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"الــحــمــد لــلــه ، والـــصـــالة والـــســـالم على 
موالنا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرملانيني 
افتتاح  نــتــرأس  أن  يسعدنا   ، املــحــتــرمــني 
الـــدورة األولـــى للبرملان، مــن هــذه الــواليــة 

التشريعية الجديدة .
ونغتنم هذا املوعد الدستوري ، لتهنئة 
أعــــضــــاء الــــبــــرملــــان ، ومـــــن خـــاللـــكـــم كــافــة 
املنتخبني ، على الثقة التي حظيتم بها ، 
داعني الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة 

الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .
ونــود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد، 
واألجـــــــواء اإليــجــابــيــة ، الـــتـــي مــــرت فيها 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات األخــــــيــــــرة ، وبــــاملــــشــــاركــــة 
الــــواســــعــــة الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا ، خــــاصــــة فــي 

أقاليمنا الجنوبية.
انتصار  االنتخابات  هــذه  كرست  وقــد 
والــتــداول   ، املغربي  الديمقراطي  الخيار 
الطبيعي على تدبير الشأن العام . فاألهم 
ليس فــوز هــذا الــحــزب أو ذاك، ألن جميع 

األحزاب سواسية لدينا.
وتــأتــي بــدايــة هــذه الــواليــة ، فــي الوقت 
الــذي يدشن فيه املــغــرب مرحلة جــديــدة ، 
تقتضي تضافر الجهود ، حول األولويات 
االستراتيجية ، ملواصلة مسيرة التنمية ، 

ومواجهة التحديات الخارجية .
ونــود أن نؤكد هنا ، على ثالثة أبعاد 

رئيسية .
املغرب،  مكانة  تعزيز   ، مقدمتها  وفــي 
والدفاع عن مصالحه العليا ، السيما في 
التحديات  من  بالعديد  مشحونة  ظرفية 

واملخاطر والتهديدات.
وقــد أبــانــت األزمـــة الــوبــائــيــة عــن عــودة 
قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من 
أبــعــادهــا  مختلف  فــي   ، تحصينها  أجـــل 
والـــصـــنـــاعـــيـــة   ، والــــطــــاقــــيــــة  الـــصـــحـــيـــة   ،
ذلك  ما يواكب  ، مع  ، وغيرها  والغذائية 

من تعصب من طرف البعض .
وإذا كـــان املــغــرب قــد تــمــكــن مــن تدبير 
حـــاجـــيـــاتـــه ، وتــــزويــــد األســــــــواق بـــاملـــواد 
األســاســيــة ، بــكــمــيــات كــافــيــة ، وبــطــريــقــة 
عـــاديـــة ، فــــإن الــعــديــد مـــن الـــــدول سجلت 
اخــتــالالت كبيرة ، فــي توفير هــذه املــواد 

وتوزيعها .
لـــــــــذا، نـــــشـــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة إحــــــــداث 
مـــنـــظـــومـــة وطــــنــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة ، تــتــعــلــق 
باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية 
 ، والطاقية  والصحية  الغذائية  ، السيما 
والعمل على التحيني املستمر للحاجيات 
االستراتيجي  األمــن  بما يعزز   ، الوطنية 

للبالد .

حضرات السيدات والسادة ،
يــخــص الــبــعــد الــثــانــي ، تــدبــيــر األزمـــة 

الوبائية ، ومواصلة إنعاش االقتصاد .
وقـــد حــقــقــنــا، والــحــمــد لــلــه، الــكــثــيــر من 
املـــكـــاســـب، فـــي حــمــايــة صــحــة املــواطــنــني، 
وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لـــلـــقـــطـــاعـــات والــــفــــئــــات 

املتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير 
اللقاح باملجان، الذي كلفها املاليير، وكل 
على  للتخفيف  الـــضـــروريـــة،  الــحــاجــيــات 

املواطن من صعوبة هذه املرحلة.
املسؤولية  تتحمل  أن  يمكن  ال  ولكنها 
مـــكـــان املــــواطــــنــــني، فــــي حـــمـــايـــة أنــفــســهــم 
وســائــل  واســتــعــمــال  بالتلقيح  وأســـرهـــم، 
اتخذتها  التي  التدابير  الوقاية، واحترام 

السلطات العمومية.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــعـــرف االقـــتـــصـــاد 
الوطني انتعاشا ملموسا، رغم اآلثار غير 
املسبوقة لهذه األزمــة، وتراجع االقتصاد 

العاملي عموما.
من  أطلقناها،  الــتــي  الــتــدابــيــر  فبفضل 
الــلــه،  املــنــتــظــر أن يحقق املـــغـــرب، إن شـــاء 
نسبة نمو تفوق 5.5 في املائة سنة 2021. 
وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد 
من بني األعلى، على الصعيدين الجهوي 

والقاري.
الــــقــــطــــاع  يــــســــجــــل  أن  املـــــتـــــوقـــــع  ومــــــــن 
الفالحي، خالل هذه السنة، نموا متميزا 
يــفــوق 17 فـــي املـــائـــة، بــفــضــل املــجــهــودات 
املـــبـــذولـــة لــعــصــرنــة الـــقـــطـــاع، والــنــتــائــج 

الجيدة للموسم الفالحي.
كـــــمـــــا حــــقــــقــــت الــــــــــصــــــــــادرات ارتـــــفـــــاعـــــا 
ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة 
الــــــســــــيــــــارات، والــــنــــســــيــــج، والــــصــــنــــاعــــات 

اإللكترونية والكهربائية.
ورغـــم تــداعــيــات هــذه األزمــــة، تتواصل 
الثقة في بالدنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ 
كــمــا يـــدل عــلــى ذلـــك ارتــفــاع االســتــثــمــارات 
األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة، بــمــا يـــقـــارب 16 في 
املائة؛ وزيادة تحويالت املغاربة املقيمني 
بالخارج، بحوالي 46 في املائة، إلى غاية 

شهر غشت املاضي.
وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكني 
املغرب من التوفر على احتياطات مريحة، 
من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من 

الواردات.
ورغـــــم الــصــعــوبــات والــتــقــلــبــات، الــتــي 
تعرفها األســواق العاملية، فقد تم التحكم 
فــــي نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم، فــــي حـــــــدود 1 فــي 

املائة، بعيدا عن النسب املرتفعة لعدد من 
اقتصادات املنطقة.

وهــــــي كـــلـــهـــا مـــــؤشـــــرات تـــبـــعـــث، ولـــلـــه 
الحمد، على التفاؤل واألمل، وعلى تعزيز 
الــثــقــة، عــنــد املــواطــنــني واألســــــر، وتــقــويــة 
االقتصاديني  الفاعلني  لدى  املبادرة  روح 

واملستثمرين.
والــــدولــــة مـــن جــهــتــهــا، ســتــواصــل هــذا 
املـــجـــهـــود الـــوطـــنـــي، ال ســيــمــا مــــن خـــالل 
االســـتـــثـــمـــار الـــعـــمـــومـــي، ودعــــــم وتــحــفــيــز 

املقاوالت.
وفـــي هـــذا الــســيــاق اإليـــجـــابـــي، ينبغي 
بكل  العمل،  ونــواصــل  واقعيني،  نبقى  أن 
مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا 
عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.
بالتنزيل  فيتعلق  الــثــالــث،  الــبــعــد  أمـــا 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي، وإطـــــالق 
مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، مـــــــن املـــــشـــــاريـــــع 

واإلصالحات من الجيل الجديد.
وإنـــنـــا نــتــطــلــع أن تــشــكــل هــــذه الــواليــة 
اإلرادي  املسار  لهذا  منطلقا  التشريعية، 
الجماعي  الذكاء  يجسد  الــذي  والطموح، 

للمغاربة.
وهـــنـــا يــجــب الـــتـــذكـــيـــر، بــــأن الــنــمــوذج 
الــــتــــنــــمــــوي لــــيــــس مـــخـــطـــطـــا لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، 
الــجــامــد، وإنــمــا هو  الــتــقــلــيــدي  بمفهومه 
إطــار عــام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط 
جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
ويـــشـــكـــل "املــــيــــثــــاق الـــوطـــنـــي مــــن أجـــل 
التنمية"، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ 
بــاعــتــبــاره الــتــزامــا وطــنــيــا أمــامــنــا، وأمـــام 

املغاربة.

حضرات السيدات والسادة،
إن الــــنــــمــــوذج الـــتـــنـــمـــوي يـــفـــتـــح آفـــاقـــا 
واســـعـــة، أمــــام عــمــل الــحــكــومــة والــبــرملــان، 

بكل مكوناته.
والـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة مـــســـؤولـــة عــلــى 
وضـــــــع األولــــــــويــــــــات واملــــــشــــــاريــــــع، خــــالل 
واليـــتـــهـــا، وتــعــبــئــة الـــوســـائـــل الــضــروريــة 

لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.
وهـــــــي مـــطـــالـــبـــة أيــــــضــــــا، بـــاســـتـــكـــمـــال 

وفي  إطالقها،  تم  التي  الكبرى،  املشاريع 
االجــتــمــاعــيــة،  الــحــمــايــة  تعميم  مقدمتها 

التي تحظى برعايتنا.
وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، يـــبـــقـــى الـــتـــحـــدي 
الـــرئـــيـــســـي، هـــو الـــقـــيـــام بــتــأهــيــل حقيقي 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــــصــــحــــيــــة، طـــبـــقـــا ألفـــضـــل 
املعايير، وفي تكامل بني القطاعني العام 

والخاص.
وهـــــــو نــــفــــس املــــنــــطــــق، الـــــــــذي يــنــبــغــي 
تــطــبــيــقــه، فـــي تــنــفــيــذ إصــــالح املــؤســســات 
واملــــــــــقــــــــــاوالت الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، واإلصـــــــــــالح 
الـــضـــريـــبـــي، وتـــعـــزيـــزه فــــي أســــــرع وقــــت، 

بميثاق جديد ومحفز لالستثمار.
وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك، يـــجـــب الــــحــــرص عــلــى 
املزيد من التناسق والتكامل واالنسجام، 
بــــني الـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة، ومــتــابــعــة 

تنفيذها.
ولــهــذا الــغــرض، نــدعــو إلجــــراء إصــالح 
للتخطيط،  الــســامــيــة  لــلــمــنــدوبــيــة  عــمــيــق 
التنسيق  عــلــى  لــلــمــســاعــدة  آلــيــة  لجعلها 
االســــتــــراتــــيــــجــــي لــــســــيــــاســــات الـــتـــنـــمـــيـــة، 
التنموي، وذلك  النموذج  ومواكبة تنفيذ 
بــاعــتــمــاد مــعــايــيــر مــضــبــوطــة، ووســـائـــل 

حديثة للتتبع والتقويم.
حضرات السيدات والسادة البرملانيني،
إن بداية هذه الوالية التشريعية، تأتي 
في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بالدنا.

وأنــــــتــــــم، حــــكــــومــــة وبـــــرملـــــانـــــا، أغــلــبــيــة 
ومـــــــعـــــــارضـــــــة، مــــــســــــؤولــــــون مـــــــع جـــمـــيـــع 
نجاح  على  الوطنية،  والقوى  املؤسسات 
هــــذه املـــرحـــلـــة، مـــن خــــالل الــتــحــلــي بـــروح 

املبادرة، وااللتزام املسؤول.
فــكــونــوا رعــاكــم الــلــه، فــي مستوى هذه 
املسؤولية الوطنية الجسيمة، ألن تمثيل 
الــعــام، املحلي  الــشــأن  املــواطــنــني، وتدبير 
والــــجــــهــــوي والـــــوطـــــنـــــي، هـــــو أمـــــانـــــة فــي 

أعناقنا جميعا.
قال تعالى : "ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن،فال يخاف ظلما وال هضما". 

صدق الله العظيم.
والــــســــالم عــلــيــكــم ورحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 

وبركاته".

2
< الجمعة - األحد  8-10 أكتوبر 2021 - العدد: 179

 مدير النشر 
محمد بلغازي

املدير العام:
محمد آيت ياسني

تصدر عن شركة

 Siège : 8,Angle Rue Wed Baht et Rue Wed Sebou  App
 1 Agdal  Rabat  TEL : 0656914499  / FAX : 0537 770

675 E-mail :  contact@magharibi.press
m.amine@magharibi.press  a.mohamed@magharibi.press  o.hassan@magharibi.press   e.mostafa@magharibi.press

مدير التحرير:رئيس التحرير:

TIDKAR - التوزيع: سابريس< Anteprima الطبع: مطبعة انتربميا

8, ملتقى زنقة واد بهت و زنقة واد سبو  املكتب رقم 1  اكدال الرباط

حسن عثمانمصطفى البحر

رقم االيداع القانوني 20/007

www.magharibi.press

االخراج الفين
عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةشش
املانيا تدعو لضرورة إجراء 

االنتخابات الليبية في موعدها
التقى خالد املشري رئيس املجلس 
فــي ليبيا  بالعاصمة  لــلــدولــة  األعــلــى 
األملـــانـــيـــة بـــرلـــني مــيــغــيــل بـــرغـــر وزيــــر 

الدولة للشؤون الخارجية األملاني .
وفــــي تـــغـــريـــدة بـــرغـــر عــلــى حــســابــه 
في "تويتر" الخميس قال:في اجتماع 
بناء مع رئيس مجلس الدولة الليبي 
تمت مناقشة ضرورة إجراء انتخابات 
رئــــاســــيــــة وبــــرملــــانــــيــــة بــلــيــبــيــا فـــــي الــــ 
24 ديــســمــبــر املـــقـــبـــل، كــخــطــوة تــالــيــة 
، والــتــزام أملانيا بدعم األمم  وحاسمة 
املتحدة وجهودها لتحقيق االستقرار 

والسالم في ليبيا .

مساعد سابق لألمني العام لألمم 
املتحدة يعني رئيسا لحكومة 

غينيا كوناكري
عـــــني مـــحـــمـــد بــــيــــافــــوغــــي  املـــســـاعـــد 
الــســابــق لــألمــني الــعــام لــألمــم املتحدة، 
االنتقالية  املرحلة  لــوزراء  رئيسا  عني 
ــــلــــحــــكــــومــــة فــــــــي غـــيـــنـــيـــا  ورئــــــيــــــســــــا ل
الرسمي  التلفزيون  بــث  ،و  كــونــاكــري 
الـــغـــيـــنـــي مــــرســــومــــا رئــــاســــيــــا مــوقــعــا 
مــن الــكــولــونــيــل دومــبــويــا الـــذي وصــل 
الــســلــطــة عـــبـــر انــــقــــالب عـــســـكـــري عــلــى 
نــظــام  الــفــا كــونــدي و طــالــب املــرســوم 
ذاته بتشكيل الحكومة خالل 30 يوما،  
الحكومة،  عمل  خطة  بيافوغي  يــقــدم 
انطالقا من ميثاق املرحلة االنتقالية، 
الذي تم نشره في 27 سبتمبر املاضي

حائز  للحكومة،  الجديد  والرئيس 
على شهادة في الهندسة من روسيا، 
وهـــو خــبــيــر فـــي املــحــاســبــة والــتــنــمــيــة 
وشــغــل  املــــخــــاطــــر،  وإدارة  الــــزراعــــيــــة 
مــنــاصــب عــديــدة فــي الــقــطــاع الــخــاص 

وفي املؤسسات الدولية.

املغرب يقتني من الواليات املتحدة 
أجهزة "راديو" متطورة للتواصل 

بني املروحيات العسكرية
 أفـــــــادت الــــقــــوات املــســلــحــة املــلــكــيــة 
املغربية عبر صفحتها الرسمية على 
"فــيــســبــوك" أن الــكــونــغــرس األمــريــكــي 
صــــــــادق عـــلـــى تـــعـــديـــل صـــفـــقـــات بــيــع 
مروحيات األباتشي املقاتلة للمملكة، 
بــإضــافــة جــهــاز االتـــصـــاالت بــالــراديــو 
بعدد  فــايــر"  "ســكــاي   AN/ARC231A

52 جهاز بقيمة 9 ماليني دوالر.

نص الخطاب امللكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرملان

تتمة األولى

االعالن عن تشكيلة الحكومية الجديدة  ورهانات املرحلة املقبلة
 الـــى جــانــب ســبــعــة وزراء مـــن وجـــوه 
الــحــكــومــة الــقــديــمــة الـــتـــي كــــان يــقــودهــا 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، خــمــســة منهم 
يـــصـــطـــفـــون فــــي خــــانــــة مــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
بـــــوزراء الــســيــادة ،يــتــعــلــق األمــــر بــوزيــر 
الــداخــلــيــة  عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت و وزيــر 
االفريقي واملغاربة  والتعاون  الخارجية 
املــقــيــمــني بـــالـــخـــارج  نـــاصـــر بـــوريـــطـــة و 
والــوزيــر املــنــتــدب لــدى رئــيــس الحكومة 
املــكــلــف بــــــإدارة الـــدفـــاع / عــبــد الــلــطــيــف 

لـــــوديـــــي و وزيــــــــر األوقــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
اإلســــالمــــيــــة أحــــمــــد الـــتـــوفـــيـــق و مــحــمــد 

الحجوي األمني العام للحكومة.
 مــا يــؤشــر عــلــى قــضــيــة االســتــمــراريــة 
عــلــى نــفــس الــنــهــج الـــذي ســطــرتــه الــدولــة 
السيادية  القطاعات  تدبير  مواصلة  في 
املـــــذكـــــورة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــوجـــهـــات 
في  املعتمدة  االستراتيجية  السياسية 
هذا النوع من الوزارات ملا تنطوي عليه 
ومــحــوريــة حساسة،  مــركــزيــة  أدوار  مــن 

للعاهل  محفوظة  مــجــاالت  يجعلها  مــا 
املغربي محمد السادس .

 الـــــى ذلـــــك تـــمـــة رهــــانــــات اجــتــمــاعــيــة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وتـــــنـــــمـــــويـــــة مـــــتـــــواتـــــرة 
،و  الجديدة  الحكومة  تنتظر  ومتعددة 
كــــذا تـــحـــديـــات ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
جــيــوســيــاســيــة قــويــة جــهــويــا وآقــلــيــمــيــا 

وقاريا ودوليا.
بـــــاالضـــــافـــــة لــــــإلكــــــراهــــــات الـــداخـــلـــيـــة  
الـــضـــاغـــطـــة واالنـــــشـــــغـــــاالت املــجــتــمــعــيــة 

الوطنية املتراكمة على أكثر من صعيد، 
الــصــلــة  املـــرعـــبـــة ذات  الــــتــــداعــــيــــات  عـــــدا 

باألزمة الصحية لجائحة 
الـــفـــتـــاكـــة.  كـــوفـــيـــد 19 ومـــتـــحـــوراتـــهـــا 
ومــــلــــفــــات  قـــــضـــــايـــــا  ثـــــمـــــة  أن  واألكــــــــيــــــــد 
اجتماعية وخدماتية واقتصادية حارقة 
تنتصب بجالء و تنتظر إيجاد الحلول 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــجـــديـــة ومــســؤولــيــة 
ما  على إصالح  باملقابل  والعمل  بالغة، 
أفــســدتــه الــحــكــومــات الــســابــقــة  فــي أكثر 

مــــن قـــطـــاع ومـــؤســـســـة وقـــضـــيـــة ومـــلـــف.  
فـــســـقـــف الـــــرهـــــانـــــات يــــبــــدو جـــــد مــرتــفــع 
بالنظر إلى تراكم اإلكراهات واملتطلبات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــحـــالـــة املـــغـــربـــيـــة عــلــى 
كــافــة املــســتــويــات. وبــالــتــالــي فــاملــئــة يــوم 
املــقــبــلــة مــن عــمــر هـــذه الــحــكــومــة بــعــد ان 
يتم تنصيبها بالبرملان ، ستكون املحك 
ة الــوظــيــفــيــة واملــهــنــيــة  الــحــقــيــقــي الــكــفــاء
والـــســـيـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا لــحــكــومــة عــزيــز 

أخنوش.

المشهد المغاربي
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2نص الخطاب الملكي في افتتاح البرلمانورئیس الحكومة الجدید السید عزیز أخنوش 23



"الــحــمــد لــلــه ، والـــصـــالة والـــســـالم على 
موالنا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرملانيني 
افتتاح  نــتــرأس  أن  يسعدنا   ، املــحــتــرمــني 
الـــدورة األولـــى للبرملان، مــن هــذه الــواليــة 

التشريعية الجديدة .
ونغتنم هذا املوعد الدستوري ، لتهنئة 
أعــــضــــاء الــــبــــرملــــان ، ومـــــن خـــاللـــكـــم كــافــة 
املنتخبني ، على الثقة التي حظيتم بها ، 
داعني الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة 

الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .
ونــود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد، 
واألجـــــــواء اإليــجــابــيــة ، الـــتـــي مــــرت فيها 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات األخــــــيــــــرة ، وبــــاملــــشــــاركــــة 
الــــواســــعــــة الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا ، خــــاصــــة فــي 

أقاليمنا الجنوبية.
انتصار  االنتخابات  هــذه  كرست  وقــد 
والــتــداول   ، املغربي  الديمقراطي  الخيار 
الطبيعي على تدبير الشأن العام . فاألهم 
ليس فــوز هــذا الــحــزب أو ذاك، ألن جميع 

األحزاب سواسية لدينا.
وتــأتــي بــدايــة هــذه الــواليــة ، فــي الوقت 
الــذي يدشن فيه املــغــرب مرحلة جــديــدة ، 
تقتضي تضافر الجهود ، حول األولويات 
االستراتيجية ، ملواصلة مسيرة التنمية ، 

ومواجهة التحديات الخارجية .
ونــود أن نؤكد هنا ، على ثالثة أبعاد 

رئيسية .
املغرب،  مكانة  تعزيز   ، مقدمتها  وفــي 
والدفاع عن مصالحه العليا ، السيما في 
التحديات  من  بالعديد  مشحونة  ظرفية 

واملخاطر والتهديدات.
وقــد أبــانــت األزمـــة الــوبــائــيــة عــن عــودة 
قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من 
أبــعــادهــا  مختلف  فــي   ، تحصينها  أجـــل 
والـــصـــنـــاعـــيـــة   ، والــــطــــاقــــيــــة  الـــصـــحـــيـــة   ،
ذلك  ما يواكب  ، مع  ، وغيرها  والغذائية 

من تعصب من طرف البعض .
وإذا كـــان املــغــرب قــد تــمــكــن مــن تدبير 
حـــاجـــيـــاتـــه ، وتــــزويــــد األســــــــواق بـــاملـــواد 
األســاســيــة ، بــكــمــيــات كــافــيــة ، وبــطــريــقــة 
عـــاديـــة ، فــــإن الــعــديــد مـــن الـــــدول سجلت 
اخــتــالالت كبيرة ، فــي توفير هــذه املــواد 

وتوزيعها .
لـــــــــذا، نـــــشـــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة إحــــــــداث 
مـــنـــظـــومـــة وطــــنــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة ، تــتــعــلــق 
باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية 
 ، والطاقية  والصحية  الغذائية  ، السيما 
والعمل على التحيني املستمر للحاجيات 
االستراتيجي  األمــن  بما يعزز   ، الوطنية 

للبالد .

حضرات السيدات والسادة ،
يــخــص الــبــعــد الــثــانــي ، تــدبــيــر األزمـــة 

الوبائية ، ومواصلة إنعاش االقتصاد .
وقـــد حــقــقــنــا، والــحــمــد لــلــه، الــكــثــيــر من 
املـــكـــاســـب، فـــي حــمــايــة صــحــة املــواطــنــني، 
وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لـــلـــقـــطـــاعـــات والــــفــــئــــات 

املتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير 
اللقاح باملجان، الذي كلفها املاليير، وكل 
على  للتخفيف  الـــضـــروريـــة،  الــحــاجــيــات 

املواطن من صعوبة هذه املرحلة.
املسؤولية  تتحمل  أن  يمكن  ال  ولكنها 
مـــكـــان املــــواطــــنــــني، فــــي حـــمـــايـــة أنــفــســهــم 
وســائــل  واســتــعــمــال  بالتلقيح  وأســـرهـــم، 
اتخذتها  التي  التدابير  الوقاية، واحترام 

السلطات العمومية.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــعـــرف االقـــتـــصـــاد 
الوطني انتعاشا ملموسا، رغم اآلثار غير 
املسبوقة لهذه األزمــة، وتراجع االقتصاد 

العاملي عموما.
من  أطلقناها،  الــتــي  الــتــدابــيــر  فبفضل 
الــلــه،  املــنــتــظــر أن يحقق املـــغـــرب، إن شـــاء 
نسبة نمو تفوق 5.5 في املائة سنة 2021. 
وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد 
من بني األعلى، على الصعيدين الجهوي 

والقاري.
الــــقــــطــــاع  يــــســــجــــل  أن  املـــــتـــــوقـــــع  ومــــــــن 
الفالحي، خالل هذه السنة، نموا متميزا 
يــفــوق 17 فـــي املـــائـــة، بــفــضــل املــجــهــودات 
املـــبـــذولـــة لــعــصــرنــة الـــقـــطـــاع، والــنــتــائــج 

الجيدة للموسم الفالحي.
كـــــمـــــا حــــقــــقــــت الــــــــــصــــــــــادرات ارتـــــفـــــاعـــــا 
ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة 
الــــــســــــيــــــارات، والــــنــــســــيــــج، والــــصــــنــــاعــــات 

اإللكترونية والكهربائية.
ورغـــم تــداعــيــات هــذه األزمــــة، تتواصل 
الثقة في بالدنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ 
كــمــا يـــدل عــلــى ذلـــك ارتــفــاع االســتــثــمــارات 
األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة، بــمــا يـــقـــارب 16 في 
املائة؛ وزيادة تحويالت املغاربة املقيمني 
بالخارج، بحوالي 46 في املائة، إلى غاية 

شهر غشت املاضي.
وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكني 
املغرب من التوفر على احتياطات مريحة، 
من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من 

الواردات.
ورغـــــم الــصــعــوبــات والــتــقــلــبــات، الــتــي 
تعرفها األســواق العاملية، فقد تم التحكم 
فــــي نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم، فــــي حـــــــدود 1 فــي 

املائة، بعيدا عن النسب املرتفعة لعدد من 
اقتصادات املنطقة.

وهــــــي كـــلـــهـــا مـــــؤشـــــرات تـــبـــعـــث، ولـــلـــه 
الحمد، على التفاؤل واألمل، وعلى تعزيز 
الــثــقــة، عــنــد املــواطــنــني واألســــــر، وتــقــويــة 
االقتصاديني  الفاعلني  لدى  املبادرة  روح 

واملستثمرين.
والــــدولــــة مـــن جــهــتــهــا، ســتــواصــل هــذا 
املـــجـــهـــود الـــوطـــنـــي، ال ســيــمــا مــــن خـــالل 
االســـتـــثـــمـــار الـــعـــمـــومـــي، ودعــــــم وتــحــفــيــز 

املقاوالت.
وفـــي هـــذا الــســيــاق اإليـــجـــابـــي، ينبغي 
بكل  العمل،  ونــواصــل  واقعيني،  نبقى  أن 
مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا 
عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.
بالتنزيل  فيتعلق  الــثــالــث،  الــبــعــد  أمـــا 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي، وإطـــــالق 
مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، مـــــــن املـــــشـــــاريـــــع 

واإلصالحات من الجيل الجديد.
وإنـــنـــا نــتــطــلــع أن تــشــكــل هــــذه الــواليــة 
اإلرادي  املسار  لهذا  منطلقا  التشريعية، 
الجماعي  الذكاء  يجسد  الــذي  والطموح، 

للمغاربة.
وهـــنـــا يــجــب الـــتـــذكـــيـــر، بــــأن الــنــمــوذج 
الــــتــــنــــمــــوي لــــيــــس مـــخـــطـــطـــا لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، 
الــجــامــد، وإنــمــا هو  الــتــقــلــيــدي  بمفهومه 
إطــار عــام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط 
جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
ويـــشـــكـــل "املــــيــــثــــاق الـــوطـــنـــي مــــن أجـــل 
التنمية"، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ 
بــاعــتــبــاره الــتــزامــا وطــنــيــا أمــامــنــا، وأمـــام 

املغاربة.

حضرات السيدات والسادة،
إن الــــنــــمــــوذج الـــتـــنـــمـــوي يـــفـــتـــح آفـــاقـــا 
واســـعـــة، أمــــام عــمــل الــحــكــومــة والــبــرملــان، 

بكل مكوناته.
والـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة مـــســـؤولـــة عــلــى 
وضـــــــع األولــــــــويــــــــات واملــــــشــــــاريــــــع، خــــالل 
واليـــتـــهـــا، وتــعــبــئــة الـــوســـائـــل الــضــروريــة 

لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.
وهـــــــي مـــطـــالـــبـــة أيــــــضــــــا، بـــاســـتـــكـــمـــال 

وفي  إطالقها،  تم  التي  الكبرى،  املشاريع 
االجــتــمــاعــيــة،  الــحــمــايــة  تعميم  مقدمتها 

التي تحظى برعايتنا.
وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، يـــبـــقـــى الـــتـــحـــدي 
الـــرئـــيـــســـي، هـــو الـــقـــيـــام بــتــأهــيــل حقيقي 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــــصــــحــــيــــة، طـــبـــقـــا ألفـــضـــل 
املعايير، وفي تكامل بني القطاعني العام 

والخاص.
وهـــــــو نــــفــــس املــــنــــطــــق، الـــــــــذي يــنــبــغــي 
تــطــبــيــقــه، فـــي تــنــفــيــذ إصــــالح املــؤســســات 
واملــــــــــقــــــــــاوالت الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، واإلصـــــــــــالح 
الـــضـــريـــبـــي، وتـــعـــزيـــزه فــــي أســــــرع وقــــت، 

بميثاق جديد ومحفز لالستثمار.
وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك، يـــجـــب الــــحــــرص عــلــى 
املزيد من التناسق والتكامل واالنسجام، 
بــــني الـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة، ومــتــابــعــة 

تنفيذها.
ولــهــذا الــغــرض، نــدعــو إلجــــراء إصــالح 
للتخطيط،  الــســامــيــة  لــلــمــنــدوبــيــة  عــمــيــق 
التنسيق  عــلــى  لــلــمــســاعــدة  آلــيــة  لجعلها 
االســــتــــراتــــيــــجــــي لــــســــيــــاســــات الـــتـــنـــمـــيـــة، 
التنموي، وذلك  النموذج  ومواكبة تنفيذ 
بــاعــتــمــاد مــعــايــيــر مــضــبــوطــة، ووســـائـــل 

حديثة للتتبع والتقويم.
حضرات السيدات والسادة البرملانيني،
إن بداية هذه الوالية التشريعية، تأتي 
في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بالدنا.

وأنــــــتــــــم، حــــكــــومــــة وبـــــرملـــــانـــــا، أغــلــبــيــة 
ومـــــــعـــــــارضـــــــة، مــــــســــــؤولــــــون مـــــــع جـــمـــيـــع 
نجاح  على  الوطنية،  والقوى  املؤسسات 
هــــذه املـــرحـــلـــة، مـــن خــــالل الــتــحــلــي بـــروح 

املبادرة، وااللتزام املسؤول.
فــكــونــوا رعــاكــم الــلــه، فــي مستوى هذه 
املسؤولية الوطنية الجسيمة، ألن تمثيل 
الــعــام، املحلي  الــشــأن  املــواطــنــني، وتدبير 
والــــجــــهــــوي والـــــوطـــــنـــــي، هـــــو أمـــــانـــــة فــي 

أعناقنا جميعا.
قال تعالى : "ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن،فال يخاف ظلما وال هضما". 

صدق الله العظيم.
والــــســــالم عــلــيــكــم ورحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 

وبركاته".
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زنقة .. زنقةشش
املانيا تدعو لضرورة إجراء 

االنتخابات الليبية في موعدها
التقى خالد املشري رئيس املجلس 
فــي ليبيا  بالعاصمة  لــلــدولــة  األعــلــى 
األملـــانـــيـــة بـــرلـــني مــيــغــيــل بـــرغـــر وزيــــر 

الدولة للشؤون الخارجية األملاني .
وفــــي تـــغـــريـــدة بـــرغـــر عــلــى حــســابــه 
في "تويتر" الخميس قال:في اجتماع 
بناء مع رئيس مجلس الدولة الليبي 
تمت مناقشة ضرورة إجراء انتخابات 
رئــــاســــيــــة وبــــرملــــانــــيــــة بــلــيــبــيــا فـــــي الــــ 
24 ديــســمــبــر املـــقـــبـــل، كــخــطــوة تــالــيــة 
، والــتــزام أملانيا بدعم األمم  وحاسمة 
املتحدة وجهودها لتحقيق االستقرار 

والسالم في ليبيا .

مساعد سابق لألمني العام لألمم 
املتحدة يعني رئيسا لحكومة 

غينيا كوناكري
عـــــني مـــحـــمـــد بــــيــــافــــوغــــي  املـــســـاعـــد 
الــســابــق لــألمــني الــعــام لــألمــم املتحدة، 
االنتقالية  املرحلة  لــوزراء  رئيسا  عني 
ــــلــــحــــكــــومــــة فــــــــي غـــيـــنـــيـــا  ورئــــــيــــــســــــا ل
الرسمي  التلفزيون  بــث  ،و  كــونــاكــري 
الـــغـــيـــنـــي مــــرســــومــــا رئــــاســــيــــا مــوقــعــا 
مــن الــكــولــونــيــل دومــبــويــا الـــذي وصــل 
الــســلــطــة عـــبـــر انــــقــــالب عـــســـكـــري عــلــى 
نــظــام  الــفــا كــونــدي و طــالــب املــرســوم 
ذاته بتشكيل الحكومة خالل 30 يوما،  
الحكومة،  عمل  خطة  بيافوغي  يــقــدم 
انطالقا من ميثاق املرحلة االنتقالية، 
الذي تم نشره في 27 سبتمبر املاضي

حائز  للحكومة،  الجديد  والرئيس 
على شهادة في الهندسة من روسيا، 
وهـــو خــبــيــر فـــي املــحــاســبــة والــتــنــمــيــة 
وشــغــل  املــــخــــاطــــر،  وإدارة  الــــزراعــــيــــة 
مــنــاصــب عــديــدة فــي الــقــطــاع الــخــاص 

وفي املؤسسات الدولية.

املغرب يقتني من الواليات املتحدة 
أجهزة "راديو" متطورة للتواصل 

بني املروحيات العسكرية
 أفـــــــادت الــــقــــوات املــســلــحــة املــلــكــيــة 
املغربية عبر صفحتها الرسمية على 
"فــيــســبــوك" أن الــكــونــغــرس األمــريــكــي 
صــــــــادق عـــلـــى تـــعـــديـــل صـــفـــقـــات بــيــع 
مروحيات األباتشي املقاتلة للمملكة، 
بــإضــافــة جــهــاز االتـــصـــاالت بــالــراديــو 
بعدد  فــايــر"  "ســكــاي   AN/ARC231A

52 جهاز بقيمة 9 ماليني دوالر.

نص الخطاب امللكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرملان

تتمة األولى

االعالن عن تشكيلة الحكومية الجديدة  ورهانات املرحلة املقبلة
 الـــى جــانــب ســبــعــة وزراء مـــن وجـــوه 
الــحــكــومــة الــقــديــمــة الـــتـــي كــــان يــقــودهــا 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، خــمــســة منهم 
يـــصـــطـــفـــون فــــي خــــانــــة مــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
بـــــوزراء الــســيــادة ،يــتــعــلــق األمــــر بــوزيــر 
الــداخــلــيــة  عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت و وزيــر 
االفريقي واملغاربة  والتعاون  الخارجية 
املــقــيــمــني بـــالـــخـــارج  نـــاصـــر بـــوريـــطـــة و 
والــوزيــر املــنــتــدب لــدى رئــيــس الحكومة 
املــكــلــف بــــــإدارة الـــدفـــاع / عــبــد الــلــطــيــف 

لـــــوديـــــي و وزيــــــــر األوقــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
اإلســــالمــــيــــة أحــــمــــد الـــتـــوفـــيـــق و مــحــمــد 

الحجوي األمني العام للحكومة.
 مــا يــؤشــر عــلــى قــضــيــة االســتــمــراريــة 
عــلــى نــفــس الــنــهــج الـــذي ســطــرتــه الــدولــة 
السيادية  القطاعات  تدبير  مواصلة  في 
املـــــذكـــــورة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــوجـــهـــات 
في  املعتمدة  االستراتيجية  السياسية 
هذا النوع من الوزارات ملا تنطوي عليه 
ومــحــوريــة حساسة،  مــركــزيــة  أدوار  مــن 

للعاهل  محفوظة  مــجــاالت  يجعلها  مــا 
املغربي محمد السادس .

 الـــــى ذلـــــك تـــمـــة رهــــانــــات اجــتــمــاعــيــة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وتـــــنـــــمـــــويـــــة مـــــتـــــواتـــــرة 
،و  الجديدة  الحكومة  تنتظر  ومتعددة 
كــــذا تـــحـــديـــات ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
جــيــوســيــاســيــة قــويــة جــهــويــا وآقــلــيــمــيــا 

وقاريا ودوليا.
بـــــاالضـــــافـــــة لــــــإلكــــــراهــــــات الـــداخـــلـــيـــة  
الـــضـــاغـــطـــة واالنـــــشـــــغـــــاالت املــجــتــمــعــيــة 

الوطنية املتراكمة على أكثر من صعيد، 
الــصــلــة  املـــرعـــبـــة ذات  الــــتــــداعــــيــــات  عـــــدا 

باألزمة الصحية لجائحة 
الـــفـــتـــاكـــة.  كـــوفـــيـــد 19 ومـــتـــحـــوراتـــهـــا 
ومــــلــــفــــات  قـــــضـــــايـــــا  ثـــــمـــــة  أن  واألكــــــــيــــــــد 
اجتماعية وخدماتية واقتصادية حارقة 
تنتصب بجالء و تنتظر إيجاد الحلول 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــجـــديـــة ومــســؤولــيــة 
ما  على إصالح  باملقابل  والعمل  بالغة، 
أفــســدتــه الــحــكــومــات الــســابــقــة  فــي أكثر 

مــــن قـــطـــاع ومـــؤســـســـة وقـــضـــيـــة ومـــلـــف.  
فـــســـقـــف الـــــرهـــــانـــــات يــــبــــدو جـــــد مــرتــفــع 
بالنظر إلى تراكم اإلكراهات واملتطلبات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــحـــالـــة املـــغـــربـــيـــة عــلــى 
كــافــة املــســتــويــات. وبــالــتــالــي فــاملــئــة يــوم 
املــقــبــلــة مــن عــمــر هـــذه الــحــكــومــة بــعــد ان 
يتم تنصيبها بالبرملان ، ستكون املحك 
ة الــوظــيــفــيــة واملــهــنــيــة  الــحــقــيــقــي الــكــفــاء
والـــســـيـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا لــحــكــومــة عــزيــز 

أخنوش.
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تسلیم السلط بین السید سعد الدین العثماني ورئیس الحكومة الجدید السید عزیز أخنوش
الربــاط – الیــوم الجمعــة بالربــاط، حفــل تســلیم الســلط بیــن الســید عزیــز أخنــوش، الــذي عینــھ صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئیســا للحكومــة، 
وســلفھ الســید ســعد الدیــن العثمانــي. وفــي كلمــة بالمناســبة، ھنــأ الســید العثمانــي رئیــس الحكومــة الجدیــد علــى الثقــة الملكیــة الســامیة، متمنیــا للحكومــة 
الجدیــدة كامــل العــون والدعــم. كمــا أعــرب عــن متمنیاتــھ للســید أخنــوش بكامــل التوفیــق فــي أداء مھامــھ الجدیــدة خــالل الســنوات المقبلــة خدمــة للمملكــة 
مــن أجــل تحقیــق نتائــج جیــدة بالنظــر إلــى التحدیــات الكبیــرة، والســیما جائحــة كورونــا. مــن جھتــھ، نــوه الســید عزیــز أخنــوش بخصــال رئیــس الحكومــة 
ــي یمكــن أن تمــر منھــا أي  ــات الت ــع الصعوب ــة الســابقة ”رغــم جمی ــة الحكومی ــي طبعــت االشــتغال داخــل األغلبی ــة“ الت الســابق، مشــیدا باألجــواء ”الجدی
العثمانــي  الســید  أخنــوش  الســید  ھنــأ  كمــا  كوفیــد19-“.  بجائحــة  المرتبطــة  أو  الظرفیــة  أو  السیاســیة  ســواء  حكومــة 
علــى النجــاح الــذي مّیــز الحكومــة الســابقة التــي أثمــرت نتائــج ومشــاریع كبــرى وأشــرفت علــى تنزیــل أوراش اقتصادیــة واجتماعیــة تنمویــة تحــت قیــادة 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
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مختصرات
الرئاسي الليبي يشدد على 

ضرورة صياغة إطار قانوني 
ودستوري للعملية االنتخابية 

املقبلة
 شـــــدد املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، 
األربـــعـــاء، عــلــى ضــــرورة صــيــاغــة إطــار 
قانوني ودستوري للعملية االنتخابية 
املــقــبــلــة، يــتــوافــق عــلــيــه الــجــمــيــع، حتى 
يـــســـاهـــم فــــي إقــــامــــة انـــتـــخـــابـــات حــــرة، 
وتقبل بنتائجها كل األطراف املشاركة 

في العملية السياسية .
وجاء في بيان نشره املكتب اإلعالمي 
اجـــتـــمـــاعـــًا  أن  الــــــرئــــــاســــــي  لـــلـــمـــجـــلـــس 
بحضور الرئيس محمد املنفي ونائبيه 
عــبــد الــلــه الـــالفـــي ومـــوســـى الــكــونــي قد 
عقد، مساء األربعاء، مع عماد السايح 
رئيس مجلس إدارة املفوضية الوطنية 

العليا لالنتخابات.
وجـــــــــرى خـــــــالل الـــــلـــــقـــــاء بــــحــــث آخــــر 
االســــــتــــــعــــــدادات إلجـــــــــراء االســـتـــحـــقـــاق 
االنـــتـــخـــابـــي املـــقـــبـــل، ومـــنـــاقـــشـــة آلـــيـــات 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة املـــقـــرره 
املقبل،  األول  كــانــون  ديسمبر/   24 فــي 
واألمنية  الفنية  السبل  أفضل  وتهيئة 

إلنجاحها.
ولــفــت إلـــى أن رئــيــس مــجــلــس إدارة 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفوضية 
استعرض أمام رئيس وأعضاء املجلس 
قامت  الــتــي  التجهيزات  آخــر  الــرئــاســي 
بها املفوضية إلجــراء عملية انتخابية 
نزيهة وشفافة، وفق املبادئ واملعايير 

الدولية املعمول بها. 

سويسرا تجدد رفضها 
االعتراف بأطروحة 

”البوليساريو"
 جـــــــــددت املــــســــتــــشــــارة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الــــســــويــــســــريــــة، كـــــاريـــــن كـــيـــلـــر ســـوتـــر، 
التأكيد  والشرطة،  العدل  قطاع  رئيسة 
السويسرية  الكونفدرالية  موقف  على 
املــتــمــثــل فـــي عـــدم االعـــتـــراف بــأطــروحــة 

جبهة ”البوليساريو“.
وفـــــــــــــي مــــــــعــــــــرض جــــــــوابــــــــهــــــــا عــــلــــى 
ســــؤال شــفــوي بــالــجــمــعــيــة الــفــيــدرالــيــة 
السويسرية، دافعت السيدة كيلر سوتر 
عـــن صــــواب حــكــم املــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
الــــصــــادر فـــي آب/ أغــســطــس املـــاضـــي، 
الذي  والــذي تضمن رفــض االستئناف 
قدمه شخص يطعن في قرار السلطات 
السويسرية، املتمثل في رفضها إدراج 
عــبــارة ”الــصــحــراء الــغــربــيــة“ فــي خانة 
”الجنسية“ خالل طلب تجديد تصريح 
الــلــجــوء الـــخـــاص بــــه، مــســجــلــة أن هــذا 
كفيال  ضــروريــا  تصحيحا  قــدم  الحكم 
بــضــمــان دقــــة املـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة في 
نظام املعلومات املركزي حول الهجرة، 
الــذي  للموقف  مطابقتها  مــن  والتثبت 
تــدافــع عــنــه الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة على 

الصعيد الدولي.

يـــتـــوخـــى  الــــنــــهــــج  هــــــــذا  أن  وأكـــــــــــدت 
فــي ما  الــعــامــة  تحقيق هــدف املصلحة 
يــتــعــلــق بــتــنــاغــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــســويــســريــة، مــوضــحــة أن هـــذا الــقــرار 
يأخذ بعني االعتبار املعطى الذي يفيد 
الــذي  بالكيان  تعترف  بــأن سويسرا ال 
يــحــمــل تــســمــيــة جــمــهــوريــة ”الــصــحــراء 

الغربية“.

السويسرية،  الكونفدرالية  وجــددت 
مــن خـــالل الــقــطــاع الــفــيــدرالــي للشؤون 
الــخــارجــيــة، ملـــرات عـــدة، وعــلــى مختلف 
املــــســــتــــويــــات، دعـــمـــهـــا لـــجـــهـــود األمـــــم 
الــذي تضطلع  املتحدة والــدور املركزي 
بــــــه فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــقــضــيــة 

الصحراء.

الــــصــــحــــفــــيــــني   حــــــــــــــــذرت ”نــــــــقــــــــابــــــــة 
الــــتــــونــــســــيــــني“، األربــــــــعــــــــاء، مــــــن خــطــر 
الـــعـــودة ملــا أســمــتــه بـــ”تــكــمــيــم األفـــــواه“، 
إلى تفعيل  الرئيس قيس سعّيد  ودعت 
تـــعـــهـــداتـــه الـــســـابـــقـــة بـــضـــمـــان الــحــقــوق 

والحريات.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي بــــيــــان لـــلـــنـــقـــابـــة عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة تــــحــــركــــات قـــضـــائـــيـــة وأمـــنـــيـــة 
فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة بـــحـــق مــؤســســات 
صــحــافــيــة وإعــالمــيــني فــي الــبــالد، فيما 
ســبــق أن تعهد الــرئــيــس ســعــّيــد بـــ“عــدم 

املس بالحقوق والحريات“ في البالد.
النقابة إنها ”تتابع بانشغال  وقالت 
كــبــيــر تـــــردي وضــــع الـــحـــريـــات بــبــالدنــا 
ات واملالحقات  وتصاعد وتيرة االعتداء
وخاصة اإلحاالت األخيرة على القضاء 
واألفــكــار؛  اآلراء  خلفية  على  العسكري 
ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة 
وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية 

والتعدد والتنوع“.

للمحاكمات  املطلق  ”رفضها  وأكــدت 
آرائهم  للمدنيني على خلفية  العسكرية 
ومـــواقـــفـــهـــم ومـــنـــشـــوراتـــهـــم“، مــعــتــبــرة 
وضربا  التعبير  لحرية  ”انتكاسة  ذلــك 

للديمقراطية وحق االختالف“.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت ”رفـــضـــهـــا الــــتــــام لــتــتــبــع 
الـــصـــحـــافـــيـــني وأصـــــحـــــاب الـــــــــرأي عــلــى 
خــلــفــيــة آرائــــهــــم وأفــــكــــارهــــم“، مــعــتــبــرة 
أن ”األخــــطــــاء املــهــنــيــة وقــضــايــا الــنــشــر 
(الــجــهــات  التعديلية  الــهــيــئــات  مجالها 
واملــــــــرســــــــوم 115  لـــلـــمـــهـــنـــة  املــــنــــظــــمــــة) 
لــلــصــحــافــة والــطــبــاعــة والـــنـــشـــر“، الـــذي 
يحظر سجن الصحفيني بسبب عملهم.
ودعــــت الــنــقــابــة الــرئــيــس ســعــيــد إلــى 
”تـــفـــعـــيـــل تـــعـــهـــداتـــه الـــســـابـــقـــة بــضــمــان 

الحقوق والحريات“ في البالد.
ولــــــم يـــتـــســـن عـــلـــى الـــــفـــــور الـــحـــصـــول 
عــلــى تــعــقــيــب مـــن الــســلــطــات عــلــى بــيــان 
الــنــقــابــة، لــكــن ســعــيــد قـــال مــــرارا إنـــه ”ال 
ينوي إرســاء نظام دكتاتوري وال املس 

بــالــحــقــوق والـــحـــريـــات“، وإنـــمـــا يــهــدف 
إلى ”إصــالح األوضــاع بعد أن تأكد من 
وجـــود خطر داهـــم يــهــدد الــدولــة“، على 

حد قوله.
وفـــي وقـــت ســابــق األربــــعــــاء، داهــمــت 
قـــــــــوات األمـــــــــن الــــتــــونــــســــيــــة مــــقــــر قـــنـــاة 
”الــــزيــــتــــونــــة“ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
االتــصــال  هيئة  مــن  بأعضاء  مصحوبة 
الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري ”الــــهــــايــــكــــا“، الــتــي 
أشــــــارت إلـــــى أن الـــخـــطـــوة جـــــاءت عــلــى 
خلفية كــون املــحــطــة تــبــث ”خـــارج إطــار 

القانون“.
فـــي املـــقـــابـــل، اعــتــبــر لــطــفــي الــتــواتــي 
رئــيــس تــحــريــر الــقــنــاة بـــأن اقــتــحــام مقر 
الــــقــــنــــاة واحــــتــــجــــاز مـــعـــداتـــهـــا ”الــــقــــرار 
للزيتونة  ”معاقبة  إنه  وقــال  سياسي“، 
عــــلــــى مــــواقــــفــــهــــا املـــــعـــــارضـــــة لــــــقــــــرارات 

الرئيس“ سعّيد االستثنائية األخيرة.
املــــاضــــي،  يــــولــــيــــو/تــــمــــوز   25 ومــــنــــذ 
تــعــانــي تـــونـــس أزمـــــة ســيــاســيــة حــــادة، 

حـــيـــث اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس ســـعـــّيـــد ســلــســلــة 
قـــــــرارات مـــنـــهـــا: تــجــمــيــد اخــتــصــاصــات 
الـــبـــرملـــان ورفـــــع الـــحـــصـــانـــة عـــن نـــوابـــه، 
وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانني، 
رئاسية،  بمراسيم  تشريعات  وإصـــدار 
رئيس  وإقالة  العامة،  النيابة  وترؤسه 
الــحــكــومــة، عــلــى أن يــتــولــى هــو السلطة 

التنفيذية بمعاونة حكومة.
وتـــرفـــض غــالــبــيــة األحــــــــزاب، قـــــرارات 
سعيد االستثنائية، ويعتبرها البعض 
”انقالبا على الدستور“، بينما تؤيدها 
أحــــــزاب أخـــــرى تــــرى فــيــهــا ”تــصــحــيــحــا 
لــــلــــمــــســــار“، فــــي ظــــل أزمــــــــات ســيــاســيــة 
واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، اعتبر سعيد، 
الذي بدأ في 2019 والية رئاسية مدتها 
االســتــثــنــائــيــة  قـــــراراتـــــه  أن  5 ســــنــــوات، 
ليست انــقــالبــا، وإنــمــا تــدابــيــر فــي إطــار 
الـــدســـتـــور لــحــمــايــة الــــدولــــة مـــن ”خــطــر 

داهم“، على حد قوله.

تونس.."الصحافيني" تحذر من "تكميم األفواه" وتدعو سعيد لضمان الحريات

بلحيمر يصرح بان الذهنية االستعمارية في فرنسا 
ال تزال متموقعة على املستوى الرسمي

رئيس جمهورية الغابون يستقبل املدير العام لإليسيسكو بالقصر الرئاسي في ليبرفيل

املغرب.."العدالة والتنمية" يرفض 
مقاعد مجلس املستشارين

قال وزير االتصال، عمار بلحيمر في 
حـــوار مــع جــريــدة "الــوســيــط املــغــاربــي": 
"لـــــن أخــــــوض فــــي مـــحـــتـــوى تــصــريــحــات 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي ولــــكــــن ســــأقــــول أن 
هي  الجزائرية  الوطنية  السيادة  مسألة 
مــســألــة وجـــوديـــة بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، ال 
تقبل املساومة وال تسمح باملزايدة بأية 
انتخابية  لــدواع  ســواء  كانت،  مسميات 
استعطافا  أو  سياسية  استحقاقات  أو 
لوعاء انتخابي يكن الضغينة للجزائر".
بـــــالـــــقـــــول : "نـــــحـــــن نــســتــعــد  وتــــــابــــــع 
لــنــســتــذكــر جــرائــم فــرنــســا االســتــعــمــاريــة 
فـــــي حـــــق الـــشـــعـــب الـــــجـــــزائـــــري يــــــوم 17 
الحرية  في  بسلمية  طالب  الــذي  أكتوبر 
تـــصـــريـــح  أن  مـــضـــيـــفـــا  واالســـــــتـــــــقـــــــالل"، 
الــرئــيــس الــفــرنــســي جــــاء "لــيــذكــرنــا بــأن 
الـــذهـــنـــيـــة االســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي فـــرنـــســـا ال 

املستوى  على  فقط  ليس  متموقعة  تزال 
الــــحــــزبــــي، بـــــل حـــتـــى عـــلـــى املـــســـتـــويـــات 

الرسمية".
وذكــر وزيــر االتصال بتصريح سابق 
لـــه إلذاعـــــة فــرنــســا الـــدولـــيـــة بــتــاريــخ 15 
يونيو املاضي، اعتبر فيه أن "االستقالل 
الـــذي ضــحــت مــن أجــلــه بــالدنــا بالنفس 
بــالــتــركــيــز على  إال  لــن يكتمل  والــنــفــيــس 
ثـــالثـــة مـــحـــاور أســـاســـيـــة هـــي : اعـــتـــراف 
االستعمارية وتجريم  فرنسا بجرائمها 
الـــــفـــــعـــــل االســــــتــــــعــــــمــــــاري فـــــــي الـــــقـــــانـــــون 
ثنائية  على  نهائيا  للقضاء  الــجــزائــري 
املــســتــعــمــر واملــســتــعــمــر الـــجـــديـــد مــثــلــمــا 
يــذهــب إلــيــه املــجــاهــد +فـــرانـــس فــانــون+ 
بــاعــتــذار رسمي وتعويض عن  والــتــقــدم 
والبيئية  املادية  البشرية،  الخسائر  كل 

التي اقترفتها فرنسا إبان االستعمار"

اســـــتـــــقـــــبـــــل فـــــخـــــامـــــة الــــــرئــــــيــــــس عـــلـــى 
بــونــغــو، رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــغــابــونــيــة، 
الــدكــتــور ســالــم بـــن مــحــمــد املـــالـــك، املــديــر 
للتربية  اإلســـالمـــي  الــعــالــم  ملنظمة  الــعــام 
والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)، الــيــوم 
القصر  فـــي   ،(2021 أكــتــوبــر   6) األربـــعـــاء 
بحضور  ليبرفيل،  بالعاصمة  الــرئــاســي 
التعليم،  ووزيـــر  الــــوزراء،  رئيسة  السيدة 
ومــديــر ديـــوان السيد الــرئــيــس، وعــدد من 

املستشارين في الديوان الرئاسي. 
وقـــد رحـــب فــخــامــة الــرئــيــس الــغــابــونــي 
بــــزيــــارة املــــديــــر الــــعــــام لــإليــســيــســكــو إلـــى 
ليبرفيل، مثمنا حرص املنظمة على بناء 
تـــعـــاون مــثــمــر مـــع الـــغـــابـــون فـــي مــجــاالت 
املنظمة  ما تشهده  اختصاصها، في ظل 

من تطوير وتحديث. 
الــلــقــاء، استعرض املــديــر العام  وخــالل 
لـــإليـــســـيـــســـكـــو أهــــــم مـــــا تـــنـــفـــذه املــنــظــمــة 
مـــن بـــرامـــج وأنـــشـــطـــة، فـــي إطـــــار رؤيــتــهــا 
القائمة  الــجــديــدة،  عملها  واستراتيجية 
على املزيد من التواصل مع الدول األعضاء 
واحتياجاتها،  أولــويــاتــهــا  على  للتعرف 

التنفيذية  وخططها  الــبــرامــج  وتصميم 
بـــنـــاء عــلــى هــــذه املـــعـــطـــيـــات، مــشــيــرا إلــى 
عـــددا من  أطــلــقــت ونــفــذت  أن اإليسيسكو 
األعضاء  لدعم دولها  والبرامج  املبادرات 
في مواجهة االنعكاسات السلبية لجائحة 
كــوفــيــد 19، خــصــوصــا الــــدول اإلفــريــقــيــة، 

التي تعطيها املنظمة أولوية خاصة. 

وتم إطالع فخامة الرئيس على مجاالت 
الــتــعــاون بــني املــنــظــمــة والــغــابــون، والــتــي 
بــحــثــهــا املـــديـــر الـــعـــام لــإليــســيــســكــو خــالل 
الــوزراء وعدد  لقاءاته مع السيدة رئيسة 
من الوزراء الغابونيني، والبرامج املوجهة 
لفائدة الشباب والفتيات والفئات الهشة.  
وتــطــرق اللقاء إلــى عــدد مــن مقترحات 

للسيدات  مــؤتــمــر  تنظيم  مــثــل  الــتــعــاون، 
األول فــي الـــدول األعــضــاء حــول املــســاواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة، بالتعاون بني 
االجتماعية  الشؤون  ووزارة  اإليسيسكو 
الــغــابــونــيــة، ومــؤســســة ســيــلــفــيــا بــونــغــو 
التي ترأسها السيدة األولى في الغابون.  
 كما تم استعراض عدد من املبادرات، 
مـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء مـــركـــز  لــتــعــلــيــم الــلــغــة 
الــعــربــيــة فـــي الـــغـــابـــون، وتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
لـــتـــدريـــب األئـــمـــة الــغــابــونــيــني بــالــتــعــاون 
مــع املــجــلــس األعــلــى لــلــشــؤون اإلســالمــيــة 
فـــي الـــغـــابـــون ومــــع شـــركـــاء اإليــســيــســكــو، 
وفـــي مقدمتهم رابــطــة الــعــالــم اإلســالمــي، 
اململكة  فــي  للعلماء  املــحــمــديــة  والــرابــطــة 
املــغــربــيــة.  جــاء الــلــقــاء، فــي خــتــام الــزيــارة 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا املــــديــــر الـــعـــام 
لإليسيسكو إلى الغابون والتقى خاللها 
كــبــار املــســؤولــني، حــيــث تــم االتـــفـــاق على 
تطوير التعاون بني اإليسيسكو والغابون 
فــي عــدد مــن املــجــاالت، عبر تنفيذ برامج 
وأنــشــطــة عــمــلــيــة بــالــشــراكــة بـــني املنظمة 

والجهات املختصة في الغابون.

املغربي،  والتنمية  العدالة  حــزب  أعلن 
التي حصل عليها  الثالثة  املقاعد  رفضه 
في انتخابات أعضاء مجلس املستشارين 
(الــغــرفــة الثانية بــالــبــرملــان)، الــتــي جــرت، 
الثالثاء، داعًيا مرشحيه الفائزين لتقديم 

استقاالتهم.
جاء ذلك في بيان صادر، بوقت متأخر 
األربعاء، عن األمانة العامة للحزب، تلقت 
األنـــــاضـــــول نــســخــة مـــنـــه، عـــقـــب اجــتــمــاع 
خصصته لدراسة نتائج انتخاب أعضاء 

مجلس املستشارين.
"األصوات(الحقيقية)  إن  البيان  وقــال 
الــــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــرشـــحـــو الـــحـــزب 
تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول 
األصــــــوات الـــتـــي(تـــم اإلعـــــالن عــنــهــا وقــيــل 
إنها) تعود للعدالة والتنمية أو التي من 
املمكن أن تــؤول له من خــالل تنسيقه مع 

حزب التقدم واالشتراكية محليا".
"ال  املـــســـجـــلـــة  الــــنــــتــــائــــج  أن  وأوضــــــــــح 
تــتــنــاســب مـــع الــنــتــائــج املــعــلــن عــنــهــا في 
والبلدية  البرملانية  اقــتــراع(االنــتــخــابــات 
الــــتــــي جـــــرت فـــــي) 8 ســـبـــتـــمـــبـــر(املـــاضـــي) 
الـــتـــي ســبــق لــلــحــزب أن عــبــر عـــن مــوقــفــه 
منها"، معربا عن استهجانه "املمارسات 
غــيــر املــقــبــولــة الــتــي أدت لــحــصــول لــوائــح 
مـــرشـــحـــي الــــحــــزب عـــلـــى ذلـــــك الــــعــــدد مــن 

األصوات".
وأكــــــــدت األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة فــــي بــيــانــهــا 
أن الـــحـــزب "غـــيـــر مــعــنــي بــالــعــضــويــة في 
مــجــلــس املــســتــشــاريــن، وتـــدعـــو مرشحي 
لتقديم  فائزين  إعالنهم  تم  الذين  الحزب 

اســتــقــاالتــهــم مـــن عــضــويــة املــجــلــس وفــق 
املسطرة القانونية الجاري بها العمل".

املــغــربــيــة قد  الــداخــلــيــة  وكـــانـــت وزارة 
أعــلــنــت، مــســاء الــثــالثــاء، النتائج األولــيــة 
النــتــخــابــات مــجــلــس املــســتــشــاريــن، الــتــي 
مــنــحــت الـــفـــوز لــحــزب "الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لألحرار" باملركز األول بعد حصوله على 
27 مقعدا، في انتخابات ممثلي مجالس 
وممثلي  الــتــرابــيــة(الــبــلــديــات)  الجماعات 

الغرف املهنية.
يمثلون  عــضــوا   120 انــتــخــاب  وجــــرى 
الـــبـــالد، يــتــوزعــون على  مختلف مــنــاطــق 
72 عضوا يمثلون البلديات، و20 يمثلون 
الغرف املهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، 
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  عــــمــــال  يـــمـــثـــلـــون  و20 

(النقابات).
ووفــــق الــنــتــائــج املــعــلــنــة، حــصــل حــزب 
"التجمع الوطني لألحرار" في انتخابات 
البلديات والغرف املهنية، على 27 مقعًدا، 
تاله "األصالة واملعاصرة" بـ19 مقعًدا، ثم 

"االستقالل" بـ17 مقعدا.
فــيــمــا جــــاء حــــزب "الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة" 
رابـــــــًعـــــــا بــــــــــ12 مـــــقـــــعـــــدا، يـــلـــيـــه "االتــــــحــــــاد 
مقاعد،  بـــ8  الشعبية"  للقوات  االشتراكي 
ثم حزب  مقاعد،  بـ3  والتنمية"  و"العدالة 

"االتحاد الدستوري" بمقعدين.
وكــانــت أصـــوات مــن الــحــزب قــد تعالت 
بـــعـــد ظــــهــــور الـــنـــتـــائـــج مـــطـــالـــبـــة الـــحـــزب 
للحفاظ  لــه،  الــتــي منحت  املقاعد  بــرفــض 

على صورته لدى املجتمع والقواعد. 
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 جــرى، الیــوم الجمعــة بالربــاط، تســلیم الســلط بیــن محمــد صدیقــي، الــذي عینــھ صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس وزیــرا للفالحــة والصیــد البحــري والتنمیــة القرویــة والمیــاه والغابــات، وســلفھ عزیــز أخنــوش. 
وفــي كلمــة بالمناســبة، أعــرب الســید عزیــز  أخنــوش عــن قناعتــھ بــأن صدیقــي ســیواصل دینامیتــھ وینجــح فــي عملــھ داخــل الــوزارة، وذلــك بفضــل خبرتــھ السیاســیة والتقنیــة، ال ســیما مــن خــالل مشــاركتھ فــي إعــداد 
جاللــة  قیــادة  تحــت  الــوزارة  رأس  علــى  قضاھــا  التــي  ســنة   14 الـــ  خــالل  والنقابــات  والشــركاء  الــوزارة  موظفــي  جمیــع  بذلھــا  التــي  بالجھــود  أشــاد  كمــا  األخضــر.  المغــرب  مخطــط 
الملــك. وقــال الســید عزیــز أخنــوش إن ”العمــل الكبیــر الــذي تــم القیــام بــھ خــالل ھــذه الســنوات قــد مكــن مــن منــح قطــاع الفالحــة آفاقــا واعــدة وإنجــاح مختلــف المشــاریع المنجــزة“. وشــدد علــى ضــرورة مواصلــة 
الجھــود مــن أجــل تحســین أكثــر لوضعیــة الفالحیــن والصیادیــن، وخدمتھــم واعتمــاد القــرب معھــم مــن أجــل حــل مشــاكلھم. مــن جھتــھ، أعــرب الســید محمــد صدیقــي عــن امتنانــھ وتقدیــره للســید عزیــز أخنــوش علــى 
اقتراحــھ لیكــون ضمــن الفریــق الحكومــي وحمــل حقیبــة الفالحــة والصیــد البحــري والتنمیــة القرویــة والمیــاه والغابــات. قــال إن ”تعیینــي مــن قبــل صاحــب الجاللــة تشــریف كبیــر بالنســبة لــي. مــا زلــت متأثــرا بھــذه الثقــة 
الملكیــة التــي أعتبرھــا مســؤولیة كبیــرة وواجبــا“، معبــرا عــن إرادتــھ الراســخة لیكــون فــي المســتوى ویرفــع التحدیــات التــي تنتظــر المغــرب. واعتبــر أن ھــذه الــوزارة، فــي تعددیتھــا، فخــورة بــأن تكــون مثــاال یحتــذى 
فــي الجدیــة واألداء والفعالیــة والكفــاءة فــي المجــال التدبیــري والحكامــة والتأثیــر فــي السیاســات العمومیــة. وجــرت مراســیم تســلیم الســلط بحضــور مســؤولي وأطــر مختلــف القطاعــات والمدیریــات والمؤسســات العمومیــة 

التابعة للوزارة، باإلضافة إلى ممثلي المھنیین في مختلف القطاعات.



يــتــمــيــز بـــرنـــامـــج األنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
للثقافة  الجهوية  املندوبية  تعتزم  التي 
بــســوســة تــنــظــيــمــهــا فـــي افـــتـــتـــاح املــوســم 
بتنظيم   2022  /2021 الــجــديــد  الــثــقــافــي 
الــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة لـــتـــظـــاهـــرة "أكـــتـــوبـــر 
يوم  فعالياتها  تنطلق  التي  املوسيقي" 
موفى  الــى  لتتواصل  الجاري  اكتوبر   09
الــبــلــدي بسوسة   مــن املــســرح 

ّ
الشهر بــكــل

العالي  واملعهد  الثقافي بسوسة  واملركز 
للموسيقى بسوسة.

ـــــعـــــروض يــــــوم الـــســـبـــت 9  وتـــنـــطـــلـــق ال

أكــتــوبــر بــعــرض لــفــرقــة املــعــهــد الــرشــيــدي 
بينما تختتم  الــثــقــافــي  بــاملــركــز  بــســوســة 
الــــتــــظــــاهــــرة بــــاملــــســــرح الــــبــــلــــدي يــــــوم 31 
أكتوبر بعرض تحييه جمعية االركسترا 

السنفوني ملدينة سوسة .
وتــتــواصــل الـــعـــروض يـــوم اإلثــنــني 11 
أكـــتـــوبـــر بـــاملـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى 
بــعــرض ملــوســيــقــى الـــجـــاز لــلــثــالثــي مــالــك 
اإلخــــــوة ووجــــــدي الـــريـــاحـــي ووســـيـــم بن 
 Besame” أللــــبــــوم  تــــقــــديــــٍم  فــــي  رحــــومــــة 

. “Muchi

ويــــكــــون املــــوعــــد يـــــوم 15 أكـــتـــوبـــر فــي 
املــــعــــهــــد الــــعــــالــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى بـــعـــرض 
”زخــــارف طــربــيــة“ بــقــيــادة األســـتـــاذ معز 
بوصالح بمشاركة الفنانة سنية بن عبد 
يحتضن  بينما  أمير  حيدر  والفنان  الله 
املـــركـــز الــثــقــافــي يـــوم الــســبــت 16 أكــتــوبــر 
عــــرضــــا مـــوســـيـــقـــيـــا لـــلـــفـــنـــانـــة درصـــــــاف 

الحمداني
ويـــتـــابـــع الـــجـــمـــهـــور يــــوم الــجــمــعــة 22 
أكــــتــــوبــــر عــــرضــــا مـــوســـيـــقـــيـــا يــحــتــضــنــه 
املـــســـرح الــبــلــدي بــعــنــوان ”حــــال الــدنــيــا“ 

لــــلــــفــــنــــان عـــــــــادل املـــــيـــــســـــاوي بـــمـــشـــاركـــة 
علي  ومحمد  صالح  بــن  محمد  الفنانني 
بـــركـــات فــيــمــا يــكــون املـــوعـــد يـــوم الــســبــت 
23 أكـــتـــوبـــر بــنــفــس الـــفـــضـــاء مــــع عـــرض 
بنفس  التقليدية  التونسية  للموسيقى 
مكرم  للفنان  ”قــمــاري“  بــعــنــوان  معاصر 

األنصاري
ويتابع الجمهور يوم األحد 24 أكتوبر 
لنادي  البلدي عرضا موسيقيا  باملسرح 

السنباطي للموسيقى العربية بسوسة
أكـــتـــوبـــر  الـــخـــمـــيـــس 28  يــــــوم  ويـــــكـــــون 

مــــــخــــــصــــــصــــــا لـــــــــعـــــــــرض لـــــلـــــمـــــوســـــيـــــقـــــى 
 Mark Drobinsky للثنائي  الكالسيكية 
 Todor Petrov و  ”الفيولنسال“  آلــة  على 
املعهد  مــع  بالتعاون  ”البيانو“  آلــة  على 

الفرنسي بتونس وذلك باملسرح البلدي
الثقافي يوم الجمعة  ويحتضن املركز 
29 أكـــتـــوبـــر عـــرضـــا مــوســيــقــّيــا بــعــنــوان 
”باب الحديد“ للفنان خالد سالمة بينما 
 30 السبت  يــوم  البلدي  املسرح  يحتضن 
أكــتــوبــر عـــرض مــوســيــقــي لــلــفــنــان مــهــدي 
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عرض مسرحية «سنيغ ايذورار»
 (من أعالي الجبال) 

مهرجان ”Wecasablanca“ يفتتح املوسم الثقافي 
بالدار البيضاء على إيقاعات التراث املوسيقي املغربي

افتتاح املوسم الثقافي الجديد بوالية سوسة بتظاهرة أكتوبر املوسيقي 

قــــدم املـــســـرح الـــجـــهـــوي كـــاتـــب يــاســني 
ملــســرحــيــة  أولـــــيـــــا  عــــرضــــا  بـــتـــيـــزي وزو 
«ســنــيــغ ايـــــــذورار» (مــــن أعـــالـــي الــجــبــال) 
تـــكـــريـــمـــا لـــلـــفـــنـــان املــــــرحــــــوم جـــــمـــــال بــن 

سماعيل و ضحايا الحرائق األخيرة.
وتــعــتــبــر هــــذه املــســرحــيــة، الـــتـــي كتب 
نــصــهــا الــكــاتــب الـــعـــراقـــي فــــالح شـــاكـــر و 
أخــرجــهــا لــلــمــســرح عــقــبــاوي بـــن شــيــخ ، 
«ايــتــران»  أدوارهـــا ممثلو جمعية  و أدى 
نشيد  «بمثابة  اومــالــو،  اليــلــوال  التابعة 
 ، كــدواء شافي ألمــراض عصرنا»  للحب 

وفق ما ذكره السيد عقباوي.

وتــــــروي هــــذه املــســرحــيــة قــصــة إمــــرأة 
فــــقــــدت حـــبـــيـــبـــهـــا خــــــالل الـــــحـــــرب ، قــبــل 
أن تــلــتــقــي خـــــالل فـــتـــرة حــــدادهــــا جــنــي، 
وأمــام  الحياة.  إلــى  أن يعيده  منه  طلبت 
الجني  إكــتــفــى  طــلــبــهــا،  تلبية  إســتــحــالــة 
بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى إســـــتـــــعـــــادة املــــــــــرأة آلخــــر 
تتحول  أن  قــبــل  حبيبها،  مــع  ذكــريــاتــهــا 

عالقتها مع الجني إلى حب مستحيل.
وبــاملــنــاســبــة، كــشــف املــســرح الــجــهــوي 
عـــن بــرنــامــجــه لــشــهــر أكـــتـــوبـــر الـــجـــاري، 
حــيــث يــرتــقــب عـــرض تسعة مــســرحــيــات، 

من بينها ثالثة موجهة لألطفال.

من   “Wecasablanca” مــهــرجــان  يــعــود 
جـــديـــد، مــعــلــنــا انـــطـــالق املـــوســـم الــثــقــافــي 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء عــلــى ايــقــاعــات الــتــراث 
من  الفترة  فــي  وذلــك  املغربي،  املوسيقي 
21 إلــى 24 أكــتــوبــر الــجــاري، فــي حديقة 
Vélodrome الجديدة، داعيا البيضاويني 
ثلة  مــع  بــســهــرات  أيــام   4 لالحتفال طيلة 

من نجوم املوسيقى املغربية.
ويــعــتــبــر هـــــذا الــــحــــدث، الــــــذي ســيــقــام 
شبكات  على  مباشرة  بثه  مع  حضوريا 
 ،Wecasablanca لـــ  االجتماعي  الــتــواصــل 
بعد  أخـــرى  مــرة  الجماهير  للقاء  فــرصــة 
األزمـــــة الــصــحــيــة الــعــاملــيــة الـــتـــي فــرضــت 
قــيــودا عــلــى األنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 

استمرت قرابة عامني.
وحـــســـب بـــــالغ لــلــمــنــظــمــني، فـــــإن هـــذه 
اللحظات ستدشن بقوة العودة الثقافية 
أنـــهـــا ســتــبــصــم عــلــى  كـــمـــا  لــســنــة 2021، 
الذكرى السنوية إلطالق العالمة الترابية 

للحاضرة.
يـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي 24 أكـــتـــوبـــر 2016 
تـــــــم إطـــــــــــالق عــــــالمــــــة املـــــــجـــــــال الـــــتـــــرابـــــي 
هــويــة  تـــجـــســـد  الــــتــــي   ،  Wecasablanca
الـــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء وســــكــــانــــهــــا، وتــعــتــبــر 
للمدينة  الجاذبية  الستراتيجية  قاطرة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، عـــــلـــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص، 
مــــن خـــــالل الــــتــــرويــــج لـــلـــثـــقـــافـــة الــنــشــطــة 

والرياضة في العاصمة االقتصادية.
ولــــالحــــتــــفــــال بــــهــــذه الـــــذكـــــرى وإبـــــــراز 
ستكون  ينبغي،  كما  وزخــمــهــا  أبــعــادهــا 
ستجد  والتي  ومتنوعة،  غنية  البرمجة 
مرجعيتها في الجذور الفنية للمهرجان 
الــتــي تــتــشــكــل مـــن هــويــة الــدارالــبــيــضــاء، 
لـــجـــعـــلـــه حــــدثــــا بـــــني األجــــــيــــــال مــرتــبــطــا 
ارتـــــبـــــاطـــــا وثــــيــــقــــا بــــالــــهــــويــــة املــــتــــعــــددة 

”البيضاوية“.
وســيــتــحــول مــنــتــزه ”فـــيـــلـــودروم“ إلــى 
يلتقي فيها نجوم  للفن واإلبــداع  منصة 
إلى  الــوطــنــيــة،  املوسيقى  يمثلون  كــبــار، 
أصــــوات جــديــدة ستلهب حماس  جــانــب 
األجـــيـــال الــشــابــة، وتــمــنــح دفــعــة جــديــدة 
املغربية.  الفنية  الساحة  على  وإبداعية 
االحتفالية  اللحظة  هــذه  فــإن  وبالتالي، 
ســـتـــكـــون أيـــضـــا تــكــريــمــا رائــــعــــا لــجــمــيــع 

املواهب املغربية.
 “Wecasablanca” مــهــرجــان  وســيــبــث 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم عــبــر مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، مــمــا ســيــســاهــم 
التظاهرة وإشعاعها على  تألق هذه  في 

الصعيد الدولي.
و“الـــــــــــــــــــــــدار الــــــبــــــيــــــضــــــاء لـــلـــتـــنـــشـــيـــط 
املحلية،  للتنمية  شــركــة  والــتــظــاهــرات“، 
تم إنشاؤها عام 2015، ومهمتها تطوير 

الشاملة  الجاذبية  استراتيجية  وتنفيذ 
املحلية  املستويات  الترابي على  للمجال 

والجهوية والدولية.
وللقيام بذلك، تضطلع الدار البيضاء 
مشاريع  بتنفيذ  وللتظاهرات  للتنشيط 
هيكلية، وإدارة البنى التحتية الرياضية 
والثقافية املوكلة إليها، وتنظيم األحداث 
الكبرى في املجاالت الثقافية والرياضية 
واالقــــتــــصــــاديــــة. وهـــــي شـــركـــة مــســاهــمــة 
هم  ومساهموها  عــام،  برأسمال  خاصة 
ــــــدار الـــبـــيـــضـــاء-ســـطـــات،  مــجــلــس جـــهـــة ال
وجماعة ومجلس عمالة الدار البيضاء.

أما WeCasablanca، فهي عالمة ترابية 
تـــشـــاركـــي،  نـــهـــج  الــــنــــور مــــن خــــــالل  رأت 
شــــــارك فـــيـــه الـــفـــاعـــلـــون املـــؤســـســـاتـــيـــون، 
الــكــبــيــرة ،  الــدولــيــة  وممثلو املــجــمــوعــات 
 ، الجمعيات  املــقــاوالت، وممثلو  وأربــاب 
واألســاتــذة ، والــبــاحــثــون ، واملــســؤولــون 
املــنــتــخــبــون وحــتــى الــريــاضــيــون، ويـــراد 
بـــهـــا دفـــــع الــــحــــاضــــرة والـــــرقـــــي بـــهـــا إلـــى 
مـــصـــاف أكـــبـــر املـــــدن األورومـــتـــوســـطـــيـــة، 

وجعلها ”مدينة عاملية“ حقيقية.
ومــن أجــل تجسيد ومــواكــبــة املــشــروع 
البيضاء حاضرة  الدار  املتمثل في جعل 
اقــــتــــصــــاديــــة وثــــقــــافــــيــــة وســــيــــاحــــيــــة فــي 
إفريقيا والعالم، عهدت السلطات لشركة 
الـــدارالـــبـــيـــضـــاء لــلــتــنــشــيــط والــتــظــاهــرات 
بــإنــجــاز مــقــاربــة الــجــاذبــيــة الــتــي سمحت 
بالكشف يوم 24 أكتوبر 2016 عن عالمة 

.Wecasablanca
وتـــم تــبــنــي نــهــج الــجــاذبــيــة هـــذا، وهــو 
األول من نوعه في القارة، من قبل جميع 
ســكــان الـــدار الــبــيــضــاء وجــمــيــع الفاعلني 
مـــن الــقــطــاعــني الــعــمــومــي والــــخــــاص في 

االقتصادية. العاصمة 

180  : العــدد   2021 اكتوبــر   10-09 االحــد   - الســبت 



عــلــى هـــامـــش أحــــــداث مــقــاطــعــة اركــيــز 
وتــداعــيــاتــهــا تــنــتــابــنــي اســتــفــهــامــات من 

قبيل:
هــــل كــــــان املــــتــــظــــاهــــرون األوائــــــــــل غــيــر 
احتجاجهم  فألهم  على صــواب  املخربني 
مــجــلــس الــــــــــوزراء لــيــقــيــل كــــل الــســلــطــات 
اإلداريـــة واألمنية، باإلضافة إلــى رؤســاء 
املـــصـــالـــح الــفــنــيــة فــــي املـــقـــاطـــعـــة املــحــتــج 

شبابها؟
مــــــادام الـــشـــبـــاب وتــظــاهــرتــهــم كــشــفــوا 
الــــخــــلــــل فــــهــــل ســـيـــنـــظـــر الــــقــــضــــاء إلـــيـــهـــم 
الــتــهــم ســتــطــغــى على  أن  أم  كــمــصــلــحــني 

القرائن ؟
هــل أقــيــل فــرد واحـــد مــن سلطة تنظيم 
االتصاالت ؟ على األقــل الشخص املكلف 
الــشــركــات وتــأنــيــبــهــا عــلــى حــالــة  بتنبيه 

الخدمة في اركيز ؟
هــل أحــجــم مجلس الــــوزراء عــن تفعيل 
قــــانــــون إقــــالــــة الـــعـــمـــد مـــثـــال كــمــافــعــل مــع 
لعرفات  عــمــدة  كــان  جميل منصور حــني 

أيام زمان؟ 

هـــــل فـــعـــال مـــــســـــؤول وكـــــالـــــة الـــوثـــائـــق 
املــؤمــنــة قــصــر فــي عمله أم أنـــه دفـــع ثمن 

تخريب مكاتبه من قبل متظاهرين؟
مـــــاذا عـــن الــخــســائــر املــــاديــــة وكــــم هي 
وهل تم تعويض املتضررين من املدنيني 
املساكني الذين رأينا أشياءهم يعبث بها 

بعض املتظاهرين؟
وهــــل تـــم اتـــخـــاذ خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة 
لتفادي أركــزة املــدن املوريتانية األخــرى؛ 
وهل فعال تلقف الرئيس غزواني أحداث 

اركيز كماينبغي؟
فــي موريتانيا  هـــذه  أيــامــنــا  فــي  لعلنا 
مـــابـــعـــد الـــجـــائـــحـــة نـــحـــتـــاج مـــصـــارحـــات 
في  وفصاحة  حصافة  أكثر  ومــطــارحــات 

شؤون البيت الداخلي التنموي.
لــديــنــا فــريــق مــن أشــخــاص مــعــدوديــن 
ومــحــدديــن يــصــرون عــلــى تسيير الــشــأن 
اليومي دون إبــداع وال تخليق؛ تتملكهم 
املتدفقة  الدولية  االستثمارات  من  فوبيا 

وينتظرون املنح السماوية.
البد لبالدنا من التحرر من ربقة فوبيا 

الدين الخارجي.والمبرر لنقص الكهرباء 
واملاء والهاتف في بلد يبلغ تعداد سكانه 

أربعة ماليني نسمة.

لـــقـــد قـــتـــلـــت فـــوبـــيـــا الــــديــــن الـــخـــارجـــي 
مدينة  وقتلت  البلد  فــي  الطاقة  مناطات 
وميناء  االقتصادية  عاصمتنا  انواذيبو 
ومطارها  مهده  في  امليت  العميقة  املياه 
الــــــدولــــــي املــــــــــــوؤود فـــــي مـــــهـــــده؛ وقـــتـــلـــت 
العمالقة  واملنشآتية  الطرقية  املــشــاريــع 
فــي انــواكــشــوط وكــيــفــه وســقــايــة واليـــات 

الشمال األربع.
تحت ذريعة البحث عن شراكة عمومية 
أبــــدا؛ فغابت  الــنــور  تـــرى  لــن  خصوصية 
فرص العمل باآلالف ولم يستطع القطاع 
الــــخــــاص اإلقـــــــالع بـــعـــد املــــــوت الـــســـريـــري 

الناجم عن الجائحة.
إن لــم يظهر فــريــق جــديــد يطبق رؤيــة 
جـــديـــدة ويــجــلــب املــــال الــخــارجــي الــوفــيــر 
حتى ولو كان دينا؛ على أعتاب منتصف 
املـــامـــوريـــة فــســنــظــل أمــــام فــريــق حــكــومــي 
يـــســـيـــر الــــــدولــــــة كــــمــــا تـــســـيـــر الــــعــــائــــالت 
واملــــــحــــــالت الــــتــــجــــاريــــة؛ يــــضــــع فـــضـــالت 
الــطــعــام فــي الــثــالجــة عــلــى امـــل تسخينه 

الحقا واستعماله مجددا.

ولــد الــغــزوانــي على مفترق طــرق فإما 
التنموي  الــشــأن  فــي  لــلــرتــابــة  أن يخضع 
املــال الخارجي؛ ويركز على  والــوجــل من 
التنمية  حساب  على  السياسي  تــشــاوره 
فتضيع عليه فــرصــة الــخــلــود إلــى األبــد؛ 
وإمـــــا أن يـــحـــول الـــبـــالد إلــــى خــلــيــة نحل 
ملموسا  سياسيا  خــمــرا  عسلها  يعصر 

ومحسوسا في نهاية مأموريته.
نحتاج قرارا سياسيا يكفر بمسكنات 
ابريتون وودز وتعهدات ماقبل التطبيع 

شبه الجماعي وكورونا.
ونـــحـــتـــاج أكـــثـــر لـــعـــدم االعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــــطــــرق الــكــالســيــكــيــة فــــي رفـــــع اإلشـــكـــال 

التنموي الكالسيكي.
فكل شيء مكبل في موريتانيا بسبب 
زمـــرة مــن قــصــار النظر تعد على رؤوس 
األصـــابـــع تــمــنــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة من 
وضــــع أحـــجـــار األســـــس ملـــا يــنــفــع الــنــاس 
فــي األرض وتــجــره وتجرنا جرا  ويمكث 
ألركـــــــزات ارتــجــاجــيــة إضـــافـــيـــة؛ فــهــل من 

مدكر ؟

إن الــنــســاء و الـــرجـــال الــذيــن ينهضون 
بــمــهــمــة الــتــدريــس و أخــــص بــالــذكــر ذوي 
الـــكـــفـــاءات الـــتـــربـــويـــة و الــبــيــداغــوجــيــة و 
املــنــهــجــيــة ، يــشــكــلــون أهــــم شــخــصــيــة في 
الــدول  لها  تولي  و  اإلنسانية  املجتمعات 
الكبير  اإلهتمام  الوطنية  أو  الديمقراطية 
لطرائقه  املستمر  التحيني  و  التكوين  فــي 
و األســـالـــيـــب األكـــثـــر نــجــاعــة فـــي تحقيق 
تــعــلــيــم مــتــمــيــز مـــن حــيــث الــكــم و الــكــيــف . 
إذا كـــان الــنــهــوض الــحــضــاري يــقــوم على 
تنشئة األجيال الصاعدة وفق تعليم رفيع 
فــإن ذلــك ينطوي ال محالة على  املستوى 
ا  بــدًء الصميمية  بقضاياه  الـــدول  إهتمام 
التربية و ما تقتضيه  التعليم و  بفلسفة 
الضرورية  األدوات  و  الوسائل  توفير  من 
إلنجاح العملية التعليمية و تعميمها في 
ربوع الدولة الوطنية التي يجب أن تسهر 
تــنــام على ضمان  بعناية فائقة و عــني ال 
نــجــاحــهــا فــي املــــدن و الــقــرى و املـــداشـــر و 
أمــانــة مقدسة تــراعــى فيها الدولة  جعلها 
الحماية الكاملة ألبنائها - بوصفهم ثروة 
املستقبل - باملتابعة و املسائلة و استصدار 
الدولة  فيها  تتابع  ملزمة  قوانني صارمة 
جميع األسر لتنفيذ هذه املهمة و التفاني 

في انجازها على أكمل وجه ممكن . 
إن اإلجـــــــــراء الـــقـــانـــونـــي بـــــإلـــــزام جــمــيــع 
األطفال الذين بلغوا سن التمدرس يجعل 
اآلبــاء و أولياء التالميذ ملزمني بضرورة 
متابعة أطفالهم للتمدرس ، و هذا هو ما 
للقضاء على  املتوسط  املــدى  يسمح على 
ظاهرة األمية و هو ما يغني في ذات الوقت 
عملية تطوير التنمية البشرية و تسريع 

وتيرتها التنموية .
التعليمية  الــعــمــلــيــة  إنـــجـــاح  أن  شـــك  ال 
املــدرســني و  التربوية تتوقف على تمكني 
املــدرســات مــن إنــجــاز أعمالهم فــي ظــروف 
حياتية ميسورة ، و ال يكون ذلــك ممكنا 
إال بــتــقــريــب املـــدرســـة لــكــل مـــن الــتــلــمــيــذ و 
األســـتـــاذ عــلــى حـــد ســـــواء مـــع مــنــح أجـــور 

مقبولة تضمن التمتع بالقوة الشرائية و 
الــرخــاء اإلقتصادي و ما  بالتالي تحقيق 
يعني ذلـــك مــن إمــكــانــيــة التمتع بــالــلــوازم 
الضرورية التي تحقق التحيني العلمي و 
املنمهحي بماهو األس الفارق في مسألة 
املطلوبة  املــردوديــة  إن   . املستمر  التكوين 
من منظومة التعليم ال تكون قابلة للتحقق 
الـــدولـــة مــن هيبة و مكانة  عــنــدمــا تسقط 
املــعــلــم مــن خـــالل كــل أشــكــال اإلهـــانـــة التي 
طالت كل األفــواج التي إلتحقت  بالتعليم 
طيلة أكــثــر مــن ستة عــقــود ، و لقد سجل 
التاريخ أن كل فــوج عانى األمرين قبل أن 
تتم تسوية الوضعية اإلدارية و القانونية 
، و هــذا يعد أحــد أشكال التنكيل و الحط 
املنهجي املقصود من مكانة املدرس ؛ و إذا 
إنتهى املسلسل السياسي بصياغة قوانني 
غــيــر شــرعــيــة و ذلـــك بــفــصــل الــتــكــويــن عن 
الوظيفة العمومية و تزيل مخطط التعاقد 
الذي ينسف القوانني املنظمة للشغل ، فإن 
هذه التدابير املجحفة في حق املعلم تعد 
التحقير العملي " الحكرة " لرجال التعليم 
و ذلك يهدف إلى تقويض القيم األخالقية و 
قلب ميزانها املعياري بحيث تصبح القيم 
املــاديــة أكبر شأنا من القيم األخالقية ، و 
هذه هي الصيغ التي تعمل اآللة اإلعالمية 
بــمــا فـــي ذلــــك املــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة للعمل 
إهانة  بالتالي  الــقــدوات و  كــل  على نسف 
املعلم و الحط العملي من قيمته و مكانته 
اإلجتماعية و ينطبق هذا التوصيف على 
قيمة كل من األم و األب و العالم و اإلمــام 
و يحدث ذلك عنوة و قصدية مبالغ فيها 
بــالــصــوت و الـــصـــورة أمــــام أنـــظـــار الــعــالــم 
بالرغم أن العالم برمته يدعو إلى إحترام 

حقوق اإلنسان و كرامته . 
إن الــســيــاســات الــتــي أتــبــعــت فــي الــشــأن 
الــتــعــلــيــمــي عــمــلــت عــلــى ســحــق املــعــلــمــة و 
املــعــلــم و جـــردتـــهـــم مـــن حــقــوقــهــم املــدنــيــة 
و املــهــنــيــة و أهــانــتــهــم بــأفــظــع األســالــيــب 
دون مراعاة لعملهم الشريف و املقدس و 

الــتــي ينهضون بها في  الخطيرة  األمــانــة 
إعداد النشء و التي إذا لم تتم في الظروف 
الطبيعية و الصحية ينتج عنها إخالالت 
خطيرة تعمل على تعميق مظاهر التخلف 

اإلجتماعي . 
لــقــد ضــاعــت حــقــوق الــطــفــولــة ملـــا ضــاع 
التكريم لكونه يقوم بأنبل  حق املعلم في 
مهمة و هــي تربية األجــيــال الصاعدة ، و 
إن مثل هــذا الضياع ال يحدث حقا إال في 
الدول املارقة التي ال يعمل فيها املسؤولون 
وفقا للروح الوطنية و قيمها الديمقراطية 
/ مقاصد الشريعة النبيلة . إن األمر يجعل 
الوطن املغاربي و كل أقطار األمة اإلسالمية 
تسقط في املعظم األعم في كارثة تضارب 
القيم ، و إذا لم تراعى بني الحدود املثلى 
للقيم األخالقية العليا التي ينتظم ضمنها 
اإلجـــتـــمـــاع اإلنـــســـانـــي فــــي تــنــاغــم يــراعــي 
اإلجتماعية  الــعــدالــة  و  اإلنــصــاف  تحقيق 
بــحــيــث ال يــظــلــم الــتــالمــيــذ و الــطــلــبــة في 
تلقي تعليم ذو جـــودة عــالــيــة  و إنصاف 
املعلمة و األستاذ في نيل حقوقهما املادية 

و الــقــانــونــيــة و ربــــط الــجــمــيــع رؤســــــاء و 
املسؤوليات باملساءلة  أداء  مرؤوسني في 
و املحاسبة الصارمة و اإلحتكام للقوانني 
. إن  التربوية  املنظمة للعملية التعليمية 
اإلهانات املتكررة في حق املعلم و األساتذة 
و آخــــرهــــا مــــا ظـــهـــر عـــالنـــيـــة بـــالـــصـــوت و 
الــــصــــورة و الـــــذي يـــوثـــق الـــعـــار و املــهــانــة 
األســتــاذة و تجريد  فــي سحل  التاريخية 
األســـــتـــــاذات مـــن مــالبــســهــن وفـــقـــا لــتــنــزيــل 
بروتوكول التعامل مع أخطر املجرمني من 
حيث هــو تعنيف و تحقير و جــزر مهني 
يمثل أحـــد املــظــالــم االجــتــمــاعــيــة العظيمة 
التي تداس فيها أوال و قبل كل شيء كرامة 
املعلم  قيمة  يــتــم تسفيه  أن  قــبــل  اإلنـــســـان 
كناقل للقيم األخالقية للنشء ، كيف يعقل 
الحط من قيمة املعلم و األستاذ و دورهما 
التنشئة اإلجتماعية في  املشاركة في  في 
أبــعــادهــا األخــالقــيــة و قــيــمــهــا اإليــجــابــيــة 
مــن قبيل الــعــدالــة و اإلنــصــاف و اإلحــتــرام 
و الـــوقـــار و إعـــطـــاء كـــل ذي حـــق حــقــه ، و 
هنا تتم عملية إجــرام غير مسبوقة باسم 
تــخــريــج و طــبــخ قـــوانـــني مــجــحــفــة و غير 
عـــادلـــة يــتــم تــنــزيــل قــــوات األمــــن بمختلف 
تشكيالتها و التي تــم إعــدادهــا مــن طرف 
املربيني ذاتهم عبر سنني طويلة و يؤتى 
التنكيل  و  الــضــرب  بجرائم  ليقوموا  بهم 
الــســحــل فــي حــق معلمني و معلمات و  و 
أساتذة و أستاذات كانوا باألمس القريب 
يعلمون هـــؤالء الــجــالديــن الــذيــن يفترض 
فيهم أن يكونوا فقط صمام األمن و األمان 
و لــيــس الـــتـــرويـــع و الــتــرهــيــب و الــبــطــش 
لــشــيء إال ألنــهــم أرادوا اإلحــتــجــاج و  ؛ ال 
الــتــظــاهــر و التعبير عــلــى ضــــرورة إلــتــزام 
الدولة بإعطائهم جميع حقوقهم املدنية و 
القانونية و إسقاط كل القوانني التي يتم 
فبركتها للتضييق على التعليم و رجاله 
و إهــانــتــهــم عــلــى املـــأل و أمـــام الــــرأي الــعــام 

الوطني و العاملي .
كـــيـــف نــحــتــفــي بـــعـــيـــد املـــعـــلـــم و مــهــنــة 

املعلمات  نــقــوم بتكريم  الــتــدريــس و كيف 
و األســــاتــــذة و لــقــد صــــــودرت الــكــثــيــر من 
حقوقهم املدنية و القانونية و بدأ التعامل 
بــنــاًء على  الدهماء  و  الغوغاء  معهم مثل 
مـــقـــاس فــلــســفــة الـــــرق أو الــعــنــصــريــة عند 
املستعمر و األبارتايد ، و هذا يجعل قيم 
املوجهني  بــوصــفــهــم  املــعــلــم  و  األب  و  األم 
الــتــربــويــني الــذيــن يــتــخــذون بمثابة قــدوة 
بــوعــي و دون وعـــي لـــدى الــنــاشــئــة يسقط 
في أعني املتعلمني و الشعب قاطبة عندما 
يسحقون تحت الضرب العنيف بالهراوات 

و العصي أمام أنظار العالم .
إن الــــــدولــــــة املــــــارقــــــة تـــعـــمـــل مـــــن خـــالل 
مــؤســســات لــتــهــدم الــقــيــم الــعــلــيــا و تجعل 
خطاب شطط في استعمال القوة هو املعيار 
الـــذي تــعــالــج بــه املــشــكــالت اإلجــتــمــاعــيــة و 
هــذا ال يستقيم مهما تحامل اإلعــالم على 
مــــدار الــســاعــة فــي تــســويــق صــــورة التقدم 
و اإلزدهـــــار و الــشــعــارات الــطــنــانــة و التي 
تشكل لدى عموم الشعوب املغاربية مجرد 
سمفونية و أسطوانة تحاول التستر على 
الــواقــع املـــزري للمعلم و التلميذ فكالهما 
فــي ظــــروف قــاســيــة و غــيــر صحية ، و إن 
عــدم الرجوع إلــى تغييرها بشكل جــدي و 
في أسرع وقت ممكن فإن الشعب و الدولة 
املسدود  النفق  إلــى  البوصلة  بهما  تتجه 
و هذا من النذر التي حذرنا منها العلماء 
العظماء من قبيل رجال علم املستقبليات 
املشهورين عامليا و نذكر منهم على سبيل 
املـــثـــال ال الــحــصــر املـــهـــدي املـــنـــجـــرة ، كما 
الذين  العلماء  مــن  للعديد  اإلحــالــة  يمكن 
رســـمـــوا و أنــــــاروا الــطــريــق أمــــام الــشــعــوب 
اإلسالمية و لعل الرجوع لصوت العقل و 
العلم و الحكمة و تهذيب الفكر السياسي 
الحق  سيعيد  العقالنية  على  تأسيسه  و 
للمعلم و وظيفة التدريس و رسالة التعليم 

في خوض املعركة الحضارية .

هـــــــذا نـــــص آخـــــــر مـــــن جـــمـــلـــة نـــصـــوص 
كــتــبــتــهــا قـــبـــل ســــنــــوات عــــديــــدة قـــبـــل زمـــن 
الفايسبوك، توخيت فيها تيسير العبارة 
والتركيب واالختصار وعدم اإلطالة، أجد 
ها مازالت قابلة للقراءة  سأنشرها كما 

ّ
أن

كتبتها دون تغيير فيها تباعا  من خالل 
صفحتي هـــذه ويــســّرنــي إطــالعــكــم عليها 

وتفاعلكم : 
---------------------------------------

التابو املسكوت عنه 
ــابــو مـــرادفـــا لــهــا غير 

ّ
ال أجـــد ملــفــردة الــت

العام  الخطاب  فــي  " املسكوت عنه  مــرّكــب 
الــخــوض فيه بشكل  أو بــاألحــرى املمنوع 
العام لتشّكل  الفضاء  مسبق ما قبلّي في 
ابو بهذا التعريف وظائف 

ّ
الخطاب" ، و للت

و أدوار هــاّمــة و خــطــيــرة فــي تــشــّكــل بنى 
العالقات على مستوى اجتماعي، أخالقي 
و نــفــســي و حـــتـــى ســمــاتــهــا الــثــقــافــيــة و 
تداعياتها في الخطاب السياسي. من بني 

ــابــوهــات 
ّ
هـــذه الــوظــائــف الــتــي تــؤّديــهــا الــت

و تــقــوم بــهــا مـــن خــــالل ســيــاق اجــتــمــاعــي 
و ثــقــافــي مــعــّني يــوجــدهــا و يــرعــاهــا، هو 
املحافظة على راهنّية و هيمنة واقع سائد 
يحمل فــي داخــلــه تــنــاقــضــات و تــضــاّدات 

ها دون تجاوز ذاتّي.
ّ
يعجز عن حل

ــابــو هنا يــكــّرس اســتــقــرارا ممّوها 
ّ
فــالــت

لبنى معّينة مهيمنة على الواقع و يخفي 
اهتزازها و تهافتها و عدم تماسكها، فهو 
يبدو هنا كاملسّكن لآلالم في حال اإلصابة 
بــمــرض عــضــال دون طــلــب الــشــفــاء. و من 
ــابــو فــي هـــذا املــقــام تأتي 

ّ
أشـــّد خــصــوم الــت

اإلصبع  و وضـــع  العلنّية  املــصــارحــة  هنا 
على الجرح مباشرة دون تورية أو تمويه. 
ابو خطوط دفاع أمامية تمنع و تعيق 

ّ
للت

العلنّية،  املــكــاشــفــة  املــصــارحــة و  حــصــول 
تتلّبس أحيانا لبوس األخــالق و األعــراف 
و الــعــادات ووجــوب الصمود دفاعا عنها 
و املحافظة عليها و تحمي أحيانا أخرى 
مـــن اإلحـــســـاس بــالــخــوف مـــن الـــوقـــوع في 

الــخــطــيــئــة و مــــن الــــتــــعــــّرض لـــإلهـــانـــة أو 
االستصغار في أنظار اآلخرين.

 مــــــن أبـــــــــرز األجـــــــهـــــــزة الــــدفــــاعــــيــــة 
ّ

لـــــعـــــل
ـــابـــو و املـــكـــّرســـة الســـتـــمـــرار بــقــائــه 

ّ
عـــن الـــت

و هــيــمــنــتــه هـــــي عــــقــــدة الـــــذنـــــب و عـــقـــدة 
 الثانية تلعب دورا أكثر 

ّ
الفضيحة، و لعل

حضورا و تأثيرا في املجتمعات الشرقية 
(مسلمني  االــعــربــيــة  املجتمعات  فيها  بما 
ـــهـــا 

ّ
و مــســيــحــيــني) املـــتـــســـمـــة عـــمـــومـــا بـــأن

مجتمعات محافظة اجتماعّيا و ثقافّيا. و 
ابو 

ّ
أقتصر هنا في هذا املقام على تناول الت

على مستوى استقراء الواقع االجتماعي و 
العالقات املشّكلة له و املتشّكلة فيه.

كتعبير  االجتماعية  الــعــالقــات   
ّ
أن أرى 

و انعكاس ملجموعة ُبنى قيمّية و ذهنّية 
و نــفــســّيــة مــهــيــمــنــة و مــســتــحــكــمــة يمكن 
ـــرا ذا أهــمــيــة ملـــا يــمــكــن أن 

ّ
أن تعتبر مـــؤش

نــعــّبــر عــنــه بــالــتــنــمــيــة الــبــشــريــة مـــن حيث 
أهــّم أوجهها. فالظواهر االجتماعية  أحــد 
بوعي  تناولها  عند  تكشف  السلوكية  و 
بــتــروٍّ عــن مجموع هذه  ف عندها 

ّ
التوق و 

الُبنى القيمّية و النفسية و الذهنية التي 

تعّبر عنها.
قة بعناوين 

ّ
فاملواضيع و الثيمات املتعل

مــثــل الــــديــــن، املـــــــرأة ، الـــجـــنـــس، الــعــنــف و 
غــيــرهــا فـــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة تكشف 
ــف عــنــدهــا و تــأّمــلــهــا عــن عمق 

ّ
عــنــد الــتــوق

ر التي تسود املجتمع 
ّ
األزمة و حالة التوت

ُبــنــى تقليدّية من  الـــذي تتجاذبه  الــعــربــي 
جــهــة بــمــا تــحــمــلــه مـــن قــيــم و مــفــاهــيــم، و 
مظاهر حداثية من جهة أخرى بما تفرضه 
مــن تــبــعــات و تــأثــيــرات عــلــى هـــذه الــُبــنــى. 
مجملها  فــي  بقيت  العربية  فاملجتمعات 
ُبنى عالقات  ر بني 

ّ
في حالة تأرجح متوت

فيما  متداخلة  حــداثــيــة  أخـــرى  و  تقليدية 
بينها يصعب تعريفها، فال هي تقليدية 
باقية على حالها و ال هي حديثة حققت 
نقلتها التحديثية على جميع املستويات.

ــابــو وظيفة هاّمة 
ّ
هنا يـــؤّدي مــرّكــب الــت

ر و الفصام 
ّ
في املحافظة على حالة التوت

الــبــنــيــوي هـــــذه الـــتـــي تـــســـود املــجــتــمــعــات 
العربية.
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قضايا وآراء
رسائل اركيز    

بأية حال عدت يا عيد المعلم ؟

التابو المسكوت عنه 

إسماعيل ولد الشيخ سيديا

سليمان شاهي الدين 

د. جمال الدين بن عبد الجليل
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ثقافة

الذاكرة  المغاربية

كــثــيــرة هـــي الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
التي دفعت ثمن مواقفها غاليا؛ مصير  
الــبــعــض مــنــهــا كــــان أســـــوأ مـــن املــتــوقــع، 
الكشف  اليوم  إلى  لم يستطع أحد  حيث 
عن هوية القاتل املجهول، بعضها اآلخر 
ُعــــــِرف الـــقـــاتـــل لــكــن بــقــيــت تــتــمــة الــقــصــة 
غـــامـــضـــة. ولــــعــــل أشـــهـــرهـــا االغـــتـــيـــاالت 
الــســيــاســيــة فــي الــتــاريــخ، تــلــك الــتــي راح 
والثالثون  الخامس  الرئيس  ضحيتها 
لــــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة، جـــون 
املــســتــوى  وعـــلـــى   ،1963 كــيــنــيــدي ســنــة 
الـــعـــربـــي ال يـــــزال اغـــتـــيـــال املـــلـــك األردنـــــي 
والـــرئـــيـــس   1951 ســـنـــة  األول  الـــلـــه  عـــبـــد 
14فبراير  يــوم  الحريري  رفيق  اللبناني 
أمـــا  الـــغـــمـــوض.  حــولــهــمــا  يـــلـــف  2005؛  
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد املـــــغـــــاربـــــي، فــــقــــد شــكــل 
اخــتــفــاء املـــعـــارض االشــتــراكــي املــغــربــي، 
لغزا محيرا،   1965 بنبركة، سنة  املهدي 
كــمــا شـــابـــت شــبــهــات حــــول الـــوفـــاة غير 
الــطــبــيــعــيــة لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري هـــواري 
بــومــديــن، فــيــمــا ال يــــزال الــغــمــوض سيد 
املــــوقــــف حـــــول  دواعـــــــي اغـــتـــيـــال رئــيــس 
جــــزائــــري آخــــر وهــــو  مــحــمــد بــوضــيــاف 

سنة 1992، رميا بالرصاص.
حــكــايــة املـــعـــارض املــوريــتــاتــي محمد 
فــال ولــد عمير، أو "أمير الــتــرازة"، أشبه 
إلــــى الـــحـــاالت الــســابــقــة، وإن كــانــت أقــل 
الضوضاء  من  تنل نصيبها  ولــم  شهرة 
االعــــالمــــي، وتــــم إقـــبـــار قــضــيــتــه دون أن 
يــعــرف املــوريــتــانــيــني، حــتــى يــومــنــا هــذا، 

حقيقة ماجرى.
ولــد محمد فــال ولــد عمير سنة 1920 
بــمــديــنــة املــــــذرذرة  بـــواليـــة الــــتــــزارة غير 
لقب  نــواكــشــوط،  العاصمة  عــن  البعيدة 
الذي  للطرف  زعيما  كــان  لكونه  باألمير 
كان يحكم إمارة الترازة. وكان مناهضا 
دعم  الــذي  الفرنسي  لالستعمار  شــرســا 
املطالبة  على  وحرضهم  عمومته  أبــنــاء 

في أحقيتهم بحكم االمارة.
بـــعـــد اســـتـــقـــالل مـــوريـــتـــانـــيـــا يـــــوم 28 
داداه  ولــد  املــخــتــار  1960، وصـــار  نونبر 
أول رئـــيـــس لـــهـــا، تـــحـــول ولــــد عــمــيــر من 
إلى معارض لنظام  معارض للمستعمر 
الـــلـــجـــوء  نـــحـــو  دفــــعــــه  مـــمـــا  داداه،  ولــــــد 
الــســيــاســي ســنــة 1963 إلـــى املــغــرب، لكن 
ليواصل  إلى موريتانيا  ما عاد  سرعان 
في  للحكم  املــنــاهــض  السياسي  نشاطه 
الــزج به في  موريتانيا، وكــان ذلــك وراء 
الــبــالد إلى  العيون غــرب  بــواليــة  السجن 
حــني وفــاتــه بــشــكــل مــفــاجــئ ســنــة 1965، 
بعد نقله إلى أحد مستسفيات العاصمة 
تقول  روايــات  دكــار؛ وهناك  السينغالية 
إنه توفي قبل ذلك، وأن نقله للمستشفى 
فـــعـــل شــعــبــيــة  تـــــفـــــادي ردة  بـــغـــيـــة  كــــــان 
غــاضــبــة، ملــا لــفــال ولـــد عــمــيــر مــن مكانة 
كبيرة لدى شريحة واسعة من املجتمع.

ونــقــلــت جــريــدة "زهــــرة شــنــقــيــط"، عن 
الـــبـــاحـــث املـــوريـــتـــانـــي، ســـيـــد أعـــمـــر ولـــد 
الفرنسيني  الــســفــراء  أحـــد  قـــول  شيخنا، 
الـــرئـــيـــس  إن  بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا  الــــســــابــــقــــني 
داداه،  ولــد  املختار  األســبــق،  املوريتاني 
كان قلقا من إندالع حرب أهلية بالبلد، 
فـــور اإلعــــالن عــن وفـــاة املـــعـــارض محمد 
فال ولد عمير، فقرر نقله إلى املستشفى 

ثم إعالن وفاته.
وأورد الــبــاحــث املــوريــتــانــي املــعــروف، 
تفاصيل  الــفــرنــســي،  السفير  لــســان  على 
ولـــد عمير،  فـــال  حــيــاة محمد  عــن  مهمة 
جاء فيها أن الرئيس املوريتاني املختار 
ولـــد داداه، وضـــع مــعــارضــه فــي االقــامــة 
املــغــرب، وبعد  من  فــور رجوعه  الجبرية 

ســنــتــني اتــصــل الــرئــيــس بــالــســفــيــر، ذات 
ب"أمـــــــر  لـــيـــخـــبـــره   ،1965 ســــنــــة  مـــــســـــاء 
مــســتــعــجــل"، ولـــم يــكــن هـــذا األمــــر ســوى 
خـــبـــر وفـــــــاة املـــــعـــــارض املـــعـــتـــقـــل مــحــمــد 
"مـــضـــاعـــفـــات  بـــســـبـــب  عمير،   ولـــــد  فـــــال 
الطبيب  النقيب  وشهد  بالكبد  إصابته 
بـــذلـــك"، لــكــن الــســفــيــر الــفــرنــســي راودتــــه 
املوريتاني  الرئيس  روايـــة  حــول  شكوك 
وقـــال "لــقــد اســتــغــربــت املـــوت بــالــكــبــد ملن 
اليــتــعــاطــى الـــخـــمـــر، وأخـــبـــرنـــي املــخــتــار 
بـــأنـــه عــنــدمــا يــنــتــشــر خــبــر مــــوت االمــيــر 
فـــي إقـــامـــة جــبــريــة لـــن يـــصـــدق أحــــد أنــه 

مــــات بــشــكــل طــبــيــعــي وســيــعــتــقــد نصف 
أو  مــات مسموما  الــرجــل  أن  مــوريــتــانــيــا 
قتل وهذه الشائعات قد تكون سببا في 

اندالع حرب أهلية".
وكـــــشـــــف الــــرئــــيــــس املـــــوريـــــتـــــانـــــي أنــــه 
الرئيس  موافقة  الليلة،  نفس  فــي  طلب، 
الــســيــنــغــالــي ســـيـــدار ســـيـــنـــغـــور، لــقــبــول 
نــقــل الــجــثــمــان إلــى الــســنــغــال وتــم إيــقــاظ 
األطــــبــــاء الـــعـــســـكـــريـــني فــــي ســـــان لــويــس 
(أندر) باعتبارها األقرب إلى موريتانيا. 
وفـــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر انـــتـــظـــمـــوا لــنــقــل 
الــجــثــمــان فــي طــائــرة صــغــيــرة إلـــى ســان 

لــويــس إلعـــالن وفــاتــه بشكل رســمــي من 
هناك ،حيث أعلن املستشفى أن املريض 
وصــــل فـــي حـــالـــة حـــرجـــة وتـــوفـــي هــنــاك، 
وقد تم هذا اإلعالن عن موته بعد مضي 
24 ســاعــة عــلــى وفــاتــه وبــذلــك تــم تــفــادي 

الحرب األهلية.
ورغــــــــــــــم هـــــــــــذه الــــــحــــــقــــــائــــــق املـــــثـــــيـــــرة 
املوريتانية،  السلطات  فــإن  والــخــطــيــرة، 
لـــم تــفــتــح يـــومـــا تــحــقــيــقــا فـــي مــالبــســات 
السياسيني  املعارضني  أشهر  أحد  وفــاة 
املغربية  بالعاصمة  شــارع  يحمل  الــذي 
الــــربــــاط اســـمـــه ( شـــــارع فــــال ولــــد عــمــيــر 

أيـــضـــا،  فــــي ســـنـــة 2017  أكـــــــــدال).  بـــحـــي 
تــداولــت مــواقــع الــكــتــرونــيــة مــوريــتــانــيــة، 
وثــيــقــة يــصــعــب الــتــحــقــق مـــن صــحــتــهــا، 
عـــــبـــــارة عـــــن "وصــــــيــــــة" كـــتـــبـــهـــا الــــراحــــل 
وتـــتـــضـــمـــن مــــعــــلــــومــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
عـــن ظــــروف اعــتــقــالــه، مــتــهــمــا أطـــرافـــا لم 
يذكرها باالسم بالوقوف وراء معاناته، 
ورغـــــم أن الــوثــيــقــة "الـــوصـــيـــة" ضــعــيــفــة 
املصدر؛ إال أن السلطات املوريتانية، لم 
تفتح تحقيقا في فحواها، بحكم طبيعة 
املعلومات الخطيرة وغير املسبوقة التي 
املكتوبة  الوثيقة  فــي  وجـــاء  تتضمنها؛ 
بــخــط تــقــلــيــدي وتــحــمــل تــوقــيــع فـــال ولــد 
عمير "بسم الله الرحمن االرحيم وصلى 
الله على نبيه الكريم.. كلمة موجهة إلى 
أولــئــك الــذيــن شــاركــوا فــي إلــقــاء القبض 
علي ثم السجن الــذي أدى بي إلى املوت 
أقـــول لــهــم إنــهــم مــديــنــون بــنــفــس مؤمنة 
حــقــا تــشــهــد أن ال إلــــه إال الـــلـــه وحـــــده ال 
ورســـولـــه  عـــبـــده  محمدا   وأن  لـــه  شـــريـــك 
ونــؤمــن بــكــتــبــه املــنــزلــة وبــرســلــه إجــمــاال 
وها  القيامة  وبيوم  تفصيال  وببعضهم 
أنا أنتظركم دائما بروحي لدى املحكمة 
الــعــلــيــا حــيــث الــحــكــم هــو الــلــه والــشــهــود 

املالئكة".
 

" البوليساريو" تطعن ولد عمير
 في عقر داره

 
جـــبـــهـــة  ســــقــــطــــت   ،2018 ســـــنـــــة  فـــــــي 
"الــــبــــولــــيــــســــاريــــو" فـــــي خـــطـــأ جـــســـيـــم ال 
يـــغـــتـــفـــر، حــــني طـــعـــن "وزيــــــــر خـــارجـــيـــة" 
الجبهة في مسار رموز موريتانيا، ومن 
بــيــنــهــم املـــعـــارض فــــال ولــــد عــمــيــر، حني 

وصفهم ب"الخونة والعمالء".
ـــــد الـــســـالـــك"  وأثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات "ول
غـــــضـــــب املـــــــســـــــؤولـــــــني املـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــني، 
خصوصا وأنه أطلق اتهاماته بالعمالة 
دارهــا، وبالضبط  البلد، في عقر  لرموز 
خالل ندوة صحفية على هامش أشغال 
الـــقـــمـــة االفـــريـــقـــيـــة املــنــظــمــة بــالــعــاصــمــة 

نواكشوط.
وعــــوض أن يــجــيــب مـــســـؤول الــجــبــهــة 
عــن اســتــفــســارات الــصــحــفــي املــوريــتــانــي 
ولد زيدان، مراسل قناة "امليادين"، حول 
مصطفى  الصحراوي  الناشط  اضطهاد 
"البوليساريو"  ومنعته  مــولــود  ســيــدي 
من زيارة عائلته بسبب مواقفه املناوئة 
للجبهة؛ تهرب عن سؤال الصحفي وبدأ، 
رموز  مهاجمة  في  الغرابة،  يثير  بشكل 
مــوريــتــانــيــا ، وقـــال إنــهــا "تــخــون بلدها 
لــصــالــح املــــغــــرب"، وســــارعــــت الــحــكــومــة 
ناطقها  شخص  فــي  آنـــذاك،  املوريتانية 
وأكــدت  الجبهة  على  الــرد  إلــى  الرسمي، 
في  التاريخية  الشخصيات  "مــواقــف  أن 
البلد شــأن داخــلــي، وال مــجــال لآلخرين 
الوطنية  الشخصيات  وتقييم  رصد  في 
ومـــا إذا كــانــت قــد أخــطــأت فــي مواقفها 

السياسية".
وأكـــدت أن "املــوريــتــانــيــني وحــدهــم من 
يــحــق لــهــم تــقــيــيــم األفـــعـــال الـــصـــادرة عن 
الشخصيات التي اتهمها وزير خارجية 
السالك،  البوليساريو، محمد سالم ولد 
بـــ"الــخــيــانــة""، مــضــيــفــة أن "أحـــمـــدو ولــد 
حرمة ولد ببانه ومحمد فال ولد عمير 
بـــابـــه.. شخصيات  والـــــداي ولـــد ســيــدي 
املوريتانيني  لغير  يحق  وال  موريتانية 
تعرض  الـــذي  الضغط  ودفـــع  تقييمها". 
لــــه " ولــــــد الــــســــالــــك" إلــــــى الــــتــــراجــــع عــن 
تـــصـــريـــحـــاتـــه واالعــــــــتــــــــذار، فـــــي مـــؤتـــمـــر 

صحفي مماثل.
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في أغسطس آب من العام املاضي تلقت 
أبـــرز محامي  مــن  وهــي  فيونا شاكلتون 
في  عاجلة  مكاملة  بريطانيا  فــي  الــطــالق 
الليل من شيري بلير  ساعة متأخرة من 
زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير.

قـــالـــت شـــيـــري بـــلـــيـــر، وهـــــي مــــن كــبــار 
املـــحـــامـــني فــــي مــــجــــال حــــقــــوق اإلنــــســــان، 
لشاكلتون إن هاتف األخيرة ربما يكون 
قد تعرض لالختراق مع هاتف موكلتها 

األميرة األردنية هيا بنت الحسني.
وتـــبـــني أحــــكــــام قــضــائــيــة أن االثــنــتــني 
ذلك  بعد  حــــوارات  مــن  دار  فيما  اعتقدتا 
أنــه ال يــوجــد ســوى تفسير واحـــد لألمر: 
فقد كانت شاكلتون محامية األميرة هيا 
في نزاع مرير على الحضانة مع زوجها 
الـــســـابـــق حـــاكـــم دبــــي الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم وأنه يقف وراء االختراق.

ويـــــــــوم األربـــــــعـــــــاء وبـــــعـــــد رفـــــــع قـــيـــود 
ـــشـــرت األحــــكــــام الـــتـــي أصـــدرهـــا 

ُ
الــنــشــر ن

قــاض بريطاني رفــيــع املــقــام وجـــاء فيها 
أن الــشــيــخ مــحــمــد وراء اخـــتـــراق هــواتــف 
زوجـــتـــه الــســابــقــة وهــــواتــــف مــحــامــيــتــهــا 

وفريقها األمني.
بها  تمت  الــتــي  الكيفية  تتبع  ويــرســم 
عملية االخــتــراق بناء على شــهــادة أدلــى 
بــهــا خــبــيــر وراء أبــــــواب مــغــلــقــة ومــئــات 
الصفحات من الوثائق القضائية صورة 
نادرة لعملية تكتنفها السرية في العادة.
وتـــــوضـــــح الـــــوثـــــائـــــق أنـــــــه فـــــي ســـاعـــة 
متأخرة من مساء الخامس من أغسطس 
آب من العام املاضي أرسلت شيري بلير، 
األمــنــيــة  إن.إس.أو.  شـــركـــة  كـــانـــت  الـــتـــي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تــســتــعــني بــهــا كــمــســتــشــار 
خارجي، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى 
فيونا شاكلتون مفادها أن هناك "حاجة 
عاجلة للتحدث معك الليلة" وأنه "ال يهم 

مدى تأخر الوقت".
وقــــــالــــــت شــــاكــــلــــتــــون فــــــي شـــهـــادتـــهـــا 

للمحكمة إن بلير بدت في غاية القلق.
قالت بلير في شهادتها إن مديرا كبيرا 
الشركة  أن  أبلغها  إن.إس.أو.  شــركــة  فــي 
تـــخـــشـــى أن يــــكــــون بــــرنــــامــــج الــتــجــســس 
املتطور الذي أنتجته وال يتاح استخدامه 
إال للدول للتصدي للجريمة واإلرهابيني 
قد أسيء استخدامه باستهداف املحامية 

واألميرة.
وطــلــبــت مــنــهــا الــشــركــة الـــتـــواصـــل مع 

شاكلتون.
املحكمة  أمــام  أقوالها  في  بلير  وقالت 
العليا في لندن "أبلغني املدير الكبير في 
أخـــذوا خــطــوات لضمان  أنــهــم  إن.إس.أو 
عــــــدم إمـــكـــانـــيـــة اخـــــتـــــراق الــــهــــواتــــف مـــرة 

أخرى".
وقــــالــــت الـــشـــركـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إنـــــه ال 
يــمــكــنــهــا الــتــعــلــيــق عــلــى الــقــضــيــة لكنها 
أنــهــا تنفذ تــدابــيــر إذا مــا تلقت  أضــافــت 
أدلـــــــة عـــلـــى إســــــــاءة اســــتــــخــــدام بـــرنـــامـــج 

بيجاسوس.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي تــواصــلــت املــرأتــان 
مــرة أخــرى وحينها أوضــحــت بلير أنها 
تعمل لحساب شركة إن.إس.أو وأن األمر 

يتعلق ببرنامج بيجاسوس.
وعلى مدار األسبوع التالي سعت بلير 
ملعرفة املزيد عن تحقيقات شركة إن.إس.

أو.
وقــال املدير بالشركة لبلير في رسالة 
عن طريق تطبيق واتساب "شيري ليس 
لدينا أدلــة على أن أطرافا أخــرى ضالعة 
في هذه العملية التي نعتقد أنها تركزت 
أنها  يــبــدو  فــيــمــا  أ.ه وف.ش"  عــلــى  فــقــط 
إشارة إلى األميرة هيا وفيونا شاكلتون.
اتــصــلــت بلير  أغــســطــس آب  ويــــوم 11 
بــشــاكــلــتــون مـــــرة أخــــــرى ورغــــــم أنـــهـــا لــم 
إن.إس.أو فقد  زبــون  تتلق معلومات عن 

افترضت أن املقصود إمارة دبي.
وقــالــت بــلــيــر فــي شــهــادتــهــا للمحكمة 
"هــــذا ألنــنــي افــتــرضــت أنــــه مـــا مـــن طــرف 
آخــــر ســيــهــتــم بـــاســـتـــهـــداف األمــــيــــرة هيا 

والبارونة شاكلتون".
وأضــــافــــت "خــــــالل الــــحــــوار مــــع املـــديـــر 
سألت  أنني  أتــذكــر  إن.إس.أو  فــي  الكبير 
عما إذا كان الزبون هو ‘الدولة الكبيرة‘ 

أم ‘الــــدولــــة الـــصـــغـــيـــرة‘. وأوضـــــح املــديــر 
هــو  الـــــزبـــــون  أن  إن.إس.أو  فــــي  الـــكـــبـــيـــر 
‘الـــدولـــة الــصــغــيــرة‘ وهـــو مــا فهمت أنها 

إمارة دبي".
ولـــــم يـــكـــن لـــــدى بــلــيــر وشـــاكـــلـــتـــون أي 

تعليق على الفور.
ويوم األربعاء رفض الشيخ محمد ما 
األحــكــام  إن  وقـــال  املحكمة  إلــيــه  توصلت 
غير منصفة ومبنية على صورة ناقصة.

مستر إكس

على صعيد آخر وعلى الجانب اآلخر 
مــن املــحــيــط األطــلــســي كـــان بــيــل مــارشــاك 
الباحث لدى مجموعة سيتزن الب لألمن 
السيبراني في تورونتو يتابع استخدام 
بـــرنـــامـــج بـــيـــجـــاســـوس ضــــد نــــاشــــط مــن 
اإلمـــــــارات يــشــار إلــيــه فــقــط بــاســم مستر 

إكس حسبما ورد في وثائق املحكمة.
ا من يوليو تموز  وكشف عمله أنه بدء
2020 حدث نشاط غير عادي فيما يتعلق 

ببرنامج بيجاسوس.
وجــد مارشاك أنــه في 12 يوليو تموز 
والـــثـــالـــث مــــن أغـــســـطـــس آب كـــــان هــاتــف 
مــســتــر إكـــس يــعــمــل عــلــى تــنــزيــل بــيــانــات 
ألربعة من أسماء النطاقات التي استنتج 

أنها متصلة ببيجاسوس.
وفـــي الـــرابـــع مـــن أغــســطــس آب أي في 
اليوم الذي أدركت فيه شركة إن.إس.أو أن 
بيحاسوس يتعرض إلساءة االستخدام 
اكتشف أن البرنامج يستخدم الستهداف 
بيتش وهـــي شركة  بــايــن هيكس  شــركــة 

املحاماة الخاصة بشاكلتون.
وأطلع مارشاك محاميا من معارفه في 
األمــر. وفي  لندن يدعى مارتن داي على 
الــيــوم الــتــالــي وقــبــل ســاعــات مــن املــكــاملــة 
التي أجرتها شيري بلير أرسل  العاجلة 
اإللكتروني  بالبريد  املحامي داي رسالة 
بيتش  هيكس  باين  املحاماة  شركة  إلــى 
إلبــــالغــــهــــا بـــأنـــهـــا تـــعـــرضـــت لـــالخـــتـــراق 

اإللكتروني فيما يبدو.
تــحــدث دومينيك كــروســلــي رئيس  ثــم 
قسم تسوية املنازعات في شركة املحاماة 

مع مارشاك.
وتـــبـــني وثـــائـــق املــحــكــمــة أن كــروســلــي 
قــال فــي مــذكــرة مكتوبة عما دار فــي ذلك 
الحديث "يبدو أنها حكومة اإلمارات. من 

الصعب تحديد الجهة".
وفــــــي الــــســــاعــــات األولـــــــــى مـــــن صـــبـــاح 
أرســـل مــارشــاك  السابع مــن أغسطس آب 
رسالة بالبريد اإللكتروني إلى كروسلي.
كـــتـــب فـــيـــهـــا يــــقــــول "اســـتـــطـــعـــنـــا تــتــبــع 
املـــجـــمـــوعـــة الـــقـــلـــيـــلـــة املـــرتـــبـــطـــة بــقــضــيــة 
األمـــــيـــــرة هـــيـــا الـــتـــي يـــبـــدو أن هــواتــفــهــا 
بــاســتــخــدام  مــؤخــرا  للتجسس  تــعــرضــت 

بيجاسوس".
وقــيــل فــي املحكمة أنــه خلص إلــى أنه 
بــحــلــول ســبــتــمــبــر أيـــلـــول تــعــرضــت ستة 
أجهزة لالختراق هي هواتف األميرة هيا 
وشاكلتون واملحامي نيك مانرز والفريق 

األمني الخاص باألميرة.
وتـــوصـــلـــت تــحــقــيــقــات مـــــارشـــــاك إلـــى 
أنـــــه تــــم تــحــمــيــل بـــيـــانـــات حــجــمــهــا 265 
مــيــجــابــايــت مــن هــاتــف األمـــيـــرة هــيــا، أي 
 24 يــعــادل تسجيالت صوتية مدتها  مــا 
لــكــنــه لــم يستطع  ســاعــة أو 500 صــــورة. 
أن يحدد على وجــه الدقة ما تم نقله من 

هواتفها.

ثأر خبيث

تحقيقاتها  إن.إس.أو  شـــركـــة  أجـــــرت 
وزار  آب.  أغــــســــطــــس  خـــــــالل  الـــــخـــــاصـــــة 
مــوظــفــوهــا الـــزبـــون الــــذي يــشــتــبــهــون أنــه 

وراء إساءة استخدام بيجاسوس.
وقـــال تــشــارلــز جيكي محامي األمــيــرة 
شاكلتون  البارونة  "قالت  للمحكمة  هيا 
إن ســمــوهــا تــعــتــبــر عــلــى األرجــــــح عـــدوة 
لدولة اإلمــارات. وقالت شيري بلير إنها 
تــعــتــقــد أن األمـــــر ثــــأر خــبــيــث يــســتــهــدف 
األميرة وإنهم خالفوا ترخيص استخدام 

البرنامج".
وأضـــــــــــــــــــاف "قــــــــــالــــــــــت شــــــــيــــــــري بــــلــــيــــر 
(لشاكلتون) إنهم إذا كانوا ال يستخدمون 
البرنامج للكشف عن إرهابيني حقيقيني 
فهم في ورطة. فموكلها ال يريد أن تكون 
السلوك ويريد تقديم  له صلة بمثل هذا 

املساعدة".
إلــى املحكمة من ديسمبر  وفــي رسالة 
إن.إس. قــالــت شــركــة  األول 2020  كــانــون 

أو، الــتــي سبق أن واجــهــت اتــهــامــات بأن 
بــارتــكــاب  للحكومات  يسمح  برنامجها 
انتهاكات لحقوق اإلنسان، إن تحقيقاتها 

انتهت في 15 سبتمبر أيلول تقريبا.
ولـــم تــســتــطــع الــشــركــة اســتــخــالص ما 
إذا كان قد حدث اختراق قبل السابع من 
يوليو تموز أو تحديد التاريخ الذي بدأ 

فيه االختراق.
الــرســالــة املوجهة للمحكمة  وجــاء فــي 
"رغم أن التحقيق لم يتمكن من التوصل 
يتعلق  فيما  قاطعة  استنتاجات  أي  إلــى 
بما حدث فعليا فقد كانت التوصية التي 
أعقبت التحقيق هي ضرورة فسخ العقد 
مــع الــزبــون وإغـــالق النظم التي كــان ذلك 

الزبون متعاقدا عليها".
وفي السابع من ديسمبر كانون األول 

انتهى العمل بهذا العقد.
وقــال املحامي جيكي للمحكمة إنه لم 
يكن هناك سوى حلقة وصل واحــدة بني 
واملحامية  لديها  والعاملني  هيا  األميرة 

شاكلتون.
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عـــثـــر طـــفـــل فــــي مــيــشــيــغــان األمــيــركــيــة 
مـــؤخـــرا، عــلــى ســـن يـــزيـــد عــمــرهــا عـــن 12 
ألـــف عــــام، تــعــود لــحــيــوان "مـــاســـتـــودون" 

املنقرض 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان جــــولــــيــــان الــــبــــالــــغ مــن 
الـــعـــمـــر 6 ســــنــــوات يـــتـــجـــول فــــي مــحــمــيــة 
"ديــــنــــاصــــور هــــيــــل" بـــروتـــشـــســـتـــر هــيــلــز 

في ميشيغان، عثر على السن املتحجرة 
وبـــعـــدمـــا أطـــلـــع جـــولـــيـــان والــــديــــه على 
اكتشافه غريب الشكل، تم إرساله للتقييم 
من قبل علماء متخصصني باملتحجرات 

في متحف تابع لجامعة ميشيغان 
وبــحــســب مــديــر األبـــحـــاث فـــي املــتــحــف 

اكتشاف جوليان مهم  فــإن  رونــتــري،  آدم 
العلماء على  لكونه يساعد  للغاية وذلــك 
فــهــم طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة الـــتـــي عــاشــهــا هــذا 

الحيوان 
"نــيــوزويــك" عــن رونتري  ونقلت مجلة 
بـــعـــض االكـــتـــشـــافـــات  فـــحـــص  قــــولــــه: "إن 
املــرســلــة إلــــى املــتــحــف هـــو الـــجـــزء املــمــتــع 
العمل. يستقبل املتحف ما يقرب من  من 
اكتشاف واحد يوميا، وكثير منها عبارة 
حني  ومــن  حفريات الفقارية شائعة.  عــن 
آلخــــر، تــتــاح الــفــرصــة ملــســؤولــي املــتــحــف 

لفحص حفريات نادرة" 
وأضــــــــــاف: "الـــــســـــن الــــتــــي عـــثـــر عــلــيــهــا 

فـــي حــالــة جـــيـــدة، ويــحــتــمــل أال تــكــون قد 
تعرضت كثيرا للرطوبة. سنحرص على 
لــحــدوث أي  بــبــطء تجنبا  الــســن  تجفيف 

كسور فيها" 
والـــ"مــاســتــودون" حــيــوان ثــديــي ضخم 
النباتات  أكـــل  كـــان يعيش عــلــى  مــنــقــرض 
مــن  أصـــغـــر  وأســــنــــانــــه  الـــشـــجـــر،  وأوراق 
لــدى الفيلة، وكــذلــك األمــر  املــوجــودة  تلك 

بالنسبة لطولها 
ويــرجــع علماء انــقــراض "مــاســتــودون" 
إلــــى تـــغـــيـــرات مــنــاخــيــة ســريــعــة وتــنــامــي 
قبل اإلنسان في  صيدها بشكل كبير من 

وقت انتشار هذا الحيوان 

خبير يحذر من مخاطر انفجار اهلاتف احملمول 

دراسة : خطر غير متوقع  لحليب البقر على األطفال

مالياريفسكي،  ألكسندر  الكاتب   قال 
إنه عندما تنخفض درجة حرارة الهواء 
إلى ما دون درجة التجمد، فإن البطارية 
أول مــــا تـــعـــانـــي مـــنـــه، والــــتــــي يــمــكــن أن 
تــنــفــجــر بــســبــب الــــظــــروف الـــجـــويـــة غــيــر 

املناسبة 
وقال لوكالة "سبوتنيك": "ال يجب أن 
إذا  إنها كيمياء صعبة.  البطارية.  تبرد 
لم تنفجر البطارية عندما تتجاوز نطاق 
درجــــة حـــــرارة الــتــشــغــيــل، فــمــن املــحــتــمــل 
بشكل  الفعالة  قدرتها  تنخفض  أن  جــًدا 

ملحوظ" 
وأضــــــاف مــالــيــاريــفــســكــي أن بــطــاريــة 
ا 

ً
الهاتف الــذكــي هــي الــجــزء األكــثــر ضعف

في تصميم الهاتف بعد الشاشة 
وأوصـــــــى بــنــقــل الـــجـــهـــاز مــــن الــجــيــب 
الــــخــــارجــــي إلــــــى الـــجـــيـــب الــــداخــــلــــي فــي 
درجـــــــــات حـــــــــرارة هـــــــواء تـــحـــت الـــصـــفـــر، 
ــا 

ً
مــوضــًحــا أن املــــحــــاوالت األكـــثـــر نــشــاط

لتدفئة الجهاز يمكن أن تتلفه 
الــذكــي  تـــركـــت هــاتــفــك  "إذا  وأضـــــــاف: 
بــــجــــوار جـــهـــاز تـــدفـــئـــة فــــي الـــخـــريـــف أو 
الــشــتــاء، فــقــد تــصــل درجــــة حـــرارتـــه إلــى 
60 درجــــة. وعــنــدمــا يــرتــفــع نــطــاق درجــة 
الــــحــــرارة، يــمــكــن لــلــبــطــاريــة  أن تــتــســرب 
و"تـــقـــتـــل" جــمــيــع إلـــكـــتـــرونـــيـــات الــهــاتــف 

الذكي" 

ــا لــدراســة جــديــدة أجــراهــا علماء 
ً
وفــق

فإن   ، (الــســويــد)  كارولينسكا  معهد  مــن 
الحليب يومًيا في  أكــواب من   3-2 شــرب 
مــرحــلــة الــطــفــولــة يــرتــبــط بـــزيـــادة خطر 

اإلصابة بداء السكري من النوع األول 
وأوضحت آنا ماريا المبوسي، مديرة 
الـــنـــوع  مــــن  الـــســـكـــري  داء  أن  الــــــدراســــــة، 
األول هــو مـــرض خــطــيــر يــتــطــلــب عــالًجــا 
مـــدى الــحــيــاة. بـــمـــرور الـــوقـــت، يــمــكــن أن 
الدم  في  السكر  ارتفاع مستويات  يــؤدي 
إلـــى إتــــالف الــقــلــب والــعــيــنــني والــســاقــني 
والــــكــــلــــيــــتــــني، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى تــقــصــيــر 

متوسط   العمر املتوقع بشكل كبير 
مراجعة  السويديون  الخبراء  وأجــرى 
مــنــهــجــيــة وتـــحـــلـــيـــل تــــلــــوي لــــلــــدراســــات 
الــحــالــيــة حـــول مـــرض الــســكــري والـــغـــذاء 
بتطور  ــا 

ً
ارتــبــاط أكثر  طعام  لتحديد أي 

مــــــرض الــــســــكــــري مــــن الــــنــــوع 1. تــشــمــل 
األطــعــمــة الــتــي تــمــت دراســتــهــا: األطعمة 
الـــحـــمـــل  أثــــــنــــــاء  األم  تــــنــــاولــــتــــهــــا  الـــــتـــــي 
أثناء  األطــفــال  يتناولها  التي  واألطعمة 
الرضاعة والطفولة والرضاعة الطبيعية 

وأظــــــهــــــرت نــــتــــائــــج الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
قــدمــت فــي االجــتــمــاع الــســنــوي للجمعية 
األوروبـــــــيـــــــة لـــــدراســـــة مــــــرض الـــســـكـــري، 
أن االســــتــــهــــالك املـــتـــكـــرر لــحــلــيــب الــبــقــر 
ومـــنـــتـــجـــات األلـــــبـــــان (الــــــزبــــــدة والـــجـــنب 
والـــــزبـــــادي واآليــــــس كـــريـــم) خــــالل فــتــرة 
الــطــفــولــة (أقـــل مــن 15 عــاًمــا) مــرتــبــط مع 
مناعي  بتدمير  اإلصابة  مخاطر  ارتفاع 
ذاتــــي لــخــاليــا بــيــتــا املــنــتــجــة لــألنــســولــني 
مـــن داء  الــبــنــكــريــاس والـــنـــوع األول  فـــي 
السكري. على سبيل املثال، أولئك الذين 
شربوا ما ال يقل عن 2-3 أكواب من حليب 
أكــثــر عــرضــة بنسبة  البقر يــومــًيــا كــانــوا 
%78 لإلصابة بداء السكري من األطفال 

الذين شربوا كمية أقل من الحليب 
يـــؤثـــر  يـــمـــكـــن أن  لــــالمــــبــــوســــي،  وفــــقــــا 
الــنــظــام الـــغـــذائـــي خــــالل فــتــرة الــرضــاعــة 
والــطــفــولــة عــلــى خــطــر اإلصـــابـــة بــمــرض 
ذلــــك،  األول. ومـــــع  الــــنــــوع  مــــن  الـــســـكـــري 
نـــحـــتـــاج إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الـــبـــحـــث عـــالـــي 
اآلبــاء  أن نتمكن من إعطاء  الــجــودة قبل 

واألطفال أي نصائح غذائية محددة 

  "ناسا" تطلق مهمة فضائية لتدمير كويكب
 يهدد األرض

كشفت وكالة الفضاء األميركية "ناسا" 
عـــن عــزمــهــا إطـــــالق مــركــبــة فــضــائــيــة في 
مهمتها  ستكون  الــقــادم،  نوفمبر  أواخـــر 
تــحــطــيــم كــويــكــبــني قــبــل وصــولــهــمــا إلــى 

األرض 
 وســـــتـــــرســـــل "نـــــــاســـــــا" املـــــركـــــبـــــة عــلــى 
مــــنت الـــــصـــــاروخ "ســـبـــيـــس إكـــــس فــالــكــون 
الـــثـــنـــائـــي  الــــكــــويــــكــــب  نـــــظـــــام  نــــحــــو   ،"9
لتحرفه  به،  "ديديموس" والقمر الخاص 

قليال عن مساره الحالي 
وقــالــت "نـــاســـا" فــي بــيــان: "إن املــركــبــة 
ســيــكــون أول عــــرض لــتــقــنــيــة االصـــطـــدام 

إرســــال مركبة  والــتــي تتضمن  الــحــركــي، 
فضائية كبيرة أو أكثر عالية السرعة إلى 
مسار كويكب في الفضاء لتغيير وجهته" 
وتــعــتــبــر "نـــاســـا" أي جــســم قـــريـــب من 
كـــان ضمن  إذا  مــحــتــمــال"  "خـــطـــرا  األرض 
مــيــل)  مـــلـــيـــون   4.6) فــلــكــيــة  وحــــــدة   0.05

ويبلغ قطره أكثر من 460 قدما 
ووفـــــــــق "نـــــــاســـــــا"، هـــــنـــــاك تـــقـــريـــبـــا 25 
ألـــف مـــن األجـــســـام املــعــروفــة الــقــريــبــة من 
كوكب األرض، لكن هناك املزيد منها في 
انتظار اكتشافها، حسبما ذكرت صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية 

عندما يسمع الناس بالديناصورات، 
فـــــإن أول مــــا يـــتـــبـــادر إلـــــى ذهـــنـــهـــم هــو 
بريطانيني  علماء  لكن  الكبير،  الحجم 
اكتشفوا، مؤخرا، رفاتا لديناصور من 
فصيلة جديدة، بحجم يعادل الدجاجة 

فقط 
فــإن  "غــــارديــــان"،  وبــحــســب صحيفة 
هـــــذا الـــــديـــــنـــــاصـــــور الـــــذي كــــــان بــحــجــم 
صــغــيــر لــلــغــايــة، عــــاش قــبــل نــحــو 200 

مليون سنة على كوكب األرض 
الديناصور  هذا  إن  الخبراء،  ويقول 
الـــــذي اكــتــشــف حــديــثــا، تــجــمــعــه قــرابــة 
بــعــيــدة، بــفــصــيــلــة "الـــتـــيـــنـــاصـــورات" أو 

الديناصورات اآلكلة للحوم 
وجرى العثور على رفات الديناصور 
"القزم" في أحد املقالع، جنوبي ويلتز، 
وهو ينتمي إلى فصيلة "ذوات األقدام" 

التي تضم "التيناصورات" والطيور 

علماء  يكتشفون 
"الديناصور الغريب" 
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شش أخبار
  شكيب بنموسى وزيرا جديدا للرياضة

 في املغرب  

ترأس امللك محمد السادس، يوم امس الخميس، بالقصر 
امللكي بفاس مراسيم تعيني أعضاء الحكومة الجديدة 

وشــهــدت تشكيلة الــحــكــومــة الــجــديــدة، ألول مـــرة إدمـــاج 
وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم 

األولي 
وتـــم تــعــيــني شــكــيــب بــنــمــوســى كـــوزيـــر الــتــربــيــة الوطنية 
والتعليم األولــي والــريــاضــة، ضمن حكومة عزيز أخنوش، 

التي تم انتخابها في الثامن من شهر شتنبر املاضي 
املغربية  امللكية  الجامعة  تــم تعيني رئيس  لــإلشــارة فقد 
لكرة القدم فوزي لقجع، وزيرا منتدبا لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية 

املنتخب املغربي الرديف يدك شباك
 غامبيا بسباعية  

نظيره الغامبي بسبعة  املنتخب املغربي الرديف،  سحق 
أهـــــداف مــقــابــل اثــنــني، فــي املـــبـــاراة الـــوديـــة الــتــي جـــرت على 

أرضية ملعب البشير بمدينة املحمدية 
بهدفني  املــغــربــي  املنتخب  بتقدم  األول  الــشــوط  وانــتــهــى 
نظيفني، حيث افتتح وليد الكرتي النتيجة في الدقيقة الـ17، 

قبل أن يضيف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة الـ22 
وســع  حــيــث  أهــــــداف"،  الثاني "مهرجان  الـــشـــوط  وعــــرف 
بــدر بنون ووليد  أزارو،  الفارق عبر وليد  املغربي  املنتخب 

الكرتي على مناسبتني 
وشهدت باقي الدقائق توقيع حميد أحــداد على الهدف 
سجل "باروو" هدفي  فــيــمــا  الــوطــنــيــة،  لــلــعــنــاصــر  الــســابــع 

 2-7) منتخب غامبيا لتنتهي املواجهة بـ
املــبــاراة تدخل ضمن غمار اســتــعــدادات الكتيبة  يذكر أن 
املغربية لبطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة من 

الـ30 نونبر حتى الـ18 دجنبر املقبل 

املنتخب الوطني يستأنف تداريبه استعدادا 
ملواجهة غينيا بيساو 

الخميس،  أمــس  يــوم  صباح  الوطني،  استأنف املنتخب 
تداريبه استعدادا ملباراة اإلياب أمام غينيا بيساو، لحساب 
لكأس  املــؤهــلــة  األفــريــقــيــة  من التصفيات  الــرابــعــة  الــجــولــة 

العالم "قطر 2022" 
حــدود  فــي  الوطني  للفريق  التدريبية  الحصة  وانطلقت 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــر والــنــصــف صــبــاحــا، بــمــركــب محمد 

السادس لكرة القدم في الرباط 
وفـــاز الــفــريــق الــوطــنــي، أول أمـــس األربـــعـــاء، عــلــى نظيره 
أشــرف  مــن توقيع  رد،  أهـــداف دون  غينيا بيساو، بخمسة 
حكيمي، عمران لوزا، إلياس الشاعر، أيوب الكعبي، ومنير 
الحدادي ويجرى لقاء العودة، بعد غدا السبت، على أرضية 
ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء، انطالقا من 

الساعة الثامنة مساء 

قفزت التونسية أنس جابر مركزين جديدين 
الــتــنــس، حيث  لــالعــبــات  الــعــاملــي  التصنيف  فــي 
أصبحت تحتل املركز 12 عامليا، حسب التحديث 

الجديد 
وبذلك حققت أنس جابر أفصل ترتيب عاملي 
في مسيرتها وأفضل ترتيب عربي على صعيد 

الرجال والسيدات في التنس 

وبــهــذا تــكــون أنـــس جــابــر، قــد تــخــطــت إنــجــاز 
الذي  العيناوي،  يونس  السابق  املغربي  النجم 
لــلــمــركــز 14 عــاملــيــا، مــا يــعــنــي أن النجمة  وصـــل 

التونسية انفردت بإنجاز عربي غير مسبوق 
وتــســتــعــد أنـــس جــابــر لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
الثاني  الـــدور  فــي  إنــديــان ويــلــز، حيث ستواجه 
سيجمع  الــذي  اللقاء  في  الفائزة  البطولة  لهذه 

أنـــاســـتـــازيـــا  بـــني العـــبـــة التفيا   الــخــمــيــس  غـــــًدا 
والسلوفينية  عامليا   65 املصنفة  سيفاستوفا 

بولونيا هيركوج املصنفة 123عامليا 
وســـتـــكـــون الـــبـــطـــلـــة الـــتـــونـــســـيـــة أمــــــام فــرصــة 
لــدخــول نـــادي الــعــشــرة، ألفــضــل 10 العــبــات في 
خططت  مثلما  الجاري  العام  نهاية  قبل  العالم 

من قبل 

ــل أســطــورة كــرة الــقــدم الــجــزائــريــة رابـــح ماجر، 
ُ
مــث

املـــديـــر الــفــنــي الــســابــق ملــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، يـــوم امــس 
الــخــمــيــس، أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق بمحكمة ســيــدي 

امحمد بالعاصمة الجزائرية 
موقعها  على  املحلية  "الــنــهــار"  صحيفة  وكشفت 
اإللــكــتــرونــي، أن مــثــول مــاجــر أمـــام الــقــضــاء، جــاء في 
إطار سلسلة التحقيقات املتواصلة في استفادة عدة 
صحف محلية من أمــوال اإلعالنات الحكومية حتى 

دون أن تطبع أو تصدر 
وأوضـــح املــصــدر أن مــاجــر، الــعــائــد مــن العاصمة 
القطرية الدوحة قبل أسبوع والذي كان يملك جريدة 

التي كانت تصدر في مدينة  لــه،  البالغ رفقة شريك 
وهـــــران غــربــي الـــبـــالد، قــــّدم الــوثــائــق الــتــي تــثــبــت ان 
استفادتها  وقــت  في  وتنشر  تطبع  كانت  الصحيفة 

من اإلعالنات الحكومية أمام قاضي التحقيق 
مثوله  إن  قــولــه  مــاجــر  عــن  الصحيفة  ذات  ونقلت 
إفــادتــه بالوثائق  التحقيق كــان بغرض  أمــام قاضي 
الــالزمــة، مؤكدا أنــه خــالل فترة إدارتـــه للجريدة كان 
عادية،  الطباعة بصفة  الضرائب ومستحقات  يدفع 

معربا عن ثقته الكاملة في القضاء الجزائري 
يــوم 3 نوفمبر 2019 من  يــذكــر أن مــاجــر انسحب 
جريدة "البالغ" التي تم تصفيتها بتاريخ 28 أبريل  

أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق

رسميا.. وليد الكرتي العبا 
  املغربية عزيزة الراجي تنفرد بصدارة ترتيب ماراطون الرمالفي بيراميدز

رابح ماجر يمثل أمام القضاء الجزائري

أعلن نادي بيراميدز املصري،  تعاقده 
مع املغربي وليد الكرتي العب خط وسط 

الوداد البيضاوي 
ووقـــــــــع الــــكــــرتــــي ملـــــــدة 3 مـــــواســـــم مــع 
املالية  القيمة  بيراميدز دون اإلعــالن عن 

للصفقة من جانب الفريق املصري 
 وأكـــــدت مـــصـــادر داخــــل بــيــرامــيــدز أن 
الصفقة تخطت 1.7 مليون دوالر إلقناع 

الوداد بإطالق سراح نجمه املوهوب 
ويــــــعــــــد الــــــكــــــرتــــــي خــــــامــــــس صـــفـــقـــات 
بــيــرامــيــدز لتدعيم صــفــوفــه قــبــل انــطــالق 
املوسم الجديد بعد التعاقد مع التونسي 
انتقال  بن يوسف في صفقة  الدين  فخر 
حــر عــقــب نــهــايــة عــقــده مــع اإلســمــاعــيــلــي 
بــجــانــب ضــم حــســني الــســيــد ظهير أيسر 

طالئع الجيش 
وتعاقد بيراميدز أيضًا مع ثنائي خط 
وســط فريق مصر املقاصة هشام محمد 
الــــذي ســبــق لــه الـــدفـــاع عــن ألــــوان األهــلــي 

بجانب عبد الله مجدي 
وكــان الكرتي أحــد نجوم فريق الــوداد 
املتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 
الـــــدوري  لــقــب  حــقــق  كــمــا   2017  –  2016
املـــغـــربـــي 4 مــــواســــم مــــع الــــــــوداد بــخــالف 

تتويجه بلقب السوبر األفريقي 

باملرحلة  الــراجــي  العداءة املغربية عزيزة  فـــازت 
الرابعة من ماراطون الرمال، والتي ربطت بني "جبل 
املرير" و"بولشرهل" على مسافة 82.5 كلم، لتنفرد  

الراجي زمنا قــدره 12 ساعة و22 دقيقة  وحققت 
و36 ثـــانـــيـــة، مــتــقــدمــة عـــلـــى الــفــرنــســيــة ســيــفــيــريــن 
كايليز بتوقيت 14 ساعة و45 دقيقة و57 ثانية، ثم 
اليابانية طومومي بيتوه في املركز الثالث بتوقيت 

15 ساعة و17 دقيقة و50 ثانية 
وفي ما يلي ترتيب أول خمس سيدات في املرحلة 

الرابعة 
عزيزة الراجي 12:22:36

الفرنسية سيفيرين كايليز 14:45:57
اليابانية طومومي 15:17:50

البلجيكية لوت دي فيت 15:19:54
الفرنسية إليز كايي 15:44:23

وعـــرفـــت املـــرحـــلـــة املــــذكــــورة، مـــشـــاركـــة 423 عـــداء 
وعداءة بعد انسحاب 249 مشارك في املجموع 

وســــتــــجــــرى املــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة مـــــن مـــــاراطـــــون 
الــرمــال فــي نسخته 35، واملــعــروفــة بــاســم "املــرحــلــة 
املاراطونية"، اليوم  الجمعة بني "بولشرهل" و"جبل 

إرهفيلت نتيسالت" على مسافة 42.2 كلم 
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رابطة  رئيس  تيباس،  خافيير  واصـــل 
"الليجا" هجومه ضد  اإلسباني  الـــدوري 
نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي و 

ادارته
وقـــــــــال تــــيــــبــــاس لـــصـــحـــيـــفـــة "لـــيـــكـــيـــب" 
الفرنسية "ما يقال أنني أنتقد بي إس جي 
انتقدهم  بسبب ميسي ونيمار كــذب، بل 
ألن الــنــادي الفرنسي ال يجلب املــال الــذي 
يــجــعــلــهــم يــمــتــلــكــون هـــــذا الــــفــــريــــق، مــمــا 
املنافسة االقتصادية  يتسبب في تشويه 

في الكرة األوروبية"  
وتـــســـاءل "كــيــف يــفــســر لــنــا بـــاريـــس أن 
يكون لديه فريقه قيمته 600 مليون يورو؟ 
فـــإذا فــاز بلقب الـــدوري الفرنسي يحصل 

على 45 مليون يورو، هذا مستحيل"  
واصل "هذا مستحيل، لقد دعوت رئيس 
بــاريــس ســان جيرمان (نــاصــر الخليفي) 
الــفــرنــســيــة (فينسينت  الــرابــطــة  ورئـــيـــس 
البــرون) إلطالعهم على األرقــام املوجودة 
لدينا وأين توجد املخالفات، لكن لم يردوا 

عــلــي، بــل يــســارعــون فــي انــتــقــادي وليس 
الرد علي" 

وأشار "يمكنني أن أظهر باألرقام الغش 
في مواجهة اللعب املالي النظيف، والذي 

لم يتغير بعد"  
وأوضــــــح تــيــبــاس "قـــبـــل تــعــاقــدهــم مع 
ميسي، كان باريس سان جيرمان يحصل 
على رعاية أكبر بنسبة ٪40 من مانشستر 
يونايتد، هناك قيمة سوقية، ســواء بقي 
ميسي ونيمار في باريس ســان جيرمان 

أم ال.. ال أهتم"  
واستطرد رئيس رابطة الليجا "كل هذا 
يؤذي كرة القدم األوروبية كثيًرا، أنا لست 

الوحيد الذي قال ذلك"
وأتم تصريحاته "أنا شخصيا شكرت 
ناصر الخليفي على املوقف الحازم الذي 
اتخذه تجاه بطولة السوبرليج، ويمكنني 
ا، لكنه ليس اعتذارا يسمح 

ً
أن أشكره علن

لــه بفعل مــا يــريــد مــن خــالل اللعب املالي 
النظيف" 
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سترلينغ يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي    ٣ اتهامات للعداءة النيجيرية أوكاجباري

صندوق االستثمارات السعودي يستحوذ على نيوكاسل داني ألفيس يحدد وجهته املقبلة  

تيباس: سان جيرمان يشوه املنافسة في أوروبا

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى 
يوم أمس الخميس توجيه ثالثة اتهامات 
العداءة  إلى  باملنشطات  تتعلق  منفصلة 
بعدما  أوكــاجــبــاري  بليسنج  النيجيرية 
مؤقت  بشكل  لإليقاف  تعرضت  أن  سبق 
قــبــل أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو بــســبــب إيــجــابــيــة 

عينتها لهرمون النمو 
وكانت أوكاجباري، التي فازت بفضية 
فــــي الــــوثــــب الـــطـــويـــل فــــي أوملـــبـــيـــاد بــكــني 
2008، قد شاركت في تصفيات سباق 100 
متر في طوكيو يوم 31 يوليو، وكان من 
املفترض أن تخوض قبل النهائي، لكنها 

تعرضت لإليقاف 
نتيجة عينة  إن  النزاهة  وقالت وحــدة 

أوكـــــاجـــــبـــــاري جـــــــاءت إيـــجـــابـــيـــة فـــــي 19 
يوليو، ووجهت لها اليوم الخميس ثالثة 
اتهامات . وجاء االتهام األول باستخدام 

وحيازة مادة محظورة 
عقار  بــوجــود  الثاني  االتــهــام  ويتعلق 
(إيــبــو) املــحــظــور فــي عينتها فــي اختبار 
خــــــــارج املــــنــــافــــســــات فـــــي 20 يـــونـــيـــو فــي 
نــيــجــيــريــا.  أمـــا االتـــهـــام الــثــالــث فيتعلق 
وحــدة  تحقيقات  مــع  الــتــعــاون  "برفضها 

النزاهة في قضيتها" 
وقــالــت وحـــدة الــنــزاهــة إن أوكــاجــبــاري 
نـــفـــت كـــــل االتـــــهـــــامـــــات املــــوجــــهــــة ضـــدهـــا 
وطـــلـــبـــت حــــضــــور جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع قــبــل 

تحديد مصيرها 

أصــــــــبــــــــح مــــســــتــــقــــبــــل الـــــنـــــجـــــم رحـــــيـــــم 
سترلينغ "غامضا" في مانشستر سيتي، 
بـــعـــد أن بــــــات خــــــــارج حــــســــابــــات املــــــدرب 
لم  الـــذي  غـــوارديـــوال،  اإلسباني جوسيب 
يــعــد يــعــتــمــد عــلــيــه كــأســاســي فـــي الكثير 
مـــن املـــبـــاريـــات  وأمــــــام هــــذا الــــوضــــع، فــإن 
سترلينغ بدأ يبحث عن طرق أخرى للعب 
بشكل مستمر، من بينها تغيير األجــواء، 
واالتنتقال لفريق آخر، سواء في يناير أو 

االنتظار لغاية صيف 2022 
الكتلونية،  وحسب صحيفة "سبورت" 
فـــإن بــرشــلــونــة "يــعــلــم مــنــذ الــصــيــف رغبة 
رحيم سترلينغ في الرحيل عن مانشستر 
سيتي والقدوم إلى كامب نو"، مضيفة أن 
النادي اإلسباني حاول التعاقد مع الالعب 
بــنــظــام اإلعـــــــارة فـــي آخــــر أيـــــام املــيــركــاتــو 

املاضي، إال أن السيتي أوقــف املفاوضات 
بــعــد املـــفـــاوضـــات، بــعــد عــلــمــه باستحالة 

التعاقد مع هاري كني أو مهاجم آخر 
فــــإن  املـــــــصـــــــدر،  ذات  حــــســــب  ودائـــــــمـــــــا 
مانشستر سيتي فتح باب املفاوضات مع 
 30 فــي  املنتهي  عــقــده  لتجديد  سترلينغ 
يونيو 2023، إال أن الالعب يرفض حاليا 
التفاوض، حيث يشعر بأنه العب غير مهم 
في الفريق، ويعي جيدا أنه من املمكن أن 

ينتقل إلى البارسا 
وقــــــــرر رحــــيــــم عــــــدم الــــتــــفــــاوض بـــشـــأن 
الـــتـــجـــديـــد، وانــــتــــظــــار مــــا ســتــكــشــف عــنــه 
األســابــيــع الــقــادمــة، وفـــي حـــال بــقــي العبا 
فإنه  غـــوارديـــوال،  تشكيلة  فــي  احتياطيا 
وبنسبة كبيرة، سيطلب الرحيل في يناير 

القادم 

يــقــتــرب املــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي املــخــضــرم، 
دانـــــي ألــفــيــس مـــن االنـــتـــقـــال إلــــى صــفــوف 
إستوديانتيس األرجنتيني، بعد أسابيع 

من فسخ عقده مع نادي ساو باولو 
وأكدت شبكة (تي ان تي سبورتس)، أن 
مــدرب إستوديانتيس، خــوان سباستيان 
فــــــيــــــرون، تـــــواصـــــل مـــــع ألــــفــــيــــس، الـــالعـــب 
األكــثــر تتويجا بــاأللــقــاب فــي تــاريــخ كــرة 
القدم، وأخبره برغبته في الحصول على 
البرازيلي املخضرم  الدولي  لكن  خدماته، 
أخــبــره بــأنــه ســيــدرس الــعــرض خـــالل هــذا 
األســبــوع . ويــرغــب ألفيس (38 عــامــا) في 
مـــواصـــلـــة مــــشــــواره الـــريـــاضـــي بــعــد فسخ 
عــــقــــده مــــع ســــــاو بـــــاولـــــو، بـــســـبـــب األزمــــــة 
املــاديــة الــتــي يمر بها الــنــادي الــبــرازيــلــي، 
أجل  مــن  لياقته  على  الحفاظ  ويستهدف 

اللحاق بمونديال قطر 2022 
ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــدر، فـــقـــد تــلــقــى ألــفــيــس 
عروضا من الــدوري األمريكي للمحترفني 
واملكسيك وقطر . واستهل ألفيس مشواره 
الــريــاضــي بــصــفــوف بــاهــيــا الــبــرازيــلــي ثم 
انــتــقــل لــالحــتــراف فــي إســبــانــيــا مــن بــوابــة 
إشـــبـــيـــلـــيـــة 6 مــــواســــم قـــبـــل الـــــذهـــــاب إلـــى 
للعب معه 8 مواسم،  فــي 2008  برشلونة 
اإليطالي  يوفنتوس  إلـــى  انتقل  وبــعــدهــا 
وبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي، قبل 
العودة إلى بالده عبر ساو باولو في 2019 
. ويعد ألفيس أكثر العب توج بألقاب في 
تــاريــخ كـــرة الــقــدم (43 لــقــبــا) وثــانــي أكثر 
املدافعني تتويجا باأللقاب في املنافسات 

األوروبية .

صندوق االستثمارات السعودي، مساء 
يـــوم امـــس الــخــمــيــس، االســـتـــحـــواذ بشكل 
رســـمـــي عــلــى نـــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 

اإلنجليزي 
وقال صندوق االستثمارات السعودي، 
"أكملت  الرسمي على تويتر  عبر حسابه 
مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة يــقــودهــا صــنــدوق 
الــعــامــة، عملية االستحواذ  االســتــثــمــارات 

بنسبة %100 على نادي نيوكاسل" 
وقال ياسر بن عثمان الرميان، محافظ 
صندوق االستثمارات العامة "نسعد اليوم 
بــاإلعــالن عــن االســتــحــواذ على نيوكاسل 
يونايتد، أحد أشهر األندية في كرة القدم 

اإلنجليزية" 
وأضـــــــاف "نـــشـــكـــر فــــي هـــــذه املــنــاســبــة، 
لهذا  إخالصهم  على  نيوكاسل  جماهير 
ونتطلع  السنني،  مــر  على  العريق  الكيان 

للعمل معهم ملا فيه مصلحة النادي" 
وأشــــــار نـــــادي نــيــوكــاســل عــبــر مــوقــعــه 
أنــه تم الحصول على جميع  اإللكتروني، 
املوافقات املطلوبة من الدوري اإلنجليزي، 

إلتمام عملية االستحواذ 
وأضاف أن مجموعة االستثمار تتألف 
يــعــمــلــون على  مــن مستثمرين صــبــوريــن 
املدى الطويل، ولديهم ثقة تامة في نجاح 

النادي باملستقبل 
كـــــمـــــا أشــــــــــــاد نـــــيـــــوكـــــاســـــل بــــصــــنــــدوق 
االستثمارات، معتبًرا إياه من األكبر تأثيًرا 
في العالم  وشدد على أن عملية االستحواذ 
تــتــمــاشــى مــــع اســتــراتــيــجــيــة نــيــوكــاســل، 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــركـــيـــز عــــلــــى الـــقـــطـــاعـــات 
الرئيسية بما فيها الرياضة والترفيه، كما 
يهدف الصندوق لالستثمار طويل املدى 

من أجل البناء على إرث النادي 

إلى  بهدفني  تأخرها  فرنسا  قلبت 
حساب  عــلــى   (2-3) بنتيجة  انــتــصــار 
الخميس،  امــس   يــوم  بلجيكا، مساء 
عـــلـــى مــلــعــب ألـــيـــانـــز ســــتــــاديــــوم، فــي 
نصف نهائي دوري األمم األوروبية 

ونــــجــــحــــت بـــلـــجـــيـــكـــا فــــــي افـــتـــتـــاح 
الــتــســجــيــل بــالــدقــيــقــة 37، بــعــد تــوغــل 
ملنطقة  األيــســر  الجانب  فــي  كاراسكو 
الـــجـــزاء، مـــســـدًدا كـــرة أرضــيــة خــدعــت 

لوريس وسكنت الشباك 
وأضـــافـــت بــلــجــيــكــا الـــهـــدف الــثــانــي 
بروين  دي  مــرر  بعدما   ،41 بالدقيقة 
الـــــكـــــرة إلـــــــى لــــوكــــاكــــو الــــــــذي تــخــطــى 
هــيــرنــانــديــز وســـــدد كــــرة قـــويـــة فــشــل 

لوريس في التصدي لها 
وبحثت فرنسا عن تقليص الفارق 
بالدقيقة  الــثــانــي  الــشــوط  فــي  مــبــكــًرا 
48، وذلك بتسديدة من خارج منطقة 
الـــــجـــــزاء عـــبـــر بـــوجـــبـــا، إال أنـــــه كــرتــه 

ذهبت بعيًدا عن املرمى 
ونجحت فرنسا في تقليص الفارق 
فـــي الــدقــيــقــة 62، بــعــدمــا تــلــقــى كــريــم 
بــنــزيــمــا كـــرة داخــــل املــنــطــقــة، مــســدًدا 
البلجيكي  شباك  سكنت  أرضية  كــرة 

كورتوا
لـــتـــتـــحـــصـــل عـــلـــى ركــــلــــة جــــــــزاء فــي 
الــدقــيــقــة 68، بــعــد تــعــرض جــريــزمــان 
املــبــاراة  لــم يحتسبها حــكــم  لــإلعــاقــة، 
إلــى تقنية  الــبــدايــة، قبل أن يعود  فــي 

الفار ويحتسبها 
ونــفــذ كيليان مــبــابــي ركــلــة الــجــزاء 
بــتــســديــدة  الـــدقـــيـــة 69،  فــــي  بـــنـــجـــاح 
قوية على يسار تيبو كورتوا سكنت 
الــشــبــاك، لــيــتــعــادل الـــديـــوك وتــصــبــح 

النتيجة (2-2 
وأطــلــق لــوكــاكــو رصــاصــة الــرحــمــة 
الثالث  الهدف  بتسجيل  فرنسا  على 
الفار  يتدخل  أن  قبل   ،87 الدقيقة  في 

ويلغي الهدف بداعي التسلل  
املباراة  ونجحت فرنسا في خطف 
من  قوية  بتسديدة  القاتل  الوقت  في 
هــيــرنــانــديــز مــن عــلــى حـــدود املنطقة، 
بنتيجة  الديوك  بفوز  اللقاء  لينتهي 

 2-3)

 فرنسا تقلب تأخرها النتصار درامي 
على بلجيكا
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