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«تــــســــاالت الــــهــــضــــرة»، وانـــتـــهـــى مــا 
لــديــنــا مــن مــخــزون الـــكـــالم، والزالـــــت في 
في  رغبة  الــدوحــة  قلب  فــي  الشباب  قلب 
مواصلة كتابة هاته «الحدوتة املغربية» 

الرائعة.
تلك  حكيمي  وضــع  عندما  كنا  أيــن 
«الــبــانــيــنــكــا» الــخــتــامــيــة فــي قــلــب شباك 
إسبانيا، معطيا اإلذن للفرحة لكي تلج 
قلب كل مغربية وكل مغربي داخل أرض 

الوطن؟ 
سنتذكر جميعا ما شاء الله للعمر 
أن يــطــول مـــا كــنــا نــفــعــلــه وأيــــن فـــي تلك 
اللحظة. لن ننسى. هذا عهد بيننا وبني 
ننسى  لن  ورئيسهم.  ومدربهم  الشباب 
العمر،  فرحة  أهديتمونا  أنكم  أبــدا  لكم 
وأنــــكــــم رســـمـــتـــم بـــأقـــدامـــكـــم وبــالــصــبــر 
جميعا  وجهنا  على  والجدية  والقتالية 
تلك االبتسامة املغربية الخالدة التي لن 

تزول من املالمح أبدا. 
عنانه  للفرح  أطلقتم  حــني  كنا  أيــن 

لكي يسري في مسامنا؟
لألمانة لم نكن هنا. 

كنا فوق السحاب، كنا «فوق فكيك» 
مثلما نقول ضاحكني، كنا نحلق بفضل 
أجــنــحــتــكــم فــــوق الــعــالــم بـــأســـره نــصــرخ 
بــالــصــوت الــعــالــي «نــحــن مــن بلد أشــرف 
وســـايـــس وحــكــيــم والــنــصــيــري وبــوفــال 
ونــصــيــر وزكــــريــــا والـــبـــقـــيـــة... نــحــن من 

املغرب». 
وسنقولها  الليلة،  تلك  للكل  قلناها 

على الدوام «نحن مغاربة ونفتخر». 
التي  الشجاعة  القلوب  هاته  لدينا 

تزأر حني الحاجة إليها. 
لــديــنــا هــاتــه الـــرئـــات الــتــي ال تتعب 

حني نداء الوطن عليها. 
لـــــديـــــنـــــا عـــــــــرق الـــــجـــــبـــــني املـــــغـــــربـــــي، 
الـــصـــرف، املــحــض، الــحــالل الــــذي يسيل 
وديانا عندما يقول له املغرب «حي على 

رفع الراية خفاقة بني األمم». 
الفم  وفي  النداء،  يلبي  الفتى،  يهب 
وفــي الـــدم منه يــثــور الــهــوى دمــا ونـــارا. 
يــــنــــادي إخــــوتــــه فــــي كــــل مـــكـــان أن هــيــا، 
لتلبية نداء العال والوصول إليه سعيا، 
مـــن أجـــل أن تــشــهــد الــدنــيــا، كـــل الــدنــيــا، 
ال  املغاربة  نسمى  الذين  القوم  نحن  أنــا 
نحيا هنا إال بشعار واحد: الله والوطن 

وامللك. 
أيــــن كــنــا لــيــلــة الـــثـــالثـــاء/ األربـــعـــاء، 
ألجل  باملغرب  الفرحة  أسكرتنا  أن  بعد 

املغرب؟ 
ال أدري. 

ما أعرفه أننا كنا هناك في مكان ما 
ونترك  ونصرخ،  ونرقص  ونغني  نبكي 
حبال أصواتنا معلقة غير قادرة إال على 
املــزيــد مــن هــاتــه الــبــحــة الــرائــعــة الــتــي ال 

نريد منها شفاء.
والفرح  الوطن،  بحب  الصراخ  بحة 

بأي شيء طيب يحققه أبناء الوطن. 
«ديما مغرب» حتى انتهاء كل األيام 

و«ديما مغاربة حتى املوت».

«حدوتة مغربية»

ملحوظة
}  ال عالقة لها بما سبق  { نولـــــد مـــــــن جديــــد..

لو نمت ساعات طويلة واستفقت، 
أحفز  ركنا  أكتب  نفسي  على  وعثرت 
العبور  على  بلدي  منتخب  العبي  فيه 
لنصف نهائي كأس العالم، كنت بدون 
العقلية.  سالمتي  في  سأشك  ارتــيــاب 
لحد اآلن ال زلت أتساءل إن كنت أنا هو 
أنا، وبأن ما عشته كان حقيقة أم حلقة 
جديدة من ذلك الحلم الذي جاء ليكسر 
رتابة ليالينا البيضاء. كبير ما يحدث، 
وهو بدون شك يفوق ما هو رياضي، 
ـــو أن مـــا هـــو ريـــاضـــي ظـــل حــاضــرا  ول
وجــســدتــه الــكــلــمــات املــحــتــرمــة للناخب 
في  إنريكي  لويس  املحترم  اإلســبــانــي 
حق املغرب، ونجوم املغرب، بعد نهاية 
االسم  وهو  الحدث،  هو  املغرب  النزال. 
األكــثــر تـــداوال على األلــســن فــي العالم. 
وصــلــت لــلــتــو لــلــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
زيارة قصيرة، وعثرت على بلد يشجع 
بصغيره وكبيره املنتخب املغربي. في 
كل أنحاء جدة، شبان يرتدون أقمصة 
املنتخب املغربي، وأينما وليت وجهي، 
أتابع ذلك الترحيب بكل ما هو مغربي. 
كـــبـــيـــر مــــا يــــحــــدث، وحــــلــــم عــظــيــم 
يعيشه ماليني من املغاربة، ومئات من 
يشجعون  املعمور  أنحاء  عبر  املاليني 
املغرب. اآلن فقط، آن لنا أن نتكلم عن 
آن  فقط  واآلن  وإفريقي،  عربي  إنجاز 
بالحرج،  نشعر  أن  دون  نطبل  أن  لنا 
في  أصــدقــاءنــا  بـــأن  تيقنا  فــقــط  واآلن 

مصر وفي السعودية وفي 
اإلمــــارات وفــي قطر وفي 

الـــيـــمـــن وفـــــي الــســنــغــال 
ــــــــي، وفــــــي  وفـــــــــــي مــــــــال
أخــرى  بقاع  مــن  كثير 
مــــن الــــعــــالــــم، يــحــبــون 
املغرب  وأرض  املــغــرب 

وإنـــجـــازات املــغــرب. اآلن 
فـــقـــط تـــحـــركـــت الـــقـــنـــوات 
الــــدولــــيــــة لـــتـــدفـــع أقـــســـام 
تـــحـــريـــرهـــا عـــلـــى إعـــــداد 
تقارير تحتفل باإلنجاز 
الــــتــــاريــــخــــي لــلــمــنــتــخــب 

املــغــربــي، واآلن فــقــط بــقــيــت «قـــنـــوات» 
الجيران،  عند  ومــعــزولــة  قليلة  بئيسة 
تــنــقــل بـــــدون خــجــل إضـــاعـــة املــنــتــخــب 
ــــثــــالث ضـــــربـــــات جــــــزاء،  اإلســــبــــانــــي ل
الفقراء  هــؤالء  املونديال.  من  وإقــصــاء 
على  يجرؤوا  لم  تفكيرهم،  طريقة  في 
ســـــرد خـــبـــر تـــأهـــل املــنــتــخــب املــغــربــي 
املــونــديــال،  فــي  الــكــبــار  الثمانية  لــنــادي 
ولــحــســن الــحــظ أن املــواطــن الــجــزائــري 
الــنــبــيــه والـــصـــادق قـــال كــلــمــتــه وشــجــع 
املغرب، دون أن ينتبه للمتجاوزين في 
كل شيء. املنتصرون يكتبون التاريخ، 
التي  بطريقتهم  يحكونه  والــحــقــودون 
أن  تستحق  ال  قــصــة  وتــلــك  تشبههم، 
نـــرويـــهـــا فـــي خــضــم احـــتـــفـــال شعبنا 
الــعــظــيــم بـــاإلنـــجـــاز الـــــذي حــقــقــه أبــنــاء 

املغرب. 
ــــحــــدث،  كــــبــــيــــر مــــــا ي
وكــــــــبــــــــيــــــــرة كــــــــــل تــــلــــك 
الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل الـــــتـــــي 
ورآهـــا العالم  رأيــنــاهــا 
أمـــــــــس، حــــــني تـــحـــرك 
يـــاســـني بـــونـــو لــيــصــد 
ــــجــــزاء،  كــــل ضــــربــــات ال
وتــلــك الــطــريــقــة الــتــي وقــع 
بها زياش هدفا مرفوقا 
بـــصـــرخـــة تـــلـــخـــص كــل 
شــــــــــيء، وبــــاحــــتــــرافــــيــــة 
حكيمي الـــذي اخــتــار أن 
يبني للعالم بأن للمغرب فنانا ينتصر 
سلطنة  مــن  كثير  فيها  جــزاء  بضربة 
وحرفية. كبير ما يحدث، ألن ما يحدث 
وثالثني  ســت  وبعد  بامتياز،  تاريخي 
ســنــة عــلــى الــعــبــور لـــلـــدور الــثــانــي في 
مكسيكو، جــاء الــدور على جيل آخر. 
هذا الجيل تجاوز كل األجيال السابقة، 
هـــنـــا وأيــــضــــا فــــي قـــارتـــنـــا اإلفــريــقــيــة 
ندخل دور الربع،  وعاملنا العربي. اآلن 
الحلم.  مــع  العهد  لنجدد  الــوقــت  وحــان 
صــرت مــن اآلن أحــلــم بــاملــرور لنصف 
مقتنعا  اآلن  وصــرت  املونديال،  نهائي 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى بـــأن املــغــرب 
هــو مــن يفتح دائــمــا األبـــواب أمــام أبناء 

قارتنا وأبناء العالم العربي. 
كـــبـــيـــر مــــا يــــحــــدث، وكــــبــــيــــرة هــي 

الركراكي  وليد  حققها  التي  اإلنجازات 
مع عناصر منتخب كل املغاربة والعرب 
واألفارقة. املغرب كبير بأبنائه، ويكبر 
أكثر وأكثر بأبنائه. هنا في جدة، أتلقى 
مــنــذ أمـــس الــتــهــانــي مـــن مــواطــنــني من 
املغرب،  أهل  يشكرون  البقاع،  مختلف 
ويـــمـــدحـــون أرض املـــغـــرب، ويــفــضــون 
العظيم.  البلد  هــذا  في  عظيمة  بكلمات 
كل  مثل  وأحلم  النهائي،  بنصف  أحلم 
األفــارقــة الــذيــن يــرون املــغــرب منذ مدة 
نعبر  بــأن  بأكملها،  قـــارة  ريــاضــة  فــي 
الثمانية  مع  اآلن  نحن  الذهبي.  للمربع 
الــكــبــار عــاملــيــا، وابــنــنــا ولــيــد الــركــراكــي 
يــســتــحــق الــثــقــة الــتــي وضــعــنــاهــا فــيــه. 
ال نــحــتــاج دروســــا مــن أحــــد، ونــحــتــاج 
من  تيسر  وما  تركيز،  من  قليال  فقط 
سنرتاح  التوفيق.  يحالفنا  وأن  حــظ، 
بلغناه  بما  كثيرا  وسنستمتع  قليال، 
وهو كبير جدا، وبعدها سننتظر يوم 
وهنيئا  بــاملــغــرب،  لــنــا  هنيئا  الــســبــت. 
للمنتخب  وشـــكـــرا  بــأبــنــائــه،  لــلــمــغــرب 
املـــغـــربـــي الــــــذي جـــعـــل مـــئـــات املـــاليـــني 
البلد  لهذا  يصفقون  العالم  أنحاء  عبر 
الـــعـــظـــيـــم. لـــلـــمـــغـــرب.. لـــلـــمـــغـــرب، مــلــكــا 
وشعبا. عاش املغرب العظيم، ولنا لقاء 

يوم السبت، والسالم.

* ميدي1 
من جدة، العربية السعودية

امللك لألسود: حافظوا 
على نفس النهج

إسبانــيا مشـــات.. 
آرا البــرتغـــــال!
الركراكي: سنقاتل

من أجل امللك واملغاربة

www.ahdath.info

  < بالل مرميد

فرحة ملك وفرحــــة شعب.. حـــب متـــبادل
  < محمد أبويهدة

لم يكتف امللك محمد السادس بتهنئة األسود 
ماليني  هناك  كان  بل  بقائدهم.  هاتفي  اتصال  في 
املــغــاربــة، الــذيــن يــنــتــظــرون مــن يــشــاركــهــم فرحهم 
ويخرج معهم إلى الشارع ويلوح باألعالم الوطنية 

ويبتسم في وجوههم.
خــــــرج املــــلــــك فــــرحــــا بـــفـــرحـــة الــــشــــعــــب.. وكــمــا 
أخــرجــت أســـود األطــلــس كــل املــغــاربــة للتعبير عن 
فرحة النصر، كــان امللك واحــدا من هــؤالء املغاربة 
الـــذيـــن هـــامـــوا فـــي شــــــوارع ربـــــوع املــمــلــكــة فــرحــا، 
يمسك  األحــمــر،  األســـود  قميص  يــرتــدي  مبتسما، 

السيارة  نافذة  من  به  ويلوح  بيده  الوطني  العلم 
التي أقلته إلى وسط العاصمة الرباط.

ذاك الــربــاط الــوثــيــق نــفــســه، الـــذي ال ينفصم، 
والـــذي ظــل يجمعه بــأفــراد الشعب املــغــربــي، وهو 
الـــذي عــبــر أكــثــر مــن مـــرة عــن أبــوتــه وعـــن مشاعره 
التي يتقاسمها معهم في لحظات الحزن واملرض 

كما في لحظات الفرح والنصر.
أحـــــاط جـــمـــوع املـــغـــاربـــة املــبــتــهــجــون بــســيــارة 
باسم  يهتفون  كانوا  أن  بعد  باسمه  هتفوا  امللك، 
على  الفرحة  الخرافي  اإلنجاز  أدخــل  فكما  األســود 
قلوبهم، رسمت خرجة امللك البسمة على شفافهم، 
فــاجــأهــم هـــذا الــكــم الــهــائــل مـــن املــشــاعــر املــبــهــجــة، 

امللك  بحياة  يهتفون  بالسيارة  منهم  عدد  التصق 
في شكر جميل على هذه املحبة املتبادلة.

انتبه بعض رجال الشرطة إلى السيارة امللكية 
حـــاولـــوا عــزلــهــا عــن جــمــهــور الـــربـــاط عــبــر تشكيل 
حـــزام جــســدي، لكن كــان الــحــزام اآلمـــن هــو الشعب 
الــــذي ظـــل مــلــتــفــا بــاملــلــك، يــبــادلــه الــتــحــيــة ويهتف 
باسمه في صورة تجسد اللحمة املغربية األبدية.

مـــا حــــدث فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة تــلــك الــلــيــلــة، 
وما حدث في كل الشوارع املغربية، وما حدث في 
املغربية،  الجالية  تعمرها  التي  العاملية  العواصم 
وما حدث في كل العواصم العربية وأرجاء العالم، 
وما حرك برقيات التهانئ الرئاسية، التي توصل 

بــهــا الــقــصــر املــلــكــي والـــشـــعـــب املـــغـــربـــي، شــــيء ال 
الــذي  امللكية  الــفــرحــة  فيديو  وهــجــا  زاده  يــوصــف، 
وكبريات  االجتماعي  التواصل  منصات  تداولته 

القنوات العاملية.
عندما تحضر مشاعر الحب تحجب ما عداها 
حقيقيا  حبا  يكون  عندما  السيما  التفاصيل،  من 
حب  ووطــنــهــا،  لقميصها  األســـــود  حـــب  مــتــبــادال: 
الــجــمــاهــيــر املــغــربــيــة ألبــنــائــهــا الــذيــن أبــلــوا الــبــالء 
الــحــســن، حـــب املـــلـــك/ األب ألبــنــائــه فـــي كـــل ربـــوع 

اململكة. 
لقد أظهر العالم حبه أخيرا لهذا الشعب امللهم 
الذي أنجب أسودا بحجم القميص الوطني الغالي. 

شمس املونديـــال 
تشرق من املغــرب

9 811 612 710 5



جمع التبرعات.. قانون للقطع مع التالعبات
بعد فاجعة الصويرة وفضائح تبييض األموال

  < عبد الكبير اخشيشن 

رقم 18.18  القانون  مشروع  حظي  وأخيرا   
من  الــتــبــرعــات  جــمــع  عمليات  بتنظيم  املتعلق 
الــعــمــوم وتـــوزيـــع املـــســـاعـــدات ألغـــــراض خيرية 
على املصادقة عليه باإلجماع، في قراءة ثانية 
الداخلية  لجنة  عليه  صــوتــت  بعدما  وذلـــك  لــه، 
والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــرابـــيـــة والـــبـــنـــيـــات األســـاســـيـــة 

باإلجماع أيضا في شهر أبريل املاضي 
وفي  لفتيت،  الــوافــي  عبد  الــداخــلــيــة،  وزيـــر 
مــعــرض مــداخــلــتــه حـــول مــشــروع الــقــانــون، أكــد 
أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع 
الضمانات  بكافة  املساعدات  وتوزيع  التبرعات 
الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة الــجــهــات املــانــحــة واملــنــظــمــة، 
وكذا املستفيدين من املساعدات، مشيرا إلى أن 
دراســـة مــشــروع هــذا الــقــانــون مــن طــرف مجلس 
مجلس  من  املحالة  الصيغة  على  أكــدت  النواب 
مست  التي  التعديالت،  بعض  مع  املستشارين 
القانون  نص  تجويد  منها  الهدف  كان  جوانب 

ومالءمة مقتضياته.
التعديالت، التي خضع لها املشروع كانت 
تــــهــــدف، حـــســـب وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، إلـــــى تــعــزيــز 
شــفــافــيــة عــمــلــيــات دعـــــوة الـــعـــمـــوم إلــــى الــتــبــرع 
وجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات، وتــمــاشــيــا مـــع االلـــتـــزامـــات 
الدولية للمملكة في مجال محاربة االتجار في 
بالخصوص  وتوقف  األمــوال،  وتبييض  البشر 
البشر  في  االتجار  جرائم  بإضافة  املــادة 8  عند 
وتبييض األموال وجريمة النصب إلى الجرائم 
الــتــي يــشــتــرط أال يــصــدر فـــي حـــق الـــداعـــني إلــى 
التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب 

لقوة الشيء املقضي به من أجل ارتكابها.
بالتنصيص   9 املـــــادة  شــمــلــت  الــتــعــديــالت 
في نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى 
الــتــبــرع عــلــى الــجــهــة أو الــعــمــلــيــة املـــــراد الــتــبــرع 
بــشــأنــهــا وطــبــيــعــة وأصـــنـــاف الــتــبــرعــات، وكـــذا 
تعديل املادة 19 بتضمني التوكيل اإلسمي الذي 
يحمله كل مشارك في جمع التبرعات اإلشارة، 
بالتنصيص  املــــادة 23  تــعــديــل  إلـــى  بــاإلضــافــة 
التي  الجهة  توجهه  الــذي  التقرير،  إرفـــاق  على 

اإلدارة  إلــى  التبرعات  وجــمــع  التبرع  إلــى  دعــت 
بكشف الحساب املخصص لهذه العملية.

 الـــبـــعـــد اإلنـــســـانـــي ملــــشــــروع الـــقـــانـــون كـــان 
حاضرا، إذ أوضح  الوزير أنه تم إدراج مصطلح 
نطاق  تحدد  التي  األولــى  املــادة  في  «إنسانية» 
مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد 
شـــــروط وقــــواعــــد تـــوزيـــع املـــســـاعـــدات ألغــــراض 
هذا  إضــافــة  لذلك  تبعا  وتــم  وإنسانية،  خيرية 

املصطلح إلى املواد ذات العالقة.
 وزيــــر الــداخــلــيــة أكـــد عــلــى أهــمــيــة مــشــروع 
هــذا الــقــانــون، املــصــادق عليه، فــي تحسني أداء 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وبــــاقــــي املـــتـــدخـــلـــني مــن 
تحقيق  ضــمــان  بغية  املــدنــي  املجتمع  مــكــونــات 
األهـــداف واملــرامــي املنشودة مــن هــذه املــبــادرات 

ذات الــطــابــع اإلنـــســـانـــي والــتــضــامــنــي. 
تعزيز  أن  عــلــى  الــتــأكــيــد  لفتيت  وجـــدد 
قيم التبرع والتضامن واستمرارها في 
انخراط  يقتضي  النبيلة  مهامها  أداء 
الـــجـــمـــيـــع، مـــــن مــــواطــــنــــني وفـــعـــالـــيـــات 
املــجــتــمــع املــــدنــــي ومـــتـــبـــرعـــني وجـــهـــات 
االنـــحـــراف  دون  لــلــحــيــلــولــة  حــكــومــيــة، 
عن األهــداف النبيلة التي يسعى إليها 

الجميع.
 إعـــــــــداد هــــــذا الــــنــــص الـــتـــشـــريـــعـــي 
جــــاء فـــي أعـــقـــاب الــفــاجــعــة اإلنــســانــيــة، 
الــتــي شــهــدتــهــا قــريــة بــبــوعــالم بإقليم 
ونجمت   ،2017 سنة  أواخـــر  الــصــويــرة 
عــنــهــا وفـــــاة 15 امــــــرأة بــســبــب الــتــدافــع 

الشديد على نيل حصتهن من الدقيق، وهو ما 
الخيرية  التبرعات  وشــروط  معايير  ملف  أعــاد 

إلى الواجهة.
ومــــع تـــواتـــر عــــدد مـــن األحــــــداث والـــوقـــائـــع، 
آخرها قضية توقيف «الدكتور التازي»، وقبلها 
واقعة الطفل ريان، وظهور العديد من األشخاص 
الـــذيـــن يــســتــرزقــون ويــجــمــعــون تــبــرعــات بــاســم 
الــفــقــراء واملــحــتــاجــني، تــجــدد الــنــقــاش بــاملــغــرب 
خـــالل اآلونـــــة األخـــيـــرة، حـــول اإلطـــــار الــقــانــونــي 

لجمع التبرعات والتماس اإلحسان العمومي.
التبرعات  عمليات  املغربي  القانون  وينظم 
مـــن طــــرف املـــواطـــنـــني أو الــجــمــعــيــات، وتـــوزيـــع 
املساعدات على الناس ألغراض خيرية، ويضع 
كما  والعينية،  املالية  التبرعات  لــهــذه  شــروطــا 
يحدد عقوبات زجرية ملن خالفها، أو أقدم على 

جمع التبرعات بدون سند قانوني.
ورافــــــــق وضــــــع املـــــشـــــروع بـــالـــبـــرملـــان حــالــة 
مـــن الــــجــــدل، حــيــث يــصــفــه الــبــعــض بـــأنـــه يقيد 
الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري، بــيــنــمــا يــصــفــه آخـــــــرون بــأنــه 
بعض  وضغطت  أكبر،  بشكل  األوضــاع  يضبط 
املـــنـــظـــمـــات وجـــمـــعـــيـــات املــجــتــمــع املــــدنــــي مــنــهــا 
مبادرة ائتالف املجتمع املدني، من أجل تعديل 
مضامني املشروع وعدم التصويت على الصيغة 
جرت بني قيادات  وجرت لقاءات  الحالية، 
مــن املــجــتــمــع املــدنــي ونــــواب بــعــض الكتل 
الــبــرملــانــيــة منها األصــالــة واملــعــاصــرة من 
 18.18 القانون  مشروع  تعديل  طلب  أجــل 

وعدم التصويت عليه بالشكل الحالي.
ــــلــــمــــشــــروع أن  ويــــــــــرى مــــــنــــــاصــــــرون ل
إيــجــابــيــات مـــشـــروع الـــقـــانـــون تــتــمــثــل في 
الــســعــى إلـــى التخلص مــن الــبــيــروقــراطــيــة 
لــفــائــدة األعـــمـــال الــخــيــريــة، خـــاصـــة فيما 
القيام  طلب  تقديم  لـــزوم  عــدم  على  ينص 
بحمالت التبرع، لتقديم مساعدات عاجلة 
لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة 
قبل 30 يوما من القيام بها، حيث خفضه 
إلـــــــى 24 ســـــاعـــــة، كــــمــــا حـــــــذف مــجــمــوعــة 
مــــن الـــــشـــــروط، نـــظـــرا ملــــا تــقــتــضــيــه حــالــة 

االستعجال.

وذكـــر أن الـــشـــروط الــتــي يــفــرضــهــا الــقــانــون 
التبرعات  جمع  حملة  وأن  خصوصا  ضرورية، 
يــمــكــن أن تــســتــمــر حــتــى ســنــة كــامــلــة وهـــي مــدة 
ونص املشروع على ضوابط دقيقة تتعلق بسير 
توزيع  غاية  إلى  للعموم  الدعوة  توجيه  عملية 
سير  ضبط  من  اإلدارة  تتمكن  حتى  التبرعات، 
األمـــوال واألشــيــاء التي تــم التبرع بها، حتى ال 
يتم  أو  مــشــروع  غــيــر  ألغــــراض  استعمالها  يــتــم 

تبديدها.
ويـــنـــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون املــــصــــادق عليه 
على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من 
العموم ألحكام هذا القانون مع استثناء عمليات 
والــعــرفــيــة،  التقليدية  بــالــطــرق  الــتــبــرعــات  جــمــع 
وتـــحـــديـــد شـــــروط دعـــــوة الـــعـــمـــوم إلــــى الــتــبــرع، 
وحـــصـــر الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــدعـــو إلـــيـــه، وتــحــديــد 
وأوجــه  التبرعات  جمع  عمليات  تنظيم  قــواعــد 
استخدامها، وشروط وقواعد توزيع املساعدات 
ألغـــراض خــيــريــة، وعــلــى إلــزامــيــة إيـــداع األمـــوال 

املجموعة من التبرعات في حساب بنكي.
كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة 
وتخصيصها،  التبرعات  جمع  لعملية  املنظمة 
الفعل،  ذلــك  حــول  مفصل  بتقرير  اإلدارة  موافاة 
وإخـــضـــاع جــمــيــع عــمــلــيــات تـــوزيـــع املــســاعــدات 
عامل  لـــدى  املــســبــق  للتصريح  خــيــريــة  ألغــــراض 
دائــرة  فــي  توزيعها  املــزمــع  اإلقــلــيــم،  أو  العمالة 

نفوذها الترابي.
وأكـــــــد املـــــشـــــروع الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد مــنــع 
دعـــوة الــعــمــوم إلـــى الــتــبــرع ألهــــداف تــجــاريــة أو 
دعــائــيــة أو إشــهــاريــة أو انــتــخــابــيــة أو مــن أجــل 
بهدف  أو  خدمات  أو  سلع  أو  ملنتجات  الترويج 
صــادرة  تعويضات  أو  صــوائــر  أو  غــرامــات  أداء 
بــشــأنــهــا أحـــكـــام قــضــائــيــة أو أداء ديـــــون، وكـــذا 
عمليات  لتنظيم  االقتضاء،  عند  اإلدارة  تأهيل 
املساعدات  وتوزيع  العموم  من  التبرعات  جمع 
لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار 
الــتــضــامــن الــوطــنــي أو الــدولــي وفـــق اإلجــــراءات 

التي تحددها.
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صادق مجلس المستشارين، باإلجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات 
ألغراض خيرية، في قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية باإلجماع أيضا.

التعديالت، 
التي خضع لها 

المشروع كانت 
تهدف، إلى تعزيز 
شفافية عمليات 

دعوة العموم 
إلى التبرع وجمع 

التبرعات، وتماشيا 
مع االلتزامات 

الدولية للمملكة

  < األحداث المغربية

يــرتــقــب أن يــقــوم وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي «ســــيــــرغــــي الفـــــــــــــروف»، فــي 
بــزيــارة  املقبلة،  القليلة  األيـــام  غــضــون 
وفلسطني  والــجــزائــر  املــغــرب  إلــى  عمل 
وإسرائيل، وفقا ملا نقلته وكالة األنباء 

الروسية «تاس».
وقــــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أول  بــوغــدانــوف»،  الــروســي «ميخائيل 
إن «الفـــــروف» سيقوم  الــثــالثــاء،  أمـــس 
بـــــزيـــــارة عـــمـــل لـــعـــدة دول فــــي الـــشـــرق 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، مضيفا أن 
الــــوزيــــر ســـيـــزور إســـرائـــيـــل وفــلــســطــني 

والجزائر واملغرب. وأضاف في حديثه 
مــع وكــالــة «تـــاس» أنــه فــي غضون أيــام 
قــلــيــلــة ســيــتــوجــه «ســيــرجــي الفـــــروف» 
إفريقيا،  وشمال  األوســـط،  الشرق  إلــى 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــــه ســـــيـــــغـــــادر يــــــــوم األحــــــد 
مـــتـــوجـــهـــا إلــــــى إســــرائــــيــــل وفــلــســطــني 

والجزائر واملغرب.
ولـــــفـــــت املـــــــســـــــؤول الـــــــروســـــــي أنــــه 
إلـــى جــانــب املــبــاحــثــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
ســـيـــجـــريـــهـــا فـــــي املــــــغــــــرب، ســـيـــشـــارك 
التعاون  منتدى  فــي  أيــضــا  «الفــــروف» 
الــــروســــي الـــعـــربـــي الــــــذي ســيــعــقــد فــي 

مدينة مراكش.
املستوى  رفيع  الدبلوماسي  وقــال 

«نـــعـــمـــل عـــلـــى ذلــــــك مـــــع األمـــــــني الـــعـــام 
لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة وشــركــائــنــا 
املــغــاربــة. نــأمــل أن يــكــون هــنــاك تمثيل 
ـــــــــــدول الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــعــــربــــيــــة  واســـــــــــع ل

وشركائنا العرب».
وكـــمـــا كــــان مـــقـــررا لـــه فــــإن مــنــتــدى 
سينعقد  الـــعـــربـــي  الــــروســــي  الـــتـــعـــاون 
بمدينة مراكش أواسط الشهر الجاري، 
بعد أن سبق تأجيله بطلب من روسيا.

ويبحث املــنــتــدى، الـــذي تــم إطالقه 
قـــبـــل 12 ســــنــــة، الــــتــــعــــاون بــــني الــــــدول 
العربية وروسيا، فضال عن استضافته 
توقيع  يتخللها  ونـــدوات  عمل  لــقــاءات 

اتفاقيات ثنائية. 

  < األحداث المغربية

أجــــــرى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، عــزيــز 
أخـــــــنـــــــوش، بــــــدايــــــة هــــــــذا األســــــبــــــوع، 
مــــبــــاحــــثــــات عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة الـــتـــنـــاظـــر 
البلجيكي،  الــوزراء  رئيس  مع  املرئي 

ألكسندر دي كرو.
عــن  الــــطــــرفــــان  أعـــــــرب  أن  وبــــعــــد   
ارتـــيـــاحـــهـــمـــا لـــلـــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة بــني 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، الســــيــــمــــا فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
اإلرهــــــــــاب، والــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
مـــــجـــــالـــــي الـــــــعـــــــدل والـــــــهـــــــجـــــــرة، أكـــــد 
املسؤوالن، حسب بالغ في املوضوع، 
أهــمــيــة تــطــويــر الــتــعــاون االقــتــصــادي 

والــــتــــجــــاري بــــني املــــغــــرب وبــلــجــيــكــا، 
السيما في مجال االقتصاد األخضر، 
املغرب  أن  على  أخــنــوش،  شــدد  حيث 
تــمــكــن مـــن بـــلـــوغ الــــريــــادة فـــي مــجــال 

الطاقات املتجددة جهويا.
وأشــــــــــار رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة إلــــى 
الـــعـــنـــايـــة الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
وتشجيع  االستثمار،  مناخ  لتحسني 
وتـــــســـــهـــــيـــــل جــــــــــذب االســــــتــــــثــــــمــــــارات 
األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة، لــتــشــكــل رافــعــة 
الوطني،  االقتصاد  إلنعاش  أساسية 
االستثمار  «ميثاق  اعتماد  خالل  من 

الجديد».
بلجيكا  بــمــوقــف  أخـــنـــوش  ونــــوه 

والذي  الوطنية،  القضية  بخصوص 
الذاتي،  الحكم  مقترح  أن  فيه  تعتبر 
املــقــدم مــن طـــرف املــغــرب ســنــة 2007، 
هو أساس جيد لحل مقبول من لدن 
األطــــــراف املــعــنــيــة، الفــتــا إلــــى أهــمــيــة 
ذات  القضايا  حول  التعاون  مواصلة 
االهـــتـــمـــام املـــشـــتـــرك، عـــلـــى املــســتــوى 
مـــتـــعـــدد األطــــــــراف وداخـــــــل الــهــيــئــات 

الدولية.
وجـــــــــــدد الـــــــطـــــــرفـــــــان، فـــــــي خــــتــــام 
باللجنة  الــرقــي  فــي  إرادتــهــمــا  اللقاء، 
الــعــلــيــا املــخــتــلــطــة لــلــشــراكــة املــغــربــيــة 
اجتماع  لعقد  وسعيهما  البلجيكية، 

لها في الرباط خالل سنة 2023.

  < األحداث المغربية

اســتــقــبــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
راشــــــيــــــد الــــطــــالــــبــــي الــــعــــلــــمــــي، بــــدايــــة 
األســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، وفـــــــدا هــــامــــا مــن 
جــمــهــوريــة األورغــــــــواي، يــضــم أعــضــاء 
عن مجلسي الكونغرس ومشرفني على 
قــطــاعــات حــكــومــيــة إلـــى جــانــب فاعلني 
نائب  برئاسة  وتجاريني،  اقتصاديني 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، كــانــديــنــي 
أســتــســيــانــو، الــــذي يــقــوم بـــزيـــارة عمل 
لـــلـــمـــغـــرب لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي فـــعـــالـــيـــات 
املــنــتــدى االقــتــصــادي األورومــتــوســطــي 
والــخــلــيــجــي لـــبـــرملـــان الـــبـــحـــر األبـــيـــض 
املـــتـــوســـط الــــــذي ســيــحــتــضــنــه مــجــلــس 
 7 يــومــي  مــراكــش  بمدينة  املستشارين 

و8 دجنبر الجاري.
وتـــــنـــــاولـــــت املــــبــــاحــــثــــات مـــســـتـــوى 
العالقات الثنائية بني البلدين، وأدوار 
الــديــبــلــومــاســيــة الــبــرملــانــيــة لــتــوضــيــح 
جديدة  صفحة  وفتح  واملــواقــف  الــرؤى 
بـــــني املـــــغـــــرب واألوروغــــــــــــــــواي قـــوامـــهـــا 
احـــــتـــــرام الـــــوحـــــدة الـــتـــرابـــيـــة وســــيــــادة 
الــــــدول، كــمــا عــبــر الـــطـــرفـــان عـــن أهــمــيــة 
املــغــرب لـــألورغـــواي كــبــوابــة ألفــريــقــيــا، 
واألروغـــــــــــــواي لـــلـــمـــغـــرب كـــبـــوابـــة عــلــى 

أمريكا الجنوبية.
وقــــــدم راشــــيــــد الـــطـــالـــبـــي الــعــلــمــي، 
شـــكـــره ألســـتـــســـيـــانـــو والـــــوفـــــد املـــرافـــق 
لــــــه، عـــلـــى الــــــزيــــــارة الــــتــــي مـــــن شــأنــهــا 
الحوار  وتعزيز  النظر  وجهات  تقريب 
الــبــرملــانــي املــشــتــرك، وتــوضــيــح الـــرؤى 

واملواقف.
وشـــدد وفـــد جــمــهــوريــة األورغــــواي 
املاضي  مخلفات  تجاوز  ضــرورة  على 
وبـــــــنـــــــاء عـــــــالقـــــــات جـــــــديـــــــدة قــــوامــــهــــا 
الــتــعــاون واالحـــتـــرام املــتــبــادل لــســيــادة 
ووحــــــدة الـــــــدول، مـــشـــدديـــن عــلــى أنــهــم 
ســـيـــعـــمـــلـــون مـــــن خــــــالل هــــــذه الـــــزيـــــارة 
وأخرى مستقبال، ومن خالل مجموعة 
الــصــداقــة الــبــرملــانــيــة، عــلــى الــتــأســيــس 
لــعــالقــات جــديــدة بــني الــبــلــديــن، وأنــهــم 
لعقد  الحالية  زيــارتــهــم  سيستثمرون 
لقاءات وجلسات عمل وزيارات تقربهم 
أكــثــر مـــن املـــغـــرب ونــمــوذجــه الــتــنــمــوي 
يتعلق  فيما  الــحــقــائــق  عــلــى  والـــوقـــوف 
تشهده  ومــا  الــتــرابــيــة  الــوحــدة  بقضية 

األقاليم الجنوبية من طفرة تنموية.

وزيـرخارجيـة روسيـا باملغـرب 

الربـاط وبروكسيـل.. مباحثـات ثنائيـة

املغرب واألروغواي.. دعوة إلى عالقات جديدة



البـذالت السـوداء تـعـود إلـى احملاكـم

الجماعات.. عجز في املداخيل
بسبب االمتناع عن أداء الضرائب

  < سعيد لقلش

كـــشـــف وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة، عــبــد 
الوافي لفتيت، خالل جلسة األسئلة 
الــشــفــويــة بــمــجــلــس املــســتــشــاريــن، 
لــيــوم الــثــالثــاء 6 دجــنــبــر الــجــاري، 
تــعــانــي  الـــتـــرابـــيـــة  الـــجـــمـــاعـــات  أن 
مــــن عـــجـــز بـــنـــيـــوي فــــي مــداخــيــلــهــا 
منها،  أســبــاب  لعدة  وميزانياتها، 
موضحا  الجبائية،  العدالة  غياب 
يمتنعون  املـــواطـــنـــني  مـــن  عــــددا  أن 
هناك  إن  حيث  الــضــرائــب،  أداء  عــن 
دفعوا  أن  لهم  يسبق  لــم  أشخاصا 
أيــــــة ضـــريـــبـــة ســــــــواء الـــنـــظـــافـــة أو 
الـــســـكـــن، ومــنــهــم مـــن يــســتــفــيــد من 
النفايات  وجمع  العمومية  اإلنـــارة 
وغيرها من الخدمات التي تقدمها 
الجماعات، في حني أنه لم يسبق له 
أن أدى أية ضريبة، مضيفا أن األمر 
ليس يتعلق بقلة من املواطنني بل 

هم أغلبية.
مـــعـــرض  فـــــي  لـــفـــتـــيـــت،  وأورد 
األســبــاب،  مــن  مجموعة  مــداخــلــتــه، 
مـــن بــيــنــهــا عــــدم تـــوفـــر الــجــمــاعــات 
على أطر وإمكانيات لتقديم أحسن 
خــدمــة فــي املــجــال الــجــبــائــيــة، الفتا 
إلـــــى أن هـــنـــاك جـــمـــاعـــات اعــتــمــدت 
إدارة جــبــائــيــة مــن الـــطـــراز الــعــالــي، 
وحــــقــــقــــت نــــتــــائــــج مــــهــــمــــة، داعــــيــــا 
الجماعات، خصوصا املدن الكبرى 
إدارة  عـــلـــى  الـــتـــوفـــر  ضـــــــرورة  إلـــــى 
جبائية تساعد في تنمية املداخيل، 
مشددا على ضرورة أن تكون هناك 
عــدالــة جــبــائــيــة بــني كــل املــواطــنــني، 
املواطنني  مــن  هناك  أن  إلــى  مشيرا 
من يدفعون ضرائب أكثر، في حني 
تــجــد مــواطــنــي جــمــاعــات أخــــرى ال 

يؤدونها.
وتــــحــــدث وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة عــن 
حـــصـــة الــــجــــمــــاعــــات الــــتــــرابــــيــــة مــن 

الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة، 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا 
لتقسيم  جـــديـــدة  طــريــقــة  اعــتــمــدت 
هـــــــذه الــــحــــصــــة عــــلــــى الـــجـــمـــاعـــات 
الــتــرابــيــة، وفــقــا لــعــدة مـــؤشـــرات لم 
يــكــشــف عـــنـــهـــا، مـــوضـــحـــا أن هـــذه 
الــــطــــريــــقــــة الـــــجـــــديـــــدة أظــــــهــــــرت أن 
الرفع  إلــى  تحتاج  جــمــاعــات  هــنــاك 
مـــن حــصــة الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة 
املــــضــــافــــة فــــي مـــقـــابـــل تــخــفــيــضــهــا 
لفائدة جماعات أخرى، مضيفا أنه 
تقرر االعتماد على منهجية جديدة 

ســتــمــكــن مــــن الـــرفـــع 
من حصة الجماعات 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــى 
أقــــــل حـــصـــة إلــــــى أن 
تــصــل إلــــى مــســتــوى 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــتــــي 
تـــحـــصـــل عـــلـــى أكـــبـــر 
حــــصــــة، مـــــؤكـــــدا أنـــه 
خالل السنة املاضية 
عـــــــجـــــــزت عــــــــــــدد مـــن 
الــجــمــاعــات عـــن أداء 

املكلفة،  للشركات  النظافة  واجبات 

وهـــو مـــا دفـــع بـــالـــوزارة 
إلى صرف تسبيق لهذه 
الـــجـــمـــاعـــات بـــمـــقـــدار 3 
مــــاليــــيــــر درهــــــــــم، وذلـــــك 
لــــلــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
لـــــــشـــــــركـــــــات الـــــنـــــظـــــافـــــة 
حـــتـــى ال تـــتـــوقـــف هـــذه 
الـــــخـــــدمـــــات خـــصـــوصـــا 

باملدن الكبرى. 
وبـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــوص 
الـــــــتـــــــدابـــــــيـــــــر املـــــتـــــخـــــذة 
لــتــجــاوز هـــذا املــشــكــل أشــــار لفتيت 

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وضـــــــــــع  إلـــــــــــى 
واألداء  لـــإلقـــرار  الــتــنــظــيــمــي  اإلطـــــار 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــني لـــلـــرســـوم الــتــرابــيــة، 
مندمج  معلوماتي  نــظــام  واعــتــمــاد 
لتدبير مداخيل جبايات الجماعات 
حــول  تعليمية  وإصـــــدار  الــتــرابــيــة، 
املتعلق  رقم 47-06  القانون  تطبيق 
بجبايات الجماعات الترابية، تروم 
عـــــرض الـــتـــعـــديـــالت املــــدرجــــة بــهــذا 
تسهيل  وكـــــذا  بــتــفــصــيــل،  الـــقـــانـــون 
بها  املتعلقة  التطبيقية  اإلجـــراءات 
مـــع تــبــيــان اإلجــــــــراءات الـــتـــي يجب 

اتخاذها من أجل تنفيذها.
بـــــاملـــــقـــــابـــــل تــــــبــــــرز عـــــــــدم قـــــــدرة 
الــتــجــار عــلــى الــوفــاء بــمــا تــراكــم من 
مـــســـتـــحـــقـــات مــــرتــــبــــطــــة بـــضـــرائـــب 
ورســـوم الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة بفعل 
وتسوية  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
الــبــاقــي اســتــخــالصــه فــي مــا يتعلق 
بهذا الــنــوع مــن الــضــرائــب، وهــو ما 
دفع عبد الوافي لفتيت إلى التأكيد 
بـــــادرت  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  عـــلـــى 
إلــــى مـــواكـــبـــة الـــجـــمـــاعـــات الــتــرابــيــة 
ملــواجــهــة اآلثــــــار الــســلــبــيــة املــتــرتــبــة 
عـــن حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة، من 
خــــالل تــوجــيــه عــــدد مـــن الــــدوريــــات 
العماالت  وعمال  الجهات  والة  إلــى 
وعماالت املقاطعات وأقاليم اململكة 
ورؤســــــــــــــاء مــــجــــالــــس الــــجــــمــــاعــــات 
الــتــرابــيــة، مــبــرزا أن الـــــوزارة عملت 
اآلجال  مالءمة  إمكانية  إتاحة  على 
القانونية إليــداع اإلقــرارات أو ألداء 
املستحقة  واألتــاوى  الرسوم  بعض 
لفائدة الجماعات، ال سيما الرسوم 
املــــــفــــــروضــــــة عــــلــــى شــــغــــل األمــــــــالك 
الجماعية مؤقتا، فضال عن إمكانية 
الواجب  أو  املــؤداة  املبالغ  تخفيض 
أداؤهــــا عــن كـــراء املــرافــق العمومية 
األســـــــواق  ســـيـــمـــا  وال  الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
األســبــوعــيــة واملــســابــح واملـــرابـــد من 

طرف املعنيني باألمر. 
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 تعاني الجماعات الترابية من عجز بنيوي في مداخيلها وميزانياتها، بسبب امتناع عدد من المواطنين عن أداء الضرائب، 
المتعلقة بالنظافة أو السكن، واالستفادة من اإلنارة العمومية وجمع النفايات وغيرها من الخدمات التي تقدمها 

الجماعات، وذلك جراء عدم توفرها على أطر وإمكانيات لتقديم أحسن خدمة في المجاالت الجبائية. 
منحة استثنائية 
ملوظفي الشرطة

  < سميرة فرزاز
 

قـــرر املــديــر الــعــام لــألمــن الوطني 
صرف منحة مالية استثنائية برسم 
ســنــة 2022 لــفــائــدة جــمــيــع مــوظــفــات 
بمختلف  الــوطــنــي،  األمـــن  ومــوظــفــي 
والذين  الوظيفية،  وأسالكهم  رتبهـم 
يــــعــــمــــلــــون فــــــي مــــخــــتــــلــــف املــــصــــالــــح 
املــركــزيــة والـــقـــيـــادات الــجــهــويــة على 

امتداد التراب الوطني. 
ولـــــهـــــذا الـــــغـــــرض، أصـــــــدر املـــديـــر 
الــعــام لــألمــن الــوطــنــي، عــبــد اللطيف 
حـــــــمـــــــوشـــــــي، مـــــــــذكـــــــــرة مــــصــــلــــحــــيــــة 
املــالــيــة  املــنــحــة  هـــذه  بتعميم  تــقــضــي 
االســتــثــنــائــيــة عــلــى مــجــمــوع موظفي 
األمـــــــــــن الــــــوطــــــنــــــي، الـــــــذيـــــــن يــــنــــاهــــز 
عــــددهــــم أكــــثــــر مــــن 70 ألــــــف مــوظــف 
للمجهودات  تقديرا  وذلــك  وموظفة، 
الـــتـــي يــبــذلــونــهــا فـــي مـــجـــال حــمــايــة 
أمــــــــن املـــــواطـــــنـــــني وضــــــمــــــان ســـالمـــة 
مــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم، وتـــــدعـــــيـــــمـــــا أيــــضــــا 
ألوضــاعــهــم األســـريـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وتــحــفــيــزا لــهــم كــذلــك عــلــى مــزيــد من 

التفاني في خدمة املنفعة العامة.
املالية  املنحة  هــذه  صــرف  ويأتي 
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي ســــيــــاق الـــحـــرص 
عـــلـــى تــشــجــيــع مـــوظـــفـــات ومــوظــفــي 
األمـــــن الـــوطـــنـــي عــلــى بــــذل مـــزيـــد من 
الـــتـــضـــحـــيـــات لـــخـــدمـــة قـــضـــايـــا أمـــن 
تجسد  أنها  كما  واملواطنني،  الوطن 
الكبيرة  ملجهوداتهم  البالغ  التقدير 
وتـــجـــنـــدهـــم الـــــدائـــــم لـــضـــمـــان األمـــــن 

وصون النظام العام
املصالح  تــشــرع  أن  املــرتــقــب  ومـــن 
األمـــــنـــــيـــــة فــــــي صــــــــرف هــــــــذه املـــنـــحـــة 
االســتــثــنــائــيــة مـــن مــيــزانــيــة املــديــريــة 
الـــعـــامـــة لـــألمـــن الـــوطـــنـــي فــــي األيـــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة لــــفــــائــــدة جــمــيــع 

واملوظفني. املوظفات 
ومــــــن الــــــضــــــروري اإلشــــــــــارة إلـــى 
أن املـــديـــريـــة الــعــامــة لــألمــن الــوطــنــي 
حـــــــرصـــــــت، خـــــــــالل الــــــســــــت ســـــنـــــوات 
األخـــــيـــــرة، عـــلـــى صـــــرف هـــــذه املــنــحــة 
املــالــيــة االســتــثــنــائــيــة، بــشــكــل دوري 
عــنــد نــهــايــة كــل ســنــة، وذلـــك توطيدا 
منها للدعم االجتماعي املقدم ألسرة 
األمــــن الــوطــنــي، وتــحــفــيــزا لــهــم على 

مزيد من البذل والعطاء.   

 خالل السنة الماضية 
عجزت عدد من 

الجماعات عن أداء 
واجبات النظافة 

للشركات المكلفة، 
وهو ما دفع بالوزارة 

إلى صرف تسبيق 
لهذه الجماعات بمقدار 
3 ماليير درهم، وذلك 

للوفاء بالتزاماتها 
لشركات النظافة

صيد الكامريا

  < الكبيرة ثعبان

  احتضن فندق البساتني ببني مالل، يوم السبت 3 دجنبر الجاري، حفل تخرج املتطوعني الجدد عن 
هيئة السالم األمريكية،  بمناسبة استكمالهم تدريبا لغويا وثقافيا مكثفا دامت مدته 11 أسبوعا.

الحفل ترأسه خطيب الهبيل، والي جهة بني مالل خنيفرة، وحضره سفير الواليات املتحدة األمريكية 
باململكة املغربية ورئيسة هيئة السالم األمريكية والكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع 
الشباب ـ  ومدير التواصل والشؤون القانونية بقطاع الشباب واملدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة بني 

مالل خنيفرة.

  < األحداث المغربية

 أوقفت فرقة الشرطة القضائية 
بكلميم، بناء على معلومات دقيقة 
وفــرتــهــا مــصــالــح املـــديـــريـــة الــعــامــة 
ملــراقــبــة الــتــراب الــوطــنــي، زوال أول 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، خــمــســة أشــخــاص 
تتراوح أعمارهم بني 24 و44 سنة، 
يـــشـــكـــل أحــــدهــــم مــــوضــــوع مـــذكـــرة 
بــحــث عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي من 
أجل تنظيم الهجرة غير املشروعة، 
وذلـــــك لــالشــتــبــاه فـــي تــورطــهــم في 
قــضــيــة تــتــعــلــق بــالــتــهــريــب الــدولــي 

للمخدرات.
وذكـــــر بــــالغ لــلــمــديــريــة الــعــامــة 
لــألمــن الــوطــنــي أنــــه جــــرى تــوقــيــف 
املــشــتــبــه فــيــهــم فـــي عــمــلــيــات أمنية 
جـــــرى تــنــفــيــذهــا بـــحـــي «الـــرحـــمـــة» 
تــســفــر  أن  قـــبـــل  كـــلـــمـــيـــم،  بـــمـــديـــنـــة 
بمنطقة  املنجزة  التفتيش  عمليات 
خـــــــالء تــــقــــع بـــالـــجـــمـــاعـــة الــــقــــرويــــة 
«السبويا»، التي تبعد بحوالي 50 
سيدي  مدينة  اتــجــاه  فــي  كيلومتر 
إفني، عن حجز 55 رزمة بلغ وزنها 
كيلوغراما  و120  طــنــني  اإلجــمــالــي 
مــن مــخــدر الــشــيــرا املــعــدة للتهريب 

الدولي.
وأضـــــــــــــاف املـــــــصـــــــدر ذاتـــــــــــه أن 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش املــــنــــجــــزة فــي 

إطــــار هـــذه الــقــضــيــة أســـفـــرت أيــضــا 
عـــــن حـــجـــز قــــــــارب مـــطـــاطـــي مـــــزود 
بـــمـــحـــركـــني بــــحــــريــــني، ومـــجـــمـــوعـــة 
املالحة  فــي  املستعملة  املــعــدات  مــن 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، عــــــبــــــارة عــــــن بـــوصـــلـــة 
املــواقــع،  لتحديد   «GPS» وجــهــازي 
نقالة  هــواتــف  حجز  إلــى  باإلضافة 
لـــــالتـــــصـــــال بــــاســــتــــعــــمــــال األقـــــمـــــار 
االصطناعية، فضال عن حجز مبلغ 
عائدات  من  كونه  في  يشتبه  مالي 

ترويج املخدرات.
وأشـــــــــــار الــــــبــــــالغ إلــــــــى أنــــــــه تــم 
االحـــتـــفـــاظ بــاملــشــتــبــه فــيــهــم تــحــت 
تـــدبـــيـــر الـــحـــراســـة الـــنـــظـــريـــة، رهـــن 
إشـــــارة الــبــحــث الــــذي تــشــرف عليه 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة املــخــتــصــة، وذلـــك 
املحتملة  االمتدادات  باقي  لتحديد 
لــــهــــذا الــــنــــشــــاط اإلجـــــــرامـــــــي، وكـــــذا 
تــحــديــد كـــافـــة األفــــعــــال اإلجـــرامـــيـــة 

املنسوبة للمعنيني باألمر.
حسب  العملية،  هـــذه  وتــنــدرج 
بـــــــــالغ املــــــديــــــريــــــة الـــــعـــــامـــــة لــــألمــــن 
الـــوطـــنـــي، فــــي ســـيـــاق املـــجـــهـــودات 
التي  واملــتــواصــلــة،  املكثفة  األمــنــيــة 
تــبــذلــهــا مــصــالــح املـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــألمــن الــوطــنــي واملـــديـــريـــة الــعــامــة 
ملكافحة  الــوطــنــي،  الـــتـــراب  ملــراقــبــة 
شبكات التهريب الدولي للمخدرات 

واملؤثرات العقلية. 

   <  سعيد لقلش

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي 
لفتيت، خالل جلسة األسئلة الشفوية 
الثالثاء  ليوم  املستشارين،  بمجلس 
6 دجــنــبــر الــــجــــاري، أن حــصــيــلــة 17 
للتنمية  الوطنية  املــبــادرة  مــن  سنة 
ماي   18 فــي  انطلقت  التي  البشرية، 
ألفا   68 مجموعه  مــا  أنــجــزت   ،2004
و500 مــشــروع ونــشــاط فــي املــراحــل 
الثالثة، مشيرا إلى أن ورش املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية حقق نقلة 
نــوعــيــة إلـــى حـــدود الــيــوم، مــن خــالل 
الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــوانـــب الـــالمـــاديـــة 
للرأسمال البشري، وتوجيه البرامج 
لــــلــــنــــهــــوض بـــــالـــــرأســـــمـــــال الـــبـــشـــري 
لألجيال الصاعدة، ودعم الفئات في 
وضــعــيــة صــعــبــة، وكــــذا إطــــالق جيل 
لفرص  الخالقة  املــبــادرات  مــن  جديد 

الشغل واملدرة للدخل.
هذا  أن  الحكومي  املسؤول  وأكد 
الـــــورش املــلــكــي أنــجــز خـــالل املــرحــلــة 
مجموعه  مــا   (2023  2019-) الثالثة 
بينها  مــن  ونــشــاط،  مــشــروع   25500
لــلــتــعــلــيــم  مـــبـــرمـــجـــة  وحـــــــــدة   8000
بـــ10.5  يقدر  إجمالي  بمبلغ  األولـــي، 
منجزات  بلغت  فيما  درهم.  مليارات 
 (2010-2005) األولـــــــــى  املـــرحـــلـــتـــني 
 43 حــوالــي   ،(2018-2011) والــثــانــيــة 
ألــــف مـــشـــروع ونـــشـــاط بــمــبــلــغ مــالــي 

درهــــــم،  مـــلـــيـــار  قــــــــدره 43  إجــــمــــالــــي 
ســـاهـــمـــت فـــيـــه املـــــبـــــادرة بـــــــ28 مــلــيــار 

درهم.
وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
أن  املستشارين  أمــام  جوابه  معرض 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
خـــــالل مــرحــلــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، تــســيــر 
بــاعــتــمــاد ســيــاســة الـــقـــرب الــهــادفــة 
لـــــلـــــنـــــهـــــوض بـــــــــأوضـــــــــاع الــــســــاكــــنــــة 
املـــعـــوزة مـــن جــهــة أولـــــى، وإلــــى رفــع 
البشرية  للتنمية  الكبرى  التحديات 
بــمــا يــمــكــن األجــــيــــال الـــصـــاعـــدة من 
ناحية  من  املجتمع  في  دورهــا  لعب 
املبذولة  الجهود  أن  مضيفا  ثانية، 
والـــتـــعـــبـــئـــة الـــقـــويـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
املـــــبـــــادرة خـــــالل املـــرحـــلـــتـــني األولـــــى 
والــثــانــيــة، مــكــنــت مـــن بــلــوغ املــغــرب 
الرتبة الثالثة عامليا ضمن تصنيف 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي ألحــــســــن الـــبـــرامـــج 
واملـــــبـــــادرات االجــتــمــاعــيــة الـــهـــادفـــة، 
للمباردة  الرئيسة  بــاألهــداف  مذكرا 
الوطنية للتنمية البشرية، واملتمثلة 
فــــــي «صـــــيـــــانـــــة كــــــرامــــــة املــــواطــــنــــني 
وتحسني ظروف عيشهم» من خالل 
يــتــعــلــق  األول  بـــرنـــامـــجـــني،  تــنــفــيــذ 
بــــتــــدارك الـــخـــصـــاص عــلــى مــســتــوى 
الــــبــــنــــيــــات الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات 
األقل  الترابية  باملجاالت  األساسية 
بمواكبة  يتعلق  والــثــانــي  تــجــهــيــزا، 

األشخاص في وضعية هشاشة.  

 من الحريك إلى 
تهريب اخملدرات

حصيلة ١٧ سنة 
للمبادرة الوطنية 

إنجاز 68 ألف مشروع ونشاط في إطار التنمية البشرية حجز طنين من الشيرا بكلميم

رقم

243000
   < األحداث المغربية

الفوارق  تقليص  برنامج  عن  حديثه  خــالل   
بالبرملان،  القروي  بالوسط  واالجتماعية  املجالية 
قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة، عــبــد الــوافــي لفتيت، إنـــه تم 
اســـتـــهـــداف ألــــف و66 جــمــاعــة تـــرابـــيـــة بــالــوســط 
قــروي،  طابع  ذي  مــركــزا  واستفاد 142  الــقــروي، 
تــعــرف  حـــضـــري  طـــابـــع  ذات  جـــمـــاعـــة  وكــــــذا 59 
الــقــرويــة،  للساكنة  منتظمة  وتــفــاعــالت  تــدفــقــات 
مشيرا إلى أنه تم خلق أزيد 103 ماليني يوم عمل، 

و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضــــاف الـــوزيـــر أن عـــدد الــجــمــاعــات، التي 
تــحــســنــت وضــعــيــتــهــا فـــي مـــا يــخــص الــكــهــربــاء 
ــقــرويــة، بــلــغ 4118 جــمــاعــة، فــي حــني بــلــغ عــدد  ال
الجماعات التي تحسنت وضعيتها في ما يخص 

التزود باملاء الصالح للشرب 418 جماعة.

محامو البيضاء وعدد من المدن ينهون االحتجاج

  <  محمد عارف

في  البيضاء،  بالدار  املحامني  هيئة  أعلنت 
بـــالغ أعــقــب اجــتــمــاعــا لــهــا، عــن تعليق مقاطعة 
الجلسات واإلجراءات والصناديق، والعودة إلى 

استئناف العمل، ابتداء من أول أمس الثالثاء. 
بعد  اعتيادي،  بشكل  العمل  وتيرة  وعــادت 
ارتباك وتوقف في اآلونة األخيرة بعد قرار هيئة 
الــعــاصــمــة االقــتــصــاديــة وقــــف اإلضـــــــراب، الـــذي 
احتجاجا  املاضي،  نونبر  شهر  منذ  فيه  دخلو 
عـــلـــى اإلجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة، الـــتـــي جـــــاء بــهــا 

مشروع قانون املالية للسنة الجديدة.
جمع  الـــذي  اللقاء  عقب  الهيئة  قـــرار  ويــأتــي 
مــمــثــلــيــهــا بـــوزيـــر الـــعـــدل عــبــد الــلــطــيــف وهــبــي، 
اإلثنني املاضي، والذي اعتبرت أنه حقق مكاسب 

ملختلف املحامني.
ومـــقـــابـــل تــعــلــيــق اإلضــــــــراب، أعـــلـــن مــحــامــو 
الدار البيضاء، الذين سبق وأن غــادروا جمعية 
املفاوضات  في  االستمرار  عن  املحامني،  هيئات 
حول امللفات العالقية مع وزارة العدل والسلطة 
القضائية ووزارة املالية. وكانت بدورها العديد 
مـــن هــيــئــات املــحــامــني بـــعـــدد مـــن املـــــدن الــكــبــرى 
هــيــئــة مــراكــش والـــربـــاط والــقــنــيــطــرة قــد أعلنت 
خالل األيــام املاضية عن تعليق شلها للمحاكم 

واستئناف العمل، ومن ذلك
لعملهم،  املحامني  استئناف  تــوالــي  ويــأتــي 
بعد الــلــقــاءات والــحــوار مــع الحكومة، واالتــفــاق 
التي  والقضايا  للقوانني  املشترك  التدبير  على 
تهم املــهــنــة، وكـــذا مــراجــعــة الــتــدابــيــر الضريبية 

الجديدة.

املغرب»  املحامني  هيئات  «جمعية  وكشفت 
في بالغ لها عن مخرجات لقاء يوم الجمعة (2 
دجنبر) مع الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 
واملدير  لقجع،  فوزي  بامليزانية،  املكلف  واملالية 
الــعــام إلدارة الــضــرائــب، ومــســؤولــني مــركــزيــني، 
وبعض أعضاء اللجنة املنتدبة من طرف مكتب 

الجمعية وبعض النقباء املمارسني.
وأوضـــــحـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة، فــــي بـــــالغ لــــهــــا، أن 
االجتماع انكب على دراسة املذكرة الكتابية التي 
تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية إلى الحكومة 
بـــشـــأن املــقــتــضــيــات الــضــريــبــيــة الـــتـــي تصمنها 
خفض  على  االتفاق  وتم  املالية.  قانون  مشروع 
مبلغ الدفعة املقدمة على الحساب من 300 درهم 
إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، 
استخلصت  الــتــي  الــقــضــايــا  عــلــى  األداء  وقــصــر 

عنها أتعاب استنادا على تصريح املحامي.
كما نص االتفاق على منح الخيار للمحامي 
والطعون  املــقــاالت  تقديم  عند  الــدفــعــة  أداء  بــني 
والــنــيــابــات واملـــــــؤازرات أو أدائـــهـــا قــبــل انــصــرام 
الشهر املوالي للسنة املحاسبية التي فتح فيها 
بها  يدلي  التي  الالئحة  على  بناء  والــكــل  امللف 

املحامي.
ومن النقط الواردة في البالغ كذلك استفادة 
املحامني املمارسني غير املتوفرين على تعريف 
ضريبي، الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 
الجاري، من عفو ضريبي عن السنوات املاضية. 
وتـــم االتــفــاق عــلــى إعــفــاء املسجلني الــجــدد لــدى 
إدارة الــضــرائــب مــن الــدفــع املــقــدم على الحساب 
والــرســم املــهــنــي ملـــدة 5 ســنــوات و3 ســنــوات من 

الحد األدنى للضريبة على الدخل.  



مجموعة هوملاركوم تستحوذ على «مصرف املغرب»
بعد أشهر من اإلعالن عن الصفقة وبعد الحصول على التراخيص القانونية والتنظيمية 

  < األحداث المغربية

مائة  مغربيا  يصبح  املــغــرب  مــصــرف 
الفرنسة  الشركة  احتكار  وينهي  املائة  في 
«القرض الفالحي» لهذه املؤسسة املصرفية 
التي دخلت السوق املغربية لعقود ليصبح 
اململوكة  هــوملــاركــوم  مــجــمــوعــة  ملكية  فــي 
لــعــائــلــة بـــنـــصـــالـــح. اســـتـــحـــواذ املــجــمــوعــة 
عــلــى املـــصـــرف يـــأتـــي أشـــهـــرا بــعــد اإلعــــالن 
عـــن نــيــتــهــا فـــي دخـــــول عـــالـــم األبـــنـــاك ومــن 
قطاعات  تشمل  الــتــي  أنشطتها  تنويع  تــم 
كــثــيــرة. وكــانــت هــوملــاركــوم قــد أكـــدت أنها 
الشروط  جميع  تفعيل  من  االنتهاء  تنتظر 
الــقــانــونــيــة والـــتـــراخـــيـــص الـــخـــاصـــة بــهــذه 
العملية، على أن يعقب ذلك اندماج مصرف 
مجموعة  ضمن  التابعة  والشركات  املغرب 

عائلة بنصالح.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت مجموعة 
هــــوملــــاركــــوم فــــي بـــــالغ لـــهـــا عــمــمــتــه أمـــس 
 Créditو هــوملــاركــوم  مجموعة  أن  األربــعــاء 
العملية،  مــن  األول  الــشــطــر   Agricole S.A
الــــتــــي تـــتـــمـــثـــل فـــــي اســـــتـــــحـــــواذ مــجــمــوعــة 
هوملاركوم على 63.7 في املائة من الحصص 
اململوكة من قبل .Crédit Agricole S.A في 
العملية  هــذه  وتــأتــي  املــغــرب.  مصرف  بنك 
بعد الحصول على التراخيص التنظيمية 
املطلوبة وفقا للجدول الزمني املعلن عنه. 

 Crédit Agricoleو هوملاركوم  ووقعت 
تـــؤكـــد  نــــهــــائــــيــــة  ســــــنــــــدات  اتــــفــــاقــــيــــة   S.A
 Crédit االســـتـــحـــواذ عــلــى إجــمــالــي حــصــة
أي  املــــغــــرب،  مـــصـــرف  فـــي   .Agricole S.A
من  هــوملــاركــوم  مجموعة  قبل  مــن   ،%78،7
 Holmarcom الـــقـــابـــضـــة،  شــركــتــهــا  خـــــالل 
وشــركــتــهــا   ،(Finance Company (HFC

التابعة أطلنطاسند للتأمني.
ويــغــطــي اســـتـــحـــواذ هـــوملـــاركـــوم على 
 Crédit Agricole لشركة  اململوكة  األســهــم 
الـــبـــدايـــة   فـــــي  املـــــغـــــرب  مــــصــــرف  فـــــي   .S.A
 HFC 63،7% من رأس املال (%50.9 لشركة
لــلــتــأمــني)  أطــلــنــطــاســنــد  لــشــركــة  و%12،8 
ووفـــقـــا لـــاللـــتـــزامـــات الـــتـــي تـــم الــتــعــهــد بها 
شركة  ستبقى  التحويل،  اتفاقية  بموجب 
Crédit Agricole S.A. في رأس مال الشركة 
إلــى  ستنتقل  والـــتـــي  تـــبـــلـــغ%15(  (بــحــصــة 

هوملاركوم بعد فترة 18 شهرا.

ووفـــــقـــــا لـــلـــتـــشـــريـــع املــــعــــمــــول بـــــه فــي 
االستحواذ  هذا  على  املوافقة  تمت  املغرب، 
مــن قــبــل بــنــك املــغــرب الـــذي مــنــح ترخيصا 
على  العملية  حصلت  كــمــا  للبنك.  جــديــدا 
موافقة الجهات املختصة، أال وهي مجلس 
املنافسة والهيئة املغربية لسوق الرساميل 

ومكتب الصرف.
بــني  اتـــفـــاقـــيـــة  أول  تـــوقـــيـــع  وبــــمــــجــــرد 
بـــدأ   Crédit Agricole SAو هــــوملــــاركــــوم 
لالستقاللية  للتحضير  الــعــمــل  الــطــرفــان 
الــكــامــلــة لــلــبــنــك قــبــل االنـــســـحـــاب الــنــهــائــي 

للمجموعة املصرفية الفرنسية.
وفي تعليق له على هذه العملية، عبر 
مــحــمــد حــســن بـــن صـــالـــح، الــرئــيــس املــديــر 
الــعــام ملــجــمــوعــة هـــوملـــاركـــوم، عــن ســعــادتــه 
ضمن  املــغــرب  مــصــرف  بــشــركــة  بالترحيب 
مجموعة هوملاركوم، مضيفا أنه سعيد بأن 

هوملاركوم  مجموعة  تتمكن 
مـــــن مــــواصــــلــــة تـــطـــويـــر بــنــك 
يـــتـــمـــتـــع بــــأســــاســــيــــات قـــويـــة 
وبـــإمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة. وأكـــد 
بـــنـــصـــالـــح أنــــهــــم يــخــطــطــون 
لـــدفـــع تــغــيــيــر تـــدريـــجـــي، مع 
التجارية  الدينامية  تسريع 
وتـــــــحـــــــول الــــــبــــــنــــــك، لـــجـــعـــلـــه 
مبتكرة  حديثة  مالية  هــيــأة 
ومــلــتــزمــة بــخــدمــة املــواطــنــني 
أجل  من  الوطنية  والشركات 

تنمية مستدامة ومسؤولة.
وســــيــــعــــتــــمــــد املــــســــاهــــم 
الجديد، لتفعيل رؤيته، على 
فريق  وتقوية  البنك  مواهب 
ذات  بـــأطـــر  الـــحـــالـــي  اإلدارة 

دينامية جديدة.

بالحكامة،  يتعلق  فيما 
الهيكل  عــلــى  الــحــفــاظ  ســيــتــم 
الــحــالــي مـــع مــجــلــس مــراقــبــة 
ويــــــــرأس  إدارة.  ومــــجــــلــــس 
حسن  محمد  املراقبة  مجلس 
بن صالح. في حني تم إسناد 
منصب رئيس مجلس اإلدارة 
إلـــــــى عــــلــــي بــــنــــكــــيــــران، الـــــذي 
انـــضـــم إلـــــى مـــصـــرف املـــغـــرب 
القطاع  في  مثبتة  خبرة  بعد 

البنكي باملغرب. 
مجموعة  وقــعــت  وكــانــت 
«هــــــوملــــــاركــــــوم» واملـــجـــمـــوعـــة 
الــبــنــكــيــة الــفــرنــســيــة «الــقــرض 
الفالحي» شهر أبريل املاضي 
اتــــــفــــــاقــــــا يــــقــــضــــي بــــاقــــتــــنــــاء 
فرعها  فــي  املــائــة  فــي  الــبــالــغــة 78  حصتها 

املــغــربــي «مــصــرف املـــغـــرب». ويــخــضــع هــذا 
االستحواذ للتراخيص التنظيمية املعمول 

بها في املغرب.
وقـــــــــال الـــــبـــــالغ املـــــشـــــتـــــرك، الـــــــــذي كــــان 
تعميميا، أن محمد حسن بنصالح، الرئيس 
املدير العام لهوملاركوم وكسافيي موسكا، 
املــــديــــر الــــعــــام املـــنـــتـــدب لـــلـــقـــرض الـــعـــقـــاري 
بــاالســتــحــواذ  تقضي  اتــفــاقــيــة  وقــعــا  ش.م، 
عــلــى حــصــة األغــلــبــيــة فـــي مـــصـــرف املــغــرب 
الهولدينغ  خــالل  من  هوملاركوم،  طــرف  من 
فينانس  «هوملاركوم  األخــيــرة  لهذه  التابع 
أطــلــنــطــاســنــد  وفـــرعـــهـــا   «HFC كـــومـــبـــانـــي 

للتأمني.
القرض  سيواصل  ذلــك،  إلــى  باإلضافة 
الفالحي ش.م مواكبة مصرف املغرب خالل 
هذه املرحلة االنتقالية، لضمان استمرارية 
الكامل  اندماجها  فــي  واملساهمة  خدماته 

في مجموعة هوملاركوم.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــوملــــاركــــوم، يــعــتــبــر أن 
هــذا االســتــحــواذ يــنــدرج فــي سياق رؤيتها 
االســتــراتــيــجــيــة لــبــنــاء قــطــب مــالــي متكامل 
ببعد إفــريــقــي، ومــن أجــلــه قــامــت املجموعة 
بـــإعـــادة تــنــظــيــم هــيــكــلــي لــهــذا الــقــطــب سنة 
التنموية،  طموحاتها  تعزيز  بغية   2019
في  مكانتها  تــعــزيــز  حـــول  تتمحور  والــتــي 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــني وتـــنـــويـــع أعـــمـــالـــهـــا املــالــيــة 
وتـــســـريـــع تـــوســـعـــهـــا فــــي إفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 

الصحراء.
واقتناعا منها بأن مصرف املغرب لديه 
أســـس وإمــكــانــيــات قــويــة تــــدرس مجموعة 
هوملاركوم آفاق نمو جديدة للبنك من خالل 
التنمية  روافـــع  على  ناحية،  مــن  االعــتــمــاد، 
الــتــي يــوفــرهــا الـــســـوق املــصــرفــي املــغــربــي، 

والتآزر مع بقية أنشطة املجموعة.
الفرنسية  املصرفية  املجموعة  وأكــدت 
عــــــن مـــــواصـــــلـــــة مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــــي تــنــمــيــة 
االقــتــصــاد املــغــربــي، مــن خــالل «وفـــا سلف» 
الــخــاصــة بــالــقــروض االســتــهــالكــيــة و«وفـــا 
وذلــك  األصــــول،  بــــإدارة  الــخــاصــة  للتدبير» 

بشراكة مع التجاري وفا بنك.
يــشــار إلــى أن رأســمــال مــصــرف املغرب 
 Crédit Agricole S.A مجموعة  بــني  مـــوزع 
جانب  إلــى  املــائــة،  في  بنسبة 78  الفرنسية 
«وفا للتأمني» بنسبة 10 في املائة، والباقي 

موزع على مساهمني مغاربة.
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بعد االتفاق، الذي وقع شهر أبريل الماضي، والذي قضي باالستحواذ على حصة األغلبية في مصرف المغرب من طرف 
هولماركوم، تم أمس اإلعالن رسميا عن اقتناء المجموعة إلجمالي حصة »credit agricole« البالغة 78 في المائة من خالل 
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  < األحداث المغربية

بــلــغ الــنــاتــج الــبــنــكــي الصافي 
ملــــجــــمــــوعــــة «الـــــــقـــــــرض الـــفـــالحـــي 
للمغرب» 2,9 مليار درهم عند متم 
ماليير  مقابل 3,2  شتنبر 2022، 
درهم خالل الفترة ذاتها من السنة 

املاضية.
وأشــــــــــــارت املــــجــــمــــوعــــة، فــي 
بــالغ حــول مؤشراتها املــالــيــة، إلى 
إلى  أســاســا  يعزى  التطور  هــذا  أن 
الــســوق،  أنشطة  نتيجة  انــخــفــاض 
والذي عوضه بشكل جزئي ارتفاع 
املئة)  في  الفائدة (زائــد 7  هوامش 

والعموالت (زائد 4 في املئة).
وأبــرز املصدر ذاتــه أن الناتج 
بلغ،  االجتماعي  الــصــافــي  البنكي 
من جانبه، 2,8 مليار درهم مقابل 
3 مــلــيــارات درهــــم بــرســم األشــهــر 
من السنة الجارية،  التسعة األولــى 
الــصــافــيــة  الــنــتــيــجــة  أن  مــضــيــفــا 
املـــوطـــدة بــلــغــت 40 مــلــيــون درهـــم، 
بــيــنــمــا بــلــغــت الــنــتــيــجــة الــصــافــيــة 
لحصة املجموعة 55 مليون درهم، 
بانخفاض نسبته 88 و85 في املائة 

على التوالي.

اسم يف األخبار

ــــســــامــــي  أجـــــــــــرى املــــــــنــــــــدوب ال
العلمي  لحليمي  أحــمــد  للتخطيط، 
ــــربــــاط، مـــبـــاحـــثـــات مــــع املــــديــــرة  بــــال
اإلقــلــيــمــيــة لــصــنــدوق األمـــم املــتــحــدة 
لـــلـــســـكـــان لـــــلـــــدول الــــعــــربــــيــــة، لــيــلــى 
بــكــر، تــمــحــورت حــول ســبــل تعزيز 
ــتــعــاون بـــني املــؤســســتــني، خــاصــة  ال
للسكان  العام  اإلحصاء  مجال  في 

والسكنى وكذا تبادل البيانات.
وســـلـــط لــحــلــيــمــي، خــــالل هـــذا 
اللقاء، الضوء على الشراكة القائمة 
للتخطيط  الــســامــيــة  املــنــدوبــيــة  بـــني 
للسكان،  املــتــحــدة  األمـــم  وصــنــدوق 
عملية  فـــي  الـــصـــنـــدوق  دور  مـــبـــرزا 
اتخاذ القرار خالل إرساء الخرائط 
واخـــتـــيـــار نـــمـــوذج اإلحـــصـــاء املـــراد 

اعتماده.
بني  التعاون  أن  إلــى  أشــار  كما 
املـــؤســـســـتـــني، واملـــفـــيـــدة لــلــطــرفــني، 
يــــعــــتــــبــــر رفــــــيــــــع املـــــســـــتـــــوى نــــظــــرا 
متعلقة  إشـــكـــاالت  فــي  لتخصصه 
بــــالــــســــكــــان، والــــتــــي تـــمـــثـــل أولــــويــــة 
سواء  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــنـــمـــيـــة أو حــتــى 

ظروف العيش.
اإلحــصــاء  تحضيرات  عــن  أمــا 
ــلــســكــان والـــســـكـــنـــى املــقــبــل  الـــعـــام ل
بـــاملـــمـــلـــكـــة، فــــقــــد أعــــــــرب املـــــنـــــدوب 
في  الــرغــبــة  عــن  للتخطيط  الــســامــي 
ـــتـــعـــاون مــــع الـــصـــنـــدوق مــــن أجـــل  ال
إحــــداث مــقــاربــة جــديــدة فــي مــجــال 
ــتــكــويــن املــســتــمــر لــلــبــاحــثــني، من  ال
شــأنــهــا أن تــســتــمــر لــســنــة كــامــلــة، 
باستخدام  إحــصــاء  إنــجــاز  بــهــدف 

التكنولوجية. الوسائل 
لحليمي  نوه  آخر،  سياق  وفي 
الصندوق  بذلها  التي  باملجهودات، 
السامية  املندوبية  مشاريع  ملتابعة 
تطور  أبــعــاد  واســتــيــعــاب  للتخطيط 
األشـــــــغـــــــال املـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــســــكــــان، 
يحتاج  الــعــربــي  الــعــالــم  أن  موضحا 
ملواكبة  وراســخ  متواصل  عمل  إلــى 
ــــذي تــشــهــده املــجــتــمــعــات  الــتــطــور ال

باالنفتاح على آفاق جديدة واعدة.

قـــــــالوا

 < عبد الغني يمني:
ــاري  ــم ــث ــت ـــامـــج االس الـــربن
جملموعة  اجلديد  األخضر 
للفوسفاط  الشريف  املكتب 
رصد  الــذي   ،(2027-2023)
بقيمة  هــام  مالي  غــالف  له 
ينسجم  درهـــم،  مليار   130
ــا مــع الــــدور احملـــوري  متــام
تتمثل  الــيت  املقاولة،  هلــذه 
التحول  يف  اسرتاتيجيتها 
مجال  يف  عــاملــي  رائـــد  ــى  إل

األسمدة.
خبير اقتصادي متخصص 
في السياسات العمومية

بورصة البيضاء

عمالت

وكالء السياحة اإلسرائيليون 
يلتئمون بمراكش

املغرب باملعرض الدولي 
لألغذية بأبوظبي

  < األحداث المغربية

الخميس  اإلسرائيلون،  السياحة  قــادة  اختتم 
املاضي، اجتماعهم بمراكش، وذلك في إطار مؤتمر 
 ITTAA)) وكالء ومستشاري األسفار اإلسرائيليني

.2022
األســفــار  ومــســتــشــاري  وكـــالء  جمعية  وتنشط 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــني بــــاملــــجــــال الــــســــيــــاحــــي، وتــضــطــلــع 
الصعيد  على  وتمثيلهم  املهنيني  تجميع  بمهمة 
املــؤســســاتــي، ومــســاعــدتــهــم فــي تــطــويــر أنشطتهم. 
ومـــن املــرتــقــب أن يــشــهــد هـــذا الـــحـــدث حــضــور 250 
مـــشـــاركـــامـــن مــنــظــمــي الــــرحــــالت واألســـــفـــــار، وكـــالء 
األســـــفـــــار، وكـــــــاالت الـــتـــواصـــل واملـــنـــابـــر اإلعـــالمـــيـــة 

املتخصصة. 
وتعد هذه املرة الثانية التي يلتئم فيها أعضاء 
عقدوا  أن  لهم  سبق  حيث  بمراكش،  الجمعية  هــذه 
السنوي.  ملؤتمرهم   1995 سنة  فــي  األولـــى  الــــدورة 
ومنذ ذلك الحني، شهد السياق تطورات ومتغيرات 
مهمة، بفضل التقارب ما بني اململكة املغربية ودولة 
إسرائيل في شهر دجنبر 2020، والذي ساهم بشكل 
كبير في تعزيز العالقات بني هذين البلدين اللذين 

تجمعهما روابط تاريخية ضاربة في القدم، سواء 
على املستويات اإلنسانية، الثقافية أو االقتصادية. 
 وصرح عادل الفقير، مدير عام املكتب الوطني 
املغربية  للسياحة  بالنسبة  أنه  للسياحة،  املغربي 
يـــعـــد حـــضـــور صـــانـــعـــي الــــقــــرار بـــقـــطـــاع الــســيــاحــة 
على  للعمل  لنا  بالنسبة  مهمة  فرصة  اإلسرائيلية 
تمكينهم من ربط العالقات وتوطيدها مع الفاعلني 
الجغرافيا،  واملوقع  التاريخ  من  وانطالقا  املغاربة. 
ومـــن خـــالل الــعــديــد مـــن الـــتـــأثـــيـــرات، وعــلــى رأســهــا 
املـــكـــون الـــيـــهـــودي املــغــربــي املـــنـــدرج ضــمــن الــهــويــة 
متوفرا  املــغــرب  أضــحــى  الشريفة،  ململكتنا  األزلــيــة 
للسياح  بالنسبة  استثنائية  امــتــيــازات  عــدة  على 
اإلســرائــيــلــيــني، لــن يــجــدوا مثيال لــهــا بــبــاقــي بــلــدان 

املعمور.
في  البلدين  بــني  مــا  اللقاء  تجديد  ســاهــم  وقــد 
فــســح املـــجـــال أمــــام اكــتــشــاف آفــــاق واعـــــدة لتطوير 
وخير  اإلسرائيليني.  السياح  واستقطاب  الوجهة 
دلـــيـــل عــلــى ذلـــــك، تـــوافـــد أعـــــداد مــهــمــة مـــن الــســيــاح 
على  تقاطر  حيث  نهاية 2022،  حتى  اإلسرائيليني 
بذلك  املجال  ليفسح  سائح،   70.000 املغرب  وجهة 

أمام تحقيق نمو مهم في السنوات القادمة.  

  < األحداث المغربية

ينهي املغرب، اليوم الخميس، مشاركته 
بمعرض أبو ظبي الدولي لألغذية. وشاركت 
اململكة بجناح متنوع تؤطره وكالة التنمية 
الفالحية ضمن فعاليات النسخة األولــى من 

معرض األغذية الدولي بأبوظبي..
وتـــهـــدف وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الــفــالحــيــة من 
خالل هذه املشاركة إلى مواصلة برامج الدعم 
املنتجة  للمجموعات  تقدمها  التي  واملواكبة 
استراتيجية  إطــار  فــي  املحلية،  للمنتوجات 
تؤطر  حيث   ،«2030-2020 األخــضــر  «الــجــيــل 
الوكالة في هذه التظاهرة الدولية، التي تجمع 
الــعــديــد مـــن املــهــنــيــني فـــي قـــطـــاع املــنــتــوجــات 
الـــغـــذائـــيـــة، مـــشـــاركـــة 25 عــــارضــــا مــغــربــيــا، 
يتحدرون من جميع ربوع اململكة، ويمثلون 
املحلية  لــلــمــنــتــوجــات  مــنــتــجــة  تــعــاونــيــة   36
تجمع أكثر من 910 من صغار الفالحني، من 

بينهم 316 امرأة (35 في املائة).
وشكل هــذا الــحــدث العاملي، الــذي توقع 
أن يتوافد عليه أزيــد من 17 ألف مختص في 

لتسليط  فرصة  الغذائية،  املنتوجات  مجال 
الـــضـــوء عــلــى تــنــوع وجــــــودة وثــــــراء الــعــرض 

املغربي من املنتوجات املحلية.
وتــحــضــيــرا لــلــمــشــاركــة فــي هـــذا امللتقى 
الــــدولــــي، اســـتـــفـــاد الـــعـــارضـــون املـــغـــاربـــة من 
دورات للتكوين والتأطير في املجال التجاري 
والــتــقــنــي، بــهــدف إجـــــراء أزيــــد مـــن 250 لــقــاء 
عمل بني املنتجني املغاربة وشركائهم، تمت 
برمجتها بهدف ولوج املنتوجات املحلية إلى 

السوق الشرق أوسطية.
وقــــد تـــم تــصــمــيــم الـــجـــنـــاح املـــغـــربـــي في 
هــــذه الـــتـــظـــاهـــرة، الـــــذي حــظــي بــــزيــــارة وزيـــر 
التسامح والتعايش اإلماراتي، الشيخ نهيان 
بن مبارك أل نهيان، ووزيــرة التغير املناخي 
والـــبـــيـــئـــة، مـــريـــم املـــهـــيـــري، بــحــضــور الــقــائــم 
بأعمال السفارة املغربية بأبوظبي، عبد االله 
أودادس، ليعكس تفرد وثراء الثقافة املغربية، 
ويـــوفـــر لـــلـــزوار فــرصــة عــيــش تـــجـــارب فــريــدة 
نكهات  مختلف  تــــذوق  خــاللــهــا  مــن  يمكنهم 
فــن الطبخ املــغــربــي واكــتــشــاف كـــرم الضيافة 

الوطنية.

تويوتا بريوس 
 ٢٠٢٣

1
ذات  اإلطـــــــــــــــــــــــــــارات 
الـــتـــصـــمـــيـــم الــــريــــاضــــي 
بـــــوصـــــة.   17 بـــــمـــــقـــــاس 
النقطة  مراقبة  خاصية 
الـــــعـــــمـــــيـــــاء فـــــــي املــــــرايــــــا 
الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة. خـــاصـــيـــة 
التنبيه من حركة املرور 

الخلفي.

2
الــــواجــــهــــة األمـــامـــيـــة 
بشكل  تغير  السيارة  مــن 
كـــــــامـــــــل فــــــقــــــد أصــــبــــحــــت 
تحتوي على شبك علوي 
صغير الحجم متصل مع 
املــصــابــيــح األمــامــيــة ذات 
الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر، والـــتـــي 
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى عــــدســــة 
باإلضافة إلى ملبات ليد.

4
شـــاشـــة املــعــلــومــات 
واملــــالحــــة والـــتـــي تــأتــي 
في  بوصة   8.0 بمقاس 
الــــفــــئــــات الـــقـــيـــاســـيـــة و

بــاالنــتــقــال  ولـــكـــن   XLE
إلــــــــــــــى فـــــــئـــــــة لــــيــــمــــيــــتــــد 
ســتــحــصــل عــلــى شــاشــة 
أضــــخــــم وهـــــي بــمــقــاس 

12.3 بوصة.

3
خــاصــيــة املــكــابــح الــتــي 
تــعــمــل بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي 
في حاالت الطوارئ. خاصية 
الـــكـــشـــف عــــن حــــركــــة املـــشـــاة 
حــــول الـــســـيـــارة.  املــصــابــيــح 
بشكل  تعمل  الــتــي  األمــامــيــة 
كــثــافــة  وذات  أوتــومــاتــيــكــي 
عـــالـــيـــة. خــاصــيــة املــحــافــظــة 

على البقاء داخل املسار.

5
 2.0 ســــعــــة  مـــــحـــــرك 
ســـلـــنـــدر   4 بـــــعـــــدد  لــــتــــر 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االعـــــداد 
الـــهـــجـــني لــتــحــصــل عــلــى 
حـــــصـــــانـــــا،   194 قـــــــــــوة 
وهــــــــــــو املـــــــــحـــــــــرك الـــــــــذي 
تــــــــم الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــيـــه 
مـــــــــن كـــــــــــــــــوروال كـــــــــروس 

الهجينة.

6
شاشة قابلة للتوصيل 
خالل  مــن  الذكية  بالهواتف 
آبــــــل كــــــار بــــــالي وأنـــــدرويـــــد 
أوتـــــــــــــو كـــــمـــــا أنـــــــهـــــــا تـــعـــمـــل 

بالتحكم الصوتي.
نــاقــل الــحــركــة فـــي هــذه 
السيارة سي في تي والدفع 
فــهــو أمــامــي بــشــكــل قياسي 
الدفع  إلى  االنتقال  ويمكنك 

الرباعي.

7
معا  متصلة  إســطــبــات 
مــــن الـــطـــرفـــني ويـــحـــيـــط بــهــا 
كروم أسود اللون مع جناح 
خــلــفــي ريــاضــي مــنــدمــج في 

الصندوق.
فـــي أســـفـــل املـــصـــد نــرى 
إســـطـــبـــات ضـــبـــاب صــغــيــرة 
الحجم واإلطــــار مــن الــكــروم 

أسود اللون.

  < األحداث المغربية

 أعلنت هواوي املغرب عن إطالق الدورة الثالثة لبرنامجها 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  هــواوي  «مسابقة  الفريد 
العالي  التعليم  وزارة  مــع  شــراكــة  إطـــار  فــي   ،«2023-2022
 Huawei ICT» والبحث العلمي واالبتكار. وتشكل مسابقة
باهتمام  يحظى  دولــيــا،  حدثا   «2023-Competition 2022
كــبــيــر مـــن قــبــل الـــطـــالب املـــغـــاربـــة. وتـــهـــدف مــســابــقــة هـــواوي 
قطاع  فــي  بشواهد  املــعــزز  التأهيلي  بالتكوين  النهوض  إلــى 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشجيع املهارات الجديدة. 
ويتوخى هذا البرنامج الفريد، الذي يمثل بوابة للولوج إلى املهن 
الرقمية، إتاحة الفرصة للشباب املغربي، ولشباب العالم قاطبة، 
الجديدة،  التكنولوجيات  مجال  في  معارفهم  تعزيز  أجل  من 
ومن خالل ذلك، التمكني من تنمية منظومة بيئية رقمية قوية 
ومستدامة. وفــي هــذا اإلطـــار، أكــد فوستني شــو، املدير العام 
ــهــواوي املــغــرب، أن هــــواوي تــولــي اهتماما خاصا  املــســاعــد ل
املعلومات  تكنولوجيا  مــجــال  فــي  والــكــفــاءات  املــعــارف  لنقل 
واالتصاالت لفائدة كافة األطراف املعنية. وتعد هذه املسابقة 
الرقمية  التكنولوجيا  مهارات  ملشروع  الرئيسية  البرامج  من 
مع  بشراكة  املغرب  هــواوي  تقوده  الــذي   (Digitech Talent)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

هواوي تطلق الدورة ٣ ملسابقة 
تكنولوجيا املعلومات



 < يوسف بصور ومحمد وراق
موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة

 
على  املغربي  الوطني  املنتخب  تــعــرف 
خــصــمــه فــي ربـــع نــهــايــة كـــأس الــعــالــم قطر 
ســيــكــونــون  وأصـــــدقـــــاؤه  رونــــالــــدو   .2022
الــعــقــبــة الــتــالــيــة فـــي طـــريـــق األســــــود نــحــو 
بمنتخب  أطـــاحـــوا  بــعــدمــا  الــكــبــيــر،  الــحــلــم 
أهــداف   6 بلغت  عريضة  بحصة  ســويــســرا 

مقابل هدف واحد. 
واألحـــالم  منتخب  أي  يخيفنا  يــعــد  لــم 
نقولها  ال  فــلــمــاذا  ولــيــد  قالها  تكبر.  بـــدأت 
جــمــيــعــا. «خـــاصـــك تــحــلــم بــــاش تـــوصـــل». 
عن  الوطني  الناخب  تحدث  الكلمات  بهذه 
كأس  نهائيات  في  املــحــدود  غير  «طموحه 
بقوله  يــتــابــع  أن  قــبــل   ،«2022 قــطــر  الــعــالــم 
«بــغــيــنــا نـــفـــوزوا بــكــأس الــعــالــم. عـــالش ما 
نــــفــــوزوش بـــكـــأس الـــعـــالـــم؟ حـــنـــا كـــأفـــارقـــة 
مـــا عــمــرنــا فـــزنـــا بـــكـــأس الـــعـــالـــم عــــالش ما 

عالش  نقدروش؟ 
مــــا نـــحـــلـــمـــوش»، 
أن  إلـــــــــى  مـــــشـــــيـــــرا 

الــــحــــلــــم والــــطــــمــــوح 
يـــجـــب أن يـــكـــون كـــبـــيـــرا مــن 

أجل أن يتحقق.
هـــي 3 مــبــاريــات ويــتــحــقــق 
الــحــلــم، وحــتــى لــو لــم يتحقق 
مقتنعون  الــجــمــيــع  بـــات  فــقــد 

بـــأن مـــا صــنــعــه «الـــركـــراكـــي 
اآلن  حــــتــــى  وولــــــيــــــداتــــــو» 

أشــفــى الــغــلــيــل وأنــســانــا 
للكرة  متتالية  نــكــبــات 

الـــوطـــنـــيـــة، إفـــريـــقـــيـــا، 
مــــــن  ودورات 

الـــخـــروج املــبــكــر 
نهائيات  فــي 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس 

العالم.

وأكــــــــــد 
الــــــنــــــاخــــــب 
الــــوطــــنــــي، 
خــــــــــــــــــــــــــــــالل 
الـــــــــــــنـــــــــــــدوة 
الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــة 
أمــس  أول  عــقــدهــا  الـــتـــي 
الـــثـــالثـــاء، مــبــاشــرة بعد 
نـــــهـــــايـــــة املـــــــــبـــــــــاراة ضـــد 
األســـــــود  أن  إســــبــــانــــيــــا، 
ســـــيـــــبـــــدأون عــــلــــى الــــفــــور 
التحضير ملواجهة الخصم 
البرتغال  منتخب  الجديد، 
بــــــــقــــــــيــــــــادة كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو 
رونـــــالـــــدو، فــــي مــــبــــاراة أكـــد 

أنـــهـــا تــتــطــلــب مــجــهــودا 
كـــــــبـــــــيـــــــرا مــــــــــن طـــــــرف 
الوطنية  العناصر 
عــــــلــــــى غـــــــــــــرار مـــا 

حصل فــي املــبــاريــات األربــع 
السابقة. 

وبـــــــــــــرمـــــــــــــج الـــــــنـــــــاخـــــــب 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، عـــــشـــــيـــــة أمـــــس 
األربـــــعـــــاء، حــصــة تــدريــبــيــة 
عـــاديـــة لــلــعــنــاصــر، الــتــي لم 
تــكــن أســـاســـيـــة فـــي املـــبـــاراة 
ضــــــد مـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا، 
بــيــنــمــا اســـتـــفـــاد الـــالعـــبـــون، 
الــذيــن واجــهــوا «املـــاتـــادور» 
وحصة  للتدليك،  حصة  من 
إلزالـــــــــــة الـــــعـــــيـــــاء، مــــــن أجــــل 
طراوتهم  اســتــعــادة  تسريع 
الــبــدنــيــة فـــي املــــبــــاراة الــتــي 
اســـــتـــــغـــــرقـــــت فـــــــي وقـــتـــيـــهـــا 
 120 واإلضــــــافــــــي  األصـــــلـــــي 
دقــيــقــة، ســيــمــا أن مــــدرب الــفــريــق الــوطــنــي 
اعــتــمــد عــلــى نــفــس األســـمـــاء الــتــي شــاركــت 
كرواتيا  من  كل  ضد  السابقة  املباريات  في 

وكندا. وبلجيكا 
وشــدد مــدرب األســود على أن املنتخب 
املغربي ما زال لم يحقق أي شيء رغم هذا 
اإلنـــجـــاز الـــتـــاريـــخـــي، مــعــبــرا عـــن تــطــلــعــاتــه 
املقبلة،  املــبــاراة  فــي  املــشــوار  نفس  لتحقيق 
كــــمــــا نــــــــوه بــــــــــــــاألداء الــــبــــطــــولــــي لـــالعـــبـــني 
املنتخب،  مــكــونــات  مختلف  وبــمــجــهــودات 
املغربية  للجماهير  الطالئعي  الــدور  مبرزا 

في تحقيق نتيجة الفوز.
وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن االنـــتـــصـــارات 
آالف  أخــرجــت  الوطني  للمنتخب  املتتالية 
فرحا  هتفوا  حيث  الــشــوارع،  إلــى  املــغــاربــة 
البطولي  األداء  بــعــد  فــخــرهــم،  عــن  وعــبــروا 
والقرى  املدن  إلى  قطر  من  األطلس،  ألسود 
املغربية  الجالية  ننسى  أن  دون  املغربية، 
في العديد من الدول األوروبية وفي أمريكا 
فيرجينيا  واليتي  في  سيما  وال  الشمالية، 
وفــلــوريــدا بــالــواليــات املــتــحــدة، وفــي كــنــدا، 

خاصة في كيبيك ومونريال وتورنتو.

لم يعد يخيفنا أي منتخب واألحالم بدأت تكبر. قالها وليد فلماذا ال نقولها جميعا. »خاصك تحلم باش توصل«. فبعد اإلطاحة بإسبانيا 
سيواجه األسود البرتغال بقوة وشجاعة من أجل مواصلة رحلة الصعود إلى القمة.

جديد المونديال

ضـــمـــنـــت الــــجــــامــــعــــة املـــلـــكـــيـــة 
ــقــدم مــنــحــة مالية  املــغــربــيــة لــكــرة ال
دســمــة مــن االتــحــاد الــدولــي للعبة، 
بـــعـــد الـــتـــأهـــل الـــتـــاريـــخـــي ألســــود 
النهائي  ربع  الــدور  إلى  األطلس 
من كأس العالم قطر 2022، 
املنتخب  على  تفوقهم  إثر 
اإلســــــبــــــانــــــي فـــــــي ثـــمـــن 
النهاية بضربات الجزاء 

الترجيحية.
الهيئة  وستحصل 
املــشــرفــة عــلــى تــدبــيــر شـــؤون كــرة 
ـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مـــبـــلـــغ 17  الـــــقـــــدم ال
مليون   17 (حــوالــي  سنتيم  مليار 
النظر  بصرف  الفيفا،  من  دوالر) 
تــؤول  أن  يمكن  الــتــي  النتيجة  عــن 
إلــيــهــا مـــبـــاراة الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي 
بــــني املـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي ونـــظـــيـــره 
ــبــرتــغــالــي، الــتــي ســيــكــون ملعب  ال
«الــثــمــامــة» فـــي الــعــاصــمــة الــدوحــة 
الساعة  مــن  انــطــالقــا  لها  مسرحا 
الـــرابـــعـــة عـــصـــرا مـــن يــــوم الــســبــت 

املقبل.
وســـيـــحـــصـــل بـــطـــل الــنــســخــة 

ـــــــــيـــــــــة مـــــن  ـــــــــحـــــــــال ال
ــــال عــلــى  ــــدي املــــون
مــــكــــافــــأة بــقــيــمــة 
مـــــــلـــــــيـــــــون   42

بــــيــــنــــمــــا  ســيــنــال دوالر، 
دوالر،  مليون   30 مبلغ  الوصيف 
أمـــــــــا صــــــاحــــــب املـــــــركـــــــز الـــــثـــــالـــــث، 
مــلــيــون  بــمــبــلــغ 27  فــســيــتــوصــل 
دوالر  مــلــيــون   25 مــقــابــل  دوالر، 

للمنتخب املحتل للمركز الرابع.
املحتلة  املــنــتــخــبــات  وســتــنــال 
لـــلـــمـــراكـــز مــــن 5 إلـــــى 8 مــبــلــغ 17 
أمــــا  مــــنــــهــــا،  لــــكــــل  دوالر  مــــلــــيــــون 
 9 مــن  للمراكز  املحتلة  املنتخبات 
إلــى 16 فستحصل على مبلغ 13 
مليون دوالر لكل منتخب، علما أن 
مسيرتها  توقفت  التي  املنتخبات 
فــي دور املــجــمــوعــات (املـــراكـــز من 
مــاليــني   9 ضــمــنــت   (32 إلـــــى   17

دوالر لكل منتخب.

«فــوجــئــت بــالــالعــب رقــم 8 في 
صــفــوف املــنــتــخــب املــغــربــي، يا 
إلهي من أين أتى هذا الرجل؟ 
لـــقـــد كــــــان يـــلـــعـــب بــطــريــقــة 
ـــم يــتــوقــف عن  مـــدهـــشـــة، ل
منهك  أنــه  ويبدو  الركض 
مع  عــنــه  تــحــدثــت  اآلن، 
الـــطـــاقـــم الــتــقــنــي خــالل 
فاجأني  فــقــد  املـــبـــاراة، 

بمستواه الرائع».
من  الشهادة  هذه 
لويس إنــركــي، مــدرب 
املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي، 
كــــانــــت كــــافــــيــــة خــــالل 
ـــــنـــــدوة الــصــحــفــيــة،  ال
الـــــــــــذي عـــقـــدهـــا 
بــــعــــد نـــهـــايـــة 
مــبــاراة ثمن 
نـــــــــهـــــــــائـــــــــي 

العالم 2022 كـــــــــــــــــأس 
في قطر، لتؤكد أن ما قام به 
املنتخب  وســــط  خـــط  العــــب 

املغربي عز الدين أوناحي كان مدهشا 
بالفعل.

مـــدرب املنتخب اإلســبــانــي، الــذي 
بــــــدا مـــســـتـــاء مــــن عـــجـــز العـــبـــيـــه عــن 
املغربي،  املنتخب  شباك  إلى  الوصول 
رغـــــم اســـتـــحـــواذهـــم عـــلـــى الــــكــــرة فــي 
أثنى  أمــس،  أول  مــبــاراة  لحظات  أغلب 
أيضا على أسماء أخرى في صفوف 
النخبة الوطنية أكد أنها أثارت انتباهه 
بتقديمها ملستوى يفوق الوصف على 
غرار أشرف حكيمي، نجم باري سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وحــكــيــم زيـــاش، 
العــــب تــشــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزي، ونـــور 
الدين ملرابط، الذي أكد مدرب املنتخب 
مــدهــشــا  كــــــان  أداءه  أن  اإلســــبــــانــــي 
بــشــكــل ال يـــصـــدق مـــن خــــالل قــيــامــه 
بـــدور مهم فــي وســط املــيــدان املغربي 
ســـــواء مـــن خــــالل تــدخــالتــه لتكسير 
الــهــجــمــات اإلســبــانــيــة أو تــحــولــه بني 
الفينة واألخــرى إلى منطلق للهجمات 
املــغــربــيــة، مـــن خـــالل تــحــويــل الــكــرات 

صوب الجناحني األيمن واأليسر.

إنريكي: من أين أتى أوناحي؟١٧ مليار سنتيم للجامعة من الفيفا

األسود يرفعون سقف األحالم في كأس العالم 

إسبانيا مشات.. آرا البرتغال!

شدد مدرب األسود 
على أن المنتخب 

المغربي ما زال لم 
يحقق أي شيء رغم 
هذا اإلنجاز التاريخي، 
معبرا عن تطلعاته 

لتحقيق المشوار 
نفسه في المباراة 

ضد البرتغال

زياش ورفاقه قدموا أداء بطوليا ٔأمام ٕاسبانيا

ملـــعـــب
< 12/08/ 2022 < العدد: 7793
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موفدا األحداث المغربيةموفدا األحداث المغربية

إلى الدوحةإلى الدوحة
 

لـــحـــظـــات مــــؤثــــرة عــاشــتــهــا 
لكرة  الوطني  املنتخب  مكونات 
تقنية  وطواقم  العبني  من  القدم 
ــيـــة ومــــســــؤولــــي الــجــامــعــة  ــبـ وطـ
امللكية املغربية لكرة القدم، وفي 
لقجع،  فــوزي  الرئيس  مقدمتهم 
بعد اتصال امللك محمد السادس 
قليلة  دقــائــق  الوطنية  بالنخبة 
ــــوز الــــتــــاريــــخــــي عــلــى  ــفــ ــ ــ ــعــــد ال بــ
ــانــــي، فــــي ثــمــن  ــبــ املــنــتــخــب اإلســ
نهاية كأس العالم «قطر 2022»، 
لــيــحــجــزوا مــقــعــدهــم فـــي الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــرة األولــــى في 

تاريخ كرة القدم الوطنية.
وأجرى امللك اتصاال هاتفيا 
مـــــع رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة املــلــكــيــة 
ــــوزي  ــرة الـــــقـــــدم، فـ ــكــ املـــغـــربـــيـــة لــ
لقجع، ومدرب املنتخب الوطني، 
ولـــــيـــــد الـــــــركـــــــراكـــــــي، فــــــي غـــمـــرة 
مع  الــوطــنــيــة  النخبة  احــتــفــاالت 
مدرجات  مألت  التي  الجماهير، 
أعرب   التعليمية،  املدينة  ملعب 
فــيــه جــاللــتــه عـــن أحــــر الــتــهــانــي 
ــاقــــمــــني الــتــقــنــي  لـــالعـــبـــني والــــطــ
واإلداري، الذين قدموا أفضل ما 
لديهم وبصموا على مسار رائع 
خـــالل هـــذه املــســابــقــة الــريــاضــيــة 

الكبرى.
وأشاد امللك محمد السادس 
ــاريــــخــــي لــعــنــاصــر  ــتــ بـــــــــــاألداء الــ
كانوا  الــذيــن  الــوطــنــي،  املنتخب 
في مستوى طموحات وتطلعات 
ــربـــي الـــعـــريـــض،  ــغـ الـــجـــمـــهـــور املـ
ــــذي يــشــجــعــهــم بـــاملـــغـــرب وفــي  الـ
العالم،  أنــحــاء  جميع  وفــي  قطر 
داعــيــا إيــاهــم إلـــى الــحــفــاظ على 
املسابقة،  هــذه  فــي  النهج  نفس 
ومـــواصـــلـــة تــشــريــف كــــرة الــقــدم 
الــوطــنــيــة ورفــــع الــعــلــم الــوطــنــي 

عاليا.
وكــــانــــت مـــفـــاجـــأة املـــغـــاربـــة 
ــيــــرة بـــــخـــــروج املــــلــــك مــحــمــد  ــبــ كــ
ــجــــوب عـــــــــددا مــن  ــيــ ــــادس لــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــارك  ــ ــشـ ــ ــة ويـ ــمــ ــاصــ ــعــ شـــــــــــوارع الــ
شعبه فرحتهم الكبرى باإلنجاز 
األول  الرياضي  الكبير.  الكروي 
ظهر في شريط فيديو انتشر في 
كل مواقع التواصل االجتماعي، 
الوطني  القميص  يــرتــدي  وهـــو 
ويلوح بالعلم املغربي من داخل 
عنه  تحدثت  مشهد  في  سيارته 
وسائل  مختلف  كبير  بإسهاب 
ــتــــي تــقــوم  اإلعــــــــالم الــــدولــــيــــة، الــ

بتغطية مونديال قطر.
تفاعلت  الــغــفــيــرة  الــجــمــوع 
بــحــمــاس مـــع الــخــطــوة املــلــكــيــة، 
التي عكست تقاسم امللك ألجواء 
هتفت  حيث  شعبه،  مــع  الفرحة 
ــه دوام  ــ ــلــــك وتـــمـــنـــت لـ ــم املــ ــاســ بــ
وللمنتخب  والــعــافــيــة  الــصــحــة 
في  التوفيق  من  املزيد  املغربي 

مــغــامــرة مــونــديــالــيــة فــاجــأت 
الــــعــــالــــم، وأطـــــــــاح خــاللــهــا 

بــمــنــتــخــبــات كــــبــــرى، فــي 
ــار املـــــــزيـــــــد مـــن  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ انــ

االنتصارات.
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع 
الــعــديــد مـــن رؤســــاء 
ــقــــة  ــديــ الــــــــــــــدول الــــصــ

ــال هــاتــفــيــا  إلــــى االتــــصــ
أجل  مــن  الــســادس  محمد  بامللك 
لكرة  الــكــبــيــر  بــاإلنــجــاز  تهنئته 
القدم املغربية، على غرار رئيس 
عباس،  محمود  فلسطني،  دولــة 
ورئـــيـــس جــمــهــوريــة الـــغـــابـــون، 
ورئيس  أونديمبا،  بونغو  علي 
جـــمـــهـــوريـــة الـــســـيـــنـــغـــال، مــاكــي 
سال، إضافة إلى األمير األردني 
الــحــســن بــن طـــالل، حــيــث عــبــروا 
جميعا في اتصاالتهم الهاتفية 
محمد  للملك  تهانئهم  أحــر  عــن 
ــلــــى هـــــــذا اإلنــــجــــاز  الــــــســــــادس عــ

التاريخي.

أشاد الملك محمد السادس باألداء التاريخي لعناصر المنتخب الوطني، الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي 
العريض، الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، 

ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

فرحة الملك والشعب تثير اندهاش العالم

امللك لألسود: حافظوا على نفس النهج
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ترصيحات

النصيري: شكرا للجماهيرأوناحي: غانمشيو بعيدالزلزولي: فرحانني بزاف

االتحاد  في  الفنية  اللجنة  اختارت 
ــــكــــرة الــــقــــدم يــــاســــني بـــونـــو،  الـــــدولـــــي ل
ــارس مــــرمــــى املـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي،  ــ ــ حـ
رجال للمباراة، التي جمعت أول أمس 
ومنتخب  األطلس  أسود  بني  الثالثاء 

«الروخـــــا» اإلســبــانــي، فــي ثــمــن نهاية 
كــــأس الــعــالــم قــطــر 2022، بــعــدمــا صـــد 3 

فاتحا  اإلســبــانــي  للمنتخب  ترجيحية  ضــربــات 
املجال أمام تأهل النخبة الوطنية إلى ربع نهائي 

املــونــديــال للمرة األولـــى فــي تــاريــخ النخبة 
الوطنية.

ــدولــــي لــكــرة  ــ ــاد ال ــحــ ووصـــــف االتــ
الــقــدم تــأهــل املنتخب املــغــربــي إلى 

بالليلة  العالم  كأس  نهائي  ربع 
ــتـــي لــــن تـــنـــســـى. وكــتــب  الـ

للفيفا  الــرســمــي  املــوقــع 
يــعــيــش  «املـــنـــتـــخـــب  أن 

بلوغ  بعد  تنسى  لــن  ليلة 
مـــرة  ألول  ــع  ـــ ــرب ــ الـ دور 
فـــــي تــــاريــــخــــه. املـــغـــرب 
ــا جـــديـــدا  ــاريــــخــ كـــتـــب تــ
ــــان فــي  ــبـ ــ بـــإقـــصـــاء اإلسـ
ثمن النهائي»، كما أثنى الفيفا على 
املستوى الذي ظهر به ياسني بونو، 
مؤكدا أنه كان بطل امللحمة املغربية 

بامتياز.
وعــقــب الــتــأهــل الــتــاريــخــي، قــال 
تاريخية.  لحظة  «هــذه  بونو:  ياسني 
نــشــكــر الــجــمــاهــيــر الــتــي ســانــدتــنــا. 
نستسلم  ولــم  رائعة  مــبــاراة  قدمنا 
على  استحوذت  إسبانيا  أن  رغــم 
ــيـــاء وتــعــامــلــنــا مع  الـــكـــرة. كــنــا أذكـ
املــــبــــاراة بــطــريــقــة جـــيـــدة. حــاولــنــا 
تدبير الضغط الذي كان علينا».

بونــــو بطــــــــــــــــــــــــــــل امللحمة
يصل  عربي  منتخب  أول  املغربي  املنتخب  أصبح 
إلــى الـــدور ربــع النهائي مــن نهائيات كــأس الــعــالــم، بعد 
تفوقه، أول أمس الثالثاء، على نظيره اإلسباني 
ــــدور  ــتــرجــيــحــيــة، فــــي الـ ــزاء ال ــجــ ــ بـــضـــربـــات ال
ثــمــن الــنــهــائــي، إثـــر انــتــهــاء الــوقــتــني األصــلــي 
السلبي  بالتعادل  املــبــاراة  مــن  واإلضــافــي 

بدون أهداف.
مــا حققه أســود األطــلــس أضحى 
أفضل نتيجة ملنتخب عربي في تاريخ 
املــونــديــال، بعد بلوغ املــغــرب فــي سنة 
ســنــة 1994،  فــي  والــســعــوديــة   ،1986
ثمن  ــــدور  الـ ســنــة 2014،  فـــي  والـــجـــزائـــر 

النهائي سابقا.
املنتخب  يعتبر  اإلفريقي،  املستوى  وعلى 
ربع  الــدور  يبلغ  إفريقي  منتخب  رابــع  املغربي 
النهائي للكأس العاملية بعد الكاميرون في سنة 
1990، والسينغال في سنة 2002، وغانا في 
سنة 2010، علما أنه آخر منتخب إفريقي باق 
منتخب  إنجلترا  أقصت  بعدما  املنافسة،  في 

السينغال في دور ثمن النهائي.

أفضل إنجـاز عربــي

كانت مفاجأة 
المغاربة كبيرة 
بخروج الملك 

محمد السادس 
ليجوب عددا من 
شوارع العاصمة 
ويشارك شعبه 
فرحتهم الكبرى 
باإلنجاز الكروي 

الكبير
امللك محمد السادس أشاد بأداء العناصر الوطنية أمام إسبانيا

بطريقة عفوية ولهجة مغربية متلعتمة حاول 
عبد الصمد الزلزولي التعبير عن مدى سعادته 
ببلوغ الدور ربع النهائي ملونديال قطر. الالعب، 
الوطني  الفريق  نجوم  مــن  يكون  أن  يتوقع  الــذي 
ــال بــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة:  املــتــألــقــني فـــي املــســتــقــبــل، قـ
«حنا فرحانني بزاف بالتأهل»، قبل أن يتابع قائال: 
ملغاربة  وفرحنا  النهاية  لــربــع  وصلنا  لله  «الحمد 
وغــانــزيــدو نفرحوهم أكــثــر»، فــي إشـــارة إلــى عزم 
العناصر الوطنية على مواصلة كتابة التاريخ في 
املواجهة املقبلة مع املنتخب البرتغالي، برسم الدور 

ربع النهائي.

املغربي  الشعب  ومــع  عائالتنا  مع  غانفرحو  «الــيــوم 
وغــــدا إن شـــاء الــلــه غــانــبــداو فــي االســـتـــعـــدادات لــلــمــبــاراة 
املقبلة»، هــذا ما أكــده عز الدين أونــاحــي، بعدما قــدم أداء 
نظيره  ضد  املغربي  الوطني  املنتخب  مباراة  خالل  رائعا 
قادرين  أننا  «عــارفــني  قائال:  يتابع  أن  قبل  اإلسباني، 
نمشيو بعيد في كأس العالم وإن شاء الله غانمشيو 

بعيد».
أوناحي لم يبد أي تخوف من الخصم املقبل 
لألسود، والذي تأكد أنه لن يكون سوى املنتخب 
رونــالــدو،  كريستيانو  نجمه  بــقــيــادة  الــبــرتــغــالــي 
حيث قــال بــهــذا الــخــصــوص: «حــنــا مــا كانحلموش. 
فــوارق  كايناش  ما  ضد 11،  العــب  كاين 11  امللعب  في 

واألفضل هو اللي غايفوز».

ــي، يــوســف  ــربـ ــغـ أكــــد مــهــاجــم املــنــتــخــب املـ
العالم  كأس  نهائي  لربع  التأهل  أن  النصيري، 
إنــجــاز تاريخي وهــو إحــســاس ال يوصف لم 

يسبق له أن عاشه.
ــال الــنــصــيــري فـــي تــصــريــحــاتــه بعد  ــ وقـ
املــــبــــاراة ضـــد إســبــانــيــا إنــــه ســعــيــد جــــدا بما 
حققه املنتخب الوطني والتأهل ألول مرة لربع نهائي 
املــــونــــديــــال، مــشــيــدا بــــاملــــردود الــكــبــيــر، الـــــذي قــدمــه 
قائال:  يختم  أن  قبل  إسبانيا،  مــبــاراة  في  الالعبون 
وللشعب  للجماهير  شــكــرا  يــوصــف.  ال  «إحــســاس 
املـــغـــربـــي. كــيــفــمــا شــجــعــونــا حــنــا خــاصــنــا نعطيو 

كلشي باش نرضيوهم».



  < يوسف بصور 
موفد األحداث المغربية إلى الدوحة

مازال ما ساليناش
 

الركراكي،  وليد  الوطني،  الناخب  أكــد 
نهائيات  فــي  املــغــربــيــة  الــنــخــبــة  طــمــوح  أن 
كــــأس الـــعـــالـــم بــقــطــر لـــم يــنــتــه بـــعـــد. قــالــهــا 
بــكــل ثــقــة خــــالل الـــنـــدوة الــصــحــفــيــة، الــتــي 
الفوز  من  ساعة  نصف  نحو  بعد  انطلقت 
«مــازال  إسبانيا:  منتخب  على  التاريخي 

ما ساليناش».
بالفعل  يملك  الثقة  هــذه  كــل  يملك  مــن 
ثـــقـــة أكــــبــــر فـــــي مـــــن يـــشـــتـــغـــلـــون مـــعـــه يـــدا 
بـــيـــد، ويـــنـــفـــذون تــعــلــيــمــاتــه بــحــذافــيــرهــا: 
«مـــجـــمـــوعـــتـــي رائــــعــــة. لـــقـــد قــــدمــــوا كــــل مــا 
ألول  النهاية  ربــع  إلــى  وصلنا  لقد  لديهم. 

مـــــــرة فـــــي تــــاريــــخ 
الـــــكـــــرة املـــغـــربـــيـــة 
وهــــــــذا أمـــــــر رائـــــع 

لبلدي».
«أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ســــــــنــــــــتــــــــوقــــــــف ال 
تــســاؤل  أدري؟». 
ولـــــــــيـــــــــد يــــعــــكــــس 
رغـــبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
املضي  في  الرجل 
قــــدمــــا والـــــذهـــــاب 
إلــى مــا هــو أبعد، 
ذلــــــك  كـــــــــــان  وإن 
يــحــتــاج عــلــى حد 
تعبيره إلى املزيد 
مـــــــن الـــــجـــــهـــــد فـــي 
املــــبــــاراة الــقــادمــة 
ضــــــــــــد مــــنــــتــــخــــب 

البرتغال.
 

مكاملة ملكية 
رائعة

 
بــيــنــمــا كــــان ولـــيـــد وولـــيـــداتـــو فـــي قمة 
كل  ينتظره  هاتف  رن  باالنتصار  النشوة 
مغربي يرفع علم بلده في املحافل الدولية. 
املتصل لم يكن شخصا عاديا بل هو امللك 
شــخــصــيــا، الـــــذي حــــرص عــلــى تــهــنــئــة كل 
مكونات املنتخب الوطني باإلنجاز الكبير. 
الــنــاخــب الــوطــنــي ولــيــد الــركــراكــي عبر 
بعد  امللكية  الهاتفية  باملكاملة  سعادته  عن 
الوصول إلــى ربــع نهاية كــأس العالم قطر 
2022. وقال الركراكي: «االتصال امللكي أمر 
تحفيز  كالمه  كمغربي.  لي  بالنسبة  رائــع 
لنا ويعبد الطريق أمامنا لنقدم أفضل ما 

لدينا».
الـــنـــاخـــب الـــوطـــنـــي أضـــــاف بــكــثــيــر من 
االعــتــزاز أن املــلــك محمد الــســادس أكــد في 
وهــذا  وبالالعبني  بنا  «فــخــور  أنــه  مكاملته 
ليتابع  املـــزيـــد»،  فــعــل  فــي  الــرغــبــة  يعطينا 
قـــائـــال: «ســـيـــاســـة جـــاللـــة املـــلـــك ومــــا قــدمــه 
للكرة املغربية أفضى إلى هذه النتائج. لن 
قدمه  مــا  على  املــلــك  جــاللــة  شكر  نستطيع 
لــلــمــغــرب. ونـــحـــن ســنــقــاتــل مـــن أجــــل املــلــك 

واملغاربة».

 عالش طلقنا الكرة؟
 

ســــأل أحــــد الــصــحــفــيــني اإلســــبــــان ولــيــد 
الركراكي عن سبب سماح املنتخب املغربي 
لنظيره اإلسباني باحتكار الكرة. السائل لم 
يفهم أن وليد يؤمن بفلسفة ال تولي أهمية 
كــبــيــرة للهيمنة عــلــى الــكــرة بــقــدر مــا تهتم 

بالفعالية والنتيجة النهائية.
من  جــدوى  ال  إنــه  قــال  الوطني  الناخب 
في  نجح  منتخب  من  الكرة  انتزاع  محاولة 
منتخبات  مــواجــهــة  فــي  عليها  االســتــحــواذ 

العبي  أن  إلــى  يشير  أن  قبل  كبيرة،  عاملية 
خـــط الـــوســـط والــهــجــوم قـــامـــوا بــعــمــل رائـــع 
لقد كانوا رائعني في تنفيذ خطته املتمثلة 
وفــرض ضغط متقدم  كل املنافذ  إغــالق  في 
على العبي الخصم من أجل إرباكهم وجعل 
مـــحـــاولـــتـــهـــم االحــــتــــفــــاظ بـــالـــكـــرة غـــيـــر ذات 
جــــدوى وال قــيــمــة لــهــا، فـــي ظـــل االســتــمــاتــة 
الــكــبــيــرة الــتــي أبــــان عــنــهــا جــمــيــع الــالعــبــني 
عن  يدافعون  جميعا  كانوا  حيث  املغاربة، 
مــرمــى الــفــريــق الــوطــنــي بــصــرف الــنــظــر عن 

مواقعهم األصلية.

على وقع تصفيقات ال يستحقها سوى المنتصرون، دخل وليد الركراكي، رفقة الحارس ياسين بونو، إلى قاعة الندوات الصحفية في ملعب 
»المدينة التعليمية« بالعاصمة القطرية الدوحة. ابتسامة الفخر واالعتزار لم تكن تخطئها العين والطموح نحو تحقيق المزيد كان باديا 

بالبصيرة قبل البصر.

ملـــعـــب
< 12/08/ 2022 < العدد: 7798
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قال بكل ثقة »مازال ما ساليناش في المونديال«

الركراكي: سنقاتل من أجل امللك واملغاربة

لم يخف الناخب 
الوطني، وليد 

الركراكي، إعجابه 
بالحارس األول 

للمنتخب الوطني 
ياسين بونو، مرجعا 
إليه جزءا كبيرا من 

الفضل في عبور 
المنتخب الوطني 

إلى الدور ربع 
النهائي.

بونو األفضل عامليا
 

لم يخف الناخب الوطني وليد الركراكي إعجابه بالحارس األول للمنتخب الوطني ياسني بونو، مرجعا إليه 
ا كبيرا من الفضل في عبور املنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد تصديه لثالث ضربات ترجيحية  جزء

للمنتخب اإلسباني.
حارس  لديك  يكون  وعندما  الجزاء  ضربات  إلى  ووصلنا  خطتنا  احترمنا  اإلسباني  املنتخب  مواجهة  «في 
بقيمة بونو فحظك يكون أكبر»، هذا ما أكده مدرب األسود، قبل أن يضيف قائال: «بالنسبة لي حارسنا ياسني 

بونو هو أفضل حارس في العالم».
وليد لم يترك الفرصة تمر دونة أن يشيد بأداء جميع الالعبني دون استثناء كل واحد باسمه، مشيرا إلى أن 
األسود كانوا رائعني بكل ما في الكلمة من معنى، رغم أن املنتخب اإلسباني دفعهم للركض كثيرا وبذل مجهود 

كبير طيلة أزيد من 120 دقيقة من زمن املباراة األصلي والشوطني اإلضافيني.



عيادة األسود تكتظ باملصابني
فحوصات طبية دقيقة لمزراوي وسايس وأكرد وأمرابط وأوناحي

 < يوسف بصور ومحمد وراق
موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة

  
املصابني  مــن  املــزيــد  التحق 
بـــــعـــــيـــــادة املــــنــــتــــخــــب الــــوطــــنــــي 
املـــغـــربـــي بــعــد املــــبــــاراة الــقــويــة 
واملـــــــثـــــــيـــــــرة، الــــــتــــــي خـــاضـــتـــهـــا 
الــــــعــــــنــــــاصــــــر الــــــوطــــــنــــــيــــــة ضـــد 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا، عــشــيــة أول 
بتفوق  وانتهت  الثالثاء،  أمس 
األســــــود عــبــر ضـــربـــات الـــجـــزاء 
مقعدهم  ليحجزوا  الترجيحية 
الــدور  إلــى  ويعبروا  الكبار  بني 
املنتخب  ملواجهة  النهائي  ربع 

البرتغالي.
الوطني،  الــنــاخــب  واعــتــرف 
ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، بـــأنـــه اضــطــر 
إلخــــــــــــراج الـــــالعـــــبـــــني نـــوصـــيـــر 
مــــــــــــزراوي ونـــــايـــــف أكـــــــــرد بــعــد 
تـــــعـــــرضـــــهـــــمـــــا لـــــــإلصـــــــابـــــــة فـــي 
قـــام  حـــيـــث  أمــــــس،  أول  مــــبــــاراة 
بــــــإدخــــــال يـــحـــيـــى عـــطـــيـــة الـــلـــه 
حــــدود  فــــي  املــــيــــدان  أرض  إلـــــى 
بعدما  الــلــقــاء،  مــن  الــدقــيــقــة 82 
أحــس مـــزراوي بـــآالم حـــادة إثر 
تـــدخـــل بــطــولــي إلبـــعـــاد إحـــدى 
الـــكـــرات، الــتــي كــانــت قــريــبــة من 
ياسني  الــحــارس  مــرمــى  تهديد 
بــــونــــو، عــلــمــا أنـــــه كـــــان يــعــانــي 
على  تــورم  من  أيــام  بضعة  قبل 
مـــســـتـــوى عـــظـــم الـــــــورك األيـــســـر 
إثـــر ســقــوط قـــوي خـــالل مــبــاراة 
كان  كما  كرواتيا،  ضد  األســود 
حتميا  أمــرا  أكــرد  نايف  تغيير 
بعدما  الــدقــيــقــة 84،  حـــدود  فــي 
ســـقـــط أرضـــــــا، وطـــلـــب تــغــيــيــره 
ليتم  الــلــقــاء،  إكــمــال  عــن  لعجزه 
عــلــى الـــفـــور اســتــبــدالــه بــجــواد 

الياميق.
وعلمت «األحداث املغربية» 
مـــــن مـــــصـــــدر مـــــرافـــــق لــــألســــود 
أن عــنــصــرا آخـــر خـــرج مــصــابــا 
مـــن مـــبـــاراة األســــود والــثــيــران، 
رومــان  بالعميد  األمــر  ويتعلق 
ســـــــايـــــــس، الـــــــــــذي كــــــابــــــد األلـــــــم 
وأكــمــل املـــبـــاراة، قــبــل أن يــغــادر 
انتهاء  إثــر  يعرج  وهــو  امللعب، 
الــضــربــات الــتــرجــيــحــيــة، حيث 

لم تحل اإلصابة دون مشاركته 
االحتفالية  الطقوس  جميع  في 
أرضية  فوق  زمالئه  باقي  رفقة 
املــلــعــب ومــــع الــجــمــاهــيــر الــتــي 
غــــصــــت بــــهــــا جــــنــــبــــات مـــلـــعـــب 

التعليمية. املدينة 
الوطني  الناخب  فضل  كما 
إخـــــــــــــراج الـــــــالعـــــــب عـــــــز الـــــديـــــن 
يوم  قبل  تعافى  الذي  أوناحي، 
واحـــــد فـــقـــط مـــن اإلصــــابــــة، مــن 
بعدما   120 الدقيقة  في  امللعب 
واضح،  بشكل  التعب  عليه  بدا 
الــذي  بــانــون،  بــبــدر  وتعويضه 
اعـــتـــرف الــنــاخــب الــوطــنــي بــأن 
إشـــــــراكـــــــه فــــــي ذلــــــــك الـــتـــوقـــيـــت 
بــــــالــــــذات كـــــــان بـــســـبـــب إتـــقـــانـــه 

لــتــنــفــيــذ ضــربــات 
الـــتـــرجـــيـــح، لــكــنــه 
لــــألســــف لـــــم يــكــن 
تنفيذ  فــي  موفقا 
الــــــضــــــربــــــة الــــتــــي 

أنيطت به. 
األســـــود  درع 
الـــــواقـــــي، ســفــيــان 
أمــــــــرابــــــــط، أنـــهـــى 
الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاء وقـــــــــد 
على  آالم  عــاودتــه 
مـــســـتـــوى الــظــهــر 
كـــــــان يــــحــــس بــهــا 
مــنــذ يـــوم اإلثــنــني 
وتوجه  املنصرم، 
بـــــســـــبـــــبـــــهـــــا إلـــــــى 

أنه  غير  املستشفى، 
أصــــــــر عــــلــــى خــــوض 
املــــــبــــــاراة املـــصـــيـــريـــة 
ضــــــــــــــــد املـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
اإلســــبــــانــــي إلدراكـــــــه 
بأن وجوده ضروري 
لــــتــــعــــزيــــز الــــصــــمــــود 
مواجهة  في  املغربي 
منتخب إسباني بدا 
قــــويــــا، وهــــــو يـــدخـــل 
املــــونــــديــــال الـــحـــالـــي 
كــمــرشــح لــلــمــنــافــســة 
على اللقب لكن إرادة 
األســـود كــانــت أقــوى 
وصـــــــمـــــــودهـــــــم كــــــان 

بطوليا.

وحــــســــب املــــعــــطــــيــــات، الـــتـــي 
حــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا «األحــــــــــــــداث 
املنتخب  طبيب  فــإن  املغربية»، 
الــوطــنــي الـــدكـــتـــور عــبــد الــــرزاق 
هــيــفــتــي أجـــــرى أمــــس األربـــعـــاء 
فـــحـــوصـــات طـــبـــيـــة دقـــيـــقـــة لــكــل 
من نايف أكــرد ورومــان سايس 
ونــــوصــــيــــر مــــــــــزراوي وســـفـــيـــان 
أمرابط وعز الدين أوناحي، من 
أجل الوقوف على مدى خطورة 
إصــــابــــة كــــل مـــنـــهـــم، واإلســــــــراع 
فـــــــي إخـــــضـــــاعـــــهـــــم لــــلــــعــــالجــــات 
الــــالزمــــة، عــلــى أمــــل تــجــهــيــزهــم 
لخـــوض  ممكن  وقــت  أســرع  فــي 
ــد املــنــتـــــخـــــــــــب  الـــلـــقـــاء الــــقــــادم ضـــ

البرتغالي.

أدخلت المباراة القوية ضد المنتخب اإلسباني 5 العبين أساسيين في الفريق الوطني إلى عيادة األسود، بعدما 
خرجوا بإصابات متفاوتة، ويتعلق األمر بكل من نايف أكرد ورومان سايس وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي 

ونوصير مزراوي.

قـــــــالوا

  < وحيد خاليلودزيتش:

«إنه عار، بدل أن أكون يف قطر، 
أنا اآلن حتت املطر (يف باريس)، 
هذا  يف  حقا  استثمرت  لقد 
طيلة  مجهودي  بكل  املشروع 
مونديال  وهــذا  سنوات،  ثالث 
آخر أغيب عنه، لكن هذه هي 

احلياة».

رقم

3
مواجهة  تــأكــدت  بــعــدمــا 
املـــنـــتـــخـــب املــــغــــربــــي لــنــظــيــره 
ـــــع نــهــايــة  الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي رب
 ،2022 قـــطـــر  الـــعـــالـــم  كــــــأس 
يــــوم الــســبــت املـــقـــبـــل، أصــبــح 
«بـــرازيـــل  املــنــتــخــب املــلــقــب بــــ
أوروبا» أكثر منتخب يواجهه 
نهائيات  فــي  األطــلــس  أســـود 
كـــــأس الــــعــــالــــم، حـــيـــث الــتــقــى 
الطرفان 3 مــرات، األولــى في 
وانـــتـــهـــت   ،1986 مــــونــــديــــال 
بتفوق البرتغاليني بـ3 أهداف 
وتواجها  واحد،  هدف  مقابل 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي مــونــديــال 
روسيا 2018، وفاز أصدقاء 
رد،  دون  بــــهــــدف  رونــــــالــــــدو 
املقبل  السبت  مــبــاراة  لتكون 
هـــي الــثــالــثــة. وواجــــــه املــغــرب 
دورتــي  فــي  بلجيكا  منتخب 
وإســبــانــيــا  و2022،   1994
و2022،   2018 دورتـــــي  فـــي 
ــــــي 1970  وأملـــانـــيـــا فـــي دورت

و1986.

صيد الكامريا

< يوسف بصور

من 
المونديال

تــعــجــز الـــكـــلـــمـــات عــــن وصـــــف مــا 
شــعــر بــه املــغــاربــة فــي كــل مــكــان بعد 
نهاية املباراة امللحمية بني املنتخبني 
املغربي واإلسباني. البعض كان غير 
األســود  فعله  مــا  تصديق  على  قـــادر 
للفوز  املرشحة  املنتخبات  أحد  أمــام 
بــكــأس الــعــالــم، والــبــعــض اآلخـــر رفــع 
ســقــف طــمــوحــاتــه بــعــيــدا وبـــدأ يحلم 

باملونديال. بالتتويج 
الجميع  خرج  وأولئك  هــؤالء  بني 
مـــقـــتـــنـــعـــني بــــأنــــنــــا أصـــبـــحـــنـــا نــمــلــك 
مــنــتــخــبــا مــقــاتــال، مــنــتــخــبــا يــمــكــن أن 
أجل  من  بمستقبلهم  العبوه  يخاطر 
صــنــع أفــــراح هـــذا الــشــعــب، كــمــا فعل 
أشـــــرف حــكــيــمــي ونـــوصـــيـــر مـــــزراوي 
فــــي املـــــبـــــاراة ضــــد بــلــجــيــكــا، بــعــدمــا 
أصــــرا عــلــى الــلــعــب رغـــم مــعــانــاتــهــمــا 
أمرابط  سفيان  وأعــاده  اإلصابة،  من 
املنتخب  ضـــد  أمـــس  أول  مـــبـــاراة  فـــي 
وكسر  وحارب  حيث لعب  اإلسباني، 
متحمال  بــبــســالــة  الــخــصــم  هــجــمــات 
آالما في الظهر كانت تهدد مشاركته 

في اللقاء.
وباقي  املــذكــور  الــثــالثــي  فعله  مــا 
زمــالئــهــمــا حــتــى اآلن فـــي مــونــديــال 
عالية  وطــنــيــة  روح  عــلــى  دلــيــل  قــطــر 
إلى  الفرحة  إدخــال  في  أكيدة  ورغبة 
مكان،  كل  في  املغربي  الشعب  قلوب 
رغم أن الكثيرين كانوا يشككون قبل 
في  الحالية  العاملية  الــكــأس  انــطــالق 
على  املغربي  الوطني  املنتخب  قــدرة 
تخطي دور املجموعات في مجموعة 

«مجموعة املوت».  وصفت بـ
وحــــــــــده ولـــــيـــــد الــــــركــــــراكــــــي آمـــــن 
بــــــاألســــــمــــــاء الــــــتــــــي اخــــــتــــــارهــــــا رغـــــم 
االنـــــــتـــــــقـــــــادات الــــــتــــــي طــــــالــــــت بـــعـــض 
اخـــــتـــــيـــــاراتـــــه. وصــــفــــهــــم بـــاملـــقـــاتـــلـــني 
ومـــــا كــــــذب، وقــــــال عــنــهــم «مــرضــيــني 
الــــوالــــديــــن»، فــأصــبــحــوا بــقــتــالــيــتــهــم 
القميص  عــن  الـــدفـــاع  فــي  وتــفــانــيــهــم 
الــوطــنــي مــرضــيــني الـــوالـــديـــن واملــلــك 
والــشــعــب بــرمــتــه، وكــيــف ال يــكــونــون 
كــذلــك وقــد صــنــعــوا لــعــدة أيـــام أفــراح 
هــــــذا الــــشــــعــــب، ومـــــــازالـــــــوا يـــؤمـــنـــون 
بـــأنـــهـــم قـــــــــادرون عـــلـــى تـــمـــديـــد أيــــام 
إال  يسعنا  وال  واالنــتــصــارات،  الــفــرح 
أن نــتــمــنــى لــهــم املــزيــد مــن الــتــوفــيــق، 
ونـــخـــاطـــبـــهـــم بـــلـــســـان واحــــــــد: «الـــلـــه 

عليكم». يرضي 

مرضيني 
الوالدين

حسب المعطيات التي 
حصلت عليها »األحداث 
المغربية«، فإن طبيب 

المنتخب الوطني الدكتور 
عبد الرزاق هيفتي أجرى 
أمس األربعاء فحوصات 
طبية دقيقة لكل من 

نايف أكرد ورومان 
سايس ونوصير مزراوي 

وسفيان أمرابط وعز 
الدين أوناحي
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فرحة وحسرة
فـــي وقــــت عــمــت الـــفـــرحـــة العــبــي 
املــــنــــتــــخــــب املــــــغــــــربــــــي، واحــــتــــفــــلــــوا 
بــشــكــل هــيــســتــيــري رفـــقـــة مــدربــهــم 
ولــيــد الـــركـــراكـــي بـــاإلنـــجـــاز الــكــبــيــر، 
خــيــم الـــحـــزن عــلــى العـــبـــي املــنــتــخــب 
اإلســــبــــانــــي، الــــذيــــن دخــــلــــوا مـــبـــاراة 
أول أمــس وهــم مقتنعون بــأن الفوز 

سيكون حليفهم ال محالة.

عاودت آالم إالصابة الالعب نوصير مزراوي بعد تدخل قوي من العب ٕاسباني



لم يكن سهال أن يطيح المنتخب المغربي بنظيره اإلسباني ويوقف مسيرته في مونديال قطر، غير أن ما كان يعتبره الكثيرون صعبا بل وشبه لم يكن سهال أن يطيح المنتخب المغربي بنظيره اإلسباني ويوقف مسيرته في مونديال قطر، غير أن ما كان يعتبره الكثيرون صعبا بل وشبه 
مستحيل تحقق، بفضل القراءة الذكية للخصم من طرف وليد الركراكي والتوظيف الجيد لألسلحة، التي يتوفر عليها من أجل إسقاط الثيران، مستحيل تحقق، بفضل القراءة الذكية للخصم من طرف وليد الركراكي والتوظيف الجيد لألسلحة، التي يتوفر عليها من أجل إسقاط الثيران، 

وتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المغربية.وتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المغربية.

وليد عثر على مفاتيح النصر بعد تشريح وليد عثر على مفاتيح النصر بعد تشريح 2020 مباراة لإلسبان في  مباراة لإلسبان في 7272 ساعة  ساعة 

٥ أسلحــــة أسقطــــــــــت «املاتادور»
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  <  < يوسف بصور ومحمد وراق
 موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة  موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة 

تشريح 
الخصم

ال يمكن أن تهزم خصما ال تعرفه بشكل جيدا. هذه 
القاعدة دفعت الناخب الوطني وليد الركراكي إلى دراسة 

الندوة  خــالل  اعترف  وليد  دقيق.  بشكل  اإلسباني  املنتخب 
الصحفية التي عقدها بعد الفوز التاريخي على «الروخا» في 
طريقة  بتشريح  قــام  بأنه  قطر 2022  العالم  كــأس  نهاية  ثمن 
لعب اإلسبان تشريحا كامال بعد مشاهدة 20 مباراة األخيرة 

لخصم األسود في موقعة «املدينة التعليمية».
مباريات  مــن  الكبير  الــكــم  هــذا  تتابع  أن  سهال  ليس 

منتخب منافس في ظرف ال يتعدى 72 ساعة، غير أن 
فيهم  بمن  املساعد  وطاقمه  الــركــراكــي  عمل  طريقة 

مـــوســـى حــبــشــي، مــحــلــل الــفــيــديــو فـــي الــفــريــق 
ــمـــة مــمــكــنــة  الــــوطــــنــــي، تـــجـــعـــل هــــــذه املـــهـ

املطلوبة  بالخالصات  والــخــروج 
سهل املنال.

بوفال 
الحقيقي

 
الحقيقي.  بوفال  سفيان  رأينا  أمس  أول  مباراة  في 

العب أونجي، الذي تعرض لكم غير قليل من االنتقادات في 
مباريات األسود الثالث ضد كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، 
عاد إلينا من جديد في مباراة أول أمس ضد منتخب «الروخا». 
مراوغاته هذه املرة كانت أكثر فعالية. تالعب بالدفاع ووسط 
نتيجة  الــحــرج  مــن  الكثير  فــي  وأسقطهما  اإلسبانيني  املــيــدان 
العجز عن إيقافه إال باستعمال بعض الخشونة التي تغاضى 

عنها الحكم في الكثير من األحيان.
ــه وتــــمــــريــــراتــــه صـــوب  ــ ــاوراتـ ــ ــنـ ــ تـــحـــركـــات بــــوفــــال ومـ

ــبــــان الــتــحــلــي  الــنــصــيــري وزيــــــاش فـــرضـــت عــلــى اإلســ
بــالــحــذر مــن خـــالل عـــدم تــقــدم مــاركــوس لورينتي 

ــيــــران تــــوريــــس إلـــى  نـــحـــو األمــــــــام، وعـــــــودة فــ
الــخــلــف ملــراقــبــتــه مــمــا خــفــف إلــــى حد 

كبير من الخطورة الهجومية 
لإلسبان.

بونو.. 
البطل

ــان بطل  ــنـــان عــلــى أن يـــاســـني بـــونـــو كــ ال يــخــتــلــف اثـ
ملحمة التأهل التاريخي للمنتخب املغربي إلى ربع نهاية 

كأس العالم على حساب نظيره اإلسباني املرصع بالنجوم. لم 
يكتف بونو بالتصدي للعديد من الهجمات الخطيرة ملنتخب 
«الروخــا» طيلة الوقتني األصلي واإلضافي للمباراة، مدعوما 
بقتالية مثيرة لإلعجاب من طرف رفاق دربه في خط الدفاع، 
عند  اإلســبــانــي  «املـــاتـــادور»  لــــ القاضية  الــضــربــة  وجــه  ولكنه 
الوصول إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ضربات يصفها 
الكثيرون بأنها ضربات الحظ لكن تصدي ياسني بونو 

الحظ  نتائج  بأنه  وصفه  بتاتا  يمكن  ال  منها  لثالث 
وحده، بل هو راجع إلى مستوى عال من التركيز 

وســرعــة رد الــفــعــل، الــتــي مكنت األســــود من 
العبور وحكمت على مشوار اإلسبان 

بـــالـــتـــوقـــف فــــي الــــــــدور ثــمــن 
النهائي.

أمرابط.. 
الظاهرة

قائد  أي  حلم  هو  دخيرته  تنفد  ال  ســالح  لديك  يكون  أن 
في ساحة الوغى، ومباراة أول أمس بني املغرب وإسبانيا كانت 

وتهكم  تهييج  حملة  سبقتها  أنــه  سيما  حقيقية،  كــرويــة  حــربــا 
اإلعــالم  وسائل  من  العديد  طــرف  من  الوطني  للفريق  واستصغار 

اإلسبانية. 
الركراكي استخدم السالح نفسه الذي ساعده على كبح جماح 
سوى  يكن  لم  ســالح  والكنديني.  بالبلجيكيني  واإلطــاحــة  الــكــروات 
العب مقاتل اسمه سفيان أمرابط. هذا األخير فعل أمام إسبانيا ما 
فعله أمام من سبقوها بإحكام قبضته على خط الوسط، ومنع 
مفاتيح لعب منتخب إسبانيا جافي وبيدري من االستحواذ 

على الكرة، والتقدم إلى مواقع تمكنهم من تهديد مرمى 
امليدان  وسط  أفقدت  أمرابط  قتالية  املغربي.  املنتخب 

اإلسباني التوازن والفعالية ومنعته بالتالي من 
إمداد مهاجمي «املاتادور» بكرات تمكنهم 

من هز شباك ياسني بونو.

خطة 
الداهية

 
ألطــوار  تدبيره  طريقة  في  داهية  كــان  الركراكي  وليد 

أنه  صحيح  اإلسباني.  نظيره  ضد  املغربي  املنتخب  مباراة 
نفس  على  اعتمد  الفــوكــة»  «راس  ـــ بــ نفسه  يصف  أن  يحب  مــن 

العناصر التي خاضت دور املجموعات ممثلة في كل من ياسني 
بونو وأشــرف حكيمي ونصير مــزراوي وسفيان أمرابط ونايف 
أكـــرد وغــانــم ســايــس وحكيم زيـــاش وعــز الــديــن أونــاحــي وسليم 
شاكلة  غير  أنــه  غير  النصيري،  ويوسف  بوفال  وسفيان  أمــالح 
اللعب من 4-3-3 إلى 4-1-4-1 مما مكنه من تكبيل حركة املنتخب 
اإلسباني من خالل محاصرة حامل الكرة ومنعه من التحرك 
بــســهــولــة ويـــســـر، وبــالــتــالــي دفــــع الــالعــبــني اإلســـبـــان إلــى 

التسرع في تمرير الكرة فيما بينهم لتفادي فقدانها، 
لم  الــذي  بعيد،  من  التسديد  خيار  إلــى  اللجوء  أو 

يــــأت بــــأي نــتــيــجــة، قــبــل أن تــحــســم ضــربــات 
لصالح  النهائية  النتيجة  الترجيح 

النخبة املغربية.



في المغرب أشرقت شمس مونديال قطر من جديد، بعدما تساقطت المنتخبات العربية واإلفريقية تباعا، ليبقى األسود األمل الوحيد للعرب 
واألفارقة في وضع حد لهيمنة المنتخبات األوروبية واألمريكية الالتينية على كتابة سطور المجد في تاريخ كأس العالم.

ركض عناصر الفريق الوطني، وصرخوا، وذرفوا الدموع، وفي مقدمتهم المدرب وليد الركراكي, الذي فضل أن يتوج احتفاالته بعناق 
حار مع والدته وقبالت على رأسها، وفعل األمر ذاته أشرف حكيمي والعديد من الالعبين، الذين تقاسموا الفرحة مع آبائهم وأمهاتهم 

وزوجاتهم، ومع باقي الجماهير التي تكبدت عناء السفر من المغرب ومن مختلف دول العالم لتكون شاهدة على صنع مجد جديد للكرة 
المغربية في أرقى تظاهرة كروية في العالم.

أقوى صور احتفاالت األسود بإنجازهم التاريخي

شمس املونديال تشرق في املغرب
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  < يوسف بصور ومحمد وراق موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة



  < يوسف بصور 
موفد األحداث المغربية إلى الدوحة

 
حلوى قطرية.. الفرحة واحدة

 
فـــرحـــة املـــواطـــنـــني الـــقـــطـــريـــني بـــمـــا حــقــقــه املــنــتــخــب 
املــغــربــي لـــم تــكــن مــفــاجــئــة، ولــكــنــهــا زكــــت مـــا أبـــــان عنه 
أبناء البلد املنظم للمونديال من دعم ومساندة للنخبة 

املغربية في هذا الحدث الكروي الكبير. 
لـــم تــكــد تــمــر دقـــائـــق مـــعـــدودة عــلــى نــهــايــة املـــبـــاراة 
القطريني  واملــواطــنــات  املواطنني  من  العديد  خــرج  حتى 
توزيع  فــي  ليشرعوا  الــشــوارع  مــن  عــدد  إلــى  والقطريات 
أشكال مختلفة من الحلوى املحلية على املارة وسائقي 
الــســيــارات والــدرجــات. عــالمــات الــفــرح كانت بــاديــة على 
القطري  للمنتخب  بفوز  يتعلق  األمــر  وكــأن  وجــوهــهــم، 
احتفل  وقــد  كذلك  األمــر  يكون  ال  وكيف  املغربي.  وليس 
واألمــيــر  مـــوزا  الشيخة  ووالــدتــه  شخصيا  تميم  األمــيــر 

حمد  الوالد تميم بن 
وبــاقــي أفـــراد األســرة 
الــــحــــاكــــمــــة بـــــدورهـــــم 
باإلنجاز املغربي في 
قــلــب مــلــعــب «املــديــنــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة»، الــــذي 
شهد امللحمة الكبرى 
مواجهة  في  لألسود 

الثيران اإلسبانية.
 

خاوة خاوة.. شعب واحد

الكثير  يــقــال  قــد 
عن العداء بني املغرب 
ــــــــجــــــــزائــــــــر. عــــــــداء  وال
واألخير  األول  سببه 
املرادية  حكام  إصرار 
عــلــى مــــعــــاداة كـــل ما 
هــو مــغــربــي، غــيــر أن 
مــــا شـــهـــدتـــه شـــــوارع 
أول  لـــيـــلـــة  الــــــدوحــــــة، 
أمــــــــــــس، قـــــــــدم دلــــيــــال 

لم  وفتيات  شباب  الجزائر  أبناء  بني  من  أن  جديدا على 
األدمغة  غسل  ومحاوالت  التضليل  بحملة  أبدا  يتأثروا 
وزراعة عداء الساسة في جارنا الشرقي لبلدنا في قلوب 

الشعب.
عشرات الجزائريني والجزائريات شاركوا بحماس 
وصفوه  بإنجاز  املغاربة  املشجعني  احتفاالت  في  كبير 
بأنه إنجاز لكل العرب. كانوا يــرددون عبارات من قبيل 
«حنا خاوة خاوة» و«مبروك عليكم خاوتي» و«لعقوبة 
قلب  كــل  يخطؤها  ال  بــفــرحــة  تــشــي  وعــيــونــهــم  للفينال» 
سليم لتؤكد مجددا أن ما يربط بني الشعوب أقوى من 

واالستعداء.كـــــــل مــــــــحــــــــاوالت الـــتـــحـــطـــيـــم 
 

الكسكس.. نتشاركو الطعام

بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــض 
املغاربة  املواطنني 
املــــــــقــــــــيــــــــمــــــــني فـــــي 
قــــــطــــــر اســــــتــــــعــــــدوا 

لــــالحــــتــــفــــاالت الـــتـــي 
أعـــقـــبـــت 

كانوا  وكأنهم  خاصة  بطريقة  وإسبانيا  املغرب  مباراة 
يــتــوقــعــون نــهــايــة الــلــقــاء بــفــوز مــغــربــي مــثــيــر. فــي غمرة 
االحــتــفــاالت الــتــي كــانــت تعج بها الــشــوارع والــســاحــات 
الــكــبــرى فـــي الـــدوحـــة حــمــل الــعــديــد مـــن ســفــرائــنــا، غير 
املــعــتــمــديــن، «قــصــريــات» الكسكس املــغــربــي، وقــدمــوهــا 
جلس  حيث  وأجــانــب،  وعربا  منهم  مغاربة  للمحتفلني 
الــكــثــيــرون منهم جنبا إلـــى جــنــب لــيــتــشــاركــوا الــطــعــام، 
بــعــدمــا تـــذوقـــوا مــعــا طــعــم الــفــرحــة واالحـــتـــفـــاالت، التي 
األربــعــاء،  أمــس  صباح  من  مبكرة  ساعة  حتى  استمرت 
التي  النفوس  دون  األجــســاد  فــي  يــدب  التعب  بــدأ  حيث 
ظــلــت مــنــتــشــيــة بــانــتــصــار تـــاريـــخـــي، يـــأمـــل الــجــمــيــع أن 
يتجدد يوم السبت املقبل ليصل األسود إلى أبعد نقطة 

ممكنة في مونديال قطر. 

مشاهد غير مسبوقة شهدتها العاصمة القطرية الدوحة بعد نجاح المنتخب المغربي في اإلطاحة بنظيره اإلسباني في ثمن نهاية كأس 
العالم قطر 2022. الفرحة كانت عربية مغربية اختفت فيها الحدود بين أقطار شتى وأصبحت شعبا واحدا ممتدا من المحيط إلى الخليج.
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حلوى وكسكس وخاوة خاوة في احتفاالت متميزة

األسود يزيلون الحدود!

   < اسبانيا  مصطفى العباسي 

ملــدرب  الــحــادة  سهامها  اإلسبانية  الصحافة  وجهت 
وعدم  أخــرى  مرة  إقصاءهم  واعتبرت  والعبيه،  منتخبها 
وصولهم لــدور الربع خيبة أمل كبيرة. وأشــادت عدد من 
املــنــابــر بــقــتــالــيــة املــنــتــخــب املــغــربــي والعــبــيــه، وخصصت 
«وليد  النجم  املـــدرب  عــن  للحديث  تحليالتها  مــن  مقاطع 
الركراكي»، الذي أحبط كل خطط إنريكي املدرب اإلسباني، 

الذي وصفته بعض املنابر اإلعالمية باملدرب الفاشل.
من املاركا، التي كانت سباقة للصدور، وعنونت أولى 
«املغرب يرسل املنتخب االسباني إلى الديار»،  مقاالتها بـ
في إشارة لإلقصاء الصعب بالنسبة لهم، مقدمة تحليال 
الرياضية  الــجــرائــد  كبيرة  الــخــصــوص.  بــهــذا  مستفيضا 
يقصي  للقول «املــغــرب  آخــر  عــنــوان  فــي  ذهــبــت  اإلسبانية 
إسبانيا من املونديال! الحارس بونو عمالق في ضربات 

الجزاء».

كبيرة  أعــداد  بخروج  الجميع  تفاجأ  املحتلة،  بسبتة 
املنتخب  فــوز  بمناسبة  لالحتفال  السبتيني  املغاربة  مــن 
الكثيرون  اعتبر  وفيما  اإلســبــانــي،  نظيره  على  املــغــربــي 
األمــــر عـــاديـــا، إال أن حــربــا نــشــبــت عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
املعروف  السبتي،  الديموقراطي  الــحــزب  بــني  االجتماعي 
بكونه مقربا من مغاربة سبتة، والحزب اليميني املتطرف 

«فوكس»، من خالل شتائم وتبادل اتهامات.
سبتة،  أحــيــاء  جــل  عاشتها  التي  االحــتــفــاالت  بمقابل 
السياسي.  والنقاش  االجتماعية  الشبكات  إلى  األمــر  قفز 
على  فيرديجو،  كــارلــوس  «فــوكــس«،  باسم  املتحدث  اتهم 
مــلــفــه الــشــخــصــي عــلــى الــتــويــتــر مــغــاربــة ســبــتــة بــكــونــهــم 
وردت  االصلية.  لجيناتهم  عــادوا  وأنهم  للمغرب  موالني 
عــلــيــه نــظــيــرتــه فـــي حــركــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي، فاطمة 
حامد، بـ «فاشل»، وذكرته بغيابه عن االحتفاالت املتعلقة 

بيوم الدستور، التي شهدتها سبتة.
جـــريـــدة الــكــوريــســبــونــســال حـــاولـــت تــلــطــيــف األجــــواء 

بــعــنــوان ومــقــال ديــبــلــومــســي، قــائــلــة «إســبــانــيــا/ املــغــرب: 
مــن كــراهــيــة األجــانــب فــي الــشــوارع إلــى لحظة حــلــوة» في 
والتي  هاكزيك،  رييس  أنجيال  بقلم  السياسية،  العالقات 
كشفت أن املــواجــهــة بــني إســبــانــيــا واملــغــرب فــي دور الــــ16 
لــكــأس الــعــالــم فــي قــطــر لــم تطلق الــعــنــان ملــوجــة الــرســائــل 
املعادية لألجانب، بل كشفت عن بعض مظاهر التعايش 
في  حتى  اإلسبانية  األراضـــي  على  البلدين  مواطني  بــني 
املجال السياسي بني البلدين. إنهم يمرون بما وصف بأنه 

«لحظة حلوة».
ورماحها  سيوفها  وجهت  جهتها  مــن  الفــانــكــوارديــا 
نحو إنــريــكــي، متهمة إيـــاه بــاملــدرب الفاشل وغــيــر الــقــادر 
«املغرب:  على تقديم فريق في املستوى، معنونة مقالها بـ
لجريدة  كــان  باملقابل  الجنوبي».  للجار  الصعبة  النظرة 
«االسبانيول» لهجة حادة تجاه فريقها ومدربه، في مقال 
بعنوان «إسبانيا الرهيبة تخسر أمام املغرب وتودع كأس 

العالم».

الصحافة اإلسبانية: املغرب يرسل املاتادور للديار

في غمرة االحتفاالت، التي 
كانت تعج بها الشوارع 
والساحات الكبرى في 

الدوحة، حمل العديد من 
سفرائنا، غير المعتمدين، 

»قصريات« الكسكس 
المغربي، وقدموها 

للمحتفلين مغاربة منهم 
وعربا وأجانب حيث جلس 
الكثيرون منهم جنبا إلى 

جنب ليتشاركوا الطعام



احتفاالت استثنائية بتأهل األسود
مدن المغرب تحتفل بإنجاز المنتخب بعد مباراة إسبانيا

مباشرة بعد إعالن الحكم األرجنتيني فيرناندو راباليني عن نهاية مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا بتأهل األسود إلى ربع 
نهائي المونديال للمرة األولى في تاريخ الكرة المغربية، حتى خرج أالف المغاربة إلى الشوارع لالحتفال بإنجاز النخبة المغربية، 

مرددين شعارات النصر وطالقين العنان ألبواق سياراتهم.
احتفاالت إمتدت إلى منتصف ليلة أول أمس الثالثاء عمت جميع المدن المغربية التي عبرت عن إعتزازها وفخرها بما حققه أشبال 

وليد الركراكي، ومتمنين أن تتواصل الملحمة في المباراة ضد البرتغال يوم السبت القادم.
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  <  < تصويرتصوير م. العدالني/ إ. بوعلو
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اململكة املغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء

املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
مصلحة كتابة الضبط 

إعالن قضائي طبقا للفصل ٤٤١ من ق.م.م 

ملف التبليغ عدد: ٢٠١٥/٨٤٠١/٦٧٢١ 

ف،  إل  ماكسي  شركة  به  تقدمت  الــذي  املقال  على  بناء 
شــركــة مــســاهــمــة، مــقــرهــا االجــتــمــاعــي، طــريــق الثانوية 
١٠٢٩ ســيــدي مــعــروف - الــــدار الــبــيــضــاء. الــنــائــب عنها 
املحاميان  بحبوحي  وكميلة  جباري  نجيب  األســتــاذان 
بهيئة الدار البيضاء، ٥٨ زنقة الصنوبر. املمثلة من طرف 
بنفس  الــقــاطــنــني  اإلداري  مجلسها  وأعــضــاء  رئيسها 

العنوان. بصفتها مدعية من جهـة  
وبــني: السيدة دنــدان نــدى، ٢٢٣ شــارع عبد املومن حي 
املستشفيات الدار البيضاء. بصفتها مدعى عليها من 

جهة أخرى 
ــــدى املــحــكــمــة  يــعــلــن رئـــيـــس مــصــلــحــة كــتــابــة الــضــبــط ل
التجارية بالدار البيضاء، بناء على الحكم الصادر بتاريخ 
حكم   ٢٠١٥/٨٢٠٢/٤٦٥٦ عــدد  امللف  في   ٢٠١٥.٠٩.٢٢
ابتدائيا  العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت  عدد: ٨٩٠٦، 
وغيابيا بوكيل  في الشكل: بقبول الطلب. في املوضوع: 
بأداء املدعى عليها لفائدة املدعية مبلغ ٢٠.٤٢٤.٢٠ درهم 
الصائر  وجعل  الطلب  تــاريــخ  من   القانونية  الفوائد  مــع 
هذا  أن  يعلن  كما  الطلبات.  باقي  ورفـــض  عاتقها  على 
عبد الله بــوشــاري عن  الحكم قــد تــم تبليغه إلــى السيد 
السيد عبد زويتر القيم املنصب في حق السيدة دندان 

ندى بتاريخ ٢٠١٧.١٢.٠٧ 
كما يعلن السيد رئيس كتابة الضبط أن املحكوم عليها 
لها أجل للطعن باالستئناف ذلك طبقا للفصل ٤٤١ من 

ق.م.م.
علق تحت عدد: ٢٠/٥١٣

بتاريخ: ٠٨ شتنبر ٢٠٢٠ 
مدة التعليق: ثالثون يوما 

22/5358
<<><<

اململكة املغربية 
وزارة العدل والحريات 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

إعالن قضائي طبقا للفصل ٤٤١ من ق.م.م 

ملف التبليغ عدد: ٢٠١٤/٦٣١٧ 
رقم البحث القيم: ٢٠١٣/١٤٧٦

بناء على املقال الذي تقدمت به شركة هولسيم، كرانيال، 
شركة مساهمة، مقرها اإلجتماعي شارع النخيل حي 
الرياض - الرباط .النائب عنها األستاذان نجيب جباري 
 ٥٨ البيضاء،  الـــدار  بهيئة  املحاميان  بحبوحي  وكميلة 

زنقة الصنوبر.
بصفتها مدعية من جهة وبني شركة أكلوسيم، شركة 
ذات املسؤولية املحدودة، مقرها االجتماعي، سنتير عني 
حرودة كلم ١٧  الطابق الثاني املحمدية، املمثلة من طرف 
بنفس  الــقــاطــنــني  اإلداري  مجلسها  وأعــضــاء  رئيسها 

العنوان.
بصفتها مدعى عليها من جهة أخرى 

ــــدى املــحــكــمــة  يــعــلــن رئـــيـــس مــصــلــحــة كــتــابــة الــضــبــط ل
التجارية بالدار البيضاء، بناء على الحكم الصادر بتاريخ 
 ٢٠١٢/٦/٥٣٥٠ عــدد  التجاري  امللف  فــي   ٢٠١٣.٠٦.٢٦
العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت   ،١٠٤٢٣ عــدد:  حكم 

ابتدائيا وغيابيا بقيم.
املدعى  بـــأداء  املــوضــوع:  فــي  الطلب.  بقبول  الشكل:  فــي 
عليها لفائدة املدعية مبلغ ٣٦.٨٦٨,٩١ درهم مع الفوائد 
وبتحميلها  التنفيذ  يوم  إلى  الطلب  تاريخ  من  القانونية 
الصائر وبرفض باقي الطلبات. كما يعلن أن هذا الحكم 
قــد تــم تبليغه إلــى القيم السيد ارمــيــدي املــيــلــودي القيم 
املنصب  في حق املدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤.٠٩.١٩ كما 
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط أن املحكوم عليها لها 
أجل ٣٠ يوم للطعن باستئناف وتبتدئ من تاريخ نشره.

علق تحت عدد: ٢٠١٦/٥٦٦
بتاريخ: ٢٠١٦/٠٥/١٩  
مدة التعليق: ٣٠ يوما 
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اململكة املغربية 
وزارة العدل والحريات 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

إعالن قضائي طبقا للفصل ٤٤١ من ق.م.م 

ملف التبليغ عدد: ٢٠١٤/٧١٩٤ 
رقم البحث القيم: ٢٠١٤/١١٨٠ 

بناء على املقال الذي تقدمت به شركة بيطومار، شركة 
وزاويــة  بليد  دي  بشارع  االجتماعي،  مقرها  مساهمة، 
شارع عبد املومن الدار البيضاء، النائب عنها األستاذان 
الدار  بهيئة  املحاميان  بحبوحي  وكميلة  جباري  نجيب 
البيضاء، ٥٨ زنقة  الصنوبر. املمثلة من طرف رئيسها 
الــعــنــوان.  بنفس  الــقــاطــنــني  اإلداري  مجلسها  وأعــضــاء 
أوه.جـــي.تـــي. شــركــة  وبـــني  جهـة  مــن  مدعيـة  بصفتها 

بي، شركة ذات املسؤولية املحدودة، مقرها االجتماعي 
دوار حرث الغابة أوالد عزوز دار بوعزة كلم ١٠ - الدار 
مجلسها  وأعضاء  رئيسها  طرف  من  املمثلة  البيضاء، 

اإلداري القاطنني بنفس العنوان.
رئيس  يعلن  أخرى   جهة  مــن  عليها  مــدعــى  بصفتها 
بــالــدار  الــتــجــاريــة  املحكمة  لــدى  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيضاء، بناء على الحكم الصادر بتاريخ ٢٠١٤.٠٦.١١ 
عـــدد:  حــكــم   ٢٠١٣/٦/٦٦٢٧ عـــدد  الــتــجــاري  املــلــف  فـــي 
ابــتــدائــيــا  العلنية  بجلستها  املــحــكــمــة  حكمت   ،١٠٣٨٣

وغيابيا بوكيل: في الشكل: بقبول الطلب.
في املوضوع: الحكم على املدعى عليها بأدائها للمدعية 
مبلغ ٧٢.٩٦٠,٠٠ درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 
ورفــض  الــصــائــر  وتحميلها  التنفيذ  تــاريــخ  إلــى  الطلب 
باقي الطلبات. كما يعلن أن هذا الحكم قد تم تبليغه إلى 
القيم السيد عبد الله بوشاري عن السيـد عبد الله زويتر 
القيم املنصب في حق شركة أو ه. جي. تي.بي بتاريخ 

 ٢٠١٤.١٠.٣٠
كما يعلن السيد رئيس كتابة الضبط أن املحكوم عليها 
لها أجل ٣٠ يوما للطعن باستئناف وتبتدئ من تاريخ 

نشره.
علق تحت عدد: ٢٠١٧/٧١٧

بتاريخ: ٢٠١٧/٠٦/٠١  
مدة التعليق: ٣٠ يوما 
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اململكة املغربية 
وزارة العدل والحريات 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء  

إعالن قضائي طبقا للفصل ٤٤١ من ق.م.م 

ملف التبليغ عدد: ٢٠١٤/٦٣١٦ 
رقم بحت القيم: ٢٠١٣/٦٧٥٩

  
 ،DMA أ إم  د  شركة  بــه  تقدمت  الــذي  املــقــال  على  بناء 
شــركــة ذات املــســؤولــيــة املـــحـــدودة، مــقــرهــا اإلجــتــمــاعــي، 
ــــدار البيضاء  زنــقــة الــجــنــدي أرمـــانـــد طــيــب عــكــاشــة - ال
.النائب عنها األستاذان نجيب جباري وكميلة بحبوحي 
زنقة الصنوبر.   ٥٨ الــبــيــضــاء،  الــــدار  بهيئة  املــحــامــيــان 
بــصــفــتــهــا مـــدعـــيـــة مــــن جهـة  وبــــــني: شـــركـــة أطــلــنــتــيــك 
مقرها  املــــحــــدودة،  املــســؤولــيــة  ذات  شــركــة  دمــنــاجــمــو، 
االجتماعي، ٢٣٣ شــارع عبد املــومــن إقــامــة رضــا الــدار 
مجلسها  وأعضاء  رئيسها  طرف  من  املمثلة  البيضاء، 

اإلداري القاطنني بنفس العنوان. بصفتها مدعى عليها 
من جهة أخرى 

يــعــلــن رئـــيـــس مــصــلــحــة كــتــابــة الــضــبــط لــــدى املــحــكــمــة 
الــتــجــاريــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، بــنــاء عــلــى الــحــكــم الــصــادر 
عـــدد  ــــتــــجــــاري  ال املــــلــــف  فـــــي   ٢٠١٤.٠٣.٢٥ بــــتــــاريــــخ 
املحكمة  وحكمت   ،٥٢٢٣ عــدد:  حكم    ٢٠١٣/٦/١٠٦٦٨

علنيا ابتدائيا وغيابيا بوكيل.
املدعى  بــأداء  املوضوع:  في  الدعوى.  بقبول  الشكل:  في 
عــلــيــهــا لــفــائــدة املــدعــيــة مــبــلــغ  ٢٩.٧٧٥,٠٠  درهــــم مع 
يعلن  والصائر.كما  الطلب  مــن تاريخ  القانونيـة  الفوائد 
ارمــيــدي  السيد  القيم  إلــى  تبليغه  تــم  قــد  الحكم  هــذا  أن 
بتاريخ  عليها  املــدعــى  حــق  املنصب في  القيم  املــيــلــودي 
الضبط  كتابة  رئيس  السيد  يعلن  كما    ٢٠١٤.٠٩.١٩
للطعن باستئناف  يوما   ٣٠ أجل  لها  عليها  املحكوم  أن 

وتبتدئ من تاريخ نشره.
علق تحت عدد: ٢٠١٤/١٠٢٦

بتاريخ: ٢٠١٤/١١/١٣  
مدة التعليق: ٣٠ يوما 
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املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع املاء
املديرية الجهوية درعة تافياللت

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم /٩٢ م ج د/ش م/ ق ا د / ٢٠٢٢/٢

جلسة علنية

الوطني  للمكتب  تافياللت  درعــة  الجهوية  املديرية  تعلن 
طلب  عن  املــاء  قطاع  للشرب -  الصالح  املــاء  و  للكهرباء 
وحــدات  محطات  ومراقبة  تسيير  ب :  املتعلق  العروض 
اإلنــتــاج بــالــرشــيــديــة و كلميمة تــنــجــداد بــقــطــاع اإلنــتــاج 

الرشيدية.
املستندات التي يتعني على املتنافسني اإلدالء بها مقررة 

في الفصل ١٠ من نظام االستشارة.
يحدد الثمن التقديري إلنجاز األشغال في

٠٠٠,٠٠ ٠٠٠ ٣ رهم  (م ا ر)
ما  أو  درهــم   ٠٠٠,٠٠ ٣٠ املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

يعادلها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل
يمكن سحب ملف االستشارة بالعنوان التالي :

مكتب الضبط باملديرية الجهوية درعة تافياللت للمكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب - قطاع املاء
شارع محمد السادس حي أزمور الجديد الرشيدية

الهاتف:  ٧٩ ٥٣ ٠٨ ٣٥ ٠٥ 
الفاكس: ٨٦ ٣٤ ٥٧ ٣٥ ٠٥ 

املغربية  الــبــوابــة  عــبــر  االســتــشــارة  مــلــف  تحميل  يمكن 
الصفقات العمومية:

 https://www.marchespublics.gov.ma  
يسلم ملف االستشارة مجانا.

يـــجـــب تــحــضــيــر الـــــعـــــروض طـــبـــقـــا ملـــقـــتـــضـــيـــات نــظــام 
االستشارة و :

- تـــــودع الــــعــــروض مــقــابــل وصــــل إلــــى مــكــتــب الــضــبــط 
للمديرية الجهوية درعة تافياللت شارع محمد السادس 
عقد  وســاعــة  تــاريــخ  قبل  الرشيدية  الجديد  أزمـــور  حــي 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
ــبــريــد املــضــمــون مـــع إشــعــار  - أو تــرســل عـــن طــريــق ال
درعــة  الجهوية  للمديرية  الضبط  مكتب  إلــى  بالتوصل 
تــافــيــاللــت شـــارع محمد الـــســـادس حــي أزمــــور الجديد 
الرشيدية قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم عند بداية الجلسة 

العلنية لفتح األظرفة. 
 ٠٤ األربعاء  يوم  األظرفة  لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
يناير ٢٠٢٢ على الساعة العاشرة صباحا بمقر املديرية 
الــجــهــويــة درعـــة تــافــيــاللــت شـــارع محمد الــســادس حي 

أزمور الجديد الرشيدية. تفتح األغلفة في آن واحد. 
لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن املــعــلــومــات يــمــكــن اإلتــصــال 
تافياللت  درعـــة  الــجــهــويــة  للمديرية  املــشــتــريــات  بقسم 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب - قطاع 
املاء. العنوان شارع محمد السادس حي أزمور الجديد 

الرشيدية  
الفاكس  ٨٦ ٣٤ ٥٧ ٣٥ ٠٥

البريد االلكتروني
yramchoun@onee.ma

يمكن تحميل نظام مشتريات املكتب وكذا الدفاتر العامة 
عبر العنوان االلكتروني ملوقع املكتب – قطاع املاء:

http://www.onep.ma/
22/5362
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد بيع  اصل تجاري

ملف بيع عدد ٢٠٢٢/٣٠
حساب عدد: ٤٩٥٨

بمقتضى عقد توثيقي (ذة.حبيبة فياللي املقدام، موثقة  
ومسجل   ٢٠٢٢/١١/٢٤ بــتــاريــخ  بــفــاس  مـــؤرخ  بــفــاس) 

بفاس بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٥ .
بطاقته الوطنية  علوي، رقم  باع السيد الغالي صوصي 
C١٥٢٦٤.الساكن بفاس ١٢ زنقة سجلماسة حي الفرح 

 .٣
 C٥٠٧١٣٨ الوطنية  بطاقته  رقم  بلموالم،  يونس  للسيد 
والــســاكــن بــفــاس رقـــم ١٣٢ مــكــرر بــلــوك ب حــي زواغـــة 

العليا.
و الـــســـيـــد نــجــيــب بــوصــفــيــحــة رقـــــم بــطــاقــتــه الــوطــنــيــة 
C٩٠٢٨٢١ والساكن بفاس رقم ٥٧ زنقة مصمودة حي 

الفرح.
جميع االصل التجاري للمحل املستغل  بفاس مسجد 
ابي  زنقة   ٣٨ حاليا  الصديق  بكر  أبــو  زنقة  علي  االمـــام 

حنيفة املدينة الجديدة.
املقيد بالسجل التجاري بفاس تحت عدد ٣٢٣٨٢.

ــــــف درهـــــم  بـــثـــمـــن قــــــــدره مــــائــــة و اثـــــنـــــان و اربـــــعـــــون ال
(١٤٢٠٠٠٫٠٠ درهم ).

حسب الشروط املنصوص عليها بعقد البيع.
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة  التعرضات  وتقبل 

بفاس داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر يوما        
ابتداءا من النشرة الثانية. 
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اململكة املغربية
وزارة االقتصاد واملالية
مديرية أمالك الدولة

إعــالن تصحيحي
اعالن للعمــوم

ليكـن في عـلم العموم أنه ستقـع يوم االثنني ١٢ دجنبر 
سمسرة  صباحا  عــشــرة  الــحــاديــة  الــســاعــة  على   ٢٠٢٢
عمومية باملزاد العلني بمقر قيادة سيدي سالمة جماعة 
املنتوج  مــن  متكونة  حصة  لبيع  الــعــرائــش،  إقليم  زوادة 
الغابوي (٢١١٩ شجرة) املتواجدة بالعقار التابع للرسم 
العقاري عدد ٤٣٠٣٢/٣٦ على مساحة ٢٧ هكتار ٩٩ آر 
٦٦ سنتار، (يقع قبالة قيادة سيدي سالمة)، وهي مبينة 

كاآلتي:
مصالح  قبل  مــن  تجتث  شــجــرة   ٥٨٤ مــن  يتكون  جــزء 
الدولة على مساحة ٠٦ هكتار ١٢ آر ٦٤ سنتيار يتشمل 
مكعبة  أمــتــار  و٢٤  الــتــدفــئــة  عـــود  مــن  ستير  عــلــى ٩٠١ 
مــن عـــود الــصــنــاعــة و٩٦ ستير مــن الــفــلــني (الــحــلــوفــي) 
لحاء  من  قنطار  و١٠  (النمسي)  الفلني  من  ستير  و٩٢ 

األكاسيا. 
جزء يتكون من ١٥٣٥ شجرة على مساحة ٢١ هكتار 
٨٧ آر ٠٢ سنتيار تتشمل ٢١٢١ ستير من عود التدفئة 
و ٢٧٦ ستير من الفلني ( الحلوفي) ٤٨٩ ستير من الفلني 

(النمسي) ٢١٢٧ ستير من عود التدفئة (جدوع).
في  أعــاله  الغابوي  املنتوج  لبيع  االفتتاحي  الثمن  وحــدد 

مبلغ خمسمائة ألف درهم (٥٠٠٠٠٠،٠٠ درهم).
ـــراغـــبـــني فــــي املـــشـــاركـــة فــي  يــتــعــني عـــلـــى املـــتـــزايـــديـــن ال
الــســمــســرة الــعــمــومــيــة دفـــع ضــمــانــة مــالــيــة قـــدرهـــا مائة 
ألف درهم (١٠٠٠٠٠،٠٠ درهــم) نقدا أو بواسطة شيك 
الــخــازن  إســـم  فــي   (Chèque Certifié) عليه  مــصــادق 

اإلقليمي بالعرائش.
كما يتعني على املــتــزايــديــن الــراغــبــني فــي املــشــاركــة في 
السمسرة العمومية اإلدالء بنسخة طبق األصل مصادق 
ســاريــة  الــغــابــوي  للمستغل  املهنية  الــبــطــاقــة  مــن  عليها 

الصالحية واملسلمة من طرف إدارة املياه والغابات.
العمومية  السمسرة  عليه  رســت  الــذي  املشتري  يتولى 
القيام بقطع األشجار واقتالع الجدور، وذلك على نفقته 
التامة بما في ذلك تكاليف الرخص التي تستصدر في 

املوضوع؛
يتولى املشتري القيام بحراسة املواد الخشبية املقطوعة 

واملقتلعة على نفقته؛
املقطوعة  الخشبية  املـــواد  بنقل  القيام  املشتري  يتولى 

املقتلعة على نفقته؛
األخشاب  واقــتــالع  قطع  بعملية  القيام  املشتري  يتولى 
قابلة  يــومــا  ســتــون (٦٠)  أجـــل  داخـــل  والـــجـــدور ونقلها 
لــلــتــجــديــد مــــرة واحـــــدة تــحــتــســب ابـــتـــداء مـــن يــــوم رســو 
السمسرة عليه، مع إخالء العقار املعني بشكل كلي وتام 

بانتهاء هذا األجل؛
كمصاريف  درهـــم   ٦٩٩٨٥ مبلغ   أداء  املــشــتــري  يتولى 
على  الكائنة  (الــفــلــني)  الطبيعية  األشــجــار  بقلع  خــاصــة 
املديرية  لفائدة  سنتيار   ٠٢ آر   ٨٧ هكتار   ٢١ مساحة 
اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالعرائش. 

لتغطية  باملائة   ٪ زيـــادة ١٠  مــع  حــاال  البيع  ثمن  يـــؤدى 
الصوائر املختلفة، كما أن مصاريف التسجيل والتمبر 
يؤديها املشتري لدى صندوق املحاسب العمومي املعني؛

التحمالت  دفتر  على  واالطـــالع  املعلومات  مــن  وللمزيد 
رقم  بالعرائش،  الــدولــة  أمــالك  بمندوبية  االتــصــال  يجب 

الهاتف:  (٠٥.٣٩.٩١.٥٧.٥٩)؛
خالل  مــن  اإلعــالنــات  مختلف  على  االطـــالع  يمكن  كما 

البوابة اإللكترونية ملديرية أمالك الدولة. 
www.domaines.gov.ma Avis et Annonces:
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اململكة املغربية
 وزارة العدل 

محكمة االستئناف بأسفي 
املحكمة االبتدائية باليوسفية 
رقم ملف عدد: ٢٠٢٢/٦١٠١/٣٢ 

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

يـــعـــلـــن رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كـــتـــابـــة الـــضـــبـــط بــاملــحــكــمــة 
على   ٢٠٢٣/٠١/١٧ بــتــاريــخ  أنـــه  باليوسفية  االبــتــدائــيــة 
القضائية  البيوعات  بقاعة  سيقع  صباحا   ١٠ الساعة 
باملحكمة االبتدائية باليوسفية بيع باملزاد العلني للملك 
املسمى"بناني دحان" ذي الرسم العقاري عدد ١٤٥٨٩/م 
وهو عبارة عن بناية سكنية من ثالثة طوابق، السفلي 
غــرفــتــني  بـــه   ١ الطابق العلوي  مــــرابــــني،  عــلــى  يــشــتــمــل 
وصحن ومــرحــاض، والطابق العلوي ٢ متكون من ٠٣ 
السطح مساحته  الــى  باإلضافة  وصحن  ومطبخ  غــرف 
٦٩  م م الكائن بشارع العيون الرقم ٣٠ الحي الحسني 

اليوسفية 
درهم    ٣٨٠.٠٠٠,٠٠ مبلغ  فــي  االفتتاحي  الثمن  حــدد 
لفائدة: السيد عبد اللطيف معروف  ضد: السيد أحمد 
رزقي. ويؤدى الثمن ناجزا وحاال مع زيادة ٠٣٪ لفائدة 
الزيادة في  او  اإلطــــالع  أراد  مــن  وعــلــى  الــعــامــة  الــخــزيــنــة 
املحكمة  بهذه  املدني  التنفيذ  بقسم  االتــصــال  اإليــضــاح 

حيث يوجد ملف اإلجراءات. 
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<<><<
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بأسفي

املحكمة االبتدائية باليوسفية 
رقم ملف عدد: ٢٠٢٢/٦١٠١/٦٣ 

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية 
 ١٠ الساعة  على   ٢٠٢٢/١٢/٢٧ بتاريخ  أنــه  باليوسفية 
باملحكمة  القضائية  الــبــيــوعــات  بــقــاعــة  سيقع  صــبــاحــا 
االتية  للعقارات  العلني  باملزاد  بيع  باليوسفية  االبتدائية 

والكائنة بدوار البكري الكنتور: 
قبلة  يحدها  خداديم   ٠٤ مساحتها  "االحريكات"  قطعة 
ادريس بن اعلي يمينا الطريق املالحية وغربا امحمد بن 
احمد وشماال محمد بن الهاشمي حدد الثمن االفتتاحي 

في مبلغ ٤.٠٠٠,٠٠ درهم 
قبلة  يحدها  خــداديــم   ٠٥ مساحتها  البير"  "بلدة  قطعة 
الــعــربــي بـــن عــبــد الـــقـــادر يــمــيــنــا طــريــق ســبــت الــخــوالــقــة 

وغربا امبارك بن املعطي وشماال الطيب بن العربي 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ ١٢.٥٠٠,٠٠٠ درهم 

قــطــعــة "بــيــاضــة" مــســاحــتــهــا ٠٥ خـــداديـــم يــحــدهــا قبلة 
إبــراهــيــم بــن مــحــمــد يمينا الــكــبــيــر بــن الــطــايــبــي وغــربــا 
الثمن  حــــدد  محمد   بــلــعــمــان  وشـــمـــاال  الحاج إبراهيم 
سكنية  بناية  درهم    ١٠.٠٠٠,٠٠ مبلغ  فــي  االفتتاحي 
كــائــنــة بــدوار"الــحــســن الــكــنــتــور "مــســاحــتــهــا  ١٢٠ م م 
يحدها قبلة حسن بن لعليوي يمينا الزموري مسعود 

وغربا الزنقة وشماال محمد العبدي 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ ٨٥.٠٠٠,٠٠٠ درهم 

لفائدة: ورثة امباركة لعلج  
ضد: ورثة ادريس الزبيب 

 ويــــؤدى الــثــمــن نــاجــزا وحـــاال مــع زيــــادة ٠٣٪  لفائدة 
في  الزيادة   او  اإلطـــالع  أراد  مــن  وعــلــى  الــعــامــة  الخزينة 
املحكمة  بهذه  املدني  التنفيذ  بقسم  االتــصــال  اإليــضــاح 

حيث يوجد ملف اإلجراءات. 
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جمعية أمل لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة الذهنية 
AAEBSM

إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم
                        ٠٢/٢٠٢٢/AAEBSM/INDH 

   
سيتم  صباحا   ١١ الساعة  على   ٢٠٢٢ دجنبر   ٣٠ فــي 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألطفال  أمــل  جمعية  بمقر 
الذهنية، الكائن بمدرسة البشيري مختلطة زنقة تيودور 
بون فيل سيتي بالطو املعاريف البيضاء، فتح االظرفة 

املتعلقة بطلب عروض أثمان ألجل :
"اقتناء حافلة للنقل املدرسي لفائدة جمعية امل لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة الذهنية، الدار البيضاء"
الجمعية   إدارة  مــن  الــعــروض  طــلــب  مــلــف  ســحــب  يمكن 

املشار إلى عنوانها أعاله.
(ثالثة  درهــم   ٣٥٠٠٫٠٠ في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حــدد 

أالف وخمسمائة درهم).
كلفة تقدير االعمال محددة من طرف صاحب املشروع 
عشر  تسعة  و  (أربعمائة  درهــم   ٤١٩٤٢٠٫٠٠ مبلغ  في 
القيمة  احتساب  مــع  درهــمــا  عــشــرون  و  وأربعمائة  ألــف 

املضافة).
ملفات  وإيـــداع  وتقديم  محتوى  مــن  كــل  يــكــون  أن  يجب 
من  و٣١  و٢٩   ٢٧ املـــواد  ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املرسوم رقم ٣٤٩ -١٢-٢ الصادر في ٨ جمادي االولى 

١٤٣٤ (٢٠ مارس ٢٠١٣) املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن املنافسني:

إما إرســال أظرفتهم عن طريق البريد املضمون بإفادة 

باالستالم إلى عنوان الجمعية املذكورة أعاله.
إمــــا إيـــداعـــهـــا، مــقــابــل وصــــل، بــــــإدارة الــجــمــعــيــة الــكــائــن 
بمدرسة البشيري مختلطة زنقة تيودور بون فيل سيتي 

بالطو املعاريف البيضاء.
إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند 

بداية الجلسة وقبل فتح االظرفة.
إن الـــوثـــائـــق الــوصــفــيــة الـــتـــي يــســتــوجــبــهــا مــلــف طلب 
الــعــروض يــجــب إيــداعــهــا بــــإدارة جمعية  امـــل لألطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة الذهنية املشار إليه أعاله قبل 

الساعة الرابعة مساء من يوم ٢٩ دجنبر ٢٠٢٢.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في املادة ٩ من نظام االستشارة.

Maître Karim BELLAHBIB 
NOTAIRE 

05, Rue El Houd houd (ex. Rue Calais) 
Mers Sultan, Rés. Le Pole 
21.000 CASABLANCA. 

Tél: 022.20.28.20 
& 022. 20.29.20 

Fax: 022.20.00.50 
«ETABLISSEMENT 

METALLURGIQUES 
D'IFNI SARL» «METALLIFNI» 

- SARL - 

1°) Aux termes d'un a Acte reçu par Maître 
Karim BELLAHBIB, Notaire à Casablan-
ca, le 02/11/2022, Monsieur Ayad FARSSI 
a donné à Monsieur Adil FARSSI, la nue-
propriété des (33000) parts sociales de 
100 DHS chacune en gardant l'usufruit 
des(33000) parts sociales lui apparte-
nant dans la société «ETABLISSEMENT 
METALLURGIQUES D'IFNI SARL» par 
abréviation « METALLIFNI». 
- Aux termes d'un a Acte reçu par Maître 
Karim BELLAHBIB, Notaire à Casa-
blanca, le 02/11/2022, Madame Nadia 
HAMOUTAHRA a donné à Monsieur 
Adil FARSSI, la nue-propriété des (5000) 
parts sociales de 100 DHS chacune en 
gardant l'usufruit des (5000) parts sociales 
pour elle, le tous des (6000) parts sociales 
de 100 DHS chacune lui appartenant dans 
la société sus désignée. - Aux termes d'un 
Acte reçu par Maître Karim BELLAH-
BIB, Notaire à Casablanca, le 02/11/2022, 
Monsieur Houssam FARSSI a donné à 
Monsieur Adil FARSSI, les (2500) parts 
sociales de 100 DHS de 100 DHS cha-
cune lui appartenant dans la société sus 
désignée. 
- Aux termes d'un Acte reçu par Maître 
Karim BELLAHBIB, Notaire à Casa-
blanca, le 02/11/2022, Monsieur Salim 
FARSSI a donné à Monsieur Adil FARSSI, 
les (2500) parts sociales de 100 DHS cha-
cune lui appartenant dans la société sus 
désignée. 
2°) Et Aux termes d'un acte reçu par 
Maître Karim BELLAHBIB, Notaire à 
Casablanca, en date du 02/11/2022, les 
associés de la société «ETABLISSEMENT 
METALLURGIQUES D'IFNI SARL» par 
abréviation «METALLIFNI» ont décidé ce 
qui suit: 
- L'augmentation du capital de 
5.000.000,00 Dhs à 10.000.000,00 Dhs par 
incorporation du report à nouveau. 
Par conséquent, les parts sociales compo-
sant le capital social se trouvent réparties 
entre les associés comme suit: 
La pleine propriété: 
- Pour Monsieur Adil FARSSI:
...22.000 parts sociales 
- Pour Madame Nadia HAMOUTA-
HRA: ..2.000 parts sociales 
TOTAL.. 24.000 parts sociales 
La nue-propriété: 
- Pour Monsieur Adil FARSSI: 
....76.000 parts sociales 
TOTAL....76.000 parts sociales 
L'usufruit: 
- Pour Madame Nadia HAMOUTAHRA: 
…10.000 parts sociales
- Pour Monsieur Ayad FARSSI: 
.....66.000 parts sociales
TOTAL ..... 76.000 parts sociales 
- L'acceptation de la démission formulée 
par Monsieur Ayad FARSSI et Monsieur 
Salim FARSSI, de leurs fonctions de cogé-
rant. 
- La nomination en leur remplacement 
en qualité de GERANT UNIQUE pour 
une durée indéterminé Monsieur Adil 
FARSSI. 
3°) Le dépôt légal a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Casablanca 
en date du 17/11/2022 sous le n° 846683. 
Pour extrait et mention 
Me Karim BELLAHBIB - Notaire – 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CASABLANCA 
DOSSIER N°130826 

N° CP 23121 
CESSION D UN FOND DE 

COMMERCE 
PAR 

Madame CHARAFA MOUSSAOUI 
TITULAIRE DE LA CIN N° C104902 

A 

MONSIEUR HAMZA ALLOUCH TI-
TULAIRE DE LA CIN N° Q312452 
CESSION DE LA TOTALITE DE 
FONDS DE COMMERCE A USAGE 
D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE 
SOUS LA DENOMINATION *PHAR-
MACIE HABIB:* SIS A CASABLANCA 
84 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK-
QUARTIER 
BELVEDERE. 
INSCRITS AU REGISTRE DE COM-
MERCE CASABLANCA RESPECTI-
VEMENT SOUS LE N°184908 
LES OPPOSITIONS SERONT RECUES 
AU SECRETARIAT GREFFE DU TRI-
BUNAL DE COMMERCE (SERVICE 
DU REGISTRE DU COMMERCE) 
DANS LES QUINZE JOURS AU PLUS 
TARD APRES LES DEUXIEME INSER-
TION 
1ER INSERTION 
2EME INSERTION 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CASABLANCA 
DOSSIER N° 130828 

N° CP: 23120 
CESSION DU FOND 

DE COMMERCE 
PAR 

MONSIEUR OMAR SEKKAT, 
titulaire de la CIN N° BE93008 

A 

LA SOCIETE ISSTY SARL-AU, INS-
CRITE AU REGISTRE DE COMMERCE 
DE BERRECHID SOUS LE N° 16897, 
REPRESENTEE PAR MADAME AMAL 
MOHEMMANE, TITULAIRE DE LA 
CIN N°BK352442. 
CESSION DE LA TOTALITE DU FOND 
DE COMMERCE A USAGE D'UNE 
OFFICINE DE PHARMACIE SOUS LA 
DENOMINATION «PHARMACIE BAB 
ESSALAM» SIS A CASABLANCA, 27 
RUE DE L'ATLAS-HAY SALAM. 
INSCRITS AU REGISTRE DE COM-
MERCE DE CASABLANCA RESPEC-
TIVEMENT SOUS LE N° 247100 
LES OPPOSITIONS SERONT REÇUES 
AU SECRETARIAT GREFFE DU TRI-
BUNAL DE COMMERCE (SERVICE 
DU REGISTRE DU COMMERCE) 
DANS LES QUINZE JOURS AU PLUS 
TARD APRES LES DEUXIEME INSER-
TION 
1ER INSERTION 
2EME INSERTION 

22/5369
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 جريدة يومية مستقلة

تصدر عن املؤسسة املغربية 
لوسائط االتصال

الطبع :  ماروك سوار -  التوزيع :  سربيس

أوقات الصالة
[  أوقات الصالة حسب توقيت الدار البيضاء ]

> الصبح: 06:48    > الشروق: 08:19    > الظهر: 13:28 
> العصر: 16:04    > املغرب: 18:27    > العشاء: 19:46 

بتحريك عود ثقاب واحد أو اثنني، تصبح املعادلة الرياضية صحيحة 

حل عدد أمس: 94  = 39 + 55

عيدان الثقاب

حلول أمس

 hichamelbechchar@gmail.com    إعداد : هشام البشار

[ شبكة صعبة ][ شبكة سهلة ]
سودوكو

كلمات متقاطعة

إىل رحمــــــة اهلل
فاطمة»،  «الحاجة  ورحمته  الله  عفو  إلى  انتقلت 
والدة والي األمن السابق «عبد اللطيف مؤدب» بوالية 

أمن الدارالبيضاء، إثر مرض لم ينفع معه عالج.
العباسي  عائلة  تتقدم  األلــيــمــة،  املناسبة  ولــهــذه 
ومسك إلى عائلة مؤدب وكافة أبناء الفقيدة وبناتها 

املواساة،  عبارات  وأصــدق  التعازي  بأحر  وأحفادها 
راجني الله عز وجل أن يسكن الفقيدة أعلى درجات 
الـــجـــنـــان، ويــلــهــم أبـــنـــاءهـــا وأهـــلـــهـــا وذويــــهــــا الــصــبــر 

والسلوان...
إنا لله وإنا إليه راجعون 

ألـو
0801004747

ألـويقضة وبائيـــــة
0801005353

شكاية الصحــــة 

خدمـــــــــــــــــــــــات



«هنديفيلم».. تتويج فيلم 
أمريكي بالجائزة الكبرى 

 الدورة 15 تحت شعار »السينما رافعة للتمكين«

  <  ع . عسول 

أسدل الستار على فعاليات الدورة 15 
املاضي  األحـــد  مــســاء  هنديفيلم  ملهرجان 
بــــالــــربــــاط، بـــــاإلعـــــالن عــــن قـــائـــمـــة األفـــــالم 

املتوجة. 
وتوجت لجنة التحكيم الفيلم القصير 
األمــريــكــي «اإلحـــســـاس مـــن خـــالل اآلخـــر» 

ملخرجه دوغ روالن بالجائزة الكبرى.
جائزة   (sorda) بفيلم إسبانيا  ونالت 
أحسن رسالة توعية حول االعاقة. وعادت 
الفرنسي  للفيلم  سيناريو  أحسن  جائزة 
(قـــلـــوب الـــنـــاس تـــؤكـــل طــــازجــــة) وجـــائـــزة 
لجنة التحكيم لكوريا الجنوبية من خالل 

 . (Repeated memories) فيلم
وفي هذا اإلطار، صرحت رئيسة لجنة 

«منحنا  قــائــلــة:  أســـبـــاب   خــولــة  التحكيم 
عبد  ملخرجه  املــغــربــي  «كاستينغ»  لفيلم 
املنعم قسوح تنويها خاصا لوجهة نظره 
املــخــتــلــفــة ونـــظـــرا لــإلحــســاس الــــذي عــرف 

كيف يوصله».
بــخــصــوص مــســابــقــة الــفــيــلــم القصير 
لــلــشــبــاب، عــــادت الــجــائــزة الــكــبــرى لفيلم 
«ســـــهـــــام الـــــحـــــب» لــــثــــانــــويــــة أبـــــــي حـــيـــان 
التوحيدي القنيطرة. ونال فيلم «أجندة» 
جائزة  البحراوي   عــالل  ســيــدي  لثانوية 

أحسن رسالة توعية حول االعاقة.
وفـــــــــاز فـــيـــلـــم «كـــــــن قـــــويـــــا» لـــثـــانـــويـــة 
ابــــن الــهــيــثــم بــالــقــنــيــطــرة بــجــائــزة أحــســن 

سيناريو.
وجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم نــالــهــا فيلم 
محمد  لــثــانــويــة    «le son de la « rosée

الــــــخــــــامــــــس ســــيــــدي 
قـــاســـم. فــيــمــا حـــازت 
ثــــــانــــــويــــــة بـــــوســـــي، 
تــــــنــــــويــــــهــــــا خـــــاصـــــا 
مـــــــــن طــــــــــــرف لـــجـــنـــة 

التحكيم.
يـــــــــــــذكـــــــــــــر بـــــــــــأن 
الـــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة 
عـــــــشـــــــرة ملـــــهـــــرجـــــان 
هــنــديــفــيــلــم انــعــقــدت 
بـــالـــربـــاط مـــن 1 إلــى 
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السادس.  محمد  امللك  جاللة  رعاية  تحت 
وتمحورت تيمة املهرجان حول «السينما 
«السينما  عبارة  وكانت  للتمكني».  رافعة 
الــــدامــــجــــة» حــــاضــــرة بــصــفــة مـــتـــكـــررة فــي 

وفي  املوازية  األنشطة  كل  وفي  أفــالم  عدة 
النقاشات.

وبـــاملـــنـــاســـبـــة صـــــرح الـــدكـــتـــور حــســن 
ملهرجان  للدورة 15  العام  املدير  بنخالفة 
هنديفيلم بأن «اإلدماج بكل عناصره كان 
حـــاضـــرا فـــي مــجــمــوع األفــــــالم. أذكــــر على 
سبيل املثال فيلم «اإلحساس عبر اآلخر» 
الذي نال الجائزة الكبرى للمهرجان. لقد 
كيف  ســحــريــة،  بطريقة  الفيلم،  هــذا  أبـــرز 
من  يعاني  شخص  بــني  عــابــر  لــقــاء  تمكن 
إعـــاقـــات عــديــدة وبـــني شـــاب «تــائــه بعض 
الـــشـــيء»، لــكــي ال نــنــعــتــه بــكــونــه جــانــحــا، 
الشاب،  هــذا  حياة  على  معنى  يضفي  أن 
وكيف حوله إلى مدافع متحمس عن قيم 

االحترام والتعاون وتبجيل اآلخر».
وجـــبـــت اإلشــــــــارة أن هـــــدف مــهــرجــان 
هــــنــــديــــفــــيــــلــــم يـــكـــمـــن 
فـــي تــثــمــني مــشــاركــة 
األشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
هـــــــــم فـــــــــي وضــــعــــيــــة 
إعـــاقـــة ونـــشـــر ثــقــافــة 
لالختالفات،  متقبلة 
واملــســاهــمــة فـــي اآلن 
نــــفــــســــه فـــــــي تـــنـــمـــيـــة 
الــــــــقــــــــدرات الــــخــــالقــــة 

للشباب.
وفـــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــذا 
اإلطار، صرح ماركو 
راموتي، وهو مخرج 
وأســـــــتـــــــاذ بـــاملـــعـــهـــد 
الـــــــــزراعـــــــــي بـــريـــفـــيـــر 
أوســـــــــاســـــــــكـــــــــو بـــــــأن 
«الــســيــنــمــا والـــزراعـــة 
والطبخ يمكنون من 
تعلم تقبل اإلحباط. 
وهــــكــــذا، فــــإن إنــجــاز 
أفـــالم واملــشــاركــة في 
أقلية  يمكن  مسابقة 
مـــن الــظــفــر بـــجـــوائـــز، ولـــكـــن ذلــــك يــعــرض 
الكثيرين لإلحباط إما نتيجة للصعوبات 
وبعض األمور الطارئة املرتبطة باإلنتاج، 
أو من جراء الفشل في املهرجانات أو لدى 

الجمهور العريض». 

  <  أحمد سيجلماسي
 

في  والباحث  واملفكر  السينفيلي  يحل 
محمد  الدكتور  املــعــاصــرة،  الفلسفة  حقول 
نور الدين أفاية، ضيفا على األيام الدراسية 
الجمعية  تنظمها  الــتــي  بــإفــران،  الــســادســة 
املغربية لنقاد السينما من 9 إلى 11 دجنبر 
2022 حـــول «الــســيــنــيــفــيــلــيــا» كــمــحــور عــام، 
حــيــث ســيــلــقــي مــحــاضــرة افــتــتــاحــيــة لــهــذه 
األيام السينمائية تحت عنوان «في املحبة 
مساء  وذلــــك  والــفــلــســفــة»،  السينما  بــني  مــا 
الجمعة تاسع دجنبر ابتداء من الخامسة. 
وهــــي املـــحـــاضـــرة الـــتـــي ســيــقــدمــهــا ويــســيــر 
املــنــاقــشــة الـــتـــي تــتــلــوهــا الـــنـــاقـــد والــبــاحــث 

وأستاذ الفلسفة الدكتور محمد اشويكة.
كما سيحل األستاذ أفاية أيضا ضيفا 
عــلــى الــجــامــعــة الــســيــنــمــائــيــة فـــي نسختها 
الــثــانــيــة عــشــرة بــالــقــنــيــطــرة، مـــن 7 إلـــى 10 
دجــنــبــر الـــجـــاري، حــيــث سيلقي مــحــاضــرة 
صـــبـــاح يـــــوم الـــســـبـــت 10 دجـــنـــبـــر بــمــســرح 
جــامــعــة ابــــن طــفــيــل ابـــتـــداء مـــن الــســاعــة 11 
للسينما»  الفلسفية  «الكتابة  عنوان  تحت 
مــع تــوقــيــع كــتــابــه الــجــديــد «صـــور الــوجــود 
على  وســيــشــرف  والــفــلــســفــة».  السينما  فــي 
املهتمني  وعموم  للطلبة  املوجه  اللقاء  هــذا 
بالثقافة والفكر، إعدادا وتقديما وتنشيطا، 

الـــدكـــتـــور مــحــمــد املــحــيــفــيــظ، الــســيــنــفــيــلــي 
وأســـــتـــــاذ الـــفـــلـــســـفـــة بـــجـــامـــعـــة ابــــــن طــفــيــل، 
السينمائية  للكتب  مــعــرض  مــع  بـــاملـــوازاة 
والــفــلــســفــيــة وغــيــرهــا يــشــرف عــلــيــه الكتبي 

حسن بنعدادة.

تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن كـــتـــاب «صـــور 
الــصــادر  والفلسفة»،  السينما  فــي  الــوجــود 
سنة 2022 عن املركز الثقافي للكتاب بالدار 
الـــبـــيـــضـــاء فــــي 504 صـــفـــحـــات مــــن الــحــجــم 
الفلسفي  الفكر  إطـــار  فــي  يــدخــل  املــتــوســط، 
ويـــــعـــــرض لــــتــــصــــورات ومـــــواقـــــف فــالســفــة 
معاصرين من الظاهرة السينمائية. ويأتي 
هـــذا الــكــتــاب الــجــديــد بــعــد كــتــابــني سابقني 
ألفــــايــــة هـــمـــا تـــبـــاعـــا «الـــــصـــــورة واملـــعـــنـــى.. 
 (2019) بــــالــــفــــعــــل»  والـــتـــفـــكـــيـــر  الـــســـيـــنـــمـــا 
و«مـــعـــرفـــة الــــصــــورة.. فـــي الــفــكــر الــبــصــري، 
يشكل  حيث   ،(2021) والسينما»  املتخيل 

معهما ثالثية ويكملهما.
يــــعــــالــــج كـــــتـــــاب «صـــــــــور الــــــوجــــــود فــي 
الـــســـيـــنـــمـــا والـــفـــلـــســـفـــة» قـــضـــايـــا فــلــســفــيــة 
املــفــاهــيــم  اســتــحــضــار  أوال،  زاويــــتــــني:  مـــن 
موضوع  الفالسفة  أنتجها  التي  الرئيسية 
الدراسة واقترحوها على املناقشة الفلسفية 
العاملية، وثانيا، تأطير تصورهم للسينما 
لكل  الــعــام  والــجــمــالــي  الفلسفي  النسق  فــي 
واحـــــــد مـــنـــهـــم، خـــصـــوصـــا وأن مـــنـــهـــم مــن 
دفعته  الفلسفة  مشاكل  أن  باعترافه  يجهر 
إلــــى الــبــحــث عـــن أجـــوبـــة داخـــــل الــســيــنــمــا، 
العملية  ومــنــه  اإلبــــداع،  اعتبار  منطلق  مــن 
الــســيــنــمــائــيــة، هـــو خــاصــيــة الــفــكــر عــنــدمــا 

يرتفع عن واقعه األونطولوجي.  

  < األحداث المغربية

حياتهما  تــنــقــلــب  وابــنــهــا  امـــــرأة   
رأســــا عــلــى عــقــب، ويــخــوضــان صــراع 
بـــــقـــــاء لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مــســتــقــبــلــهــمــا 
وعــــمــــلــــهــــمــــا، إثـــــــــر حـــــــادثـــــــة صـــــادمـــــة 
تحصل لــهــمــا، ضــمــن أحــــداث الــدرامــا 
االجــتــمــاعــيــة الــخــلــيــجــيــة الــتــشــويــقــيــة 
«ولــــد أمـــــه»، مـــن بــطــولــة ســوســن بــدر 
ومــــحــــمــــود بــــو شــــهــــري وكــــوكــــبــــة مــن 
وإخــراج  العليوة  فهد  كتابة  املمثلني، 
حسني دشتي، وهو من عروض شاهد 
األولـــــى، ويــعــرض عــلــى بــاقــة VIP من 

شاهد.
تنطلق األحداث عند مقتل يوسف 
وزوجـــــتـــــه لـــيـــلـــى فــــي حـــــــادث غــامــض 
وغــــريــــب، لــيــتــضــح بــعــدهــا أن الــرجــل 
شهري)،  بــو  (محمود  عزيز  والــد  هــو 
ــــــــزوج الـــســـابـــق لـــصـــبـــاح (ســـوســـن  وال
لتربية  حياتها  كــرســت  والــتــي  بــــدر)، 
ابنها بعد انفصالها عن األب وغيابه 

عنهما طيلة ثالثة عقود، لكن بمقتله 
أســرار  لتنكشف  حياتهما  إلــى  يــعــود 
خـــطـــرة تــتــعــلــق بــعــمــلــه مـــع جــمــاعــات 
مــســلــحــة، ويـــصـــارعـــان لــلــحــفــاظ على 
حياتهما وعملهما وبيتهما وتتكالب 
عليهما الظروف وتجد صباح نفسها 
وحــــيــــدة مـــــرة أخـــــــرى ومــــســــؤولــــة عــن 
زوجها  وفــاة  بعد  أطفال  أربعة  تربية 
تحت  عــزيــز  يــضــعــف  بينما  الــســابــق، 
وقت  في  ضــده،  تتحد  التي  الضغوط 
يحاول الخروج من مأزق كبير وضعه 

فيه والده الذي ال يعرف عنه شيئا.
«ولــد  مسلسل  أن  بالذكر  الجدير 
أمــــه» يــضــم إلـــى جــانــب ســوســن بـــدر، 
مـــحـــمـــود بــــوشــــهــــري، كــــال مــــن أحــمــد 
حسن،  أحــالم  غلوم،  حبيب  السلمان، 
زيد،  بو  ملك  رحيمي،  شيماء  سماح، 
جمال  العمل  وضيفا  املزيعل،  فيصل 
الــردهــان ونـــور. وقــد بــدأ عــرضــه على 
بــــاقــــة شــــاهــــد فــــي أي بــــي مـــنـــذ ثــامــن 

دجنبر.  
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 احتضنت مدينة الرباط، من فاتح إلى رابع دجنبر الجاري، فعاليات الدورة 15 لمهرجان 
هنديفيلم تحت شعار »السينما رافعة للتمكين«. وقد أسفرت مسابقة األفالم القصيرة عن 

تتويج الفيلم األمريكي »اإلحساس من خالل اآلخر« بالجائزة الكبرى.

رادار

جمال الدبوز.. بونو البطل 
 نـــشـــر الـــفـــكـــاهـــي واملــمــثــل 
املغربي الفرنسي جمال الدبوز 
عــلــى حــســابــه عــلــى فــايــســبــوك 
صــورة لــه مــع حــارس املنتخب 
املــغــربــي يــاســني بــونــو مــن مقر 
بقطر  الــوطــنــي  املنتخب  إقــامــة 
واصـــــفـــــا إيــــــــاه بــــالــــبــــطــــل، كــمــا 
تــفــاعــل جــمــال الـــدبـــوز مــع فــوز 
املــنــتــخــب مـــن خــــالل تــغــريــدات 
عــلــى حــســابــه عــلــى تــويــتــر عبر 
فيها عن إعجابه بأداء املنتخب 
املغربي وأيضا بمدرب الفريق 

الوطني وليد الركراكي. 
وكـــــــان الـــــدبـــــوز قــــد الــتــقــى 
أيـــضـــا أشـــــرف حــكــيــمــي ونــجــم 
املـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان 
قطر  مونديال  ويعرف  مبابي. 
حضور العديد من نجوم الفن 
العرب والعامليني سواء ملتابعة 
مــبــاريــات املــونــديــال أو إلحياء 
حـــــفـــــالت بـــــــمـــــــوازاة الــــلــــقــــاءات 
الــكــرويــة كــمــا هــو حـــال العديد 

من املطربني املغاربة.

 القنصل األمريكي 
يحتفل بتأهل األسود 

لطفي بوشناق:
 مبروك ألسود األطلس  

 سميرة سعيد: انتصار رائع 

  تابعت الديفا سميرة سعيد رفقة ابنها شــادي من ملعب املدينة التعليمية 
بالدوحة مقابلة املنتخب املغربي ضد نظيره اإلسباني بمناسبة دور ثمن النهاية، 
والــتــي أســفــرت عــن تــأهــل املــنــتــخــب املــغــربــي إلـــى دور الــربــع عــن طــريــق الــضــربــات 
للمنتخب  التشجيعية  أغنيتها  إيقاع  على  باملناسبة  فيديو  ونشرت  الترجيحية، 
الوطني، وكتبت معلقة على اإلنجاز التاريخي لألسود: «الحمد لله انتصار رائع.. 
من أجمل املباريات اللي حضرتها في حياتي، فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن 

العربي.. فعال إنجاز تاريخي..».
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع سميرة سعيد بآالف املشاهدات 

والتعاليق.

  احتفلت القنصلية األمريكية بالدار البيضاء بانتصار املنتخب املغربي 
على نظيره اإلسباني وتأهله إلى ربع نهاية كأس العالم بقطر. وقد شاركت 
الهيئة القنصلية األمريكية، وعلى رأسها القنصل لورانس راندولف، املغاربة 

فرحتهم في الشارع.
بهذا  األمريكية  القنصلية  الهيئة  الحتفاالت  صــورا  أمريكا  دار  ونشرت 
اإلنجاز التاريخي مع تدوينة في هذا الصدد: «فرحتونا وفرحنا معكم، ألف 
القنصلية  الهيئة  أن  وأضافت  األطــلــس..».  ألســود  التاريخي  التأهل  مبروك 
شاركت آالف املغاربة فرحتهم في الشارع، وتقاسمت معهم الفرح والحماس: 

«هنيئا ألسود األطلس بهذا الفوز التاريخي.. سييير سييير».
 يذكر أن القنصل األمريكي لورانس راندولف يسجل حضوره في العديد 
املغاربة  مــع  يتقاسم  كما  واالجتماعية،  والثقافية  الرياضية  األنشطة  مــن 

فرحتهم في العديد من املناسبات الدينية والوطنية.

تـــوفـــيـــق  نـــــشـــــر     
عـــمـــور، نــقــيــب الــنــقــابــة 
املهنية ملبدعي األغنية 
املــــــغــــــربــــــيــــــة، تــــدويــــنــــة 
عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
تفاعل  عــن  الــفــيــســبــوك 
املـــــــطـــــــرب الــــتــــونــــســــي، 
لـــطـــفـــي بــــوشــــنــــاق، مــع 
الفوز التاريخي ألسود 
منتخب  على  األطــلــس 
إســـــبـــــانـــــيـــــا: «الــــفــــنــــان 
الــــتــــونــــســــي والــــعــــربــــي 
لطفي  األســتــاذ  الكبير 
يـــفـــتـــأ  ال  بـــــــوشـــــــنـــــــاق 
يــــتــــواصــــل مــــعــــي عــنــد 
كــــــل انــــتــــصــــار ألســــــود 
األطــــــــلــــــــس فــــــــي قــــطــــر، 
تـــــــواصـــــــل مـــــعـــــي بـــعـــد 
فـــوزنـــا عــلــى بــلــجــيــكــا، 

وتواصل معي مشكورا اليوم مباشرة بعد فوز أسود األطلس على إسبانيا 
وتأهل املغرب للدور املوالي.

شــكــرا جــزيــال لكم أخــي وصــديــقــي الــفــنــان لطفي بــوشــنــاق، والــشــكــر من 
خاللكم لكل إخواننا الفنانني بتونس ولكل الشعب التونسي الشقيق.

واملــودة  والصداقة  لألخوة  وانتصار  وانتصاركم  انتصارنا  االنتصار 
التي ستبقى تربطنا دوما». 

 حسن بنخالفة:
 اإلدماج بكل 
عناصره كان 

حاضرا في مجموع 
األفالم. أذكر على 
سبيل المثال فيلم 

»اإلحساس عبر 
اآلخر« الذي نال 
الجائزة الكبرى 

للمهرجان 

أفاية في األيام الدراسية لجمعية النقاد  

قـــــــالوا

  <  محمد رمضان :

 مربووووك علينا أول منتخب 
ــدور ربــع  ــل عــربــي يــوصــل ل
منتخب  ـــربوووك  م النهائي 

املغرب و يارب منها ألعلى
ثقة يف الله نجاح 

«ولد أمه».. دراما اجتماعية تشويقية 

سينما

كاميرون  جيمس  طــرح  مــن  عــامــا  بعد 13   
فيلمه «أفــــاتــــار»، وهـــو الــفــيــلــم األكــثــر ربــحــا على 
اإلطـــالق، عــرض املــخــرج الــجــزء الثاني مــن الفيلم 

الذي طال انتظاره في لندن، يوم الثالثاء.
ويعود الجزء الثاني بعنوان «أفاتار: ذا واي 
باملشاهدين  املياه»  طريق  «أفاتار:  أو  ووتــر»  أوف 
إلـــى عــالــم بـــانـــدورا الــســاحــر، حــيــث حـــارب شعب 
نافي األزرق، في الجزء األول، البشر املستعمرين 

الساعني للسيطرة على املوارد الطبيعية للقمر.
ويــعــود املــمــثــالن ســـام ورذيــنــجــتــون وزوي 
تــدور  الــذي  الفيلم،  مــن  الثاني  الــجــزء  فــي  سالدانا 
أحداثه بعد مرور عقد من الزمن، بشخصيتيهما 
جيك سولي ونيتيري، وهما اآلن والــدان ولديهما 

خمسة أبناء.
وتـــضـــطـــرب حــيــاتــهــمــا الـــهـــادئـــة فـــي الــغــابــة 
بسبب عــودة «شعب الــســمــاء»، وهــو االســم الــذي 
سولي.  ملالحقة  البشر،  على  نافي  شعب  يطلقه 
وفـــي مــحــاولــة لــحــمــايــة أســرتــهــمــا وعــشــيــرتــهــمــا، 
يهرب سولي ونيتيري وأبناؤهما إلى أرض بعيدة 

ويلجأون إلى عشيرة متكاينا.  



ؤثر على القلب ١١ لوحة لبيكاسو بـ١٠٠ مليون دوالرالعمل ليال ِيٍ
  <  < األحداث المغربية

نــقــلــت صــحــيــفــة الــــغــــارديــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن عـــلـــمـــاء أن 
أكبر  بشكل  يــعــتــمــدون  مــبــكــرا،  يستيقظون  الــذيــن  األشـــخـــاص، 
نشاطا  أكثر  يكونون  ما  وغالبا  للطاقة،  كمصدر  الدهون  على 
في النهار من أولئك الذين يسهرون لوقت متأخر، ما يعني أن 
وتجعلهم  ليال،  العاملني  لدى  أكبر  بسهولة  تتراكم  قد  الدهون 
أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

إلى  العمر  منتصف  فــي  بدينا  بالغا   51 الباحثون  وقسم 
فئتني، نهارية وليلية، اعتمادا على إجاباتهم عن استبيان حول 
عـــادات الــنــوم والــنــشــاط، وراقــبــوا أنــمــاط نشاط املتطوعني ملدة 
الراحة  أثناء  للطاقة،  أجسامهم  تفضيالت  واختبروا  أســبــوع، 
وأثناء أداء تمارين معتدلة أو عالية الكثافة على جهاز الجري.

وقــــال الــبــروفــيــســور ستيفن مــالــني كــبــيــر مــؤلــفــي الــدراســة 
والــخــبــيــر فـــي الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي فـــي جــامــعــة روجــــــرز بــواليــة 
نــيــوجــيــرســي إن «هــــذه الــنــتــائــج يــمــكــن أن تــســاعــد األطـــبـــاء في 

التفكير في عامل سلوكي آخر يساهم في مخاطر املرض».

  <  < األحداث المغربية

تم تجنيد طيور الغربان اللتقاط أعقاب 
الـــســـجـــائـــر فــــي الـــــشـــــوارع، كـــجـــزء مــــن حــمــلــة 

لخفض التكاليف في السويد.
وتتلقى الطيور القليل من الطعام مقابل 
كــل أعــقــاب تودعها فــي آلــة مصممة مــن قبل 
صحيفة  وفق  سودرتاليا،  في  ناشئة  شركة 

الغارديان.
برنامجا  حاليا  الناشئة  الشركة  وتدير 
تدريب  يتم  حيث  سودرتاليا،  فــي  تجريبيا 
ــديـــدة عــلــى الــتــقــاط  غـــربـــان كــالــيــدونــيــا الـــجـ
خاصة،  آلــة  في  وإيداعها  الشارع  من  أعقاب 
وتقدم مكافأة طعام صغيرة مقابل كل عقب.

ويــــقــــول مـــؤســـس الـــشـــركـــة الـــنـــاشـــئـــة إن 
ــا، وإن  صــحــة الـــغـــربـــان تــتــم دراســـتـــهـــا أيـــضـ
املشروع يمكن أن يؤدي إلى توفير 75% من 

تكاليف التنظيف.

  <  < األحداث المغربية

فــــيــــغــــاس  الس  مـــــديـــــنـــــة  شــــــهــــــدت 
األمريكية مؤخرا مزادا تاريخيا، بيعت 
حولت  صفقة  في  لبيكاسو،  أعمال  فيه 
مــديــنــة املــالهــي إلـــى وجــهــة استثنائية 

للفن.
وأعـــــــمـــــــال  لــــــــوحــــــــة،   11 وبـــــيـــــعـــــت 
مــن 100  أكــثــر  مــقــابــل  لبيكاسو،  أخـــرى 
صحيفة  ذكـــرت  مــا  وفــق  دوالر،  مليون 

الغارديان.
وكــــــــــان أعـــــلـــــى ســــعــــر مــــــن نــصــيــب 
الـــحـــمـــراء  الـــقـــبـــعـــة  ذات  لــــوحــــة «املــــــــــرأة 

والبرتقالية»، التي رسمها بيكاسو في 
مــاري  إلهامه  ومــصــدر  ملحبوبته   1938
تيريز والتر، وبيعت مقابل 40.5 مليون 
عن  دوالر  ماليني  عشرة  بــزيــادة  دوالر، 

سقف تقديرات ما قبل البيع.
ــيـــرتـــان  ــبـ ــكـ ــيــــعــــت الــــلــــوحــــتــــان الـ وبــ
«الــرجــل والطفل» و«جــذع رجــل» مقابل 
دوالر  مــاليــني  و9.5  دوالر  مليون   24.4
عــلــى الــتــرتــيــب، فـــي حـــني بــيــعــت أعــمــال 
أصــغــر مــثــل «غــــداء عــلــى عــشــب» مقابل 
2.1 مليون دوالر، أي ما يقدر بثالثة أو 
أربعة أضعاف سعرها املقدر قبل البيع. 

ولم يتم الكشف عن أسماء املشترين.

األحداث املغربية
@AhdathMaghrebia www.ahdath.info

ال تقرأ هذا الخرب
أقـــــدم مــشــجــع عـــربـــي عــلــى بــيــع مـــجـــوهـــرات أمــه 
للسفر إلى قطر وحضور مباريات كأس العالم 2022، 
في وقت سلطت وسائل اإلعالم األضواء عليه بعدما 
شوهد بسوق واقف في الدوحة حامال يافطة عريضة 

يعتذر فيها من والدته.
والتقطت الكاميرات الشاب العربي رافعا يافطة 
اعــتــذار كتب عليها: «أمــي الغالية، أنــا آســف، حينما 
كأس  إنــه  مجوهراتك،  بعت  ملــاذا  لكي  سأشرح  أعــود 

عن  القطرية  والــكــأس  الــــدوري  قــنــاة  ونقلت  الــعــالــم». 
املــشــجــع قــولــه: «أشــكــر دولـــة قــطــر عــلــى االستضــــافة 
ـــــامــحــة،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدة إن شـــــــاء الـــلـــه مــســـ ــ ــوالــ ــ والـــبـــطـــولـــة، والــ
وسأعوضها بعد عودتي لها». وتباينت ردود الفعل 
على املشجع بني منتقد لتصرفه مستائني من فعلته، 

العتبار  آخـــرون  ذهــب  فيما 
ــــد طـــرائـــف  ــام بــــه أحــ ــ مــــا قــ

املونديال. 

<< طارق جبريل

حكاويحكاوي

خرجت والفرح يمتص روحي من مقر الجريدة، مساء الثالثاء 
األخير، بعد أن أقفلنا عدد فوز املنتخب املغربي على نظيره املنتخب 
اإلسباني في مباراة مجنونة ضغطت على أعصابنا طيلة ١٢٠ دقيقة 
من اللعب، ثم جاءت ضربات الترجيح لتكمل ما تبقى لنا من صبر، 
من  والكثير  خــرجــت،  الــبــاذخــة.  بتصدياته  بونو  ياسني  أفرحنا  ثــم 
االبتهاج يتمدد في خاطري وأنا أبحث عن طريقة كي أعبر عن هذا 
الفرح، إلى شوارع الدار البيضاء ألشارك ملح األرض فرحتهم. كان 
املغربية  املنجزات  خانة  في  الكروي  التاريخ  سيسجله  خالدا  يوما 
املبهرة، فرح تأخر ٣٦ عاما منذ إنجاز منتخب التيمومي وبودربالة 

والزاكي وكريمو وخيري، لكنه أتى على كل حال وبأحلى حلة.
كانت الشوارع مرجل يغلي، هرب النوم من األهداب وركض الفرح 
في األفئدة وعبرت عنه العيون والحناجر: «أووووو أوووو مبروك 
علينا هادي البداية مازال مــازال»، كل الشوارع واألزقة كانت معبأة 
باالفرح والحبور، وجدتني درويشا بني القوم: «واااااا املغرييييب.. 
شرطي  كولور».  وسط «شيمي  طربا  رقصت  املغريييييب..».  واااااا 
املــرور الــذي كان يحاول جاهدا أن ال تحدث كــوارث في ليلة العرس 
هذه رمقني بعني متفاجئة وتموجت بداخله ضحكة ساخرة من ما 
أنا عليه، لعله سأل نفسه: ماذا يفعل هذا «الزول» هنا مع «املاروك»؟ 
أي جنون يدفع هذا «األسمر الشوكالتي» لهذا االحتفال وتتراقص 
عضالته مطواعة بني السيارات التي قد تدهسه في أي لحظة؟ وددت 
لــو أنــنــي قلت لــه: «نــعــم يــا ســيــدي أنــا أقــيــم بينكم منذ ثــالثــة عقود 
بــاملــغــرب..  مقيم  أنــنــي  معي  أحملها  الــتــي  الثبوتية  األوراق  وتــقــول 
قدماي  وطــأت  أن  منذ  بداخلي  يقيم  املغرب  أن  تعلم  ال  سيدي  لكنك 
ا من دماء  مطار محمد الخامس بالبيضاء ويكفيني محبة أن جزء
أبنائي هي دماء مغربية صرفة، ال تهتم لــألوراق، جوازات السفر ال 
تكتب فيها محبة الشعوب واألمكنة، األوراق مليئة بأحبار ال قيمة 
القلب  داخــل  يوجد  الحقيقي  السفر  جــواز  اإلنسانية،  بمقاييس  لها 
وهناك ال يمكن ألي جهة أن تنتزعه منك ألنه يخضع لقانون املحبة 

فقط ال غير، قانون اإلنسانية ال يعترف بالحدود الجغرافية».
تلقفتني  السيارات،  وسط  التأهل  فرح  من  ا  جزء أفرغت  أن  بعد 
الــرايــة  وتحمل  بالقصص  مغسولة  مالمحها  تــبــدو  مغربية  مسنة 
دموع  ذرف  في  تأخرها  من  استحت  سحابة  مثل  فرحا  تغني  وهي 
تحيي بها األرض: «وااااملغريب.. وااااملغريب»، عنقتها وقبلت رأسها 
وباركت لها الفوز. ضمتني بحنان زايد لتذكرني بامرأة هناك تحت 
فوهة  إلــى  استحال  بفم  أذنــي  فــي  همست  النيلني،  أرض  فــي  الــثــرى 
اللهم  والربحة..  الشتا  عطانا  كبير  ربــي  آآآآولـــدي  لله  فــرح: «الحمد 

لك الحمد».
القطار  محطة  إلــى  طريقي  فــي  امللكي  الجيش  شــارع  إلــى  دلفت 
فـــإذا بمجموعة مــن أطــفــال الـــشـــوارع يــحــمــلــون الـــرايـــات ويــرقــصــون 
السادة  أيها  هنا  الحبور  وأفــراحــه،  للمغرب  ويغنون  األسفلت  على 
وقــاع  كـــالس»  «الــهــاي  بـــ يعترف  ال  االجتماعية..  الطبقات  يــعــرف  ال 
دفاتر  وفتح  اليوم  لالنكسارات  وقــت  ال  البهجة،  شاركتهم  املدينة، 
الوجع، ابتسموا لي ابتسامة مطفأة، إنه عشق املغرب الذي ال ينام 

في الدواخل وال يتيبس في الذاكرة.
إنـــا لـــلـــه.. أصـــدقـــاء بــونــو أهـــدونـــا فــرحــا يــفــوق الـــتـــصـــور.. سي 

الرگراگي شكرا لكل هذه البهجة وسط كم هائل من املنغصات.

«الشتا» و«الربحة»
tarigjibreel@yahoo.com

<< سعيد نافع

مرايامرايا

أنهت الحاجة عايشة كل أعمال البيت ساعتني قبل املباراة، ونظفت 
ما ينتظرها في املطبخ وفي باقي أرجائه كمن تنتظر قدوم ضيف فوق 
العادة. تعرف الحاجة عايشة أن أبناءها األربعة ال يتابعون املباريات 
الكبرى في البيت، وأن كل واحد فيهم يفضل التواجد في موقع معني، 
كل حسب أهوائه، سواء خالل مباريات أنديتهم املفضلة أو املنتخب 
الــوطــنــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا كــانــت عــلــى عــلــم بــهــذه االخــتــيــارات 
التفضيلية «للفراجة» لدى أبنائها، إال أنها أصرت على أن ترافقهم، 
ولو عن بعد، في انفعاالتهم املختلفة خالل املواجهة. فالحاجة عايشة 

«كتهز الهم» لالرتباطات العاطفية ألبنائها كثيرا. 
جلست أمام شاشتها الصغيرة في صالون البيت لتتابع املباراة 
على التلفزيون، ألن قنوات القطب العمومي تنقل مباريات املغرب في 
بإحباط  أصيبت  لكنها  خالد،  األبناء  أكبر  أخبرها  كما  العالم  كأس 
كبير بعد أن تعذر عليها العثور على القنوات الناقلة. اضطرمت في 
األبناء  بأحد  االتصال  فكرة  وساورتها  متضاربة،  مشاعر  دواخلها 
ليحل إشكال التقاط اإلشارة، لكنها تراجعت في آخر لحظة، مفضلة 
أن تــتــرك كــال منهم فــي عــاملــه الــخــاص قبل املـــبـــاراة، وأن تتفادى بأن 

تفرض عليه تنقال مفاجئا قد يخلط عليه أجندة اليوم.
وعــلــى الــرغــم مــن الـــبـــرودة الــســاريــة فــي األجــــواء فــي اململكة هذه 
األيام، إال أن الحاجة عايشة فتحت النافذة الكبرى املطلة على الشارع 
لتلقي إشارات تفاعل العابرين والسكان وزبناء املقهى القريب تباعا، 
ــارة على الــشــاشــة. ساد  كوسيلة حــل مباشر أمـــام تــعــذر حــلــول اإلشــ
الصمت طويال وزاد من حيرتها تناهي أصــوات صرخات فــرح غير 
مكتملة. فهمت بما توفر لديها من خبرات فرجوية سابقة مع األبناء 
أن األمر يتعلق أكثر بمحاوالت على مرمى الخصم اإلسباني، لم يكتب 

لها أن تهز الشباك. 
ولم  والترقب،  الحيرة  زادت  جديد.  شــيء  ال  املــبــاراة،  زمــن  بتقدم 
تجد الحاجة عايشة بدا من أن تلوذ بالصالة والدعوات املسترسلة 
والعبيه  للركراكي  الخرافي  املجهود  فــي  املساهمة  فــي  منها  كرغبة 
في  رأتها  التي  الفرحة  تلك  تشاهد  أن  في  أكبر  وكرغبة  امليدان،  على 
أعني أبناءها األربعة قبل أيام، تتكرر مجددا. استخرجت من ذاكرتها 
الطبيعية كل األدعية التي تناشد الله في السماء بأن يشجع األقدام 

املغربية ويغلق املرمى أمام الهجمات اإلسبانية.
بني دعاء وآخر، كانت تلقى نظرة من النافذة على الشارع عسى 
أن تتبني الجديد. لكن الصمت استمر أكثر من الالزم. تخيلت أن وقت 
إذن  املقهى  في  جالسني  مــازالــوا  الشباب  أن  وبما  انتهى،  قد  املــبــاراة 
املباراة لم تنته بعد، هكذا رددت طويال قبل أن تعود للدعاء، وإلعمار 

ذلك الفضاء الفارغ الكبير في البيت جيئة وذهابا.
ثم انفجرت صرخة فرح كبيرة في الشارع تحت البيت. لم تشعر 
الحاجة عايشة إال وهي وترتمي على النافذة لتعاين ما الذي يجري. 
انــفــجــرت دمــوعــهــا أنــهــارا مــن الــفــرح حــني تـــراءت أمــامــهــا تلك األعــالم 
الحمراء والخضراء وهي تتراقص منتشية بانتصار تاريخي باهر. 

عــاد األبــنــاء فــي نهاية املــســاء، وكــانــت الحاجة عايشة قــد أعــدت 
الستقبالهم كل ما يهفو له قلبهم من أكــل وشــرب وزادت فيه. كانت 

فرحانة لفرح أبنائها أكثر من أي شيء آخر.
الحاجة عايشة انتصرت في مباراتها الخاصة أيضا. 

«املاتش» اآلخر

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

النجمة األمريكية الفيرن كوكس (50 سنة) ترتدي فستانا مثيرا خالل مشاركتها، مساء يوم الثالثاء 
املاضي، في حفل خاص بتوزيع الجوائز، والذي أقيم بسانتا مونيكا األمريكية. وشارك في الحفل كوكبة من 

النجوم العامليني مثل إلني بومبيو وكايل ريتشاردز وكلوي كارداشيان وكيلي كالركسون...

بيال حديد.. أجمل نساء العالم
  <  < األحداث المغربية

خالل  العالم  نساء  بأجمل  قائمة  «بيبل»  الشهيرة  املجلة  نشرت 
سنة 2022. وتصدرت النجمة العاملية بيال حديد القائمة رغم أنها ال 
كبيرا  اسما  اكتسبت  أنها  إال  عمرها،  من  العشرينات  أوائــل  في  تــزال 

لنفسها.
 وتتمتع هـــذه الــعــارضــة الــشــابــة بــالــجــمــال والــعــقــل، وهـــي تعرف 
جيدا كيف تسرق كل العيون بجمالها وعقلها املستنير، وعلى الرغم 
من أن بيال حققت شهرة ونجاحا هائلني إال أن أصدقاءها وعائلتها 
يزعمون أنها متواضعة للغاية وتعشق األشياء البسيطة في الحياة.

واحتوت الالئحة على أسماء أخرى مثل ملكة جمال الكون لسنة 
2019 «زوزبيني تونزي» واملمثلة ديبيكا بادوكون واملمثلة وعارضة 
األمريكية  هوليود  ونجمة  جوهانسون  سكارليت  األمريكية  األزيــاء 

أنجلينا جولي، والنجمة العاملية هالي بيري.
وفي سياق آخر، كانت النجمة العاملية بيال حديد قد فازت بإحدى 
جوائز املوضة التي أعلنت في لندن يوم اإلثنني املاضي. إضافة إلى 

املصمم البارز في دار فالنتينو لألزياء بيير باولو بيتشولي.
ــداعــــي لــلــعــالمــة اإليــطــالــيــة  وحـــصـــل بــيــتــشــولــي، وهــــو املـــديـــر اإلبــ
الفاخرة، على جائزة مصمم العام في الحفل السنوي. وحصلت أيضا 

عارضة األزياء بيال حديد على لقب عارضة العام.
عالمة  مؤسس  شوينار،  إيفون  اآلخــريــن  الفائزين  بني  من  وكــان 
كان  اإلنجاز.  جائزة  على  حصل  الــذي  الجاهزة  للمالبس  باتاجونيا 
إلى  تلك  املــالبــس  بشركة  سيتبرع  أنــه  شتنبر  فــي  أعــلــن  قــد  شــويــنــار 

صندوق الستخدام أرباحها في جهود مكافحة تغير املناخ.

حالة الطقس
«الدار البيضاء»

«هوت ماروك» في القائمة القصيرة لجائزة «بانيبال»
  <  < األحداث المغربية

أعــلــنــت جـــائـــزة «بــانــيــبــال» الــعــاملــيــة 
ــلـــغـــة  الـ إلــــــــى  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ األدب  ــمــــة  ــتــــرجــ لــ
التي  القصيرة  قائمتها  عــن  اإلنجليزية 

ضمت 3 روايات.
ووصــــل إلــــى هــــذه الــقــائــمــة روايـــتـــان 
لــكــاتــبــني مــصــريــني، هــمــا «قــيــام وانــهــيــار 
ــل،  ــيـ ــلـ الــــــصــــــاد شــــــــني» لــــحــــمــــدي أبــــــــو جـ
الصادرة عن دار «ميريت» التي ترجمها 
 The Men Who» بعنوان  ديفيز  همفري 
Swallowed the Sun»، و«إفالت األصابع» 
ملــحــمــد خــيــر، الــــصــــادرة عـــن دار «الــكــتــب 
خــــــــان»، والــــتــــي تـــرجـــمـــهـــا روبـــــــن مــوجــر 

.«Slipping» بعنوان
أمـــــا الـــــروايـــــة الـــثـــالـــثـــة فـــهـــي «هــــوت 
عدنان  يــاســني  املغربي  للكاتب  مــــاروك»، 
الصادرة عن دار «العني»، والتي ترجمها 

ألكساندر إلينسون تحت العنوان ذاته.
صفحته  على  عدنان  ياسني  وكتب   
الــخــاصــة بــمــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
روايته  بــوصــول  سعيد  أنــه  «الفيسبوك» 

«هوت ماروك» إلى هذه الدرجة من جائزة 
«بانيبل». وقال ياسني عدنان: «يسعدني 
جدا أن أتقاسم مع الصديقات واألصدقاء 
لروايتي  اإلنجليزية  الترجمة  بلوغ  خبر 
لجائزة  القصيرة  القائمة  مــاروك»  «هوت 
 .2022 لــــــــــدورة  ــمـــة  ــتـــرجـ ــلـ لـ ــــال»  ــبـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ «بـ
ــتـــرجـــم الــــروايــــة  ــالــــص الـــتـــهـــنـــئـــة ملـ مــــع خــ
بجامعة  األســتــاذ  إلينسون،  أليكساندر 

نيويورك سيتي، على هذا اإلنجاز».
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن روايــــــــة «هــــوت 
مــاروك» كانت قد صدرت باللغة العربية 
فـــي طــبــعــة أنــيــقــة عـــن دار الــفــنــك بـــالـــدار 
الــبــيــضــاء فـــي أكــثــر مـــن 400 صــفــحــة من 
القطع املتوسط. وقال الروائي والصحفي 
املـــغـــربـــي آنــــــذاك إن هــــذا الــعــمــل الـــروائـــي 
يعتبر بمثابة حكي تخييلي عن «املغرب 
وتــحــوالتــه ومـــا يــتــعــرض لـــه مـــن ترييف 
واغتيال لألشجار، عن الجامعة وحراكها 
الــطــالبــي، عــن مــضــارب األنــتــرنــت وقطاع 
طرقها الرقمية، عن أحوال الناس وطبائع 

البشر، عن السياسة والصحافة».
ونـــقـــرأ عــلــى غــــالف الــــروايــــة الـــروايـــة 

أيضا املقطع التالي: «ال يمكن لبجعة أن 
تنجب سنجابا من سرعوف. هذا قانون 
الــطــبــيــعــة، وهــــو بـــالـــبـــداهـــة يــمــشــي وفــق 

نسق واضح.
 لكن، من قال إن مصائر بني البشر 
تـــوافـــق نــوامــيــس الــطــبــيــعــة، وهــــل رحـــال 
سنجاب فعال، أم لعله جرذ يتنكر في ذيل 
سنجاب، ومع ذلك فالرواية عن البشر ال 

الحيوانات».
«بانيبال  جــائــزة  أن  بالذكر  الجدير 
لنشر األدب العربي» ومجلتها «بانيبال» 
ــائـــزة املــتــخــصــصــة  بـــدأتـــا فـــي «مـــنـــح الـــجـ
الـــلـــغـــة  إلــــــــى  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ األدب  ــتــــرجــــمــــة  بــ
إحدى  وهــي   ،2006 العام  في  اإلنجليزية 
الـــجـــوائـــز املــتــخــصــصــة بــالــتــرجــمــة الــتــي 

تديرها جمعية املؤلفني البريطانية.
وتــمــنــح الــجــائــزة الــســنــويــة الــبــالــغــة 
إلـــى  اســـتـــرلـــيـــنـــي  جـــنـــيـــه   2000 قــيــمــتــهــا 
املــتــرجــم الـــذي يــقــوم بترجمة عــمــل أدبــي 
عربي إبداعي كامل إلى اللغة اإلنجليزية 
يكون  أن  وينبغي  أدبــيــة.  بأهمية  يتمتع 
العمل منشورا بالعربية بعد العام 1970.
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