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يف أول ظهور له مبونديال قطر 

المنتخب الوطني يخرج ب�أخف الأ�ضرار 
وينتزع نقطة ثمينة من كرواتي�

بدا بديهيا أن تحتضن فاس، المنتدى العالمي 9 لتحالف الحضارات، هي األرض 
اإلفريقية، التي احتضنت قيم هذا التحالف، حتى قبل أن يوَجد، وفي رحابها تالقحت 
أسس التعايش، بل شعر الحاضرون كما لو أنهم يعودون إليها، لكي يعودوا إلى نبع 
حقيقي، ومهد تاريخي واقعي كما يحلمون به أن يكون اليوم.. تمازج الديانات والروافد 
وتآخي األعراف والسالالت الروحية، وكما قال الملك محمد السادس، أليست جامعة 

القرويين التي تحتضنها فاس هي أقدم جامعة في العالم؟
والعنوان الذي يحمله كل عاِلم و»الوجهة التي كان يحج إليها العلماء المسلمون 
واليهود بل وحتى أحد البابوات، طلبا الستكمال العلم والمعرفة؟« ولذلك فـ »مدينة فاس 

تجسد بكل تأكيد كل معاني التحالف والتالقح الخصب بين الحضارات«.
ومن الواضح أن المغرب من خالل احتضان فاس للمنتدى، أراد أن يبعث رسالة عميقة، 
ال تقف عند البعد الرمزي، بل رسالة تقول إنه يقدم من تاريخه الخاص المجسم العملي 
لما يريده قرابة 158 دولة من دول العالم، من وراء هذا التحالف، إنه البرهان بالواقع 
التاريخي والروحي الذي يحكم بالدا عميقة عاشت روحانيات وقيم حوار الحضارات 

بكل مكوناته، وتحمل جيناتها كل إرثه.
وعلى أرض فاس االفريقية، العربية األسالمية االندلسية،األمازيغية، تقاطعت أنفاس 

كل الديانات لتستنشق هواء واحدا يبقيها على قيد الحياة والتعايش.
تعود البشرية إلى فاس، لتقرأ نفسها ولتتذكر أنها كانت قادرة على العيش المشترك. 
ولتحاكم بقوة المشترك األصلي، الذي تجسد في حاضرة موالي ادريس زرهون »الكم 
كما قال الملك محمد  الهائل من المخاطر الذي لم يسبق للعيش المشترك أن عاشه« 

السادس، في الرسالة التي وجهها إلى منتدى تحالف الحضارات.
الواقع أن روح فاس حضرت في كل الكلمات، لكل الوفود، وبكل اللغات، ومن ممثل 
األمم المتحدة السامي للتحالف اإلسباني، ووزير الخارجية السابق، ومبعوث السالم 
في الشرق األوسط سابقا، ميغيل أنخيل موراتينوس الذي بدا محتفيا بوجوده بفاس، 
إلى األمين العام لالمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي وجد التعبير المالئم وهو 
»إنها المكان المثالي للتفكير في  يهنئ المنظمين على اختيار فاس. قال غوتيريس: 
حالة العالم«. وبدت العاصمة الروحية للمملكة محرابا للبشرية، لكي تتأمل أعطابها، 
فاس مفتاح اللغة المشترك لكل أبناء البشرية، بكل طبقات بالغتهم وبكل هواجسهم. 
هي المشترك في التحالف، ولكن أيضا في الذاكرة الجمعية للناس، التي يحلمون بها.

كاتبة الدولة اإلسبانية في الشؤون الخارجية، أنجيليس مورينوباو: »فاس أكبر من 
اختيار صائب«، بل »أحسن من يجسد شعار التحالف وملتقاه: نحو إنسانية واحدة« 
والتي تمر عبر »العيش المشترك«. هكذا تحولت فاس الهندسة إلى روح، وفاس العناصر 

الطبيعية إلى مزاج حضاري تنوه به ممثليات العالم من الجهات األربع.
وهي أيضا »سماء الميعاد«، ألجيال البشر الشباب ال سيما في القارة السمراء التي 

تضم »أكبر جيل من الشبان، في البشرية اليوم«.
فاس هي أيضا، جوهر الثقافة، كما سماها رئيس الحكومة السابق اإلسباني خوصي 
لويس ثاباطيرو وساواها بـ »الثقافة والتاريخ ومكان االنبعاث الروحي«، ومهد الكلمة، 
المادة األولية للحوار بين الحضارات، التي قال عنها ثاباطيرو: »من جامعتها خرجت 

كل الجامعات«.
كان صدى االسم، يتردد في كل الحناجر، وبكل الدالالت، سواء في الكلمات الرسمية، 
التي ضمت رسالة الملك، وكلمة موراتينوس وغوتيريس ووزير خارجية تركيا وكاتبة 
الدولة في الخارجية اإلسبانية، أو عندما تحدثت »أصوات الحكماء« و»مسارات السالم«، 
وفي الفقرة الثانية من االفتتاح، وهي فقرة ذكية وبالغة المعنى، باعتبار أنها تعطي 
الفرصة ألسماء بتجارب متباينة، تعبر عن تنوعها في المقاربة، تحدثت خالل الفترة 
الصحراء«،  »إفريقيا جنوب  باسم حضارة  الرئيس،  نائبة  أميناتاتوري،  السينغالية 
وتحدث خاللها ثاباطيرو، وممثلة هنغاريا، أو شيخ االسالم شكر األدربيجاني وعمرو 
موسى، أو وزير الدفاع اإلكواتوري، سيرينا فرناندو، واالميرة األردنية ريم علي، باسم 

مؤسسة »أناليند« أو الرئيس البوسني السابق ميالدن إيفانتش.
وكما تكرر االسم بالتماعاته اإلنسانية   في حفل اختتام الجلسة األولى، وعاد غوتيريس 
مجددا الى القاموس العاشق لمدينة فاس، طريق ابن خلدون الى العالمية وعلم االجتماع، 
وفاس بثالثيتها االسالمية، اليهودية، المسيحية التي تستحق أن تكون في قلب الحضارات 

وفي كل التزاماتنا.
وخوصي مانويل ألباريس، الوزير االسباني للخارجية الذي التحق في النهاية، أجاد 

الحديث عن »بيت الحضارات، فاس، وملتقاها ومنتجع التعايش الثقافي«.
في الواقع لم تكن العبارات مجرد تمرين عاطفي استوجبه دليل اللياقة المعتادة، 
بل كانت انعكاسا لحالة استرجاع وجدانية لما تمثله فاس، وكذلك حالة انفعال روحي 

تستبق روح إعالن فاس، وما تحمله من آمال فعلية )انظر اإلعالن(.
المتدخلون، من رؤساء حكومات ووزراء خارجية ونوابهم، بدورهم أغنوا هذا القاموس 
العاشق لمدينة فاس، تباهوا في وصفها: »عاصمة الحكمة في العالم« )الوزير األول 
لمونتينيغرو دريتان أبازوفيتش(، »مدينة يحلو فيها حديث الحضارات، مدينة اإليمان، 
والسكينة والقيروان، حيث ال مكان أفضل منها للحديث عن حوار الحضارات« )وزيرة 
خارجية السينغال(، »فاس العريقة حيث مازال عبق التاريخ وشذى المعرفة يعم العالم« 

)وزير خارجية موريتانيا(.
»مدينة اختيارها صائب لمن يتجه نحو الحوار« )وزير خارجية الرأس االخضر(، 
كان  كيف  المدن،  عليه  تبنى  الذي  النموذج  فاس هي  كانت  »فاس مدينة التنوير، لو 

سيكون العالم يا ترى« )كما قالت وزيرة الثقافة اإلماراتية نورة الكعبي(.
من يبدع أفضل في فاس التي تستحق أحسن من قيل. 

إلى جانب القاموس العاشق الذي خلق مناخا طيبا لحوار الحضارات وتمثله، كان 
العمل المنضبط والحضور الكبير، عربون نجاح وال شك لحدث دولي، حضاري بكل 

معنى الكلمة.
)يتبع(
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تح�لف الح�ض�رات

الق�مو�س 
الع��ضق لف��س
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جاللة الملك يتراأ�س جل�ضة عمل 
خ�ض�ضت لتطوير الط�ق�ت المتجددة

تعليم�ت ملكية بت�ضريع وتيرة اإنج�ز 
الم�ض�ريع الثالثة للط�قة ال�ضم�ضية 

نور ميدلت وبلورة »عر�س المغرب« 
لقط�ع الهيدروجين الأخ�ضر

في منتدى الأمم المتحدة
»منتدى ف��س« حقق اأهدافه
لحظة ف��ضلة لحوار الح�ض�رات

حرية التعبير وحرية 
المعتقد مترابطت�ن

األب�ري�س يوؤكد اأن ف��س ت�ضكل الف�ض�ء الأمثل 
للدف�ع عن اأهداف تح�لف الح�ض�رات

الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يسائل احلكومة حول

اآف�ق �ضن�عة ال�ضي�رات 
وندرة المي�ه

بوريطة يتب�حث مع نظيره الفل�ضطيني ويعرب عن دعم 
المغرب للحقوق ال�ضرعية لل�ضعب الفل�ضطيني

رفعت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع 
النقابي الوطني لألطباء األخصائيين بالقطاع الخاص مطلب 
في   5 في  المتمثلة  المنبع  الضريبة من  اقتطاع  تحديد نسبة 
المئة، وتحديد سقف زمني لها كل ثالثة أشهر من أجل تبسيط 
مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص 
بها، إضافة إلى العمل على تمكين الطبيب من الحصول على 

الشركة المهنية بشريك واحد.
مطالب جديدة حملها ممثلو التنظيمين وترافعوا ألجلها في 
مجلس المستشارين حتى تشكل موضوع تعديالت يتم تقديمها 
أثناء مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2023 في محطته الثانية 
من النقاش التشريعي، رغبة في الوصول إلى اتفاق موحد يراعي 
لواء  تحت  المنضوين  األطباء  وأن  خاصة  العامة،  المصلحة 
التنظيمين النقابي والمهني، يشددون على أن الهدف األساسي 
من مالحظاتهم واقتراحاتهم يكمن في العمل على ضمان ضريبة 
مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون 
أساسي  الضريبة  دور  بأن  العميق  إليمانهم  التمييز،  تكريس 
ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية 

االقتصادية واإلدماج والتماسك االجتماعيين على حد سواء، 
مؤكدين أنهم ال يريدون لهذا النقاش بأي شكل من األشكال أن 
يكون آلية لمحاولة االلتفاف على هذا الواجب الوطني ومحاولة 

التملص منه.
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها التجمع 
كذلك  الخاص  بالقطاع  األخصائيين  لألطباء  الوطني  النقابي 
بسن تحفيزات ضريبية لفائدة األطباء الشباب ودعم التواجد 
لفائدة  مماثلة  تدابير  اتخاذ  إلى  إضافة  النائية  المناطق  في 
األطباء الذين يحترمون التعريفة ويحررون وصفات طبية تتضمن 
األدوية الجنيسة والذين يساهمون في تطوير رقمنة الصحة. 
بالمقابل شدد التنظيمان على ضرورة تسريع مراجعة التعريفة 
المرجعية التي لم تتغير منذ توقيعها أول مرة في 2006، مما 
يؤدي إلى إرهاق كاهل المؤّمنين بمصاريف إضافية للعالج إذ 
يتحملون حوالي 60 في المئة من كلفة كل ملف مرضي نظرا 
ألن المصاريف المسترجعة تكون ضعيفة مقارنة بما يسددونه 

من أجل الفحوصات والعالجات.

طالبوا بتحفيزات ضريبية للممارسة يف املناطق النائية ودعوا ملراجعة التعريفة املرجعية

ممثلو الم�ضح�ت الخ��ضة والأطب�ء الأخ�ض�ئيين 
يقدمون مقترح�تهم لتفعيل القتط�ع من المنبع

يف أفق املؤمتر الوطني اخلامس أيام 23-24 و25 دجنبر 2022 ببوزنيقة

الفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل ترف�س المق�ربة 
الحكومية لإ�ضالح اأنظمة التق�عد
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وزيرة خ�رجية ليبي� ت�ضيد بـ 
»الدور الإيج�بي« للمغرب في 

دعم عملية ال�ضتقرار في بالده�
أشادت وزيرة خارجية ليبيا، نجالء المنقوش، 
للمغرب في  اإليجابي«  »الدور  بـ  بفاس،  الثالثاء 

دعم عملية االستقرار في بالدها.
عقب  للصحافة  تصريح  في  المنقوش،  وقالت 
الخارجية  الشؤون  وزيــر  مع  أجرتها  مباحثات 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
ناصر بوريطة، على هامش أشغال المنتدى العالمي 
إن  المتحدة،  لألمم  الحضارات  لتحالف  التاسع 
»المملكة المغربية دائما ما كان لها دور إيجابي 
ودعم جهود  ليبيا،  في  االستقرار  عملية  دعم  في 
الليبية،  والمؤسسات  الوطنية  الوحدة  حكومة 
القاعدة  إنهاء  إلى  والوصول  قدما  للمضي  وذلك 
الدستورية، في أفق تنظيم انتخابات نزيهة وحرة 

يقبلها الشعب الليبي«.

مح�مو الدار البي�ض�ء ومكن��س يوا�ضلون 
مق�طعة الجل�ض�ت  وجمعية هيئ�ت 
المح�مين تعقد موؤتمره� ب�لداخلة

قرر  مطالبهم،  عن  دفاعا  تصعيدي  قرار  في 
في  االستمرار  البيضاء  الدار  بمدينة  املحامون 
املفاوضات  استكمال  حني  إلى  الشاملة  املقاطعة 
الجارية بني جمعية هيئات املحامني باملغرب، ووزارة 

املالية.
البيضاء، في بالغ  وكشفت هيئة املحامني بالدار 
لها، أنها قررت االستجابة لقرار الجمعية العمومية 
املتخذة  النضالية  األشكال  جميع  في  باالستمرار 

خاصة التوقف عن العمل.
مكناس  مدينة  محامو  واصل  جانبهم،  من 
االحتجاج، يوم أمس الثالثاء، وذلك رفضا ملخرجات 
الحوار الذي جمع بني مكتب جمعية هيئات املحامني 
باملقتضيات  منددين  الحكومة،  ورئيس  باملغرب 
قانون  مشروع  في  املقترحة  الجديدة  الضريبية 
الواقع  تراعي  ال  بأنها  وصفها  تم  حيث  املالية، 
هيئة  مجلس  داعني  املحامني،  ألغلب  االقتصادي 
تعليق  قرار  عن  التراجع  أجل  من  باملدينة  املحامني 
تحقيق  غاية  إلى  والتصعيد  الجلسات  مقاطعة 
ال  أنه  الوقت،  نفس  في  مؤكدين  املشروعة،  املطالب 
توافق مع الحكومة إذا لم يتم السحب النهائي لهذه 

املقتضيات الضريبية.

فجرت السعودية مفاجأة تاريخية مدوية بإسقاطها األرجنتين، ونجمها 
ليونيل ميسي في اليوم الثالث من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فيما 
استهلت فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بفوز متوقع على أستراليا 4 – 1 

متخطية محنة اإلصابات التي عصفت بها.
ميسي، مبابي وليفاندوفسكي في يوم واحد، لكن األول الذي يخوض 
 « جدا  قاسية  »ضربة  تلقى  األرجح«  »على  واألخير  الخامس  موندياله 
و«هزيمة مؤلمة« أمام رجال المدرب الفرنسي هيرفي رونار 1 – 2، الذين 
أصبحوا أول منتخب آسيوي يفوز في البطولة على األرجنتين بطلة 1978 

و1986.
وهي ثاني مرة يفوز فيها منتخب آسيوي على خصم أميركي جنوبي، 

بعد تخطي اليابان كولومبيا 2 – 1 في عام 2018.
واعتقد ابن 35 عاما أنه وضع بالده على المسار الصحيح لنيل النقاط 
الثالث، في مستهل مشوارها في المجموعة الثالثة بتسجيله هدف التقدم 
الطاولة في  قلبا  الدوسري  الشهري وسالم  لكن صالح  من ضربة جزاء، 

مستهل الشوط الثاني ومنحا بالدهما فوزا تاريخيا.
ويحلم أفضل العب في العالم سبع مرات، والمنتقل إلى باريس سان 
جرمان الفرنسي المملوك قطريا، بعد مشوار بالغ الروعة مع برشلونة 
اإلسباني، بإنهاء مسيرته بلقب المونديال الوحيد الذي ينقص خزانته 
الزاخرة، لكن »الصقور الخضر« وضعوا حدا لسلسلة أرجنتينية من 36 
مباراة من دون خسارة، وحرموا »ألبيسيليستي« من معادلة الرقم القياسي 

إليطاليا. وفي مشاركتها السادسة، تأمل السعودية في بلوغ ثمن النهائي للمرة 
1994 في باكورة مشاركاتها، وقد نجحت في تحقيق بداية رائعة،  الثانية بعد 

دفعت بمواطنيها إلى االحتفال بالشوارع غير مصدقين النتيجة.
وقال الشهري صاحب الهدف األول »كنا واثقين كثيرا بأنفسنا وأثبتنا أننا على 

مستوى التحدي.. نطمح بالوصول إلى دور 16. بعد هذا الفوز حرام أال نتأهل«.
وفي المقابل، كان كيليان مبابي الوحيد بين النجوم الكبار على الموعد، فسجل 
صاحب ثنائية عادل بها رقم  هدفا ومون المخضرم أوليفييه جيرو )36 عاما ( 
تييري هنري القياسي بعدد األهداف مع فرنسا )51(، ليقود تشكيلة المدرب ديدييه 
ديشان، المنقوصة من أفضل العب في العالم المصاب كريم بنزيمة، إلى الفوز على 

أستراليا 4 – 1 على ملعب الجنوب في الوكرة. وتقدم المنتخب االسترالي 
بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين )9( بعد خطأ دفاعي، وردت فرنسا برباعية 
تناوب على تسجيلها أدريان رابيو )27(، جيرو )32 و71( ومبابي )68(.
قال جيرو بعد إنجازه »يجب أن نستهل المباراة بطريقة أفضل. خفنا 
بداية، لكن كان رد فعلنا سريعا . يجب أن نتعلم من هذه األخطاء الصغيرة«. 
وبدورها حققت تونس بداية طيبة بالحصول على نقطة التعادل السلبي مع 
الدنمارك على ملعب المدينة التعليمية، حيث حظيت بمواكبة جماهيرية 
عريضة ضمن المجموعة الرابعة، وذلك أمام خصم عنيد بلغ نصف نهائي 
كأس أوروبا وضم في صفوفه صانع اللعب كريستيان إريكسن، الناجي من 

سكتة قلبية رهيبة في البطولة القارية صيف 2021.
وعن إبقاء نجم المنتخب وهبي الخزري على مقاعد البدالء، قال المدرب 
المميزة  العناصر  من  هو  »الخزري  بريس  فرانس  لوكالة  القادري  جالل 
بالنسبة لنا والعب مهم جدا، واليوم أردنا أن نبدأ المباراة بمهاجم يعرف 
وفي  الجبالي«.  عصام  وهو  ممتاز  بمستوى  ظهر  وقد  الدنماركية  الكرة 
المجموعة الثالثة، أخفق الهداف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 
مجددا بتسجيل هدفه األول في كأس العالم، بعد إهداره ضربة جزاء في 
مباراة المكسيك، التي انتهت بتعادل سلبي على ملعب 974، الوحيد الذي 

سيفكك بالكامل بعد المونديال.
وفي المرة السابقة والوحيدة التي خاض فيها »ليفا« غمار كأس العالم، 
عجز منتخب بالده في روسيا 2018 عن تجاوز عقبة الدور األول، وفشل 
الالعب الحائز على الحذاء الذهبي ألفضل هداف في الدوريات األوروبية مرتين 
عن هز الشباك تماما. وحرمه الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا )37 
من التسجيل بصده ضربة الجزاء، في لقاء كان رجال المدرب األرجنتيني  عاما( 

خيراردو مارتينو األفضل أداء واستحواذا من البولنديين.

نجح المنتخب الوطني في الحصول على نقطة ثمينة من 
مباراته أمام المنتخب الكرواتي، أمس األربعاء بملعب البيت، 
في أولى مباريات المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم، 
التي تتواصل فعالياتها بدولة قطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
ورغم كل النقائص التي سجلت في هذه المواجهة، إال أن 
النتيجة )0 – 0( تبقى إيجابية للغاية، بالنظر إلى قيمة المنتخب 
المنافس، المدجج بالنجوم، والذي حضر إلى الدوحة من أجل 
المنافسة على الكأس، سيما وأنه يشارك كوصيف للبطل، بعدما 

خسر نهائي النسخة الماضية أمام المنتخب الفرنسي.
لقد قدم الفريق الوطني عرضا غير مقنع في هذه المباراة، 
حيث افتقد الالعبون للشجاعة، وطبع أداءهم التسرع وسيطر 
عليهم الخوف، ما منح المنتخب الكرواتي هامشا من الحرية، 
خاصة في وسط الميدان، الذي بسط عليه سيطرته بالكامل، رغم 
المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي لقيها الالعبون بمدرجات 

ملعب البيت.
المرمى،  وحارس  الدفاع  لخط  الرجولى  األداء  وباستثناء 
لم يكن خط الوسط في يومه، حيث بدا عليه االرتباك، وغاب 
فخ  في  أسقطهم  ما  أوناحي،  والسيما  الالعبين،  عن  الهدوء 

التمريرات الخاطئة.
أن  رغم  المباراة،  بجانب  مرا  زياش  وحكيم  بوفال  وحتى 
األخير أكمل التسعين دقيقة، دون أن يكون عطاؤه في المستوى 
المنشود، بينما ترك بوفال مكانه لعبد الصمد الزلزولي، المفتقد 
للنجاعة، والذي بالغ في اللعب الفردي بشكل ملحوظ، ما فوت 

عليه استثمار الكرات التي وصلت إليه.
وفرض الحارس ياسين بونو نفسه بقوة في هذه المباراة، 
حيث انقذ المنتخب المغربي من عدة محاوالت خطيرة، كانت 
أبرزها في األنفاس األخيرة من الشوط األول، عندما مرر مدافع 
شتوتغارت األلماني بورنا سوسا كرة عرضية من الجهة اليسرى، 
تابعها مهاجم تورينو اإليطالي نيكوال فالشيتش بيمناه من 
مسافة قريبة، صدها بونو بقدمه قبل يبعدها الدفاع، ثم في 
الدقيقة 52، عندما صد كرة كرواتية كانت في الطريق إلى الشباك.

وعموما، فقد كشفت هذه المباراة عن العديد من النقط السلبية، 
التي وجب على الناخب الوطني، وليد الركراكي التعامل معها 
بالسرعة الالزمة، حتى يجهز نفسه والعبيه بالشكل المطلوب 
لمباراة يوم األحد أمام المنتخب البلجيكي، وهي المباراة التي 

ستكون مفتاح التأهل إلى الدور الثاني.
تاريخ  في  الوطني  للمنتخب  السادس  التعادل  هو  وهذا 
الجرأة  من  بقليل  وكان  العالم،  كأس  نهائيات  في  مشاركاته 
يمكن أن يكون الفوز الثالث، بعدما سبق له أن فاز في دورة 
1986 على البرتغال 3 – 1 و سنة 1998 على اسكتلندا بثالثية.
ورغم ذلك فإن هذه النقطة المحصل عليها أمام كرواتيا تعد 
في  المتواجدة  المنتخبات  قيمة  إلى  بالنظر  وثمينة،  جيدة 

المجموعة السادسة.
المنتخبان في مباراة  فيها  التقى  التي  األولى  المرة  وهي 
رسمية، والثانية في تاريخهما بعد األولى التي كانت في المغرب 
في في دجنبر 1998 في النسخة األولى لدورة الحسن الثاني 
بضربات  كرواتيا  بفوز  وانتهت  البيضاء،  الدار  في  الدولية 

الترجيح، بعد تعادلهما 2 – 2 في الوقت األصلي. 

ورقة تقنية عن المباراة
المغرب – كرواتيا 0 – 0 

الملعب: استاد البيت، الخور
الجمهور: 59407 متفرجا 

الحكم: األرجنتيني فرناندو راباليني
-اإلنذارات:

المغرب: سفيان أمرابط )78(
التشكيلتان:

أشرف  سايس،  روم��ان  بونو،  ياسين  المغرب: 
 ،)60 د  )يحيى عطية اهلل  مزراوي  حكيمي، نصير 
نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال )عبد الصمد 
الزلزولي د65(، سفيان أمرابط، سليم أمالح، عز الدين 
أوناحي )عبد الحميد صابيري د81(، يوسف النصيري 

)عبد الرزاق حمد اهلل د81(.
المدرب: وليد الركراكي

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، بورنا 
سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، لوكا 
أورشيتش  )ميسالف  بيريشيتش  إيفان  مودريتش، 
د90(، ماتيو كوفاتشيتش )لوفرو ماير د79(، مارسيلو 
بروزوفيتش، نيكوال فالشيتش )ماريو باشاليتش د 

46(، أندري كراماريتش )ماركو ليفايا د 71(.
المدرب: زالتكو داليتش

حالة السعودي الشهراني مستقرة
أجرى الظهير األيسر السعودي ياسر الشهراني 
و«حالته  الطبية  حمد  مدينة  في  طبية  فحوصات 
برأسه، خالل  قوية  تعرضه إلصابة  بعد  مستقرة«، 
الفوز التاريخي لمنتخب بالده على األرجنتين 2 – 1، 
يوم الثالثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 

2022 في كرة القدم.
وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على 
موقع تويتر إن الشهراني نقل إلى مدينة حمد الطبية 
»نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر 

والبطن، حيث كانت حالته مستقرة«.
وأضاف »أجرى كافة الفحوصات الطبية الالزمة 

وسيكون تحت المالحظة في الساعات القادمة«.
وتعرض الشهراني الصطدام قوي مع زميله حارس 
المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت 
بدل الضائع من الشوط الثاني على ملعب لوسيل، 

الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.
وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو 
من المستشفى »أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة.. 
دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق 

الفوز«.

مقامر يخسر 160 ألف دوالر 
بسبب فوز السعودية

خسر مقامر أسترالي نحو 160 ألف دوالر أمريكي، 
حيث راهن بهذا المبلغ الضخم على فوز المنتخب 
األرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مباراته أمام 

السعودية.
 180800 األسترالي  للمقامر  كان سيعيد  الرهان 
دوالر إن حققت األرجنتين الفوز، وهو ما يمثل ربحا 
قدره 20 ألف دوالر فقط، مقارنة بالمبلغ الضخم الذي 
خسره بعد خسارة ال� »تانغو«، حسبما ذكرت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
السعودي  للمنتخب  التاريخي  الفوز  تسبب  كما 
على نظيره األرجنتيني بنتيجة )2 – 1( خالل الجولة 
األولى من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات 
آخر  مقامر  بخسارة   ،2022 العالم  كأس  بنهائيات 
األرجنتين  فوز  على  للرهان  دوالر  ألف   100 وضع 
بفارق ثالثة أهداف أو أكثر أمال في تحقيق مكسب 
يصل إلى 170 ألف دوالر، لكن فوز »الصقور الخضر« 

أعاده لمنزله خالي الوفاض.

برنامج يومه الخميس
في ما يلي برنامج الخميس ضمن كأس العالم 2022 

لكرة القدم في قطر )بالتوقيت المغربي(:

* المجموعة السابعة:
)11.00( سويسرا – الكاميرون  

)20.00( البرازيل – صربيا 
* المجموعة الثامنة:

)14.00( األوروغواي – كوريا الجنوبية 
)17.00( البرتغال – غانا 

إبراهيم العماري

 بونو كان حاسام يف املواقف الصعبة      أ  ف  ب

أبدى الناخب الوطني، وليد الركراكي، 
أمام منتخب  المسجلة  النقطة  رضاه عن 
رائ��ع،  وس��ط  خط  »يملك  ال��ذي  كرواتيا، 
نوعية  ولديهم  كثيرا  العبوه  ركض  حيث 
المنتخب  أن  إلى  مشيرا  مميزة«،  فنية 
بعض  في  كثيرا  خصمه  احترم  الوطني 
في  وتعبنا  بقوة  »لعبنا  حيث  الفترات. 
أننا  أظهرنا  لقد  الشبان،  أشكر  النهاية. 
العمل ولدينا  فريق جيد. يجب أن نتابع 

أربعة أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا«. 
الفوز.  ع��ن  نبحث  »كنا  يختم  أن  قبل 
 استحوذوا على الكرة. وهذه نتيجة جيدة«.
وب��������دوره أك�����د ي���وس���ف ال��ن��ص��ي��ري 
 ع��ل��ى ص��ع��وب��ة ه����ذه ال���م���ب���اراة، لكن

»المهم أننا لم نتلق هدفا ولم نكن موفقين 
على  الالعبين  أشكر  للتسجيل.  كفاية 
الجهد الذي بذلوه وأشكر الجماهير على 
مساندتها لنا حتى الدقيقة األخيرة. ونأمل 

المقبلة«. المباراة  في  الفوز  تهديها   أن 
لوكا  ال��ك��روات��ي،  المنتخب  عميد  أم��ا 
العب  أفضل  بجائزة  الفائز  مودريتش، 
في المباراة، فقد قال عقب هذه النتيجة: 
»كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع 
وصعب. لم نسمح لهم باالقتراب كثيرا )من 
منطقة الجزاء( وما احتجنا إليه هو الهدف. 
لو كنا خالقين أكثر لربما منحونا المزيد 
من المساحات«. وأضاف »لم نأت إلى هنا 

المجموعات،  دور  وتجاوز  اللعب  لمجرد 
فطموحنا أكبر من ذلك بناء على الخبرة 
التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن 
طموحنا األول هو تجاوز دور المجموعات، 
وفي حال تمكنا من ذلك سنشكل خطرا على 
كل منتخب. ال تفهموني بطريقة خاطئة، 
ولكن  المجموعات  دور  ت��ج��اوز  هدفنا 

طموحنا ألبعد من ذلك«.

الركراكي: احترمنا كرواتيا كثيرا

في أول ظهور له بمونديال قطر

ظهور موفق للعرب في ثالث أيام المونديال

 الركرايك راض عن التعادل

الـريـــاضي
a13.307 الخميس 24 نونبر 2022 املوافق 29 ربيع الثاني 1444العدد 

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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 املنتخب السعودي يحصل عىل احرتام العامل   أ ف ب

المنتخب 
الوطني 

يخرج ب�أخف 
الأ�ضرار 

وينتزع نقطة 
ثمينة من 

كرواتي�
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�لإعالم �ل�ضعودي: �إع�ضار »�أخ�ضر« ي�ضرب 
بالأرجنتين ويحطم �أرقامه

أكدت الصحف السعودية، الصادرة أول أمس األربعاء، أن ملحمة خضراء قدمها 
نجوم المنتخب السعودي في الدوحة مساء الثالثاء، مضيفة أنه انتصار تاريخي 
على منتخب بقيمة األرجنتين، أحد المرشحين األوائل إلحراز لقب كأس العالم.

وقالت في مقاالت وافتتاحيات معززة بصور المباراة والهستيريا التي عمت 
كلمتها خالل  فرضت  الجديدة  السعودية  الشخصية  إن  السعودية،  الجماهير 
المباراة على العمالق الالتيني رغم التأخر بهدف، ما يكشف حجم الثقة التي 

بات الالعب السعودي يكتنزها.
وكتبت صحيفة »الرياض« أنه بعد أيام مرت على الجماهير السعودية بصعوبة، 
ما بين سخرية وانتقاص وتشاؤم طال حتى المتفائلين من جماهير األخضر 
السعودي، وتوقعات بنتائج تجاوزت حدود المعقول، حضر المنتخب السعودي 
بذكريات مونديال 94 إلعادة صياغة التاريخ وتصحيح المفاهيم الكروية، التي 
التي  البداية،  قبل صافرة  منتصرا  المباراة  ملعب  األرجنتين  منتخب  أدخلت 
ال  القدم  كرة  بأن  للجميع  معها  انكشف  لوسيل،  ملعب  احتوى صداها  عندما 
تعرف إال لغة الميدان، التي كانت هي اللغة الرسمية لألخضر في هذه المباراة.

وقالت إنه إلى جانب االنتصار المستحق بهدفين مقابل هدف استطاع المنتخب 
السعودي تسجيل وإنهاء العديد من األرقام التاريخية، أولها أن المنتخب السعودي 
دخل تاريخ بطولة كأس العالم كأول منتخب عربي وأول منتخب آسيوي يفوز 
على األرجنتين في نهائيات كأس العالم، حيث فازت األرجنتين بجميع مبارياتها 
األربع التي واجهت خاللها المنتخبات اآلسيوية في بطولة كأس العالم، قبل أن 
تواجه المنتخب السعودي الذي سجل أولويته بهزيمة منتخب التانغو، منهيا 

بذلك سطوة األرجنتين على المنتخبات اآلسيوية.
االنتصارات  كذلك من كسر سلسلة  تمكن  السعودي  المنتخب  أن  وأضافت 
36 منتخبا منذ شهر يوليوز من العام  كسرها  يستطع  لم  التي  األرجنتينية، 
2019، وبذلك يكون المنتخب السعودي قد حرم األرجنتين من تحطيم رقم منتخب 
الدولية بال  المباريات  التاريخي في عدد  القياسي  الرقم  الذي يمتلك  إيطاليا، 

هزيمة بـ37 مباراة متتالية. 
وليس هذا فحسب، تقول الصحيفة، فبهذا االنتصار األخضر الناصع يكون 
المنتخب السعودي قد كسر سلسلة االنتصارات المتتالية لألرجنتين في المباريات 
االفتتاحية في نهائيات كأس العالم والتي امتدت لست مباريات فاز بها منتخب 
التانغو بجانب تعادله في مباراة واحدة، حيث كانت المرة األخيرة التي خسرت 
فيها األرجنتين مباراة افتتاحية ببطولة كأس العالم في مونديال إيطاليا 1990 
أمام منتخب الكاميرون الذي فاز بهدف نظيف آنذاك، وتعد هذه المرة األولى 
في تاريخ المنتخب األرجنتيني التي يخسر فيها مباراة بكأس العالم يسجل 

خاللها ليونيل ميسي، منذ عام 2011 ضد منتخب كولومبيا.
أما صحيفة »الوطن«، فقالت إن المنتخب السعودي كتب التاريخ في أولى 
مبارياته في كأس العالم 2022، وأولى مباريات المجموعة الثالثة. وأوضحت 
أن الصقور ردوا على توقعات العالم التي كانت تشير إلى خسارتهم بنتيجة 
كبيرة، وتمكنوا من تحويل تأخرهم في الشوط األول بهدف، بعدما تقدم األرجنتين 
بهدف ليونيل ميسي »10 ضربة جزاء«، مضيفة أنهم انتفضوا مع مطلع الحصة 
الثانية وسجلوا هدفين، ونجحوا في الحفاظ على تقدمهم إلى نهاية المباراة، 
التي شهد شوطها الثاني احتساب 13 دقيقة وقت بدل ضائع نتيجة اإلصابات 

وتحديدا إصابة ياسر الشهراني.
افتتاحية خالل  مباراة  في  فوز  أول  السعودي حقق  المنتخب  بأن  وذكرت 
مشاركته السادسة بالمونديال، بعد 4 هزائم أمام هولندا في 1994، والدنمارك 
1998، وألمانيا 2002، وروسيا 2018، وتعادل وحيد كان أمام تونس في افتتاح 

مونديال 2006 بنتيجة 2 – 2.
الحضور  سحلت  والتانغو  السعودي  المنتخب  مواجهة  أن  إلى  وخلصت 
 88012 اللقاء حضور  إذ شهد  الماضية،  المباريات  الجماهيري األعلى خالل 
المنتخب  أن  افتتاحيتها  في  فكتبت  »االقتصادية«،  أما صحيفة  متفرج.  ألف 
السعودي ليس غريبا عن مناسبات بحجم كأس العالم، إذ شارك قبل ذلك خمس 
مرات في بطوالت مماثلة، كما أنه حقق قفزات نوعية في األعوام الماضية، ليس 
فقط على صعيد النتائج، بل نجح في الوصول إلى النهائيات في قطر بجدارة 
وأرقام مشرفة ممثال للقارة اآلسيوية في هذا المحفل الكروي المهم، من أجل 

تكريس مكانته بقوة على الخريطة الرياضية العالمية. 

�أول �إجر�ء تاأديبي ب�ضبب هتافات �لم�ضجعين
اتخذ االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، يوم الثالثاء، إجراءات تأديبية ضد 
االتحاد اإلكوادوري بسبب »الهتافات« المسيئة التي صدرت عن مشجعي المنتخب 
األميركي الجنوبي األحد، خالل المباراة االفتتاحية لكأس العالم التي خرج منها 

فائز ا ضد قطر بهدفين.
ولم تحدد الهيئة الدولية الهتافات، ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت على المادة 
13 من قانونها التأديبي، والذي يعاقب في حال »اإلساءة إلى كرامة أو سالمة 

بلد أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية أو مسيئة«.
عندما يتعلق األمر  ويعاقب فيفا مثل هذه األفعال بـ«إيقاف عشر مباريات« 
بالعب أو مسؤول، وغرامة »ال تقل عن 20 ألف فرنك سويسري« )400 20 يورو( 

ومباراة خلف أبواب موصدة عندما تستهدف اتحادا.
ويعد هذا اإلجراء التأديبي األول في البطولة التي تختتم في 18 دجنبر المقبل.

جيرو يحطم رقم زيد�ن ويعادل �إنجاز هنري
نجح المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو، في تحطيم رقم األسطورة زين الدين 
زيدان، ومعادلة رقم النجم السابق تيري هنري، بعدما قاد منتخب بالده للفوز 

على أستراليا في مونديال قطر، يوم الثالثاء.
وسجل جيرو هدفين ليساهم في فوز فرنسا بنتيجة 4 – 1 على أستراليا 

ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ووفقا لشبكة »أوبتا« المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد نجح جيرو 
بفضل هذين الهدفين، في معادلة رقم تيري هنري للهدافين التاريخيين لمنتخب 

فرنسا برصيد 51 هدفا.
في  فرنسا  لمنتخب  )سنا(  هداف  أكبر  بات  »جيرو  أن  الشبكة،  وأضافت 
الذي سجل  زيدان  الدين  زين  متجاوزا  يوما،  و53  عاما   36 بعمر  المونديال، 
في نسخة 2006 بعمر 34 عاما و16 يوما ضد إيطاليا في المباراة النهائية«.

رونالدو  بات  حل،  أينما  الثقل  مركز  كان  بعدما 
الهجوم  بعد  بالده،  منتخب  على  عبئا حتى  يشكل 
الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، ما يجعل البرتغال 
مثقلة بهمه في مستهل مشوارها في مونديال، قطر 

الذي تبدأه يومه الخميس ضد غانا.
ففي خطوة تعتبر »انتحارية« في عالم االحتراف، 
قرر رونالدو شن حرب على فريقه يونايتد ومدربه تن 
هاغ بسبب تهميشه في »الشياطين الحمر«، وذلك 
عشية انطالق نهائيات المونديال القطري، فكان تخلي 
فريقه عنه »بمفعول فوري« متوقعا مساء الثالثاء.

وبالنسبة لالعب بحجم رونالدو، الذي كان صورة 
 191 بمبارياته  الزمن  من  عقدين  لقرابة  المنتخب 
وأهدافه 117 )رقم قياسي دولي(، أن تخوض بطولة 
بحجم كأس العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة 
أال يشركه المدرب فرناندو سانتوش أساسيا، كي ال 
يؤثر على أداء المنتخب، فهذا مؤشر كبير جدا على 
حجم المشكلة، التي أوقع نفسه بها أفضل العب في 

العالم خمس مرات.
إلى  البرتغالية  »آبوال«  بصحيفة  األمر  ووصل 

من  المزيد  رونالدو،  من  »القليل  بعنوان  الخروج 
البرتغال«، رغبة منها بأن يكون التركيز على المنتخب 
الوطني، الباحث عن محاولة االنضمام إلى العمالقة 
تتويجه  إلى  ليضيفه  األول،  العالمي  بلقبه  والفوز 

القاري األول والوحيد عام 2016 في كأس أوروبا.
كأس  في  الخامسة  مشاركته  رونالدو  ويخوض 
العالم، التي يفتتحها أبطال أوروبا 2016 ضد غانا، 
تلعب  فيما  الثامنة،  المجموعة  في  الخميس  يومه 

األوروغواي مع كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني.
ففي مجموعة مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها، 
سيحاول رونالدو يصبح أول العب يحرز هدفا على 
)من  العالم  لكأس  مختلفة  نسخ  خمس  في  األقــل 
2006 إلى 2022(، ليتفوق على أسماء عظيمة أمثال 
األسطورة البرازيلية بيليه واأللمانيين ميروسالف 

كلوزه وأوفه زيلر.
وعلى الورق، من المتوقع أن تكون األوروغواي، 
بطلة العالم 1930 و1950، المنافسة الرئيسة على 
صدارة المجموعة والفوز على كوريا الجنوبية، يومه 
التعليمية ضد فريق  المدينة  الخميس، على ملعب 
يعتبر الحلقة األضعف، سيحدد وتيرة الصراع ويمنح 

الدفع الالزم لمحاولة الوصول إلى  »ال سيليستي« 
ثمن النهائي للمرة الرابعة تواليا، رغم أن المنتخب 
األميركي الجنوبي لم يعد متوهجا كما كان قبل أربع 
سنوات، بعد أن بات نجما الهجوم لويس سواريس 

وإدينسون كافاني في سن الخامسة والثالثين.
وعانت األوروغواي في مشوار التأهل إذ اضطرت 
خالله إلى إقالة مدربها األسطوري أوسكار تاباريس، 
بعد 15 عاما على رأس الطاقم التقني، وتعيين دييغو 
تواليا،  انتصارات  أربعة  إلى  قادها  الذي  ألونسو، 
ضمنت على إثرها المشاركة الرابعة عشرة في العرس 

الكروي.
ويعود المنتخبان األوروغوياني والكوري بالذاكرة 
إلى عام 2010 حين تواجها في ثمن النهائي، وخرج 
1 بثناية لويس سواريس، في   –  2 األول منتصرا 
طريقه لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة له منذ 

.1970
دور  في  أيضا  تواجها  أن  للمنتخبين  وسبق 
األوروغـــواي  فــازت  حين   1990 عــام  المجموعات 
بهدف في الثواني األخيرة بفضل دانييل فونسيكا.
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»نشارك من أجل مخالفة التوقعات. في كل نسخة من كأس 
العالم تحدث مفاجآت كثيرة ونأمل في أن نحقق واحدة«. كان 
حدس مدرب السعودية الفرنسي هيرفي رونار في مكانه، ألن 
فريقه فجر إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم، 
ملحقا يوم الثالثاء خسارة تاريخية باألرجنتين، المرشحة إلحراز 

مونديال قطر مع نجمها ليونيل ميسي.
األميركي  العمالق  ضد  العمر  مباراة  السعودية  وخاضت 
الالتيني )2 – 1( وخرجت بفوز تردد صداه في مختلف أنحاء 

العالم.
واعترف رونار بأن الحظ وقف إلى جانب فريقه، ال سيما في 
الشوط األول عندما تخلف بهدف بعد مرور 10 دقائق، من ضربة 
جزاء انبرى لها بنجاح ليونيل ميسي، خاصة بعدما ألغى الحكم 

ثالثة أهداف لألرجنتين بداعي التسلل.
وقال رونار بعد المباراة »جميع النجوم كانت مبتسمة لنا في 
السماء. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة عشر مرات 
وال تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز«.
وأضاف المدرب الذي يركز على اللعب الجماعي »كنا سيئين 
يقلب  أن  قبل  كما يجب«،  بالضغط  نقم  ولم  األول  الشوط  في 
فريقه األمور رأسا على عقب، في الشوط الثاني ويسجل هدفين 

ليخرج بالفوز التاريخي.
لكن رونار )54 عاما ( أسمع العبيه كلمات محفزة بين الشوطين، 
كان لها مفعول السحر على أدائهم، فكانوا منتخبا آخر وتألق 
كل فرد من أفراده، من حارس المرمى محمد العويس الذي اختير 
أفضل العب في المباراة إلى سالم الدوسري، الذي سجل هدفا 
وال أروع وبات ثاني سعودي يسجل في مونديالين مختلفين 

بعد سامي الجابر.
ولخص مدافع السعودية عبد اإلله المالكي ما حصل خالل 
فترة االستراحة بقوله »لدينا مدرب مجنون حفزنا بين الشوطين، 

وقال لنا كلمات جعلتنا نرغب بأكل العشب )اندفاعا(«.
في  آخرين  إنجازين  عن  رونــار،  حققه  الذي  االنجاز  يقل  ال 
مسيرته، تمثال في قيادة زامبيا إلى إحراز باكورة ألقابها في 
كأس أمم إفريقيا عام 2012 وكرره مع كوت ديفوار بعدها بثالثة 
أعوام، ليصبح أو ل مدرب يقود منتخبين مختلفين إلى اللقب 
القاري. استلم تدريب المنتخب السعودي في يوليوز 2019، 
بعد تجربة على رأس المنتخب الوطني المغربي ومشاركة في 
مونديال روسيا، خرج فيها من الدور األول، لكنه قدم عروضا 

جيدة أبرزها تعادله مع إسبانيا.
وشهد »األخضر« بإشرافه استقرارا تقنيا خالل هذه السنوات، 
توجها بتصدره مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 

قطر متفوقا على اليابان وأستراليا.
ونوه بالتسهيالت التي قد مها االتحاد السعودي لكرة القدم 
محمد  السعودي  العهد  ولي  بكالم  وأيضا  الرياضة  ووزيــر 
انطالق  أيام من  قبل  المنتخب  بها  قام  زيارة  لدى  بن سلمان 
المونديال، وقال في هذا الصدد »قال لنا إنه ال ضغوطات مفروضة 
على الالعبين، وعلينا فقط إظهار صورة جميلة عن كرة القدم 

السعودية. أراها خطوة ذكية. هو تواصل مثالي وواقعي«.
ومن أجل تحضير العبيه للعرس الكروي، دخل في معسكر 
تدريبي في األسابيع الستة األخيرة، خالفا لمعظم المنتخبات 
األخرى، ال سيما الكبيرة منها، بعد أن انضم إليها العبوها قبل 

10 أيام فقط من انطالق المونديال.
بأيام  البطولة  انطالق  قبل  الرسمي  فيفا  لموقع  وصــرح 

»المشاركة بال طموح ال تعني شيئا«.
وأضاف »ال نشارك من أجل التنزه في الدوحة، بل من أجل 
تقديم أفضل مستوى لنا، ونجعل السعوديين فخورين بنا في 
الملعب وفي السعودية، لقد أتوا بأعداد هائلة إلى هنا وال خيار 

أمامنا سوى إرضائهم«.

رونار مدر ب مجنون يوؤكد �أن �لم�ضاركة بال طموح ل تعني �ضيئا

رونار يضبط أوتار املنتخب السعودي     أ ف ب

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة واللقب األول 
منذ 2002 باختبار حقيقي، يومه الخميس، بمواجهة دوشان 
فالهوفيتش ورفاقه في المنتخب الصربي، وذلك في الجولة 

األولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر.

أميركا  تصفيات  في  حققته  الذي  الرائع،  المشوار  وبعد 
الجنوبية، التي أنهتها في الصدارة بـ 14 فوزا وثالثة تعادالت 
من دون أي هزيمة، تبدو البرازيل من أبرز المنتخبات المرشحة 
للفوز باللقب، السيما في تألق معظم نجومها على رأسهم نيمار، 

فينيسيوس جونيور ورودريغو.
ووضع المدرب تيتي فريقه على السكة الصحيحة، ونفض 
7 في نصف   –  1 ألمانيا  أمام  التاريخية  الهزيمة  عنه غبار 
2014، من خالل قيادته إلى التتويج بكوبا  نهائي مونديال 
أميركا عام 2019 ثم بخوض تصفيات أميركا الجنوبية من 
دون أي هزيمة، إضافة للوصول إلى نهائي كوبا أميركا 2021 

حيث خسر أمام غريمه األرجنتيني 0 – 1.
ومنذ السقوط أمام ليونيل ميسي ورفاقه في 10 يوليوز 
2021، لم يذق رجال تيتي الهزيمة في 15 مباراة متتالية، آخرها 
أربع تحضيرية للنهائيات خرجوا منها جميعها بانتصار على 

منتخبات مشاركة في المونديال القطري.
وفي مقابلة مع صحيفة »ذي غارديان« البريطانية في يونيو 
النهائي  نبلغ  أن  »يجب  بالقول  السقف  تيتي  رفع  الماضي، 
المدرب في  الحقيقة. في روسيا كنت  األبطال. هذه  ونصبح 
ظروف مختلفة )بعد إقالة دونغا(. اليوم لدي فرصة إكمال دورة 

السنوات األربع. التوقعات مرتفعة لكني مركز على العمل«.
وإلظهار حجم الثقة البرازيلية في هذا المونديال، كشف 
مهاجم برشلونة اإلسباني رافينيا، يوم االثنين، أن الالعبين 
حضروا الرقصات االحتفالية، قائال »في الحقيقة، لدينا حتى 
اآلن رقصات )احتفالية( لعشرة أهداف. لدينا ربما 10 رقصات 
محضرة لكل مباراة. واحدة للهدف األول، أخرى للثاني وواحدة 

للثالث... إذا سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن 
نكون خالقين«.

محصورة  ليست  الــبــرازيــل  قــوة  لكن 

بالهجوم، إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة بدءا من الحارس 
أليسون بيكر، وقطبي قلب الدفاع تياغو سيلفا وماركينيوس، 

مرورا بخط الوسط بوجود كازيميرو.
قيادة  لمحاولة  استعدادها  حجم  الترسانة  هذه  وتختبر 
»سيليساو« للقب سادس، حين تتواجه الخميس على ملعب 
لوسيل مع صربيا، في إعادة للدور األول من مونديال 2018 
حين فاز المنتخب األميركي الجنوبي 2 – 0، سجلهما باولينيو 

وتياغو سيلفا.
وبعدما أخرجت فرنسا، بطلة العالم من الدور ثمن النهائي 
عن  إيطاليا  بغياب  تسببها  ثم   ،2021 أوروبا صيف  لكأس 
التصفيات  في  عليها  تفوقت  بعدما  العالم،  كأس  نهائيات 
مهمة  لكن  مفاجآتها،  بمواصلة  سويسرا  تأمل  األوروبية، 
الوصول إلى ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليا لن تكون سهلة، 

على  الخميس،  يومه  األول،  االختبار  من  ملعب بدءا 
الجنوب ضد الكاميرون.

�لبر�زيل تبد�أ �ليوم رحلة �لنجمة �ل�ضاد�ضة

 الدوسري يدخل 
التاريخ من أوسع 

أبوابه      أ ف ب

�لبرتغال ت�ضتهل م�ضو�رها بـ»�لقليل من رونالدو«

�لدو�ضري ي�ضبح رجل 
�لمنا�ضبات »�لتاريخية« 

قيل عن العب الوسط السعودي سالم الدوسري إنه رجل المناسبات الكبيرة، لكن بهدف الفوز الرائع على 
األرجنتين، اكتسب لقب رجل المناسبات التاريخية، لمساهمته بإسقاط مرشح قوي لنيل اللقب، يضم أفضل العب في 

العالم سبع مرات ليونيل ميسي. 
ففي الدقيقة 53 من مواجهة الدور األول على ملعب لوسيل، استقبل الالعب المكنى »نيمار الخليج« الكرة على باب منطقة الجزاء من 

زاوية ضيقة، تالعب بالدفاع بشكل رائع وأطلق تسديدة جميلة جدا هزت شباك الحارس إيميليانو مارتينيس، ليضع السعودية في المقدمة 
2 – 1، وتحقق »ريمونتادا« لم يحلم بها الكثير من السعوديين، لتنتزع فوزا هو األهم في تاريخها، بعد خمس مشاركات سابقة في كأس العالم، 

شهدت تأهلها مرة وحيدة إلى الدور الثاني عام 1994 من المشاركة األولى.
واستهل ابن الحادية والثالثين النهائيات، وهو أحد الالعبين السعوديين القالئل سجلوا في كأس العالم )2018( وكأس آسيا )2019( واأللعاب 

األولمبية في طوكيو 2021.
كما زار الشباك أيضا في صفوف ناديه الهالل في كأس العالم لألندية ضد فالمنغو البرازيلي، في نصف نهائي نسخة عام 2019 عندما خسر فريقه 

1 – 3، ثم في مباراة فريقه ضد الجزيرة )6 – 1( في نسخة عام 2022 من البطولة ذاتها.و
ساهم في قيادة الهالل إلى لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، علما أنه سجل في النهائي األول ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ومنذ خوضه مباراته الدولية األولى ضد أستراليا في فبراير 2012 خالل تصفيات مونديال 2014، حيث سجل هدفا في المباراة التي خسرتها 
السعودية 2 – 4، بات الدوسري الملقب بالـ«تورنيدو« )اإلعصار(« نظرا للجهود الجبارة التي يبذلها على المستطيل األخضر، عنصرا أساسيا 

في صفوف »الصقور الخضر«.
تميز في مركز الجناح، لكنه يستطيع اللعب في أي مركز في خط األمام، بفضل سرعته ورشاقة ساقيه التي تجعل منه مراوغا من الطراز 

األول، وبالفعل تواجد أمام األرجنتين في المناطق الخطرة إلنهاء الهجمات مسجال هدف الفوز، فضال عن ممارسته الضغط على 
المنافس عندما ال تكون الكرة في حوزة فريقه.

اكتسب خبرة عندما كان أحد تسعة العبين انضموا إلى اندية إسبانية مختلفة عام 2018 من خالل اتفاق بين هيئة 
الرياضة السعودية ورابطة الدوري االسباني، فخاض تجربة في صفوف فياريال لمدة ستة أشهر ومباراة 

واحدة ضد ريال مدريد، انتهت بالتعادل 2 – 2، علما أنه شارك في الشوط الثاني عندما كان 
فريقه متخلفا 0 – 2.

نيمار يقود البرازيل بحثا عن لقب جديد

رونالدو يتطلع إلى نهاية حاملة



CMJN

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أشاد 
الملك  بجاللة  بفاس،  الثالثاء  يوم  غوتيريش، 
محمد السادس »الرائد في التنوع والحوار بين 

األديان والثقافات«.
على  صحفية  ن��دوة  خ��الل  غوتيريش،  وأك��د 
هامش أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف 
الحضارات لألمم المتحدة بفاس، أن المغرب يعد 
»الفضاء األمثل« لتنظيم هذاالمنتدى، معربا عن 
الشخصي  »التزامه  على  الملك  لجاللة  امتنانه 

والدائم بالدفاع عن الحوار بين األديان والثقافات 
والتسامح والتنوع بوصفها قيما تثري مجتمعاتنا 

وعالمنا«.
واعتبر أن »عقد هذا المؤتمر بإفريقيا، التي تقع 
ضحية ظلم دولي، وبالمغرب، حيث يضطلع جاللة 
الملك بدور رائد في الحوار بين األديان، وبفاس 
والتنوع  التعايش  تمثل  التي  المدينة  تحديدا، 
واالندماج، يعد في رأيي اختيارا مناسبا جدا«.

وفي هذا الصدد، لفت األمين العام لألمم المتحدة 

مناهضا  »مؤتمرا  يشكل  المنتدى  هذا  أن  إلى 
مؤتمرا  وكذا  والنزاعات،  واالنقسام  للكراهية 
للتعاون الدولي والتعددية، وإليجاد الظروف التي 
من شأنها تحقيق العدالة والمساواة في العالم«.

تنظيم  أن  على  السياق،  نفس  ف��ي  وش���دد، 
»داللة  يكتسي  بإفريقيا  الدولية  التظاهرة  هذه 
تضررا  األكثر  القارة  أنها  إلى  مشيرا  عميقة«، 
»كوفيد19-«  من التداعيات المتشابكة لجائحة 
ومن عدم المساواة في توزيع اللقاحات والموارد 
المتاحة للتعافي في الفترة ما بعد »كوفيد«، وكذا 

في التداعيات السلبية لتغير المناخ.
وعالوة على ذلك، قال غوتيريش إن إفريقيا تؤثر 
المناخ وتعاني من نقص  بقدر ضئيل في تغير 
بالديون،  المثقلة  للبلدان  الموجه  المالي  الدعم 
والتي ال تملك الموارد المالية الالزمة لالستجابة 
للوضعية المأساوية الناجمة عن ارتفاع أسعار 
الطاقة والغذاء، والتي تفاقمت جراء الحرب في 

أوكرانيا.
وردا على سؤال حول دور الرياضة في النهوض 
قطر  فيه  تستضيف  ال��ذي  الوقت  في  بالسالم 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم، اعتبر غوتيريش 

أن الرياضة تشكل »ترياقا للحرب«.
وأضاف أن »الرياضة تمثل، في األساس، نقيض 
الناس  يستطيع  الرياضة،  خالل  فمن  الحرب. 
التنافس في ظل االحترام المتبادل، بغض النظر 
عن الدين والثقافة والعرق، والقيام بذلك بطريقة 

تجمع الناس معا من شتى بقاع العالم«. 
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  أك��د  جهته،  م��ن 
مدينة  أن  ألباريس،  مانويل  خوسي  اإلسباني، 
فاس تشكل »الفضاء األمثل« للدفاع عن أهداف 

تحالف الحضارات.
وقال ألباريس، خالل االجتماع إن مدينة فاس، 
حيث تعايشت حضارات عدة بوئام، تشكل الفضاء 
األمثل للدفاع عن أهداف التحالف، مثمنا جهود 

المملكة المغربية في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، استحضر رئيس الدبلوماسية 
اإلسبانية أهمية حاضرة فاس التي تتجسد في 
من  أنه  وإفريقية، مسجال  مغربية  مدينة  كونها 
المرتقب أن تضم القارة اإلفريقية في أفق 2050 
نحو 2,5 مليار نسمة، »ولهذا السبب من المهم 

للغاية اإلنصات لصوت إفريقيا«.

ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لرفع التحديات 
التي تأسس تحالف الحضارات من أجلها، مشددا 
على ضرورة تعزيز المقاربة التعددية لحل األزمات، 
وعلى مواصلة استخدامها كأفضل أداة لمواجهة 

التحديات.
وتابع »علينا أن نتذكر الشركاء في المجتمع 
والذين  دعمنا،  إل��ى  يحتاجون  الذين  الدولي 
قبل  حتى  الهشاشة  من  بالفعل  يعانون  كانوا 
السياسية  األزمة  نشهدها؛  التي  األزمات  تفاقم 

الطاقية«، مضيفا  الغذائي واألزمة  األمن  وأزمة 
أن »رفاهنا مرتبط أيضا برفاه جيراننا وبرفاه 

المجتمع الدولي بأسره«.
مهمة  آلية  هو  »التحالف  إن  ألباريس  وقال 
ولحل  السالم  ولبناء  الوقائية  للدبلوماسية 
النزاعات«، ليخلص إلى أن »المشترك بيننا أهم 
يمكن  رافعة  والتنوع  يفرقنا،  مما  بكثير  وأكبر 
أن نبني عليها تعاونا أفضل يقوم على التفاهم 

المتبادل«.

 أكد المشاركون في المنتدى العالمي التاسع 
المتحدة لتحالف الحضارات، أول أمس  لألمم 
الثالثاء بفاس، أن المنتدى حقق هدفه الرئيسي 
بجعل تحالف الحضارات لألمم المتحدة التزاما 
عالميا حقيقيا بأهداف شاملة، وكذا التحسيس 
بالحاجة الملحة إلى النهوض بريادة مسؤولة 

في كافة مجاالت العمل.
الذي  فاس«،  »إعالن  في  المشاركون  وأقر   
المستوى  رفيع  االجتماع  خ��الل  اعتماده  تم 
لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات، بأهمية 
مساهمة الشباب، والسيما األفارقة في النقاشات 
التي شهدها منتدى فاس، مشيدين بالتزام هؤالء 
الشباب بتقديم النموذج من خالل االنخراط في 
أنشطة المنتدى ذات الصلة باإلعالم والتعليم 

والهجرة. 
تم  لما  الكامل  »التنفيذ  إلى  اإلع��الن  ودعا   
التوافق عليه وااللتزام التام به في منتدى فاس 
المجتمع  من  بدعم  الحكومات،  تتمكن  حتى 
المدني، من تجاوز التحديات والتقدم نحو أهداف 
العيش المشترك، في مجتمعات سلمية ودامجة، 

تحقيقا للتنمية المستدامة.
كما نوه بعقد المنتدى العالمي التاسع لتحالف 
الحضارات لألمم المتحدة، للمرة األولى في القارة 
الروحية  المدينة  بفاس،  وتحديدا  اإلفريقية، 
والعريقة، مشيدا بااللتزام التام للمغرب، البلد 
المضيف، تحت القيادة المتبصرة لجاللة الملك 
محمد السادس، المدافع القوي عن قيم السالم 
والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  والتعايش 
بجعل هذا المنتدى فضاء مثمرا لتعزيز التفاعل 

اإلنساني وتشجيع الحوار والسالم.
بطلب   من جهة أخرى، رحب »إعالن فاس« 
غينيا االستوائية استضافة االجتماع اإلقليمي 
اإلفريقي لتحالف الحضارات لألمم المتحدة سنة 
البرتغال  به  تقدمت  الذي  الطلب  وكذا   ،2023
لتحالف  العاشر  العالمي  المنتدى  باستضافة 
الحضارات لألمم المتحدة بلشبونة سنة 2024.

وسجل المشاركون أن »حرية التعبير وحرية 
المعتقد مترابطتان بشكل وثيق وتعززان بعضهما 
البعض«، مشددين على »الدور الذي يمكن أن 
تضطلع به هذه الحقوق في محاربة كافة أشكال 

التعصب والتفرقة القائمة على الدين أو المعتقد«.
واعتبروا أن »احترام التنوع الثقافي والحقوق 
الثقافية لجميع األشخاص، وفقا للمعايير الدولية، 
يعزز التعددية الثقافية من خالل المساهمة في 
تبادل أوسع للمعرفة وفهم أفضل للسياق الثقافي، 
بها  والتمتع  اإلنسان  حقوق  ضمان  يعزز  بما 
في جميع أنحاء العالم، ويوطد عالقات مستقرة 

وودية بين شعوب وأمم العالم أجمع«.  
وأعرب المشاركون عن »انشغالهم العميق« 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مثل 
األنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لغايات 
القيم اإلنسانية، مؤكدين  تتعارض مع احترام 
أن تكنولوجيا المعلومات تحدث تغييرا جذريا 
في طريقة تفاعل األفراد والمجتمعات وتجزية 
الوقت، مع بروز آثار جديدة وغير متوقعة على 
الصحة والمجتمع، كثير منها إيجابي وبعضها 
مثير للقلق. وأدان »إعالن فاس«، في هذا الصدد، 

على  تحريضا  تشكل  التي  للكراهية  دعوة  كل 
التمييز والعداء والعنف، سواء من خالل توظيف 
أو  البصرية  السمعية  أو  المكتوبة  الصحافة 
اإللكترونية أو وسائل التواصل االجتماعي أو 

أي وسيلة أخرى.
 وأكدت الوثيقة على الحاجة إلى وضع وتنفيذ 
سياسات وخطط عمل واستراتيجيات ذات صلة 
بتعزيز التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وإذكاء 
الوعي والقدرة على الوقاية من التضليل اإلعالمي 

وخطاب الكراهية، وتتبعه والتصدي له.
 كما جدد اإلعالن التأكيد على االلتزام السياسي 
الحضارات،  تحالف  لعمل  الخمس  بالركائز 
والمتعلقة بالشباب والتعليم والهجرة واإلعالم 
والمرأة، مبرزا العمل المنجز في هذه المجاالت 
ودورها البناء في تعزيز قيم الوقاية من النزاعات 

والوساطة والمصالحة.
 وحث المشاركون التحالف على مواصلة عمله 

من خالل مجموعة من المشاريع، بالتعاون مع 
والمؤسسات  الدولية  والمنظمات  الحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني، وكذا وسائل اإلعالم.
 وأكد »إعالن فاس« على الدور المهم لمنتدى 
تحالف األمم المتحدة لحوار الحضارات باعتباره 
الثقافات واألديان، وفضاء  بين  للحوار  منصة 
لتشجيع التعاون والتضامن واألخوة اإلنسانية.
 ودعا المشاركون إلى مواصلة المنتدى تعزيز 
والفاعلين  القيادات  تجاه  التزامه  وتوسيع 
بين  الحوار  ف��رص  من  وتمكينهم  الدينيين، 
األديان، من أجل نشر قيم التسامح واالحترام 
والتفاهم المتبادل ونبذ العنف. وعبروا أيضا عن 
امتنانهم لجاللة الملك محمد السادس والحكومة 
الستضافة  فاس  ومدينة  المغربيين  والشعب 
المنتدى العالمي التاسع لألمم المتحدة لتحالف 

الحضارات.
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خوسي مانويل ألباريس أنطونيو غوتيريش

الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

الخميس 24 نونبر 2022 املوافق 29 ربيع الثاني 1444 العدد 13.307

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 



CMJN

جامعة شعيب الدكالي
املدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيير
الجديدة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

ENCGJ/2022/04 :رقم
16 دجنبر  الجمعة  يـوم  في 
الثانية  الساعة  على   2022
و النصف بعد الزوال، سيتم 
الوطنية  املدرسة  مقر  في 
للتجارة والتسيير بالجديدة  
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض، 
الصيانة  خدمات  ألجل 
املدرسة  لفائدة  والنظافة 
والتسيير  للتجارة  الوطنية 

بالجديدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
االقتصادية  الشؤون 
للتجارة  الوطنية  للمدرسة 
والتسيير بالجديدة  الكائنة 
شوقي  أحمد  شارع  بزاوية 
الجديدة   - فاس  وزنقة 
تحميله  كذلك  يمكن  كما 
العنوان  من  إلكترونيا 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
هذا  العروض  طلب  يتوفر 

على حصة واحدة. 
في  محدد  املؤقت  الضمان 
مئة  وخمس  ألفان  مبلغ: 

درهم )2.500,00 درهم( 
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
صاحب  وضعه  الذي 
التالي:   املبلغ  في  املشروع 
ألف  وستون  وثمانية  مئة 
درهما  وسبعون  وثالثة 
سنتيم  وأربعون   وتسعة 
مع  )168.073,49درهم( 

احتساب الرسوم.
يوم  املواقع  زيارة  ستتم 
 2022 دجنبر   02 الجمعة 
الحادية  الساعـة  على 
املدرسة  بمقر  صباحا  عشر 
والتسيير  للتجارة  الوطنية 

بالجديدة
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27
وأشكال  بشروط  املتعلق 
لفائدة  الصفقات  إبرام 
الدكالي  شعيب  جامعة 

بالجديدة 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة   بمكتب  وصل 
االقتصادية  الشؤون 
للتجارة  الوطنية  للمدرسة 

والتسيير بالجديدة. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

السالف ذكرها.
 - إما إرسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4464/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع حقوق 
مشاعة في عقار غير محفظ 

باملزاد العلني
ملف حجز عقاري عدد: 

2021/12
لفائدة: محمد الصالحي 

عنوانه شارع املقاومة الحي 
القديم بني درار

تنوب عنه األستاذة نادية 
الصحمودي املحامية بهيئة 

وجدة
ضد: عبد الرحيم مجني 

عنوانه حي النجد بني درار
العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2022/12/14
11 صباحا بقاعة الجلسات 

االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
اململوكة  املشاعة  للحقوق 
عبد  الحجز  في  للمطلوب 
وقدرها  مجني  الرحيم 
غير  العقار  في  النصف 
املجد  بحي  الكائن  املحفظ 
 04-06 رقم  الزيتون  زنقة 
عن  عبارة  وهو  درار  بني 
متر   150 مساحته  منزل 
املرافق  جميع  به  مربع 

الضرورية.
وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
النطالق عملية البيع باملزاد 
املشاعة  للحقوق  العلني 
في  للمطلوب  اململوكة 
مجني  الرحيم  عبد  الحجز 
مبلغ  في  أعاله  العقار  في 
)مائة  160.000,00درهم 

وستون ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   3% زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
يوجد  حيث  املدني-  التنفيذ 
إشارة  رهن  اإلجراءات  ملف 

الجمهور.
ع.س.ن/4466/ا.د
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ع.س.ن /4461/إد

ع.س.ن /4462/إد

ع.س.ن /4460/إد

ع.س.ن /4465/إد

وحيد مبارك

الوطنية  الجمعية  م��ن  ك��ل  رفعت 
النقابي  والتجمع  الخاصة  للمصحات 
الوطني لألطباء األخصائيين بالقطاع 
اقتطاع  نسبة  تحديد  مطلب  الخاص 
الضريبة من المنبع المتمثلة في 5 في 
المئة، وتحديد سقف زمني لها كل ثالثة 
أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير 
المحاسباتي  النظام  العيادات وضبط 
على  العمل  إلى  إضافة  بها،  الخاص 

تمكين الطبيب من الحصول على الشركة 
المهنية بشريك واحد.

ممثلو  ح��م��ل��ه��ا  ج���دي���دة  م��ط��ال��ب 
في  ألج��ل��ه��ا  وت��راف��ع��وا  التنظيمين 
تشكل  حتى  المستشارين  مجلس 
أثناء  تقديمها  يتم  تعديالت  موضوع 
سنة  مالية  ق��ان��ون  م��ش��روع  مناقشة 
2023 في محطته الثانية من النقاش 
التشريعي، رغبة في الوصول إلى اتفاق 
موحد يراعي المصلحة العامة، خاصة 
لواء  تحت  المنضوين  األط��ب��اء  وأن 
التنظيمين النقابي والمهني، يشددون 

على أن الهدف األساسي من مالحظاتهم 
واقتراحاتهم يكمن في العمل على ضمان 
ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق 
العدالة والمساواة وتحول دون تكريس 
دور  ب��أن  العميق  إليمانهم  التمييز، 
الضريبة أساسي ومحوري في تمويل 
تعزيز  أجل  من  العمومية  السياسات 
التنمية االقتصادية واإلدماج والتماسك 
مؤكدين  على حد سواء،  االجتماعيين 
أنهم ال يريدون لهذا النقاش بأي شكل 
لمحاولة  آلية  يكون  أن  األشكال  من 
الوطني  الواجب  ه��ذا  على  االلتفاف 

ومحاولة التملص منه.
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات 
الخاصة ومعها التجمع النقابي الوطني 
لألطباء األخصائيين بالقطاع الخاص 
لفائدة  ضريبية  تحفيزات  بسن  كذلك 
في  التواجد  ودع��م  الشباب  األط��ب��اء 
اتخاذ  إل��ى  إضافة  النائية  المناطق 
الذين  األطباء  لفائدة  مماثلة  تدابير 
يحترمون التعريفة ويحررون وصفات 
طبية تتضمن األدوية الجنيسة والذين 
الصحة.  رقمنة  تطوير  في  يساهمون 
بالمقابل شدد التنظيمان على ضرورة 
المرجعية  التعريفة  مراجعة  تسريع 
مرة  أول  توقيعها  منذ  تتغير  لم  التي 

في 2006، مما يؤدي إلى إرهاق كاهل 
المؤّمنين بمصاريف إضافية للعالج إذ 
يتحملون حوالي 60 في المئة من كلفة 
المصاريف  ألن  نظرا  مرضي  ملف  كل 
مقارنة  ضعيفة  تكون  المسترجعة 
الفحوصات  أج��ل  من  يسددونه  بما 

والعالجات.
ونّبه أطباء القطاع الخاص إلى أن 
ارتفاع كلفة الفحص والعالج تؤدي إلى 
تفشي األمراض والوصول إلى الطبيب 
بمضاعفات صحية، لعدم قدرة المرضى 
على عرض أنفسهم على األطباء إال في 
كل  يلغي  ما  وهو  اضطرار،  وضعية 
إمكانية العتماد سياسة صحية وقائية 
المبكرين  والتكفل  الكشف  على  تقوم 
وتفادي األمراض، خاصة منها المزمنة 
التي لها كلفة صحية ومادية ثقيلة. وإلى 
جانب ما سبق شددت لجنة التنسيق 
خالل  التنظيمين  ممثلي  من  المشكلة 
مرافعاتهم على أهمية رفع الضريبة على 
األدوية والمستلزمات الطبية انسجاما 
والورش الصحي المفتوح الذي يروم 
قدراتها  من  والرفع  المنظومة  تجويد 
الصحية  لالحتياجات  تستجيب  حتى 

لكافة المواطنين.

يوم  السادس،  محمد  الملك  جاللة  ترأس 
الملكي  بالقصر   ،2022 نونبر   22 الثالثاء 
بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات 

المتجددة واآلفاق الجديدة في هذا المجال.
وذكر بالغ للديوان الملكي أن جلسة العمل 
لجاللة  المنتظم  التتبع  إطار  في  تندرج  هذه 
حددتها  التي  االستراتيجية  لألهداف  الملك 
المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة 
على نطاق واسع، والسيما ما يتعلق برفع حصة 
هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج 

الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وخالل هذا االجتماع، يضيف البالغ، تم تقديم 
عرض بين يدي جاللة الملك حول تقدم برنامج 
تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، 
الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجاللة الملك، 
المغرب من تأكيد ريادته اإلقليمية والعالمية 

في هذا القطاع الهام لالنتقال الطاقي.
الملك  جاللة  أعطى  المناسبة،  وب��ه��ذه 
وتيرة  تسريع  بهدف  السامية  توجيهاته 
تطوير الطاقات المتجددة، والسيما الطاقات 
المغرب  على  ويتعين  والريحية.  الشمسية 
بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال 
المتجددة من  الطاقات  تسريع وتيرة تنزيل 
كلفة  وتقليص  الطاقية،  تعزيز سيادته  أجل 
من  الخالي  االقتصاد  في  والتموقع  الطاقة، 
األمر،  ويتعلق  القادمة.  العقود  في  الكربون 
المشاريع  إنجاز  وتيرة  بتسريع  خصوصا، 

التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين األمثل 
مزيد  استقطاب  أجل  من  المغرب  لتنافسية 
من االستثمارات الوطنية واألجنبية في هذا 

القطاع.
وفي هذا الصدد، أمر جاللة الملك بتسريع 
وتيرة إنجاز المشاريع الثالثة للطاقة الشمسية 

نور ميدلت.
ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة 
للمملكة،  واع��دة  آفاقا  المتجددة  للطاقات 
والسيما في مجاالت تحلية مياه البحر والقطاع 

الواعد للهيدروجين األخضر واستخداماته.
وبهدف االرتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات 
المؤهالت القوية في هذا القطاع المستقبلي، 
واالستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها 

المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جاللة 
الملك تعليماته ببلورة »عرض المغرب« عملي 
مجموع  يشمل  اآلج��ال،  أقرب  في  وتحفيزي 
األخضر  الهيدروجين  لقطاع  القيمة  سلسلة 
بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب اإلطار 
للبنيات  مخططا  والمؤسساتي،  التنظيمي 

التحتية الضرورية.
حضر جلسة العمل مستشار جاللة الملك 
فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي 
لفتيت، ووزيرة االقتصاد والمالية نادية فتاح، 
ووزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
العام للمكتب الوطني  ليلى بنعلي، والمدير 
للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم 

الحافظي.  
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جاللة الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة

تعليمات ملكية بت�سريع وتيرة اإنجاز الم�ساريع الثالثة للطاقة ال�سم�سية 
نور ميدلت وبلورة »عر�ض المغرب« لقطاع الهيدروجين الأخ�سر

طالبوا بتحفيزات ضريبية للممارسة في المناطق النائية ودعوا لمراجعة التعريفة المرجعية

ممثلو الم�سحات الخا�سة والأطباء الأخ�سائيين يقدمون 
مقترحاتهم لتفعيل القتطاع من المنبع

وزيرة خارجية ليبيا ت�سيد بـ »الدور الإيجابي« 
للمغرب في دعم عملية ال�ستقرار في بالدها

المنقوش،  نجالء  ليبيا،  خارجية  وزي��رة  أش��ادت 
في  للمغرب  اإليجابي«  ب�«الدور  بفاس،  الثالثاء 

دعم عملية االستقرار في بالدها.
عقب  للصحافة  تصريح  في  المنقوش،  وقالت 
الخارجية  الشؤون  وزي��ر  مع  أجرتها  مباحثات 
بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
ناصر بوريطة، على هامش أشغال المنتدى العالمي 
إن  المتحدة،  لألمم  الحضارات  لتحالف  التاسع 
إيجابي  دور  لها  كان  ما  دائما  المغربية  »المملكة 
في دعم عملية االستقرار في ليبيا، ودعم جهود حكومة 
الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وذلك للمضي 
قدما والوصول إلى إنهاء القاعدة الدستورية، في أفق 
تنظيم انتخابات نزيهة وحرة يقبلها الشعب الليبي«.

واعتبرت الوزيرة أن »استقرار ليبيا من استقرار 
المنطقة، ولن نستقر بدون دعم جهود إخواننا، سواء 
في القارة اإلفريقية، أو بالدول المغاربية، وكذا في 

االتحاد األوروبي، واالتحاد من أجل المتوسط ».
فاس  مدينة  احتضان  عن  حديثها  سياق  وف��ي 
للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات لألمم 
المتحدة، عبرت المنقوش عن سعادتها بالمشاركة 
في هذا المنتدى، وأساسا بحاضرة فاس العريقة، 
حيث يتم االحتفاء بالحضارة والعراقة، واألصالة، 

والحديث عن تحالف الحضارات في عالم العولمة.
من جهته، أبرز بوريطة أن »مواقف المملكة المغربية 
من التطورات في ليبيا معروفة، من منطلق االهتمام 
السادس،  محمد  الملك  جاللة  يوليه  الذي  الخاص 
لالستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق«، مؤكدا 
أن المغرب يتابع كل التطورات التي تشهدها الساحة 

الليبية، وهي تطورات مشجعة عموما، على اعتبار 
أنه تم االبتعاد عن الحلول العسكرية، لصالح تلك 
القائمة على الحوار واحترام المؤسسات واالشتغال 

لمصلحة ليبيا ومصلحة الشعب الليبي.
وأكد أن »المغرب، بتعليمات ملكية، سيقف دائما 
إلى جانب ليبيا ومؤسساتها، وسيشتغل في إطار 
إلى  للوصول  المتحدة،  األم��م  مجهودات  مواكبة 
حول  النقاش  هذا  كل  إنهاء  إلى  تؤدي  انتخابات، 
والمغرب  إفريقيا  حاجة  مبرزا  الشرعية«،  مسألة 

العربي والحوض المتوسطي إلى ليبيا.
مناسبة  شكلت  المباحثات  هذه  أن  إلى  وخلص 
لتجديد تأكيد هذه المواقف، وكذا للتنسيق في ما 
بين البلدين حول كل القضايا ذات االهتمام المشترك، 
سواء داخل جامعة الدول العربية أو االتحاد اإلفريقي 

أو االتحاد من أجل المتوسط.

ال�سخيرات: تقديم 
خطة العمل المندمجة 
لمناه�سة زواج القا�سر

تم، أول أمس الثالثاء بالصخيرات، تقديم خطة 
العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، التي تروم 
التصدي لهذه الظاهرة، وذلك خالل لقاء نظمته 

رئاسة النيابة العامة يومي الثالثاء واألربعاء.
ويتمثل الهدف االستراتيجي األول للخطة، التي 
أعدتها رئاسة النيابة العامة بناء على توصيات 

لدارسة تشخيصية حول زواج القاصرات، في وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، 
وإذكاء الوعي الجماعي باألضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية 
والنفسية للقاصر، وتكلفته االجتماعية، فيما يتمثل الهدف االستراتيجي الثاني في اعتماد سياسة 

عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر.
أما الهدف الثالث للخطة فهو تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية 

الفضلى، ويتجلى الهدف االستراتيجي الرابع في الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي.

وتهدف الخطة في الجانب التشريعي، الذي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج 
القاصرات، إلى توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة اإللزام وفي أفق اإللغاء القانوني 

للزواج دون سن األهلية القانونية المحددة في 18 سنة.
للقضاء  القاصر  زواج  في  للبت  االختصاص  جعل  في  المقترحة  التعديالت  مالمح  أبرز  وتتجلى 
الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في موضوع زواج القاصر، تحديد االختصاص 
المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح اإلذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون 

على سكن قار.
وتتضمن هذه الخطة العديد من االلتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائط تربوية وتحسيسية 
حول مخاطر الزواج المبكر في إطار الورش الخاص بمراجعة االستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل 
على نشرها والرفع من الوعي الصحي بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية وتنظيم النسل ووضع وتنفيذ 
برامج لتنمية المهارات النفسية االجتماعية للفتيات في المجال القروي واألكثر عرضة ورصد وتتبع 

حاالت المنقطعات عن الدراسة بدور الطالبات.
كم تتمثل االلتزامات التي تشملها الخطة في إدماج التحسيس بمخاطر زواج القاصر بجميع مراكز 
الرعاية االجتماعية وتكوين شبكة المساعدات االجتماعيات حول مخاطر هذا الزواج وتطوير مراجع 
وطنية بخصوص التربية على الصحة الجنسية واإلنجابية وضمان التقائية برامج الدعم البيداغوجي 
واالجتماعي والصحي للقطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين. وترتكز هذه الخطة، على أربعة محاور 

تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، واإلجراءات القضائية ثم التشريع. 

والدة الزميلتين فاطمة وفتيحة الطويل 
في ذمة اهلل

انتقلت إلى رحمة اهلل السيدة الفاضلة الحاجة زوهرة أبو صابروالدة الزميلتين فاطمة 
وفتيحة الطويل أول أمس  .

االتحاد االشتراكي "  جريدة "  وبهذه المناسبة األليمة تتقدم مؤسسة اتحاد بريس : 
بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أبنائها  أنور بريس "   ليبراسيون وموقع "  و " 
وبناتها : فاطمة – فتيحة – حكيمة – إلهام – رجاء – خديجة – أمينة - صالح الدين- 
بشير– رضوان  وإلى كافة أفراد األسرة والعائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 

برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

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

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، أول أمس الثالثاء بنواكشوط، وزير 
اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل 
والكفاءات يونس السكوري حامال رسالة خطية 

من جاللة الملك محمد السادس.
 وأكد السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاء، 
الذي حضره سفير المملكة لدى موريتانيا حميد 
شبار، أنه تشرف كمبعوث خاص لجاللة الملك 
محمد السادس بلقاء الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني حيث سلمه رسالة خطية من جاللة 

الملك.
الستعراض  فرصة  كان  اللقاء  أن  وأض��اف   
وأخيه  الملك  جاللة  بين  المتميزة  العالقات 
وبين  الغزواني،  الشيخ  ولد  محمد  الرئيس 
اإلسالمية  والجمهورية  المغربية  المملكة 

الموريتانية الشقيقة.
على  فقط  ليس  العالقات،  هذه  تميز  وأبرز   
هي  بل  واالجتماعية،  االقتصادية  المستويات 
أيضا امتداد لتاريخ مشترك ومحبة خاصة تجمع 

الشعبين الموريتاني والمغربي.
 وبعد أن ذكر بأن المغرب كان دائما إلى جانب 
العالقات  هذه  أن  أوضح  موريتانيا،  الشقيقة 
المتميزة تطبعها أسس متينة قوامها االحترام 
المتبادل، وشراكة استراتيجية قوية وحقيقية 
مبنية على التعاون في القطاعات المهمة والواعدة 

التي تهم الشعبين والبلدين.

جاللة الملك محمد 
ال�ساد�ض يبعث ر�سالة خطية 

اإلى الرئي�ض الموريتاني
أجرى وزير الشؤون الخارجية 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
ناصر  ب��ال��خ��ارج،  المقيمين 
الثالثاء  أم��س  أول  ب��وري��ط��ة، 
بفاس، مباحثات مع وزير الشؤون 
رياض  الفلسطيني،  الخارجية 
المالكي، وذلك على هامش أشغال 
المنتدى العالمي التاسع لتحالف 

الحضارات لألمم المتحدة.
وأوضح بوريطة، في تصريح 
المباحثات  ه��ذه  أن  صحفي، 
الدائم  التواصل  إطار  في  تأتي 
تنفيذا  المستمر،  وال��ت��ش��اور 
لتوجيهات قائدي البلدين جاللة 
السادس والرئيس  الملك محمد 

الفلسطيني محمود عباس.
وأكد أنه سيتم قريبا القيام بزيارات ثنائية لتعميق التشاور والتنسيق بين المملكة المغربية 
ودولة فلسطين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات ذات االهتمام المشترك، 
ال سيما االقتصادية والتجارية، وكذا التنسيق والتشاور السياسي بين الجانبين بشأن مستجدات 

القضية الفلسطينية، خاصة على مستوى القارة اإلفريقية.
وفي هذا الصدد، أعرب بوريطة عن دعم المغرب، بتعليمات ملكية، للحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيني ورفضه كل مساس بهذه الحقوق، مشددا على أن جاللة الملك يولي، من منطلق رئاسة 
جاللته للجنة القدس، اهتماما خاصا للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس 

ويرفض أي مساس بهذا الوضع.
وتابع أن جاللة الملك يكن تقديرا واحتراما كبيرين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويؤكد 
جاللته دائما على موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية، ال سيما حق الفلسطينيين 

في دولة ذات سيادة قابلة للحياة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، أكد المالكي أن مباحثاته مع بوريطة شكلت مناسبة لبحث سبل الحفاظ على زخم 
العالقة التاريخية الوطيدة التي تربط المملكة المغربية بدولة فلسطين، واستكمال النقاش حول 

مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.
وتطوير  لتعزيز  الممكنة  الجهود  كل  بذل  بالده  عزم  على  الفلسطيني  الخارجية  وزير  وشدد 
العالقات الثنائية مع المملكة المغربية، واستكمال النقاش الذي يصب في مصلحة دولة فلسطين 

وحقوق الشعب الفلسطيني.

 بوريطة يتباحث مع نظيره الفل�سطيني

الحاجة اأمينة ر�سدي ت�سكر
تتقدم السيدة الحاجة أمينة رشدي رئيسة مركز تسجيل 
السيارات الدارالبيضاء الكبرى واالطار بوزارة النقل بالشكر 
الجزيل لكل من واساها واسرتها من قريب أو بعيد من 
خالل الحضور او االتصال في فقدان اخيها المرحوم الحاج 
بوشعيب رشدي الذي وافته المنية يوم االثنين 7 نونبر 
الجاري 2022 سائلة المولى عز وجل ان ال يريهم مكروه 

في اي عزيز عليهم ؛ وان يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يجعله في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
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والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  أعلنت 
التراث  أن لجنة  الثالثاء،  )اليونسكو(،  والثقافة 
الثقافي غير املادي التابعة لها ستجتمع بالرباط، 
من  املقبل،  دجنبر   3 إلى  الجاري  نونبر   28 من 
لوائح  على  الجديدة  اإلدراج  دراسة طلبات  أجل 

التراث غير املادي.
وذكرت اليونسكو، في بالغ لها، أن اللجنة التي 
يرأسها املغرب وتتألف من 24 ممثال منتخبا من 
التراث  صون  اتفاقية  في  طرفا  دولة   180 بني 

الثقافي غير املادي، ستدرس 56 طلب إدراج.
وأوضحت أن األمر يتعلق بـ 46 طلبا لإلدراج 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي 
للبشرية، وأربع طلبات لإلدراج في قائمة التراث 
الثقافي غير املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 
املمارسات  في سجل  لإلدراج  مقترحات  وخمس 

الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس أيضا طلب املساعدة املالية الدولية 
املقدم من مالوي، وسلسلة من التقارير عن حالة 

العناصر املدرجة سابقا.
وتروم اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي 
الحرفية  بالفنون  املرتبطة  املهارات  الحفاظ على 

التقليدية، واملمارسات الثقافية املنقولة من جيل 
األداء،  وفنون  الشفوية،  التقاليد  مثل  جيل،  إلى 
واألحداث  والطقوس  االجتماعية،  واملمارسات 
املتعلقة  واملمارسات  املعارف  أو  االحتفالية، 

بالطبيعة والكون.
غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  وتضم 
مدرجا،  عنصرا   530 حاليا،  للبشرية،  املادي 
حيث تهدف إلى االعتراف والنهوض باملمارسات 

الثقافية واملعرفة التي تحملها املجتمعات.
غير  الثقافي  التراث  قائمة  تضم  جانبها،  من 
املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 72 عنصرا 
مدرجا. وتهم عناصر التراث التي تكون في حاجة 
ماسة إلى الصون ألن بقاءها محفوف باملخاطر، 
كما تمكن الدول األطراف في االتفاقية من تعبئة 
نقل  لتعزيز  الالزمني  الدولي واملساعدة  التعاون 
هذه املمارسات الثقافية، باالتفاق مع املجتمعات 

املعنية.
 29 الجيدة  الصون  ممارسات  سجل  ويضم 
البرامج  السجل  هذا  ويحدد  حاليا.  مشروعا 
مبادئ  تعكس  التي  واألنشطة  واملشروعات 

االتفاقية وأهدافها.

جالل كندالي 
قرر  مطالبهم،  عن  دفاعا  تصعيدي  قرار  في 
في  االستمرار  البيضاء  الدار  بمدينة  املحامون 
املفاوضات  إلى حني استكمال  الشاملة  املقاطعة 
باملغرب،  املحامني  هيئات  جمعية  بني  الجارية 

ووزارة املالية.
في  البيضاء،  بالدار  املحامني  هيئة  وكشفت 
الجمعية  لقرار  االستجابة  قررت  أنها  لها،  بالغ 
األشكال  جميع  في  باالستمرار  العمومية 

النضالية املتخذة خاصة التوقف عن العمل.
مكناس  مدينة  محامو  واصل  جانبهم،  من 
رفضا  وذلك  الثالثاء،  أمس  يوم  االحتجاج، 
جمعية  مكتب  بني  جمع  الذي  الحوار  ملخرجات 
الحكومة،  ورئيس  باملغرب  املحامني  هيئات 
منددين باملقتضيات الضريبية الجديدة املقترحة 
في مشروع قانون املالية، حيث تم وصفها بأنها ال 
تراعي الواقع االقتصادي ألغلب املحامني، داعني 
مجلس هيئة املحامني باملدينة من أجل التراجع 
والتصعيد  الجلسات  مقاطعة  تعليق  قرار  عن 
إلى غاية تحقيق املطالب املشروعة، مؤكدين في 
نفس الوقت، أنه ال توافق مع الحكومة إذا لم يتم 

السحب النهائي لهذه املقتضيات الضريبية.
هذا التصعيد، يأتي وجمعية هيئات املحامني 

شعار:  تحت  مؤتمرها  لعقد  باملغرب تستعد 
أمن  مستمر،  وطني  نضال  باملغرب،  »املحاماة 

مهني ملح وانتماء إفريقي دائم ».
ويعقد هذا املؤتمر، حسب بالغ في املوضوع، 
باستضافة هيئة املحامني لدى محاكم االستئناف 
األقاليم  بعروس  وكلميم،  والعيون  بأكادير 
الجنوبية املغربية مدينة الداخلة ما بني 24 و 26 
نونبر الجاري. ويأتي تنظيم املؤتمر 31 لجمعية 

هيئات املحامني
املخلدة  االحتفاالت  سلسلة  إطار  في  باملغرب 
املسيرة  ذكرى  وهما،  بارزين  وطنيني  لحدثني 
ما  وهو  االستقالل،  وعيد  املظفرة،  الخضراء 
الرمزية،  واألبعاد  من الدالالت  العديد  يعطيه 

وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية.
وسيكون املؤتمر الواحد والثالثون للمحامني 
مهنة  واقع  لتقييم  الجميع  أمام  فرصة  املغاربة 
املحاماة، ومناقشة مختلف التحديات واإلكراهات 

التي تواجه املهنة.
وسيعرف املؤتمر حضور شخصيات وفعاليات 
سيتم  كما  وأجنبية،  وعربية  وإفريقية  وطنية 
التوقيع على إعالن الداخلة، على أن تكون باقي 
أيام املؤتمر مخصصة لتنظيم ورشات على شكل 
من  مجموعة  عنها  ستصدر  موضوعاتية  لجان 
التوصيات التي ستكون خالصة البيان الختامي.

اليون�ضكو.. الرباط تحت�ضن اجتماعا للجنة التراث 
الثقافي غير المادي لدرا�ضة طلبات الإدراج الجديدة

محامو الدار البي�ضاء ومكنا�س يوا�ضلون مقاطعة الجل�ضات  
وجمعية هيئات المحامين تعقد موؤتمرها بالداخلة

يف أفق املؤمتر الوطني اخلامس أيام 23-24 و25 دجنبر 2022 ببوزنيقة
الفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل ترف�س المقاربة الحكومية لإ�ضالح 

اأنظمة التقاعد وتدعوها اإلى الإ�ضراع باإخراج قانون النقابات
مصطفى اإلدريسي

املقاربة  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  رفضت 
تمثل  والتي  التقاعد  أنظمة  إلصالح  الحكومية 
االستمرار  خالل  من  املكتسبات،  على  خطيرا  تراجعا 
املوظفني  حساب  على  املقياسية  »اإلصالحات«  في 
من  بالرفع  للتقاعد،  املغربي  الصندوق  في  املنخرطني 
سن التقاعد والزيادة في نسبة االقتطاع وإعادة النظر 
الصندوق  عن  ناهيك  املعاش،  احتساب  قواعد  في 
الوطني  والصندوق  التقاعد  رواتب  ملنح  الجماعي 
للضمان االجتماعي، واللذان يصرفان معاشات تجعل 
من  ذلك  في  بما  الفقر،  شفير  على  األجراء  من  كثيرا 
تفقير للطبقة املتوسطة وإضعاف ألدوارها في املجتمع.
بيان  في   ، للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  وعبرت 
الحالية  للصيغة  رفضها  عن  الوطني،   مجلسها 
تكبيال  واعتبره  لإلضراب  التنظيمي  القانون  ملشروع 
وتراجعا  النقابية  والحريات  الحقوق  على  وتضييقا 
عن املكتسبات التي حققتها الشغيلة املغربية وطالبت 
االجتماعيني،  الشركاء  جميع  مع  حوله  حوار  بفتح 
النقابات  قانون  بإخراج  اإلسراع  إلى  الحكومة  ودعت 

تفعيال للفصل الثامن من الدستور. 
املقلقة  واملالية  االقتصادية  املؤشرات  أن  واعتبرت 
أو   1% تتجاوز  لم  التي  النمو  نسبة  حيث  من  سواء 
املديونية  وارتفاع   7% تقارب  والتي  العجز  نسبة 
الناتج  من   80% تجاوزت  التي  والداخلية  الخارجية 
الداخلي الخام، وضعف مناصب الشغل املحدثة، غير 
قادرة على إنتاج القيمة املضافة ملواجهة الخصاصات 
املهولة في جميع املجاالت، إذ أن مشروع قانون املالية 
لسنة 2023، ورغم املجهود االستثماري، لم يخرج عن 
البناء االقتصادي واملالي والتوازني لقوانني املالية في 
إلى  الوصول  يعيق  ما  السابقة، وهو  الحكومات  عهد 
التي  اإلكراهات  لتجاوز   )6% األقل  )على  نمو  نسبة 
تعرفها ميزانية الدولة، والتي تعمقت بموجة الجفاف 
التي ضربت بالدنا، إلنجاز املشاريع التنموية الكبرى 

وتعزيز التنمية البشرية.
الجائحة  تداعيات  ظل  وفي  الحكومة،  أن  وأكدت 
الشرائية  القدرة  على  األوكرانية  الروسية  والحرب 
املواد  ألسعار  املهولة  االرتفاعات  جراء  للمأجورين 
إجراء  بأي  تقم  لم  املحروقات،  وأسعار  األساسية 
التداعيات، واإلصرار  للتخفيف من حدة هذه  تجاههم 
على  الضريبة  بتخفيف  واإليهام  األجور  تجميد  على 
الدخل دون أثر لذلك على القدرة الشرائية، مما يجعل من 
مطلب الزيادة في أجور العاملني في الوظيفة العمومية 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية 
مطلبا ملحا وآنيا فرضته األوضاع االجتماعية الصعبة 
للشغيلة املغربية، مع تنفيذ االلتزامات السابقة بإحداث 

القانون  من   288 الفصل  ونسخ  الجديدة  الدرجة 
العمل  ملنظمة   87 االتفاقية  على  واملصادقة  الجنائي 

الدولية املتعلقة بالحريات النقابية.
الديمقراطية  للفيدرالية  الوطني  املجلس  وعبر 
لتعزيز  الوطني  املجهود  لدعم  تجنده  عن  للشغل، 
الجبهة الداخلية في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، 
وتعزيز املكتسبات التي حققتها الدبلوماسية املغربية 
قرارات  خاصة  الدولي  املنتظم  مستوى  على  سواء 
مجلس األمن وآخرها القرار رقم 2654، والذي كرس ما 
سارت عليه القرارات السابقة في دعم الحل السياسي 
املبني على املبادرة املغربية املتمثلة في الحكم الذاتي، 
والذي وصفته هذه القرارات بالجدي وذي املصداقية، 
الدولية  والقوى  الثنائية  العالقات  مستوى  على  أو 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف  خالل  من  الكبرى 
الداعم  الجديد  اإلسباني  واملوقف  الصحراء،  بمغربية 
أساسا  الذاتي  الحكم  اعتبار  في  املغربي  للموقف 
وقاعدة لحل النزاع املفتعل، وبقية الدول الداعمة لهذا 
الذي  والزخم  وغيرها،  وهولندا  أملانيا  مثل  التوجه 
الدول  استمرار  خالل  من  الجنوبية  أقاليمنا  تشهده 
العيون  فتح قنصليات عامة في مدينتي  الصديقة في 
فيه  ذهبت  الذي  املسار  صحة  تؤكد  والتي  والداخلة، 
 80% تجاوز  كبير  تنموي  بمشروع  واملعزز  بالدنا، 
امللك  لجاللة  األخير  الخطاب  في  ورد  كما  اإلنجاز  من 
العدواني  والنفس  والعشوائية  التخبط  مواجهة  في 

لخصوم وحدتنا الترابية، وخاصة الجزائر التي تسعى 
للتغطية  التوتر  أسباب  كل  وزرع  بالدنا  استفزاز  إلى 

على أزمتها الداخلية.
للنضاالت  الكامل  دعمه  عن  الوطني  املجلس  وأعلن 
وطالب  املسؤولة،  االحتجاجية  والحركات  القطاعية 
هذه  مع  ومسؤولة  جادة  مفاوضات  بفتح  الحكومة 
القطاعات للتوصل إلى حلول تتجاوز وضعية التوترات 
الحالية خاصة في قطاعات التربية والتكوين والصحة 
ملناضلي  املعادية  الحملة  الترابية، ووقف  والجماعات 
املسؤولية  من  بالتجريد  للثقافة  الديمقراطية  النقابة 
للعمل  والوعيد  والتهديد  السنوي،  التنقيط  وتقزيم 
النقابي الجاد املسؤول واملمتلك لتمثيلية حقيقية ناتجة 
عن انتخابات أشرفت عليها وزارة الثقافة نفسها، كما 
دعا الحكومة إلى حماية الحق النقابي في قطاع غرف 
الصناع التقليدية ووقف الخروقات القانونية لحرمان 
مناضلي الفيدرالية من حقهم في الترقي ومن ممارسة 
العمل النقابي، ودعت الوزارة الوصية إلى فتح الحوار 

مع النقابة الديمقراطية لغرف الصناعة التقليدية.
الفيدراليات  الوطني،  املجلس  دعا  األخير  وفي 
والفيدراليني وهم في سياق التحضير ملحطة تنظيمية 
أال  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية  عمر  في  أساسية 
وهو املؤتمر الوطني، إلى مزيد من التعبئة لصياغة كل 

القرارات النضالية ملواجهة هذا الوضع.

محمد الطالبي- الرباط
 

تقدم الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية بسؤال حول آفاق قطاع 
صناعة السيارات ببالدنا، في شخص املستشار إسماعيل العلوي، 
من  أوضح  بتعقيب  االتحادي  املستشار  قام  الوزير  إجابة  وبعد 
في  نوعية  نقلة  باملغرب عرف  السيارات  صناعة  قطاع  أن  خالله 
أجنبية  صناعية  مجموعات  جذب  واستطاع  األخيرة،  السنوات 
كبرى تستثمر في منظومة صناعة السيارات، مستفيدة بذلك من 
موقعه الجغرافي االستراتيجي وقربه من أسواقها، وتوفره على يد 
عاملة مهمة منخفضة التكلفة، حيث أصبح ينتج حاليا 700 ألف 
اإلنتاج  لزيادة  الخارج ويهدف  إلى  سيارة سنويا، يصدر نصفها 

ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025، 
داخل  املحققة  التصنيعية  املضافة  القيمة  أن  العلوي  وكشف 
املغرب  توفر  لعدم  أخرى  بلدان  نحو  تصديرها  يتم  املغرب 
الخبرة  غياب  ظل  في  تجارية،  عالمة  يحمل  وطني  منتوج  على 

التكنولوجية الالزمة.
املرتبطة  املهن  تطوير  على  العمل  الحكومة  فعلى  وبالتالي 
اإلنتاج  في سالسل   التحكم  أجل  من  السيارات  تصنيع  بهندسة 
املتعلقة باملصانع الذكية من فئة الجيل الرابع 4.0، وضبط طرق 
وأساليب اإلنتاج الذكية لتطوير مجال االبتكار واإلبداع في مجال 
إرساء منظومة تكوينية مهنية  أن  السيارات، وشدد على  صناعة 
الوطنية،  العاملة  اليد  قدرات  من  بالرفع  الكفيل  وحده  مندمجة 
قصد تطوير خبرة وطنية في مجالي هندسة وتصنيع السيارات، 
العربات  أجزاء  لتجميع  واملكونات  األولية  املواد  استيراد  وليس 
تكويني مهني متعلق  برنامج  بلورة  أنه البد من  كما  واملحركات، 
وطنية  بمراكز  العربات  وأجزاء  للمحركات  الوطني  بالتصنيع 
بروز  على  وتحفز  واإلبداع  لالبتكار  تكرس  مختصة  محلية 
منتوجات وطنية محضة، باإلضافة إلى حث املستثمرين في هذا 
مهارات  ونقل  الهندسي  الجانب  تكريس  على  الحيوي  القطاع 
تنويع  يتعني  كما  املغربي،  املنتوج  أجل  تطوير  من  التصنيع 
على  االنفتاح  عبر  السيارات  تصنيع  بمجال  املرتبطة  الشراكات 
القارات األخرى غير األوروبية لتقليص املخاطر املرتبطة بالتبعية، 
السيما مشكل فقدان مناصب الشغل في حالة انسحاب املستثمر 
األوربي، وإلرساء منظومة تصنيعية متكاملة، البد من توفير الوعاء 
العقاري للمقاوالت النشيطة في مجال صناعة السيارات، والولوج 
إلى التمويالت الضرورية املتعلقة باالستثمار املنتج، واالستفادة 
من التكوين املهني التطبيقي املتعلق بأنشطة املصنع الذكي، وهو 
الوطني  التصنيع  بمجال  للنهوض  الضرورية  اآلليات  يشكل  ما 
ألجزاء السيارات وكذلك التشجيع على التصنيع الجهوي واملحلي 
منتوج  إلى  النهاية  في  للوصول  والعربات  السيارات  ملحركات 

وطني مائة باملائة.
املستشار  تساءل  كبرى  براهنية  يحظى  آخر  موضوع  وفي   
وأوضح،  ببالدنا  املاء  أزمة  حول  بلقشور  السالم  عبد  االتحادي 
زمنيا  انتظامها  وعدم  التساقطات  أن ضعف  تعقيبه،  معرض  في 
ومكانيا يعد أهّم إكراه يواجهه املغرب، لذا فقد ارتكزت السياسة 

املائية للدولة املغربية بعد االستقالل على دعامتني أساسيتني: أوال، 
تدبير العرض عن طريق إنشاء السدود وشبكات التوزيع لتسهيل 
والسياحية.  الصناعية  واملنشآت  والفالحني  للساكنة  الولوج 
وثانيا تطوير شبكات الصرف الصحي في الوسط الحضري. إال أن 
النمو الديموغرافي والتغيُّر املناخي أضافا تحديات جديدة تمّثلت 
في تراجع الطاقة االستيعابية للسدود بسبب تراكم األوحال، وهي 
الظاهرة التي لم تحشد لها السلطات الجهود الكافية لتجاوزها، 
بالتزامن مع  الفيضانات،  وازدياد وتيرة  األمطار  لتناقص  إضافة 
استغالٍل مفرط أضحى يهدد عددا من الفرشات املائية نتيجة نهج 
أنماط فالحية تقوم باألساس على وفرة املاء، وهو ما يتطلب من 
املؤسسات املعنية مراقبة استعمال املياه في مختلف القطاعات، ال 
سيما القطاع الفالحي الذي يستهلك حوالي 70 باملائة من املخزون 
املائي. وكشف بلقشور أن املقاربة التي بلورها البرنامج الوطني 
يرتكز  الذي   ،2020-2027 السقي  ومياه  الشروب  باملاء  للتزويد 

السيما  املائي  العرض  تنمية  تهم  أساسية،  محاور  خمسة  على 
في  خاصة  املاء  وتثمني  الطلب  وتدبير  السدود،  بناء  خالل  من 
بالوسط  للشرب  الصالح  باملاء  التزويد  وتقوية  الفالحي،  القطاع 
القروي، وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة لسقي املساحات 
الخضراء، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية 
كفريق  تجعلنا  استعمالها،  وترشيد  املائية  املوارد  على  الحفاظ 
اشتراكي نبني آماال كبيرة عليها كمقاربة عملية طموحة لتجاوز 
العلمي  التنزيل  عبر  إال  تتحقق  أن  يمكنها  ال  والتي  املعوقات، 
مكنت  الوطنية  الدراسات  إن  االتحادي  املستشار  وقال  والدقيق، 
من تشخيص شامل للوضعية املائية التي يعيشها املغرب. كما أن 
الدول،  من  للعديد  الناجحة  والتجارب  الدولية  املؤسسات  تقارير 
من شأنها أن تساعد على رسم املعالم الكبرى الستراتيجية تمكن 
من تحقيق األهداف املنشودة، عن طريق إشراك مختلف القطاعات 
مندمجة  حكامة  لبناء  الحيوية  املادة  هذه  استعمال  في  املتدخلة 

القطاع  أو  العام  القطاع  سواء  مسؤولياته،  الكل  فيها  يتحمل 
هذه  إجمال  ويمكن  املدني.  املجتمع  مؤسسات  حتى  أو  الخاص 
املعنية  املؤسسات  مختلف  بني  االنسجام  تحقيق  في     املعالم 
الجهاز  وأجرأة  وتجديد  ومحليا،  وجهويا  وطنيا  املاء  بتدبير 
املاء، وكذا     تنويع وسائل تعبئة  لقطاع  التشريعي والتنظيمي 
املائية دون إهمال صيانتها، ووضع برامج لتدبير الطلب  املوارد 
من  املياه  فائض  تحويل  وكذلك  وتثمينه،  املاء  اقتصاد  لتيسير 

األحواض الغنية إلى األحواض الجافة، 
مع  التلوث  من  املائية  املوارد  تحمي  التي  التشريعات  وتفعيل 
املاء  مجال  في  العلمي  البحث  والتدوير، ودعم  التطهير  تعميم 
إيالء  وكذا  القطاع،  لتحديات  والتكوين  التربية  برامج  ومالءمة 
أهمية كبرى للجانب اإلعالمي والتحسيسي ودور املجتمع املدني، 

واالستثمار في محطات تحلية املياه.

الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يسائل احلكومة حول

اآفاق �ضناعة ال�ضيارات وندرة المياه
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة
 والحماية االجتماعية فاس 

- مكناس 
املندوبية اإلقليمية للصحة 

والحماية االجتماعية 
الحاجب

املركز االستشفائي اإلقليمي 
الحاجب

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح
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 2022/12/26 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
سيتم  صباحا  والنصف 
باملركز  االجتماعات  بقاعة 
اإلقليمي  االستشفائي 
األظرفة  فتح  بالحاجب 
املتعلقة بطلب عروض أثمان 
لصفقة إطار من اجل تزويد 
املركز أالستشفائي اإلقليمي 
بالخدمات  بالحاجب 
املرضى  تغذية  التالية: 

للمركز  الحراسة  وموظفي 
اإلقليمي  أالستشفائي 

بالحاجب.
طلب  ملفات  سحب  ويمكن 
مصلحة  من  العروض 
والحسابات  الصفقات 
للمركز أالستشفائي إلقليمي 

بالحاجب
تحميله  كذلك  يمكن  كما 
الكترونيا من بوابة صفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد  لقد 
املؤقــت في: 15000.00درهم 

)خمسة عشرة ألف درهم(.
التقديرية  الكلفة  كما حددت 
صاحب  طرف  من  لألعمال 

املشروع في مبلغ:
مائة  أربع  األدنى:  الحد   *
وسبع  ألفا  وتسعون  وستة 
وخمسون  وخمسة  مائة 
سنتيما  و00  درهما 
مع  )496.755.00درهم( 

احتساب الرسوم.
مائة  سبع  األعلى:  الحد   *

وسبع  ألفا  وثالثون  وستة 
وخمسون  واثنان  مائة 
سنتيما  وخمسون  درهما 
مع  )736752.50درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابـق  املتنافـسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقـتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في8  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
باملركز  والحسابات 
اإلقليمي  االستشفائي 

للحاجب
طريق  عن  إرسالها  أو   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستسالم 

املشار إليه أعاله.
مباشرة  تسليمها  أو   -
لرئيس لجنة طلب العروض 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

اظرفتهم  إيداع  أو   -
الصفقات  ببوابة  الكترونيا 

العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بهـــا  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام االستشارة.
اختيارية  زيارة  تنظيم   -
االستشفائية  للبنايات 
التابعة  واإلدارية 
أالستشفائي  للمركز 
بالحاجب  اإلقليمي 
يوم  املتنافسني،  لصالح 
الساعة  على   2022/12/15

العاشرة والنصف صباحا.
ع.س.ن/4453/ا.د

*************
جامعة شعيب الدكالي

املدرسة الوطنية للتجارة 
والتسيير
الجديدة

إعالن عن طلـب عـروض 
مفتـوح

 ENCGJ/2022/03 :رقــم

26 دجنبر  الجمعة  يـوم  في 
2022 على الساعة العاشرة 
مقر  في  سيتم  صباحا، 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 
فتح  بالجديدة   التسيير  و 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض، 
مقر  حراسة  خدمات  ألجل: 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 

والتسيير بالجديدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
االقتصادية  الشؤون 
للمدرسة الوطنية للتجارة و 
الكائنة  بالجديدة   التسيير 
شوقي  أحمد  شارع  بزاوية 
الجديدة   - فاس  وزنقة 

تحميله  كذلك  يمكن  كما 
العنوان  من  إلكترونيا 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يتوفر طلب العروض املفتوح 

هذا على حصة واحدة.
في  محدد  املؤقت  الضمان 
7.000،00درهـم  مبلغ: 

)سبعة آالف درهم(
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
صاحب  وضعه  الذي 
املشروع في مبلغ: خمسمئة 
وأربع  ألف  عشر  وأربعة 
درهما  وثالثون  وواحد  مئة 
مع  )514.431,00درهم( 

احتساب الرسوم. 

يوم  املواقع  زيارة  ستتم 
 2022 دجنبر   02 الجمعة 
الحادية  الساعـة  على 
املدرسة  بمقر  عشر صباحا 
والتسيير  للتجارة  الوطنية 

بالجديدة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27

السالف الذكر.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة   بمكتب  وصل 
اإلقتصادية  الشؤون 
للتجارة  الوطنية  للمدرسة 

والتسيير بالجديدة. 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

السالف ذكرها:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما إرسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

اإلستشارة.
ع.س.ن/4463/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
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 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري
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- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

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

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/11/23

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكــــة املغربيـة
وزارة الداخلية

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـماعة لهــري

املصلحة التقنيــــة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/01

على   2022/12/19 يوم  في 
 ، صباحا  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
بالدواوير  االبار  حفر  ألجل: 
زبان-  بويمرداون-  التالية: 
وتاجموت    - تويرست 

بجماعة لهري.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
في:  محدد  املؤقت  الضمان 
ثالثة آالف وخمس مئة درهم 

)3500.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وواحد  )مائتني  مبلغ   في 
ومائتني  ألف  وثالثون 
سم(  وصفر  درهم  واربعون 
مع  )231.240.00درهم( 

احتساب جميع الرسوم(  
من  كل  يكون  أن   يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري . 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
واملشاركة  إرسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

للصفقات
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/4418/ا.د

*************
اململكــــة املغربيـة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـماعة لهـري

املصلحة التقنيــــة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/02
على   2022/12/19 يوم  في 
صباحا  الحادعشرة  الساعة 
السيد  مكتب  في  سيتم   ،
الجماعي  املجلس  رئيس 
املتعلقة  األظرفة  فتح  للهري 
بعروض  العروض  بطلب 
تزويد  حفر  ألجل:  أثمان 
وايت  حدو  ايت  دواوير: 
الحاج باملاء الصالح للشرب 

بجماعة لهري
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  الفني   في   

)2000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)مائة وتسع وثالثون  مبلغ  
وصفر  درهم  وثمانمئة  الف 
مع  139800.00درهم   سم( 

احتساب جميع الرسوم(  
من  كل  يكون  أن        يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
واملشاركة  ارسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

للصفقات
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

في نظام االستشارة
ع.س.ن/4450/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة امتوكة
قيادة امتوكة

الجماعة الترابية رحالة
إعــــــالن عن طلب عروض 

مفتوح
الصفقة رقم: 2022/01

على   2022/12/20 يوم  في 
سيتم  صباحا   12 الساعة 
رحالة  جماعة  رئيس  بمكتب 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
كراء:  ألجل  أثمان   عروض 
كراء مرفق السوق األسبوعي 

جمعة رحالة.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
لجماعة رحالة أو تحميله من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
)الف   1000,00درهم  مبلغ  

درهم(
 : للكراء  التقديري  املبلغ 
درهم(  )ألف  1000,00درهم 

شهريا.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 للمواد  ملقتضيات 

رقم  املرسوم  من  و29   28
 8 في  الصادر   2.12.349
جمادى األولى 1434 املوافق 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 

بالصفقات العمومية
يمكن للمتنافسني :

إما إيداع أظرفتهم  مقابل   -
الصفقات  بمكتب  وصل 

لجماعة رحالة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.  
بوابة  طريق  عن  ارسالها   -

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في البند الخامس من 

نظام االستشارة. 
الوثائق  جميع  ملحوظة:   -
املتنافسني  طرف  من  املقدمة 
أن  يجب  نسخ  شكل  على 
من  عليها  مصادق  تكون 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4451/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة امتوكة
قيادة امتوكة
جماعة رحالة

إعــــــالن عن طلب عروض 
مفتوح

الصفقة رقم: 2022/02
على   2022/12/20 يوم  في 
سيتم  زواال   13 الساعة 
رحالة  جماعة  رئيس  بمكتب 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
كراء:  ألجل  أثمان   عروض 

كراء املجزرة لجمعة رحالة.

طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
لجماعة رحالة أو تحميله من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
500,00درهم  مبلغ   في 

)خمسمائة درهم(
للكراء:  التقديري  املبلغ 
درهم(  )مائة  100.00درهم 

شهريا.
من  كل  يكون  أن  يجب 
إيداع  و  تقديم  و  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 للمواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و29   28
 8 في  الصادر   2.12.349
جمادى األولى 1434 املوافق 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 

بالصفقات العمومية
يمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظفرفتهم  مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل 

لجماعة رحالة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
طريق  عن  ارسالها  إما    -
بوابة الصفقات العمومية.    

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في البند الخامس من 

نظام االستشارة. 
الوثائق  جميع  ملحوظة:   -
املتنافسني  طرف  من  املقدمة 
أن  يجب  نسخ  شكل  على 
من  عليها  مصادق  تكون 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4452/ا.د
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االشتراكي

عبد اللطيف الكامل

ألف القراء واعتادوا قراءة مذكرات 
أوالفنانين  المبدعين  ح��ي��اة  ع��ن 
لما  والقادة  الساسة  أو  أوالمثقفين 
وملحة  أكيدة  رغبة  من  القراء  ل��دى 
عن  وخفية  كثيرة  أش��ي��اء  لمعرفة 
أسرار وتفاصيل وجزئيات حياة هؤالء 
العظماء الذين استجابوا إما لرغباتهم 
من  جزء  لتوثيق  والبوح  الحكي  في 
حياتهم في الماضي، أو رغبات اآلخرين 
فانطلقوا  وأصدقائهم،  معارفهم  من 
يسردون حياتهم في الماضي على شكل 
منهم  ذاتية مساهمة،  مذكرات وسير 
في التوثيق لما جرى في الماضي من 
جهة، والتأريخ لمرحلة مضت عاشتها 

الشعوب من جهة ثانية.
أن  هو  هذا  كل  في  االستثناء  لكن 
القراء لم يعتادوا التعرف عبرالقراءة 
بعض  حياة  تفاصيل  على  والكتابة 
والمغامرين  المهنيين  من  البسطاء 
ممن عاشوا مواقف خطيرة ، وهاجروا 
بأمكنة  ونزلوا  وطنهم  عن  واغتربوا 
بعيدة بموانئ ومرافئ عالمية وعاشروا 

جنسيات مختلفة.
 وكان هذا هو حال البحار المغربي 
السوسي محمد أرحاي )أوراحت(ابن 
مدينة أَكادير  الذي امتلك شجاعة نادرة 
في الحكي والبوح عما خاضه وعايشه 
متن  على  كبحار  المهنية  حياته  في 
سفينة تجارية أجنبية ، عاش خاللها 
مغامرات شيقة وخطيرة حاول تذكرها 
حين اعتصر ذاكرته وجعلها تتداعى 
لتحكي لنا بتلقائية عن كل شيء وبدون 
ترسبت  أش��ي��اء  ع��ن  تحكي   ، رق��اب��ة 
وترسخت في مخيلته وبقيت إلى األبد.
 جاءته فكرة الحكي عن هذه الحياة 
البحرية ومغامراتها لما راودته كثيرا 
أثناء تقاعده عن المهنة،ورست سفينة 
مغامراته أخيرا بمسقط رأسه بأَكادير، 
ففكر في تدوين حياة الماضي السيما 
وأن بصيص ومضات تلك الذكريات لم 
تبارحه في تقاعده، وأن هدير أمواج 
المحيطات والبحار التي قطعها منذ 
أزيد من ثالثين سنة لم يفارقه بل بقي 
كل شيء منها يرن من حين آلخر في 
الماضي  ذكريات  الت��زال   بل  أذنيه، 
بين  له  تتراءى  الراسخة في مخيلته 

الفينة واألخرى بين عينيه وتأبى أن 
تنمحي.

في  ق��ال  وكما  أصرأخيرا،  ولهذا 
على  القبض  مذكراته،على  مقدمة 
الماضي  ذك��ري��ات  وم��ض��ات  بعض 
والحكي  بالكتابة  تقييدها  خالل  من 
والبوح فكان له في النهاية هذا العمل 
األدبي الشيق حين فكر أن يحكي لنا 
بتلقائية وسالسة استثنائية ما عاشه 
من مغامرات ومخاطر طوال 30 سنة 
أن  للغاية.كما  ممتع  أدب��ي  بأسلوب 
دواخله  في  يعتمل  عما  البوح  فكرة 
من مكنونات وأسرار، في هذا العمر 
من أجل شيء واحد تقاسم هذه التجربة 
مع قرائه من جهة وتخليص نفسه من 
تداعيات تلك الومضات واإلعصارات 
تنتابه من حين آلخر من جهة،  التي 
حيث استغل فرصة إحالته على المعاش 
أن  المهنية،بعد  حياته  سيرة  لكتابة 
عاش رحالت سندبادية بحرية قادته 
إلى أعظم المرافئ والموانئ العالمية 
مبحرا في سفينة تجارية ضمن طاقم 

أجنبي من مختلف الجنسيات.
يحكي محمد أوراحت في هذه الرحلة 
مغامرات خطيرة حينا،  عن  البحرية 
ومسلية ومضحكة حينا آخر، ويسرد 
جزئيات من حياته وحياة اآلخرين ممن 
تقاسموا معه هذه التجربة وعاشروه 
على متن السفن التجارية األجنبية من 
جنسيات مختلفة مثل أدريانو من جزر 
المنحدر  والمصري  األخضر،  الرأس 
من دمياط واأللماني الطباخ الماهر، 
والتركي نجاة كومنيوك والغاني أدو 
تشيرا  الهندي  والبرتغالي  كواميني 
فالفريدي...  انطونيو  واإلس��ب��ان��ي 
ويحكي أيضا عن أحداث عالمية عاشها 
من  السبعينات  منتصف  من  العالم 
القرن الماضي إلى بداية األلفية الثالثة.
وظل البحر بامتداده وزرقته الصافية 
وهديرأمواجه وهيجانها ولغزه، أشياء 
تسكن دوما كيان ووجدان هذا البحار 
الذي لم يجد بدا من نسيانه، ولم يسعه  
لكنها  مقتضبة  بكلمات  إال  مخاطبته 
صمتك  في  البحر،  أيها  دالة:«وداعا 
يعيش النسيان والخوف، في قدسيتك 
تسبح ألغاز الكون،وداعا أيها البحر«.
المذكرات  ومن خالل عناوين هذه 
التي طبعها مؤخرا في  نسخة أنيقة 

في 125 صفحة  تحت عنوان »مذكرات 
بحار« يمكن القول إن البحار)اوراحت(
حاول أن يجعل القارئ يبحرمعه على 
الماضي  ذكريات  معه  ليعيش  مركبه 
بكل جزئياتها الصغيرة ويتعرف من 
مرافئ  على  البحرية  رحلة  كل  خالل 
القارات،  بمختلف  عالمية  وموانئ 
وعلى المغامرات التي عاشها ويعيشها 

زمالؤه من البحارة األجانب . 
ف��ع��ن��اوي��ن ال���ن���ص���وص اآلت��ي��ة 
»اإلبحار...واختزال الرجولة«،«رحلة 
نحو المجهول« ،عود على بدء«،«بداية 
المغامرة في بالد المهجر«، »ألغامر 
الصمت«،«أنا  جديد«،«بطاقة  من 
والبحر«،«درس دام أسبوعا«،«التأهب 
واالستعداد الدائم للسفر«،أهل العنبر 
في  »البحار  كلبهم«،  وثالثهم  اثنان 
جميع اتجاهات البوصلة«،«في مواجهة 
إحدى العواصف الجارفة«،«في الدفاع 
»بيروت  والوطن«،في  الهوية  عن 
تم  قد  الجريحة«وغيرها  المكلومة 
لكل  أن  ذلك  وعناية.  بدقة  اختيارها 
عنوان حكاية خاصة وموقف وحدث  
الماضي،  في  العالم  عاشه  تاريخي 
الفلسطينية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ك��ح��دث 
المالبس  مستودع  الفدائية)مذبحة 
بملعب ميونيخ في األلعاب األولمبية 
أكتوبر1973،وحدث  1972(،وحرب 
منتصف  ف��ي  ال��خ��ض��راء  المسيرة 
األهلية  الحرب  وان��دالع  السبعينات 
1977،واجتياح  سنة  في  اللبنانية 
ومحاصرته  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  الجيش 
الثمانينات  بداية  في  بيروت  لمدينة 
من القرن الماضي،وما تال ذلك االجتياح 
من مذابح آنذاك أشهرها مذبحة«صبرا 

وشاتيال«سنة 1982.
فضال ع��ن ح��دث ال��غ��زو األح��م��ر، 
للقذافي،  األخضر  الكتاب  وقدسية 
ومملكة القذافي سابقا واإلقامة الجبرية 
إسرائيل... بموانئ  السفينة  داخ��ل 
توثق  التي  الحكايات  من  وغيرها 
في  وقعت  حقيقية  تاريخية  ألح��داث 

الماضي.
فالبحار محمد أوراحت، وكما قال 
الغريب  يوسف  واإلع��الم��ي  الكاتب 
»يحدثك  العمل،  لهذا  استهالله  في 
ستضحك  ل��ه،  وق��ع  عما  بحميمية 
أحيانا  بالدهشة  أحيانا،وستصاب 

أخرى ،بل ممكن أن تبكي حتى حين 
ستدرك بوعي يقظ ذاك البعد اإلنساني 
الذي يلف بعضا من محطات مساره 
بواسطة حكي تلقائي آخاذ، وهنا لن 
تشعر أبدا أنك قارئ، وإنما شريكه في 

السفر في محطات متباينة«. 
لهذا  ال��ك��ات��ب   تقديم  كلمة  وف��ي 
أورحت:«مضمون  محمد  قال  العمل 
المقاالت  من  تجميع  هو  الكتاب  هذا 
التي حكيت فيها بعض مغامراتي التي 
عشتها خالل مساري المهني،أي تجربة 
تراكمية لحوالي ثالثة عقود من الزمن 
وهي أحداث واقعية وال مجال للخيال 
فيها«، مضيفا أن«القليل من اإلخوة 
الغربة  مرارة  وقاسوا  عاشوا  الذين 
من  عقود  ثالثة  خالل  راكمتها  التي 
الزمن،فهي غربة ثقيلة نفسيا وجسديا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ خالل 
ثالثة عقود كنت في أغلبها وحيدا وسط 
أربع جنسيات  إلى  ثالث  أطقم تضم 
–اإلفريقي  األمازيغي  مختلفة،وكنت 
وسطهم«.«لقد كان علي أوال أن أتقن 
لغاتهم جميعا، كما كان علي أن أتعرف 
على كل شيء عنهم،ديانتهم ،ثقافتهم 
وعاداتهم وذلك من خالل قراءة كتب 
ومراجع،وكان علي أن أتقن أبجديات 
المرافعات بحيث اضطررت أن أدافع 
كمسلم  بنفسي  صلة  له  ما  كل  بما 

وكمواطن من الوطن العربي«.
أحيانا،يضيف  صعوبة  أج��د  بل 
الكاتب،«في إقناع زمالئي من األجانب 

المواقف  بعض  وأس��ب��اب  بحقيقة 
والعمليات التي يقوم بها العرب ضد 
ميونيخ  عملية  خالل  أعدائهم«فمثال 
1972 والتي  األولمبية سنة  األلعاب 
قام بها كوموندو فلسطيني،كان علي 
أن أشرح لهم بواعث وغايات القضية 
الفسطيني  الشعب  وأن  الفلسطينية 
ليس قتلة،بل مدافعون ومناضلين عن 
واجهت  التي  الشعوب  كباقي  قضية 

االحتالل«.
األستاذ  ق��دم  مقتضبة  كلمة  وف��ي 
ال��م��ذك��رات  األس��ع��د،ه��ذه  بوشعيب 
بقوله«بتركيز كبير تصفحت األوراق 
التي حاولت من خاللها إثارة الحديث 
المهجر  بالد  في  ذكرياتك  بعض  عن 
والغربة وأنت شاب يافع متخرج من 
المدرسة البحرية، تريد المغامرة عبر 
االشتغال كبحار في عدة سفن وبواخر 

تديرها شركات عالمية...«.
كتابة  أن  إلى  اإلشارة  هذا وتجدر 
»مذكرات البحارمحمد أورتاحت«كانت 
»إيزروان  جمعية  م��ن  بتشجيع 
نودَكادير«،التي تبنت العمل وطبعته 
لكل  التوثيق  أج��ل  من  نفقتها  على 
أكادير  مدينة  بتاريخ  عالقة  له  ما 
الجمعية  ذات  من  إسهاما  وأبنائها، 
وتشجيع  المحلي  اإلرث  مقاربة  في 
الباحثين على التوثيق والتأريخ لكل 
الحكايات واألحداث المرتبطة بالمدينة 

وأحوازها.

مذكرات ثالثة عقود في المرافئ العالمية

بحار مغربي يحكي عن عملية ميونيخ ومذبحة �صربا 
و�صاتيال والإقامة اجلربية مبوانئ اإ�صرائيل  

من
 اأنت؟ 

مريم كرودي*

الحياة التي نحارب من أجلها… الحياة التي نمارسها أمام العلن… 
والحياة التي نتمنى أن نعيشها… ال عالقة لها بما نعيش حقا !!

والجزء الالمع المغري والممتلىء من الكأس يحجب الفراغ القاتل 
والجفاف السام… يحجب المعارك الدموية… لحظات اليأس والعجز… 

وحجم الضعف والهزيمة…
ولعل الجزء المحجوب هو حقيقتنا… 

هو صورتنا غير المعدلة… 
هو نحن!!

قلمه:  خطها  التي  الروائع  إحدى  في  جبران،  خليل  جبران  يقول 
»ال أحد يعلم ما أصابك، ال أحد يعلم كيف هي معركتك الخاصة مع 
الحياة، ما الذي زعزع أمانك، وقتل عفويتك، كم كافحت وكم خسرت، 

ال أحد يعلم حقًا من أنت«.
بالحرب  تعثرك،  بلحظات  أملك،  بخيبات  تقطعه،  الذي  فالمسار 
وأنت  رأسك  فوق  تنهال  التي  واألح��الم  تخوضها،  التي  الضروس 

ترسمها مرارا… ذاك أنت!
والسبيل الطويل والمضني… المليء بالحفر واألحجار، والمنعرجات 
تخاف  وجعلك  كثيرا  استقرارك  ه��دد  ال��ذي  السبيل  الخطيرة… 

االستمرار… تهاب مواصلة السير، وتتخلى أكثر من مرة..
ذاك السبيل هو حياتك!
فال أحد يعلم من أنت!  

ال أحد يستطيع اكتشاف آثار دموعك صباحا، وقد تسرب اليأس 
إليك ليال…

وال أحد بوسعه أن يفهم خلطتك السحرية !
ال أحد يدرك أن القارب تهشم مرارا قبل أن يبحر، وأنه أضاع خريطة 

العبور أثناء اإلبحار... 
ال أحد يعلم أنه قاوم األمواج العاتية، وإكراهات السفر، قبل وصوله 

سالما!
ال أحد!

ال أحد يعلم كيف كبر الطفل الذي بداخلك، ومتى؟ 
كيف تعلم من هفواته...

كيف لمع نجمه وصار راشدا ينطق بالحكمة...!
إال أنت! أنت فقط؛

فكن أنت،
بطيبتك  ضعفك...  بلحظات  العديدة...  بهزائمك  وأفتخر  أنت،  كن 
التي تسببت في تعاستك، وباالبتسامات الكاذبة أحيانا التي ترسمها 

لتقول أنا بخير…
كن أنت… وقف تحت بقعة الضوء الساطعة... أمام المرآة الواضحة... 

وخلف النور المتوهج...
كن أنت فقط، وحرر الُعقد التي ربطها الزمان على قلبك...

حررها واسمح لها بالشفاء...
وقدرها...

قدر نفسك، واعشقها!
فهي الوحيدة التي تساندك وتمد يدها النتشالك، 

الوحيدة التي تعيش معك فصول حياتك، وتتواجد متى كنت في 
الحاجة إليها...

ومهما ظننت  الوحيدة التي تقف بجانبك، مهما ابتلعك الحزن… 
أن دورك في المسرحية انتهى!

ومن أروع ما كتبت الشاعرة العراقية نازك المالئكة وهي تصف 
توحد الذات بنفسها وبخيبات أملها:

»الليُل يسأُل َمن أنا
ُه القلُق العميُق األسوُد أنا سُرّ

ُد أنا صمُتُه المتمِرّ
قّنعُت كنهي بالسكوْن
ولففُت قلبي بالظنوْن

وبقيُت ساهمًة هنا
أرنو وتسألني القروْن

أنا من أكون ؟
الريُح تسأُل َمْن أنا
أنا روُحَها الحيراُن

أنكرني الزماْن
أنا مثلها في ال مكان

نبقى نسيُر وال انتهاْء
نبقى نمُرّ وال بقاْء

فإذا بلغنا الُمْنَحَنى
خلناُه خاتمَة الشقاْء

فإذا فضاْء !
والدهُر يسأُل َمْن أنا

أنا مثله جبارٌة
أطوي ُعصوْر

وأعوُد أمنُحها النشوْر
أنا أخلُق الماضْي البعيْد

من فتنِة األمِل الرغيْد
وأعوُد أدفُنُه

أنا
ألصوَغ لي أمسًا جديْد

َغُدُه جليد

والذاُت تسأُل َمْن أنا
أنا مثلها حيَرى أحّدُق في الظالم

ال شيَء يمنُحني السالْم
أبقى أسائُل والجواْب
سيَظّل يحُجُبه سراْب

وأظّل أحسُبُه َدَنا
فإذا وصلُت إليه ذاْب

وخبا وغاْب«

* شاعرة وإعالمية

أحمد بهيشاوي*

بهذا السؤال اإلشكالي العميق الموغل في الفكر 
ونظرياته النقدية ، ومايتناسل منه من أسئلة حارقة 
التي  اليقينيات واألجوبة السائدة   شتى تخلخل 
تفضل  الركون إلى مظلة الثبات واالجترار؛وبتعاون 
مع مختبر السرد واألشكال الثقافية:األدب واللغة 
التراث  دراسات  ماستر  ،وبتنسيق مع  والمجتمع 
المادي والالمادي،نظم ماستر السرد والثقافة بكلية 
اآلداب والعلوم االنسانية جامعة موالي سليمان ببني 
مالل، يوم 10/نونبر/2022 أشغال الدرس االفتتاحي 
للموسم الجامعي2023/2022، ألقاه فضيلة الدكتور 

حسن المودن.           
فاطمة  الدكتورة  األستاذة  رحبت  االفتتاح،  في 
الناقد  باألستاذ  الجلسة  رئيسة  صالح  الزهراء 

المغربي حسن المودن.
بعد ذلك تتابع على الكلمة كل من السادة األساتذة 
األجالء الدكتور محمد أودروا نائب عميد كلية اآلداب 
فارس،  العزيز  عبد  والدكتور  اإلنسانية،  والعلوم 
الرحمان  والدكتورعبد  باألشهب،  والدكتور محمد 
غانمي مدير المختبر ومنسق ماستر السرد والثقافة، 
الذين عبروا جميعا عن ترحيبهم بالناقد المغربي 
حسن المودن، كما أشادوا بمكانته العلمية وريادة 
منظور  من  مقارباته  يمتح  الذي  النقدي  مشروعه 
أشار  االحتفاء  هذا  وفي سياق  النفسي؛  التحليل 
األستاذ الدكتور عبد الرحمان غانمي مدير مختبر 
السرد واألشكال الثقافية :األدب اللغة المجتمع ، 
ومنسق ماستر السرد والثقافة بالمغرب بكلية اآلداب 
والعلوم االنسانية ببني مالل في كلمته  باألهمية التي 
يحظى بها هذا الدرس من حيث طرحه االستشكالي 
الذي يثير انتباه الطلبة والباحثين إلى إعادة النظر 
والتفكير في كثير من المسلمات والقضايا النقدية 
والمعرفية والمفاهيمية للمقاربات والمناهج، مضيفا 
أن اختيارات الطاقات الفكرية والنقدية واإلبداعية 
بالمغرب وخارجه، نابعة من رهان المساهمة في 
النقد  رواف��د  وإخصاب  المغربية  الثقافة  إغناء 
المغربي، وتقوية قدرات البحث في الكلية، وليس 
صلبة  فلسفة  رهان  من  نابع  هو  بل  تقليد  مجرد 
التصور والبناء ،تمنح التكوين األكاديمي لماستر 
السرد والثقافة، وماستر التراث المادي والالمادي 
بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بني مالل، تنوعا 
وتعددا وتكامال وعمقا وتأصيال، على مستوى اللغات 

والفكرية  والجمالية  األدبية  والمعارف  والمناهج 
والتراث والثقافية المغربية واالنسانية .

ويضيف األستاذ عبد الرحمان غانمي أن اختيار 
الدكتور حسن المودن ليس وليد الصدفة بقدر مايعود 
لجهود حسن المودن العلمية والفكرية والمنهجية 
وخدماته في مجال النقد العربي،  حيث استطاع 
أن يخّلص منهج النقد النفسي العربي لألدب، من 

يقينيات سكونيته وركوده واجتراره للسائد .
افتراضات هذا الدرس االفتتاحي تتمثل في كون 
الناقد األدبي ال يموت ولن يموت أبدا، وإن كان البد 
من موته ، فهو يموت من أجل أن يحيا من جديد ، من 
أجل أن يبتكر ويبدع ويتجدد.وبذلك فهذا الدرس فهو 
درس ضد ما أعلنه رونان ماكدونالد سنة 2007،في 
كتابه : موت الناقد.إن هذا الدرس هو ضد خطابات 
الفرعي  العنوان  هذا  ،ومن  أصنافها  بكل  النهاية 
1968 عن  الذي أعلن سنة  :فهو ضد روالن بارث 
، لكن هذا ال يعني أن نحتفظ بتلك  موت المؤلف 
النقد  نمارس  وأن  المؤلف،  عن  التقليدية  الفكرة 

نكون  :وأن  الكالسيكية  الطريقة  على  البيوغرافي 
اليوم ضد موت المؤلف يعني أن نعيد المؤلف من 
خالل فكرة جديدة، من خالل نقد بيوغرافي بصورة 
مختلفة. وأن نكون اليوم ضد رونان ماكدوالند ،الذي 
أصدر سنة 2007كتابه:موت الناقد ،معناه أن نقدم 
مايكفي من الحجج التي تكشف أن الناقد األدبي 
اليموت ولن يموت ،لكنه يتجدد ويبتكر لنفسه في 
كل مرة أسباب الحياة.وبالمثل أن نكون اليوم ضد 
دومنيك مانغينو  الذي أصدر سنة 2006 كتابه :ضد 
سان بروست أو نهاية األدب )وكتابه هذا يستحضر 
كتاب مارسيل بروست : ضد سانت بوف معلنا أنه 
معناه أننا نفترض النهاية لألدب،  ضدهما معا ( 
وإذا ما انتهى  معنى األدب كما تأسس مع سانت 
مانغينو،  دومنيك  أو  بروست  مارسيل  أو  بوف 
فإن األدب اليكف عن تجديد معناه، وليكشف هذا 
الدرس اليوم عن جوانب من هذا المعنى الجديد 
األدي��ب  وللمؤلف  األدب��ي  وللناقد  لألدب:للنقد، 
.هكذا هي افتراضات  إشكالية الدرس االفتتاحي  

التي باشر المحاضر فيها تفكيك  سيمياء  موت 
األدب، والمؤلف، والنقد،  موضحا السياق الفكري 
والمرجعي لدعوات نهاية األدب والنقد، ومؤكدا  أن 
األدب والمؤلف والنقد  تموت رمزيا لتتجدد فتحيا، 
تبعا لسيرورة الفكر واألدب وصيرورتهما في الزمان 
على  وللتدليل  التطور.  مشيئة  هي  تلك  والمكان، 
بعض من ذلك يقول المحاضر: ماذا لو نمنح النقد 
البيوغرافي شساعة وعمقا ورحابة من خالل الجمع 
بين أديبين شاعرين أو ساردين في دراسة اإلبداع 
صورة  لتكتمل  ودوتوفسكي  تولستوي  بين  مثال 
األدب الحقيقي السالفي ،أو نجمع بين أبو العالء 
)عاشق  المتنبي  بين  ،أو  برد  بن  وبشار  المعري 
المعري  العالء  وأبي  والجاه(  والسياسة  الحياة 
أكثر  أال يمنحنا ذلك صورة حقيقية  الزاهد فيها، 
المجتمع،  وعن  األدب  وعن  المؤلف  عن  واقعية 
أليس في ذلك تجديد وحياة؟ فالحياة صراع بين 
الظلمة والنور، الخير والشر، إنها المفارقة الساحرة 
والساخرة، ويرى الناقد أن االنشغال و االشتغال 
بهذا الطرح يمنح التخييل الذاتي حياة وتجديدا. 
ولم يكتف الناقد حسن المودن بهذا بل استفاض 
بدورالناقدين  واالستدالل  والتحليل   التفسير  في 
 Jean نويل  بيلمان  المعاصرين جون  الفرنسيين 
Belleman Noel ، وبيير بيارPiere Baillard و 
غيرهما، وبترجماته ودراساته وكتبه. وبعد فتح باب 
النقاش انتهى الدرس االفتتاحي بخالصة  تخلخل 
يقينيات سائدة عن المنهج النفسي ،ترمي إلى أن 
المنهج النفسي لألدب في الثقافة المغربية، قد عرف 
نقلة نوعية وطفرة مغايرة في مقاربات الناقد حسن 
المودن، حيث انتقل االشتغال من الوعي المؤلف في 
الفرويدية الكالسيكية ،إلى الوعي النص مع ظهور 
الشكالنيين الروس والبنيوية، وبعد ذلك إلى الوعي 
المتلقي مع انتشار التداولية ونظرية التلقي، كما 
مع  التواصلي  وحواره  المحاضر  إشارات  كل  أن 
الباحثين تقدم به الفكر إلى أنه: إذا كان الالشعور 
أساس الكتابة السردية عبر تاريخها في المجتمعات 
العربية نتيجة تعدد االنكسارات واإلحباط ،  فإن 
تاريخ الكتابة الروائية المغربية والعربية الحديثة 
يتمثل في محطتين :-1الرواية العائلية ،و-2رواية 

محكي االنتساب.

*ماستر السرد
 والثقافة بالمغرب

من قال اإن الناقد الأدبي قد مات ؟
)�صد بارت وماكدونالد ومانغينو(

بجرة قلم
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اململكــــة املغربيـة
وزارة الداخلية

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـماعة لهــري

املصلحة التقنيــــة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/01

على   2022/12/19 يوم  في 
 ، صباحا  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
بالدواوير  االبار  حفر  ألجل: 
زبان-  بويمرداون-  التالية: 
وتاجموت    - تويرست 

بجماعة لهري.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
في:  محدد  املؤقت  الضمان 
ثالثة آالف وخمس مئة درهم 

)3500.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وواحد  )مائتني  مبلغ   في 
ومائتني  ألف  وثالثون 
سم(  وصفر  درهم  واربعون 
مع  )231.240.00درهم( 

احتساب جميع الرسوم(  
من  كل  يكون  أن   يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري . 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
واملشاركة  إرسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

للصفقات
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/4418/ا.د

*************
اململكــــة املغربيـة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـماعة لهـري

املصلحة التقنيــــة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/02
على   2022/12/19 يوم  في 
صباحا  الحادعشرة  الساعة 
السيد  مكتب  في  سيتم   ،
الجماعي  املجلس  رئيس 
املتعلقة  األظرفة  فتح  للهري 
بعروض  العروض  بطلب 
تزويد  حفر  ألجل:  أثمان 
وايت  حدو  ايت  دواوير: 
الحاج باملاء الصالح للشرب 

بجماعة لهري
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  الفني   في   

)2000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)مائة وتسع وثالثون  مبلغ  
وصفر  درهم  وثمانمئة  الف 
مع  139800.00درهم   سم( 

احتساب جميع الرسوم(  
من  كل  يكون  أن        يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
واملشاركة  ارسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

للصفقات
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

في نظام االستشارة
ع.س.ن/4450/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة امتوكة
قيادة امتوكة

الجماعة الترابية رحالة
إعــــــالن عن طلب عروض 

مفتوح
الصفقة رقم: 2022/01

على   2022/12/20 يوم  في 
سيتم  صباحا   12 الساعة 
رحالة  جماعة  رئيس  بمكتب 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
كراء:  ألجل  أثمان   عروض 
كراء مرفق السوق األسبوعي 

جمعة رحالة.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
لجماعة رحالة أو تحميله من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
)الف   1000,00درهم  مبلغ  

درهم(
 : للكراء  التقديري  املبلغ 
درهم(  )ألف  1000,00درهم 

شهريا.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 للمواد  ملقتضيات 

رقم  املرسوم  من  و29   28
 8 في  الصادر   2.12.349
جمادى األولى 1434 املوافق 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 

بالصفقات العمومية
يمكن للمتنافسني :

إما إيداع أظرفتهم  مقابل   -
الصفقات  بمكتب  وصل 

لجماعة رحالة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.  
بوابة  طريق  عن  ارسالها   -

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في البند الخامس من 

نظام االستشارة. 
الوثائق  جميع  ملحوظة:   -
املتنافسني  طرف  من  املقدمة 
أن  يجب  نسخ  شكل  على 
من  عليها  مصادق  تكون 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4451/ا.د

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

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة امتوكة
قيادة امتوكة
جماعة رحالة

إعــــــالن عن طلب عروض 
مفتوح

الصفقة رقم: 2022/02
على   2022/12/20 يوم  في 
سيتم  زواال   13 الساعة 
رحالة  جماعة  رئيس  بمكتب 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
كراء:  ألجل  أثمان   عروض 

كراء املجزرة لجمعة رحالة.

طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
لجماعة رحالة أو تحميله من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
500,00درهم  مبلغ   في 

)خمسمائة درهم(
للكراء:  التقديري  املبلغ 
درهم(  )مائة  100.00درهم 

شهريا.
من  كل  يكون  أن  يجب 
إيداع  و  تقديم  و  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 للمواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و29   28
 8 في  الصادر   2.12.349
جمادى األولى 1434 املوافق 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 

بالصفقات العمومية
يمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظفرفتهم  مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل 

لجماعة رحالة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
طريق  عن  ارسالها  إما    -
بوابة الصفقات العمومية.    

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في البند الخامس من 

نظام االستشارة. 
الوثائق  جميع  ملحوظة:   -
املتنافسني  طرف  من  املقدمة 
أن  يجب  نسخ  شكل  على 
من  عليها  مصادق  تكون 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4452/ا.د

إعالنات07
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

عبد اللطيف الكامل

ألف القراء واعتادوا قراءة مذكرات 
أوالفنانين  المبدعين  ح��ي��اة  ع��ن 
لما  والقادة  الساسة  أو  أوالمثقفين 
وملحة  أكيدة  رغبة  من  القراء  ل��دى 
عن  وخفية  كثيرة  أش��ي��اء  لمعرفة 
أسرار وتفاصيل وجزئيات حياة هؤالء 
العظماء الذين استجابوا إما لرغباتهم 
من  جزء  لتوثيق  والبوح  الحكي  في 
حياتهم في الماضي، أو رغبات اآلخرين 
فانطلقوا  وأصدقائهم،  معارفهم  من 
يسردون حياتهم في الماضي على شكل 
منهم  ذاتية مساهمة،  مذكرات وسير 
في التوثيق لما جرى في الماضي من 
جهة، والتأريخ لمرحلة مضت عاشتها 

الشعوب من جهة ثانية.
أن  هو  هذا  كل  في  االستثناء  لكن 
القراء لم يعتادوا التعرف عبرالقراءة 
بعض  حياة  تفاصيل  على  والكتابة 
والمغامرين  المهنيين  من  البسطاء 
ممن عاشوا مواقف خطيرة ، وهاجروا 
بأمكنة  ونزلوا  وطنهم  عن  واغتربوا 
بعيدة بموانئ ومرافئ عالمية وعاشروا 

جنسيات مختلفة.
 وكان هذا هو حال البحار المغربي 
السوسي محمد أرحاي )أوراحت(ابن 
مدينة أَكادير  الذي امتلك شجاعة نادرة 
في الحكي والبوح عما خاضه وعايشه 
متن  على  كبحار  المهنية  حياته  في 
سفينة تجارية أجنبية ، عاش خاللها 
مغامرات شيقة وخطيرة حاول تذكرها 
حين اعتصر ذاكرته وجعلها تتداعى 
لتحكي لنا بتلقائية عن كل شيء وبدون 
ترسبت  أش��ي��اء  ع��ن  تحكي   ، رق��اب��ة 
وترسخت في مخيلته وبقيت إلى األبد.
 جاءته فكرة الحكي عن هذه الحياة 
البحرية ومغامراتها لما راودته كثيرا 
أثناء تقاعده عن المهنة،ورست سفينة 
مغامراته أخيرا بمسقط رأسه بأَكادير، 
ففكر في تدوين حياة الماضي السيما 
وأن بصيص ومضات تلك الذكريات لم 
تبارحه في تقاعده، وأن هدير أمواج 
المحيطات والبحار التي قطعها منذ 
أزيد من ثالثين سنة لم يفارقه بل بقي 
كل شيء منها يرن من حين آلخر في 
الماضي  ذكريات  الت��زال   بل  أذنيه، 
بين  له  تتراءى  الراسخة في مخيلته 

الفينة واألخرى بين عينيه وتأبى أن 
تنمحي.

في  ق��ال  وكما  أصرأخيرا،  ولهذا 
على  القبض  مذكراته،على  مقدمة 
الماضي  ذك��ري��ات  وم��ض��ات  بعض 
والحكي  بالكتابة  تقييدها  خالل  من 
والبوح فكان له في النهاية هذا العمل 
األدبي الشيق حين فكر أن يحكي لنا 
بتلقائية وسالسة استثنائية ما عاشه 
من مغامرات ومخاطر طوال 30 سنة 
أن  للغاية.كما  ممتع  أدب��ي  بأسلوب 
دواخله  في  يعتمل  عما  البوح  فكرة 
من مكنونات وأسرار، في هذا العمر 
من أجل شيء واحد تقاسم هذه التجربة 
مع قرائه من جهة وتخليص نفسه من 
تداعيات تلك الومضات واإلعصارات 
تنتابه من حين آلخر من جهة،  التي 
حيث استغل فرصة إحالته على المعاش 
أن  المهنية،بعد  حياته  سيرة  لكتابة 
عاش رحالت سندبادية بحرية قادته 
إلى أعظم المرافئ والموانئ العالمية 
مبحرا في سفينة تجارية ضمن طاقم 

أجنبي من مختلف الجنسيات.
يحكي محمد أوراحت في هذه الرحلة 
مغامرات خطيرة حينا،  عن  البحرية 
ومسلية ومضحكة حينا آخر، ويسرد 
جزئيات من حياته وحياة اآلخرين ممن 
تقاسموا معه هذه التجربة وعاشروه 
على متن السفن التجارية األجنبية من 
جنسيات مختلفة مثل أدريانو من جزر 
المنحدر  والمصري  األخضر،  الرأس 
من دمياط واأللماني الطباخ الماهر، 
والتركي نجاة كومنيوك والغاني أدو 
تشيرا  الهندي  والبرتغالي  كواميني 
فالفريدي...  انطونيو  واإلس��ب��ان��ي 
ويحكي أيضا عن أحداث عالمية عاشها 
من  السبعينات  منتصف  من  العالم 
القرن الماضي إلى بداية األلفية الثالثة.
وظل البحر بامتداده وزرقته الصافية 
وهديرأمواجه وهيجانها ولغزه، أشياء 
تسكن دوما كيان ووجدان هذا البحار 
الذي لم يجد بدا من نسيانه، ولم يسعه  
لكنها  مقتضبة  بكلمات  إال  مخاطبته 
صمتك  في  البحر،  أيها  دالة:«وداعا 
يعيش النسيان والخوف، في قدسيتك 
تسبح ألغاز الكون،وداعا أيها البحر«.
المذكرات  ومن خالل عناوين هذه 
التي طبعها مؤخرا في  نسخة أنيقة 

في 125 صفحة  تحت عنوان »مذكرات 
بحار« يمكن القول إن البحار)اوراحت(
حاول أن يجعل القارئ يبحرمعه على 
الماضي  ذكريات  معه  ليعيش  مركبه 
بكل جزئياتها الصغيرة ويتعرف من 
مرافئ  على  البحرية  رحلة  كل  خالل 
القارات،  بمختلف  عالمية  وموانئ 
وعلى المغامرات التي عاشها ويعيشها 

زمالؤه من البحارة األجانب . 
ف��ع��ن��اوي��ن ال���ن���ص���وص اآلت��ي��ة 
»اإلبحار...واختزال الرجولة«،«رحلة 
نحو المجهول« ،عود على بدء«،«بداية 
المغامرة في بالد المهجر«، »ألغامر 
الصمت«،«أنا  جديد«،«بطاقة  من 
والبحر«،«درس دام أسبوعا«،«التأهب 
واالستعداد الدائم للسفر«،أهل العنبر 
في  »البحار  كلبهم«،  وثالثهم  اثنان 
جميع اتجاهات البوصلة«،«في مواجهة 
إحدى العواصف الجارفة«،«في الدفاع 
»بيروت  والوطن«،في  الهوية  عن 
تم  قد  الجريحة«وغيرها  المكلومة 
لكل  أن  ذلك  وعناية.  بدقة  اختيارها 
عنوان حكاية خاصة وموقف وحدث  
الماضي،  في  العالم  عاشه  تاريخي 
الفلسطينية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ك��ح��دث 
المالبس  مستودع  الفدائية)مذبحة 
بملعب ميونيخ في األلعاب األولمبية 
أكتوبر1973،وحدث  1972(،وحرب 
منتصف  ف��ي  ال��خ��ض��راء  المسيرة 
األهلية  الحرب  وان��دالع  السبعينات 
1977،واجتياح  سنة  في  اللبنانية 
ومحاصرته  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  الجيش 
الثمانينات  بداية  في  بيروت  لمدينة 
من القرن الماضي،وما تال ذلك االجتياح 
من مذابح آنذاك أشهرها مذبحة«صبرا 

وشاتيال«سنة 1982.
فضال ع��ن ح��دث ال��غ��زو األح��م��ر، 
للقذافي،  األخضر  الكتاب  وقدسية 
ومملكة القذافي سابقا واإلقامة الجبرية 
إسرائيل... بموانئ  السفينة  داخ��ل 
توثق  التي  الحكايات  من  وغيرها 
في  وقعت  حقيقية  تاريخية  ألح��داث 

الماضي.
فالبحار محمد أوراحت، وكما قال 
الغريب  يوسف  واإلع��الم��ي  الكاتب 
»يحدثك  العمل،  لهذا  استهالله  في 
ستضحك  ل��ه،  وق��ع  عما  بحميمية 
أحيانا  بالدهشة  أحيانا،وستصاب 

أخرى ،بل ممكن أن تبكي حتى حين 
ستدرك بوعي يقظ ذاك البعد اإلنساني 
الذي يلف بعضا من محطات مساره 
بواسطة حكي تلقائي آخاذ، وهنا لن 
تشعر أبدا أنك قارئ، وإنما شريكه في 

السفر في محطات متباينة«. 
لهذا  ال��ك��ات��ب   تقديم  كلمة  وف��ي 
أورحت:«مضمون  محمد  قال  العمل 
المقاالت  من  تجميع  هو  الكتاب  هذا 
التي حكيت فيها بعض مغامراتي التي 
عشتها خالل مساري المهني،أي تجربة 
تراكمية لحوالي ثالثة عقود من الزمن 
وهي أحداث واقعية وال مجال للخيال 
فيها«، مضيفا أن«القليل من اإلخوة 
الغربة  مرارة  وقاسوا  عاشوا  الذين 
من  عقود  ثالثة  خالل  راكمتها  التي 
الزمن،فهي غربة ثقيلة نفسيا وجسديا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ خالل 
ثالثة عقود كنت في أغلبها وحيدا وسط 
أربع جنسيات  إلى  ثالث  أطقم تضم 
–اإلفريقي  األمازيغي  مختلفة،وكنت 
وسطهم«.«لقد كان علي أوال أن أتقن 
لغاتهم جميعا، كما كان علي أن أتعرف 
على كل شيء عنهم،ديانتهم ،ثقافتهم 
وعاداتهم وذلك من خالل قراءة كتب 
ومراجع،وكان علي أن أتقن أبجديات 
المرافعات بحيث اضطررت أن أدافع 
كمسلم  بنفسي  صلة  له  ما  كل  بما 

وكمواطن من الوطن العربي«.
أحيانا،يضيف  صعوبة  أج��د  بل 
الكاتب،«في إقناع زمالئي من األجانب 

المواقف  بعض  وأس��ب��اب  بحقيقة 
والعمليات التي يقوم بها العرب ضد 
ميونيخ  عملية  خالل  أعدائهم«فمثال 
1972 والتي  األولمبية سنة  األلعاب 
قام بها كوموندو فلسطيني،كان علي 
أن أشرح لهم بواعث وغايات القضية 
الفسطيني  الشعب  وأن  الفلسطينية 
ليس قتلة،بل مدافعون ومناضلين عن 
واجهت  التي  الشعوب  كباقي  قضية 

االحتالل«.
األستاذ  ق��دم  مقتضبة  كلمة  وف��ي 
ال��م��ذك��رات  األس��ع��د،ه��ذه  بوشعيب 
بقوله«بتركيز كبير تصفحت األوراق 
التي حاولت من خاللها إثارة الحديث 
المهجر  بالد  في  ذكرياتك  بعض  عن 
والغربة وأنت شاب يافع متخرج من 
المدرسة البحرية، تريد المغامرة عبر 
االشتغال كبحار في عدة سفن وبواخر 

تديرها شركات عالمية...«.
كتابة  أن  إلى  اإلشارة  هذا وتجدر 
»مذكرات البحارمحمد أورتاحت«كانت 
»إيزروان  جمعية  م��ن  بتشجيع 
نودَكادير«،التي تبنت العمل وطبعته 
لكل  التوثيق  أج��ل  من  نفقتها  على 
أكادير  مدينة  بتاريخ  عالقة  له  ما 
الجمعية  ذات  من  إسهاما  وأبنائها، 
وتشجيع  المحلي  اإلرث  مقاربة  في 
الباحثين على التوثيق والتأريخ لكل 
الحكايات واألحداث المرتبطة بالمدينة 

وأحوازها.

مذكرات ثالثة عقود في المرافئ العالمية

بحار مغربي يحكي عن عملية ميونيخ ومذبحة �صربا 
و�صاتيال والإقامة اجلربية مبوانئ اإ�صرائيل  

من
 اأنت؟ 

مريم كرودي*

الحياة التي نحارب من أجلها… الحياة التي نمارسها أمام العلن… 
والحياة التي نتمنى أن نعيشها… ال عالقة لها بما نعيش حقا !!

والجزء الالمع المغري والممتلىء من الكأس يحجب الفراغ القاتل 
والجفاف السام… يحجب المعارك الدموية… لحظات اليأس والعجز… 

وحجم الضعف والهزيمة…
ولعل الجزء المحجوب هو حقيقتنا… 

هو صورتنا غير المعدلة… 
هو نحن!!

قلمه:  خطها  التي  الروائع  إحدى  في  جبران،  خليل  جبران  يقول 
»ال أحد يعلم ما أصابك، ال أحد يعلم كيف هي معركتك الخاصة مع 
الحياة، ما الذي زعزع أمانك، وقتل عفويتك، كم كافحت وكم خسرت، 

ال أحد يعلم حقًا من أنت«.
بالحرب  تعثرك،  بلحظات  أملك،  بخيبات  تقطعه،  الذي  فالمسار 
وأنت  رأسك  فوق  تنهال  التي  واألح��الم  تخوضها،  التي  الضروس 

ترسمها مرارا… ذاك أنت!
والسبيل الطويل والمضني… المليء بالحفر واألحجار، والمنعرجات 
تخاف  وجعلك  كثيرا  استقرارك  ه��دد  ال��ذي  السبيل  الخطيرة… 

االستمرار… تهاب مواصلة السير، وتتخلى أكثر من مرة..
ذاك السبيل هو حياتك!
فال أحد يعلم من أنت!  

ال أحد يستطيع اكتشاف آثار دموعك صباحا، وقد تسرب اليأس 
إليك ليال…

وال أحد بوسعه أن يفهم خلطتك السحرية !
ال أحد يدرك أن القارب تهشم مرارا قبل أن يبحر، وأنه أضاع خريطة 

العبور أثناء اإلبحار... 
ال أحد يعلم أنه قاوم األمواج العاتية، وإكراهات السفر، قبل وصوله 

سالما!
ال أحد!

ال أحد يعلم كيف كبر الطفل الذي بداخلك، ومتى؟ 
كيف تعلم من هفواته...

كيف لمع نجمه وصار راشدا ينطق بالحكمة...!
إال أنت! أنت فقط؛

فكن أنت،
بطيبتك  ضعفك...  بلحظات  العديدة...  بهزائمك  وأفتخر  أنت،  كن 
التي تسببت في تعاستك، وباالبتسامات الكاذبة أحيانا التي ترسمها 

لتقول أنا بخير…
كن أنت… وقف تحت بقعة الضوء الساطعة... أمام المرآة الواضحة... 

وخلف النور المتوهج...
كن أنت فقط، وحرر الُعقد التي ربطها الزمان على قلبك...

حررها واسمح لها بالشفاء...
وقدرها...

قدر نفسك، واعشقها!
فهي الوحيدة التي تساندك وتمد يدها النتشالك، 

الوحيدة التي تعيش معك فصول حياتك، وتتواجد متى كنت في 
الحاجة إليها...

ومهما ظننت  الوحيدة التي تقف بجانبك، مهما ابتلعك الحزن… 
أن دورك في المسرحية انتهى!

ومن أروع ما كتبت الشاعرة العراقية نازك المالئكة وهي تصف 
توحد الذات بنفسها وبخيبات أملها:

»الليُل يسأُل َمن أنا
ُه القلُق العميُق األسوُد أنا سُرّ

ُد أنا صمُتُه المتمِرّ
قّنعُت كنهي بالسكوْن
ولففُت قلبي بالظنوْن

وبقيُت ساهمًة هنا
أرنو وتسألني القروْن

أنا من أكون ؟
الريُح تسأُل َمْن أنا
أنا روُحَها الحيراُن

أنكرني الزماْن
أنا مثلها في ال مكان

نبقى نسيُر وال انتهاْء
نبقى نمُرّ وال بقاْء

فإذا بلغنا الُمْنَحَنى
خلناُه خاتمَة الشقاْء

فإذا فضاْء !
والدهُر يسأُل َمْن أنا

أنا مثله جبارٌة
أطوي ُعصوْر

وأعوُد أمنُحها النشوْر
أنا أخلُق الماضْي البعيْد

من فتنِة األمِل الرغيْد
وأعوُد أدفُنُه

أنا
ألصوَغ لي أمسًا جديْد

َغُدُه جليد

والذاُت تسأُل َمْن أنا
أنا مثلها حيَرى أحّدُق في الظالم

ال شيَء يمنُحني السالْم
أبقى أسائُل والجواْب
سيَظّل يحُجُبه سراْب

وأظّل أحسُبُه َدَنا
فإذا وصلُت إليه ذاْب

وخبا وغاْب«

* شاعرة وإعالمية

أحمد بهيشاوي*

بهذا السؤال اإلشكالي العميق الموغل في الفكر 
ونظرياته النقدية ، ومايتناسل منه من أسئلة حارقة 
التي  اليقينيات واألجوبة السائدة   شتى تخلخل 
تفضل  الركون إلى مظلة الثبات واالجترار؛وبتعاون 
مع مختبر السرد واألشكال الثقافية:األدب واللغة 
التراث  دراسات  ماستر  ،وبتنسيق مع  والمجتمع 
المادي والالمادي،نظم ماستر السرد والثقافة بكلية 
اآلداب والعلوم االنسانية جامعة موالي سليمان ببني 
مالل، يوم 10/نونبر/2022 أشغال الدرس االفتتاحي 
للموسم الجامعي2023/2022، ألقاه فضيلة الدكتور 

حسن المودن.           
فاطمة  الدكتورة  األستاذة  رحبت  االفتتاح،  في 
الناقد  باألستاذ  الجلسة  رئيسة  صالح  الزهراء 

المغربي حسن المودن.
بعد ذلك تتابع على الكلمة كل من السادة األساتذة 
األجالء الدكتور محمد أودروا نائب عميد كلية اآلداب 
فارس،  العزيز  عبد  والدكتور  اإلنسانية،  والعلوم 
الرحمان  والدكتورعبد  باألشهب،  والدكتور محمد 
غانمي مدير المختبر ومنسق ماستر السرد والثقافة، 
الذين عبروا جميعا عن ترحيبهم بالناقد المغربي 
حسن المودن، كما أشادوا بمكانته العلمية وريادة 
منظور  من  مقارباته  يمتح  الذي  النقدي  مشروعه 
أشار  االحتفاء  هذا  وفي سياق  النفسي؛  التحليل 
األستاذ الدكتور عبد الرحمان غانمي مدير مختبر 
السرد واألشكال الثقافية :األدب اللغة المجتمع ، 
ومنسق ماستر السرد والثقافة بالمغرب بكلية اآلداب 
والعلوم االنسانية ببني مالل في كلمته  باألهمية التي 
يحظى بها هذا الدرس من حيث طرحه االستشكالي 
الذي يثير انتباه الطلبة والباحثين إلى إعادة النظر 
والتفكير في كثير من المسلمات والقضايا النقدية 
والمعرفية والمفاهيمية للمقاربات والمناهج، مضيفا 
أن اختيارات الطاقات الفكرية والنقدية واإلبداعية 
بالمغرب وخارجه، نابعة من رهان المساهمة في 
النقد  رواف��د  وإخصاب  المغربية  الثقافة  إغناء 
المغربي، وتقوية قدرات البحث في الكلية، وليس 
صلبة  فلسفة  رهان  من  نابع  هو  بل  تقليد  مجرد 
التصور والبناء ،تمنح التكوين األكاديمي لماستر 
السرد والثقافة، وماستر التراث المادي والالمادي 
بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بني مالل، تنوعا 
وتعددا وتكامال وعمقا وتأصيال، على مستوى اللغات 

والفكرية  والجمالية  األدبية  والمعارف  والمناهج 
والتراث والثقافية المغربية واالنسانية .

ويضيف األستاذ عبد الرحمان غانمي أن اختيار 
الدكتور حسن المودن ليس وليد الصدفة بقدر مايعود 
لجهود حسن المودن العلمية والفكرية والمنهجية 
وخدماته في مجال النقد العربي،  حيث استطاع 
أن يخّلص منهج النقد النفسي العربي لألدب، من 

يقينيات سكونيته وركوده واجتراره للسائد .
افتراضات هذا الدرس االفتتاحي تتمثل في كون 
الناقد األدبي ال يموت ولن يموت أبدا، وإن كان البد 
من موته ، فهو يموت من أجل أن يحيا من جديد ، من 
أجل أن يبتكر ويبدع ويتجدد.وبذلك فهذا الدرس فهو 
درس ضد ما أعلنه رونان ماكدونالد سنة 2007،في 
كتابه : موت الناقد.إن هذا الدرس هو ضد خطابات 
الفرعي  العنوان  هذا  ،ومن  أصنافها  بكل  النهاية 
1968 عن  الذي أعلن سنة  :فهو ضد روالن بارث 
، لكن هذا ال يعني أن نحتفظ بتلك  موت المؤلف 
النقد  نمارس  وأن  المؤلف،  عن  التقليدية  الفكرة 

نكون  :وأن  الكالسيكية  الطريقة  على  البيوغرافي 
اليوم ضد موت المؤلف يعني أن نعيد المؤلف من 
خالل فكرة جديدة، من خالل نقد بيوغرافي بصورة 
مختلفة. وأن نكون اليوم ضد رونان ماكدوالند ،الذي 
أصدر سنة 2007كتابه:موت الناقد ،معناه أن نقدم 
مايكفي من الحجج التي تكشف أن الناقد األدبي 
اليموت ولن يموت ،لكنه يتجدد ويبتكر لنفسه في 
كل مرة أسباب الحياة.وبالمثل أن نكون اليوم ضد 
دومنيك مانغينو  الذي أصدر سنة 2006 كتابه :ضد 
سان بروست أو نهاية األدب )وكتابه هذا يستحضر 
كتاب مارسيل بروست : ضد سانت بوف معلنا أنه 
معناه أننا نفترض النهاية لألدب،  ضدهما معا ( 
وإذا ما انتهى  معنى األدب كما تأسس مع سانت 
مانغينو،  دومنيك  أو  بروست  مارسيل  أو  بوف 
فإن األدب اليكف عن تجديد معناه، وليكشف هذا 
الدرس اليوم عن جوانب من هذا المعنى الجديد 
األدي��ب  وللمؤلف  األدب��ي  وللناقد  لألدب:للنقد، 
.هكذا هي افتراضات  إشكالية الدرس االفتتاحي  

التي باشر المحاضر فيها تفكيك  سيمياء  موت 
األدب، والمؤلف، والنقد،  موضحا السياق الفكري 
والمرجعي لدعوات نهاية األدب والنقد، ومؤكدا  أن 
األدب والمؤلف والنقد  تموت رمزيا لتتجدد فتحيا، 
تبعا لسيرورة الفكر واألدب وصيرورتهما في الزمان 
على  وللتدليل  التطور.  مشيئة  هي  تلك  والمكان، 
بعض من ذلك يقول المحاضر: ماذا لو نمنح النقد 
البيوغرافي شساعة وعمقا ورحابة من خالل الجمع 
بين أديبين شاعرين أو ساردين في دراسة اإلبداع 
صورة  لتكتمل  ودوتوفسكي  تولستوي  بين  مثال 
األدب الحقيقي السالفي ،أو نجمع بين أبو العالء 
)عاشق  المتنبي  بين  ،أو  برد  بن  وبشار  المعري 
المعري  العالء  وأبي  والجاه(  والسياسة  الحياة 
أكثر  أال يمنحنا ذلك صورة حقيقية  الزاهد فيها، 
المجتمع،  وعن  األدب  وعن  المؤلف  عن  واقعية 
أليس في ذلك تجديد وحياة؟ فالحياة صراع بين 
الظلمة والنور، الخير والشر، إنها المفارقة الساحرة 
والساخرة، ويرى الناقد أن االنشغال و االشتغال 
بهذا الطرح يمنح التخييل الذاتي حياة وتجديدا. 
ولم يكتف الناقد حسن المودن بهذا بل استفاض 
بدورالناقدين  واالستدالل  والتحليل   التفسير  في 
 Jean نويل  بيلمان  المعاصرين جون  الفرنسيين 
Belleman Noel ، وبيير بيارPiere Baillard و 
غيرهما، وبترجماته ودراساته وكتبه. وبعد فتح باب 
النقاش انتهى الدرس االفتتاحي بخالصة  تخلخل 
يقينيات سائدة عن المنهج النفسي ،ترمي إلى أن 
المنهج النفسي لألدب في الثقافة المغربية، قد عرف 
نقلة نوعية وطفرة مغايرة في مقاربات الناقد حسن 
المودن، حيث انتقل االشتغال من الوعي المؤلف في 
الفرويدية الكالسيكية ،إلى الوعي النص مع ظهور 
الشكالنيين الروس والبنيوية، وبعد ذلك إلى الوعي 
المتلقي مع انتشار التداولية ونظرية التلقي، كما 
مع  التواصلي  وحواره  المحاضر  إشارات  كل  أن 
الباحثين تقدم به الفكر إلى أنه: إذا كان الالشعور 
أساس الكتابة السردية عبر تاريخها في المجتمعات 
العربية نتيجة تعدد االنكسارات واإلحباط ،  فإن 
تاريخ الكتابة الروائية المغربية والعربية الحديثة 
يتمثل في محطتين :-1الرواية العائلية ،و-2رواية 

محكي االنتساب.

*ماستر السرد
 والثقافة بالمغرب

من قال اإن الناقد الأدبي قد مات ؟
)�صد بارت وماكدونالد ومانغينو(

بجرة قلم
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والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  أعلنت 
التراث  أن لجنة  الثالثاء،  )اليونسكو(،  والثقافة 
الثقافي غير املادي التابعة لها ستجتمع بالرباط، 
من  املقبل،  دجنبر   3 إلى  الجاري  نونبر   28 من 
لوائح  على  الجديدة  اإلدراج  دراسة طلبات  أجل 

التراث غير املادي.
وذكرت اليونسكو، في بالغ لها، أن اللجنة التي 
يرأسها املغرب وتتألف من 24 ممثال منتخبا من 
التراث  صون  اتفاقية  في  طرفا  دولة   180 بني 

الثقافي غير املادي، ستدرس 56 طلب إدراج.
وأوضحت أن األمر يتعلق بـ 46 طلبا لإلدراج 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي 
للبشرية، وأربع طلبات لإلدراج في قائمة التراث 
الثقافي غير املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 
املمارسات  في سجل  لإلدراج  مقترحات  وخمس 

الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس أيضا طلب املساعدة املالية الدولية 
املقدم من مالوي، وسلسلة من التقارير عن حالة 

العناصر املدرجة سابقا.
وتروم اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي 
الحرفية  بالفنون  املرتبطة  املهارات  الحفاظ على 

التقليدية، واملمارسات الثقافية املنقولة من جيل 
األداء،  وفنون  الشفوية،  التقاليد  مثل  جيل،  إلى 
واألحداث  والطقوس  االجتماعية،  واملمارسات 
املتعلقة  واملمارسات  املعارف  أو  االحتفالية، 

بالطبيعة والكون.
غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  وتضم 
مدرجا،  عنصرا   530 حاليا،  للبشرية،  املادي 
حيث تهدف إلى االعتراف والنهوض باملمارسات 

الثقافية واملعرفة التي تحملها املجتمعات.
غير  الثقافي  التراث  قائمة  تضم  جانبها،  من 
املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 72 عنصرا 
مدرجا. وتهم عناصر التراث التي تكون في حاجة 
ماسة إلى الصون ألن بقاءها محفوف باملخاطر، 
كما تمكن الدول األطراف في االتفاقية من تعبئة 
نقل  لتعزيز  الالزمني  الدولي واملساعدة  التعاون 
هذه املمارسات الثقافية، باالتفاق مع املجتمعات 

املعنية.
 29 الجيدة  الصون  ممارسات  سجل  ويضم 
البرامج  السجل  هذا  ويحدد  حاليا.  مشروعا 
مبادئ  تعكس  التي  واألنشطة  واملشروعات 

االتفاقية وأهدافها.

جالل كندالي 
قرر  مطالبهم،  عن  دفاعا  تصعيدي  قرار  في 
في  االستمرار  البيضاء  الدار  بمدينة  املحامون 
املفاوضات  إلى حني استكمال  الشاملة  املقاطعة 
باملغرب،  املحامني  هيئات  جمعية  بني  الجارية 

ووزارة املالية.
في  البيضاء،  بالدار  املحامني  هيئة  وكشفت 
الجمعية  لقرار  االستجابة  قررت  أنها  لها،  بالغ 
األشكال  جميع  في  باالستمرار  العمومية 

النضالية املتخذة خاصة التوقف عن العمل.
مكناس  مدينة  محامو  واصل  جانبهم،  من 
رفضا  وذلك  الثالثاء،  أمس  يوم  االحتجاج، 
جمعية  مكتب  بني  جمع  الذي  الحوار  ملخرجات 
الحكومة،  ورئيس  باملغرب  املحامني  هيئات 
منددين باملقتضيات الضريبية الجديدة املقترحة 
في مشروع قانون املالية، حيث تم وصفها بأنها ال 
تراعي الواقع االقتصادي ألغلب املحامني، داعني 
مجلس هيئة املحامني باملدينة من أجل التراجع 
والتصعيد  الجلسات  مقاطعة  تعليق  قرار  عن 
إلى غاية تحقيق املطالب املشروعة، مؤكدين في 
نفس الوقت، أنه ال توافق مع الحكومة إذا لم يتم 

السحب النهائي لهذه املقتضيات الضريبية.
هذا التصعيد، يأتي وجمعية هيئات املحامني 

شعار:  تحت  مؤتمرها  لعقد  باملغرب تستعد 
أمن  مستمر،  وطني  نضال  باملغرب،  »املحاماة 

مهني ملح وانتماء إفريقي دائم ».
ويعقد هذا املؤتمر، حسب بالغ في املوضوع، 
باستضافة هيئة املحامني لدى محاكم االستئناف 
األقاليم  بعروس  وكلميم،  والعيون  بأكادير 
الجنوبية املغربية مدينة الداخلة ما بني 24 و 26 
نونبر الجاري. ويأتي تنظيم املؤتمر 31 لجمعية 

هيئات املحامني
املخلدة  االحتفاالت  سلسلة  إطار  في  باملغرب 
املسيرة  ذكرى  وهما،  بارزين  وطنيني  لحدثني 
ما  وهو  االستقالل،  وعيد  املظفرة،  الخضراء 
الرمزية،  واألبعاد  من الدالالت  العديد  يعطيه 

وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية.
وسيكون املؤتمر الواحد والثالثون للمحامني 
مهنة  واقع  لتقييم  الجميع  أمام  فرصة  املغاربة 
املحاماة، ومناقشة مختلف التحديات واإلكراهات 

التي تواجه املهنة.
وسيعرف املؤتمر حضور شخصيات وفعاليات 
سيتم  كما  وأجنبية،  وعربية  وإفريقية  وطنية 
التوقيع على إعالن الداخلة، على أن تكون باقي 
أيام املؤتمر مخصصة لتنظيم ورشات على شكل 
من  مجموعة  عنها  ستصدر  موضوعاتية  لجان 
التوصيات التي ستكون خالصة البيان الختامي.

اليون�ضكو.. الرباط تحت�ضن اجتماعا للجنة التراث 
الثقافي غير المادي لدرا�ضة طلبات الإدراج الجديدة

محامو الدار البي�ضاء ومكنا�س يوا�ضلون مقاطعة الجل�ضات  
وجمعية هيئات المحامين تعقد موؤتمرها بالداخلة

يف أفق املؤمتر الوطني اخلامس أيام 23-24 و25 دجنبر 2022 ببوزنيقة
الفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل ترف�س المقاربة الحكومية لإ�ضالح 

اأنظمة التقاعد وتدعوها اإلى الإ�ضراع باإخراج قانون النقابات
مصطفى اإلدريسي

املقاربة  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  رفضت 
تمثل  والتي  التقاعد  أنظمة  إلصالح  الحكومية 
االستمرار  خالل  من  املكتسبات،  على  خطيرا  تراجعا 
املوظفني  حساب  على  املقياسية  »اإلصالحات«  في 
من  بالرفع  للتقاعد،  املغربي  الصندوق  في  املنخرطني 
سن التقاعد والزيادة في نسبة االقتطاع وإعادة النظر 
الصندوق  عن  ناهيك  املعاش،  احتساب  قواعد  في 
الوطني  والصندوق  التقاعد  رواتب  ملنح  الجماعي 
للضمان االجتماعي، واللذان يصرفان معاشات تجعل 
من  ذلك  في  بما  الفقر،  شفير  على  األجراء  من  كثيرا 
تفقير للطبقة املتوسطة وإضعاف ألدوارها في املجتمع.
بيان  في   ، للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  وعبرت 
الحالية  للصيغة  رفضها  عن  الوطني،   مجلسها 
تكبيال  واعتبره  لإلضراب  التنظيمي  القانون  ملشروع 
وتراجعا  النقابية  والحريات  الحقوق  على  وتضييقا 
عن املكتسبات التي حققتها الشغيلة املغربية وطالبت 
االجتماعيني،  الشركاء  جميع  مع  حوله  حوار  بفتح 
النقابات  قانون  بإخراج  اإلسراع  إلى  الحكومة  ودعت 

تفعيال للفصل الثامن من الدستور. 
املقلقة  واملالية  االقتصادية  املؤشرات  أن  واعتبرت 
أو   1% تتجاوز  لم  التي  النمو  نسبة  حيث  من  سواء 
املديونية  وارتفاع   7% تقارب  والتي  العجز  نسبة 
الناتج  من   80% تجاوزت  التي  والداخلية  الخارجية 
الداخلي الخام، وضعف مناصب الشغل املحدثة، غير 
قادرة على إنتاج القيمة املضافة ملواجهة الخصاصات 
املهولة في جميع املجاالت، إذ أن مشروع قانون املالية 
لسنة 2023، ورغم املجهود االستثماري، لم يخرج عن 
البناء االقتصادي واملالي والتوازني لقوانني املالية في 
إلى  الوصول  يعيق  ما  السابقة، وهو  الحكومات  عهد 
التي  اإلكراهات  لتجاوز   )6% األقل  )على  نمو  نسبة 
تعرفها ميزانية الدولة، والتي تعمقت بموجة الجفاف 
التي ضربت بالدنا، إلنجاز املشاريع التنموية الكبرى 

وتعزيز التنمية البشرية.
الجائحة  تداعيات  ظل  وفي  الحكومة،  أن  وأكدت 
الشرائية  القدرة  على  األوكرانية  الروسية  والحرب 
املواد  ألسعار  املهولة  االرتفاعات  جراء  للمأجورين 
إجراء  بأي  تقم  لم  املحروقات،  وأسعار  األساسية 
التداعيات، واإلصرار  للتخفيف من حدة هذه  تجاههم 
على  الضريبة  بتخفيف  واإليهام  األجور  تجميد  على 
الدخل دون أثر لذلك على القدرة الشرائية، مما يجعل من 
مطلب الزيادة في أجور العاملني في الوظيفة العمومية 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية 
مطلبا ملحا وآنيا فرضته األوضاع االجتماعية الصعبة 
للشغيلة املغربية، مع تنفيذ االلتزامات السابقة بإحداث 

القانون  من   288 الفصل  ونسخ  الجديدة  الدرجة 
العمل  ملنظمة   87 االتفاقية  على  واملصادقة  الجنائي 

الدولية املتعلقة بالحريات النقابية.
الديمقراطية  للفيدرالية  الوطني  املجلس  وعبر 
لتعزيز  الوطني  املجهود  لدعم  تجنده  عن  للشغل، 
الجبهة الداخلية في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، 
وتعزيز املكتسبات التي حققتها الدبلوماسية املغربية 
قرارات  خاصة  الدولي  املنتظم  مستوى  على  سواء 
مجلس األمن وآخرها القرار رقم 2654، والذي كرس ما 
سارت عليه القرارات السابقة في دعم الحل السياسي 
املبني على املبادرة املغربية املتمثلة في الحكم الذاتي، 
والذي وصفته هذه القرارات بالجدي وذي املصداقية، 
الدولية  والقوى  الثنائية  العالقات  مستوى  على  أو 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف  خالل  من  الكبرى 
الداعم  الجديد  اإلسباني  واملوقف  الصحراء،  بمغربية 
أساسا  الذاتي  الحكم  اعتبار  في  املغربي  للموقف 
وقاعدة لحل النزاع املفتعل، وبقية الدول الداعمة لهذا 
الذي  والزخم  وغيرها،  وهولندا  أملانيا  مثل  التوجه 
الدول  استمرار  خالل  من  الجنوبية  أقاليمنا  تشهده 
العيون  فتح قنصليات عامة في مدينتي  الصديقة في 
فيه  ذهبت  الذي  املسار  صحة  تؤكد  والتي  والداخلة، 
 80% تجاوز  كبير  تنموي  بمشروع  واملعزز  بالدنا، 
امللك  لجاللة  األخير  الخطاب  في  ورد  كما  اإلنجاز  من 
العدواني  والنفس  والعشوائية  التخبط  مواجهة  في 

لخصوم وحدتنا الترابية، وخاصة الجزائر التي تسعى 
للتغطية  التوتر  أسباب  كل  وزرع  بالدنا  استفزاز  إلى 

على أزمتها الداخلية.
للنضاالت  الكامل  دعمه  عن  الوطني  املجلس  وأعلن 
وطالب  املسؤولة،  االحتجاجية  والحركات  القطاعية 
هذه  مع  ومسؤولة  جادة  مفاوضات  بفتح  الحكومة 
القطاعات للتوصل إلى حلول تتجاوز وضعية التوترات 
الحالية خاصة في قطاعات التربية والتكوين والصحة 
ملناضلي  املعادية  الحملة  الترابية، ووقف  والجماعات 
املسؤولية  من  بالتجريد  للثقافة  الديمقراطية  النقابة 
للعمل  والوعيد  والتهديد  السنوي،  التنقيط  وتقزيم 
النقابي الجاد املسؤول واملمتلك لتمثيلية حقيقية ناتجة 
عن انتخابات أشرفت عليها وزارة الثقافة نفسها، كما 
دعا الحكومة إلى حماية الحق النقابي في قطاع غرف 
الصناع التقليدية ووقف الخروقات القانونية لحرمان 
مناضلي الفيدرالية من حقهم في الترقي ومن ممارسة 
العمل النقابي، ودعت الوزارة الوصية إلى فتح الحوار 

مع النقابة الديمقراطية لغرف الصناعة التقليدية.
الفيدراليات  الوطني،  املجلس  دعا  األخير  وفي 
والفيدراليني وهم في سياق التحضير ملحطة تنظيمية 
أال  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية  عمر  في  أساسية 
وهو املؤتمر الوطني، إلى مزيد من التعبئة لصياغة كل 

القرارات النضالية ملواجهة هذا الوضع.

محمد الطالبي- الرباط
 

تقدم الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية بسؤال حول آفاق قطاع 
صناعة السيارات ببالدنا، في شخص املستشار إسماعيل العلوي، 
من  أوضح  بتعقيب  االتحادي  املستشار  قام  الوزير  إجابة  وبعد 
في  نوعية  نقلة  باملغرب عرف  السيارات  صناعة  قطاع  أن  خالله 
أجنبية  صناعية  مجموعات  جذب  واستطاع  األخيرة،  السنوات 
كبرى تستثمر في منظومة صناعة السيارات، مستفيدة بذلك من 
موقعه الجغرافي االستراتيجي وقربه من أسواقها، وتوفره على يد 
عاملة مهمة منخفضة التكلفة، حيث أصبح ينتج حاليا 700 ألف 
اإلنتاج  لزيادة  الخارج ويهدف  إلى  سيارة سنويا، يصدر نصفها 

ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025، 
داخل  املحققة  التصنيعية  املضافة  القيمة  أن  العلوي  وكشف 
املغرب  توفر  لعدم  أخرى  بلدان  نحو  تصديرها  يتم  املغرب 
الخبرة  غياب  ظل  في  تجارية،  عالمة  يحمل  وطني  منتوج  على 

التكنولوجية الالزمة.
املرتبطة  املهن  تطوير  على  العمل  الحكومة  فعلى  وبالتالي 
اإلنتاج  في سالسل   التحكم  أجل  من  السيارات  تصنيع  بهندسة 
املتعلقة باملصانع الذكية من فئة الجيل الرابع 4.0، وضبط طرق 
وأساليب اإلنتاج الذكية لتطوير مجال االبتكار واإلبداع في مجال 
إرساء منظومة تكوينية مهنية  أن  السيارات، وشدد على  صناعة 
الوطنية،  العاملة  اليد  قدرات  من  بالرفع  الكفيل  وحده  مندمجة 
قصد تطوير خبرة وطنية في مجالي هندسة وتصنيع السيارات، 
العربات  أجزاء  لتجميع  واملكونات  األولية  املواد  استيراد  وليس 
تكويني مهني متعلق  برنامج  بلورة  أنه البد من  كما  واملحركات، 
وطنية  بمراكز  العربات  وأجزاء  للمحركات  الوطني  بالتصنيع 
بروز  على  وتحفز  واإلبداع  لالبتكار  تكرس  مختصة  محلية 
منتوجات وطنية محضة، باإلضافة إلى حث املستثمرين في هذا 
مهارات  ونقل  الهندسي  الجانب  تكريس  على  الحيوي  القطاع 
تنويع  يتعني  كما  املغربي،  املنتوج  أجل  تطوير  من  التصنيع 
على  االنفتاح  عبر  السيارات  تصنيع  بمجال  املرتبطة  الشراكات 
القارات األخرى غير األوروبية لتقليص املخاطر املرتبطة بالتبعية، 
السيما مشكل فقدان مناصب الشغل في حالة انسحاب املستثمر 
األوربي، وإلرساء منظومة تصنيعية متكاملة، البد من توفير الوعاء 
العقاري للمقاوالت النشيطة في مجال صناعة السيارات، والولوج 
إلى التمويالت الضرورية املتعلقة باالستثمار املنتج، واالستفادة 
من التكوين املهني التطبيقي املتعلق بأنشطة املصنع الذكي، وهو 
الوطني  التصنيع  بمجال  للنهوض  الضرورية  اآلليات  يشكل  ما 
ألجزاء السيارات وكذلك التشجيع على التصنيع الجهوي واملحلي 
منتوج  إلى  النهاية  في  للوصول  والعربات  السيارات  ملحركات 

وطني مائة باملائة.
املستشار  تساءل  كبرى  براهنية  يحظى  آخر  موضوع  وفي   
وأوضح،  ببالدنا  املاء  أزمة  حول  بلقشور  السالم  عبد  االتحادي 
زمنيا  انتظامها  وعدم  التساقطات  أن ضعف  تعقيبه،  معرض  في 
ومكانيا يعد أهّم إكراه يواجهه املغرب، لذا فقد ارتكزت السياسة 

املائية للدولة املغربية بعد االستقالل على دعامتني أساسيتني: أوال، 
تدبير العرض عن طريق إنشاء السدود وشبكات التوزيع لتسهيل 
والسياحية.  الصناعية  واملنشآت  والفالحني  للساكنة  الولوج 
وثانيا تطوير شبكات الصرف الصحي في الوسط الحضري. إال أن 
النمو الديموغرافي والتغيُّر املناخي أضافا تحديات جديدة تمّثلت 
في تراجع الطاقة االستيعابية للسدود بسبب تراكم األوحال، وهي 
الظاهرة التي لم تحشد لها السلطات الجهود الكافية لتجاوزها، 
بالتزامن مع  الفيضانات،  وازدياد وتيرة  األمطار  لتناقص  إضافة 
استغالٍل مفرط أضحى يهدد عددا من الفرشات املائية نتيجة نهج 
أنماط فالحية تقوم باألساس على وفرة املاء، وهو ما يتطلب من 
املؤسسات املعنية مراقبة استعمال املياه في مختلف القطاعات، ال 
سيما القطاع الفالحي الذي يستهلك حوالي 70 باملائة من املخزون 
املائي. وكشف بلقشور أن املقاربة التي بلورها البرنامج الوطني 
يرتكز  الذي   ،2020-2027 السقي  ومياه  الشروب  باملاء  للتزويد 

السيما  املائي  العرض  تنمية  تهم  أساسية،  محاور  خمسة  على 
في  خاصة  املاء  وتثمني  الطلب  وتدبير  السدود،  بناء  خالل  من 
بالوسط  للشرب  الصالح  باملاء  التزويد  وتقوية  الفالحي،  القطاع 
القروي، وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة لسقي املساحات 
الخضراء، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية 
كفريق  تجعلنا  استعمالها،  وترشيد  املائية  املوارد  على  الحفاظ 
اشتراكي نبني آماال كبيرة عليها كمقاربة عملية طموحة لتجاوز 
العلمي  التنزيل  عبر  إال  تتحقق  أن  يمكنها  ال  والتي  املعوقات، 
مكنت  الوطنية  الدراسات  إن  االتحادي  املستشار  وقال  والدقيق، 
من تشخيص شامل للوضعية املائية التي يعيشها املغرب. كما أن 
الدول،  من  للعديد  الناجحة  والتجارب  الدولية  املؤسسات  تقارير 
من شأنها أن تساعد على رسم املعالم الكبرى الستراتيجية تمكن 
من تحقيق األهداف املنشودة، عن طريق إشراك مختلف القطاعات 
مندمجة  حكامة  لبناء  الحيوية  املادة  هذه  استعمال  في  املتدخلة 

القطاع  أو  العام  القطاع  سواء  مسؤولياته،  الكل  فيها  يتحمل 
هذه  إجمال  ويمكن  املدني.  املجتمع  مؤسسات  حتى  أو  الخاص 
املعنية  املؤسسات  مختلف  بني  االنسجام  تحقيق  في     املعالم 
الجهاز  وأجرأة  وتجديد  ومحليا،  وجهويا  وطنيا  املاء  بتدبير 
املاء، وكذا     تنويع وسائل تعبئة  لقطاع  التشريعي والتنظيمي 
املائية دون إهمال صيانتها، ووضع برامج لتدبير الطلب  املوارد 
من  املياه  فائض  تحويل  وكذلك  وتثمينه،  املاء  اقتصاد  لتيسير 

األحواض الغنية إلى األحواض الجافة، 
مع  التلوث  من  املائية  املوارد  تحمي  التي  التشريعات  وتفعيل 
املاء  مجال  في  العلمي  البحث  والتدوير، ودعم  التطهير  تعميم 
إيالء  وكذا  القطاع،  لتحديات  والتكوين  التربية  برامج  ومالءمة 
أهمية كبرى للجانب اإلعالمي والتحسيسي ودور املجتمع املدني، 

واالستثمار في محطات تحلية املياه.

الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يسائل احلكومة حول

اآفاق �ضناعة ال�ضيارات وندرة المياه
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة
 والحماية االجتماعية فاس 

- مكناس 
املندوبية اإلقليمية للصحة 

والحماية االجتماعية 
الحاجب

املركز االستشفائي اإلقليمي 
الحاجب

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

CHP//06/2022 :رقم
 ELH

 2022/12/26 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
سيتم  صباحا  والنصف 
باملركز  االجتماعات  بقاعة 
اإلقليمي  االستشفائي 
األظرفة  فتح  بالحاجب 
املتعلقة بطلب عروض أثمان 
لصفقة إطار من اجل تزويد 
املركز أالستشفائي اإلقليمي 
بالخدمات  بالحاجب 
املرضى  تغذية  التالية: 

للمركز  الحراسة  وموظفي 
اإلقليمي  أالستشفائي 

بالحاجب.
طلب  ملفات  سحب  ويمكن 
مصلحة  من  العروض 
والحسابات  الصفقات 
للمركز أالستشفائي إلقليمي 

بالحاجب
تحميله  كذلك  يمكن  كما 
الكترونيا من بوابة صفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد  لقد 
املؤقــت في: 15000.00درهم 

)خمسة عشرة ألف درهم(.
التقديرية  الكلفة  كما حددت 
صاحب  طرف  من  لألعمال 

املشروع في مبلغ:
مائة  أربع  األدنى:  الحد   *
وسبع  ألفا  وتسعون  وستة 
وخمسون  وخمسة  مائة 
سنتيما  و00  درهما 
مع  )496.755.00درهم( 

احتساب الرسوم.
مائة  سبع  األعلى:  الحد   *

وسبع  ألفا  وثالثون  وستة 
وخمسون  واثنان  مائة 
سنتيما  وخمسون  درهما 
مع  )736752.50درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابـق  املتنافـسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقـتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في8  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
باملركز  والحسابات 
اإلقليمي  االستشفائي 

للحاجب
طريق  عن  إرسالها  أو   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستسالم 

املشار إليه أعاله.
مباشرة  تسليمها  أو   -
لرئيس لجنة طلب العروض 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

اظرفتهم  إيداع  أو   -
الصفقات  ببوابة  الكترونيا 

العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بهـــا  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام االستشارة.
اختيارية  زيارة  تنظيم   -
االستشفائية  للبنايات 
التابعة  واإلدارية 
أالستشفائي  للمركز 
بالحاجب  اإلقليمي 
يوم  املتنافسني،  لصالح 
الساعة  على   2022/12/15

العاشرة والنصف صباحا.
ع.س.ن/4453/ا.د

*************
جامعة شعيب الدكالي

املدرسة الوطنية للتجارة 
والتسيير
الجديدة

إعالن عن طلـب عـروض 
مفتـوح

 ENCGJ/2022/03 :رقــم

26 دجنبر  الجمعة  يـوم  في 
2022 على الساعة العاشرة 
مقر  في  سيتم  صباحا، 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 
فتح  بالجديدة   التسيير  و 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض، 
مقر  حراسة  خدمات  ألجل: 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 

والتسيير بالجديدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
االقتصادية  الشؤون 
للمدرسة الوطنية للتجارة و 
الكائنة  بالجديدة   التسيير 
شوقي  أحمد  شارع  بزاوية 
الجديدة   - فاس  وزنقة 

تحميله  كذلك  يمكن  كما 
العنوان  من  إلكترونيا 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يتوفر طلب العروض املفتوح 

هذا على حصة واحدة.
في  محدد  املؤقت  الضمان 
7.000،00درهـم  مبلغ: 

)سبعة آالف درهم(
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
صاحب  وضعه  الذي 
املشروع في مبلغ: خمسمئة 
وأربع  ألف  عشر  وأربعة 
درهما  وثالثون  وواحد  مئة 
مع  )514.431,00درهم( 

احتساب الرسوم. 

يوم  املواقع  زيارة  ستتم 
 2022 دجنبر   02 الجمعة 
الحادية  الساعـة  على 
املدرسة  بمقر  عشر صباحا 
والتسيير  للتجارة  الوطنية 

بالجديدة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27

السالف الذكر.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة   بمكتب  وصل 
اإلقتصادية  الشؤون 
للتجارة  الوطنية  للمدرسة 

والتسيير بالجديدة. 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

السالف ذكرها:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما إرسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

اإلستشارة.
ع.س.ن/4463/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الخميس 24 نونبر 2022 املوافق 29 ربيع الثاني 1444 العدد 13.307

ع.س.ن /4456/إدع.س.ن /4455/إد

ع.س.ن /4457/إد
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جامعة شعيب الدكالي
املدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيير
الجديدة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

ENCGJ/2022/04 :رقم
16 دجنبر  الجمعة  يـوم  في 
الثانية  الساعة  على   2022
و النصف بعد الزوال، سيتم 
الوطنية  املدرسة  مقر  في 
للتجارة والتسيير بالجديدة  
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض، 
الصيانة  خدمات  ألجل 
املدرسة  لفائدة  والنظافة 
والتسيير  للتجارة  الوطنية 

بالجديدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
االقتصادية  الشؤون 
للتجارة  الوطنية  للمدرسة 
والتسيير بالجديدة  الكائنة 
شوقي  أحمد  شارع  بزاوية 
الجديدة   - فاس  وزنقة 
تحميله  كذلك  يمكن  كما 
العنوان  من  إلكترونيا 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
هذا  العروض  طلب  يتوفر 

على حصة واحدة. 
في  محدد  املؤقت  الضمان 
مئة  وخمس  ألفان  مبلغ: 

درهم )2.500,00 درهم( 
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
صاحب  وضعه  الذي 
التالي:   املبلغ  في  املشروع 
ألف  وستون  وثمانية  مئة 
درهما  وسبعون  وثالثة 
سنتيم  وأربعون   وتسعة 
مع  )168.073,49درهم( 

احتساب الرسوم.
يوم  املواقع  زيارة  ستتم 
 2022 دجنبر   02 الجمعة 
الحادية  الساعـة  على 
املدرسة  بمقر  صباحا  عشر 
والتسيير  للتجارة  الوطنية 

بالجديدة
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27
وأشكال  بشروط  املتعلق 
لفائدة  الصفقات  إبرام 
الدكالي  شعيب  جامعة 

بالجديدة 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة   بمكتب  وصل 
االقتصادية  الشؤون 
للتجارة  الوطنية  للمدرسة 

والتسيير بالجديدة. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

السالف ذكرها.
 - إما إرسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4464/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع حقوق 
مشاعة في عقار غير محفظ 

باملزاد العلني
ملف حجز عقاري عدد: 

2021/12
لفائدة: محمد الصالحي 

عنوانه شارع املقاومة الحي 
القديم بني درار

تنوب عنه األستاذة نادية 
الصحمودي املحامية بهيئة 

وجدة
ضد: عبد الرحيم مجني 

عنوانه حي النجد بني درار
العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2022/12/14
11 صباحا بقاعة الجلسات 

االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
اململوكة  املشاعة  للحقوق 
عبد  الحجز  في  للمطلوب 
وقدرها  مجني  الرحيم 
غير  العقار  في  النصف 
املجد  بحي  الكائن  املحفظ 
 04-06 رقم  الزيتون  زنقة 
عن  عبارة  وهو  درار  بني 
متر   150 مساحته  منزل 
املرافق  جميع  به  مربع 

الضرورية.
وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
النطالق عملية البيع باملزاد 
املشاعة  للحقوق  العلني 
في  للمطلوب  اململوكة 
مجني  الرحيم  عبد  الحجز 
مبلغ  في  أعاله  العقار  في 
)مائة  160.000,00درهم 

وستون ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   3% زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
يوجد  حيث  املدني-  التنفيذ 
إشارة  رهن  اإلجراءات  ملف 

الجمهور.
ع.س.ن/4466/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4461/إد

ع.س.ن /4462/إد

ع.س.ن /4460/إد

ع.س.ن /4465/إد

وحيد مبارك

الوطنية  الجمعية  م��ن  ك��ل  رفعت 
النقابي  والتجمع  الخاصة  للمصحات 
الوطني لألطباء األخصائيين بالقطاع 
اقتطاع  نسبة  تحديد  مطلب  الخاص 
الضريبة من المنبع المتمثلة في 5 في 
المئة، وتحديد سقف زمني لها كل ثالثة 
أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير 
المحاسباتي  النظام  العيادات وضبط 
على  العمل  إلى  إضافة  بها،  الخاص 

تمكين الطبيب من الحصول على الشركة 
المهنية بشريك واحد.

ممثلو  ح��م��ل��ه��ا  ج���دي���دة  م��ط��ال��ب 
في  ألج��ل��ه��ا  وت��راف��ع��وا  التنظيمين 
تشكل  حتى  المستشارين  مجلس 
أثناء  تقديمها  يتم  تعديالت  موضوع 
سنة  مالية  ق��ان��ون  م��ش��روع  مناقشة 
2023 في محطته الثانية من النقاش 
التشريعي، رغبة في الوصول إلى اتفاق 
موحد يراعي المصلحة العامة، خاصة 
لواء  تحت  المنضوين  األط��ب��اء  وأن 
التنظيمين النقابي والمهني، يشددون 

على أن الهدف األساسي من مالحظاتهم 
واقتراحاتهم يكمن في العمل على ضمان 
ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق 
العدالة والمساواة وتحول دون تكريس 
دور  ب��أن  العميق  إليمانهم  التمييز، 
الضريبة أساسي ومحوري في تمويل 
تعزيز  أجل  من  العمومية  السياسات 
التنمية االقتصادية واإلدماج والتماسك 
مؤكدين  على حد سواء،  االجتماعيين 
أنهم ال يريدون لهذا النقاش بأي شكل 
لمحاولة  آلية  يكون  أن  األشكال  من 
الوطني  الواجب  ه��ذا  على  االلتفاف 

ومحاولة التملص منه.
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات 
الخاصة ومعها التجمع النقابي الوطني 
لألطباء األخصائيين بالقطاع الخاص 
لفائدة  ضريبية  تحفيزات  بسن  كذلك 
في  التواجد  ودع��م  الشباب  األط��ب��اء 
اتخاذ  إل��ى  إضافة  النائية  المناطق 
الذين  األطباء  لفائدة  مماثلة  تدابير 
يحترمون التعريفة ويحررون وصفات 
طبية تتضمن األدوية الجنيسة والذين 
الصحة.  رقمنة  تطوير  في  يساهمون 
بالمقابل شدد التنظيمان على ضرورة 
المرجعية  التعريفة  مراجعة  تسريع 
مرة  أول  توقيعها  منذ  تتغير  لم  التي 

في 2006، مما يؤدي إلى إرهاق كاهل 
المؤّمنين بمصاريف إضافية للعالج إذ 
يتحملون حوالي 60 في المئة من كلفة 
المصاريف  ألن  نظرا  مرضي  ملف  كل 
مقارنة  ضعيفة  تكون  المسترجعة 
الفحوصات  أج��ل  من  يسددونه  بما 

والعالجات.
ونّبه أطباء القطاع الخاص إلى أن 
ارتفاع كلفة الفحص والعالج تؤدي إلى 
تفشي األمراض والوصول إلى الطبيب 
بمضاعفات صحية، لعدم قدرة المرضى 
على عرض أنفسهم على األطباء إال في 
كل  يلغي  ما  وهو  اضطرار،  وضعية 
إمكانية العتماد سياسة صحية وقائية 
المبكرين  والتكفل  الكشف  على  تقوم 
وتفادي األمراض، خاصة منها المزمنة 
التي لها كلفة صحية ومادية ثقيلة. وإلى 
جانب ما سبق شددت لجنة التنسيق 
خالل  التنظيمين  ممثلي  من  المشكلة 
مرافعاتهم على أهمية رفع الضريبة على 
األدوية والمستلزمات الطبية انسجاما 
والورش الصحي المفتوح الذي يروم 
قدراتها  من  والرفع  المنظومة  تجويد 
الصحية  لالحتياجات  تستجيب  حتى 

لكافة المواطنين.

يوم  السادس،  محمد  الملك  جاللة  ترأس 
الملكي  بالقصر   ،2022 نونبر   22 الثالثاء 
بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات 

المتجددة واآلفاق الجديدة في هذا المجال.
وذكر بالغ للديوان الملكي أن جلسة العمل 
لجاللة  المنتظم  التتبع  إطار  في  تندرج  هذه 
حددتها  التي  االستراتيجية  لألهداف  الملك 
المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة 
على نطاق واسع، والسيما ما يتعلق برفع حصة 
هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج 

الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وخالل هذا االجتماع، يضيف البالغ، تم تقديم 
عرض بين يدي جاللة الملك حول تقدم برنامج 
تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، 
الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجاللة الملك، 
المغرب من تأكيد ريادته اإلقليمية والعالمية 

في هذا القطاع الهام لالنتقال الطاقي.
الملك  جاللة  أعطى  المناسبة،  وب��ه��ذه 
وتيرة  تسريع  بهدف  السامية  توجيهاته 
تطوير الطاقات المتجددة، والسيما الطاقات 
المغرب  على  ويتعين  والريحية.  الشمسية 
بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال 
المتجددة من  الطاقات  تسريع وتيرة تنزيل 
كلفة  وتقليص  الطاقية،  تعزيز سيادته  أجل 
من  الخالي  االقتصاد  في  والتموقع  الطاقة، 
األمر،  ويتعلق  القادمة.  العقود  في  الكربون 
المشاريع  إنجاز  وتيرة  بتسريع  خصوصا، 

التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين األمثل 
مزيد  استقطاب  أجل  من  المغرب  لتنافسية 
من االستثمارات الوطنية واألجنبية في هذا 

القطاع.
وفي هذا الصدد، أمر جاللة الملك بتسريع 
وتيرة إنجاز المشاريع الثالثة للطاقة الشمسية 

نور ميدلت.
ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة 
للمملكة،  واع��دة  آفاقا  المتجددة  للطاقات 
والسيما في مجاالت تحلية مياه البحر والقطاع 

الواعد للهيدروجين األخضر واستخداماته.
وبهدف االرتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات 
المؤهالت القوية في هذا القطاع المستقبلي، 
واالستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها 

المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جاللة 
الملك تعليماته ببلورة »عرض المغرب« عملي 
مجموع  يشمل  اآلج��ال،  أقرب  في  وتحفيزي 
األخضر  الهيدروجين  لقطاع  القيمة  سلسلة 
بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب اإلطار 
للبنيات  مخططا  والمؤسساتي،  التنظيمي 

التحتية الضرورية.
حضر جلسة العمل مستشار جاللة الملك 
فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي 
لفتيت، ووزيرة االقتصاد والمالية نادية فتاح، 
ووزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
العام للمكتب الوطني  ليلى بنعلي، والمدير 
للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم 

الحافظي.  

في الواجهة04
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جاللة الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة

تعليمات ملكية بت�سريع وتيرة اإنجاز الم�ساريع الثالثة للطاقة ال�سم�سية 
نور ميدلت وبلورة »عر�ض المغرب« لقطاع الهيدروجين الأخ�سر

طالبوا بتحفيزات ضريبية للممارسة في المناطق النائية ودعوا لمراجعة التعريفة المرجعية

ممثلو الم�سحات الخا�سة والأطباء الأخ�سائيين يقدمون 
مقترحاتهم لتفعيل القتطاع من المنبع

وزيرة خارجية ليبيا ت�سيد بـ »الدور الإيجابي« 
للمغرب في دعم عملية ال�ستقرار في بالدها

المنقوش،  نجالء  ليبيا،  خارجية  وزي��رة  أش��ادت 
في  للمغرب  اإليجابي«  ب�«الدور  بفاس،  الثالثاء 

دعم عملية االستقرار في بالدها.
عقب  للصحافة  تصريح  في  المنقوش،  وقالت 
الخارجية  الشؤون  وزي��ر  مع  أجرتها  مباحثات 
بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
ناصر بوريطة، على هامش أشغال المنتدى العالمي 
إن  المتحدة،  لألمم  الحضارات  لتحالف  التاسع 
إيجابي  دور  لها  كان  ما  دائما  المغربية  »المملكة 
في دعم عملية االستقرار في ليبيا، ودعم جهود حكومة 
الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وذلك للمضي 
قدما والوصول إلى إنهاء القاعدة الدستورية، في أفق 
تنظيم انتخابات نزيهة وحرة يقبلها الشعب الليبي«.
واعتبرت الوزيرة أن »استقرار ليبيا من استقرار 
المنطقة، ولن نستقر بدون دعم جهود إخواننا، سواء 
في القارة اإلفريقية، أو بالدول المغاربية، وكذا في 

االتحاد األوروبي، واالتحاد من أجل المتوسط ».
فاس  مدينة  احتضان  عن  حديثها  سياق  وف��ي 
للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات لألمم 
المتحدة، عبرت المنقوش عن سعادتها بالمشاركة 
في هذا المنتدى، وأساسا بحاضرة فاس العريقة، 
حيث يتم االحتفاء بالحضارة والعراقة، واألصالة، 

والحديث عن تحالف الحضارات في عالم العولمة.
من جهته، أبرز بوريطة أن »مواقف المملكة المغربية 
من التطورات في ليبيا معروفة، من منطلق االهتمام 
السادس،  محمد  الملك  جاللة  يوليه  الذي  الخاص 
لالستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق«، مؤكدا 
أن المغرب يتابع كل التطورات التي تشهدها الساحة 

الليبية، وهي تطورات مشجعة عموما، على اعتبار 
أنه تم االبتعاد عن الحلول العسكرية، لصالح تلك 
القائمة على الحوار واحترام المؤسسات واالشتغال 

لمصلحة ليبيا ومصلحة الشعب الليبي.
وأكد أن »المغرب، بتعليمات ملكية، سيقف دائما 
إلى جانب ليبيا ومؤسساتها، وسيشتغل في إطار 
إلى  للوصول  المتحدة،  األم��م  مجهودات  مواكبة 
حول  النقاش  هذا  كل  إنهاء  إلى  تؤدي  انتخابات، 
والمغرب  إفريقيا  حاجة  مبرزا  الشرعية«،  مسألة 

العربي والحوض المتوسطي إلى ليبيا.
مناسبة  شكلت  المباحثات  هذه  أن  إلى  وخلص 
لتجديد تأكيد هذه المواقف، وكذا للتنسيق في ما 
بين البلدين حول كل القضايا ذات االهتمام المشترك، 
سواء داخل جامعة الدول العربية أو االتحاد اإلفريقي 

أو االتحاد من أجل المتوسط.

ال�سخيرات: تقديم 
خطة العمل المندمجة 
لمناه�سة زواج القا�سر

تم، أول أمس الثالثاء بالصخيرات، تقديم خطة 
العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، التي تروم 
التصدي لهذه الظاهرة، وذلك خالل لقاء نظمته 

رئاسة النيابة العامة يومي الثالثاء واألربعاء.
ويتمثل الهدف االستراتيجي األول للخطة، التي 
أعدتها رئاسة النيابة العامة بناء على توصيات 

لدارسة تشخيصية حول زواج القاصرات، في وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، 
وإذكاء الوعي الجماعي باألضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية 
والنفسية للقاصر، وتكلفته االجتماعية، فيما يتمثل الهدف االستراتيجي الثاني في اعتماد سياسة 

عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر.
أما الهدف الثالث للخطة فهو تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية 

الفضلى، ويتجلى الهدف االستراتيجي الرابع في الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي.

وتهدف الخطة في الجانب التشريعي، الذي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج 
القاصرات، إلى توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة اإللزام وفي أفق اإللغاء القانوني 

للزواج دون سن األهلية القانونية المحددة في 18 سنة.
للقضاء  القاصر  زواج  في  للبت  االختصاص  جعل  في  المقترحة  التعديالت  مالمح  أبرز  وتتجلى 
الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في موضوع زواج القاصر، تحديد االختصاص 
المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح اإلذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون 

على سكن قار.
وتتضمن هذه الخطة العديد من االلتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائط تربوية وتحسيسية 
حول مخاطر الزواج المبكر في إطار الورش الخاص بمراجعة االستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل 
على نشرها والرفع من الوعي الصحي بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية وتنظيم النسل ووضع وتنفيذ 
برامج لتنمية المهارات النفسية االجتماعية للفتيات في المجال القروي واألكثر عرضة ورصد وتتبع 

حاالت المنقطعات عن الدراسة بدور الطالبات.
كم تتمثل االلتزامات التي تشملها الخطة في إدماج التحسيس بمخاطر زواج القاصر بجميع مراكز 
الرعاية االجتماعية وتكوين شبكة المساعدات االجتماعيات حول مخاطر هذا الزواج وتطوير مراجع 
وطنية بخصوص التربية على الصحة الجنسية واإلنجابية وضمان التقائية برامج الدعم البيداغوجي 
واالجتماعي والصحي للقطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين. وترتكز هذه الخطة، على أربعة محاور 

تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، واإلجراءات القضائية ثم التشريع. 

والدة الزميلتين فاطمة وفتيحة الطويل 
في ذمة اهلل

انتقلت إلى رحمة اهلل السيدة الفاضلة الحاجة زوهرة أبو صابروالدة الزميلتين فاطمة 
وفتيحة الطويل أول أمس  .

االتحاد االشتراكي "  جريدة "  وبهذه المناسبة األليمة تتقدم مؤسسة اتحاد بريس : 
بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أبنائها  أنور بريس "   ليبراسيون وموقع "  و " 
وبناتها : فاطمة – فتيحة – حكيمة – إلهام – رجاء – خديجة – أمينة - صالح الدين- 
بشير– رضوان  وإلى كافة أفراد األسرة والعائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 

برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

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

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، أول أمس الثالثاء بنواكشوط، وزير 
اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل 
والكفاءات يونس السكوري حامال رسالة خطية 

من جاللة الملك محمد السادس.
 وأكد السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاء، 
الذي حضره سفير المملكة لدى موريتانيا حميد 
شبار، أنه تشرف كمبعوث خاص لجاللة الملك 
محمد السادس بلقاء الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني حيث سلمه رسالة خطية من جاللة 

الملك.
الستعراض  فرصة  كان  اللقاء  أن  وأض��اف   
وأخيه  الملك  جاللة  بين  المتميزة  العالقات 
وبين  الغزواني،  الشيخ  ولد  محمد  الرئيس 
اإلسالمية  والجمهورية  المغربية  المملكة 

الموريتانية الشقيقة.
على  فقط  ليس  العالقات،  هذه  تميز  وأبرز   
هي  بل  واالجتماعية،  االقتصادية  المستويات 
أيضا امتداد لتاريخ مشترك ومحبة خاصة تجمع 

الشعبين الموريتاني والمغربي.
 وبعد أن ذكر بأن المغرب كان دائما إلى جانب 
العالقات  هذه  أن  أوضح  موريتانيا،  الشقيقة 
المتميزة تطبعها أسس متينة قوامها االحترام 
المتبادل، وشراكة استراتيجية قوية وحقيقية 
مبنية على التعاون في القطاعات المهمة والواعدة 

التي تهم الشعبين والبلدين.

جاللة الملك محمد 
ال�ساد�ض يبعث ر�سالة خطية 

اإلى الرئي�ض الموريتاني
أجرى وزير الشؤون الخارجية 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
ناصر  ب��ال��خ��ارج،  المقيمين 
الثالثاء  أم��س  أول  ب��وري��ط��ة، 
بفاس، مباحثات مع وزير الشؤون 
رياض  الفلسطيني،  الخارجية 
المالكي، وذلك على هامش أشغال 
المنتدى العالمي التاسع لتحالف 

الحضارات لألمم المتحدة.
وأوضح بوريطة، في تصريح 
المباحثات  ه��ذه  أن  صحفي، 
الدائم  التواصل  إطار  في  تأتي 
تنفيذا  المستمر،  وال��ت��ش��اور 
لتوجيهات قائدي البلدين جاللة 
السادس والرئيس  الملك محمد 

الفلسطيني محمود عباس.
وأكد أنه سيتم قريبا القيام بزيارات ثنائية لتعميق التشاور والتنسيق بين المملكة المغربية 
ودولة فلسطين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات ذات االهتمام المشترك، 
ال سيما االقتصادية والتجارية، وكذا التنسيق والتشاور السياسي بين الجانبين بشأن مستجدات 

القضية الفلسطينية، خاصة على مستوى القارة اإلفريقية.
وفي هذا الصدد، أعرب بوريطة عن دعم المغرب، بتعليمات ملكية، للحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيني ورفضه كل مساس بهذه الحقوق، مشددا على أن جاللة الملك يولي، من منطلق رئاسة 
جاللته للجنة القدس، اهتماما خاصا للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس 

ويرفض أي مساس بهذا الوضع.
وتابع أن جاللة الملك يكن تقديرا واحتراما كبيرين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويؤكد 
جاللته دائما على موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية، ال سيما حق الفلسطينيين 

في دولة ذات سيادة قابلة للحياة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، أكد المالكي أن مباحثاته مع بوريطة شكلت مناسبة لبحث سبل الحفاظ على زخم 
العالقة التاريخية الوطيدة التي تربط المملكة المغربية بدولة فلسطين، واستكمال النقاش حول 

مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.
وتطوير  لتعزيز  الممكنة  الجهود  كل  بذل  بالده  عزم  على  الفلسطيني  الخارجية  وزير  وشدد 
العالقات الثنائية مع المملكة المغربية، واستكمال النقاش الذي يصب في مصلحة دولة فلسطين 

وحقوق الشعب الفلسطيني.

 بوريطة يتباحث مع نظيره الفل�سطيني

الحاجة اأمينة ر�سدي ت�سكر
تتقدم السيدة الحاجة أمينة رشدي رئيسة مركز تسجيل 
السيارات الدارالبيضاء الكبرى واالطار بوزارة النقل بالشكر 
الجزيل لكل من واساها واسرتها من قريب أو بعيد من 
خالل الحضور او االتصال في فقدان اخيها المرحوم الحاج 
بوشعيب رشدي الذي وافته المنية يوم االثنين 7 نونبر 
الجاري 2022 سائلة المولى عز وجل ان ال يريهم مكروه 

في اي عزيز عليهم ؛ وان يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يجعله في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
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أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أشاد 
الملك  بجاللة  بفاس،  الثالثاء  يوم  غوتيريش، 
محمد السادس »الرائد في التنوع والحوار بين 

األديان والثقافات«.
على  صحفية  ن��دوة  خ��الل  غوتيريش،  وأك��د 
هامش أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف 
الحضارات لألمم المتحدة بفاس، أن المغرب يعد 
»الفضاء األمثل« لتنظيم هذاالمنتدى، معربا عن 
الشخصي  »التزامه  على  الملك  لجاللة  امتنانه 

والدائم بالدفاع عن الحوار بين األديان والثقافات 
والتسامح والتنوع بوصفها قيما تثري مجتمعاتنا 

وعالمنا«.
واعتبر أن »عقد هذا المؤتمر بإفريقيا، التي تقع 
ضحية ظلم دولي، وبالمغرب، حيث يضطلع جاللة 
الملك بدور رائد في الحوار بين األديان، وبفاس 
والتنوع  التعايش  تمثل  التي  المدينة  تحديدا، 
واالندماج، يعد في رأيي اختيارا مناسبا جدا«.

وفي هذا الصدد، لفت األمين العام لألمم المتحدة 

مناهضا  »مؤتمرا  يشكل  المنتدى  هذا  أن  إلى 
مؤتمرا  وكذا  والنزاعات،  واالنقسام  للكراهية 
للتعاون الدولي والتعددية، وإليجاد الظروف التي 
من شأنها تحقيق العدالة والمساواة في العالم«.

تنظيم  أن  على  السياق،  نفس  ف��ي  وش���دد، 
»داللة  يكتسي  بإفريقيا  الدولية  التظاهرة  هذه 
تضررا  األكثر  القارة  أنها  إلى  مشيرا  عميقة«، 
»كوفيد19-«  من التداعيات المتشابكة لجائحة 
ومن عدم المساواة في توزيع اللقاحات والموارد 
المتاحة للتعافي في الفترة ما بعد »كوفيد«، وكذا 

في التداعيات السلبية لتغير المناخ.
وعالوة على ذلك، قال غوتيريش إن إفريقيا تؤثر 
المناخ وتعاني من نقص  بقدر ضئيل في تغير 
بالديون،  المثقلة  للبلدان  الموجه  المالي  الدعم 
والتي ال تملك الموارد المالية الالزمة لالستجابة 
للوضعية المأساوية الناجمة عن ارتفاع أسعار 
الطاقة والغذاء، والتي تفاقمت جراء الحرب في 

أوكرانيا.
وردا على سؤال حول دور الرياضة في النهوض 
قطر  فيه  تستضيف  ال��ذي  الوقت  في  بالسالم 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم، اعتبر غوتيريش 

أن الرياضة تشكل »ترياقا للحرب«.
وأضاف أن »الرياضة تمثل، في األساس، نقيض 
الناس  يستطيع  الرياضة،  خالل  فمن  الحرب. 
التنافس في ظل االحترام المتبادل، بغض النظر 
عن الدين والثقافة والعرق، والقيام بذلك بطريقة 

تجمع الناس معا من شتى بقاع العالم«. 
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  أك��د  جهته،  م��ن 
مدينة  أن  ألباريس،  مانويل  خوسي  اإلسباني، 
فاس تشكل »الفضاء األمثل« للدفاع عن أهداف 

تحالف الحضارات.
وقال ألباريس، خالل االجتماع إن مدينة فاس، 
حيث تعايشت حضارات عدة بوئام، تشكل الفضاء 
األمثل للدفاع عن أهداف التحالف، مثمنا جهود 

المملكة المغربية في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، استحضر رئيس الدبلوماسية 
اإلسبانية أهمية حاضرة فاس التي تتجسد في 
من  أنه  وإفريقية، مسجال  مغربية  مدينة  كونها 
المرتقب أن تضم القارة اإلفريقية في أفق 2050 
نحو 2,5 مليار نسمة، »ولهذا السبب من المهم 

للغاية اإلنصات لصوت إفريقيا«.

ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لرفع التحديات 
التي تأسس تحالف الحضارات من أجلها، مشددا 
على ضرورة تعزيز المقاربة التعددية لحل األزمات، 
وعلى مواصلة استخدامها كأفضل أداة لمواجهة 

التحديات.
وتابع »علينا أن نتذكر الشركاء في المجتمع 
والذين  دعمنا،  إل��ى  يحتاجون  الذين  الدولي 
قبل  حتى  الهشاشة  من  بالفعل  يعانون  كانوا 
السياسية  األزمة  نشهدها؛  التي  األزمات  تفاقم 

الطاقية«، مضيفا  الغذائي واألزمة  األمن  وأزمة 
أن »رفاهنا مرتبط أيضا برفاه جيراننا وبرفاه 

المجتمع الدولي بأسره«.
مهمة  آلية  هو  »التحالف  إن  ألباريس  وقال 
ولحل  السالم  ولبناء  الوقائية  للدبلوماسية 
النزاعات«، ليخلص إلى أن »المشترك بيننا أهم 
يمكن  رافعة  والتنوع  يفرقنا،  مما  بكثير  وأكبر 
أن نبني عليها تعاونا أفضل يقوم على التفاهم 

المتبادل«.

 أكد المشاركون في المنتدى العالمي التاسع 
المتحدة لتحالف الحضارات، أول أمس  لألمم 
الثالثاء بفاس، أن المنتدى حقق هدفه الرئيسي 
بجعل تحالف الحضارات لألمم المتحدة التزاما 
عالميا حقيقيا بأهداف شاملة، وكذا التحسيس 
بالحاجة الملحة إلى النهوض بريادة مسؤولة 

في كافة مجاالت العمل.
الذي  فاس«،  »إعالن  في  المشاركون  وأقر   
المستوى  رفيع  االجتماع  خ��الل  اعتماده  تم 
لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات، بأهمية 
مساهمة الشباب، والسيما األفارقة في النقاشات 
التي شهدها منتدى فاس، مشيدين بالتزام هؤالء 
الشباب بتقديم النموذج من خالل االنخراط في 
أنشطة المنتدى ذات الصلة باإلعالم والتعليم 

والهجرة. 
تم  لما  الكامل  »التنفيذ  إلى  اإلع��الن  ودعا   
التوافق عليه وااللتزام التام به في منتدى فاس 
المجتمع  من  بدعم  الحكومات،  تتمكن  حتى 
المدني، من تجاوز التحديات والتقدم نحو أهداف 
العيش المشترك، في مجتمعات سلمية ودامجة، 

تحقيقا للتنمية المستدامة.
كما نوه بعقد المنتدى العالمي التاسع لتحالف 
الحضارات لألمم المتحدة، للمرة األولى في القارة 
الروحية  المدينة  بفاس،  وتحديدا  اإلفريقية، 
والعريقة، مشيدا بااللتزام التام للمغرب، البلد 
المضيف، تحت القيادة المتبصرة لجاللة الملك 
محمد السادس، المدافع القوي عن قيم السالم 
والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  والتعايش 
بجعل هذا المنتدى فضاء مثمرا لتعزيز التفاعل 

اإلنساني وتشجيع الحوار والسالم.
بطلب   من جهة أخرى، رحب »إعالن فاس« 
غينيا االستوائية استضافة االجتماع اإلقليمي 
اإلفريقي لتحالف الحضارات لألمم المتحدة سنة 
البرتغال  به  تقدمت  الذي  الطلب  وكذا   ،2023
لتحالف  العاشر  العالمي  المنتدى  باستضافة 
الحضارات لألمم المتحدة بلشبونة سنة 2024.
وسجل المشاركون أن »حرية التعبير وحرية 
المعتقد مترابطتان بشكل وثيق وتعززان بعضهما 
البعض«، مشددين على »الدور الذي يمكن أن 
تضطلع به هذه الحقوق في محاربة كافة أشكال 

التعصب والتفرقة القائمة على الدين أو المعتقد«.
واعتبروا أن »احترام التنوع الثقافي والحقوق 
الثقافية لجميع األشخاص، وفقا للمعايير الدولية، 
يعزز التعددية الثقافية من خالل المساهمة في 
تبادل أوسع للمعرفة وفهم أفضل للسياق الثقافي، 
بها  والتمتع  اإلنسان  حقوق  ضمان  يعزز  بما 
في جميع أنحاء العالم، ويوطد عالقات مستقرة 

وودية بين شعوب وأمم العالم أجمع«.  
وأعرب المشاركون عن »انشغالهم العميق« 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مثل 
األنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لغايات 
القيم اإلنسانية، مؤكدين  تتعارض مع احترام 
أن تكنولوجيا المعلومات تحدث تغييرا جذريا 
في طريقة تفاعل األفراد والمجتمعات وتجزية 
الوقت، مع بروز آثار جديدة وغير متوقعة على 
الصحة والمجتمع، كثير منها إيجابي وبعضها 
مثير للقلق. وأدان »إعالن فاس«، في هذا الصدد، 

على  تحريضا  تشكل  التي  للكراهية  دعوة  كل 
التمييز والعداء والعنف، سواء من خالل توظيف 
أو  البصرية  السمعية  أو  المكتوبة  الصحافة 
اإللكترونية أو وسائل التواصل االجتماعي أو 

أي وسيلة أخرى.
 وأكدت الوثيقة على الحاجة إلى وضع وتنفيذ 
سياسات وخطط عمل واستراتيجيات ذات صلة 
بتعزيز التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وإذكاء 
الوعي والقدرة على الوقاية من التضليل اإلعالمي 

وخطاب الكراهية، وتتبعه والتصدي له.
 كما جدد اإلعالن التأكيد على االلتزام السياسي 
الحضارات،  تحالف  لعمل  الخمس  بالركائز 
والمتعلقة بالشباب والتعليم والهجرة واإلعالم 
والمرأة، مبرزا العمل المنجز في هذه المجاالت 
ودورها البناء في تعزيز قيم الوقاية من النزاعات 

والوساطة والمصالحة.
 وحث المشاركون التحالف على مواصلة عمله 

من خالل مجموعة من المشاريع، بالتعاون مع 
والمؤسسات  الدولية  والمنظمات  الحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني، وكذا وسائل اإلعالم.

 وأكد »إعالن فاس« على الدور المهم لمنتدى 
تحالف األمم المتحدة لحوار الحضارات باعتباره 
الثقافات واألديان، وفضاء  بين  للحوار  منصة 
لتشجيع التعاون والتضامن واألخوة اإلنسانية.

 ودعا المشاركون إلى مواصلة المنتدى تعزيز 
والفاعلين  القيادات  تجاه  التزامه  وتوسيع 
بين  الحوار  ف��رص  من  وتمكينهم  الدينيين، 
األديان، من أجل نشر قيم التسامح واالحترام 
والتفاهم المتبادل ونبذ العنف. وعبروا أيضا عن 
امتنانهم لجاللة الملك محمد السادس والحكومة 
الستضافة  فاس  ومدينة  المغربيين  والشعب 
المنتدى العالمي التاسع لألمم المتحدة لتحالف 

الحضارات.
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�لإعالم �ل�ضعودي: �إع�ضار »�أخ�ضر« ي�ضرب 
بالأرجنتين ويحطم �أرقامه

أكدت الصحف السعودية، الصادرة أول أمس األربعاء، أن ملحمة خضراء قدمها 
نجوم المنتخب السعودي في الدوحة مساء الثالثاء، مضيفة أنه انتصار تاريخي 
على منتخب بقيمة األرجنتين، أحد المرشحين األوائل إلحراز لقب كأس العالم.
وقالت في مقاالت وافتتاحيات معززة بصور المباراة والهستيريا التي عمت 
كلمتها خالل  فرضت  الجديدة  السعودية  الشخصية  إن  السعودية،  الجماهير 
المباراة على العمالق الالتيني رغم التأخر بهدف، ما يكشف حجم الثقة التي 

بات الالعب السعودي يكتنزها.
وكتبت صحيفة »الرياض« أنه بعد أيام مرت على الجماهير السعودية بصعوبة، 
ما بين سخرية وانتقاص وتشاؤم طال حتى المتفائلين من جماهير األخضر 
السعودي، وتوقعات بنتائج تجاوزت حدود المعقول، حضر المنتخب السعودي 
بذكريات مونديال 94 إلعادة صياغة التاريخ وتصحيح المفاهيم الكروية، التي 
التي  البداية،  قبل صافرة  منتصرا  المباراة  ملعب  األرجنتين  منتخب  أدخلت 
ال  القدم  كرة  بأن  للجميع  معها  انكشف  لوسيل،  ملعب  احتوى صداها  عندما 
تعرف إال لغة الميدان، التي كانت هي اللغة الرسمية لألخضر في هذه المباراة.
وقالت إنه إلى جانب االنتصار المستحق بهدفين مقابل هدف استطاع المنتخب 
السعودي تسجيل وإنهاء العديد من األرقام التاريخية، أولها أن المنتخب السعودي 
دخل تاريخ بطولة كأس العالم كأول منتخب عربي وأول منتخب آسيوي يفوز 
على األرجنتين في نهائيات كأس العالم، حيث فازت األرجنتين بجميع مبارياتها 
األربع التي واجهت خاللها المنتخبات اآلسيوية في بطولة كأس العالم، قبل أن 
تواجه المنتخب السعودي الذي سجل أولويته بهزيمة منتخب التانغو، منهيا 

بذلك سطوة األرجنتين على المنتخبات اآلسيوية.
االنتصارات  كذلك من كسر سلسلة  تمكن  السعودي  المنتخب  أن  وأضافت 
36 منتخبا منذ شهر يوليوز من العام  كسرها  يستطع  لم  التي  األرجنتينية، 
2019، وبذلك يكون المنتخب السعودي قد حرم األرجنتين من تحطيم رقم منتخب 
الدولية بال  المباريات  التاريخي في عدد  القياسي  الرقم  الذي يمتلك  إيطاليا، 

هزيمة بـ37 مباراة متتالية. 
وليس هذا فحسب، تقول الصحيفة، فبهذا االنتصار األخضر الناصع يكون 
المنتخب السعودي قد كسر سلسلة االنتصارات المتتالية لألرجنتين في المباريات 
االفتتاحية في نهائيات كأس العالم والتي امتدت لست مباريات فاز بها منتخب 
التانغو بجانب تعادله في مباراة واحدة، حيث كانت المرة األخيرة التي خسرت 
فيها األرجنتين مباراة افتتاحية ببطولة كأس العالم في مونديال إيطاليا 1990 
أمام منتخب الكاميرون الذي فاز بهدف نظيف آنذاك، وتعد هذه المرة األولى 
في تاريخ المنتخب األرجنتيني التي يخسر فيها مباراة بكأس العالم يسجل 

خاللها ليونيل ميسي، منذ عام 2011 ضد منتخب كولومبيا.
أما صحيفة »الوطن«، فقالت إن المنتخب السعودي كتب التاريخ في أولى 
مبارياته في كأس العالم 2022، وأولى مباريات المجموعة الثالثة. وأوضحت 
أن الصقور ردوا على توقعات العالم التي كانت تشير إلى خسارتهم بنتيجة 
كبيرة، وتمكنوا من تحويل تأخرهم في الشوط األول بهدف، بعدما تقدم األرجنتين 
بهدف ليونيل ميسي »10 ضربة جزاء«، مضيفة أنهم انتفضوا مع مطلع الحصة 
الثانية وسجلوا هدفين، ونجحوا في الحفاظ على تقدمهم إلى نهاية المباراة، 
التي شهد شوطها الثاني احتساب 13 دقيقة وقت بدل ضائع نتيجة اإلصابات 

وتحديدا إصابة ياسر الشهراني.
افتتاحية خالل  مباراة  في  فوز  أول  السعودي حقق  المنتخب  بأن  وذكرت 
مشاركته السادسة بالمونديال، بعد 4 هزائم أمام هولندا في 1994، والدنمارك 
1998، وألمانيا 2002، وروسيا 2018، وتعادل وحيد كان أمام تونس في افتتاح 

مونديال 2006 بنتيجة 2 – 2.
الحضور  سحلت  والتانغو  السعودي  المنتخب  مواجهة  أن  إلى  وخلصت 
 88012 اللقاء حضور  إذ شهد  الماضية،  المباريات  الجماهيري األعلى خالل 
المنتخب  أن  افتتاحيتها  في  فكتبت  »االقتصادية«،  أما صحيفة  متفرج.  ألف 
السعودي ليس غريبا عن مناسبات بحجم كأس العالم، إذ شارك قبل ذلك خمس 
مرات في بطوالت مماثلة، كما أنه حقق قفزات نوعية في األعوام الماضية، ليس 
فقط على صعيد النتائج، بل نجح في الوصول إلى النهائيات في قطر بجدارة 
وأرقام مشرفة ممثال للقارة اآلسيوية في هذا المحفل الكروي المهم، من أجل 

تكريس مكانته بقوة على الخريطة الرياضية العالمية. 

�أول �إجر�ء تاأديبي ب�ضبب هتافات �لم�ضجعين
اتخذ االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، يوم الثالثاء، إجراءات تأديبية ضد 
االتحاد اإلكوادوري بسبب »الهتافات« المسيئة التي صدرت عن مشجعي المنتخب 
األميركي الجنوبي األحد، خالل المباراة االفتتاحية لكأس العالم التي خرج منها 

فائز ا ضد قطر بهدفين.
ولم تحدد الهيئة الدولية الهتافات، ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت على المادة 
13 من قانونها التأديبي، والذي يعاقب في حال »اإلساءة إلى كرامة أو سالمة 

بلد أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية أو مسيئة«.
عندما يتعلق األمر  ويعاقب فيفا مثل هذه األفعال بـ«إيقاف عشر مباريات« 
بالعب أو مسؤول، وغرامة »ال تقل عن 20 ألف فرنك سويسري« )400 20 يورو( 

ومباراة خلف أبواب موصدة عندما تستهدف اتحادا.
ويعد هذا اإلجراء التأديبي األول في البطولة التي تختتم في 18 دجنبر المقبل.

جيرو يحطم رقم زيد�ن ويعادل �إنجاز هنري
نجح المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو، في تحطيم رقم األسطورة زين الدين 
زيدان، ومعادلة رقم النجم السابق تيري هنري، بعدما قاد منتخب بالده للفوز 

على أستراليا في مونديال قطر، يوم الثالثاء.
وسجل جيرو هدفين ليساهم في فوز فرنسا بنتيجة 4 – 1 على أستراليا 

ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ووفقا لشبكة »أوبتا« المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد نجح جيرو 
بفضل هذين الهدفين، في معادلة رقم تيري هنري للهدافين التاريخيين لمنتخب 

فرنسا برصيد 51 هدفا.
في  فرنسا  لمنتخب  )سنا(  هداف  أكبر  بات  »جيرو  أن  الشبكة،  وأضافت 
الذي سجل  زيدان  الدين  زين  متجاوزا  يوما،  و53  عاما   36 بعمر  المونديال، 
في نسخة 2006 بعمر 34 عاما و16 يوما ضد إيطاليا في المباراة النهائية«.

رونالدو  بات  حل،  أينما  الثقل  مركز  كان  بعدما 
الهجوم  بعد  بالده،  منتخب  على  عبئا حتى  يشكل 
الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، ما يجعل البرتغال 
مثقلة بهمه في مستهل مشوارها في مونديال، قطر 

الذي تبدأه يومه الخميس ضد غانا.
ففي خطوة تعتبر »انتحارية« في عالم االحتراف، 
قرر رونالدو شن حرب على فريقه يونايتد ومدربه تن 
هاغ بسبب تهميشه في »الشياطين الحمر«، وذلك 
عشية انطالق نهائيات المونديال القطري، فكان تخلي 
فريقه عنه »بمفعول فوري« متوقعا مساء الثالثاء.

وبالنسبة لالعب بحجم رونالدو، الذي كان صورة 
 191 بمبارياته  الزمن  من  عقدين  لقرابة  المنتخب 
وأهدافه 117 )رقم قياسي دولي(، أن تخوض بطولة 
بحجم كأس العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة 
أال يشركه المدرب فرناندو سانتوش أساسيا، كي ال 
يؤثر على أداء المنتخب، فهذا مؤشر كبير جدا على 
حجم المشكلة، التي أوقع نفسه بها أفضل العب في 

العالم خمس مرات.
إلى  البرتغالية  »آبوال«  بصحيفة  األمر  ووصل 

من  المزيد  رونالدو،  من  »القليل  بعنوان  الخروج 
البرتغال«، رغبة منها بأن يكون التركيز على المنتخب 
الوطني، الباحث عن محاولة االنضمام إلى العمالقة 
تتويجه  إلى  ليضيفه  األول،  العالمي  بلقبه  والفوز 

القاري األول والوحيد عام 2016 في كأس أوروبا.
كأس  في  الخامسة  مشاركته  رونالدو  ويخوض 
العالم، التي يفتتحها أبطال أوروبا 2016 ضد غانا، 
تلعب  فيما  الثامنة،  المجموعة  في  الخميس  يومه 

األوروغواي مع كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني.
ففي مجموعة مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها، 
سيحاول رونالدو يصبح أول العب يحرز هدفا على 
)من  العالم  لكأس  مختلفة  نسخ  خمس  في  األقــل 
2006 إلى 2022(، ليتفوق على أسماء عظيمة أمثال 
األسطورة البرازيلية بيليه واأللمانيين ميروسالف 

كلوزه وأوفه زيلر.
وعلى الورق، من المتوقع أن تكون األوروغواي، 
بطلة العالم 1930 و1950، المنافسة الرئيسة على 
صدارة المجموعة والفوز على كوريا الجنوبية، يومه 
التعليمية ضد فريق  المدينة  الخميس، على ملعب 
يعتبر الحلقة األضعف، سيحدد وتيرة الصراع ويمنح 

الدفع الالزم لمحاولة الوصول إلى  »ال سيليستي« 
ثمن النهائي للمرة الرابعة تواليا، رغم أن المنتخب 
األميركي الجنوبي لم يعد متوهجا كما كان قبل أربع 
سنوات، بعد أن بات نجما الهجوم لويس سواريس 

وإدينسون كافاني في سن الخامسة والثالثين.
وعانت األوروغواي في مشوار التأهل إذ اضطرت 
خالله إلى إقالة مدربها األسطوري أوسكار تاباريس، 
بعد 15 عاما على رأس الطاقم التقني، وتعيين دييغو 
تواليا،  انتصارات  أربعة  إلى  قادها  الذي  ألونسو، 
ضمنت على إثرها المشاركة الرابعة عشرة في العرس 

الكروي.
ويعود المنتخبان األوروغوياني والكوري بالذاكرة 
إلى عام 2010 حين تواجها في ثمن النهائي، وخرج 
1 بثناية لويس سواريس، في   –  2 األول منتصرا 
طريقه لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة له منذ 

.1970
دور  في  أيضا  تواجها  أن  للمنتخبين  وسبق 
األوروغـــواي  فــازت  حين   1990 عــام  المجموعات 
بهدف في الثواني األخيرة بفضل دانييل فونسيكا.

االتحاد الرياضي11
Al Ittihad Al Ichtiraki

 الخميس 24 نونبر 2022 املوافق 29 ربيع الثاني 1444العدد 13.307

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

»نشارك من أجل مخالفة التوقعات. في كل نسخة من كأس 
العالم تحدث مفاجآت كثيرة ونأمل في أن نحقق واحدة«. كان 
حدس مدرب السعودية الفرنسي هيرفي رونار في مكانه، ألن 
فريقه فجر إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم، 
ملحقا يوم الثالثاء خسارة تاريخية باألرجنتين، المرشحة إلحراز 

مونديال قطر مع نجمها ليونيل ميسي.
األميركي  العمالق  ضد  العمر  مباراة  السعودية  وخاضت 
الالتيني )2 – 1( وخرجت بفوز تردد صداه في مختلف أنحاء 

العالم.
واعترف رونار بأن الحظ وقف إلى جانب فريقه، ال سيما في 
الشوط األول عندما تخلف بهدف بعد مرور 10 دقائق، من ضربة 
جزاء انبرى لها بنجاح ليونيل ميسي، خاصة بعدما ألغى الحكم 

ثالثة أهداف لألرجنتين بداعي التسلل.
وقال رونار بعد المباراة »جميع النجوم كانت مبتسمة لنا في 
السماء. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة عشر مرات 
وال تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز«.

وأضاف المدرب الذي يركز على اللعب الجماعي »كنا سيئين 
يقلب  أن  قبل  كما يجب«،  بالضغط  نقم  ولم  األول  الشوط  في 
فريقه األمور رأسا على عقب، في الشوط الثاني ويسجل هدفين 

ليخرج بالفوز التاريخي.
لكن رونار )54 عاما ( أسمع العبيه كلمات محفزة بين الشوطين، 
كان لها مفعول السحر على أدائهم، فكانوا منتخبا آخر وتألق 
كل فرد من أفراده، من حارس المرمى محمد العويس الذي اختير 
أفضل العب في المباراة إلى سالم الدوسري، الذي سجل هدفا 
وال أروع وبات ثاني سعودي يسجل في مونديالين مختلفين 

بعد سامي الجابر.
ولخص مدافع السعودية عبد اإلله المالكي ما حصل خالل 
فترة االستراحة بقوله »لدينا مدرب مجنون حفزنا بين الشوطين، 

وقال لنا كلمات جعلتنا نرغب بأكل العشب )اندفاعا(«.
في  آخرين  إنجازين  عن  رونــار،  حققه  الذي  االنجاز  يقل  ال 
مسيرته، تمثال في قيادة زامبيا إلى إحراز باكورة ألقابها في 
كأس أمم إفريقيا عام 2012 وكرره مع كوت ديفوار بعدها بثالثة 
أعوام، ليصبح أو ل مدرب يقود منتخبين مختلفين إلى اللقب 
القاري. استلم تدريب المنتخب السعودي في يوليوز 2019، 
بعد تجربة على رأس المنتخب الوطني المغربي ومشاركة في 
مونديال روسيا، خرج فيها من الدور األول، لكنه قدم عروضا 

جيدة أبرزها تعادله مع إسبانيا.
وشهد »األخضر« بإشرافه استقرارا تقنيا خالل هذه السنوات، 
توجها بتصدره مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 

قطر متفوقا على اليابان وأستراليا.
ونوه بالتسهيالت التي قد مها االتحاد السعودي لكرة القدم 
محمد  السعودي  العهد  ولي  بكالم  وأيضا  الرياضة  ووزيــر 
انطالق  أيام من  قبل  المنتخب  بها  قام  زيارة  لدى  بن سلمان 
المونديال، وقال في هذا الصدد »قال لنا إنه ال ضغوطات مفروضة 
على الالعبين، وعلينا فقط إظهار صورة جميلة عن كرة القدم 

السعودية. أراها خطوة ذكية. هو تواصل مثالي وواقعي«.
ومن أجل تحضير العبيه للعرس الكروي، دخل في معسكر 
تدريبي في األسابيع الستة األخيرة، خالفا لمعظم المنتخبات 
األخرى، ال سيما الكبيرة منها، بعد أن انضم إليها العبوها قبل 

10 أيام فقط من انطالق المونديال.
بأيام  البطولة  انطالق  قبل  الرسمي  فيفا  لموقع  وصــرح 

»المشاركة بال طموح ال تعني شيئا«.
وأضاف »ال نشارك من أجل التنزه في الدوحة، بل من أجل 
تقديم أفضل مستوى لنا، ونجعل السعوديين فخورين بنا في 
الملعب وفي السعودية، لقد أتوا بأعداد هائلة إلى هنا وال خيار 

أمامنا سوى إرضائهم«.

رونار مدر ب مجنون يوؤكد �أن �لم�ضاركة بال طموح ل تعني �ضيئا

رونار يضبط أوتار املنتخب السعودي     أ ف ب

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة واللقب األول 
منذ 2002 باختبار حقيقي، يومه الخميس، بمواجهة دوشان 
فالهوفيتش ورفاقه في المنتخب الصربي، وذلك في الجولة 

األولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر.

أميركا  تصفيات  في  حققته  الذي  الرائع،  المشوار  وبعد 
الجنوبية، التي أنهتها في الصدارة بـ 14 فوزا وثالثة تعادالت 
من دون أي هزيمة، تبدو البرازيل من أبرز المنتخبات المرشحة 
للفوز باللقب، السيما في تألق معظم نجومها على رأسهم نيمار، 

فينيسيوس جونيور ورودريغو.
ووضع المدرب تيتي فريقه على السكة الصحيحة، ونفض 
7 في نصف   –  1 ألمانيا  أمام  التاريخية  الهزيمة  عنه غبار 
2014، من خالل قيادته إلى التتويج بكوبا  نهائي مونديال 
أميركا عام 2019 ثم بخوض تصفيات أميركا الجنوبية من 
دون أي هزيمة، إضافة للوصول إلى نهائي كوبا أميركا 2021 

حيث خسر أمام غريمه األرجنتيني 0 – 1.
ومنذ السقوط أمام ليونيل ميسي ورفاقه في 10 يوليوز 
2021، لم يذق رجال تيتي الهزيمة في 15 مباراة متتالية، آخرها 
أربع تحضيرية للنهائيات خرجوا منها جميعها بانتصار على 

منتخبات مشاركة في المونديال القطري.
وفي مقابلة مع صحيفة »ذي غارديان« البريطانية في يونيو 
النهائي  نبلغ  أن  »يجب  بالقول  السقف  تيتي  رفع  الماضي، 
المدرب في  الحقيقة. في روسيا كنت  األبطال. هذه  ونصبح 
ظروف مختلفة )بعد إقالة دونغا(. اليوم لدي فرصة إكمال دورة 

السنوات األربع. التوقعات مرتفعة لكني مركز على العمل«.
وإلظهار حجم الثقة البرازيلية في هذا المونديال، كشف 
مهاجم برشلونة اإلسباني رافينيا، يوم االثنين، أن الالعبين 
حضروا الرقصات االحتفالية، قائال »في الحقيقة، لدينا حتى 
اآلن رقصات )احتفالية( لعشرة أهداف. لدينا ربما 10 رقصات 
محضرة لكل مباراة. واحدة للهدف األول، أخرى للثاني وواحدة 

للثالث... إذا سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن 
نكون خالقين«.

محصورة  ليست  الــبــرازيــل  قــوة  لكن 

بالهجوم، إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة بدءا من الحارس 
أليسون بيكر، وقطبي قلب الدفاع تياغو سيلفا وماركينيوس، 

مرورا بخط الوسط بوجود كازيميرو.
قيادة  لمحاولة  استعدادها  حجم  الترسانة  هذه  وتختبر 
»سيليساو« للقب سادس، حين تتواجه الخميس على ملعب 
لوسيل مع صربيا، في إعادة للدور األول من مونديال 2018 
حين فاز المنتخب األميركي الجنوبي 2 – 0، سجلهما باولينيو 

وتياغو سيلفا.
وبعدما أخرجت فرنسا، بطلة العالم من الدور ثمن النهائي 
عن  إيطاليا  بغياب  تسببها  ثم   ،2021 أوروبا صيف  لكأس 
التصفيات  في  عليها  تفوقت  بعدما  العالم،  كأس  نهائيات 
مهمة  لكن  مفاجآتها،  بمواصلة  سويسرا  تأمل  األوروبية، 
الوصول إلى ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليا لن تكون سهلة، 

على  الخميس،  يومه  األول،  االختبار  من  ملعب بدءا 
الجنوب ضد الكاميرون.

�لبر�زيل تبد�أ �ليوم رحلة �لنجمة �ل�ضاد�ضة

 الدوسري يدخل 
التاريخ من أوسع 

أبوابه      أ ف ب

�لبرتغال ت�ضتهل م�ضو�رها بـ»�لقليل من رونالدو«

�لدو�ضري ي�ضبح رجل 
�لمنا�ضبات »�لتاريخية« 

قيل عن العب الوسط السعودي سالم الدوسري إنه رجل المناسبات الكبيرة، لكن بهدف الفوز الرائع على 
األرجنتين، اكتسب لقب رجل المناسبات التاريخية، لمساهمته بإسقاط مرشح قوي لنيل اللقب، يضم أفضل العب في 

العالم سبع مرات ليونيل ميسي. 
ففي الدقيقة 53 من مواجهة الدور األول على ملعب لوسيل، استقبل الالعب المكنى »نيمار الخليج« الكرة على باب منطقة الجزاء من 

زاوية ضيقة، تالعب بالدفاع بشكل رائع وأطلق تسديدة جميلة جدا هزت شباك الحارس إيميليانو مارتينيس، ليضع السعودية في المقدمة 
2 – 1، وتحقق »ريمونتادا« لم يحلم بها الكثير من السعوديين، لتنتزع فوزا هو األهم في تاريخها، بعد خمس مشاركات سابقة في كأس العالم، 

شهدت تأهلها مرة وحيدة إلى الدور الثاني عام 1994 من المشاركة األولى.
واستهل ابن الحادية والثالثين النهائيات، وهو أحد الالعبين السعوديين القالئل سجلوا في كأس العالم )2018( وكأس آسيا )2019( واأللعاب 

األولمبية في طوكيو 2021.
كما زار الشباك أيضا في صفوف ناديه الهالل في كأس العالم لألندية ضد فالمنغو البرازيلي، في نصف نهائي نسخة عام 2019 عندما خسر فريقه 

1 – 3، ثم في مباراة فريقه ضد الجزيرة )6 – 1( في نسخة عام 2022 من البطولة ذاتها.و
ساهم في قيادة الهالل إلى لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، علما أنه سجل في النهائي األول ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ومنذ خوضه مباراته الدولية األولى ضد أستراليا في فبراير 2012 خالل تصفيات مونديال 2014، حيث سجل هدفا في المباراة التي خسرتها 
السعودية 2 – 4، بات الدوسري الملقب بالـ«تورنيدو« )اإلعصار(« نظرا للجهود الجبارة التي يبذلها على المستطيل األخضر، عنصرا أساسيا 

في صفوف »الصقور الخضر«.
تميز في مركز الجناح، لكنه يستطيع اللعب في أي مركز في خط األمام، بفضل سرعته ورشاقة ساقيه التي تجعل منه مراوغا من الطراز 

األول، وبالفعل تواجد أمام األرجنتين في المناطق الخطرة إلنهاء الهجمات مسجال هدف الفوز، فضال عن ممارسته الضغط على 
المنافس عندما ال تكون الكرة في حوزة فريقه.

اكتسب خبرة عندما كان أحد تسعة العبين انضموا إلى اندية إسبانية مختلفة عام 2018 من خالل اتفاق بين هيئة 
الرياضة السعودية ورابطة الدوري االسباني، فخاض تجربة في صفوف فياريال لمدة ستة أشهر ومباراة 

واحدة ضد ريال مدريد، انتهت بالتعادل 2 – 2، علما أنه شارك في الشوط الثاني عندما كان 
فريقه متخلفا 0 – 2.

نيمار يقود البرازيل بحثا عن لقب جديد

رونالدو يتطلع إلى نهاية حاملة
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يف أول ظهور له مبونديال قطر 

المنتخب الوطني يخرج ب�أخف الأ�ضرار 
وينتزع نقطة ثمينة من كرواتي�

بدا بديهيا أن تحتضن فاس، المنتدى العالمي 9 لتحالف الحضارات، هي األرض 
اإلفريقية، التي احتضنت قيم هذا التحالف، حتى قبل أن يوَجد، وفي رحابها تالقحت 
أسس التعايش، بل شعر الحاضرون كما لو أنهم يعودون إليها، لكي يعودوا إلى نبع 
حقيقي، ومهد تاريخي واقعي كما يحلمون به أن يكون اليوم.. تمازج الديانات والروافد 
وتآخي األعراف والسالالت الروحية، وكما قال الملك محمد السادس، أليست جامعة 

القرويين التي تحتضنها فاس هي أقدم جامعة في العالم؟
والعنوان الذي يحمله كل عاِلم و»الوجهة التي كان يحج إليها العلماء المسلمون 
واليهود بل وحتى أحد البابوات، طلبا الستكمال العلم والمعرفة؟« ولذلك فـ »مدينة فاس 

تجسد بكل تأكيد كل معاني التحالف والتالقح الخصب بين الحضارات«.
ومن الواضح أن المغرب من خالل احتضان فاس للمنتدى، أراد أن يبعث رسالة عميقة، 
ال تقف عند البعد الرمزي، بل رسالة تقول إنه يقدم من تاريخه الخاص المجسم العملي 
لما يريده قرابة 158 دولة من دول العالم، من وراء هذا التحالف، إنه البرهان بالواقع 
التاريخي والروحي الذي يحكم بالدا عميقة عاشت روحانيات وقيم حوار الحضارات 

بكل مكوناته، وتحمل جيناتها كل إرثه.
وعلى أرض فاس االفريقية، العربية األسالمية االندلسية،األمازيغية، تقاطعت أنفاس 

كل الديانات لتستنشق هواء واحدا يبقيها على قيد الحياة والتعايش.
تعود البشرية إلى فاس، لتقرأ نفسها ولتتذكر أنها كانت قادرة على العيش المشترك. 
ولتحاكم بقوة المشترك األصلي، الذي تجسد في حاضرة موالي ادريس زرهون »الكم 
كما قال الملك محمد  الهائل من المخاطر الذي لم يسبق للعيش المشترك أن عاشه« 

السادس، في الرسالة التي وجهها إلى منتدى تحالف الحضارات.
الواقع أن روح فاس حضرت في كل الكلمات، لكل الوفود، وبكل اللغات، ومن ممثل 
األمم المتحدة السامي للتحالف اإلسباني، ووزير الخارجية السابق، ومبعوث السالم 
في الشرق األوسط سابقا، ميغيل أنخيل موراتينوس الذي بدا محتفيا بوجوده بفاس، 
إلى األمين العام لالمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي وجد التعبير المالئم وهو 
»إنها المكان المثالي للتفكير في  يهنئ المنظمين على اختيار فاس. قال غوتيريس: 
حالة العالم«. وبدت العاصمة الروحية للمملكة محرابا للبشرية، لكي تتأمل أعطابها، 
فاس مفتاح اللغة المشترك لكل أبناء البشرية، بكل طبقات بالغتهم وبكل هواجسهم. 
هي المشترك في التحالف، ولكن أيضا في الذاكرة الجمعية للناس، التي يحلمون بها.

كاتبة الدولة اإلسبانية في الشؤون الخارجية، أنجيليس مورينوباو: »فاس أكبر من 
اختيار صائب«، بل »أحسن من يجسد شعار التحالف وملتقاه: نحو إنسانية واحدة« 
والتي تمر عبر »العيش المشترك«. هكذا تحولت فاس الهندسة إلى روح، وفاس العناصر 

الطبيعية إلى مزاج حضاري تنوه به ممثليات العالم من الجهات األربع.
وهي أيضا »سماء الميعاد«، ألجيال البشر الشباب ال سيما في القارة السمراء التي 

تضم »أكبر جيل من الشبان، في البشرية اليوم«.
فاس هي أيضا، جوهر الثقافة، كما سماها رئيس الحكومة السابق اإلسباني خوصي 
لويس ثاباطيرو وساواها بـ »الثقافة والتاريخ ومكان االنبعاث الروحي«، ومهد الكلمة، 
المادة األولية للحوار بين الحضارات، التي قال عنها ثاباطيرو: »من جامعتها خرجت 

كل الجامعات«.
كان صدى االسم، يتردد في كل الحناجر، وبكل الدالالت، سواء في الكلمات الرسمية، 
التي ضمت رسالة الملك، وكلمة موراتينوس وغوتيريس ووزير خارجية تركيا وكاتبة 
الدولة في الخارجية اإلسبانية، أو عندما تحدثت »أصوات الحكماء« و»مسارات السالم«، 
وفي الفقرة الثانية من االفتتاح، وهي فقرة ذكية وبالغة المعنى، باعتبار أنها تعطي 
الفرصة ألسماء بتجارب متباينة، تعبر عن تنوعها في المقاربة، تحدثت خالل الفترة 
الصحراء«،  »إفريقيا جنوب  باسم حضارة  الرئيس،  نائبة  أميناتاتوري،  السينغالية 
وتحدث خاللها ثاباطيرو، وممثلة هنغاريا، أو شيخ االسالم شكر األدربيجاني وعمرو 
موسى، أو وزير الدفاع اإلكواتوري، سيرينا فرناندو، واالميرة األردنية ريم علي، باسم 

مؤسسة »أناليند« أو الرئيس البوسني السابق ميالدن إيفانتش.
وكما تكرر االسم بالتماعاته اإلنسانية   في حفل اختتام الجلسة األولى، وعاد غوتيريس 
مجددا الى القاموس العاشق لمدينة فاس، طريق ابن خلدون الى العالمية وعلم االجتماع، 
وفاس بثالثيتها االسالمية، اليهودية، المسيحية التي تستحق أن تكون في قلب الحضارات 

وفي كل التزاماتنا.
وخوصي مانويل ألباريس، الوزير االسباني للخارجية الذي التحق في النهاية، أجاد 

الحديث عن »بيت الحضارات، فاس، وملتقاها ومنتجع التعايش الثقافي«.
في الواقع لم تكن العبارات مجرد تمرين عاطفي استوجبه دليل اللياقة المعتادة، 
بل كانت انعكاسا لحالة استرجاع وجدانية لما تمثله فاس، وكذلك حالة انفعال روحي 

تستبق روح إعالن فاس، وما تحمله من آمال فعلية )انظر اإلعالن(.
المتدخلون، من رؤساء حكومات ووزراء خارجية ونوابهم، بدورهم أغنوا هذا القاموس 
العاشق لمدينة فاس، تباهوا في وصفها: »عاصمة الحكمة في العالم« )الوزير األول 
لمونتينيغرو دريتان أبازوفيتش(، »مدينة يحلو فيها حديث الحضارات، مدينة اإليمان، 
والسكينة والقيروان، حيث ال مكان أفضل منها للحديث عن حوار الحضارات« )وزيرة 
خارجية السينغال(، »فاس العريقة حيث مازال عبق التاريخ وشذى المعرفة يعم العالم« 

)وزير خارجية موريتانيا(.
»مدينة اختيارها صائب لمن يتجه نحو الحوار« )وزير خارجية الرأس االخضر(، 
كان  كيف  المدن،  عليه  تبنى  الذي  النموذج  فاس هي  كانت  »فاس مدينة التنوير، لو 

سيكون العالم يا ترى« )كما قالت وزيرة الثقافة اإلماراتية نورة الكعبي(.
من يبدع أفضل في فاس التي تستحق أحسن من قيل. 

إلى جانب القاموس العاشق الذي خلق مناخا طيبا لحوار الحضارات وتمثله، كان 
العمل المنضبط والحضور الكبير، عربون نجاح وال شك لحدث دولي، حضاري بكل 

معنى الكلمة.
)يتبع(
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تح�لف الح�ض�رات

الق�مو�س 
الع��ضق لف��س
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جاللة الملك يتراأ�س جل�ضة عمل 
خ�ض�ضت لتطوير الط�ق�ت المتجددة

تعليم�ت ملكية بت�ضريع وتيرة اإنج�ز 
الم�ض�ريع الثالثة للط�قة ال�ضم�ضية 

نور ميدلت وبلورة »عر�س المغرب« 
لقط�ع الهيدروجين الأخ�ضر

في منتدى الأمم المتحدة
»منتدى ف��س« حقق اأهدافه
لحظة ف��ضلة لحوار الح�ض�رات

حرية التعبير وحرية 
المعتقد مترابطت�ن

األب�ري�س يوؤكد اأن ف��س ت�ضكل الف�ض�ء الأمثل 
للدف�ع عن اأهداف تح�لف الح�ض�رات

الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يسائل احلكومة حول

اآف�ق �ضن�عة ال�ضي�رات 
وندرة المي�ه

بوريطة يتب�حث مع نظيره الفل�ضطيني ويعرب عن دعم 
المغرب للحقوق ال�ضرعية لل�ضعب الفل�ضطيني

رفعت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع 
النقابي الوطني لألطباء األخصائيين بالقطاع الخاص مطلب 
في   5 في  المتمثلة  المنبع  الضريبة من  اقتطاع  تحديد نسبة 
المئة، وتحديد سقف زمني لها كل ثالثة أشهر من أجل تبسيط 
مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص 
بها، إضافة إلى العمل على تمكين الطبيب من الحصول على 

الشركة المهنية بشريك واحد.
مطالب جديدة حملها ممثلو التنظيمين وترافعوا ألجلها في 
مجلس المستشارين حتى تشكل موضوع تعديالت يتم تقديمها 
أثناء مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2023 في محطته الثانية 
من النقاش التشريعي، رغبة في الوصول إلى اتفاق موحد يراعي 
لواء  تحت  المنضوين  األطباء  وأن  خاصة  العامة،  المصلحة 
التنظيمين النقابي والمهني، يشددون على أن الهدف األساسي 
من مالحظاتهم واقتراحاتهم يكمن في العمل على ضمان ضريبة 
مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون 
أساسي  الضريبة  دور  بأن  العميق  إليمانهم  التمييز،  تكريس 
ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية 

االقتصادية واإلدماج والتماسك االجتماعيين على حد سواء، 
مؤكدين أنهم ال يريدون لهذا النقاش بأي شكل من األشكال أن 
يكون آلية لمحاولة االلتفاف على هذا الواجب الوطني ومحاولة 

التملص منه.
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها التجمع 
كذلك  الخاص  بالقطاع  األخصائيين  لألطباء  الوطني  النقابي 
بسن تحفيزات ضريبية لفائدة األطباء الشباب ودعم التواجد 
لفائدة  مماثلة  تدابير  اتخاذ  إلى  إضافة  النائية  المناطق  في 
األطباء الذين يحترمون التعريفة ويحررون وصفات طبية تتضمن 
األدوية الجنيسة والذين يساهمون في تطوير رقمنة الصحة. 
بالمقابل شدد التنظيمان على ضرورة تسريع مراجعة التعريفة 
المرجعية التي لم تتغير منذ توقيعها أول مرة في 2006، مما 
يؤدي إلى إرهاق كاهل المؤّمنين بمصاريف إضافية للعالج إذ 
يتحملون حوالي 60 في المئة من كلفة كل ملف مرضي نظرا 
ألن المصاريف المسترجعة تكون ضعيفة مقارنة بما يسددونه 

من أجل الفحوصات والعالجات.

طالبوا بتحفيزات ضريبية للممارسة يف املناطق النائية ودعوا ملراجعة التعريفة املرجعية

ممثلو الم�ضح�ت الخ��ضة والأطب�ء الأخ�ض�ئيين 
يقدمون مقترح�تهم لتفعيل القتط�ع من المنبع

يف أفق املؤمتر الوطني اخلامس أيام 23-24 و25 دجنبر 2022 ببوزنيقة

الفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل ترف�س المق�ربة 
الحكومية لإ�ضالح اأنظمة التق�عد
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وزيرة خ�رجية ليبي� ت�ضيد بـ 
»الدور الإيج�بي« للمغرب في 

دعم عملية ال�ضتقرار في بالده�
أشادت وزيرة خارجية ليبيا، نجالء المنقوش، 
للمغرب في  اإليجابي«  »الدور  بـ  بفاس،  الثالثاء 

دعم عملية االستقرار في بالدها.
عقب  للصحافة  تصريح  في  المنقوش،  وقالت 
الخارجية  الشؤون  وزيــر  مع  أجرتها  مباحثات 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
ناصر بوريطة، على هامش أشغال المنتدى العالمي 
إن  المتحدة،  لألمم  الحضارات  لتحالف  التاسع 
»المملكة المغربية دائما ما كان لها دور إيجابي 
ودعم جهود  ليبيا،  في  االستقرار  عملية  دعم  في 
الليبية،  والمؤسسات  الوطنية  الوحدة  حكومة 
القاعدة  إنهاء  إلى  والوصول  قدما  للمضي  وذلك 
الدستورية، في أفق تنظيم انتخابات نزيهة وحرة 

يقبلها الشعب الليبي«.

مح�مو الدار البي�ض�ء ومكن��س يوا�ضلون 
مق�طعة الجل�ض�ت  وجمعية هيئ�ت 
المح�مين تعقد موؤتمره� ب�لداخلة

قرر  مطالبهم،  عن  دفاعا  تصعيدي  قرار  في 
في  االستمرار  البيضاء  الدار  بمدينة  املحامون 
املفاوضات  استكمال  حني  إلى  الشاملة  املقاطعة 
الجارية بني جمعية هيئات املحامني باملغرب، ووزارة 

املالية.
البيضاء، في بالغ  وكشفت هيئة املحامني بالدار 
لها، أنها قررت االستجابة لقرار الجمعية العمومية 
املتخذة  النضالية  األشكال  جميع  في  باالستمرار 

خاصة التوقف عن العمل.
مكناس  مدينة  محامو  واصل  جانبهم،  من 
االحتجاج، يوم أمس الثالثاء، وذلك رفضا ملخرجات 
الحوار الذي جمع بني مكتب جمعية هيئات املحامني 
باملقتضيات  منددين  الحكومة،  ورئيس  باملغرب 
قانون  مشروع  في  املقترحة  الجديدة  الضريبية 
الواقع  تراعي  ال  بأنها  وصفها  تم  حيث  املالية، 
هيئة  مجلس  داعني  املحامني،  ألغلب  االقتصادي 
تعليق  قرار  عن  التراجع  أجل  من  باملدينة  املحامني 
تحقيق  غاية  إلى  والتصعيد  الجلسات  مقاطعة 
ال  أنه  الوقت،  نفس  في  مؤكدين  املشروعة،  املطالب 
توافق مع الحكومة إذا لم يتم السحب النهائي لهذه 

املقتضيات الضريبية.

فجرت السعودية مفاجأة تاريخية مدوية بإسقاطها األرجنتين، ونجمها 
ليونيل ميسي في اليوم الثالث من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فيما 
استهلت فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بفوز متوقع على أستراليا 4 – 1 

متخطية محنة اإلصابات التي عصفت بها.
ميسي، مبابي وليفاندوفسكي في يوم واحد، لكن األول الذي يخوض 
 « جدا  قاسية  »ضربة  تلقى  األرجح«  »على  واألخير  الخامس  موندياله 
و«هزيمة مؤلمة« أمام رجال المدرب الفرنسي هيرفي رونار 1 – 2، الذين 
أصبحوا أول منتخب آسيوي يفوز في البطولة على األرجنتين بطلة 1978 

و1986.
وهي ثاني مرة يفوز فيها منتخب آسيوي على خصم أميركي جنوبي، 

بعد تخطي اليابان كولومبيا 2 – 1 في عام 2018.
واعتقد ابن 35 عاما أنه وضع بالده على المسار الصحيح لنيل النقاط 
الثالث، في مستهل مشوارها في المجموعة الثالثة بتسجيله هدف التقدم 
الطاولة في  قلبا  الدوسري  الشهري وسالم  لكن صالح  من ضربة جزاء، 

مستهل الشوط الثاني ومنحا بالدهما فوزا تاريخيا.
ويحلم أفضل العب في العالم سبع مرات، والمنتقل إلى باريس سان 
جرمان الفرنسي المملوك قطريا، بعد مشوار بالغ الروعة مع برشلونة 
اإلسباني، بإنهاء مسيرته بلقب المونديال الوحيد الذي ينقص خزانته 
الزاخرة، لكن »الصقور الخضر« وضعوا حدا لسلسلة أرجنتينية من 36 
مباراة من دون خسارة، وحرموا »ألبيسيليستي« من معادلة الرقم القياسي 

إليطاليا. وفي مشاركتها السادسة، تأمل السعودية في بلوغ ثمن النهائي للمرة 
1994 في باكورة مشاركاتها، وقد نجحت في تحقيق بداية رائعة،  الثانية بعد 

دفعت بمواطنيها إلى االحتفال بالشوارع غير مصدقين النتيجة.
وقال الشهري صاحب الهدف األول »كنا واثقين كثيرا بأنفسنا وأثبتنا أننا على 

مستوى التحدي.. نطمح بالوصول إلى دور 16. بعد هذا الفوز حرام أال نتأهل«.
وفي المقابل، كان كيليان مبابي الوحيد بين النجوم الكبار على الموعد، فسجل 
صاحب ثنائية عادل بها رقم  هدفا ومون المخضرم أوليفييه جيرو )36 عاما ( 
تييري هنري القياسي بعدد األهداف مع فرنسا )51(، ليقود تشكيلة المدرب ديدييه 
ديشان، المنقوصة من أفضل العب في العالم المصاب كريم بنزيمة، إلى الفوز على 

أستراليا 4 – 1 على ملعب الجنوب في الوكرة. وتقدم المنتخب االسترالي 
بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين )9( بعد خطأ دفاعي، وردت فرنسا برباعية 
تناوب على تسجيلها أدريان رابيو )27(، جيرو )32 و71( ومبابي )68(.
قال جيرو بعد إنجازه »يجب أن نستهل المباراة بطريقة أفضل. خفنا 
بداية، لكن كان رد فعلنا سريعا . يجب أن نتعلم من هذه األخطاء الصغيرة«. 
وبدورها حققت تونس بداية طيبة بالحصول على نقطة التعادل السلبي مع 
الدنمارك على ملعب المدينة التعليمية، حيث حظيت بمواكبة جماهيرية 
عريضة ضمن المجموعة الرابعة، وذلك أمام خصم عنيد بلغ نصف نهائي 
كأس أوروبا وضم في صفوفه صانع اللعب كريستيان إريكسن، الناجي من 

سكتة قلبية رهيبة في البطولة القارية صيف 2021.
وعن إبقاء نجم المنتخب وهبي الخزري على مقاعد البدالء، قال المدرب 
المميزة  العناصر  من  هو  »الخزري  بريس  فرانس  لوكالة  القادري  جالل 
بالنسبة لنا والعب مهم جدا، واليوم أردنا أن نبدأ المباراة بمهاجم يعرف 
وفي  الجبالي«.  عصام  وهو  ممتاز  بمستوى  ظهر  وقد  الدنماركية  الكرة 
المجموعة الثالثة، أخفق الهداف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 
مجددا بتسجيل هدفه األول في كأس العالم، بعد إهداره ضربة جزاء في 
مباراة المكسيك، التي انتهت بتعادل سلبي على ملعب 974، الوحيد الذي 

سيفكك بالكامل بعد المونديال.
وفي المرة السابقة والوحيدة التي خاض فيها »ليفا« غمار كأس العالم، 
عجز منتخب بالده في روسيا 2018 عن تجاوز عقبة الدور األول، وفشل 
الالعب الحائز على الحذاء الذهبي ألفضل هداف في الدوريات األوروبية مرتين 
عن هز الشباك تماما. وحرمه الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا )37 
من التسجيل بصده ضربة الجزاء، في لقاء كان رجال المدرب األرجنتيني  عاما( 

خيراردو مارتينو األفضل أداء واستحواذا من البولنديين.

نجح المنتخب الوطني في الحصول على نقطة ثمينة من 
مباراته أمام المنتخب الكرواتي، أمس األربعاء بملعب البيت، 
في أولى مباريات المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم، 
التي تتواصل فعالياتها بدولة قطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل.
ورغم كل النقائص التي سجلت في هذه المواجهة، إال أن 
النتيجة )0 – 0( تبقى إيجابية للغاية، بالنظر إلى قيمة المنتخب 
المنافس، المدجج بالنجوم، والذي حضر إلى الدوحة من أجل 
المنافسة على الكأس، سيما وأنه يشارك كوصيف للبطل، بعدما 

خسر نهائي النسخة الماضية أمام المنتخب الفرنسي.
لقد قدم الفريق الوطني عرضا غير مقنع في هذه المباراة، 
حيث افتقد الالعبون للشجاعة، وطبع أداءهم التسرع وسيطر 
عليهم الخوف، ما منح المنتخب الكرواتي هامشا من الحرية، 
خاصة في وسط الميدان، الذي بسط عليه سيطرته بالكامل، رغم 
المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي لقيها الالعبون بمدرجات 

ملعب البيت.
المرمى،  وحارس  الدفاع  لخط  الرجولى  األداء  وباستثناء 
لم يكن خط الوسط في يومه، حيث بدا عليه االرتباك، وغاب 
فخ  في  أسقطهم  ما  أوناحي،  والسيما  الالعبين،  عن  الهدوء 

التمريرات الخاطئة.
أن  رغم  المباراة،  بجانب  مرا  زياش  وحكيم  بوفال  وحتى 
األخير أكمل التسعين دقيقة، دون أن يكون عطاؤه في المستوى 
المنشود، بينما ترك بوفال مكانه لعبد الصمد الزلزولي، المفتقد 
للنجاعة، والذي بالغ في اللعب الفردي بشكل ملحوظ، ما فوت 

عليه استثمار الكرات التي وصلت إليه.
وفرض الحارس ياسين بونو نفسه بقوة في هذه المباراة، 
حيث انقذ المنتخب المغربي من عدة محاوالت خطيرة، كانت 
أبرزها في األنفاس األخيرة من الشوط األول، عندما مرر مدافع 
شتوتغارت األلماني بورنا سوسا كرة عرضية من الجهة اليسرى، 
تابعها مهاجم تورينو اإليطالي نيكوال فالشيتش بيمناه من 
مسافة قريبة، صدها بونو بقدمه قبل يبعدها الدفاع، ثم في 
الدقيقة 52، عندما صد كرة كرواتية كانت في الطريق إلى الشباك.

وعموما، فقد كشفت هذه المباراة عن العديد من النقط السلبية، 
التي وجب على الناخب الوطني، وليد الركراكي التعامل معها 
بالسرعة الالزمة، حتى يجهز نفسه والعبيه بالشكل المطلوب 
لمباراة يوم األحد أمام المنتخب البلجيكي، وهي المباراة التي 

ستكون مفتاح التأهل إلى الدور الثاني.
تاريخ  في  الوطني  للمنتخب  السادس  التعادل  هو  وهذا 
الجرأة  من  بقليل  وكان  العالم،  كأس  نهائيات  في  مشاركاته 
يمكن أن يكون الفوز الثالث، بعدما سبق له أن فاز في دورة 
1986 على البرتغال 3 – 1 و سنة 1998 على اسكتلندا بثالثية.
ورغم ذلك فإن هذه النقطة المحصل عليها أمام كرواتيا تعد 
في  المتواجدة  المنتخبات  قيمة  إلى  بالنظر  وثمينة،  جيدة 

المجموعة السادسة.
المنتخبان في مباراة  فيها  التقى  التي  األولى  المرة  وهي 
رسمية، والثانية في تاريخهما بعد األولى التي كانت في المغرب 
في في دجنبر 1998 في النسخة األولى لدورة الحسن الثاني 
بضربات  كرواتيا  بفوز  وانتهت  البيضاء،  الدار  في  الدولية 

الترجيح، بعد تعادلهما 2 – 2 في الوقت األصلي. 

ورقة تقنية عن المباراة
المغرب – كرواتيا 0 – 0 

الملعب: استاد البيت، الخور
الجمهور: 59407 متفرجا 

الحكم: األرجنتيني فرناندو راباليني
-اإلنذارات:

المغرب: سفيان أمرابط )78(
التشكيلتان:

أشرف  سايس،  روم��ان  بونو،  ياسين  المغرب: 
 ،)60 د  )يحيى عطية اهلل  مزراوي  حكيمي، نصير 
نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال )عبد الصمد 
الزلزولي د65(، سفيان أمرابط، سليم أمالح، عز الدين 
أوناحي )عبد الحميد صابيري د81(، يوسف النصيري 

)عبد الرزاق حمد اهلل د81(.
المدرب: وليد الركراكي

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، بورنا 
سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، لوكا 
أورشيتش  )ميسالف  بيريشيتش  إيفان  مودريتش، 
د90(، ماتيو كوفاتشيتش )لوفرو ماير د79(، مارسيلو 
بروزوفيتش، نيكوال فالشيتش )ماريو باشاليتش د 

46(، أندري كراماريتش )ماركو ليفايا د 71(.
المدرب: زالتكو داليتش

حالة السعودي الشهراني مستقرة
أجرى الظهير األيسر السعودي ياسر الشهراني 
و«حالته  الطبية  حمد  مدينة  في  طبية  فحوصات 
برأسه، خالل  قوية  تعرضه إلصابة  بعد  مستقرة«، 
الفوز التاريخي لمنتخب بالده على األرجنتين 2 – 1، 
يوم الثالثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 

2022 في كرة القدم.
وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على 
موقع تويتر إن الشهراني نقل إلى مدينة حمد الطبية 
»نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر 

والبطن، حيث كانت حالته مستقرة«.
وأضاف »أجرى كافة الفحوصات الطبية الالزمة 

وسيكون تحت المالحظة في الساعات القادمة«.
وتعرض الشهراني الصطدام قوي مع زميله حارس 
المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت 
بدل الضائع من الشوط الثاني على ملعب لوسيل، 

الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.
وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو 
من المستشفى »أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة.. 
دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق 

الفوز«.

مقامر يخسر 160 ألف دوالر 
بسبب فوز السعودية

خسر مقامر أسترالي نحو 160 ألف دوالر أمريكي، 
حيث راهن بهذا المبلغ الضخم على فوز المنتخب 
األرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مباراته أمام 

السعودية.
 180800 األسترالي  للمقامر  كان سيعيد  الرهان 
دوالر إن حققت األرجنتين الفوز، وهو ما يمثل ربحا 
قدره 20 ألف دوالر فقط، مقارنة بالمبلغ الضخم الذي 
خسره بعد خسارة ال� »تانغو«، حسبما ذكرت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
السعودي  للمنتخب  التاريخي  الفوز  تسبب  كما 
على نظيره األرجنتيني بنتيجة )2 – 1( خالل الجولة 
األولى من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات 
آخر  مقامر  بخسارة   ،2022 العالم  كأس  بنهائيات 
األرجنتين  فوز  على  للرهان  دوالر  ألف   100 وضع 
بفارق ثالثة أهداف أو أكثر أمال في تحقيق مكسب 
يصل إلى 170 ألف دوالر، لكن فوز »الصقور الخضر« 

أعاده لمنزله خالي الوفاض.

برنامج يومه الخميس
في ما يلي برنامج الخميس ضمن كأس العالم 2022 

لكرة القدم في قطر )بالتوقيت المغربي(:

* المجموعة السابعة:
)11.00( سويسرا – الكاميرون  

)20.00( البرازيل – صربيا 
* المجموعة الثامنة:

)14.00( األوروغواي – كوريا الجنوبية 
)17.00( البرتغال – غانا 

إبراهيم العماري

 بونو كان حاسام يف املواقف الصعبة      أ  ف  ب

أبدى الناخب الوطني، وليد الركراكي، 
أمام منتخب  المسجلة  النقطة  رضاه عن 
رائ��ع،  وس��ط  خط  »يملك  ال��ذي  كرواتيا، 
نوعية  ولديهم  كثيرا  العبوه  ركض  حيث 
المنتخب  أن  إلى  مشيرا  مميزة«،  فنية 
بعض  في  كثيرا  خصمه  احترم  الوطني 
في  وتعبنا  بقوة  »لعبنا  حيث  الفترات. 
أننا  أظهرنا  لقد  الشبان،  أشكر  النهاية. 
العمل ولدينا  فريق جيد. يجب أن نتابع 

أربعة أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا«. 
الفوز.  ع��ن  نبحث  »كنا  يختم  أن  قبل 
 استحوذوا على الكرة. وهذه نتيجة جيدة«.

وب��������دوره أك�����د ي���وس���ف ال��ن��ص��ي��ري 
 ع��ل��ى ص��ع��وب��ة ه����ذه ال���م���ب���اراة، لكن
»المهم أننا لم نتلق هدفا ولم نكن موفقين 
على  الالعبين  أشكر  للتسجيل.  كفاية 
الجهد الذي بذلوه وأشكر الجماهير على 
مساندتها لنا حتى الدقيقة األخيرة. ونأمل 

المقبلة«. المباراة  في  الفوز  تهديها   أن 
لوكا  ال��ك��روات��ي،  المنتخب  عميد  أم��ا 
العب  أفضل  بجائزة  الفائز  مودريتش، 
في المباراة، فقد قال عقب هذه النتيجة: 
»كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع 
وصعب. لم نسمح لهم باالقتراب كثيرا )من 
منطقة الجزاء( وما احتجنا إليه هو الهدف. 
لو كنا خالقين أكثر لربما منحونا المزيد 
من المساحات«. وأضاف »لم نأت إلى هنا 

المجموعات،  دور  وتجاوز  اللعب  لمجرد 
فطموحنا أكبر من ذلك بناء على الخبرة 
التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن 
طموحنا األول هو تجاوز دور المجموعات، 
وفي حال تمكنا من ذلك سنشكل خطرا على 
كل منتخب. ال تفهموني بطريقة خاطئة، 
ولكن  المجموعات  دور  ت��ج��اوز  هدفنا 

طموحنا ألبعد من ذلك«.

الركراكي: احترمنا كرواتيا كثيرا

في أول ظهور له بمونديال قطر

ظهور موفق للعرب في ثالث أيام المونديال

 الركرايك راض عن التعادل

الـريـــاضي
a13.307 الخميس 24 نونبر 2022 املوافق 29 ربيع الثاني 1444العدد 
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 املنتخب السعودي يحصل عىل احرتام العامل   أ ف ب

المنتخب 
الوطني 

يخرج ب�أخف 
الأ�ضرار 

وينتزع نقطة 
ثمينة من 

كرواتي�


