  في  الحق  ترابط  على 
املسؤولية  ربط  وخيار  التقييم  مبدأ 
باملحاسبة، وكل ذلك ترجمان للخلفية 
الجيدة  للحكامة  املؤطرة  الحقوقية 
الحديثة،  الديمقراطية  النظم  ضمن 
الحكامة،  تلك  توفر  يعتبر  التي 
على  دليال  الواجبة،  بشروطها 
وأن  فيها.  الديمقراطية  مبادئ  رسوخ 
قد  الجديد،  التنموي  النموذج  لجنة 
األمر  الرتباط  التالزم،  ذلك  إلى  نبهت 
مجال  في  الدولية  املغرب  بالتزامات 
الحكومة  أجل  من  الشراكة  »مبادرة 

املنفتحة«.
 مثلما أن »الخطة الوطنية إلصالح 
اعتبرت  قد   ،»2021  /  2018 اإلدارة 
التحوالت  لتفعيل  مخططها  ضمن 
اإلدارة  إلصالح  الواجبة  الهيكلية 
)التي جاءت في 24 مشروع إصالحي 
مبوب(، في باب تحت عنوان »التحول 
التخليقي« )الذي شكل املشروع رقم 23 
من ضمن مشاريعها اإلصالحية 24(، 
يقوم  للمملكة  الدستوري  النظام  أن 
وتوازنها  السلط  فصل  أساس  على 
املواطنة  والديمقراطية  وتعاونها 
الحكامة  مبادئ  وعلى  والتشاركية 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  الجيدة 
تفعيل  األساسية  ذلك  مداخل  من  وأن 
على  الحصول  في  الحق  منظومة 
واملواطنات  املواطنني  لكل  املعلومات 
قانوني  بشكل  املقيمني  ولألجانب 

باملغرب.
القانون  إلى  بالعودة  فإنه  بالتالي، 
رقم 31.13 املنظم للحق في الحصول 
)الصادر  باملغرب  املعلومات  على 
يوم   ،6655 عدد  الرسمية  بالجريدة 
روح  مع  تجاوبا   ،)2018 مارس   12
فإنه    ،2011 دستور  من   27 الفصل 
مجلس  مثل  دستورية  مؤسسة  يلزم 
عموميا  مرفقا  بصفتها  املنافسة، 
تسري عليه أحكام مواد الباب 12 من 
الدستور في كافة فصوله 17 )خاصة 
الفصل 166 منها(، بواجب تفعيل بنود 
السبعة  أبوابه  كافة  في  القانون،  هذا 
ومواده 30، خاصة منها الباب الثالث 
املتعلق ب »تدابير النشر اإلستباقي« 
في مواده 10 و 11 و 12 و 13. التي 
مؤسسات  كل  مبادرة  بضرورة  تقول 
املعلومات  بنشر  العمومي  املرفق 
التي في حوزتها للعموم ضمن مجال 
تخصصها واشتغالها ما لم تتعارض 
القانون  من  الثاني  الباب  مواد  مع 
من  »اإلستثناءات  ب  املتعلقة  املذكور 
املعلومات«،  على  الحصول  في  الحق 
التي من ضمنها في ما يتعلق بمجلس 
الضرر  بعدم  يرتبط  ما  كل  املنافسة 
اإلقتصادية  أو  النقدية  بالسياسة 
امللكية  وبحقوق  للمغرب  املالية  أو 

ما  ضمن  من  وأنه  الصناعية. 
مجلس  على   31.13 القانون  يفرضه 
اختصاصه،  مجال  ضمن  املنافسة، 
في  الواردة  بالنقط   اإللتزام  واجب 
منهم  الثالث  الباب  من   10 املادة 
اإلستباقي،  النشر  بتدابير  املتعلق 
التشريعية  النصوص  منها:  خاصة 

مهام املؤسسة أو الهيئة  التنظيمية / 
واملعلومات  اإلدارية  وهياكلها  املعنية 
بها/  اإلتصال  أجل  من  الضرورية 
األنظمة واملساطر والدوريات والدالئل 
املؤسسة  موظفو  يستخدمها  التي 
أداء  في  مستخدموها  أو  الهيئة  أو 

قائمة الخدمات التي تقدمها  مهامهم/ 
املؤسسة أو الهيئة للمرتفقني بما فيها 
واملعلومات  والبيانات  الوثائق  قوائم 
خدمة  على  الحصول  بقصد  املطلوبة 
رسمية  إدارية  بطاقة  أو  وثيقة  أو 
بها/  املرتبطة  اإللكترونية  والخدمات 
حقوق وواجبات املرتفق تجاه املؤسسة 

التظلم  وطرق  املعنية  الهيئة  أو 
التراخيص  منح  شروط  له/  املتاحة 
رخص  منح  وشروط  واألذونات 
اإلقتصادية  اإلحصائيات  اإلستغالل/ 
املتعلقة  املعلومات  واإلجتماعية/ 
بالشركات ال سيما تلك املمسوكة لدى 

املركزي/  التجاري  السجل  مصالح 
املعلومات التي تضمن التنافس الحر 

والنزيه واملشروع«.
القانون  من   12 املادة  ُتلِزم  فيما 
أو  شخص  تعيني  بضرورة   ،31.13
مهمة  إليهم  تعهد  مكلفني  أشخاص 
تلقي طلبات الحصول على املعلومات 
ودراستها وتقديم املعلومات املطلوبة 
اإلقتضاء  عند  الالزمة  املساعدة  وكذا 
طلبه،  إعداد  في  املعلومات  لطالب 
ويعفى الشخص املكلف ذاك من واجب 
عليه  املنصوص  املهني  السر  كتمان 
في  العمل  به  الجاري  التشريع  في 
بموجب  إليه  املسنودة  املهام  حدود 
القانون 31.13، مع مراعاة شروط بند 
اإلستثناءات. ثم توفير قاعدة البيانات 
حوزة  في  املوجودة  واملعلومات 
من  تمكينه  قصد  للمكلف  املؤسسة 

القيام بمهامه وفقا للقانون املذكور.
بكامل  املنافسة  مجلس  يلتزم  هل 
هذه الشروط املفعلة ملنظومة الحق في 

الحصول على املعلومات؟
اآلن،  حتى  لألسف،  سلبي  الجواب 
ذلك أن موقع املجلس اإللكتروني الذي 
يعتبر الواجهة الرئيسية لتواصله مع 
العموم، يقدم مالمح أسئلة نقدية حول 
تفعيل  بشروط  املجلس  التزام  عدم 
الحق في املعلومات. بدليل عدم تعيني 
مكلفني  أو  مكلف  اآلن  حتى  رسميا 
)أو اإلعالن  للعموم  املعلومات  بتقديم 
عن ذلك التعيني بشكل مدقق فيه اإلسم 
أن  مثلما  اإلتصال(.  والصفة ووسيلة 
اإلستباقي  النشر  تدابير  آلية  تفعيل 
الواجبة. وأنه  غير متوفرة بشروطها 
مجلس  قرارات  حتى  ذلك  من  أكثر 
مناسبات  في  يصدرها  التي  املنافسة 
مختلفة تصدر بالجريدة الرسمية فقط 
تواصله  آليات  ضمن  لها  تواجد  وال 
العمومية )خاصة موقعه اإللكتروني(. 
سبق  قد  املنافسة  مجلس  أن  مثلما 
أنجزها  لدراسة  فقط  ملخصا  ونشر 
البصرية  السمعية  السوق  حول 
لبث  ما  اإللكتروني،  بموقعه  باملغرب، 
أن أزالها بعد ذلك، دون أن يبادر إلى 

السبب  أو  تلك،  الدراسة  مجمل  نشر 
في إزالة ملخصها )كمثال فقط(.

ملشروع  تفعيال  فإنه  بالتالي، 
مجلس  لعمل  املنظم  الجديد  القانون 
بالبرملان  مناقشته  املنتظر  املنافسة، 
واملصادقة عليه )القانون رقم 41.12(، 
فإن من مجاالت أدواره املركزية لتفعيل 
إلزامية تحقق مبادئ الحكامة الجيدة 
)ثالوث: الدقة / الحياد / اإلستقاللية(، 
منظومة  تنفيذ  واجبات  تفعيل  مجال 
الحق في الحصول على املعلومات كما 

يحدد شروطها القانون 31.13. 

هل يلتزم مجلس 
المنافسة بكامل 
هذه الشروط 
المفعلة لمنظومة 
الحق في الحصول 
على المعلومات؟

الجواب سلبي 
لألسف، حتى اآلن، 
ذلك أن موقع 
المجلس اإللكتروني 
الذي يعتبر الواجهة 
الرئيسية لتواصله 
مع العموم، يقدم 
مالمح أسئلة نقدية 
حول عدم التزام 
المجلس بشروط 
تفعيل الحق في 
المعلومات

جمل�س املناف�سة 
واحلق يف احل�سول على املعلومات

نموذج طلب املعلومات الرسمي الذي أنجزته 
لجنة الحق في الحصول على املعلومات باملغرب
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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
2022/07/02/03

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة انزكان ايت ملول
جماعة  الدشيرة الجهادية

مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إعــــالن عــن  طلــــب 

عـــــروض أثمان
رقــم: 2022/09

)مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة  الوطنية، 
للتعاونيات أو إتحاد 

التعاونيات، وللمقاولني 
الذاتيني(

  2022 يوليوز    28 يوم   في 
على الساعة العاشرة  صباحا  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح  الجهادية،  للدشيرة 
بطلب  املتعلقــة  األظرفة 

عــــروض أثمـــان:
- عرض أثمان رقم 2022/09: 
بأشغال صيانة مقبرة أموكاي 
جماعة   - العاشر"  "الشطر 
عمالة  الجهادية  الدشيرة 
)مخصص  ملول  أيت  انزكان 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة  

أو  للتعاونيات  الوطنية، 
إتحاد التعاونيات، وللمقاولني 

الذاتيني(. 
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
الكائن  الصفقات  مصلحة  من 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
نقله  كذلك  ويمكن  الجهادية، 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة  من العنوان اإللكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانة  املؤقتة:  الضمانات 
رقم:  أثمان  لعرض  املؤقتة 
مبلغ:  في  محددة   2022/09
ألف   " )1000.00درهم( 
مع  درهم"  وخمسمائة  

احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال: كلفة تقدير 
عرض  طلب  موضوع  األعمال 
محددة   2022/09 رقم  أثمان 
)55.800.00درهم(  مبلغ  في 
ألف  وخمسون  خمسة   "
مع  درهم"    وثمانمائة  

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
طبقا  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 الفصلني  ملقتضيات 

و31 من املرسوم   رقم -2-12
جمادى   8 في  الصادر   349
)20مارس2013(    1434
إبرام  وأشكال  بتحديد شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 

القواعد املتعلقة بتدبيرها .
يجب تقديم ملفات املتنافسني 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

مقــابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبــط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة .
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور أعاله.
مبــاشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لــرئيس مكتب طلب 
عند بـداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
* إما إرسال عروضهم بطريقة 

إلكترونية.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

09 من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2256/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الداخلية
عمالة انزكان ايت ملول

جماعة  الدشيرة الجهادية
مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إعــــالن عــن  طلــــب 

عـــــروض أثمان
رقــم: 2022/08

  2022 يوليوز    28 يوم   في 
على الساعة العاشرة  صباحا  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح  الجهادية،  للدشيرة 
بطلب  املتعلقــة  األظرفة 

عــــروض أثمـــان:
- عرض أثمان رقم 2022/08: 
البلدي  امللعب  تهيئة  بأشغال 
الخارجي(  )السور  فانا  احمد 
الجهادية  الدشيرة  جماعة   -
ملول.  أيت  انزكان  عمالة 
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
الكائن  الصفقات  مصلحة  من 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
نقله  كذلك  ويمكن  الجهادية، 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
الدولة  من العنوان اإللكتروني 

التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانة  املؤقتة:  الضمانات 
رقم   أثمان  لعرض  املؤقتة 
مبلغ  في  محددة    2022/08

"ستة  درهم(   6500.00(
مع  درهم"  وخمسمائة   أالف 

احتساب الرسوم.
كلفة تقدير األعمال: كلفة تقدير 
عرض  طلب  موضوع  األعمال 
2022/08  محددة  رقم  أثمان 
في مبلغ )423.048.00درهم( 
وعشرون  وثالثة  "أربعمائة 
ألف وثمانية وأربعون  درهم" 

باحتساب الرسوم.
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
طبقا  املتنافسني  ملفات 
 29.27 الفصلني  ملقتضيات 
و31 من املرسوم   رقم -2-12
جمادى   8 في  الصادر   349
)20مارس2013(    1434
إبرام  وأشكال  بتحديد شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 

القواعد املتعلقة بتدبيرها.
يجب تقديم ملفات املتنافسني 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

مقــابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الضبــط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور أعاله.
مبــاشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لــرئيس مكتب طلب 
الجلسة وقبل فتح  بـداية  عند 

األظرفـة.

* إما إرسال عروضهم بطريقة 
إلكترونية.

الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

09 من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2257/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

2022/07/27 سيتـم  فـي يوم 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة 
آيت  )قاعة  السراغنة  قلعة 
الوهاب(  عبد  املولى  عبد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 
أثمـان  بعروض  العروض 

ألجل:
الساعة  على  * 2022/03/م:ع 

الحادية عشرة صباحا 
ملراكز  مكتبي  أثاث  شراء    *
قلعة  بإقليم  املواطن   خدمة 

السراغنة. 
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
20.000.00درهم   مبلغ:   في 

)عشرون آالف  درهم(
- تقدير كلفة األشغال في مبلغ:  
)مليون  1.258.560.00درهم 
وخمسون  وثمانية  ومئتني 
وستون  مئة  وخمس   ألف 

درهم(. 

أو  النشرات  أو  العينات  إن 
املستندات  أو  اإلخطارات 
الفنية األخرى التي يستوجبها 
يجب   العروض  طلبات  ملف 
إيداعها بالكتابة العامة لعمالة 
إقليم  قلعة السراغنة في أجل 
 2022/7/26 يوم  أقصاه 

الساعة 11 صباًحا.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بقسم  العروض 
ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
إلكترونيا  تحميلهم  كذلك 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب   إلى  باالستالم 

بعمالة إقليم قلعة السراغنة 
وصل،  ،مقابل  إيداعها  -إما 

بمكتب الضبط بالعمالة.-.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض،  طلب  مكتب 

فتح  وقبل  الجلسة  بداية 
األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
 2014 شتنبر   4 موافق 
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفقات العمومية من الصفة 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2261/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة

جماعة الصويرَة
قسم الشؤون التقنية

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 05/ج.ص/2022
  2022 يوليوز   29 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
سيتم   ،)00h10(صباحا
التقنية  الشؤون  بقسم 
بجماعة الصويرة فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
القاعة  تهيئة  اشغال  ألجل: 
املغطاة ملدينة الصويرة عمالة 

الصويرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  العروض 
بالجماعة  العمومية  الصفقات 

املذكورة.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من 
العمومية من  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics. 

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
الف  6000,00درهم)ستة  

درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
درهم  مبلغ:422.616,00  في 
)اربعة  مئة و اثنان و عشرون 
ألف  وستة مئة و وستة عشرة 

درهم( مع احتساب الرسوم.
يجب ان يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املاد 27 و29 و31 من املرسوم 
في  الصادر  رقم2-12-349  
 1434 األولى  جمادى  من   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط   بمكتب 

الصفقات  بجماعة الصويرة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الي املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
بوابة  عن  إرسالها  إما   *
الى  العمومية  الصفقات 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
 7 رقم  املادة  في  بها  اإلدالء 
نظام  في  عليها  املنصوص 

االستشارة.
زيارة  ستنظم  جدا:   هام 
اعاله  الصفقة  موضوع  ملكان 
صاحب  ممثل  بحضور 

املشروع يوم  
19 يوليوز 2022  على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، يتعني 
على املتنافسني الحضور  في 
اليوم و الساعة املحددين الى 
التقني  »القسم  الجماعة  مقر 

بالجماعة«
مالحظـــــة: يجب كتابة البريد 
الرقم  وكذلك  اإللكتروني 
التجاري  للسجل  واملدينة 

للمقاول على الظرف.
ع.س.ن/2263/ا.د

ع.س.ن /2258/إد

ع.س.ن /2262/إد

ع.س.ن /2243/إد

ع.س.ن /2260/إد

ع.س.ن /2259/إد
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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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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجريوليوزذوالحجةاأليام

040404:3613:4017:1920:4922:20اإلثنين

050504:3713:4017:2020:4922:20الثالثاء

060604:3713:4117:2020:4922:20األربعاء

070704:3813:4117:2020:4922:19الخميس

080804:3913:4117:2020:4822:19الجمعة

090904:3913:4117:2020:4822:18السبت

101004:4013:4117:2020:4822:18األحد

المهدي المقدمي
انتخبت، يوم الخميس الماضي في فرنسا، رشيدة كغواط كمستشارة محلية 
لبلدية »إيفري سور سين« الواقعة في مقاطعة »فال دو مارن«، في منطقة »إيل 
دوفرونس«، على رأس ما يقرب من 60 ألف نسمة تقطنها. وناهضت خالل كلمتها 
بالمناسبة رغبة عمدة البلدية التعاون مع ميليشيات البوليساريو اإلرهابية 
ومد يد المساعدة لها، وهو ما لم تتقبله رشيدة كعواط من جهتها، وتوجهت 

في كلمتها إلظهار حقيقة ما سمي في المجلس ب«الصديق« الصحراوي.
  وقالت رشيدة كغواط إن »المخيمات التي ذكرها زمالؤها على أنها تجمعات 
إنسانية تتوفر فيها الشروط المناسبة للعيش، ليست إال تجمعات بشرية تخلو 
من أي أساسيات للعيش الكريم، وتتجاوز ذلك لمنع تطبيق أو توفير ولو حق 
»ليست إال  بسيط من حقوق اإلنسان«، وعلى أنها في نفس سياق حديثها، 
مناطق يصعب حتى الحديث عنها بإيجابية لما يعيشه فيها ساكنتها من ذل ال 
يوصف، وأن التضخيم من إيجابية الموضوع أو تحويل تلك المناطق العشوائية 

صوريا إلى ما يشبه الجنة لمقيميها«، أمر تعجبت منه رشيدة كعواط. 
)و هو كذبة  »ما يصفونه    وذكرت زمالءها الحاضرين في المجلس، أن 
ب«الجمهورية الصحراوية«، ليست إال كيانا واهنا غير معترف به  ليس إال( 
من أي تكتل دولي يحترم نفسه وفي المقام األول »األمم المتحدة« ثم »االتحاد 
األوروبي« وأخيرا من »فرنسا«، والذين ال يعترفون بما يسمى ب«الجمهورية 
الصحراوية« وال بمن يقف من ورائها )قاصدة جبهة البوليساريو اإلرهابية(، 
والتي أسست لكيان ال هوية له، سواء أكان ذلك محليا أو إقليميا أو حتى دوليا.

  وتستسرل أيضا، أنها ال تزال غير قادرة على فهم الرغبة الملحة من لدن عمدة 
البلدية في توقيع اتفاق تعاوني واهن، مع ممثل لما تراه )ونحن أيضا( كيانا 
غير واقعي وغير موجود أيضا، كما الحال في رغبة األخير وبعض المناوئين 
له في التعامل مع جهة ال تعترف بها فرنسا، وعن إن ما كان سيوقع أيضا مع 
الميليشيات الكولومبية إن لزم األمر؟ مذكرة إياه وغيره بأنه لن ينفع ذلك مع 

األخيرة، ال ينبغي له ذلك مع ممثل الكيان الصحراوي الوهمي.
  وتساءلت بخصوص النوايا الخفية لعمدة البلدية من ضرورة التوقيع 

الصحراوي  الكيان  ممثل  وبين  بينه  هذه  الصداقة«  »اتفاقية  على  السريع 
لالنخراط  يطمح  كونه  ومن  فقط،  البوليساريو  يمثل  بأنه  وعلمها  الوهمي، 
في أعمال إنسانية ال أساس لها من الصحة، يعلم هو وداعموه بأن لها مآرب 
أخرى تصب في مصلحة من يمثلهم ممثل البوليساريو، ولن تنعكس بشيء 
من الخير على ساكنة المناطق الصحراوية، وعلى أن عليه اإلفصاح عن النية 
الحقيقية وراء التشجيع على تنفيذ هذه المبادرة، وضرورة توضيح من هم 
البوليساريو بكل حيادية تستند للمعطيات الحقيقية غير المبهرجة، وليس 

ما يحاول التصوير له من لدنه.
  واستمرت قائلة بأن الحقيقة موجودة أمام أعين الجميع، وأن من تطبلون 
له على أنه كيان حقيقي يعمل إنسانيا من أجل مصلحة الشعب الصحراوي في 
تندوف وغيرها، ليس إال أداة تطمح الستغالل كل حبة رمل من أجل مصالحهم 
الشخصية، استناذا للكم الهائل من التقارير غير الحكومية الصريحة حول 
معاناة الشعب الصحراوي في تلك المخيمات المغيبة في حقيقتها إعالميا 

الذي  من لدن البوليساريو، أقدمها كان التقرير الخاص ب«دانييل ميتيرون« 
يعود ل20 سنة مضت ! 

وواصلت رشيدة كعواط في ذكر كل كبيرة وصغيرة من الصفحة السوداء 
لهذه الجبهة اإلرهابية وتعاملها المشين مع الصحراويين هناك، وما شابه من 
عمليات اختالس وسرقة ونهب للممتلكات والمواشي.. وصوال لعمليات التعذيب 
واالغتصاب والقتل، وغيرها مما ال يصح وصفه إال ب«جرائم الحرب« في المنطقة، 
والتي ال يصح إال معاقبة الجناة عليها، وليس مد يد الصداقة والتعاون معهم ! 
كما أشارت إلى عديد من الصور والوثائق التي كانت بحوزتها، والتي تشير إلى 
كم الجرائم التي تقوم بها البوليساريو )من بينها تجنيد األطفال واالتجار في 
البشر( متسائلة : هل هم حقا من ترغبون أن نمد يد الصداقة والتعاون إليهم؟
  وعرجت بعدها المتحدثة، إلى مساءلة كل من لديه الرغبة في التعاون مع 
هل تعلمون أين يقع مكان  البوليساريو، بسؤال بسيط أسكت الجميع وهو : 
كل هذه األحداث والفظائع؟ هل لديكم فكرة عن الموقع الدقيق لمن ترغبون  في 
مساعدتهم على خريطة المنطقة؟، مجيبة : أجزم بما ال يدع مكانا للشك، أنكم 
تجهلون موقع البوليساريو في خريطة المنطقة، وهذا جلي مما يرتسم على 
وجوهكم من معالم الحيرة والتعجب واالستغراب ! إذن فكيف لكم أن تتعاونوا 
مع جهة واهنة ال تعلمون أين تقع حتى؟ متسائلة بشيء من السخرية ممزوج 

بنبرة غاضبة.
ولتختم كلمتها، بأن من ترغبون )جبهة البوليساريو اإلرهابية( في دعمه، 
الضرورية واألساسية عن عدد ساكنته !؟ وأن  المعلومات  لكم حتى  يوفر  ال 
هذه المعلومة التي يتحفظ عليها منكم، من لدن القائمين على الجبهة، يمنعون 
تحصيل عدد ساكنة المخيمات والمنطقة منذ ما يزيد عن األربعة عقود، وليست 
هذه كلماتي بل هي قادمة من لدن الجمعيات وتقاريرها المختصة بهذا الشأن.. 
هذه  بطش  من  المنطقة  ساكنة  تحرير  على  العمل  بضرورة  حديثها،  منهية 
الجماعة اإلرهابية، بدال من دعم األخيرة على حساب ساكنة المنطقة التي تعرف 
التشريد وهضم الحقوق، وأنها وبالنيابة عن حزبها السياسي لن تكون »شريكة 
في زيادة تفاقم الوضع غير اإلنساني لساكنة المنطقة، وأيضا في  وحزبها« 

هضم حقوقهم ممن يصفون أنفسهم باألصدقاء !

في الواجهة04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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لويس  اإلسباني، خوسي  والهجرة  االجتماعي  واألمن  اإلدماج  وزير  أكد 
إسكريفا، أن المغرب يواجه »وضعا معقدا للغاية« في مواجهة مافيات الهجرة 

غير الشرعية والتحكم في تدفقات الهجرة.
وأوضح إسكريفا خالل لقاء نظم من طرف مؤسسة »بيري تاريس«، أول 
أمس السبت ببرشلونة، أن المغرب يعاني من تداعيات الوضع الصعب في 

بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي تعاني من الحرب والمجاعة.
الذي  المغرب«،  في  الوضع  فهم  »ينبغي  اإلسباني،  المسؤول  وبحسب 

يواجه ضغطا شديدا للهجرة.
وشدد الوزير على أن »العمل الذي يقوم به المغرب ليس بالسهل«، الفتا 

إلى أن السلطات المغربية تواجه وضعا »معقدا للغاية«.
وأكد إسكريفا، من جهة أخرى، على أهمية »إظهار أكبر قدر من التعاطف 
والحساسية تجاه ظاهرة الهجرة وما تعنيه«. ومنذ محاولة االقتحام الجماعي 
للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، التي تسببت في تدافع شديد 
المسؤولين  من  العديد  دعا  السياج،  أعلى  من  مميتة  ووقوع حاالت سقوط 
اإلسبان إلى مصاحبة جهود المغرب، الذي يتحمل مسؤولياته كاملة في تدبير 

الهجرة، وذلك قصد حماية حدوده وكبح تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
الدعم  تقديم  إلى  دعا  قد  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  وكان 

للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد السيد سانشيز، الذي حل ضيفا على برنامج »هوي بور هوي« على 
إذاعة »كادينا سير«، أن »المغرب، كبلد عبور، يعاني من إشكالية الهجرة غير 
الشرعية، وعلينا مساعدته في التصدي لمافيات االتجار بالبشر والتحكم في 

تدفقات الهجرة«.
وأشارت آخر حصيلة لمحاولة العبور بالقوة، إلى تسجيل 23 حالة وفاة 
من بين المهاجرين غير الشرعيين وإصابة 140 من أفراد القوات العمومية 
مرشحي  قبل  من  غير مسبوق  عنف  استخدام  عرفت  وقد  متفاوتة.  بجروح 
الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات األمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي 
ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.  وأبدى هؤالء المرشحون للهجرة غير 
الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات واألدوات الحادة، مقاومة 
عنيفة لقوات األمن، الذين تعبئوا لمنعهم من عبور السياج، كما تظهر ذلك 
الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.

هجرة غير �ضرعية.. وزير اإ�ضباني يوؤكد اأن المغرب يواجه »و�ضعا معقدا للغاية«  وزارة ال�ضحة تو�ضي باعتماد 
جرعة رابعة من اللقاح الم�ضاد 

لفيرو�س كوفيد19 

أوصت وزارة الصحة والحماية االجتماعية باعتماد جرعة 
رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد - 19 لكبار السن 
الحماية  لضمان  وذلك  المراضة،  عوامل  ذوي  واألشخاص 

من هذا الفيروس.
أن هذا  لوزارة الصحة والحماية االجتماعية  وذكر بالغ 
القرار يأتي في إطار تحديث االستراتيجية الوطنية للتلقيح 
ضد فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تحصين المكتسبات 
التي حققتها بالدنا في مواجهة جائحة كوفيد19-، وفي ظل 
التطورات األخيرة التي تميز الوضعية الوبائية. ودعت الوزارة 
في هذا الصدد، وبناء على توصيات اللجنة العلمية، األشخاص 
الذين تفوق أعمارهم 60 سنة –على وجه الخصوص- وكذا 
األشخاص البالغين 18 سنة فما فوق، والذين يعانون من 
عوامل المراضة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس 
كوفيد19- بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة.
كما دعت الوزارة األشخاص غير المطعمين بشكل كامل 
إلى اإلسراع بأخذ جرعة ثالثة معززة بعد مرور أربعة أشهر 
الذين  األشخاص  أن  إلى  مشيرة  الثانية،  الجرعة  أخذ  من 
تم تأكيد إصابتهم بفيروس كوفيد19- حديثا يمكنهم تلقي 
جرعة تذكيرية بعد األسابيع األربعة التي تلي انتهاء فترة 

اإلصابة بالفيروس.
وتؤكد وزارة الصحة والحماية االجتماعية على المواطنات 
ارتداء  الوقائية من  بالتدابير  التقيد  والمواطنين بضرورة 
للكمامات بشكل سليم في األماكن العمومية المغلقة والتجمعات 
البشرية، مع الحفاظ على غسل األيدي والتباعد الجسدي، وال 
سيما خالل مناسبتي عيد األضحى المبارك والعطلة الصيفية 
للحفاظ على وضع ٱمن للجميع وتجنب أي انتكاسة وبائية.

منظمة العفو الدولية تدعو ال�ضلطات 
الجزائرية اإلى الإفراج الفوري وغير 

الم�ضروط عن معتقلي الحراك
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى اإلفراج 
266 ناشطا  الفوري، دون قيد أو شرط ، عن ما ال يقل عن 
الحراك  مظاهرات  في  مشاركتهم  بسبب  سجنوا  ومحتجا 

االحتجاجية.
وأوضحت المنظمة أن هؤالء سجنوا، أيضا، بسبب انتقادهم 
للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم 

مع المعتقلين.
وذكر ذات المصدر أن هيئات رقابية محلية أكدت في ماي 
في  يقبعون  2022 أن ما ال يقل عن 266 ناشطا ومتظاهرا 
حرية  في  لحقوقهم  ممارستهم  لمجرد  الجزائرية  السجون 
التعبير والتجمع، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطات أن 

تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إلى هؤالء.
ونقل المصدر عن آمنة القاللي، نائبة مديرة المكتب اإلقليمي 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة توضيحها أنه 
»يجب وضع حد لالحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين«، 
قائلة »من المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام 
لمجرد  األف��راد  لمقاضاة  للغاية  فضفاضة  قمعية  قوانين 

ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع«.
رهن  يحتجزون  المتظاهرين  من  العديد  أن  إلى  وأشارت 
الحبس االحتياطي لفترات طويلة جدا من الزمن، بينما حكم 
بتهم  سنوات  خمس  إلى  تصل  لمدة  بالسجن  آخرين  على 
فضفاضة وملفقة مثل »المساس باألمن أو المصلحة الوطنية، 
عمومي  موظف  و«إهانة«  الوطنية«،  بالوحدة  و«المساس 
و«التحريض« على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة 

واإلرهاب.
ووفق المسؤولة، ف«بعد مرور 60 سنة على حصول الجزائر 
على االستقالل، ال تزال الحريات األساسية وحقوق اإلنسان 

تتعرض للتجاهل أو االنتهاك أو التقويض عمدا«.
وذكرت بوفاة معتقل الحراك، حكيم دبازي، يوم 24 أبريل 
الماضي في الحجز في ظروف غامضة، موضحة أن دبازي 
وضع رهن الحبس االحتياطي منذ فبراير 2022 بعد مشاركته 
منشورا على »فيسبوك« من صفحة أخرى دعا فيه إلى التظاهر 

لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثة النطالق الحراك.
على  »التحريض  بتهمة  المنظمة،  وفق  دب��ازي،  وحوكم 
و«اإلساءة إلى موظفين عموميين«  التجمهر غير المسلح« 
ونشر محتوى قد »يضر بالمصلحة الوطنية«، مشيرة إلى 
أن المحكمة رفضت طلبا باإلفراج المؤقت عنه من محاميه، 

لكنها لم تقدم أي تفسير للرفض.
ومن بين جميع الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية، 
واجه ما ال يقل عن أربعة محتجزين محاكمات إضافية أثناء 
وجودهم في السجن بتهم تتعلق بالتعبير عن انتقاد الدولة.

واستنكرت المنظمة تصعيد السلطات الجزائرية، بعد توقف 
حركة الحراك االحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد19- 
سنة 2020، من قمعها للمعارضة السلمية، مدينة القمع المتزايد 
لمنتقدي الدولة، الذي ال يقتصر على الجزائريين داخل البالد 
، فقط، بل يستهدف، أيضا العديد من األفراد المقيمين في 

الخارج أو الذين يلتمسون اللجوء.
وذكر نفس المصدر أنه تم ترحيل اثنين على األقل من طالبي 
اللجوء بسبب صلتهما المزعومة بمنظمات غير مرخصة، في 
حين تم اعتقال أو استجواب ما ال يقل عن ثالثة من حاملي 
الجنسية المزدوجة المقيمين في كندا تعسفا عند وصولهم إلى 
الجزائر، قبل منعهم من مغادرة البالد لعدة أسابيع أو أشهر.

وقفة احتجاجية للجبهة ب�ضعار » ل لإغالق �ضركة �ضامير ول لغالء اأ�ضعار المحروقات « 
مصطفى اإلدريسي

اختارت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة »سامير« في وقفتها االحتجاجية أمام مقرعمالة 
المحمدية  شعار« ال إلغالق شركة سامير وال لغالء أسعار المحروقات » بسبب التعامل 
السلبي للحكومة مع ارتفاع األسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل اإلغالق المستمر 

لمعمل تكرير البترول، وذلك يوم السبت الماضي .
أزمة  لمتابعة  المحلية  الجبهة  من طرف  المنظمة  االحتجاجية  الوقفة  هذه  وتأتي 
»سامير« بالمحمدية بعد نجاح الشكل االحتجاجي الذي نظمته أمام المحكمة االبتدائية، 
من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غالء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة »سامير« من 

اإلغالق النهائي وكذا ضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.
أسعار  وأساسا  األسعار،  ارتفاع  مع  للحكومة  السلبي  التعامل  الجبهة  وأدان��ت 

المحروقات، في ظل اإلغالق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.
ودعت إلى االستئناف العاجل لإلنتاج بشركة »سامير« للمساهمة في تخفيف أسعار 

المحروقات وتعزيز األمن الطاقي، واالقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.
»سامير«  للشغل بشركة  الديمقراطية  للكونفدرالية  الموحد  النقابي  المكتب  وكان 
رد على وزيرة االنتقال الطاقي في حكومة عزيز أخنوش ، التي صرحت خالل مرورها 
بالقناة الثانية، في ليلة األربعاء 29 يونيو 2022 ، بأن »المغرب ليس في حاجة إلى 

مصفاة سامير«.
الندرة  النفطية في زمن  المواد  النقابي أن تأمين الحاجيات الوطنية من  وأكد المكتب 
والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق 
وفق  البترول  تكرير  مفاتيح صناعات  المتالك  العودة  عبر  إال  يتحقق  لن  الصافية،  المواد 
االستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البالد في ماي 2004، وهو ما سيعزز 
المخزون الوطني من الطاقة البترولية )أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا( ويساهم في توفير 
المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على األسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي 

المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية )45 مليار درهم من 2016 حتى 2021(.

وسجل المكتب النقابي في توضيح، توصلت الجريدة بنسخة منه،  أن تصريحات الوزيرة 
المعادية لبقاء وتطور شركة سامير، يتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار 
ويسير في االتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف اإلنتاج 
والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، ويعتبر شكال من أشكال التدخل في شؤون القضاء 
وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، ويؤكد بأن 
الفشل حتى اآلن في تفويت األصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة 

من مستقبل صناعات تكرير البترول.   
وأن مصفاة سامير بنيت من طرف الوطنيين األوائل من أجل ضمان األمن الطاقي للمغرب 
المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة 
من النفط الخام بكل أنواعه، مما  تكرير 10 مليون طن في السنة )200 ألف برميل يوميا( 

سيلبي، بشكل كامل، حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول 
الصناعي إلنتاج الكهرباء واالسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي %50 من الحاجيات 
من الغازوال. وخالفا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط 
إلى الكبير من حيث طاقة التكرير وترتب ضمن 200 األولى في العالم من أصل 637 

مصفاة عبر الكرة األرضية.
 باإلضافة لتقنيات التقطير الجوي والتقطير الفراغي والتهذيب بالعامل الحفاز، فإن 
مصفاة المحمدية تعتبر من المصافي العالية المردودية والمرنة في التشغيل بعد إدخال 
تقنيات التكسير الهدروجيني ونزع الكبريت بالهدرجة، مما بوأها نقطة 7.4 من سلم 
تعقيد نلسون حيث تفوق المتوسط العالمي المحدد في 6.3 وتفوق متوسط مصافي 
أوروبا الغربية المحدد في 6.84. وإن تكرمت الوزيرة وربطت المصفاة بشبكة الغاز 
الطبيعي المنتظر منذ سنين، فإن ذلك ستكون له نتائج إضافية جد مهمة على المردودية 
العامة للمصفاة وعلى أدائها التشغيلي في اقتصاد االستهالك الداخلي وإطالق سلسلة 

الصناعات البتروكيماوية المؤجلة منذ زمان.
وأوضح المكتب النقابي أن مصفاة المحمدية متوقفة منذ غشت 2015، وما زال 
الغبار األسود والرمادي يتطاير على سكان مدينة الزهور، مما يثبت بأن شركة »سامير« 
غير مسؤولة عن مزاعم التلوث، وكانت دائما ملتزمة ومنضبطة للمعايير المحددة من 
التشريعات الوطنية في المقذوفات الجوية والسائلة. وما على الوزيرة سوى التدخل 
لدى المحطة الحرارية إلنتاج الكهرباء التي توجد تحت إمرتها من أجل القضاء على 
الغبار األسود واإلسراع بربط المحطة بالغاز الطبيعي أو البحث عن الخيارات البديلة وتأمين 

الحاجيات من الفيول الصناعي بتشغيل شركة »سامير« .
للبترول من أجل  المغربية  للمصفاة  بزيارة  القيام  إلى  بذلك،  إن تكرمت  الوزيرة،  ودعا 
االستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات 
اإلنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة »سامير« المطروحة للتصفية القضائية واستكمال 
الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول األوضاع االجتماعية 
»سامير«  باستمرار شركة  المرتبطة  والحقوق  المصالح  والمهنية وحول مصير  والمادية 

كمحطة لتكرير وتخزين الذهب األسود.

 »ر�ضيدة كعواط«تق�ضف جبهة البولي�ضاريو من بلدية »اإيفري �ضور �ضين« الفرن�ضية

66.28 في المائة ن�ضبة نجاح في البكالوريا لدورة يونيو  و19.44من 20 اأعلى معدل وطني
  خديجة مشتري

بلغت نسبة النجاح باختبارات الدورة العادية لالمتحان الوطني الموحد 
لنيل شهادة البكالوريا2022، 66.28 في المائة مقابل 68 في المائة من نفس 

الدورة لسنة 2021.
وذكر بالغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة أن 231 ألفا 
والخصوصي  العمومي  بالتعليم  الممدرسين  من  ومترشحا  مترشحة  و272 
اجتازوا بنجاح هذه االمتحانات عدد اإلناث منهم132 ألفا 258 بنسبة نجاح 
بلغت 70.87 في المائة في حين شكلت نسبة نجاح الذكور الذين اجتازوا هذه 
الدورة 61.01 في المائة من مجموع الممدرسين. في ما سيجتاز  ما يفوق 171 

ألف مترشحة ومترشح الدورة االستدراكية.
الممدرسين  لدى  ميزة  على  الحاصلين  عدد  بلغ  فقد  البالغ  نفس  وحسب 

واألحرار 137 ألفا و486، بنسبة 51 في المائة.
 وحاز التلميذ زيد لحروسي، من المديرية اإلقليمية عين الشق باألكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات بمسلك العلوم الفيزيائية 

خيار فرنسية أعلى معدل على المستوى الوطني، وهو 19.44 من 20.
وبلغت نسبة النجاح في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 73.2 في المائة، 
في حين بلغت هذه النسبة 54.60 في المائة فيما يخص مسالك البكالوريا المهنية.

وقد حضر الجتياز اختبارات هذه الدورة 348 ألف و931 مترشحة ومترشحا 

من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97.01 في المائة، مقابل 323.022 مترشحة 
ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة بلغت 95,15%.

وبلغ عدد الحاضرين من فئة األحرار 118 ألف و894، بنسبة حضور بلغت 
59.73 في المائة. وبلغ عدد الناجحين األحرار 36 ألف و582 بنسبة نجاح 

بلغت 30.77 في المائة.
104 ألف  بينهم  من  ومترشحا،  مترشحة  و519  ألفا   171 أن  إلى  يشار   

و991 مترشحة ومترشحا ممدرسا سيجتازون  اختبارات الدورة االستدراكية، 
أيام 15، 16، 18، و19 يوليوز 2022، على أن يتم اإلعالن عن نتائجها يوم 

22 يوليوز 2022.
وفي ما يتعلق بنسبة النجاح على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، حازت 
المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولى والرياضة بعمالة 

مقاطعات الدار البيضاء أنفا  المرتبة األولى وذلك بنسبة 69,06 في المائة.
وذكر بالغ للمديرية أن عدد الناجحين المتمدرسين بامتحانات البكالوريا في 
الموسم الدراسي 2022/2021، بلغ 2797 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 
69,06 في المائة، مشيرا إلى أن عدد الناجحين من اإلناث بلغ 1477 تلميذة 
)73,16 في المائة(، فيما بلغ عدد التالميذ الذكور 1320 )64,99 في المائة(.

وسجل المصدر ذاته أن المديرية اإلقليمية للدار البيضاء أنفا حققت زيادة 
في نسبة النجاح بلغت 4,09 في المائة مقارنة مع نتائج السنة الماضية.

 وبخصوص نسبة النجاح بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات فقد بلغت 
المستدركين  بلغ عدد  فيما  ميزة  الناجحين على  52.46 من  60.26، وحصل 

باألكاديمية 39225.
وسجلت االكاديمية حسب بالغ لها نتائج نوعية في الدورة العادية لالمتحان 
الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا2022 ، حيث بلغ عدد المترشحات و 

المترشحين الناجحين 
52674 وبلغت نسبة النجاح في صفوف اإلناث 65.71 في المئة.

م. اإلدريسي
سجلت الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشتراكي بالحسيمة أن اإلخالل بالمبدأ 
المؤدي إلى الغاء االنتخابات واألمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون 
المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام 

بواجبها في حماية القوانين الجارية.
ونبهت الكتابة اإلقليمية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عودة 
نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مثل عزم البعض 
خوص االنتخابات من جديد في االستحقاقات الجزئية بدائرة الحسيمة 

يوم 21 يوليوز 2022. 
وأكدت أنه ال يجوز في أي حال من األحوال تجريد أي مواطن من حقه 
في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة 

او استغالل تصويته خارج إطار االختيار الحر والنزيه بناء على قواعد 
الديمقراطية . 

وسجلت الكتابة اإلقليمية أن واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة 
لمصداقية  اعتبار  أی  ایالء  عدم  خالل  من  السياسي  واالحتيال  النصب 
االنتماء للحزب السياسي وبرنامحه والسعي إلى االستيالء على المكاتب 
المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر »مناضلي«، بعض األحزاب 
على أحزاب أخرى ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعهم إلى أصولهم األولى.
وحذرت الكتابة اإلقليمية من أي تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل 
الرؤساء  بعض  على  للتأثير  مواقعهم  الستغالل  إقليمية  مسؤوليات 
والمستشارين من خالل اتصاالت ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر  حتما 

على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
السلطات العمومية ال يمكن أن تخفى  وأكدت أن كل معطيات »رادار« 

عليها مثل هذه السلوكيات والممارسات المشينة .

ودعت إلى الحرص الشديد على عدم تكرار نفس الخروقات واألخطاء القاتلة 
التي تسيء إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون، والحرص األمثل على رعاية 
االستحقاق االنتخابي  من کل أشکال التحريف والتزوير واالستهتار بآمال 
الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة؛ وحماية حقوق 
الناخبين والمرشحين وجميع اإلجراءات ذات الصلة بالعملية االنتخابية.
واألساليب  النهج  نفس  تكرار  أن  بالحسيمة  اإلقليمية  الكتابة  وأكدت 
التنافس الشريف  الديمقراطية سيجعل قواعد  المخلة بالقيم وبالمبادئ 
والبناء منعدمة في المشاركة في استحقاق انتخابي وسيعتبر مساهمة 

في تقويض المسار الديمقراطي .
نشير إلى أن إجراء تنظيم االنتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة  جاء 
بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد األربعة وإعادة االنتخابات 

يوم 21 يوليوز 2022. 

الكتابة الإقليمية بالح�ضيمة تدعو ال�ضلطات اإلى حماية ال�ضتحقاق النتخابي من كل اأ�ضكال التحريف والتزوير
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ماهية الوضع السياسي بالبالد

الوضع  توصيف  األول  الكاتب  رفض 
السياسي بالغموض واللبس واملرتبك، مبرزا 
في هذا  الصدد  أن  الوضع السياسي يتسم 
املغربية  اململكة  أن  باعتبار  عادي،  بشكل 
في  االنتخابية  االستحقاقات  أجرت  قد 
واملؤسسات  الحكومة،  تشكيل  وتم  وقتها، 
جيد   استراتيجي  بشكل  تدبر  والبالد  قائمة، 
امللك،  لجاللة  السامية  التوجيهات  بفضل 
واملطلوب اليوم من كل واحد  القيام بأدواره  

ومسؤولياته  على الوجه األكمل.
إلى  املناسبة،  بنفس  األول،  الكاتب  وأشار 
والدفاع  واألمن  باالستقرار  تنعم  البالد  أن 
عن حقوقها بنوع من الندية، وتدبر عالقاتها 

الذي  والتقدم  النجاح  من  بنوع  الدولية 
انتصارات  وإحراز  الوطنية،  القضية  يخدم 

ديبلوماسية متتالية.

ملف الهجرة وحادث مليلية

الكاتب  الهجرة،سجل  ملف  بخصوص   
بنوع  امللف  يتعامل مع هذا  املغرب  أن  األول 
وحسب  واإلنسانية،  والعقالنية  املرونة،  من 
بالتسوية  قام  حيث  ملكية،   استراتيجية 
مهاجر  ألف   60 من  أكثر  لوضعية  القانونية 
بعدد  التمتع  لهم  خول  ما  إفريقيا،  دول  من 
والتعليم  والسكن  الصحة  في  الحقوق  من 

والتكوين.
وأبرز  الكاتب األول أن املغرب يعتبر إحدى 
بفضل  الهجرة،   مجال  في  املرجعية  الدول 
للمؤتمر  واحتضانه  ومواقفه  مجهوداته 
العاملي للهجرة والتنمية بمراكش، مؤكدا في 
قضية  يعتبر  امللك  أن جاللة  على  الباب  هذا 
الهجرة، قضية إنسانية ويدافع عنها في كل 

املحافل الدولية.
وقع  ما  أن  إلى  للحزب  األول  الكاتب  ونبه 
في  مليلية، يريد البعض أن يستغله ألغراض 
سياسية في إشارة واضحة للجارة الشرقية  
من  به  تقوم  ما  الجميع  يعرف  التي  الجزائر 
شرق  اتجاه  في  املهاجرين  لعبور  تسهيالت 
املغرب، الفتا النظر  الى أنه خالل االقتحام، 
لألسلحة  حاملني  املهاجرون  هؤالء  كان 
وعنفا  فوضى  خلف   ما  والعصي،  البيضاء 

وإصابات.

احلكومة واالحتقان االجتماعي

أن االتحاد  للحزب على  الكاتب األول  شدد 
معارضة  ينهج  الشعبية  للقوات  االشتراكي 

سياسية مسؤولة، معارضة ال تتصيد األخطاء 
وال  البالد،  خصوم  تخدم    التي  السياسية 
يمكن للحزب أن ينهج املزايدات السياسية في 
الكبدة  »عندنا  للبالد،  العليا  املصلحة  مقابل 

على البالد«
أن  إلى  االشتراكي  االتحاد  قائد  وأشار 
بالنظر  جدا  صعب  االجتماعي  الوضع  
للظرفية الدولية، ومشوب بنوع من االحتقان 
الضروري،   من  بات   لذلك  لالرتفاع،  املرشح 
يشدد ذ لشكر، اتخاذ إجراءات إضافية تتدخل 
الشركات  بأرباح  يتعلق  ما  في  الدولة  فيها 
املستثمرة  في  املحروقات، وكذا  التنازل عن 
جزء من فائض الضريبة املتعلق باملحروقات، 
داعيا في نفس اآلن الى  القيام بمجهود كبير  

في ما يتعلق بصندوق املقاصة.

التعديل احلكومي

يتعلق  سؤال  على  رده  معرض  في 
بالتعديل الحكومي املرتقب، أكد الكاتب األول  
لالتحاد االشتراكي على أن التعديل الحكومي 
من اختصاص جاللة امللك حسب املقتضيات 
الدستورية، موضحا  أن التعديل الحكومي ال 
األولى إذا ما  يمكن أن يحدث إال في حالتني: 
االئتالف  في  املشاركة  األحزاب  أحد  انسحب 
الحكومي، وفي الحالة الثانية، يمكن أن يؤدي 
الوضع االقتصادي واالجتماعي املتأزم بفعل 
هذه الظرفية الدولية الصعبة وتداعياتها الى 
مقلق،   و  صعب  واجتماعي  سياسي  وضع 
من  حكومي  تعديل  يطرأ  أن  باإلمكان  وهنا 
أجل أن يتحمل هذه األعباء الحكومية الثقيلة.

التغول احلكومي

سجل الكاتب األول للحزب على أن التغول 

حكوميا  تغوال  بالفعل  أصبح  الثالثي،  
داعيا  املعلومات،  في  حتى  وتغوال  حقيقيا، 
رئيس الحكومة للتحاور مع أحزاب املعارضة.
معرض  في  للحزب،  األول  الكاتب  وأوضح 
في  نكون  أن  »اليهم  سؤال،  على  له  رد 
لخدمة  سيان  األمر  الحكومة،  أو  املعارضة 
والشعب  الوطن  تخدم  أن  وباإلمكان  البالد، 

من أي موقع كان«.

االحتاد االشتراكي أكثر قوة اليوم

االتحاديات  أن  للحزب  األول  الكاتب  أكد 
يقرر   أن  كان  ألي  يسمحوا  لن  واالتحاديني 
االشتراكي  االتحاد  أن  إلى  مشيرا  مكانهم، 
كل  وأصبح  قوة وصالبة،  أكثر  أصبح  اليوم 
واحد داخل الحزب يعبر عن رأيه بكل حرية 

ومسؤولية.
وشدد  ذ. إدريس لشكر على أن االتحاديات 
السياسي  موقفهم  عن  عبروا  واالتحاديني 
والتنظيمي أثناء التحضير للمؤتمر الوطني 
الحادي عشر، وخالل انعقاد املؤتمر، بل قالوا  
كلمتهم ولم يكن أي منهم في موقف الحياد، 
حيث عبر أعضاء املكتب السياسي والكتابات 
البرملانيان  والفريقان  واإلقليمية  الجهوية 
عن مواقفهم بخصوص كل القضايا الحزبية 

املطروحة على املؤتمر.
وأوضح الكاتب األول أن الحزب ذاهب في 
املؤتمر  فبعد  الحزبية.  أداته  وتمنيع  بناء 
الوطني الحادي عشر وانتخاب الكاتب األول 
واملصادقة على الئحة املكتب السياسي والئحة 
املراقبة  ولجنة  واألخالقيات  التحكيم  لجنة 
املالية واإلدارة واملمتلكات، وانتخاب رؤساء 
ومكاتب الكتابات الجهوية، »نحن اآلن بصدد 
التحضير املتوازي للمؤتمر الوطني  للمنظمة 
واملؤتمر  االتحاديات،  للنساء  االشتراكية 

الوطني التاسع للشبيبة االتحادية«.
وفي رد على سؤال حول عدد أعضاء املكتب 
السياسي املنتخب لحزب االتحاد االشتراكي 
األول  الكاتب  تساءل  الشعبية،   للقوات 
كان  إن  الديمقراطية  يضير  ماذا   »: للحزب 
بمبدأ  الشباب  تمثيلية  اليوم:  موسعا  العدد 
مقاربة  بمبدأ  النساء  وتمثيلية  التشبيب، 
ال  كي  الجهات  وتمثيلية  االجتماعي،  النوع 
يقتصر املكتب السياسي على مدن املركز،  وأن 
ومجتمعية؟«،  علمية  وقدرات  كفاءات  يضم 
للحزب  السياسي  باملكتب  مثاال   وساق 
واألحزاب  اإلسباني،  االشتراكي  العمالي 

االشتراكية في العالم.

 الكاتب األول للحزب يف برنامج  »بدون لغة خشب«

اإدري�س ل�صكر ينتقد التوا�صل الحكومي ويدعو رئي�س 
الحكومة للتحاور مع اأحزاب المعار�صة

املغرب   يتعامل 
مع ملف الهجرة 
وفق استراتيجية 
ملكية،   وبنوع من 
املرونة والعقالنية 
واالنسانية

ال ميكن للحزب 
أن ينهج املزايدات 
السياسية يف 
مقابل املصلحة 
العليا للبالد، 
»عندنا الكبدة 
على البالد«

الظرفية االقتصادية الدولية الصعبة تستدعي تدخل الدولة لنزع فتيل التوتر واالحتقان االجتماعي

انتقد إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية،  التواصل للحكومي،  داعيا رئيس الحكومة إلى التحاور مع أحزاب 
المعارضة، خاصة أن هناك عدة قضايا أساسية شهدتها البالد تستوجب ذلك.

وأضاف الكاتب األول الذي حل ضيفا على برنامج »بدون لغة خشب«  الذي يقدمه رضوان الرمضاني، أن  رئيس الحكومة لم يقم بأي مجهود تجاه 
المعارضة من أجل الحوار في قضايا أساسية مرت على البالد، خاصة أن هناك مبادرات سابقة كانت تصب في هذا االتجاه بحضور وزير الداخلية 

ووزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ذات السياق، عاب الكاتب األول على بعض أعضاء الحكومة،  طريقة تواصلهم  في عدد من القضايا األساسية  التي تهم المواطن 

المغربي،  وبإمكانها أن تثير احتقانات اجتماعية إضافية، في ظرفية مساعدة على ذلك.

مكتب الرباط: 

عبدالحق الريحاني

افتتحت، مساء أول أمس السبت بالمركب الرياضي األمير موالي 
)المغرب  للسيدات  اإلفريقية  األمم  كأس  بطولة  بالرباط،  اهلل  عبد 
حضره  اإلفريقي،  بالعمق  المغرب  يربط  متميز  بحفل   ،)2022  –
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، ورئيس 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم الجنوب إفريقيي باتريس موتسيبي.

وتشهد نسخة » المغرب 2022 »، التي ستتواصل إلى غاية 23 
يوليوز الجاري، ألول مرة، مشاركة 12 فريقا بدال من 8.

وتعد هذه النسخة بالشيء الكثير، بالنظر إلى أن المتأهلين لنصف 
النهائي األربعة سيحصلون على تذاكرهم مباشرة، وللمرة األولى، 

لكأس العالم المقبلة في أستراليا ونيوزيلندا صيف 2023.
وتم تنظيم حفل االفتتاح قبيل المباراة، التي جمعت المنتخب 
الجولة  البوركينابي، برسم  النسوية ونظيره  القدم  لكرة  المغربي 

األولى من المجموعة األولى.
أحيته  بحفل  دقيقة  عشرين  لحوالي  دام  الذي  الحفل،  واستهل 
الجمهور  حماس  ألهبت  التي  بنشليخة،  منال  المغربية  المطربة 

بأغانيها الشبابية.
اإلفريقية،  التقاليد  من  ينهل  موسيقي  بتنظيم عرض  تميز  كما 
وحفل لأللعاب النارية أضاءت جنبات المركب الرياضي موالي عبد 

اهلل بالرباط، إضافة إلى استعراض لتكريم المرأة اإلفريقية.
وهكذا، ستتجه أنظار عشاق كرة القدم النسوية إلى المغرب الذي 

سيستضيف هذه النسخة خالل الفترة من 2 إلى 23 يوليوز المقبل، بمشاركة 
12 منتخبا. وألول مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت عام 1991، ستتأهل 
المنتخبات األربع األولى مباشرة لنهائيات كأس العالم بأستراليا ونيوزيالندا 

صيف عام 2023.
وأوقعت قرعة نهائيات بطولة إفريقيا لكرة القدم للسيدات )المغرب 2022(، 
 77( المغربي  المنتخب  بالرباط،  الماضي  أبريل  التي جرت عملية سحبها 
عالميا( في المجموعة األولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو )137 عالميا( 

والسينغال )89 عالميا( وأوغندا )157 عالميا (.

وتجرى المباريات موزعة على مالعب المجمع الرياضي األمير 
موالي عبد اهلل، والمركب الرياضي ولي العهد األمير موالي الحسن 

بالرباط، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
التظاهرة  في هذه  أداء متميز  تقديم  المنتخبات على  ولتحفيز 
عن رفع  القارية، أعلنت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( 
القيمة المالية اإلجمالية لجوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 

بنسبة 150 بالمائة.
وذكرت الكاف في بيان على موقعها اإللكتروني يوم السبت أنه 
القدم  كرة  بجعل  القارية  الكروية  الهيئة  التزامات  مع  »انسجاما 
أعلن  العالمي،  الصعيد  على  تنافسية  أكثر  إفريقيا  في  النسائية 
رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن زيادة بنسبة 150 بالمائة في 
مجموع جوائز كأس األمم األفريقية »توتال إينرجي المغرب 2022«.
وبالتالي سيرتفع مجموع قيمة جوائز البطولة من 975 ألف دوالر 

إلى مليونين و 400 ألف دوالر أي بزيادة بلغت 1،5 مليون دوالر.
المكتب  أن  إلى  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  بيان  وأشار 
التنفيذي للكاف وضع النهوض بكرة القدم النسائية كأحد األولويات 

الرئيسية للسنوات القادمة.
وسيحصل الفائز في هذه النسخة من كأس األمم األفريقية على 
مبلغ 500 ألف دوالر بزيادة بلغت 300 ألف دوالر، حيث كان الفائز 

بهذه الكأس في السابق يحصل فقط على 200 ألف دوالر.
وبالنسبة للمنتخب الوصيف فسيحصل على 300 ألف دوالر مقابل 175 
ألف   225 مبلغ  على  النهاية  نصف  طرفا  يحصل  بينما  سابقا،  دوالر  ألف 

دوالر لكل منتخب.

استهل المنتخب الوطني النسوي مشواره في نهائيات 
بفوز  بطولة إفريقيا لكرة القدم للسيدات )المغرب 2022( 
على منتخب بوركينافاسو بهدف دون رد، في المباراة التي 
جمعت بينهما مساء أول أمس السبت على أرضية ملعب 

عبد  موالي  األمير  الرياضي  الرباط، المجمع  في  ف����ي اهلل 
المباراة االفتتاحية، والتي تنافس فيها لبؤات األطلس ضمن 
السينغال  منتخبي  أيضا  تضم  التي  األول��ى،  المجموعة 

وأوغندا.
ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز إلى عميدته غزالن 
شباك، التي سجلت الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 30 

من الجولة األولى.
المغربي  المنتخب  العبات  أهدرت  الجولة  هذه  وخالل 

مجموعة من فرص التسجيل، إما بسبب التسرع أمام شباك 
الخصم أو تألق حارسة مرمى المنتخب البوركينابي.

ولم يحالف الحظ المهاجمة المغربية المتألقة روسيال عيان 
في بلوغ المرمى، بالرغم من مناوراتها من مختلف الجبهات 
مدعومة بالجناح فاطمة تاكنوات والعبة خط وسط الميدان 
الميدان سلمى أماني، التي كانت قريبة من تسجيل هدف 

التقدم في وقت مبكر.
الوطني  الناخب  كتيبة  حافظت  الثاني،  الشوط  وخالل 
رينالد بيدروس على تقدمها، لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب 

الوطني المغربي بهدف دون رد.
وتم اختيار المغربية غزالن شباك كأفضل العبة في المباراة.
وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب المغربي النسوي ترتيب 

المجموعة األولى )3 نقاط(.
وسيواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية بالمجمع 
الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط نظيره األوغندي يوم 

غد الثالثاء، على أن ينهي التزاماته داخل هذه المجموعة 
بلقاء السينغال يوم الجمعة المقبل.

الثالثة  الدورة  نهائيات  يحتضن  وهو  المغرب،  ويتطلع 
عشرة لكأس من هذه البطولة القارية، إلى كسب رهان التنظيم 
وتتويج مشاركته الثالثة في نهائيات هذا العرس اإلفريقي 

بإحراز أول لقب في تاريخ الكرة المغربية.
اإلمكانيات  كل  وفرت  التي  القدم،  كرة  جامعة  وتصبو 
الكأس  لهذه  »أفضل دورة  إلى تنظيم  المالئمة،  والظروف 
القارية في تاريخ الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم«، حيث 
تعتبر أن اختيار المغرب الحتضان المنافسات يعد بمثابة 
تتويج للمملكة على المجهودات التي بذلتها في السنوات 

الماضية لتطوير كرة القدم النسوية.
الصعيد  على  النسوي  الوطني  الفريق  تجربة  أن  يذكر 
القاري تنحصر في مشاركتين فقط )اإلقصاء من الدور األول 

سنتي 1998 و2000(.

إنفانتينو يشيد بقدرات المغرب في 
تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية

أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مساء 
السبت في مدينة سال، على أن اختيار الكونفدرالية االفريقية 
لكرة القدم المغرب الحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 

في كرة القدم هو شهادة اعتراف بقدرات المغرب الهائلة.
وصوله  عقب  للصحافة،  تصريح  في  انفانتينو  واعتبر 
إفريقيا  أمم  كأس  افتتاح  لحضور  سال   – الرباط  مطار  إلى 
للسيدات في كرة القدم أن المغرب »ليس فقط بلد كبير في 
مجال كرة القدم، بل هو بلد أشرف بنجاح على تنظيم العديد 

من التظاهرات الرياضية«.
وقال المتحدث ذاته »كأس أمم إفريقيا للسيدات في كرة 
القدم تكتسي بالنسبة لنا أهمية كبيرة، وهذا سبب تواجدي 
هنا في المغرب«، مبرزا أن كرة القدم النسوية »تشهد حاليا 
تطورا غير مسبوق ،مع إجراء كأس العالم السنة المقبلة في 

أستراليا ونيوزيلندا«.
ولم يفت إنفانتينو التنويه بالمجهودات التي يقوم بها رئيس 
جامعة كرة القدم، الذي يدير بنجاح متواصل شؤون الجامعة ».
وخلص إلى القول »أنا مسرور بتواجدي في المغرب لحضور 
حفل افتتاح هذه التظاهرة القارية الكبيرة وألستمتع بالمباراة 

االفتتاحية«.
وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية 
االفريقية لكرة القدم »كاف«، قد حل بدوره صباح السبت بمطار 
إفريقيا  أمم  لكأس  االفتتاحية  المباراة  الرباط سال لحضور 
للسيدات ، التي جمعت المنتخب المغربي النسوي بنظيره 

البوركينابي .

حدث غير مسبوق في بطولة 
أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، يوم السبت، تطبيق 
تقنية حكم الفيديو المساعد »فار«، في مباريات بطولة كأس 

األمم اإلفريقية للسيدات، التي تتواصل فعالياتها بالمغرب.
وقال »الكاف« في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن بطولة 
األمم اإلفريقية للسيدات »ستكون رائدة بالفعل في كل شيء، 
حيث ستشهد للمرة األولى استخدام تقنية الفيديو في جميع 

المباريات، البالغ عددها 28«.
وأضاف: »هذه خطوة جريئة في االتجاه الصحيح.. فمع 
نمو كرة القدم للسيدات في إفريقيا، من المهم أن نعتمد أحدث 

االتجاهات والتكنولوجيا لتعزيز اللعبة«.
المباريات  حكام  أفضل  من  بعض  »لدينا  البيان:  وتابع 
أساسي  أمر  وتطويرهم  وتدريبهم  المغرب،  في  بإفريقيا 

بالنسبة لنا«.
بطوالت  كل  في  الفيديو  تقنية  استخدام  »كان  واختتم: 
رئيس  موتسيبي،  باتريس  الدكتور  أولويات  من  )الكاف(، 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم وذلك منذ توليه منصبه في العام 

الماضي«.

ديربي كأس العرش يوم 
الخميس بمركب محمد الخامس

الرجاء  التقليدي  غريمه  الرياضي  ال��وداد  فريق  يواجه 
الرياضي يوم الخميس المقبل، انطالقا من الساعة السادسة 
مساء على أرضية المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار 
الكروي  للموسم  العرش  كأس  نهائي  ربع  برسم  البيضاء، 

. -  2021
 وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أول أمس 
السبت، عن برنامج دور ربع نهائي كأس العرش والذي سيجمع 
الرياضية  الجمعية  مضيفه  مع  بركان  نهضة  فريق  أيضا 

المنصورية انطالقا من الساعة التاسعة مساء.
وكان فريق الفتح الرباطي قد تأهل إلى دور نصف نهائي 
كأس العرش، عقب فوزه على ضيفه االتحاد الرياضي التوركي 

بثالثة أهداف لواحد، برسم ربع نهائي هذه المسابقة.
من جانبه، حجز فريق يوسفية برشيد تذكرة العبور إلى دور 
نصف النهائي عقب فوزه خارج ميدانه على المغرب الفاسي 

بهدفين دون رد، برسم دور الربع.

إبراهيم العماري

: روسيال عيان مل تجد طريقها إىل الشباك

المنتخب 
الن�سوي 

ي�ستهل بطولة 
اأمم اإفريقيا 

بانت�سار ثمين

يراهن على عاملي األرض والجمهور للظفر باللقب

ألقل  المغربي  المنتخب  انهزم 
من 18 سنة أمام نظيره االيطالي 
بهدفين لواحد، في المباراة التي 
على  السبت  مساء  جمعتهما، 
أرضية ملعب »سيق« في وهران، 
منافسات  نهائي  نصف  برسم 
المدرجة  »رجال«،  ال��ق��دم  ك��رة 
ضمن دورة ألعاب البحر األبيض 
المتوسط )وهران 2022 (، ليالقي 

نظيره التركي في مباراة تحديد 
البرونزية. الميدالية   صاحب 

سباقا  اإليطالي  المنتخب  وكان 
للتهديد، من خالل انفراد في الدقيقة 
13، تصدى لها الحارس المغربي، 
بعد  الوطني،  المنتخب  رد  فيما 
لها  ت��ص��دى  بتسديدة  دق��ي��ق��ة، 
إي��ط��ال��ي��ا، لتمر  ح���ارس م��رم��ى 
 الكرة على بجانب القائم األيمن.

المحاولة   ،22 الدقيقة  وشهدت 
ان��ف��راد  بعد  للمغرب،  األخ��ط��ر 
لكن  ب��اع��الل،  اهلل  عبد  ل��الع��ب 
 حارس مرمى إيطاليا تصدى للكرة.
وعاد المنتخب المغربي، لتهديد 
من  برأسية  اإليطاليين،  مرمى 
ال��م��ه��اج��م ع��م��ر ال���ص���ادق، لكن 
 الحارس اإليطالي واصل التألق.
تواصلت  الثاني،  الشوط  وف��ي 

ال��ت��ه��دي��دات م���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن، 
 ،56 ال��دق��ي��ق��ة  ت��ع��رف  أن  ق��ب��ل 
طريق  ع��ن  إليطاليا  ه��دف  أول 
أن  قبل  راي��م��ون��دو،  أنطونيو 
ليضيف  ذات����ه  ال��الع��ب  ي��ع��ود 
.63 الدقيقة  في  الثاني   الهدف 

وفي الدقائق األخيرة من المباراة 
من  المغربي،  المنتخب  تمكن   ،
تقليص الفارق من نقطة الجزاء، 

خاليفي،  ي��اس��ي��ن  ط��ري��ق  ع��ن 
المنتخب  بفوز  المقابلة  لتنتهي 
 اإلي��ط��ال��ي ب��ه��دف��ي��ن ل���واح���د .
المغربي   المنتخب  وي��ض��رب 
في  التركي،  نظيره  مع  مواعدا 
الميدالية  تحديد صاحب  مباراة 
البرونزية، في حين يشهد اللقاء 
المنتخب  م��واج��ه��ة  ال��ن��ه��ائ��ي، 

الفرنسي ضد نظيره االيطالي.

سيكتفي بالمنافسة على البرونزية خروج منتخب الشبان من السباق على الذهب المتوسطي

كأس إفريقيا لألمم للسيدات

 من حفل االفتتاح

 منتخب الشبان يبحث عن تكرار إنجاز الدورة املاضية

الـريـــاضي
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حفل افتتاح متميز لنسخة تعد بالكثير والكاف يرفع قيمة الجوائز
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سيكون الوداد على موعد احتفالي 
بداية  االثنين  يومه  جماهيره،  مع 
محمد  بمركب  مساء  السادسة  من 
الفتح  يستضيف  حيث  الخامس، 
الرياضي، في آخر مباريات الدوري 
بكل  لقبه  انتزع  الذي  االحترافي،  

استحقاق.
الفريق  يتسلم  أن  المنتظر  ومن 
توج  الــذي  البطولة،  درع  األحمر 
في  التوالي،  على  الثانية  للمرة  به 
استثنائيا،  اعتباره  يمكن  موسم 
بحكم أنه كان قد توج خالله بدوري 
عصبة أبطال إفريقيا للمرة الثالثة 

في تاريخه.
مباراة  تشهد  أن  المرتقب  ومن 
بمن  العناصر،  كافة  حضور  اليوم 
يكتفي  قد  الذي  داري  أشرف  فيهم 
المدرجات،  من  المباراة  بمتابعة 

الحمراء،  القلعة  خارج  بات  بعدما 
عقد  الجمعة  ــوم  ي توقيعه  عقب 

التحاقه بنادي بريست الفرنسي.
وقد يتفادى المدرب وليد الركراكي 
المغامرة بأشرف داري، والعديد من 
ركائز  الفريق، من أجل الحفاظ عليهم، 
وتفادي إصابتهم قبل مواجهة الرجاء 
التي  العرش،  كأس  نهائي  ربع  في 
تقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل 
من  بداية  الخامس،  محمد  بمركب 

السادسة مساء.
وكان الوداد قد توج بلقب البطولة 
االحترافية هذا الموسم، قبل جولة من 
النهاية، بعد بوجدة أمام المولودية 

المحلية، بهدفين لمثلهما.
وفي مباراة أخرى شكلية، سيكون 
أولمبيك آسفي، الذي حقق انتفاضة 
األخيرة،  الثالث  الدورات  في  قوية 

السالمي،  الشباب  مع  موعد  على 
الذي اطمأن على مكانه بدوري الكبار. 
وسينهي يوسفية برشيد، الذي فقد 
بالدوري  واجبه  الكبار،  بين  مكانه 
نهضة  بمواجهة  األول  االحترافي 
بركان. فيما يسدل الستار عن آخر 
مباريات الموسم، يوم غد الثالثاء، 
بلقاء حسنية أكادير واتحاد طنجة.

االثنين )س 18.00(

يوسفية برشيد – نهضة بركان
 أولمبيك آسفي – الشباب السالمي
 الوداد الرياضي – الفتح الرياضي

الثالثاء )س 18.00(

حسنية أكادير – اتحاد طنجة

يتسلم خالله درع التتويج

الوداد ينتظر الفتح الريا�ضي 
يف لقاء احتفايل

من مراسيم تتويج الفريق األحمر بلقب الموسم الماضي

العناصر الوطنية مطالبة برفع سقف التحديات

المالكمة تعزز 
ر�ضيد الم�ضاركة المغربية 

في الألعاب المتو�ضطية

الثانية  هي  ذهبية،  بميدالية  الجمعة،  مساء  حموت،  محمد  المغربي  المالكم  فاز 
للرياضة الوطنية في ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022.

وجاء تتويج حموت بالمعدن النفيس عقب فوزه في نهائي وزن 60 كلغ 
على الفرنسي إينزو ميشيل.

وكان العداء محسن أوطلحة قد منح المغرب أول ميدالية ذهبية في هذه 
األلعاب بعد فوزه، صباح الجمعة، بسباق نصف الماراطون ضمن مسابقة 

ألعاب القوى.
مرتجي  سعيد  المغربي  المالكم  فوز  الجمعة  مساء  منافسات  وشهدت 
أمام  النهائية  المباراة  في  انهزامه  بعد  كلغ،   52 لوزن  الفضية  بالميدالية 

اإليطالي فريديريكو سيرا، بتدخل من الحكم. 
وعزز القفاز حصيلة الرياضة الوطنية في هذه الدورة المتوسطية بميدالية 
60 كلغ، بعدما  فضية أخرى، عبر المالكمة شيماء غدي، في وزن أقل من 

خسرت نزالها أمام الجزائرية هدجيلة خليف.
وتوجت رياضة ألعاب القوى المغرب بثالث ميداليات فضية وبرونزيتين، 
يوم السبت، بعدما فاز العداء عبد اللطيف صديقي بالميدالية الفضية، بعد 
احتالله المركز الثاني في نهائي سباق 1500 متر، مسجال توقيت توقيت 

. )3.42.00(
ومن جهتها، حققت العداءة المغربية رحمة طاهيري، ميدالية فضية في 

، فيما  نهائي سباق 5000 متر، وذلك بعد حلت ثانية بتوقيت )15:56.36( 
منح العداء حمزة دائر ميدالية فضية للمغرب عقب حلوله ثانيا في نهائي سباق 

400 متر بتوقيت )45.65(.
أما الميدالية البرونزية األولى، فكانت من نصيب العداءة المغربية إكرام واعزيز، 

التي حلت ثالثة في نهائي سباق 3000 متر موانع بتوقيت )9:32.87(.
ومن جهتها، حصلت العداءة المغربية آسية رزيقي على ميدالية برونزية، في 

نهائي سباق 800 متر بتوقيت )2:01.44(. 
يذكر أن المغرب أنهى الدورة الماضية من البطولة المتوسطية، التي جرت 

العام  الترتيب  في  والتاسع  عربيا  الثالث  في المركز  االسبانية،  بتاراغونا 
برصيد 24 ميدالية، منها 10 ذهبيات، وسبع فضيات ومثلها برونزية، بعد 
أن تألق العبو ألعاب القوى المغربيين في تصدرهم قائمة الترتيب العالم 

لميداليات أم األلعاب. 

أنهى فريق الجيش الملكي موسمه الكروي باحتالل الرتبة 
الثالثة في جدول الترتيب، عقب انتصاره على ضيفه أولمبيك 
خريبكة بهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء 
أول أمس السبت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، 
 برسم منافسات الدورة 30 من البطولة الوطنية االحترافية. 
لصالحه  المباراة  نتيجة  العسكري«   « الفريق  وحسم 
سليم  رضــا  المهاجم  سجل  بعدما  األول،  الــشــوط  فــي 
طريق  عــن  ــمــبــاراة  ال عمر  مــن  الــعــاشــرة  الدقيقة  فــي 
إلى  المؤدية  الثالثة  الرتبة  لفريقه  ليؤمن  جــزاء،  ضربة 
القدم. لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  كأس  في   المشاركة 

وعقب هذه النتيجة، ظل فريق الجيش الملكي في المركز 
أولمبيك خريبكة في  فيما جاء  نقطة،   48 الثالث برصيد 

المركز الثامن برصيد 36 نقطة.
ويمكن القول إن الفريق العسكري قد حقق رهانه هذا 
الموسم، حيث كان يضع نصب عينه تأمين حضوره القاري 
للموسم الثاني على التوالي، وتعويض إخفاقه في النسخة 
الماضية، بعدما خرج مبكرا من السباق، علما بأنه توج 

المغرب  العرش، بعد تغلبه على  بلقب كأس  قبل أسابيع 
التطواني في لقاء النهائي.

خلق  في  الفاسي  المغرب  فريق  فشل  المقابل،  وفي 
من  تمكنه  خريبكية،  هدية  ينتظر  كــان  ألنــه  المفاجأة، 
االنقضاض على المركز الثالث، ألنه اكتفى بالتعادل داخل 
قواعده أمام الرجاء الرياضي، مساء السبت، من دون أهداف.

وخاض الفريق األخضر هذه المباراة في غياب عدد من 
ركائزه األساسية، ألسباب مختلفة، لكن العناصر البديلة 
قدمت عطاء محترما، فندت من خالله الشائعات التي سبقت 
التعليقات على  المواجهة، حيث ادعت مجموعة من  هذه 
تفويت  األخضر  الفريق  عزم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الجيدة  العالقة  إلى  بالنظر  الماص،  لفريق  المباراة  هذه 
إلى  الرجاء  إدارة  دفع  ما  الفريقين،  رئيسي  تجمع  التي 
إصدار بالغ نفت من خاللها هذه االدعاءات جملة وتفصيال.

وعقب هذه النتيجة، ظل فريق المغرب الرياضي الفاسي 
في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فيما جاء فريق الرجاء 

الرياضي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم 
الجمعة، بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم 
بالمعمورة )سال(، حفل استقبال على شرف أعضاء 
وأطر والعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 
داخل القاعة، المتوج مؤخرا بلقب النسخة السادسة 
من بطولة كأس العرب لكرة قدم داخل القاعة، الذي 
أحرزه في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية 
على حساب نظيره العراقي بثالثية نظيفة، ليرسخ 

بالتالي تربعه على كرسي الريادة إفريقيا وعربيا.
وفي كلمة بالمناسبة هنأ رئيس الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، العبي وأطر المنتخب 
الوطني لكرة القدم داخل القاعة بهذا اإلنجاز، الذي 
يعد الثاني على التوالي بعد اللقب الذي تم الفوز به 

السنة الماضية بمصر.
وأكد رئيس الجامعة أن التهنئة التي توصلت بها 
بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، من طرف جاللة 
الملك محمد السادس، مباشرة بعد تحقيق اللقب، »تعد 

لقبا جديدا »في مسارهم وإنجازا في تاريخهم الكروي.
للمنتخب  التقنية  واالطــر  العبي  لقجع  ووصف 
الوطني لكرة القدم داخل القاعة بالعائلة والنموذج 
الذي يجب أن يحتذى به، داعيا إياهم إلى مواصلة 
المكتسبات  على  للحفاظ  وتفان،  جد  بكل  عملهم 
الوطني  المنتخب  أن  على  مشددا  أكثر،  والتطور 
لكرة القدم داخل القاعة، الذي وصل اآلن إلى الرتبة 
التاسعة عالميا، »غير مسموح له بالعودة إلى الوراء«، 
مبرزا أن الجامعة ستوفر له جميع اإلمكانيات المادية 

واللوجستيكية لتطوير مستواه أكثر.
جدير ذكره أن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل 
القاعة ارتقى إلى المركز التاسع عالميا في الترتيب 
الذي أصدره، أول أمس األربعاء، الموقع المتخصص 
في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة، وبات 
رصيد المنتخب المغربي 1441 نقطة، علما بأنه حل 
السبت  يوم  الصادر  العالمي  التصنيف  في  عاشرا 

قبل الماضي.

الجي�ش الملكي ينهي المو�ضم في المركز الثالث ويوؤمن لنف�ضه م�ضاركة قارية جديدة

الجامعة تنظم حفل ا�ضتقبال على �ضرف 
منتخب كرة القدم داخل القاعة

وقع أشرف داري، العب الوداد الرياضي، يوم الجمعة األخير  عقدا يحمل بموجبه قميص نادي بريست 
الفرني ألربع مواسم المقبلة، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وقدرت مصادر مقربة من إدارة الفريق األحمر صفقة داري بحوالي 3.5 مليون دوالر، ليسجل بذلك واحدة 
من اكبر صفقات البطولة الوطنية لكرة القدم.

وكان الفريق الفرنسي، الذي دخل في منافسة قوية مع بعض الفرق الفرنسة والعربية، قد قدم في البداية 
عرضا بقيمة 2.5 مليون دورالر، قبل أن يرفعه أمام حدة المنافسة التي كانت تهدد إنهاءه لهذه الصفقة.

وأظهر داري حبا كبيرا لفريق الوداد، بعدما وافق قبل توقيع عقد التحاقه بالدوري الفرنسي على تمديد 
ارتباطه مع وداد األمة لثالثة مواسم أخرى، حتى يرفع من قيمة االستفادة المالية لفريقه األم، كما تنازل 
له عن جزء من مستحقاته المالية، التي يدين بها، حتى يمكنه من توفير سيولة مالية بإمكانها أن تحل 
مشاكله، السيما في ما يتعلق بالنزاعات مع العبيه القدامى، والتي كان من نتائجها حرمانه من دخول سوق 

االنتقاالت الشتوية.
وارتفعت أسهم أشرف داري بشكل كبير في سوق االنتقاالت، بعد تتويجه رفقة الفريق األحمر بلقبي دوري 

عصبة األبطال، والدوري االحترافي، فضال عن انضمامه للمنتخب الوطني األول.
وعاش داري صعوبات كبيرة قبل ثالث سنوات، خاصة بعد اإلصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط 
الصليبي، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، تحت إشراف الدكتور عبد الرزاق هيفتي، غاب معها 

عن المالعب لحوالي ستة أشهر، قبل أن يعود بعدها بتوهج كبير.
وفي سياق متصل، يحتمل جدا أن يغيب داري عن لقاء الخميس أمام الرجاء، برسم ربع نهائي كأس 
العرش، حيث كشفت مصادرنا أن إدارة الوداد تفضل عدم المغامرة بالالعب، تفاديا لتعرضه ألي إصابة 

يمكن أن تهدد الصفقة.

الفريق العسكري ينهي الموسم 
بحصيلة جيدة

اأ�ضرف داري يرحل عن الوداد 
بموجب �ضفقة قيا�ضية

المالكم حموت يتوج 
بالذهب المتوسطي
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وزارة ال�صحة تو�صي باعتماد جرعة رابعة 
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يصل المبعوث األممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا،  
إلى المنطقة في ثاني جولة له منذ توليه المنصب في نونبر 

الماضي. 
ولعل أول معطى سيكون عليه أخذه بعين الحسبان، قبل 
كل شيء، هو أن الحدث بالنسبة للصحراء صار ُيصنع في 

..الرباط .
في  تعقد  تعد  لم  الجوهرية  التحوالت  أن  بذلك  ونقصد 
وقع  كما  األمن،  مجلس  اجتماعات  في  وال  المتحدة  األمم 
في االجتماع األخير بنيويورك، بل إن المستجدات عادة ما 

يحتضنها المغرب.
 وقد اتضح ذلك أيضا، في القرار الذي اتخذته إسبانيا 
عند الزيارة التى قام بها بيدرو سانشيز إلى المغرب، وقبلها 
التطور  إلى عاهله وفيها إعالن عن  التي وجهها  الرسالة 
الحاسم في موقف الجارة الشمالية إزاء قضيتنا الوطنية...

 وفي التطورات الجديدة ما يشير إلى ذلك. ..
السبيل،  نفس  على  الذي سبقه  األلماني  القرار  أن  كما 
قضيتنا  يخص  ال��ذي  للحدث  كعاصمة  الرباط  كرس  قد 
من  ينطلق  بالتالي  وهو   .. األمريكي  وتفاعالتها..والقرار 
واإلقليمي  الدولي  القرار  تحتضن  صارت  التي  العاصمة 

حول الصحراء،
  قد تكون الجزائر قد وفرت عليه جهد اإلقناع والقرارات،  
وأقامت الدليل الفعلي على أنها معنية مباشرة بملف الصحراء 
المغربية، وأنها ليست طرفا ككل األطراف فقط، بل هي الطرف 
الرئيسي في خلق وإدامة وتأجيج الصراع اإلقليمي حوله.
فعلها  رد  بها  دبرت  التي  الطريقة  خالل  من  تبين  فقد 
على قرار إسبانيا الحكيم في االعتراف للمغرب بالجدوى 
السياسية والتاريخية والمشروعة للحكم الذاتي، أنها تتعدى 

على سيادة الدول في التعبير عن قناعاتها..
 وديميستورا يصل أيضا والدولة التي لها كلمة قوية في 
الملف � إسبانيا يعني � قد أخذت خطوة جريئة ودشنت نقطة 
تحول في العالقة مع الملف، في سياق إقليمي يتميز بكل 
عناصر التطرف والتوتر في وقت يعرف بأن مهمته تتناقض 
طوال وعرضا مع األجواء الموجودة، وأن مهمته تندرج في 

أفق توفير شروط السالم واالستقرار ..
أو  الزيارة  الجزائر من  إعفاء  أن هذا ال يعني   والحال 
إخراجها من جولته .. بل هذا ما كانت تدعيه، بأنها قادرة 
على تلغيم مهمته بالغياب وعدم توفير شروط نجاحه فيها.. 
وأمامه اآلن  فيهما الثابت وفيهما المتحول مشروعان بعناصر 

تفكير مستجدة ومتجددة:
خاص   األمن  مجلس  وإرادة  إرادت��ه  مع  يلتقي  مشروع 
باالستقرار والبحث عن الحلول؛  وربط  السالم بالتنمية 

واالستقرار  
ومشروع  آخر يرتكز على خلق التوتر وتأجيجه...  تريد 
فتيل حرب مكشوفة وبال  الجزائر إشعال  دولة  من خالله 
غطاء ضد الجارة الشمالية، بعد أن سلخت نصف قرن، وما 

زالت في الحرب على الجارة  الغربية لها..
 لقد التقى دي ميستورا، الذي بدأ جولته من الرباط، عددا 
من المسؤولين المغاربة على رأسهم رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة، قبل أن ينتقل الى 

األقاليم الجنوبية  للقاء عدد من المسؤولين المحليين . 
أن  هي  التالية  النقطة  أن  نجد  ذات��ه،  السياق  وف��ي    
ديمستورا سيزور موريتانيا التي أصبحت لها وضعية مفتاح 
في المنطقة، وهي المهددة جنوبا بالمليشيات وبتصاعد 
النزاع في مالي ودول الساحل، والحدود المفخخة مع جارتها 
الجزائر وفي مواجهة فاغنر وروسيا.. والوضع االعتباري 
من  األوروب��ي  واالتحاد  من جهة  الناتو  مع حلف  الجديد 

جهة ثانية.
 عالوة على خطوة سياسية واستراتيجية ال يمكن إغفالها 
وهي المصادقة منذ أسابيع قليلة على  اتفاقيتها مع اإلسبان 

الموقعة منذ 2008... 
تجمعت  ق��د  مسبوق  غير  ج��دي��دا  وضعا  أن  ون��زع��م   
عناصره  يتعلق بكل تشكيلة الدول الموقعة على االتفاق 
الذي أنهى االستعمار، ونعني به اتفاق مدريد الموقع في 
المغرب وإسبانيا وموريتانيا، وفي  ، والذي شمل   1976
قراءة السياق   الحالي، يمكن أن نخلص إلى وجود قرابة 
في التحليل والتفكير بين مكوناته الثالثة.. وهذا العنصر 
جوهري ورئيسي  في تجميع شبكة قراءة الوضع الحالي..
بطبيعة الحال تظل الزيارة مرهونة بالمهمة التي كلفه بها 
مجلس األمن، ومتابعة مجهود الذين سبقوه والحرص على 
نفس الشكل في معالجة الملف عن طريق الموائد المستديرة، 
ودعوة األطراف األربعة المنصوص عليها في القرار، وكل 
ذلك تحت سقف الحكم الذاتي، الذي تنامى عدد المساندين 
ثم  األوروبية  ثم  الدولية،  الدائرة  في  عنه  والمدافعين  له 

العربية واإلفريقية ...

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

دي مي�صتورا:
زيارة اأخرى، 

لكنها غيُر 
�صابقاتها !
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ال أحد سيجادل في كون ما حدث بالناظور هو 
أمر مأساوي، مؤسف ومحزن ويسائل الضمير 
مع  يتسامح  م��ازال  الذي  العالمي،  اإلنساني 
الحروب واالضطرابات التي تتسبب في تحركات 
الفردوس  عن  بحثا  جماعي  ونزوح  هذه  مثل 
المفقود، الذي انتهى لما انتهى إليه من استغالل 
لهم وإسقاطهم في يد تجار البشر وأنظمة السوء، 
التي ال تتورع عن استغالل أي ملف حتى ولو 
كان إنسانيا من أجل ضرب المغرب وإحراجه 

مع جيرانه. 
مدينة  شهدته  ال��ذي  ال��م��أس��اوي  ال��ح��دث 
الناظور، التي تعرضت للترويع لألسف بفعل 
طبيعة التحرك المنظم، الذي قام به مهاجرون غير 
نظاميين، كانت تكلفته باهظة بسقوط ضحايا 
من أفرادهم وجرحى الواجب من أفراد القوات 

العمومية الذين كانوا يقومون بواجبهم لمنع 
هؤالء من الوصول إلى السياج الحديدي الذي 
يفصل مليلية المحتلة عن الناظور، وهو الواجب 
التزام  ويفرضه  القانون  عليهم  يفرضه  الذي 
المغرب بمحاربة الهجرة غير الشرعية خاصة 
العابرة  الجريمة  أجندات  مع  تتقاطع  عندما 
تحتاج  المأساوي  الحادث  هذا  تكلفة  للدول. 

ألن تتم من خاللها مساءلة عدة أطراف، منها:
األمم المتحدة التي تريد من الدول أن تقوم 
النظامية  غير  الهجرة  محاربة  في  بواجبها 
وعندما تقوم هذه الدول بواجبها، قد تجد نفسها 
في مواجهة تحركات دولية أو أممية تسائلها عما 
حدث، دون أن توفر لها أي حماية خاصة عندما 
تكون تلك األحداث نتيجة تشابك عدة معطيات 
إجرامية تقودها منظمات االتجار في البشر!! 

االتحاد األوروبي عليه كذلك أن يفهم أكثر 
أن المغرب عندما يقوم بواجبه فهو يقوم بذلك 
من منطلق التزام أخالقي وسياسي تجاه ملف 
وعندما  أوروب��ا،  بدركي  ليس  وأنه  معقد،  جد 
تقع مثل هذه األحداث المدبرة البد وأال يكتفي 
داعمة  مواقف  عن  باإلعالن  األوروبي  االتحاد 
للمغرب، بل يجب أن يكون هناك تحرك مساند 

ومواز لمواقفه الداعمة . 
منذ  فهي  وثابتة،  قائمة  الجارة  مسؤولية 
سنوات تدفع في كل مرة بمهاجرين غير نظاميين 
للدخول إلى المغرب من الجهة الشرقية لحدوده، 
من أجل »إغراقه« بأعداد كبيرة من المهاجرين 
غير النظاميين الذين تستقدمهم شبكات االتجار 
في البشر من دول بعيدة عن المنطقة لها مسارات 
للهجرة أكثر أمنا وقربا من أوروبا، فالمهاجر 

القادم من دارفور أو السودان له مسار أفضل 
بكثير من ذلك الذي سيقطعه عبر ليبيا وتونس 
ما يؤكد  ثم الجزائر فالمغرب ليدخل أوروبا!! 
هذه الوقائع هو ما سبق أن أعلنه المغرب عن 
كون الجزائر ترفض أي تعاون أمني معه لمحاربة 
الهجرة غير النظامية والحركات اإلرهابية، وبهذه 
هذا  ومصلحة  ظهر،  السبب  أن  يبدو  الواقعة 
النظام في إيقاف مثل هذا التعاون لتورط أجهزته 

مع شبكات االتجار بالبشر. 
هذه األطراف الثالثة المعنية بما حدث يجب 
أن يطرح معها ملف الهجرة غير النظامية ككل 
من  هناك  كان  وإذا  الواقعة،  هذه  فقط  وليس 
يطالب بفتح تحقيق، فنحن أول من يجب المطالبة 
به لمعرفة مالبسات ما حدث، كيف تم تجميع 
هؤالء، وكيف تم إدخالهم للمغرب خاصة القادمين 
منهم من دارفور جنوب السودان، وكيف خططوا 
القتحام مليلية بذلك الشكل المنظم، ومن أوعز 
لهم القيام بهذه المهمة؟ هي كلها أسئلة سنحتاج 
ألجوبة عنها وإن كانت أصابع االتهام واضحة 

لمن يجب أن توجه. 
ونحن نطرح هذا الملف بتعقيداته الجديدة، 
في  تراجع حقوقي  أي  نكون ضد  أن  يمكن  ال 
تدبير الملف، المغرب على المستوى الرسمي 
اعتمد منذ سنوات سياسة واضحة في مجال 
الهجرة واللجوء، وقام بتسوية وضعية اآلالف 
من المهاجرين، ومكن العديد من طالبي اللجوء 
من بطاقة الجئ، وفي أوج أزمة كورونا شملت 
إنسانية  خ��ط��وة  ف��ي  ك��ذل��ك،  التلقيح  حملة 
بليغة، المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم 
القانونية… وهي خطوات تظهر المغرب كبلد 

ملتزم بمختلف تعهداته الدولية الحقوقية، وهو 
التزام أخالقي صادق، عبر عنه الملك في أكثر 
تدبير  تكلفة  رغم  يوما،  يكن  ولم  مناسبة،  من 
موضوع  وأمنيا،  سياسيا،  ماديا،  الملف  هذا 
تراجع رسمي مغربي أو غيره، بل ظل المغرب 
ملتزما بتبني سياسة واضحة تجاه ملف الهجرة 
واللجوء، وهي السياسة التي يجب أن تتعزز ب�: 
1 -فتح نقاش حقوقي وقانوني إلصدار قانون 
جديد لدخول وإقامة األجانب وطالبي اللجوء، 
المغرب  التزامات  مختلف  مع  متالئما  ليكون 
الدولية،خاصة منها مخرجات الميثاق الدولي 
للهجرة اآلمنة الصادر في مراكش سنة 2018، 
ويراعي مختلف التحديات الجديدة التي أصبحت 

تطرحها قضية الهجرة غير النظامية. 
-2تعزيز االستراتيجيات المتعددة للمغرب 
ف��ي م��ج��ال ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء خ��اص��ة منها 
االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فحدث 
التعامل معه إال باعتباره  كالذي وقع ال يمكن 
باختيار  مغربي  حقوقي  زمن  في  عابرا  حدثا 
استراتيجي واضح انتهجه المغرب منذ سنة 
األنظمة  وال  البشر  تجار  يكون  ول��ن   ،2013
المفلسة سببا في التراجع عن هذه االختيارات 

الحقوقية واإلنسانية.
مختلف  على  نترحم  أن  إال  يمكن  ال  أخيرا 
ضحايا هذا الحدث المأساوي الذي سجل مقتل 
بالشفاء  23 مهاجرا غير نظامي، ومتمنياتنا 
العاجل للضحايا منهم 76 في صفوف المهاجرين 
140 فردا من أفراد القوات  غير النظاميين و 

العمومية، ضمنها 5 إصابات خطيرة. 

نوفل البعمري

ملف الهجرة غير النظامية اأي كلفة؟! 
04

    اإدري�س ل�صكر ينتقد التوا�صل الحكومي ويدعو 
رئي�س الحكومة للتحاور مع اأحزاب المعار�صة

     المغرب يتعامل مع ملف الهجرة وفق ا�صتراتيجية ملكية، وبنوع من المرونة والعقالنية والإن�صانية
     التحاد ال�صتراكي  ينهج معار�صة �صيا�صية م�صوؤولة، ل تت�صيد الأخطاء ال�صيا�صية التي تخدم  خ�صوم البالد
     الظرفية القت�صادية الدولية ال�صعبة ت�صتدعي تدخل الدولة لنزع فتيل التوتر والحتقان الجتماعي
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الكتابة الإقليمية بالح�صيمة 
تدعو ال�صلطات اإلى حماية 

ال�صتحقاق النتخابي الجزئي
مصطفى اإلدريسي

سجلت الكتابة االقليمية لالتحاد االشتراكي 
المؤدي  المبدأ  بهذا  اإلخ��الل  أن  بالحسيمة 
يتحمل  بإعادتها  واألمر  االنتخابات  الغاء  إلى 
إلى  ضدهم،  المطعون  المرشحون  مسؤوليته 
جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في 

القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية.
بيان توصلت  االقليمية، في  الكتابة  ونبهت 
الجريدة بنسخة منه، عودة نفس السلوك الماس 
بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مقل بعض 
العازمين على خوص االنتخابات من جديد في 
االستحقاقات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 

يوليوز 2022 .
وأكدت  أن ال يجوز في أي حال من األحوال 
تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه 
الضعف  واق��ع  تستغل  م��ؤث��رات  سلطة  تحت 
خ��ارج  تصويته  اس��ت��غ��الل  او  وال��ه��ش��اش��ة 
قواعد  على  بناء  والنزيه  الحر  االختيار  إطار 

الديمقراطية . 
ترسيخ  واقع  أن  االقليمية  الكتابة  وسجلت 
الميوعة السياسية وممارسة النصب واالحتيال 
اعتبار  أی  ای���الء  ع��دم  خ��الل  م��ن  السياسي 
لمصداقية االنتماء للحزب السياسي و برنامحه 
والسعي إلى االستيالء على المكاتب المسيرة 
للجماعات الترابية عن طریق نشر »مناضلی«، 
بعض االحزاب على أحزاب اخرى ثم السعي مرة 

أخرى الى ارجاعه إلى اصولهم األولى.
وحذرت الكتابة االقليمية من أية تحركات أو 
مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات اقليمية 
من استغالل مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء 
والمستشارين من خالل اتصاالت  ووعود بشأن 
تدبير مشاريع تؤثر  حتما على مبدأ المساواة 

و تكافؤ الفرص بين المتنافسين

    

لقد كانت مائدة اإلفطار إيذانا ببدء 
مرحلة جديدة في تاريخ العالقة بين 
إسبانيا والمغرب، مرحلة سيقودان 
نحو  المتوسطية  المنطقة  فيها 
مواجهة كل التحديات الكبيرة التي 
تواجهها، بدءا من مواجهة التحديات 

 الكاتب األول للحزب يف برنامج  »بدون لغة خشب«

04

»ر�صيدة كعواط«تق�صف جبهة البولي�صاريو 
من بلدية »اإيفري �صور �صين« الفرن�صية
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مجل�س المناف�صة والحق في الح�صول على المعلومات
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المبعوث ال�صخ�صي اإلى ال�صحراء يحل بالمغرب في ثاني زيارة اإلى المنطقة
عزيز الساطوري

من  قادما  بالرباط  السبت  أمس  أول  حل 
العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  باريس، 
األممي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، 

حيث وجد في استقباله مسؤولين مغاربة.
المتحدث  دوج���اري���ك،  ستيفان  وك���ان 
الجمعة  ي��وم  أش��ار  المتحدة،  األم��م  باسم 
س��ي��زور  م��ي��س��ت��ورا  دي  س��ت��اف��ان  أن  إل���ى 
مغاربة،  مسؤولين  للقاء  السبت  المغرب 
أصحاب  »جميع  مقابلة  يعتزم  أنه  مضيفا 
المقبلة«. األيام  في  المنطقة  في   المصلحة 
 كما أكد أن المبعوث الشخصي »يعتزم البقاء 
مسترشدا بالسوابق الواضحة التي أرساها 

أسالفه«.
وأضاف دوجاريك أن دي ميستورا »يتطلع 
إلى تعميق المشاورات التي بدأها في يناير 
الماضي، مع جميع األطراف المعنية من أجل 
 المضي قدما بشكل بناء في العملية السياسية ».
وذكرت مصادر متطابقة أن المبعوث الشخصي 
سيعقد لقاء مع عدد من المسؤولين المغاربة 
في الرباط قبل أن يتوجه إلى مدينة العيون، 
مع  ل��ق��اءات  يعقد  أن  المتوقع  م��ن  حيث 
ثم  المدني  والمجتمع  والوالي  المنتخبين 

رئيس بعثة المينورسو.
وكان ستافان دي ميستورا قد قام في شهر 
يناير الماضي بجولة إلى المنطقة، هي األولى 
له منذ تعيينه في شهر نونبر 2021. وزار دي 
ميستورا خالل جولته كال من المغرب، الجزائر، 
موريتانيا ومخيمات تندوف، حيث استمع إلى 
وجهات نظر جميع األطراف المعنية، في هذا 
النزاع المفتعل، حول سبل المضي قدما نحو 

استئناف بناء العملية السياسية.  
ومعلوم أن ستافان دي ميستورا تم تعيينه 

في نونبر الماضي مبعوثا شخصيا لألمين العام 
األممي إلى الصحراء، خلفا لأللماني هورست 
كوهلر. وأشار األمين العام لألمم المتحدة في 
خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس األمن إلى 
أن دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر 
وموريتانيا و »البوليساريو« على أساس القرار  
الصادر في  30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس 
األخرى، مع األخذ بعين االعتبار التقدم الذي 
تم إحرازه حتى اآلن من أجل التوصل إلى حل 
أكدت  أن  سبق  كما  المفتعل،  للنزاع  سياسي 

مختلف قرارات مجلس األمن منذ 2007.
األخير حول  قراره  األمن في  وكان مجلس 
النزاع المفتعل، نهاية أكتوبر الماضي، قد كرس 
التي  الذاتي  الحكم  مبادرة  سمو  أخرى،  مرة 
مشيدا   ،2007 أبريل   11 في  المملكة  قدمتها 
بجهود المغرب »الجادة وذات المصداقية« التي 
يجسدها مشروع الحكم الذاتي. كما كرس القرار 
دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع، والتي 
ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، 
وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية في هذا الملف، 
ومدعوة لالنخراط في المسلسل السياسي إلى 
غاية تتويجه، حيث أكد بأن الموائد المستديرة، 
الوحيدة  اآللية  هي  األط��راف،  كافة  بمشاركة 
لتدبير هذا المسلسل، الذي ينبغي أن يفضي 
 إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق

وتتزامن جولة دي ميستورا، مع تواصل التأييد 
الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، والذي توج بموقف 
إسبانيا الداعم لهذه المبادرة كحل وحيد وأوحد 
للنزاع المفتعل، كما تجسد هذا الدعم على أرض 
الواقع بمواصلة العديد من الدول، من مختلف 
في  لها  دبلوماسية  تمثيليات  فتح  القارات، 
مدينتي العيون والداخلة، وتوقيع العديد من 
االتفاقيات التجارية لدعم االستثمار والتنمية 
في األقاليم الجنوبية، التي تشهد في السنوات 

األخيرة ميالد العديد من المشاريع.

Al Ittihad Al Ichtiraki

مذكرة توقيف يف زميبابوي بحق 
الكاتبة ت�سيت�سي دانغارميبغا

   

  أصدرت زيمبابوي مذكرة توقيف بحق الكاتبة املعروفة عامليا  
مخصصة  كانت  تحضرها  لم  جلسة  بعد  دانغاريمبغا  تسيتسي 
للنظر في قضية اتهامها بالتحريض على العنف العام، بحسب ما 

افاد محاميها وكالة فرانس برس الثالثاء.
أيضا   وهي   ، عاما   63 البالغة  الزيمبابوية  الكاتبة  وكانت 
تظاهرة  تنظيمها  بسبب   2020 عام  أوقفت  سينمائية،  مخرجة 
السجن  من  وخرجت  هراري.  العاصمة  في  للحكومة  مناهضة 
أملانيا  في  راهنا   موجودة  وهي  مشروط،  سراح  إطالق  بموجب 

الستشارة طبيب.
لم  أنها  مهايكي  كريس  املحامي  دانغاريمبغا  وكيل  وأوضح 
لها  تسمح  أن  متوقعا   طبية«،  »ألسباب  املحكمة  جلسة  تحضر 
حالتها الصحية »قريبا » بالعودة إلى زيمبابوي »ملتابعة الدعاوى 

الجارية«.
وأكد محامي دانغاريمبغا أن موكلته تنفي التهم املوجهة إليها 

وتعتزم طلب إلغاء مذكرة توقيفها.
الفائت  األسبوع  دعا  الدولي  السينمائي  برلني  مهرجان  وكان 
حكومة زيمبابوي إلى تبرئة الفنانة »من كل التهم املوجهة إليها 

أو إسقاط القضية«.
وتعتبر دانغاريمبغا صوتا  نسويا ، وقد حققت نجاحا  عامليا  
كتاب  أول  كان  الذي  كونديشن«  »نيرفوس  خالل  من   1988 عام 

تنشره امرأة سوداء من زيمبابوي باللغة اإلنكليزية.
ويتهم رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون منانغاغوا الذي خلف 
املستبد  روبرت موغابي، بأنه يرغب في إسكات أي صوت معارض.

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

اختراق  بإمكانه  الهواتف،  على  للتجسس  برنامج  تطوير  من  إيطالية  شركة  تمكنت 
منظومة هواتف آبل وأندرويد.

وقالت شركة غوغل التابعة أللفابيت الخميس؛ إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، 
استخدمت للتجسس على هواتف شركة آبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد، في إيطاليا 

وكازاخستان.
وجاء في تقرير للشركة، أن معمال متخصصا في خدمات االتصاالت بميالنو، يزعم على 
موقعه اإللكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون األوروبية من بني عمالئه، طور أدوات للتجسس 

على الرسائل واالتصاالت الخاصة باألجهزة املستهدفة.
األوروبية واألمريكية  االتصاالت  فيه هيئات تنظيم  التقرير في وقت تبحث  ويأتي هذا 

إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.
وقالت غوغل: »هؤالء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة، ويسلحون بها 

حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محليا«.
ولم ترد شركة آبل أو حكومتا إيطاليا وكازاخستان على طلب للتعليق لرويترز.

املعايير األوروبية، وتساعد أجهزة تنفيذ  وقال املعمل؛ إن منتجاته وخدماته تتفق مع 
القانون على التحقيق في الجرائم، فيما قالت غوغل إنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي 

نظام التشغيل أندرويد وحذرتهم من برنامج التجسس.

اتهمت منظمة املستهلك األوروبية شركة غوغل بالحد من حماية بيانات املستخدمني عند 
إنشاء حسابات جديدة، من خالل فرض قبول خيارات عليهم.

»10 جمعيات أوروبية لحماية املستهلك قدمت شكوى  أن  وفي بيان، أوضحت املنظمة 
ضد غوغل، متهمة عمالق اإلنترنت األمريكي بالسعي إلى الحصول على املزيد من البيانات 
نيوز«  »يورو  موقع  بحسب  أعمالها«،  نمو  على  الحفاظ  بغرض  للمستخدمني؛  الخاصة 

األوروبي.
تدفع  ومضللة،  كاملة،  وغير  واضحة  غير  لغة  تستخدم  »غوغل  أن  البيان  وأوضح 

املستخدمني إلى خيارات أقل حماية لبياناتهم الشخصية«.
وقال ديفيد مارتن، وهو مسؤول قانوني بمنظمة املستهلك األوروبية، إن »نموذج أعمال 
غوغل يعتمد على جمع هذه البيانات الشخصية، واستغاللها ألغراض مختلفة، وتحديدًا 

ألغراض إعالنية مستهدفة، وهي املصدر الرئيسي لدخل الشركة«، بحسب البيان نفسه.
ومن املقرر أن تتعامل هيئة البيانات اإليرلندية مع الشكوى املقدمة من منظمات حماية 

املستهلك ضد غوغل، التي تتخذ من مدينة دبلن مقرًا أوروبيًا لها.
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 3400 العاملية في إفادة صحفية، عن تسجيل أكثر من  أعلنت منظمة الصحة 
إصابة مؤكدة بجدري القردة وحالة وفاة واحدة حتى األربعاء املاضي، معظمها 

من أوروبا.
1,310 حاالت جديدة، مع  إبالغها عن  تم  17 يونيو،  أنه منذ  املنظمة  وذكرت 

إبالغ ثماني دول جديدة عن حاالت إصابة بجدري القردة.
املتصاعد في  القردة  إن تفشي جدري  العاملية،  الصحة  قالت منظمة  والسبت، 
أكثر من 50 دولة ال يستدعي إعالن حالة طوارئ عاملية، في حني يستمر تصنيف 
الجارية  والجهود  املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  على  العاملية«  »الطوارئ 

للقضاء على شلل األطفال فقط.
وقالت املنظمة عبر بيان، إنه على الرغم من وجود بعض وجهات النظر املختلفة 
داخل لجنة الطوارئ، فقد اتفق أعضاؤها في النهاية باإلجماع على أن التفشي في 

هذه املرحلة ليس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلًقا دولًيا.
بعد  ومراجعته  كثب  عن  مراقبته  يجب  املرض  تفشي  أن  اللجنة  وأوضحت 
أسابيع قليلة، لكنها ستوصي بإعادة التقييم قبل ذلك الحني إذا ظهرت تطورات 

جديدة معّينة، مثل الحاالت بني العاملني في مجال الصحة الجنسية.
وقالت لجنة الطوارئ، إن العديد من جوانب تفشي املرض كانت “غير عادية”، 
األفريقية،  البلدان  القرود”، وهو مرض مستوطن في بعض  “جدري  بأن  وأقرت 

ُأهمل لسنوات.
عقد  غيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  العاملية«،  لـ«الصحة  العام  املدير  وكان 
اجتماع لجنة الطوارئ في وقت سابق، للنظر في ما إذا كان التفشي املتصاعد 
لجدري القردة يستدعي إعالن حالة طوارئ عاملية، بعد أن أعرب عن قلقه بشأن 

الوباء في البلدان التي لم تبلغ عن املرض من قبل.
غير  حدث  هي  الصحية  األزمة  أن  عاملية  صحية  طوارئ  حالة  إعالن  ويعتبر 
عادي يتطلب استجابة ُمدارة عاملًيا، وأن املرض معرض لخطر كبير لالنتشار عبر 

الحدود، وهو إعالن مماثل للتعامل مع فيروس كورونا سابًقا.
العاملية  املزيد من املوارد  الغالب بمنزلة نداء لجذب  الطوارئ في  وُيعد إعالن 
واالهتمام بتفشي املرض، وكان لإلعالنات السابقة تأثير متفاوت، بالنظر إلى أن 

املنظمة عاجزة إلى حد كبير عند محاولتها إقناع البلدان بالعمل على ذلك.
تشير  القردة  جدري  فيروس  في  طفرات  أي  على  العلماء  يعثر  لم  اآلن،  حتى 
إلى أنه أكثر قابلية لالنتقال أو مميت، رغم أن عدد التغييرات املكتشفة ُيظهر أن 

الفيروس قد انتشر على األرجح دون أن يتم اكتشافه لسنوات.
والتي  القردة،  جدري  ضد  اللقاحات  ملشاركة  آلية  إنشاء  على  املنظمة  وتعمل 
يمكن أن تشهد وصول اللقاحات إلى الدول الغنية مثل بريطانيا، التي يوجد فيها 

حالًيا أكبر انتشار خارج أفريقيا.
وقال الخبير في التأهب للكوارث واالستجابة لها في جامعة كولومبيا الدكتور 
إروين ريدلينر: »تمتلك فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة واململكة املتحدة بالفعل 
الكثير من املوارد والكثير من اللقاحات للتعامل مع هذا األمر، وال يحتاجون إلى 

لقاحات من منظمة الصحة العاملية«.
وأضاف: »ما يجب أن نفعله هو محاولة مساعدة البلدان في أفريقيا حيث كان 
القردة ليس مرًضا مثل كورونا،  إلى حد كبير، جدري  الوباء مستوطًنا ومهماًل 
في  رؤيته  عند  فقط  مشكلة  يصبح  بحيث  انتباهنا  تشويه  يتم  أال  يجب  ولكن 

البلدان الغنية«.

تعتزم بريطانيا البدء ببناء قمر 
الثلوث  درجات  لقياس  صناعي 
بصورة  الدفيئة  والغازات  البيئي 

واسعة.
القمر االصطناعي، من طراز »إف 
أو أر إم« أو »فورام« الذي سيعمل 
بتقنية األشعة دون الحمراء، سيتم 
الطيران  شركة  بواسطة  تجميعه 

املعروفة، إيرباص.
املوجات  القمر  وسيراقب 
إلى  األرض،  سطح  من  الصادرة 
القدر  ملعرفة  الخارجي،  الفضاء 
حرارة  درجة  الرتفاع  الدقيق، 
الدفيئة،  غازات  وتراكم  الكوكب، 
الكربون،  أكسيد  ثاني  مثل 
تؤدي  التي  املاء،  بخار  وجزيئات 
إلى تسخني الغالف الجوي، الذي 
التغير  مظاهر  أخطر  أحد  يعد 

املناخي.
أحد  االصطناعي  القمر  ويعد 
األوروبية  الفضاء  وكالة  مهمات 
»إيه إس إيه«، وتبلغ قيمة التعاقد 
 160 إيرباص،  مع  تصنيعه  على 

مليون يورو.
العلمي،  البحث  وزير  وقال 
»نحن  فريمان،  البريطاني، جورج 
جيدون جدا فيما يتعلق بمالحظة 
انبعاثات األرض، وتغيرها كوحدة 

التغيرات،  من  متسلسلة،  واحدة، 
تام،  استعداد  على  أننا  أظن  لذا، 

ألوقات مميزة«.
لعبارة،  اختصار  و«فورام«، هو 
االنبعاثات  وفهم  »مراقبة، 
البعيدة  الحمراء  دون  اإلشعاعية 

جدا«.
ومن املتوقع أن يتم إطالق القمر 
االصطناعي، الذي يجب أن يقترب 
بواسطة  كامل،  طن  من  وزنه، 
املركبة الفضائية فيغا، عام 2027.

على  الحرارة  درجة  وكانت 
الصفر  دون  ستصبح  األرض، 
بعدة درجات، لو لم يكن لدينا هذا 

الغالف الجوي.
قصيرة  اإلشعاعية،  املوجات 
الشمس،  من  الصادرة  املوجة، 
ويمتصها  كوكبنا،  إلى  تصل 
سطح األرض، ثم يعيد إطالقها من 
أطول  انبعاثات  في صورة  جديد، 
دون  املوجات  نطاق  موجة، ضمن 

الحمراء.
ولوال وجود غازات الدفيئة، مثل، 
ثاني أكسيد الكربون، وبخار املاء، 
هذه  لعادت  الجوي،  الغالف  في 
الفضاء  إلى  اإلشعاعية  املوجات 

الخارجي.
تحتجز  املواد  هذه  لكن جزيئات 

اإلشعاعات في الغالف الجوي، ما 
درجة  ورفع  تسخينه،  إلى  يؤدي 
وامتصاص  ككل،  الكوكب  حرارة 
اإلشعاعات،  هذه  نصف  من  أكثر 
تطرفا،  األكثر  النطاق  في  يحدث 
الحمراء،  دون  األشعة  حيز  ضمن 

من الطيف.
الصناعي،  القمر  وسيدور 
ليرسم  األرض،  حول  »فورام« 
من  الصادرة،  لإلشعاعات  خريطة 
مختلف مناطقها، باستخدام جهاز 
»سبكتوميتر«،  الطيف،  قياس 
بي«،  إتش  »أو  شركة،  ستوفره 
األملانية، التي يقع مقرها في برلني.

املدير  أشباشر،  جوزيف  وقال 
األوروبية،  الفضاء  لوكالة  العام 
»ما كان من املمكن أن نعرف شيئا 
األقمار  وجود  دون  املناخ،  عن 

الصناعية«.
الصناعية  »األقمار  وأضاف: 
باملائة،   70 إلى   60 بني  ما  توفر 
يحتاجها  التي  املعلومات،  من 
التطورات،  لتوقع  املناخ،  علماء 
كيفية  ومعرفة  والتغيرات، 

مواجهتها«.
ويعد القمر الجديد، هو التاسع، 
العلمية،  بني األقمار االصطناعية، 

التابعة لوكالة الفضاء األوروبية.

برنامج جت�س�س اإيطايل يخرتق 
هواتف اآبل واأندرويد

بريطانيا تعتزم بناء قمر �سناعي 
لقيا�س التلوث على الأر�س

ب�سبب  غوغل  تقا�سي  جمعيات   10
احلد من حماية البيانات

حلزونات 
»بحجم الفاأر« 

تغزو ولية 
اأمريكية

من  عمالق  لنوع  غزوا  فلوريدا  والية  تشهد 
الفأر،  حجم  إلى  حجمه  يصل  أن  يمكن  الحلزون، 
وله أضرار بالغة على اإلنسان واملحاصيل الزراعية 

والبيئة.
على  فلوريدا  سلطات  الثقيل  الضيف  وأجبر 
أو  التربة  أو  النباتات  نقل  بمنع  قرارات  اتخاذ 
أماكن  خارج  البناء  بقايا  أو  الحقول  نفايات 

تواجده، وملدة عامني.
وأكدت السلطات املحلية أن الحيوان استقر في 
23 يونيو املاضي، التي  مدينة بورت ريتشي في 
لصحيفة  وفقا  التالي،  اليوم  في  زراعيا«  »عزلت 

»ديلي ميل« البريطانية.
نبتة   500 من  أكثر  على  الحلزون  ويتغذى 
مختلفة، كما يتكاثر بسرعة كبيرة حيث يضع الفرد 

الواحد حوالي 1200 بيضة سنويا.
أعضاء  بوجود  الحيوان  هذا  أفراد  ويتميز 
تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه 

أن يتكاثر بمفرده.

»ال�سحة العاملية« ت�سجل اأكرث من 
القردة بجدري  اإ�سابة   3400


