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واهم من يعتقد أن النتائج الباهرة التي 
حققها املنتخب املغربي في مونديال 

قطر أو تلك التي حققها منتخب القاعة 
في بطولة العالم أو ما أجنزه املنتخب 
النسوي في نهائيات كأس إفريقيا أو 
بتأهله لكأس العالم مجرد صدفة أو 
ضربة حظ عابر، إنها ثمار سياسات 

عمومية وقرارات وتوجيهات للملك محمد 
السادس منذ اعتالئه العرش، تبعها 

تخطيط جيد، وسبقها حتديد لألهداف، 
واليوم نقطف أولى الثمار.

لذلك فالنجاح الذي حققه منتخبنا 
بدخوله املربع الذهبي ليس ضربة حظ، 

بل هو نتاج تراكم في قرارات دولة وعمل 
جبار للجامعة امللكية التي وضعت الرجل 
املناسب في املكان املناسب، وسهر بالليل 

والنهار وإميان باالستثمار في الرياضة 
وتدريب وإصرار وجتاوز للعقبات حتى 

مت حتقيق ما حتقق. وبال شك فإن 
جتاوز »أوالد الرگراگي« ملدارس 
كروية كبيرة بحجم كرواتيا وبلجيكا 

وإسبانيا والبرتغال، جاء نتيجة اهتمام 
كبير بالرياضة بصفة عامة وكرة القدم 
خصوصا خالل العشرين سنة األخيرة، 

وعلى رأسها تعليمات امللك محمد 
السادس بإنشاء أكادميية عظيمة لكرة 
القدم من ماله اخلاص، وهو ما ساعد 

على تقدمي تكوين للناشئني في املستوى 
الكبير، وأعطت كمثال على ذلك الثالثي 
يوسف النصيري، نايف أكرد وعز الدين 

أوناحي، فضال عن العبني كثيرين يلعبون 
في األندية العاملية.

إن هذا الصنيع غير املسبوق يجب 

استثماره في مختلف واجهات التدبير 
العمومي وأن يجد صداه في السياسات 

العمومية والسيما ذات الصلة باملجال 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

والسياحي، فمن ميني نفسه بالنجاح 
غدا في مجال التعليم والصحة والتشغيل 
ودخول قائمة الكبار في مؤشرات التنمية 

البشرية عليه أن يعد لذلك من اليوم. 
والبد من االستفادة من الزخم الكروي 
لتحقيق إجنازات موازية على املستوى 

املجتمعي والسياسي والثقافي والعلمي، 
فلم يعد مقبوال أن نتربع على قائمة 

الدول الكبرى في مجال كرة القدم بينما 
نتذيل الدرجات الدنيا في املجاالت 

االجتماعية.
إن هذا اإلجناز الرياضي الذي أعاد 

اللحمة الوطنية واإلجماع والتشبث بالقيم 
املغربية الضاربة في عمق التاريخ، ينبغي 

أن يتجاوز رقعة املالعب والالعبني 
إلى رقعة ملعب السياسات العمومية 

والبرملان واحلكومة واجلماعات الترابية 
واملؤسسات الدستورية، لكي حتقق 

بدورها إجنازات قياسية في ميادين 
أخرى، علمية وثقافية وسياسية وفنية، 

وابتكارية لنتأهل مجتمعيا وثقافيا 
واقتصاديا.

افتتاحية
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قرارات دولة وعمل جبار للجامعة امللكية التي 

و�ضعت الرجل املنا�ضب يف املكان املنا�ضب
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و�صع امللك حممد ال�صاد�س الريا�صة املغربية يف �صلب التنمية 

ال�صاملة، ويف مقدمة العوامل التي تنتج الراأ�صمال الالمادي. 

اآمن باأن الريا�شة لي�شت جمرد ن�شاط يراد به الرتفيه عن النف�س، 

وو�صعها �صمن اأولويات خمططات الرتقاء بالعن�صر الب�صري.

ولتحقيق هذا املبتغى حر�س جاللته على توفري البنيات التحتية 

املالئمة، وتو�شيع جمالت الأن�شطة الريا�شية نحو القرى واملدن 

النائية والأحياء الهام�شية، مبا ي�شمن تكافوؤ الفر�س اأمام فئات 

ال�صباب، ومبوازاة مع ذلك وفر لريا�صة ال�صفوة ما يكفي من 

الت�صريعات واملالعب ومراكز تاأهيل الالعبني واملوؤ�ص�صات الداعمة 

لهذه اجلهود، حتى ت�شبح قطاعا منتجا ي�شنع اأجماد وطن ويرفع 

علم البالد خفاقا يف املنتديات الكونية.

ومن مظاهر الهتمام والرعاية بال�صاأن الريا�صي الدعم املادي 

امللكي الهام، الذي فاق 40 مليار �صنتيم موزعة على ثالث �صنوات، 

املقدم للجنة ريا�صة ال�صفوة باللجنة الوطنية الأوملبية املغربية، 

لإعداد الريا�صيني املغاربة املقبلني على الأوملبياد. الدعم نف�صه 

تلقته اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم منذ �شنة 2019، كما 

عزز هذا الدعم ب�صن ت�صريعات لعتماد نظام »ريا�صة ودرا�صة«، من 

خالل اإحداث مدار�س لل�صباب، ابتداء من 14 �صنة، وخلق بنيات 

6alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 

الكـرة في صلب         اهتمامـات امللك 



حتتية قادرة على جعل التفوق الريا�صي مقرتنا بالتفوق الدرا�صي. 

وحققت كرة القدم الوطنية يف ال�شنوات الأخرية نقلة نوعية، 

ومتكنت الأندية واملنتخبات الوطنية من التتويج مبجموعة من 

الألقاب القارية وحتقيق العديد من الإجنازات العاملية، وذلك 

بف�صل العناية ال�صامية التي ما فتئ امللك حممد ال�صاد�س يوليها 

لكرة القدم الوطنية، والقطاع الريا�صي عموما.

وبالرجوع اإىل خارطة الطريق التي جعلت من الكرة م�شروعا 

ملكيا يف �شلب التنمية ال�شاملة، فاإن هذه الطفرة كانت م�شروطة 

بحكامة ت�صيريية جيدة لتح�صني اأداء كرة القدم الوطنية وتعزيز 

تناف�صيتها، وذلك ان�صجاما مع الروؤية امللكية ال�صديدة يف هذا 

ال�صاأن.

حني دخل املنتخب املغربي مربع الكبار يف مونديال قطر 2022، 

تبني للجميع اأن هناك اإرادة من اأعلى �صلطة يف هذا البلد، هي اأن 

تكون كرة القدم قاطرة تنموية، ما جعل الكثري من البلدان ت�صعى 

اإىل القتداء بالنموذج املغربي.

املنتخب الوطني يح�شد اليوم ما زرعه من عمل جاد يف جمال كرة 

القدم، حني ي�شل »الأ�شود« اإىل ن�شف نهائي كاأ�س العامل، وت�شيطر 

الأندية املغربية على امل�صابقات القارية والعربية، والقادم اأف�صل.
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استقبال ملكي فخم
كرم العبي 

املنتخب 
الوطني 

وأمهاتهم
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ب��ون��و، أش���رف حكيمي، نصير  ي��اس��ني  س��اي��س، 
أك��رد )خريج  نايف  أم��راب��ط،  م���زراوي، سفيان 
حكيم  القدم(،  لكرة  السادس  محمد  أكادميية 
زي���اش، وع��ز ال��دي��ن أون��اح��ي )خ��ري��ج أكادميية 

محمد السادس لكرة القدم(.
ال��رزاق حمد  ووشح امللك بالوسام ذاته، عبد 
الله، وأنس زروري، وعبد احلميد صبيري، ومنير 
خالل،  أبو  وزكرياء  الشاعر،  وإلياس  الكجوي، 
وسليم أمالح، وعبد الصمد الزلزولي، وسفيان 

بولي  مرفوقا  السادس،  محمد  امللك  استقبل 
العهد األم��ي��ر م���والي احل��س��ن واألم��ي��ر م��والي 
بقاعة  املاضي  دجنبر   20 الثالثاء  يوم  رشيد، 
العرش بالقصر امللكي بالرباط، أعضاء املنتخب 
الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم املتميز في كأس 

العالم قطر 2022.
التي  السامية  العناية  االستقبال  هذا  وجسد 
واالهتمام  ال��ش��ب��اب،  بها  يحيط  امللك  فتئ  م��ا 
اخلاص الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة 
اإلجناز  إثر  االستقبال  ويأتي  القدم خصوصا. 
املنتخب  حققه  ال��ذي  املسبوق  وغير  التاريخي 
امل��غ��رب��ي ال����ذي مت��ك��ن م��ن ب��ل��وغ ال����دور نصف 
النهائي باملونديال، في أول وأبهى تألق من نوعه 
في  واإلفريقية،  والعربية  املغربية  القدم  لكرة 

نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العاملية.
وخ������الل ه�����ذا احل���ف���ل وش�����ح امل���ل���ك م��ح��م��د 
لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  رئيس  السادس، 
الوطني،  املنتخب  وم��درب  لقجع،  فوزي  القدم، 
وليد الركراكي، والعبي املنتخب الوطني الذين 

كانوا مرفوقني بأمهاتهم، بأوسمة ملكية.
وهكذا، وشح امللك كال من فوزي لقجع ووليد 
كما  قائد،  درج��ة  من  العرش  بوسام  الركراكي 
وش��ح ب��وس��ام ال��ع��رش م��ن درج��ة ضابط العبي 
غامن  من  بكل  األم��ر  ويتعلق  املغربي،  املنتخب 

بوفال، وجواد اليميق، ويوسف النصيري )خريج 
أكادميية محمد السادس لكرة القدم(، وأشرف 
التكناوتي  رض��ا  وأحمد  ش��دي��رة،  ووليد  داري، 
القدم(،  لكرة  السادس  أكادميية محمد  )خريج 
وبالل اخلنوس، وبدر بانون، ويحيى عطية الله 

اإلدريسي، ويحيى جبران.
وب���امل���وازاة م��ع ذل���ك، أع��ط��ى امل��ل��ك تعليماته 
السامية، من أجل تسليم أوسمة ملكية إلى جميع 
للمنتخب  وال��ط��ب��ي  التقني  الطاقمني  أع��ض��اء 
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الذي  االستثنائي  للعمل  تقديرا  وذلك  الوطني، 
قدموه.

م��رف��وق��ا  ال���س���ادس،  م��ح��م��د  للملك  وأُخ�����ذت 
ب��ول��ي ال��ع��ه��د األم��ي��ر م����والي احل��س��ن واألم��ي��ر 
م����والي رش���ي���د، ص����ورة ت���ذك���اري���ة م���ع أع��ض��اء 
الالعبني  وأمهات  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب 

احلاضرات.
املغربي  املنتخب  املناسبة، قدم أعضاء  وبهذه 
جلاللته  امتنانهم  عن  تعبيرا  للملك،  تذكارات 

أط��وار هذه  لهم طيلة  ال��ذي قدمه  الدعم  على 
املنافسة العاملية.

ويعتبر االستقبال الذي خصصه امللك لالعبني 
لهؤالء  تكرميا  بأمهاتهم،  مرفوقني  كانوا  الذين 
تلقني  على  حرصن  اللواتي  املغربيات  النساء 
واالنتماء  والتضحية  الوطنية  مبادئ  أطفالهن 
اخلاصة  املكانة  عن  تعبيرا  يشكل  كما  للوطن، 
باعتبارها  املغربية،  للمرأة  امللك  يوليها  التي 

دعامة أساسية للعائلة واملجتمع عموما.

استقبال  تخصيص  امل��ل��ك��ي  ال��ق��ص��ر  واع��ت��اد 
اع��ت��الء  م��ن��ذ  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  للمنتخب 
ال��س��ل��ط��ان م��ح��م��د اخل���ام���س ع����رش امل��م��ل��ك��ة 
ال��ش��ري��ف��ة، ح��ي��ث اس��ت��ق��ب��ل ف��ي ال��ق��ص��ر امللكي 
العامر أول فريق وطني في عهد االستقالل، كما 
املنتخب  الثاني  احلسن  الراحل  امللك  استقبل 
املغربي قبل املونديال وبعد العودة منه، لتصبح 
سنة حميدة تعاقب عليها وارثو العرش أبا عن 

جد في عالقتهم مع سفراء الكرة املغربية. 

مب�صاهمة 







تهاني وأماني الزعماء باإلجناز املغربي 

رئيس دولة اإلمارات: 
اإلجناز يدخل املغرب 

بوابة التاريخ 

تفاعال مع املباراة التي جمعت املنتخب املغربي لكرة القدم بنظيره الفرنسي، برسم 
دور نصف نهاية كأس العالم 2022 بقطر، قال الرئيس األمريكي جو بايدن: »تشرفت 

مبشاهدة املباراة، إلى جانب رئيس احلكومة املغربية عزيز أخنوش«. 
وأضاف الرئيس األمريكي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي مبوقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، أنه »بغض النظر عمن يستحق التشجيع، كان من الالفت مشاهدة 

ما استطاع هذا الفريق حتقيقه«، في إشارة منه إلى املنتخب الوطني املغربي. 
من جهته هنأ أنطوني بلينكن املنتخب املغربي لوصوله املربع الذهبي، وكتب: »هنيئا لكم 

أسود األطلس بفوزكم وتألقكم ورغبة االنتصار التي تسكنكم«. 

محمود  فلسطني  دول���ة  رئ��ي��س  أج���رى 
عباس، اتصاال هاتفيا مع العاهل املغربي 
بفوز  إي��اه  مهنئا  ال��س��ادس،  محمد  امللك 
منتخب  على  القدم  لكرة  ب��الده  منتخب 
النهائي  ربع  ال��دور  إلى  وتأهله  إسبانيا، 
سيجدد  كما   ،2022 قطر  مونديال  في 

التهاني بعد العبور إلى دور النصف. 
وق���ال م��ح��م��ود ع��ب��اس: »إن ه���ذه أول 

إل��ى هذا  فيها منتخب عربي  م��رة يصل 
ال��ع��ال��م، معتبرا أن  ك���أس  ف��ي  امل��س��ت��وى 
وللعرب  لفلسطني  ف��وز  ه��و  ال��ف��وز  ه��ذا 
جميعا«. ومتنى الرئيس استمرار مسيرة 
التقدم والنجاحات للمنتخب املغربي في 

مسيرته.
محمد  الفلسطيني  ال��وزراء  رئيس  أما 
اش���ت���ي���ه ف��ه��ن��أ امل����غ����رب ع���ل���ى ص��ف��ح��ت��ه 

هناأ روؤ�ضاء وزعماء دول عديدة، يف ات�ضالت هاتفية العاهل املغربي امللك حممد ال�ضاد�س، اإثر الإجناز 

غري امل�ضبوق الذي حققه املنتخب املغربي حني و�ضل اإىل املربع الذهبي لكاأ�س العامل قطر 2022.

واأعرب هوؤلء الروؤ�ضاء والزعماء والقادة عن اأحر تهانيهم للملك اإثر هذا الإحقاق التاريخي، الذي اأ�ضبح 

املغرب بف�ضله اأول بلد اإفريقي وعربي يبلغ هذه املرحلة املتقدمة من بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم.

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
هاتفيا،  اتصاال  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
مع امللك محمد السادس عاهل اململكة املغربية 
الفريق  بصعود  املغربي،  والشعب  خالله  هنأه 
نصف  ال��دور  إل��ى  القدم  لكرة  املغربي  الوطني 
النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 

 .2022
وأكد رئيس دولة اإلمارات، خالل االتصال، أن 
بث  لفريق عربي  األول  التاريخي  »هذا اإلجناز 
أجواء الفرحة والبهجة وأكد قدرة أبناء املغرب 
على املنافسة احلقيقية في البطوالت الكبرى«.

وأشاد ب� »األداء املتميز لالعبي الفريق املغربي، 
وما أبدوه من عزمية عالية وإصرار كبيرين على 
رياضية  أخ��الق  من  أظهروه  وم��ا  الفوز  حتقيق 
في  التوفيق  امل��غ��رب��ي  للفريق  متمنياً  رف��ي��ع��ة«، 
املشوار القادم. من جهته غرد نائب رئيس دولة 
اإلمارات الشيخ محمد بن راشد في تغريدة »ال 
صوت يعلو فوق صوت املغرب في كأس العالم.. 
مبروك لكل العرب حتقيق احللم العربي على يد 

أسود املغرب«. 

بايدن:  تشرفت مبشاهدة »أسود األطلس«

محمود عباس: أمتنى استمرار مسيرة التقدم للمنتخب املغربي
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رئيس نيجيريا: املنتخب 
املغربي مصدر فخر قارة

ماكرون يشيد
 بـ »أسود األطلس«

الفيسبوكية: »نفرح ملا يفرح العرب. فوز 
البرتغال،  على  التاريخي  األطلس  أسود 
في  املونديال  نهائي  نصف  إل��ى  وتأهله 
وكالعادة  ويوحدهم.  العرب  يجمع  قطر، 
ف��ل��س��ط��ني ح���اض���رة ف���ي ق���ل���وب ال��ع��رب 
أينما حلوا«. كما أرسلت حركة التحرير 
ال��وط��ن��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي )ف���ت���ح( وح��رك��ة 

املقاومة اإلسالمية )حماس( التهاني. 

هنأ رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية، محمد 
القدم  لكرة  املغربي  الوطني  املنتخب  ب��ه��اري، 
لغاربا  إياه بفخر إفريقيا، وفق تغريدة   واصفا 
في  للرئيس  األول   اخل���اص  امل��س��اع��د  ش��ي��ه��و، 

شؤون اإلعالم والدعاية.
يهنئ  بهاري  »الرئيس  محمد  إن  وقال شيهو 
األطلس،  أس��ود  املونديال،  في  املغرب  منتخب 
وامل��ل��ك محمد ال���س���ادس، ع��ل��ى ص��ن��ع ال��ت��اري��خ 
مكانا   له  يحجز  إفريقي  منتخب  أول  باعتباره 

في نصف نهائي مونديال قطر«. 
وأضاف الرئيَس النيجيري: »إن املغرب أضحى 
بشجاعته  برمتها  ق���ارة  واع��ت��زاز  فخر  م��ص��در 
منتخب  رؤي��ة  ف��ي  األم��ل  مانحا  املميز،  وأدائ���ه 

إفريقي فائز بكأس العالم«.

ب��ع��د ن��ه��اي��ة م���ب���اراة ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي، احتفل 
داخل  الالعبني  بفوز  ماكرون  إميانويل  الرئيس 
بتأهل  سعادته  وأب���دى  امل��الب��س،  تبديل  غ��رف��ة 
العالم  ك��أس  بطولة  نهائي  إل��ى  ب���الده  منتخب 
بهدفني  املغرب  على  الفوز  بعد  بقطر،   2022
املغرب  منتخب  زي��ارة  على  أصر  لكنه  رد.  دون 
في امللعب لتقدمي التهاني للفريق، بل إن ماكرون 
التقى بعد ذلك بالعب املنتخب املغربي أشرف 
كيليان  فرنسا  برفقة العب  كان  الذي  حكيمي، 
مبابي، وهنأ املغرب على بلوغه املربع الذهبي، 
كما جمعت مكاملة هاتفية بني ماكرون والعاهل 

املغربي تبادال فيها التهاني بكل روح رياضية.

رئيس الغابون: املغرب رفع 
أسهم الكرة اإلفريقية

رئيس السينغال.. تدوينة 
انبهار  بأداء »أسود األطلس«  

رئيس موريتانيا:
 أنتم زعماء إفريقيا والعرب  

هنأ الرئيس الغابوني علي بونغو أوندميبا، صديقه العاهل 
به  ظهر  ال��ذي  اجليد  املظهر  على  السادس  محمد  املغربي 
املنتخب املغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأبرز 
اإلفريقية، حيث  ال��ك��رة  على  وأث���ره  اإلجن���از  ه��ذا  تداعيات 
العالم. مشيدا  كبار  بني  املغربية من  املشاركة  عبر  أضحت 
في نفس الوقت باألداء البطولي لالعبي الفريق املغربي في 

مواجهتهم لنجوم الكرة العاملية.

ه��ن��أ رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ال��س��ي��ن��غ��ال، م��اك��ي س����ال  »أس���ود 
األطلس« إثر تأهلهم لدور نصف نهائي كأس العالم »فيفا« 
وكتب  البرتغال.  منتخب  على  فوزهم  عقب   ،2022 قطر 
»م��ب��روك  »ت��وي��ت��ر«:  على  حسابه  على  السينغالي  الرئيس 
هذا  على  التهاني  أح��ر  ورائ���ع.  تاريخي  األط��ل��س.  ألس���ود 
العالم وحظ سعيد  نهائي كأس  لدور نصف  الرائع  التأهل 

في األدوار املقبلة«. 

أجرى الرئيس املوريتاني محمد ولد الغزواني، اتصاال هاتفيا 
بالعاهل املغربي امللك محمد السادس، هنأه فيه بتأهل منتخب 
املغرب إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر. وأعرب الرئيس 
املوريتاني حملمد السادس، عن أحر تهانيه »إثر هذا اإلجناز 
التاريخي الذي أصبح املغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي 

يبلغ هذه املرحلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم«. 
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ملك األردن يشيد باإلجناز 
التاريخي للمنتخب املغربي 

رئيس وزراء العراق: 
كتبتم التاريخ

ديبي  إدري��س  محمد  التشادي  الرئيس  كتب 
على »تويتر« مهنئا: »إنه فوز تاريخي واستثنائي 
تأهل أسود األطلس لنصف نهائي كأس العالم 
بالكامل  ندعم  إفريقيا.  لكل  تأهل  2022 هو 
إفريقيا  بطل  ال��ن��ه��ائ��ي.  ف��ي  إفريقيا  ممثلي 

العاملي، نعم إن هذا ممكن إن شاء الله«.

هنأ ملك األردن عبد الله الثاني، ملك املغرب 
بالده  منتخب  تأهل  مبناسبة  السادس،  محمد 
إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة 
امللكي  ال��دي��وان  وأع��ل��ن   ،»2022 »ق��ط��ر  ال��ق��دم 
الهاشمي عبر حساباته اإللكترونية، أن العاهل 
املغربي  بالعاهل  هاتفيا  اتصاال  أجرى  األردن��ي 
وأدائ��ه  املغربي  املنتخب  مبستوى  خالله  أش��اد 

املتميز في بطولة كأس العالم.
األردن  عهد  ول��ي  األم��ي��ر احلسني  أش��اد  كما 
على »تويتر« بهذا اإلجناز وكتب: »أسود األطلس 
بوابة  ودخ��ول  الفوز  مبروك  التاريخ،  يصنعون 

التاريخ«. 

ال��ع��راق��ي، محمد شياع  ال�����وزراء  ه��ن��أ رئ��ي��س 
السوداني، املنتخب املغربي بالفوز التاريخي على 
مبونديال  الذهبي  املربع  إلى  والتأهل  البرتغال 
على حسابه  تغريدة  في  السوداني  وقال  قطر. 
ف��ي »ت��وي��ت��ر«: »ن��ش��اط��ر ال��ف��رح��ة أش��ق��اءن��ا في 
الذي  منتخبها  تألق  الشقيقة،  املغربية  اململكة 
كتب التاريخ بتأهله إلى املربع الذهبي كأول بلد 
عربي وإفريقي يصل إلى هذه املرحلة من بطولة 
املغربي  الشباب  »أثبت  العالم«. وأض��اف:  كأس 
والتكاتف  ب��اإلص��رار  يتحقق  النجاح  أن  ال��ي��وم 

والعمل بروح الفريق الواحد«. 

رئيس تشاد: املغرب 
بطل إفريقيا العاملي 

الرئيس اإلسرائيلي 
يهنئ املغرب 

ولي العهد السعودي: ما حتقق يعد 
إجنازا عربيا أسعد اجلميع

ح���رص ال��رئ��ي��س اإلس��رائ��ي��ل��ي إس��ح��اق 
وشعبا  ملكا  امل��غ��رب،  تهنئة  على  ه��رت��زوغ 
األطلس،  ألسود  التاريخي  الفوز  مبناسبة 
لنصف  وتأهله  البرتغالي  املنتخب  على 

نهاية مونديال قطر.
وك��ت��ب ال��رئ��ي��س ه���رت���زوغ ع��ل��ى حسابه 
الرسمي على موقع »تويتر« : »أبارك مللك 
املغربي  وللشعب  السادس  محمد  املغرب 
العالم  كأس  بطولة  التاريخي في  االجن��از 

.ألف مبروك«.
وكان عدد من املسؤولني اإلسرائيليني قد 
عبروا عن تهانئهم مبناسبة تأهل املنتخب 
على  صفحته  ف��ي  تدوينة  ففي  امل��غ��رب��ي. 
قال  امل��ب��اراة  انتهاء  بعد  مباشرة  »تويتر« 

ال��ت��ع��اون اإلقليمي  ع��ي��س��اوي ف��ري��ج وزي���ر 
اإلسرائيلي »اعتقدنا لوهلة أننا وصلنا إلى 
الذروة، لكن املنتخب املغربي أثبت اليوم أال 

حدود للممكن، منتخب ال ميكن كسره«.
وأع���رب ع��ن س��ع��ادت��ه ل��ك��ون ه��ذا الفرح 
الشوارع  في  عفوي  بشكل  متدفقا  انفجر 
ب���ني ال���ع���رب وال���ي���ه���ود، م��ض��ي��ف��ا »ش��ك��را 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب امل���غ���رب���ي ون���ح���ن م��ع��ك��م حتى 

الكأس«.

سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ول��ي  هنأ 
ملك املغرب محمد السادس بتأهل منتخب بالده لكرة 
القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة 
القدم في قطر للمرة األولى عربيا وإفريقيا. 
فقد  الرسمية،  السعودية  األنباء  وكالة  ووف��ق 
أج����رى ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
هاتفيا  ات��ص��اال  سلمان  ب��ن  محمد  األم��ي��ر 
بامللك محمد السادس. وعبر ابن سلمان، 
املغرب  التهنئة مللك  خالل االتصال، عن 
التاريخي  »اإلجن���از  ب���  املغربي  والشعب 
للمنتخب املغربي في بطولة كأس العالم 
ف��ي ق��ط��ر«، كما أك��د أن »م��ا حتقق يعد 

إجنازا رياضيا عربيا أسعد اجلميع«.
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رئيس النيجر يشيد 
باالنتصارات املتتالية 

ملنتخب املغرب 
ب��ازوم،  محمد  النيجر،  جمهورية  رئيس  هنأ 
املغرب، ملكا وشعبا، بالتأهل التاريخي ل� »أسود 
األطلس« إلى نصف نهائي مونديال قطر، عقب 
الرئيس  وق���ال  ال��ب��رت��غ��ال.  منتخب  على  تغلبه 
محمد بازوم، في تغريدة على »تويتر«، إنه بعد 
»أس���ود األط��ل��س« في  ل���  املتتالية  االن��ت��ص��ارات 
النيجر  وباسم شعب  باسمي  »يسرني  املونديال 
املغربي  وللشعب  امل��ل��ك  ج��الل��ة  إل��ى  أت��وج��ه  أن 

الشقيق بأحر التهاني«.

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني: 
إجناز املغرب مساهمة
 في إجناح البطولة

هنأ أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
عاهل املغرب امللك محمد السادس في اتصال 
هاتفي بفوز املنتخب املغربي لكرة القدم وصعوده 
عربي  منتخب  ك����أول  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن��ص��ف  ل��ل��دور 
البطولة  تاريخ  املرحلة في  لهذه  وإفريقي يصل 
املغرب مساهمة  واعتبرت قطر إجناز  العاملية. 
خاصة  العالم،  أبهرت  التي  البطولة  إجناح  في 
وأن أمير قطر ظل سندا للمنتخب املغربي من 

املدرجات.

ملك البحرين وولي عهده يباركان اإلجناز

أردوغان يبارك للمغاربة 
بلوغ مربع الكبار

اخلارجية املصرية تشيد 
ببلوغ »األسود« مربع الكبار 

احلكومة الليبية تتقاسم 
مع املغرب فرحة املونديال

خليفة  آل  ب��ن عيسى  امل��ل��ك حمد  البحرين  ع��اه��ل  ق��دم 
تهانيه إلى العاهل املغربي امللك محمد السادس، في برقية 
مبناسبة »اإلجناز التاريخي العاملي الكبير«، وذلك بحسب 

وسائل إعالم رسمية.
أما ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان 
املميز  واألداء  التألق  »يتواصل  »تويتر«  بن حمد كتب على 
للمغرب  نبارك  مستحق..  وتأهل  فوز  املغربي..  للمنتخب 

الشقيق ملكا وحكومة وشعبا هذا اإلجناز املشرف«. 

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنتائج املبهرة 
التي حققها املنتخب املغربي في مونديال قطر، وكتب على 
الذي  املغربي  املنتخب  »أهنئ من أعماق قلبي   : »تويتر« 
يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إجناز الوصول لدور نصف 
 نهائي كأس العالم، كما أبارك جلميع أشقائنا املغاربة هذا 

اإلجناز«.

ه��ن��أت وزارة اخل��ارج��ي��ة امل��ص��ري��ة ف��ي ت��غ��ري��دة »خ��ال��ص 
التهاني القلبية للمملكة املغربية الشقيقة على الفوز املشرف 
النهائي،  قبل  للدور  التاريخي«  والتأهل  الوطني  للمنتخب 
وهنأ املتحدث باسم وزارة اخلارجية، السفير أحمد أبو زيد 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية ، املغرب على الفوز املشرف 
نصف  للدور  التاريخي  والتأهل  األط��ل��س«  »أس��ود  ملنتخب 

النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

على  الدبيبة  احلميد  عبد  الليبي  ال����وزراء  رئ��ي��س  كتب 
منتخبه  بتأهل  التاريخي  »باإلجناز  املغرب  مهنئا  فيسبوك 
ما  إن  وق��ال   ،»2022 قطر  في  العالم  ك��أس  نهائي  لنصف 
املغربي من بطوالت في مونديال كوني  املنتخب  إليه  وصل 
الذين  الالعبني  والشعب وعزمية من  امللك  ثمرة عمل  يعد 
ساندت  قد  الليبية  احلكومة  وكانت  احلسن.  البالء  أبلوا 
بوجود  االنتصارات خاصة  معه  وتقاسمت  املغربي  املنتخب 
العب في املنتخب من أصول ليبية يدعى زكرياء أبو خالل.  

16alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 





صحف ومجالت عاملية حتدثت عـــــن إجناز املنتخب الوطني في قطر 

18 alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



صحف ومجالت عاملية حتدثت عـــــن إجناز املنتخب الوطني في قطر 

19 alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



اإذا كانت الريا�شة قد �شاهمت يف تطور املجتمع املغربي وذلك بات�شاع اأفق 

الفكر ووفرة النتائج، فاإن تكري�س احلق يف ممار�شة الريا�شة يف الد�شتور 

اجلديد جاء ليوؤكد الهوية املغربية املن�شبة على الهتمام باجلوانب 

ال�صحية والبدنية للمواطن، وجعل قوة البدن قادرة على العمل والإنتاج 

واإعطاء ال�صورة احلقيقية عن املنتوج املغربي.

أن  على  نصت  احلالية  الدستور  وثيقة  إن 
احلق في املمارسة الرياضية يكفله أسمى قانون 
في البالد، باعتباره حقا من احلقوق األساسية، 
املغاربة  للرياضيني  تاريخية  حلظة  كانت  لقد 
ال��ري��اض��ي  امل��غ��رب  ت��اري��خ  ف��ي  ومنعطفا ه��ام��ا 
احلديث، والذي يعمل على استكمال بناء دولة 
احلق واملؤسسات الدميقراطية، وجتسيد إرادة 
غرار  على  املغربية  الرياضة  قاطرة  يقود  ملك 
باقي األوراش األخرى بثبات من أجل حتديثها 
التنمية،  رواف���د  م��ن  راف���دا  وجعلها  وتطويرها 
على اعتبار أنها تهم شرائح واسعة من الشباب 

املغربي.
 ف��ال��دس��ت��ور احل��ال��ي يشكل حل��ظ��ة ق��وي��ة ما 
كانت للحركة الرياضية أن حتلم بكل ما حتمل 
والتأسيس  اإليجابي  التغيير  معاني  من  الكلمة 
بالثوابت  التشبث  على  يحرص  مغربي  لنموذج 
الراسخة لألمة املغربية، والتي تشكل الرياضة 
جزءا مهما من تراثها املجيد وحاضرها الواعد، 
راف��دا من  العام تشكل  فالرياضة في مفهومها 
روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومقوما 
وهو  وحتصينه،  تقويته  وجب  مغربيا  حضاريا 
ما حصل عبر اآللية الدستورية احلالية والتي 
هي كفيلة بضمان احلقوق والواجبات، وتشريع 
واألب��ط��ال  املغربي  الشباب  أم��ام  األم��ل  أب���واب 
ما  وإب��راز  والعطاء،  للبذل   املتعطشني  املغاربة 

يختزنوه من مؤهالت.
ل��ق��د اق��ت��ن��ع امل��ش��رع امل��غ��رب��ي ب��ك��ون ال��ري��اض��ة 
حتمل كل خصائص املجتمع املغربي، فعمل على 
النسيج  التحام  يجسد  مصون  كحق  تكريسها 
على  ويعمل  مكوناته،  بكل  املغربي  االجتماعي 
تقوية االندماج بني الفئات االجتماعية، مساهما 
كاألسرة  التقليدية  املؤسسات  عجز  تغطية  في 

واملدرسة في صياغة وعي جماعي جديد.
أول دستور  منذ  املغربية  الدساتير  لقد خلت 
املنتهي   ،1996 دستور  غاية  إل��ى   1962 سنة 
إشارة  أية  2011، من  يونيو   30 يوم  به  العمل 
لكن  املواطنني،  حقوق  من  كحق  الرياضة  إل��ى 
أمكن، جتاوزا، في الدساتير السابقة استشفاف 
وج����ود ال���ري���اض���ة ف���ي ال���دس���ت���ور امل��غ��رب��ي من 
مضمون املادتني 13 و60، فاألولى تتحدث عن 
»التربية كحق للمواطنني على السواء«، وضمن 
مجال التربية أمكن اعتبار الرياضة واحدة من 
التربية  فهناك  امل���ادة،  ف��ي  املعنية  القطاعات 

 60 امل��ادة  أما  مثال.  البدنية  والتربية  الصحية 
فتشير إلى أن الوزير األول يتقدم أمام مجلسي 
تطبيقه  يعتزم  ال��ذي  البرنامج  لعرض  البرملان 
اخلطوط  ال��ب��رن��ام��ج  ه��ذا  يتضمن  أن  »وي��ج��ب 
الرئيسية للعمل الذي تنوي احلكومة القيام به 
في مختلف مجاالت النشاط الوطني، وباألخص 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسة  ميادين  في 
والثقافية واخلارجية«، ومن خالل هذا الفصل 
باإلمكان اعتبار الرياضة أحد مجاالت »النشاط 

الوطني«.
وسيأتي تعديل 1 يوليوز 2011 ليرفع اللبس، 
من خالل  وواضحا  جديدا  مبدأ  ك��رس  عندما 
امل��واط��ن، فقد  م��ن حقوق  ال��ري��اض��ة حقا  جعل 
الشعب  مبوافقة  حظي  ال��ذي  الدستور  جت��اوز 
كل توقعات احلركة الرياضية عندما أفرد ثالثة 
ج��اءت ضمن  األخيرة  إن  بل  للرياضة،  فصول 
باب احلريات واحلقوق األساسية، وهو ما يعني 
»ح��ق«  ه��ي  ال��ري��اض��ة  بكون  اقتنعت  ال��دول��ة  أن 
تترتب عنه واجبات واضحة من طرف الدولة، 
وليست مجاال ترفيهيا فقط محصورا أمام فئة 
معينة، وبأنها مقوم حضاري وإنساني ثابت في 

املجتمع املغربي.
ان��س��ج��م��ت ال��ري��اض��ة ف��ي ال��دس��ت��ور اجل��دي��د 
املناظرة  خ��الل  امللكية،  الرسالة  مضامني  م��ع 
ال��وط��ن��ي��ة ح���ول ال��ري��اض��ة ب��ال��ص��خ��ي��رات، شهر 
أك��ت��وب��ر م��ن س��ن��ة 2008، وال��ت��ي أع��ل��ن��ت رؤي��ة 
إن  إذ  الرياضي،  للقطاع  بالبالد  سلطة  أعلى 
السلطات  دور  همت  الكبرى  اإلش���ارات  بعض 
والتخطيط،  الدميقراطية  واعتماد  العمومية، 

وتيسير ممارسة الرياضة للجميع.
ومت��ت��د أه��م��ي��ة اإلش������ارة إل���ى ال��ري��اض��ة في 
ال��دس��ت��ور املغربي إل��ى ح��د وض��ع امل��غ��رب كبلد 
استثنائي وسط الدول العربية واإلفريقية التي 
ال تشير دساتيرها إلى الرياضة بأي شكل من 
األشكال، وبالتالي إذا كان املغرب سباقا عربيا 
وإفريقيا إلى التعددية والتناوب واالنفتاح، فإنه 
أيضا جنح في أن يكون سباقا في مجال دسترة 

الرياضة.
وقد اضطلع جاللته بأكبر وأقوى هذه األدوار، 
عندما وجه احلكومة إلى تعديل وحتيني قانون 
بهدف   ،30  .09 وال��ري��اض��ة  البدنية  التربية 
العاملية،  ال��ري��اض��ي��ة  التشريعات  م��ع  م��الءم��ت��ه 
واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  مع  والتطابق 

اجلديدة للرياضة.

م�ضامني  مع  اجلديد  الد�ضتور  يف  الريا�ضة  ان�ضجمت 

الر�ضالة امللكية، خالل املناظرة الوطنية حول الريا�ضة 

بال�ضخريات، �ضهر اأكتوبر من �ضنة 2008.

خارطة الطريق
دسترة الرياضة 

واحلق في ممارستها
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الرسالة امللكية للرياضيني.. 
دستور ومنهج للنجاح الرياضي

في أكتوبر من سنة 2008، وجه امللك محمد السادس رسالة إلى املشاركني في املناظرة الوطنية 
للرياضة بالصخيرات، وضع فيها خارطة الطريق وقدم وصفة اإلقالع بالقطاع الرياضي، تقوم على 
إعادة هيكلة املشهد الرياضي الوطني، وتأهيل التنظيمات الرياضية لالحترافية، ودمقرطة اآلليات 
املكلفة بالتسيير. في هذه الرسالة ألح العاهل املغربي على جعل الرياضة ضمن مشاريع املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البرامج التي تساهم فيها مؤسسة محمد اخلامس للتضامن.
وفي ما يلي نص الرسالة امللكية السامية التي تالها محمد معتصم، مستشار امللك:

  احلمد لله وح��ده، والصالة والسالم على 
موالنا رسول الله وآله وصحبه:
  حضرات السيدات والسادة،

في  امل��ش��ارك��ني  إل��ى  نتوجه  أن  لنا  يطيب    
ه���ذه امل��ن��اظ��رة ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن نوعها 
به  يحظى  ملا  اعتبارا  املغربية،  الرياضة  حول 
العناية  بالغ  من  جاللتنا،  ل��دى  القطاع،  ه��ذا 
واالهتمام وملا نعلقه من آمال على هذا امللتقى، 
النهوض  تكفل  ج��دي��دة  ان��ط��الق��ة  ب��ل��ورة  ف��ي 

بأحوال الرياضة املغربية.
من  يعيقها  م��ا  بتجاوز  إال  ذل��ك  يتأتى  ول��ن 
ومناقضة  أه��داف��ه��ا  لنبل  منافية  اخ��ت��الالت 
لدورها احليوي، في ترسيخ املواطنة الكرمية 
ال��وط��ن��ي��ة وب��ن��اء مجتمع دمي��ق��راط��ي  وال��غ��ي��رة 

حداثي سليم.
  وم����ن ال��ت��ج��ل��ي��ات ال���ص���ارخ���ة الخ���ت���الالت 
الرياضة  فيه  تتخبط  م��ا  ال��ري��اض��ي،  املشهد 
من ارجتال وتدهور واتخاذها مطية، من لدن 
ألغراض  أو  لالرتزاق  عليها،  املتطفلني  بعض 
شخصية، إال من رحم ربي من املسيرين الذين 
بتضحيتهم  ببالدنا  الرياضة  تاريخ  لهم  يشهد 
الفرق  جاعلني  أجلها،  من  والنفيس  بالغالي 
أسرتهم  مبثابة  عليها  يشرفون  التي  واألندية 

الكبيرة والعبيها في منزلة أبنائهم.
  وي��أت��ي ان��ع��ق��اد ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ف��ي ظرفية 
مبا  الوطني  ال��ع��ام  ال���رأي  بانشغال  مطبوعة 
تقلبات  من  عامة  الوطنية  الرياضات  يعترض 
جتسدها النتائج الهزيلة واملخيبة لآلمال، وهو 
ما ال نرضاه لبلدنا وال يقبله كل ذي غيرة وطنية 
وال ميكن أن حتجبه، بأي حال من األح��وال، 

بطولة أو تألق بعض املواهب الفردية.
  أيتها السيدات والسادة:

ال تخفى عليكم املكانة التي حتتلها الرياضة 

بكل أن��واع��ه��ا وف��ن��ون��ه��ا، ف��ي ن��ف��وس امل��غ��ارب��ة، 
أننا  ذلكم  اجلماعية.  هويتهم  ف��ي  وجت��ذره��ا 
أمة شغوفة بالرياضة، معبأة، بكل جماهيرها، 
اعتزاز  أميا  معتزة  أبطالها،  وتشجيع  لنصرة 
املغرب  مبا يحققونه من إجن��ازات ورف��ع علم 

خفاقا في امللتقيات الدولية.
في  أصبحت  الرياضية  املمارسة  أن  كما    
عصرنا، حقا من احلقوق األساسية لإلنسان. 
ممارستها،  ن��ط��اق  ت��وس��ي��ع  يتطلب  م��ا  وه���ذا 
لتشمل كافة شرائح املجتمع، ذكورا وإناثا على 
احملرومة  املناطق  لتشمل  ومتتد  س���واء،  ح��د 
اخل��اص��ة.  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  واألش����خ����اص 
للتنمية  قوية  راف��ع��ة  الرياضة  تشكل  وب��ذل��ك 
االجتماعي  وال��ت��الح��م  ول��الن��دم��اج  ال��ب��ش��ري��ة 

ومحاربة اإلقصاء واحلرمان والتهميش.
رصيد  من  بالدنا  عليه  تتوفر  ملا  واعتبارا   
زاخر في امليدان الرياضي، فإن اإلشكال امللح 
تتولى  التي  والسلطات  املهنيني  على  املطروح 
في  يتمثل  ال��ري��اض��ي،  القطاع  وضبط  تقنني 
التساؤل املشروع بشأن ما آلت إليه الرياضة 
الوطنية من تدهور، وما يلزم القيام به لتجاوز 

حالة اجلمود وغياب النتائج التي تعانيها.
الوطنية، على  لرياضتنا  املقلق  الوضع  إن    
إشكاالت  ف��ي  تلخيصه  ميكن  الكثيرة،  علته 
نظام  النظر في  إعادة  بإيجاز:  رئيسية، وهي 
اجلامعات  تسيير  ف��ي  ب��ه  امل��ع��م��ول  احل��ك��ام��ة 

واألن����دي����ة، وم���الءم���ة اإلط�����ار ال��ق��ان��ون��ي مع 
ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي يعرفها ه��ذا ال��ق��ط��اع، وك��ذا 
التمويل،  ومعضلة  والتأطير،  التكوين  مسألة 
الرياضية،  التحتية  البنيات  عالوة على توفير 
مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة 

األبعاد للنهوض بهذا القطاع احليوي.
 ومما يزيد األمر تعقيدا، أن أسلوب تنظيم 
على  يعتمد  بلدنا،  ف��ي  الرياضية،  امل��م��ارس��ة 
تدخل العديد من الفاعلني مع غياب التنسيق 
في ما بينهم، فضال عن كون أغلبهم ميارسون 
نشاطهم ضمن إطار جمعوي يقوم أساسا على 

مبدأ العمل التطوعي والهواية،
املسؤوليات  أن حتديد  واألم���ر،  واألده���ى    
غالبا ما ال يتم بشكل واضح، في حني ال تتوفر 
والدميقراطية  والنجاعة  الشفافية  عناصر 
ناهيك عن  واألن��دي��ة،  اجل��ام��ع��ات  تسيير  ف��ي 
حالة اجلمود التي تتسم بها بعض التنظيمات 
التجديد  نسبة  ان��ع��دام  أو  وضعف  الرياضية 
التسييرية، وغالبا ما  الذي تخضع له هيأتها 
ينحصر اخلالف، حول التعاقب، في اعتبارات 

أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة.
  ولتجاوز األزمة احلالية، فإنه يتعني وضع 
نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، 
يقوم على إعادة هيكلة املشهد الرياضي الوطني 
لالحترافية  ال��ري��اض��ي��ة  التنظيمات  وت��أه��ي��ل 

ودمقرطة الهيآت املكلفة بالتسيير.
اتخاذ  ش���يء،  ك��ل  قبل  يتطلب،  ال��وض��ع  إن   
التدابير املؤسساتية والقانونية املالئمة ملواكبة 
الرياضة  تعرفها  التي  املتسارعة  ال��ت��ط��ورات 
االحترافية،  تطوير  متطلبات  سيما  العاملية، 
ناجع  من���وذج  إي��ج��اد  على  العمل  ينبغي  كما 
ي��ت��ي��ح ال��ن��ه��وض ب��ري��اض��ة ال��ن��خ��ب��ة وال��ري��اض��ة 
اجلماهيرية، في إطار من االنسجام والتناغم، 
وإعطائهما معا االهتمام نفسه في السياسات 

الرياضية العمومية.
  فرياضة النخبة متكن من االرتقاء بالرياضة 
م��س��ت��وي��ات ع��ل��ي��ا، تشكل مثاال  إل���ى  ال��وط��ن��ي��ة 
يقتدى به، بالنسبة لعموم املواطنني. في حني 
أساسيا  تعد شرطا  اجلماهيرية  الرياضة  أن 
منه  تنهل  لبناء مجتمع سليم، ومشتال خصبا 

رياضة التباري مكوناتها وعناصرها.
في  واحل��ي��وي��ة،  ال��ن��ش��اط  بعث  يتعني  كما    
والزيادة  الرياضية  اجلمعوية  احلياة  شرايني 
الرياضة،  مبمارسة  لهم  املرخص  أع��داد  في 

بكل  الريا�ضة  حتتلها  التي  املكانة  عليكم  تخفى  ل 

اأنواعها وفنونها يف نفو�س املغاربة، وجتذرها يف هويتهم 

اجلماعية ذلكم اأننا اأمة �ضغوفة بالريا�ضة.
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بشكل يتناسب وعدد سكان بالدنا، سيما منهم 
الشباب، فتيانا وفتيات باعتبارهم أبطال الغد.

تأهيل  إع���ادة  نفسه، يجب  ال��س��ي��اق  وف��ي    
الرياضة املدرسية واجلامعية، اعتبارا لدورها 
الريادي في االكتشاف املبكر للمواهب املؤهلة 

وصقلها.
فإنه  تعانيه،  أصبحت  ال��ذي  اإلهمال  وأم��ام 
وضعية  على  االنكباب  ج��دا،  امللح  من  أصبح 
ه���ذه ال��ري��اض��ة امل��درس��ي��ة واجل��ام��ع��ي��ة، بغية 
توسيع قاعدة الولوج إليها وحتسني جتهيزاتها 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وش������روط مم���ارس���ت���ه���ا، ف���ي إط���ار 
داخل  التأطيرية،  الفرق  بني  شراكة منوذجية 

املؤسسات التربوية والهيئات الرياضية.
ال  النتائج اجليدة  ف��إن  احل��ال،  ك��ان  وكيفما 
واحترافي  تهييء جدي  ب��دون  ميكن حتقيقها 
واجلهوية  القارية  للمنافسات  الوطنية،  للفرق 
والدولية، كما أنها تتطلب، بالضرورة، التكوين 
اجل��ي��د وال���ك���ف���اءات ف���ي ال��ت��أط��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي 

واإلداري.
 بيد أن حجر الزاوية في الرياضة احلديثة، 
ي��ظ��ل ه��و ال��ت��م��وي��ل، ل��ذل��ك، ن��دع��و إل���ى تنويع 
مصادره، سواء من خالل الرفع من االعتمادات 

العمومية املخصصة لقطاع الرياضة، أو بعقد 
شراكات بني القطاعني العام واخلاص.

 ونلح، في هذا الشأن، على اعتماد وتعزيز 
فهي  واحملاسبة،  واالفتحاص  املراقبة  آليات 
تعرفه  ال��ذي  للتعتيم  حد  لوضع  القومي  النهج 
األندية وميزانية اجلمعيات  العديد من  مالية 
ولنزوعات التبذير وسوء التدبير، وغيرها من 
املمارسات املخالفة للقانون وللروح الرياضية.

ف��ح��ري مبناظرتكم  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع����الوة    
االنكباب على مسألة حيوية عنوانها العريض، 
تعزيز  إل��ى  ال��ري��اض��ة  لقطاع  امللحة  احل��اج��ة 
التجهيزات  بعض  ب��رغ��م  إذ  التحتية.  بنياته 
عالية املستوى التي تتوفر عليها بالدنا أو التي 
وجهنا حكومتنا إليجادها، فال بد من مضاعفة 
اجلهود، ألن التعاطي للرياضة وتكوين أبطالها 

صناعة.
وفي هذا الصدد، يندرج حرصنا على إيالء 
تشييد بنيات رياضية محلية، مكانة األسبقية 
في مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
وكذا البرامج التي تساهم فيها مؤسسة محمد 

اخلامس للتضامن.
املمارسة  إح��ي��اء  ذل���ك،  م��ن  األس��م��ى  هدفنا 
خاصة  وأحيائنا،  وقرانا  مدننا  في  الرياضية 
الشعبية منها، باعتبارها املعني الذي ال ينضب 
للرياضيني واملنبت املعطاء لكبار أبطالنا ممن 
احلافي  بالقدم  الرياضية  هوايتهم  م��ارس��وا 
يكفيهم  وك��ان  والتلقائية،  العفوية  وباحلركة 
ش���رف ح��م��ل ال��ق��م��ي��ص ال��وط��ن��ي ورف����ع راي���ة 
والدولية  القارية  امللتقيات  في  خفاقة  املغرب 

على نغمات النشيد الوطني.

وقرانا  الريا�ضية يف مدننا  املمار�ضة  اإحياء  الأ�ضمى  هدفنا 

ل  الذي  املعني  باعتبارها  منها  ال�ضعبية  خا�ضة  واأحيائنا 

ين�ضب للريا�ضيني واملنبت املعطاء لكبار اأبطالنا.

23 alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



  وإننا لندعو باخلصوص اجلماعات احمللية 
ما  بكل  يكونوا شركاء،  والقطاع اخلاص، ألن 
في  وفعالية،  وال��ت��زام  حضور  من  ذل��ك  يعنيه 
الرياضة  لتنمية  اجل��دي��د  امل��ن��دم��ج  املخطط 
ومجتمعا  ري��اض��ي��ة،  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
رياضيا، واقتصادا رياضيا. وذلك في تضافر 
وهيئات  العمومية  ال��س��ل��ط��ات  م��ع  جل��ه��وده��ا 

احلركة الرياضية واألوملبية الوطنية.
الرياضة، في  يكون قطاع  أن  نريد  أننا  كما 
املتميز،  واإلب�����داع  للتجديد  ق��ط��اع��ا  ب��الدن��ا، 
اجل��دي��دة،  ال��ري��اض��ات  تشجيع  ينبغي  ل��ذل��ك، 
الطبيعية  املؤهالت  من  أكثر  االستفادة  قصد 
خلق  يتعني  كما  شبابها.  وإم��ك��ان��ات  للمملكة 
عالية،  م��ض��اف��ة  قيمة  وذات  ب��ن��اءة  م��ش��اري��ع 
ب��ال��ت��ش��ارك ب��ني ال��ق��ط��اع ال��ري��اض��ي وك���ل من 
قطاعات التعليم والصحة والسياحة والثقافة 

واالتصال واجلماعات احمللية.
التأكيد على دور  املقام،  وال يفوتنا في هذا 
القطاع،  بهذا  النهوض  في  الرياضي  اإلع��الم 
نهضته  في  عنه  مندوحة  ال  شريكا  باعتباره 
احلديثة  التكنولوجيات  فبفضل  امل��ن��ش��ودة. 
الرياضة حتظى  ص��ارت  واالت��ص��ال،  لإلعالم 
لذلك،  املجهر،  حتت  تضعها  واسعة  مبتابعة 
ندعو اإلعالم الرياضي إلى التعاطي مع الشأن 
ومبوضوعية  وحرية  مسؤولية  بكل  الرياضي 
بأخالقيات  التزام  في  ذل��ك  وك��ل  واحترافية، 
الرياضة واملهنة اإلعالمية، بحيث ينتصر هذا 
اإلعالم الوطني دوما للنهوض بالرياضة واملثل 

السامية التي تقوم عليها.
 حضرات السيدات والسادة،

التي  الثغرات  كل  سد  الصعب  من  ك��ان  إذا 
يعاني منها، مع كامل األسف، قطاع الرياضة 
التصدي  فإن  األسبقيات;  تعدد  أم��ام  ببالدنا 
التعامل  ف��ي  احل���زم  يتطلب  امل��ش��اك��ل  لبعض 
طابعا  تكتسي  أصبحت  وأن��ه��ا  خاصة  معها، 

استعجاليا.
  فالشعور باإلحباط وخيبة األمل الذي تولده 
اإلخفاقات املتتالية للفرق الوطنية، ال ميكن أن 
يبرر ما تشهده الفضاءات وامليادين الرياضية، 
أحيانا، من استفحال عدد من املظاهر املشينة، 
العنف  وأع��م��ال  وقانونيا  أخالقيا  املرفوضة 
واالعتداء على املمتلكات العمومية واخلاصة.

  وكذلك الشأن بالنسبة الستعمال املنشطات 
تقاليدنا  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ة  ظ���اه���رة  ت��ع��ت��ب��ر  ال��ت��ي 
رياضية،  وأخالقا  قانونا  ومحرمة  وثقافتنا، 
محاربة  إلى  املختصة  السلطات  ندعو  لذلك 
املمارسة بكل قوة، والتزام الصرامة في  هذه 
ما يخص معاقبة استعمالها وترويجها، تنفيذا 

لقوانيننا الوطنية والتزاماتنا الدولية.

  معشر الرياضيني والرياضيات،
الكبيرة  اإلم��ك��ان��ي��ات  ف��ي  ك��ب��ي��رة  ثقتنا  إن 
جهدا  نألو  ل��ن  هنا،  وم��ن  املغربية،  للرياضة 
من أجل دعم كل املبادرات احلسنة التي تعمل 
املتمثل  األس��م��ى،  هدفها  ب��ل��وغ  على  ج��اه��دة 
متميزا  من��وذج��ا  املغربية  ال��ري��اض��ة  جعل  ف��ي 
واملواطنة  وللوطنية  للحياة  حقيقية  ومدرسة 
وعنصرا للتالحم االجتماعي ورافعة إلشعاعنا 

اجلهوي والدولي.
  وإننا ال ننتظر من هذه املناظرة، االكتفاء 
مبجرد وضع تشخيص، مهما كان دقيقا حلال 
التعبير  ف��ي  اإلط��ن��اب  أو  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ري��اض��ة 
اخلطابي عن اإلصالح النظري الذي يفضي، 
ال محالة، إلى الوقوع في مغبة ما دعونا إلى 
جتنبه م��ن ال�����دوران ف��ي احل��ل��ق��ة امل��ف��رغ��ة أو 
العبثية، لتغيير التغيير وإصالح اإلصالح. بلى، 
إن غيرتنا على قطاع الرياضة، جتعلنا نحثكم 

اقتراحية  ق��وة  املناظرة  ه��ذه  جتعلوا  أن  على 
ت��وص��ي��ات وج��ي��ه��ة واق��ت��راح��ات  ت��ص��در عنها 
التي  ال��ت��ح��دي��ات،  م��س��ت��وى  ف��ي  ت��ك��ون  عملية 
لتطلعات  وتستجيب  الوطنية  رياضتنا  تواجه 
اجلماهير الشعبية ومواطنينا، في الداخل كما 

اخلارج، للمزيد من اإلجنازات والبطوالت.
املعنيني  الفاعلني  بكافة  نهيب  فإننا  ل��ذا،    
بهذا القطاع، أن يتناولوا املوضوع بروح عالية 
من املسؤولية واجلد وااللتزام والثقة في الذات 
والتفاؤل،  الطموح  من  وبكثير  املؤهالت  وفي 
غ��اي��ت��ك��م امل��ث��ل��ى، االج��ت��ه��اد ف��ي ب��ل��ورة أفضل 
للرياضة  وطنية  استراتيجية  لوضع  السبل، 

املغربية في إطار رؤية جماعية مسؤولة.

ويتوج  خطاكم  يسدد  أن  نسأل  تعالى  والله 
أشغالكم بكامل التوفيق.

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نريد اأن يكون قطاع الريا�ضة يف بالدنا قطاعا للتجديد والإبداع 

املتميز، لذلك ينبغي ت�ضجيع الريا�ضات اجلديدة ق�ضد ال�ضتفادة 

اأكرث من املوؤهالت الطبيعية للمملكة واإمكانات �ضبابها.
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واملتعلمني  املتعلمات  من  كبير  عدد  يواجهه 
ال��ري��اض��ي��ني امل���م���درس���ني امل��ن��ت��م��ني ل��ألن��دي��ة 
الرياضية، صعوبات كبيرة في التوفيق بني ما 
ووقت،  الرياضية من جهد  التداريب  تقتضيه 
م��ن اس��ت��ع��داد وحضور  ال��دراس��ة  وم��ا تتطلبه 
إحداث  ل��ذا  مت  ومتواصل،  وحتضير مستمر 
م���س���ارات وم��س��ال��ك »ري���اض���ة ودراس������ة« في 
أمام  املوقعة  للشراكة  اإلط��ار  االتفاقية  إط��ار 
شتنبر   17 يوم  السادس،  محمد  امللك  أنظار 
توفير  إلى  املشروع  يهدف هذا  2018. حيث 
بنية دراسية خاصة برياضة ودراسة، متكنهم 
م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ال��زم��ن ال��ك��اف��ي للتمارين 
مسارهم  على  ذل��ك  يؤثر  أن  دون  الرياضية، 
الدراسي ومينحهم فرصا للتألق على املستوى 
الدراسي والرياضي من خالل املزاوجة بينهما.

مقاربة ت�ضاركية للجمع بني 

الريا�ضة والدرا�ضة  

في  النموذجية  التجربة  جن��اح  رك��ائ��ز  أه��م 
تنزيل هذا املشروع، هو االعتماد على العمل 
في إط��ار فريق متجانس، ووض��ع خطة عمل 
محكمة، واعتماد املقاربة التشاركية مع كافة 
والتنفيذ،  اإلع��داد  في  واملتدخلني  املشاركني 
بهذا  يرتبط  م��ا  ك��ل  تبسيط  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
مختلف  ع��ب��ر  وأول��ي��ائ��ه��م  للتالميذ  امل��ش��روع 

وسائل اإلعالم، لضمان انخراطهم.
وي�����ن�����درج امل�����ش�����روع ف����ي س����ي����اق ال����رؤي����ة 
االستراتيجية والقانون اإلطار رقم 17. 51، 
الرياضية  األنشطة  وتنويع  بدعم  الصلة  ذات 

وكذا  املتعلمني،  ل��دى  والتفوق  النبوغ  وتعزيز 
تنفيذا ملقتضيات القانون رقم 09. 30 املتعلق 
مختلف  مشاركة  والرياضة،  البدنية  بالتربية 
املتدخلني من مدراء مؤسسات تعليمية وأطر 

تربوية ورؤساء جمعيات رياضية.

اجلامعات تنخرط يف امل�شروع 

وزارة  قامت  الشراكة،  ه��ذه  نطاق  لتوسيع 
التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي 
املغربية  امللكية  واجلامعة  العلمي،  والبحث 
امللكية  رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة  ال��ق��دم، مبعية  ل��ك��رة 
املغربية للرياضة املدرسية، على مراسم حفل 
وتعاون  شراكة  اتفاقيات  من  مجموعة  توقيع 
بني كل من الوزارة واجلامعة امللكية، وتهم هذه 
في  املدرسية  بالرياضة  االرتقاء  االتفاقيات 
كرة القدم، وإرساء مسارات ومسالك رياضة 
ودراسة في كرة القدم بصفة عامة، والنسوية 

بصفة خاصة.
في إطار تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون 
التربية  املتعلق مبنظومة   ،»17  51-« اإلط��ار 
املشروع  وخاصة  العلمي،  والبحث  والتكوين 
ومسالك  مسارات  بإحداث  املتعلق   ،11 رقم 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت  ودراس�������ة«،  »ري���اض���ة 

العالي  والتعليم  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ك��وي��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
والبحث العلمي، سلسلة من اتفاقيات الشراكة 
املغربية  امللكية  اجلامعة  من  كل  مع  والتعاون 
امللكية  اجلامعة  مشتركة،  وأساليب  للكارطي 
املغربية  امللكية  اجلامعة  للدراجات،  املغربية 
للتزحلق  املغربية  امللكية  اجلامعة  اليد،  لكرة 
املغربية  امللكية  اجلامعة  اجل��ب��ل،  وري��اض��ات 
للجيدو وفنون احلرب املماثلة، اجلامعة امللكية 
املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة  ل��ل��ووش��و،  املغربية 
للسباحة، اجلامعة امللكية املغربية لكرة السلة، 
اجلامعة امللكية املغربية للجوجيتسو، اجلامعة 
ل��ل��ش��راع، اجل��ام��ع��ة امللكية  امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
املغربية  امللكية  اجلامعة  للتجديف،  املغربية 
أخرى  جامعات  انخرطت  كما  الطاولة،  لكرة 

في هذا املشروع امللكي.
وت����ه����دف ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ات إل�����ى مت��ك��ني 
ال��ري��اض��ي��ني امل��م��درس��ني م��ن ت��ك��وي��ن ري��اض��ي 
ومتكامل،  وم��ت��وازن  مندمج  وثقافي  معرفي 
يحقق التوفيق بني تطوير مهاراتهم الرياضية، 
من  البدنية  قدراتهم  وتنمية  مواهبهم  وصقل 
امل��ع��ارف  اك��ت��س��اب  ج��ه��ة، وب���ني متكينهم م��ن 
العلمية واللغوية والثقافية الضرورية من جهة 

ثانية. 

يندرج امل�ضروع يف �ضياق الروؤية ال�ضرتاتيجية والقانون 

الإطار رقم 17. 51 ذات ال�ضلة بدعم وتنويع الأن�ضطة 

الريا�ضية وتعزيز النبوغ والتفوق لدى املتعلمني

»رياضة ودراسة«.. مشروع ملكي





اإذا كانت اإفريقيا غنية برثواتها الطبيعية فهي غنية قبل كل �ضيء، 

ب�ضبابها الذي ميثل ثلثي �ضاكنة القارة والذي نثق يف قدرته على 

امل�ضاهمة الفاعلة يف حتقيق الإقالع الذي نتطلع اإليه جميعا

القدم  كرة  بلغتها  التي  واملكانة  إن اإلجن��ازات 
إلى  حت��ت��اج  ال��دول��ي��ة،  ال��س��اح��ة  على  الوطنية 
املكتسبات  هذه  كل  من  واالستفادة  تكريسها 
من  يجعل  أن  شأنه  من  أفضل  مستوى  لبلوغ 
االقتصادية  للتنمية  رافعة حقيقية  القدم  كرة 
وداخ��ل  الوطني  املستوى  على  واالجتماعية 
إلى قاطرة  باملغرب  ويرتقي  القارة اإلفريقية، 

رياضية على الصعيد اإلقليمي.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، أك��د صاحب اجل��الل��ة أن 
م��ع أش��ق��ائ��ه األف��ارق��ة نفس  يتقاسم  امل��غ��رب 
ال��ت��ح��دي��ات ون��ف��س ال��ط��م��وح م��ن أج��ل تطوير 
وتوسيع نطاق املمارسة الرياضية بشكل عام، 
منه  إميانا  باخلصوص،  القدم  بكرة  واالرتقاء 
التنمية  حتقيق  في  تلعبه  ال��ذي  الهام  بالدور 
البشرية، وتقوية االندماج والتالحم االجتماعي 

وتعزيز اإلشعاع اجلهوي والقاري والدولي.
امللك  2017، وجه جاللة  يوليوز   18 يوم  في 
رس��ال��ة س��ام��ي��ة إل���ى امل��ش��ارك��ني ف��ي امل��ن��اظ��رة 
امللكية  اجلامعة  ط��رف  م��ن  املنظمة  ال��دول��ي��ة 
امل��غ��رب��ي��ة واالحت������اد اإلف���ري���ق���ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
بالصخيرات، حتت شعار »كرة القدم اإلفريقية 

هي رؤيتنا«. 
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة امللكية التي 
تالها وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي 

العلمي:

ل��ل��ه، وال��ص��الة وال��س��الم على موالنا  احل��م��د 
رسول الله وآله وصحبه.

االحتاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  السيد 
الدولي لكرة القدم،

الــســيــد أحـــمـــد أحـــمـــد، رئـــيـــس االحتــــاد 
اإلفريقي لكرة القدم،

أصحاب املعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إن��ه مل��ن دواع���ي ال��س��رور، أن ن��رح��ب بكم في 
هذه  انعقاد  مبناسبة  امل��غ��رب،  الثاني،  بلدكم 

الندوة الهامة حول كرة القدم اإلفريقية.
وإننا لنشيد بهذه املبادرة البناءة، التي نعتبرها 
فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعي لواقع 
ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ق��ارة، وال��ت��ط��ور ال���ذي عرفته، 
وال���وق���وف أي��ض��ا ع��ل��ى أب���رز ال��ت��ح��دي��ات التي 
لبلورة  الكبرى  التوجهات  واق��ت��راح  تواجهها، 

رؤية مشتركة لتطوير الكرة اإلفريقية.

وقد أبينا إال أن نضفي رعايتنا السامية على 
ل��ي��س فقط  ال��ك��ب��ي��ر،  اإلف��ري��ق��ي  امللتقى  ه���ذا 
اعتبارا للمكانة التي حتتلها إفريقيا في قلوبنا، 
التي  وال��ت��ع��اون  والتضامن  األخ���وة  ولعالقات 
تربطنا بشعوبها، وإمنا أيضا إلمياننا الراسخ 
بتأهيل  ره��ي��ن��ا  يبقى  إف��ري��ق��ي��ا  مستقبل  ب���أن 
مؤهالته،  إلب��راز  أمامه  اآلف��اق  وفتح  شبابها، 

ومبدى القدرة على إدماجه.
حضرات السيدات والسادة،

الطبيعية،  بثرواتها  غنية  إفريقيا  كانت  إذا 
فهي غنية، قبل كل شيء، بشبابها، الذي ميثل 
ثلثي ساكنة القارة، والذي نثق في قدرته على 
ال��ذي  اإلق���الع  حتقيق  ف��ي  الفاعلة  املساهمة 
الظروف  له  وفرنا  ما  إذا  جميعا،  إليه  نتطلع 

املواتية للتعبير عن مواهبه وصقلها.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ف���إن ت��ط��وي��ر امل��م��ارس��ة 
ال���ري���اض���ي���ة ب���ك���ل أش���ك���ال���ه���ا، وك������رة ال���ق���دم 
األساسية  الركائز  إح��دى  ميثل  باخلصوص، 
محيطهم  ف��ي  وإدم��اج��ه��م  ال��ش��ب��اب،  لتنمية 
مناعتهم  ولتقوية  واالق��ت��ص��ادي،  االجتماعي 
ضد كل أشكال االنحراف والتطرف، واملغامرة 
بأرواحهم ومبستقبلهم عبر اللجوء إلى الهجرة 

غير الشرعية.
إن كرة القدم هي قيم ومبادئ، قبل أن تكون 
م��ج��رد ري��اض��ة ت��ه��دف إل���ى حتقيق األل��ق��اب 
فقط. فهي تقوم على إذكاء الروح الرياضية، 
وال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي، وال��ت��ن��اف��س ال��ش��ري��ف، 
وتساهم في تعزيز االنفتاح والتفاهم والتقارب 

بني الشعوب.
وكما ال يخفى عليكم، فكرة القدم هي الرياضة 
العالم،  وف��ي  ب��ل  إفريقيا،  ف��ي  شعبية  األك��ث��ر 
وحتتل مكانة هامة في حياة شعوبها; بل إنها 

تتجذر في أعماق هويتها االجتماعية.
ك��م��ا أن ت��اري��خ ك���رة ال��ق��دم اإلف��ري��ق��ي��ة حافل 
العاملية،  التظاهرات  مختلف  في  باإلجنازات 
التي تألقت سواء  وباملواهب الكروية الكبيرة، 
ال��دوري��ات  أكبر  ف��ي  أو  ال��ق��ارة،  مستوى  على 

والفرق العاملية.
إال أن كرة القدم اإلفريقية مطالبة اليوم، أكثر 
التحديث  برفع حتديات  مضى،  وقت  أي  من 
والعصرنة، ومواكبة التطورات املتسارعة التي 

تعرفها الرياضة العاملية.
ولن يتأتى لنا ذلك، إال بترسيخ احلكامة اجليدة 
التكوين،  ج��ودة  وحتسني  التسييرية،  للهياكل 

رؤيـة ملكية
 للكرة اإلفريقية 

ة  ظر منا
 ..2 الصخيرات 
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متطلبات  وتوفير  التحتية،  البنيات  وتطوير 
تسويق  آليات  وتعزيز  االح��ت��راف،  عالم  ول��وج 
التوازن بني  الكروي اإلفريقي، وإيجاد  املنتوج 

تطوير كرة النخبة والكرة اجلماهيرية.
حضرات السيدات والسادة،

مكانه  إل���ى  امل��غ��رب  رج����وع  ع��ل��ى  ل��ق��د عملنا 
وعلى  اإلفريقية،  املؤسسات  داخ��ل  الطبيعي 
التنفيذية  واللجنة  اإلفريقي،  االحت��اد  رأسها 
ل��الحت��اد اإلف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، إمي��ان��ا منا 
داخ��ل  أشقائنا  م��ع  املشترك  العمل  ب��ض��رورة 
هذه املؤسسات، من أجل خدمة قضايا القارة، 

والدفاع عن مصاحلها.
نفس  األف��ارق��ة  أشقائه  م��ع  يتقاسم  فاملغرب 
تطوير  أج��ل  من  الطموح،  ونفس  التحديات، 
وت��وس��ي��ع ن��ط��اق امل��م��ارس��ة ال��ري��اض��ي��ة بشكل 
ع����ام، واالرت����ق����اء ب��ك��رة ال���ق���دم ب��اخل��ص��وص، 
إميانا منه بالدور الهام الذي تلعبه في حتقيق 
والتالحم  االندماج  وتقوية  البشرية،  التنمية 
االجتماعي، وتعزيز اإلشعاع اجلهوي والقاري 

والدولي.
وجتسيدا لسياستنا التضامنية مع دول القارة، 
البيني،  اإلفريقي  التعاون  بأهمية  منا  وإميانا 

التي  التجربة  وضع  على  املغرب حريص  فإن 
راك��م��ه��ا ف��ي امل��ج��ال ال��ري��اض��ي، ره���ن إش���ارة 

أشقائه األفارقة.
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة امللكية 
املغربية لكرة القدم أكثر من 34 اتفاقية، همت 
العديد من املجاالت كالتكوين والبنية التحتية، 
التقنية،  اخلبرات  وتبادل  الرياضي،  والطب 
ف��ض��ال ع��ن اس��ت��ق��ب��ال ال��ت��رب��ص��ات اإلع��دادي��ة 
اإلفريقية  الدول  من  ملجموعة  الوطنية  للفرق 

الشقيقة، مبختلف فئاتها.
وإن امل���غ���رب ي��ت��ط��ل��ع الن��ب��ث��اق ق����ارة إف��ري��ق��ي��ة 
التي  املكانة  تتبوأ  ومتضامنة،  متعاونة  قوية، 
واحمل��اف��ل  امل��ؤس��س��ات  مختلف  ف��ي  تستحقها 
القرار،  صناعة  مستوى  على  س��واء  الدولية، 
أو على مستوى املشاركة، أو بخصوص الدفاع 
ال��ت��ظ��اه��رات  تنظيم  ف��ي  امل��ش��روع  حقها  ع��ن 
احتضان  مقدمتها  وف���ي  ال��ع��امل��ي��ة،   ال��ك��روي��ة 

نهائيات كأس العالم.
حضرات السيدات والسادة،

إن��ن��ا واث��ق��ون ب��أن ه��ذا امللتقى ال��ه��ام، بفضل 
اخلبراء والكفاءات الكروية اإلفريقية املشاركة 
فيه، ومبا هو مشهود لهم به من غيرة إفريقية 
مستقبلية  رؤي���ة  ب��ل��ورة  م��ن  سيمكن  ص��ادق��ة، 
لتطوير الكرة اإلفريقية; تستند إلى تشخيص 
موضوعي لواقع كرة القدم في قارتنا، وحتدد 
الوسائل البشرية واملادية، واآلليات التنظيمية، 
الكفيلة برفع التحديات التي تواجهها، من أجل 
املستوى  إل��ى  الشعبية  الرياضة  بهذه  الرقي 

العاملي.
املغرب،  أرض  على  بكم  الترحاب  جن��دد  وإذ 
فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بكامل 

التوفيق والنجاح.
والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

املغرب يتقا�ضم مع اأ�ضقائه الأفارقة نف�س التحديات ونف�س 

الطموح من اأجل تطوير وتو�ضيع نطاق املمار�ضة الريا�ضية 

ب�ضكل عام والرتقاء بكرة القدم باخل�ضو�س
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السادس  محمد  أكاديمية 
القدم..  لكرة 
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140 مليون درهم مت دعم  بلغت تكلفة امل�ضروع حوايل 

هذه املن�ضاأة الريا�ضية التعليمية ماليا بتمويل �ضخ�ضي 

من امللك حممد ال�ضاد�س

الوطنية،  القدم  كرة  إخفاقات  توالت  حني 
املنتخبات،  أو  األن��دي��ة  مستوى  على  س��واء 
أك���ادمي���ي���ة محمد  ت��أس��ي��س  ج�����اءت ف���ك���رة 
السادس لكرة القدم من أجل اعتماد نظام 
ج��دي��د ف���ي ت��ك��وي��ن ال��الع��ب��ني ي��ج��م��ع  بني 

الرياضة والدراسة. 
لقد كشفت الدراسات أن الالعب املوهوب 
النجيب  الالعب  وأن  دراسته،  عن  يتخلف 
ت���ع���وزه ال���ك���ف���اءة ل��ت��غ��ل��ي��ب ال����دراس����ة على 
ال���ري���اض���ة، ب���ل إن ك���رة ال���ق���دم ال��ق��اع��دي��ة 
ساهمت، في فترات معينة، في رفع مؤشر 

الهدر الدراسي. 
حني تقرر وضع أسس علمية ملشروع رياضة 
البنيات  تطوير  ه��و  املنطلق  ك��ان  ودراس���ة، 

حكامة  إل��ى  باإلضافة  الرياضية،  التحتية 
القدم  ك��رة  أداء  لتحسني  ج��ي��دة  تسييرية 
انسجاما  وذلك  تنافسيتها،  وتعزيز  الوطنية 
مع الرؤية امللكية السديدة في هذا الشأن.

وبالعودة إلى تاريخ تأسيس أكادميية محمد 
ال���س���ادس ل��ك��رة ال���ق���دم، ف��ق��د وض���ع امل��ل��ك 
يوم  في  األس��اس  حجرها  السادس  محمد 
على  أش���رف جاللته  ث��م   ،2008 م��اي   14
تدشني األكادميية في مارس 2010، بهدف 

امل��س��اه��م��ة ف��ي ان��ت��ق��اء وت��ك��وي��ن مم��ارس��ني 
ع��ال، من  م��ن مستوى  ال��ق��دم  ك��رة  لرياضة 
خالل وضع نظام تربوي يجمع بني الرياضة 

والدراسة. 
وج�����رى ب���ن���اء وجت��ه��ي��ز أك���ادمي���ي���ة م��ح��م��د 
إرادة  ثمرة  تعد  التي  القدم،  لكرة  السادس 
مراكز  تضاهي  جتعلها  معايير  وفق  ملكية، 

التكوين األوروبية ذات الصيت العاملي.
مليون   140 حوالي  امل��ش��روع  تكلفة  بلغت   



دره����م، مت دع���م ه���ذه امل��ن��ش��أة ال��ري��اض��ي��ة 
امللك  من  شخصي  بتمويل  ماليا  التعليمية 
م��ح��م��د ال����س����ادس. ك��م��ا ت��ل��ق��ت ج����زءا من 
أون��ا  م��ن مجموعة  االس��ت��ث��م��ارات اخل��اص��ة 
وات����ص����االت امل���غ���رب وم��ج��م��وع��ة ال��ض��ح��ى 
والبنك املغربي للتجارة اخلارجية وصندوق 
بنك، وذلك  والتجاري وفا  والتدبير  اإليداع 
امل��غ��رب��ي ومنحه  ب��ال��ن��شء  ب��غ��ي��ة االه��ت��م��ام 
ري��اض��ي  ت��ك��وي��ن  لتلقي  امل��الئ��م��ة  ال��ظ��روف 
األندية  أكبر  في  املمارسة  له  يخول  علمي 

الكروية باملغرب وأوروبا على اخلصوص. 
كيف حتولت أرض خالء إلى منجم للمواهب

سال،  ضواحي  حميدة  سيدي  منطقة  وفي 
على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الرباط، 
انتصبت البناية وشرعت في تفريخ املواهب 

الكروية وتقدميها لألندية الوطنية.
عني امللك على رأس هذه املؤسسة التكوينية 
إطارا تقنيا مغربيا له صيت عاملي وجتربة 
داخل  الرياضي  التكوين  مجال  في  طويلة 
أن���دي���ة أورب���ي���ة ع��امل��ي��ة، أب���رزه���ا ل��وه��اف��ر 
وس��ت��راس��ب��ورغ وم��ارس��ي��ل��ي��ا، اس��م��ه ن��اص��ر 
انتقاء  ب���دوره على  ال��ذي أش��رف  الرغ��ي��ت، 
أج����ود امل��ؤط��ري��ن ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��رج��م��ة 
مشروع ملكي على أرض الواقع والقطع مع 

مواهب الصدفة.
وب���ع���د 12 س��ن��ة م���ن امل���م���ارس���ة، جن��ح��ت 
»أكادميية محمد السادس لكرة القدم« فعال 
في تكوين وإنتاج العبني من املستوى العالي 
القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  اليوم  يلعبون 
الذي نافس في نهائيات كأس العالم 2022 
إفريقي  إجن��از  أفضل  حقق  وال��ذي  بقطر، 

وعربي بوصوله إلى دور نصف النهائي.
التي  النجوم  من  العديد  األكادميية  أجنبت 
حملت قميص املنتخبات الوطنية في فئات 
النصيري،  يوسف  ويعتبر  ع��دي��دة.  عمرية 
احملترف في نادي إشبيلية اإلسباني، ونايف 
أكرد، العب ويست هام يونايتد اإلجنليزي، 
وعز الدين أوناحي، الذي ميارس في نادي 
أجني الفرنسي من أبرز خريجي األكادميية، 
باإلضافة إلى أحمد رضى التكناوتي، العب 
ال��ري��اض��ي، وال��ذي��ن ارتفعت  ال����وداد  ف��ري��ق 
بعد  العامليني  الالعبني  س��وق  في  أسهمهم 
املونديال  طيلة  قدموه  ال��ذي  الرائع  األداء 

وقبله.
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القدم«  ال�ضاد�س لكرة  »اأكادميية حممد  املمار�ضة جنحت  12 �ضنة من  بعد 

للمنتخب  اليوم  يلعبون  العايل  امل�ضتوى  من  لعبني  واإنتاج  تكوين  يف  فعال 

الوطني لكرة القدم الذي ناف�س يف نهائيات كاأ�س العامل 2022 بقطر

�ضهادة اجلودة من الفيفا 

لعبته  الذي  الهام  بالدور  »الفيفا«  موقع  أشاد 
امل��واه��ب املغربية،  ه��ذه األك��ادمي��ي��ة ف��ي صنع 
وخص هذه املنشأة الرياضية التعليمية مبقال 
خصص لتسليط الضوء على كرة القدم املغربية 
مبناسبة كأس العالم 2022، مبرزا أن من بني 

»اهتمام  املغربية:  ال��ق��دم  ك��رة  جن��اح  أس��ب��اب 
اجلامعة املغربية لكرة القدم مبنتخبات األكابر 
للسيدات والرجال، وتواصل العمل على املدى 
املستقبل  لتحضير  والبعيد  واملتوسط  القريب 
أب��رز ما حتقق في  أن  إل��ى  من اآلن«، مشيرا 
محمد  أك��ادمي��ي��ة  إن��ش��اء  ه��و  التطوير  خطط 

السادس لكرة القدم مبواصفات عاملية.





القدم«  ال�ضاد�س لكرة  »اأكادميية حممد  املمار�ضة جنحت  12 �ضنة من  بعد 

للمنتخب  اليوم  يلعبون  العايل  امل�ضتوى  من  لعبني  واإنتاج  تكوين  يف  فعال 

الوطني لكرة القدم الذي ناف�س يف نهائيات كاأ�س العامل 2022 بقطر

أحدث  تضم  األكادميية  أن  »الفيفا«  وأب��رزت 
املرافق واملعدات التي تتوافق كلها مع معايير 
االحتاد الدولي لكرة القدم، الفتة إلى أن هذه 
وتألق  تكوين  في  كبيرا  دورا  لعبت  األكادميية 

جميع فئات املنتخب الوطني لكرة القدم..
داخ������ل األك����ادمي����ي����ة مت ت���وف���ي���ر ك����ل ظ����روف 
للتنقيب عن  بشبكة  البداية  وكانت  االشتغال، 
اململكة  م��دن  مختلف  ف��ي  الصاعدة  امل��واه��ب 
منظومة  وف��ق  الترابية،  وجماعاتها  املغربية 

علمية تراعى فيها العديد من املعايير. 
املمارسني  من  دفعة  أول  األكادميية  استقبلت 
على  القائمون  واستعجل   ،2009 شتنبر  في 
ال���ش���أن ال���ك���روي احمل���ص���ول، ل��ك��ن ال��ت��ك��وي��ن 
كان  ه��ك��ذا  ال��وق��ت،  لبعض  يحتاج  ال��ق��اع��دي 
املدير التقني الرغيت ومن معه يردون على من 

يستعجلون النتائج.
كان من بني أهداف أكادميية محمد السادس 
ت��ك��وي��ن الع��ب��ني م��ن امل��س��ت��وى ال��ع��ال��ي، يفوق 
م��س��ت��واه��م م��ا ت��ق��دم��ه األن���دي���ة امل��غ��رب��ي��ة في 
مختلف مدن اململكة، هذا الورش سيعطي أكله 
على  األكادميية  فرق  سيطرت  حني  تدريجيا 
بطوالت  وبعدها  املدرسية  األل��ع��اب  ب��ط��والت 
الفئات.  باقي  تغزو  أن  قبل  الصغرى  الفئات 
وأص��ب��ح ح��ض��ور أب��ن��اء األك��ادمي��ي��ة الف��ت��ا في 
منتخب  إل��ى  الصغار  من  الوطنية  املنتخبات 

الكبار. 
املؤسسة  ه��ذه  ف��ي  العاملة  ل��ألط��ر  ويحسب 
س��ه��ره��ا ع��ل��ى ت��ت��ب��ع امل��س��ت��وى ال���دراس���ي لكل 
الع��ب، فضال ع��ن اجل��ان��ب الطبي وامل��ه��اري، 

إذ تتوفر أكادميية محمد السادس على قطب 
وتوجد  تعليمي،  وثالث  وآخر صحي،  رياضي 
وفق  ال��ق��دم صممت  لكرة  مالعب  أرب��ع��ة  بها 
»فيفا«،  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي  االحت���اد  معايير 
بالعشب  وم��ل��ع��ب��ان  الطبيعي  بالعشب  واح���د 
األكادميية  وتتوفر  مترب.  وآخر  االصطناعي 
وأربعة  احل���راس،  لتدريب  خ��اص  فضاء  على 
ومسبح  البدنية  للياقة  وق��اع��ة  م��س��ت��ودع��ات 

ومركز للترويض.

لرغيت مربي الأجيال 

اإلدارة  ع��ن  م��س��ؤوال  تعيينه  ب��ع��د  م��ب��اش��رة 
التقنية الوطنية، لم يعد املدير التقني ناصر 
الركيت مشرفا على أكادميية محمد السادس 
لكرة القدم، التي أسندت مهمة إدارتها ملنير 
هوية  يكرس  م��ا  امل��ل��ك،  مستشار  امل��اج��دي، 

املشروع امللكي الرائد.
ف���ي ب���داي���ة امل����ش����روع أح���ي���ل ال���ع���دي���د من 
الفتح  ف��ري��ق  على  سلس  بشكل  اخل��ري��ج��ني 
االحت��اد  على  ثانية  مرحلة  وف��ي  ال��رب��اط��ي 
احمللي  املستورد  اليوم  يعتبر  الذي  التوركي، 
الدائم لألكادميية التي حاولت احلفاظ على 
وعلى  الرك��ي��ت  ناصر  وضعها  التي  األس��س 

التي  نفسها  الفرنسية  وك��ذا  املغربية  األط��ر 
جلبها. 

فلسفة العمل لم تتغير داخل األكادميية، ما 
هذا  مسؤولو  نشدها  التي  الريادة  أن  يؤكد 
الصرح الرياضي منذ تأسيسه، وظل الهاجس 
األول، هو التحول إلى خزان للمواهب ينافس 
العاملية خاصة  التكوين واألكادمييات  مراكز 

أكادميية سباير بقطر.
وانطالقا من األدوار املنوطة بها واألهداف 
ال���ت���ي أس���س���ت م���ن أج��ل��ه��ا ه����ذه امل��ؤس��س��ة 
ال��ري��اض��ي��ة، ف��ق��د جن��ح��ت أك��ادمي��ي��ة محمد 
السادس لكرة القدم في تكوين وإنتاج العبني 
العمود  ال��ي��وم  يشكلون  العالي  املستوى  م��ن 
الذي  القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  الفقري 
ش����ارك ف��ي ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس ال��ع��ال��م 2022 
إفريقي  إجن��از  أفضل  حقق  وال���ذي  بقطر، 
وعربي بوصوله إلى دور نصف النهائي. هذا 
الوطني  املنتخب  الذي حققه  الكبير  النجاح 
ال يخص   ،2022 ق��ط��ر  ال��ع��ال��م  ك���أس  ف��ي 
ش��م��ل جميع  وإمن���ا  ف��ق��ط،  ال��ك��ب��ار  منتخب 
من  تخلو  ال  التي  للمنتخب  السنية  الفئات 
الرياضية  األندية  وكذا  األكادميية،  خريجي 

الوطنية املنافسة في البطوالت القارية.
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لم تكن بداية يوسف النصيري 
في عالم كرة القدم سهلة، 
فقد بدأ من األحياء الهامشية 
ملدينة فاس، ومنذ صغره أظهر 
النصيري موهبة كبيرة أهلته للعب والتدرج 
في الفئات السنية للمغرب الفاسي، قبل 
أن يقرر أحد املنقبني تغيير اجتاهه صوب 
أكادميية محمد السادس التي التحق بها سنة 
2011، وتدرج عبر فئاتها، بل وأصبح هداف 
الفرق التي حمل قميصها، خاصة وأن قامته 
مثالية بالنظر لسنه أوال وملركز قلب الهجوم 
الذي يشغله.

اندمج الفتى سريعا في األكادميية، 
والحظ مؤطروه أن مستواه التقني والبدني 
والتكتيكي يتطور بشكل كبير ومستمر، ما 
جعله محط أنظار أندية أوروبية ومغربية 
حاولت الظفر بخدماته، إال أن ناصر 
الرغيت، املسؤول التقني عن األكادميية، كان 
له رأي سديد، حيث فضل عرضا من نادي 
مالَكة اإلسباني الذي انضم إليه سنة 2015، 
ومنه إلى ليغانيس اإلسباني وعبره التحق 
باملنتخب املغربي وشارك في مونديال روسيا 
2018، وبعد سنتني بدأ التوهج احلقيقي 
حني انتقل إلى نادي إشبيلية وأصبح قطعة 
غيار أساسية في املنتخب.

ولد أحمد رضا التكناوتي يوم 5 أبريل 
1996 بفاس، تلقى تكوينه مبدرسة 
املغرب الفاسي على يد والده 
محمد التكناوتي، الذي كان حارسا 
ل�»املاص«  وبعدها مدربا حلراس 

املرمى بالفريق ذاته. 
التحق محمد رضا سنة 
2014 بأكادميية محمد 
السادس، هناك تألق بشكل 

ملفت وجمع بني التألق 
الرياضي والدراسي، قبل أن ينضم، 
بتوصية من مدرب احلراس عبد احلق 
الكتامي، إلى نهضة بركان ومنه إلى 
نادي الوداد الرياضي، الذي أعاره إلى 
احتاد طنجة ثم استعاده من جديد، 
كما لعب للمنتخب الوطني للشباب في 
عهد املدرب حسن بنعبيشة. 
وتألق التكناوتي بشكل ملفت مع 
الوداد بفضل لياقته البدنية، ليصبح 
واحدا من صناع ألقاب هذا النادي 
وعنصرا في ثالوث حراس املنتخب 
الوطني، ليشارك تواليا في كأسي 
العالم بروسيا وقطر. 

النصيري..هداف 
عاملي من الهوامش

التكناوتي..
 ابن الوز عوام 
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خرج الولد نايف من عائلة تتنفس هواء الكرة، كان لها اسم في مدينة 
القنيطرة وحتديدا ب�»الكاك«. فوالده سعيد حمل قميص النادي القنيطري، 
ال��دور على نايف الرت��داء اللون  وعمه مجيد سار على النهج نفسه، ليأتي 
التجربة  حتت  ووضعته  اصطادته  األكادميية  منقبي  عيون  لكن  األخضر. 

وأصبح عنصرا من عناصر الفئات العمرية ألكادميية محمد السادس 
لكرة القدم، ينخرط في نظام »دراسة ورياضة«. 

خالفا ألقرانه في األكادميية، فضل نايف التدرج في سلم 
وليد  فيه  وض��ع  الرباطي،  للفتح  فانضم  ب��ه��دوء،  الكرة 
طرق  وحني  دف��اع.  قطب  إلى  وحوله  الثقة  الركراكي 
مرسول االحتراف بابه لم يتردد في خوض جتربة 
ستاد  إل��ى  انتقل  ث��م  الفرنسي،  دي��ج��ون  بفريق 
نادي ويست هام اإلجنليزي،  إلى  رين ومنه 
الذي دخله وهو يحمل صفة قطب دفاع 

املنتخب الوطني. 

أكرد.. قطب دفاع املنتخب الوطني

أوناحي.. 
الرجاء  رفضه 

األكادميية فتعهدته 
ال��ت��اب��ع ملقاطعة سيدي  ال��ش��ع��ب��ي،  م���رمي  ف��ي ح��ي الل���ة 
وفي  املدرسة  في  الكرة  ومارس  الدين  عز  نشأ  عثمان، 

احلواري. كانت أسرته شغوفة بالكرة بالرغم من الضائقة 
أون��اح��ي في  موهبة  ب��رزت  ح��ني  ب��أف��راده��ا.  تتربص  التي 

م��س��اب��ق��ات ك���أس دان����ون، ض��م��ه أح���د املنقبني ع��ن امل��واه��ب 
لم  للرجاء  الصغرى  الفئات  في  مقامه  لكن  البيضاوي،  للرجاء 

إلى احلي ميارس هوايته  أدراج��ه  املدربني، فعاد  ينل رضا أحد 
دون ضوابط، لكن بحلم راسخ. 

غ���ادر أون��اح��ي ن���ادي ال��رج��اء ال��ري��اض��ي ال��ب��ي��ض��اوي ع��ام 2015، 
وانضم إلى أكادميية محمد السادس لكرة القدم، حيث لعب ملدة 
بالديار  االحتراف  أبواب  أمامه  لتفتح  كافية  كانت  سنوات  ثالث 
»ن��ادي  مع  عقدا  وق��ع  إذ  عمره،  من   18 في سن  وه��و  الفرنسية 
ستراسبورغ« سنة 2018، لكنه لم يندمج فانضم لنادي »أفرانش« 

ملفت  بشكل  وتألق  ب��ري��وش��ان«،  »ستاد  إل��ى  ومنه  الثالث  بالقسم 
فانهالت عليه العروض التي اختار منها عرض نادي أوجني بالقسم 

األول ومنه التحق باملنتخب الوطني. 
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مركز محمد السادس
لكرة القدم باملعمورة.. 

صرح عاملي إلنتاج
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النخب الكروية 
39 alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



تاسع  ي��وم  ال��س��ادس،  محمد  امللك  أش��رف 
احصني  مقاطعة  ت��راب  في   2019 دجنبر 
ال��وط��ن��ي لكرة  امل��رك��ز  ت��دش��ني  ب��س��ال، على 
القدم باملعمورة، بعد حتديثه وإعادة بنائه، 
وتفضل العاهل املغربي بإطالق اسمه عليه.
املندمجة  ال��ري��اض��ي��ة  البنية  ه��ذه  وتعكس 
كروية من  وتطوير ممارسة  للتميز  املوجهة 
مستوى عال، والتي أجنزتها اجلامعة امللكية 
التي  السامية  العناية  القدم،  لكرة  املغربية 
وال��ري��اض��ة،  للشباب  يوليها  امللك  فتئ  م��ا 
وكذا إرادته الراسخة لتمكني محترفي كرة 
النجاح  ظ��روف  جميع  م��ن  الوطنية  ال��ق��دم 
بلدهم  متثيلية  تتم  حتى  الالزمة،  والتميز 

على أكمل وجه.
ويهدف مركب محمد السادس لكرة القدم، 
مت  وال��ذي  وامل��ه��ارة،  للخبرة  مهدا  باعتباره 
مساحتها  تبلغ  أرضية  قطعة  على  تشييده 
حتضيرات  استضافة  إل��ى  هكتارا،   29،3
الوطنية  واملنتخبات  الوطنية،  املنتخبات 
معسكراتها  إج���راء  ف��ي  ال��راغ��ب��ة  األجنبية 

اإلعدادية باملغرب.
في  الرياضي،  الصرح  فتح هذا  ومن شأن 
منه  يجعل  أن  األج��ن��ب��ي��ة،  املنتخبات  وج��ه 

والنهوض  الوطنية  السياحية  للتنمية  رافعة 
باإلشعاع الدولي للمملكة.

مركز للكرة مبوا�ضفات عاملية 

ي��ح��ت��وي ه���ذا امل���رك���ز ال���ك���روي ع��ل��ى بنيات 
حتتية من اجليل اجلديد وجتهيزات حديثة 
الدولي  االحت��اد  ملعايير  تستجيب  ومتطورة 
لكرة القدم، تضعه في مصاف أهم املركبات 
امل��رك��ب  يحتضن  ك��م��ا  ب��ال��ع��ال��م.  ال��ري��اض��ي��ة 
 66( -أ-  للكبار  الوطني  للمنتخب  إقامات 
الوطنية  وللمنتخبات  أج��ن��ح��ة(،  و4  غ��رف��ة 
ألقل من 23 عاما )3 وحدات لإليواء بطاقة 
وللمنتخبات  سريرا(،   150 تبلغ  استيعابية 
الوطنية ألقل من 17 عاما )45 غرفة بطاقة 
استيعابية تبلغ 80 سريرا(، وحلراس املرمى 
ل�98  ت��ص��ل  استيعابية  ب��ط��اق��ة  غ��رف��ة   54(

سريرا(.(
مالعب  أربعة  على  أيضا،  امل��رك��ز،  ويشتمل 

ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ال��ع��ش��ب ال��ط��ب��ي��ع��ي، وث��الث��ة 
لكرة  مغطى  وملعب  االصطناعي،  بالعشب 
الهجني،  بالعشب  القدم  لكرة  القدم، وملعب 
استضافة  بإمكانها  التأهيل  إلع��ادة  وقاعة 
ناهيك  القاعة،  داخ��ل  القدم  لكرة  مباريات 
عن مسبح أوملبي في الهواء الطلق، وملعبني 
ل��ك��رة امل���ض���رب، وم��ل��ع��ب ل��ك��رة ال��ق��دم على 

الشاطئ.
الرياضي  للطب  م��رك��زا  امل��رك��ب  يضم  كما 
والتميز من اجليل اجلديد، يستجيب ملعايير 
الفيفا في هذا املجال، ويشتمل على قاعات 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي، وت��ق��ي��ي��م ج��ه��از القلب  ل��ل��ع��الج 
والتنفس، وطب األسنان، وطب العيون، وطب 
وطب  النفسي،  وال��ط��ب  وامل��ف��اص��ل،  العظام 
باألشعة  والفحص  التغذية،  وط��ب  األق��دام، 
وال��ف��ح��ص ب��ال��ص��دى، وال���ع���الج ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
بالتبريد،  وال��ع��الج  ال��ع��ظ��ام،  كثافة  وق��ي��اس 

فضال عن وحدة طبية للمستعجالت.

الكروي على بنيات حتتية من اجليل اجلديد  املركز  يحتوي هذا 

وجتهيزات حديثة ومتطورة ت�ضتجيب ملعايري الحتاد الدويل لكرة 

القدم، ت�ضعه يف م�ضاف اأهم املركبات الريا�ضية بالعامل
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امتدادات مركز املعمورة خارج 

�ضال 

ويحتوي هذا املرفق، أيضا، على فضاءات 
للندوات  وق��اع��ة  واالس��ت��رخ��اء،  للمطعمة 
بشكل  تصميمها  مت  شخصا  ل�221  تتسع 
م����رن الح���ت���ض���ان م��خ��ت��ل��ف ال���ت���ظ���اه���رات 
ال��ري��اض��ي��ة )ن�����دوات، أو ع���روض أف���الم(، 
باإلضافة إلى بنايات إدارية. ويندرج إجناز 
بكلفة  القدم،  لكرة  السادس  مركب محمد 
630 مليون درهم، في إطار  إجمالية تبلغ 
البنيات  لتحديث  الوطني  البرنامج  تنفيذ 
التحتية لكرة القدم الوطنية، والذي ينص، 
فضال  التكوين«  ب�»تعزيز  املتعلق  شقه  في 
إجناز  دع��م  على  املركب،  ه��ذا  تشييد  عن 
م��راك��ز ت��ك��وي��ن األن��دي��ة ال��وط��ن��ي��ة ك��ال��وداد 
ال��ري��اض��ي، وال���رج���اء ال��ري��اض��ي، وال��ف��ت��ح 
ونهضة  ال��ت��ط��وان��ي  وامل���غ���رب  ال���ري���اض���ي، 
للتكوين  م��راك��ز  خمسة  وإح���داث  ب��رك��ان،، 
تابعة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم. 
ويتعلق األمر باملركز اجلهوي لكرة القدم 
مرتقبة  أخرى  مراكز  وأربعة  بالسعيدية، 
وبني  الكبير،  وال��ق��ص��ر  إف���ران  م��ن  بكل 

مالل وأكادير ثم آزمور.
وي��ت��رج��م ه���ذا ال��ص��رح ال��ك��روي اخل��اص 
التي  السامية  امللكية  العناية  بالنخبة، 
ي��خ��ص ب��ه��ا ج��الل��ت��ه م��ح��ت��رف��ي ال��ري��اض��ة 
بكرة  االرتقاء  شأنها  من  والتي  الوطنية، 

القدم الوطنية ومنحها نفسا جديدا.
املغربية  امل��ل��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  وق���ال 
ف��ي تصريح  لقجع،  ف���وزي  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
ص��ح��ف��ي ب��امل��ن��اس��ب��ة، إن ت��دش��ني ج��الل��ة 
لكرة  »تشريفا  يشكل  املركب  لهذا  امللك 
القدم والرياضة، ولكن أيضا حثا للجميع 
يقودها  تنموية  مسيرة  في  ننخرط  حتى 
مستقبل  نحو  وتبصر  ب��إص��رار  جاللته 

أفضل للرياضة«.
أيضا،  أنه يضم،  املركب  ومن مزايا هذا 
البيئية،  القضايا  يحترم  غابويا  وسطا 
املياه من خالل محطة  مثل إعادة تدوير 
مل��ع��اجل��ة امل���ي���اه، وإع�����ادة اس��ت��غ��الل مياه 
األل��واح  واستعمال  السقي،  في  األمطار 

الشمسية إلنتاج الكهرباء.
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للريا�ضيني  كرمية  حياة  لتاأمني  امللكية  املبادرة  ترمي 

حيث  من  ال�ضرورية  الجتماعية  امل�ضاعدة  وتقدمي 

التغطية ال�ضحية والتقاعد

متيز مسار األبطال املغاربة بشتى ألوان التميز 
على مر العصور، لكن االعتراف بإجنازاتهم 
وتألقهم ظل محتشما، عدا استثناءات قليلة. 
الرياضات  مختلف  في  تألقوا  أبطال  هناك 
دون أن يلتفت أحد إليهم، وآخ��رون يعيشون 
أوضاعا اجتماعية مزرية دون أن يجدوا من 
فضل  فيما  الفقر،  م��ن  وينتشلهم  ي��ؤازره��م 
آخ����رون االن���ط���واء واالخ��ت��ف��اء ع��ن األن��ظ��ار. 
وتخليدا إلجنازاتهم، أصدر  لكرامتهم  صونا 
محمد  مؤسسة  بتأسيس  ق��رارا  البالد  ملك 

السادس لألبطال الرياضيني.  
كرمية  ح��ي��اة  لتأمني  امللكية  امل��ب��ادرة  ت��رم��ي 
االجتماعية  امل��س��اع��دة  وت��ق��دمي  للرياضيني 
الصحية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ح��ي��ث  م���ن  ال���ض���روري���ة 
الوطنية،  الرياضة  جن��وم  فهؤالء  والتقاعد. 
الذين مثلوا املغرب في العديد من التظاهرات 
ال��دول��ي��ة، إض��اف��ة إل���ى ال��ف��اع��ل��ني ف��ي عالم 
الرياضة الذين عملوا على حتسني مردودية 
الرياضيني املغاربة، يستحقون كيانا يرعاهم. 
ملؤسسة  اإلداري  امل��ج��ل��س  تشكيلة  ض��م��ت 

محمد السادس للرياضيني، جنوما من العيار 
في  املغربية  الرياضة  مجد  صنعوا  الثقيل 
احملافل العاملية، وحملوا راية املغرب خفاقة 

في التظاهرات الكونية.
أساطير في مجلس مؤسسة ذات بعد إنساني 
ي��ق��ع م��ق��ر م��ؤس��س��ة م��ح��م��د ال���س���ادس بحي 
ال�����ري�����اض ف����ي ال�����رب�����اط، وي���ض���م ق���اع���ات 
ملسؤولي  ومكاتب  واالستقبال  االجتماعات 
وإداريي املؤسسة. وأول ما يثير االنتباه صور 
الرياضيني التي تؤثث مختلف فضاءات املقر، 
العربي  الوطنية  القدم  ك��رة  بأسطورة  ب��دءا 
عام  املنتخب  وجن��وم  فرس  وأحمد  بنمبارك 
1976، وجيل الثمانينات بقيادة الزاكي بادو 
وع��زي��ز ب��ودرب��ال��ة، إض��اف��ة إل��ى جن��وم ألعاب 
الراضي  السالم  عبد  نظير  الوطنية  القوى 

وسع�يد عويطة ونوال املتوكل وهش��ام الكروج 
ون��زه��������ة ب���ي���دوان وج�����واد غ��ري��ب وح��س��ن�����اء 
تألقوا  ممن  وآخ��ري��ن،  الزين  وعلي  بنحسي 
في بطوالت العالم واأللعاب األوملبية. هؤالء 
الراية  ورفعوا  العطاء  أجزلوا  وغيرهم  طبعا 
والتظاهرات  احملافل  مختلف  في  الوطنية 

القارية والدولية.
وقعت مؤسسة محمد السادس عدة اتفاقيات 
على متويل ميكنها  بهدف احلصول  شراكة، 
وقعت  إذ  مالية،  م���وارد  على  احل��ص��ول  م��ن 
اتفاقية شراكة مع املغربية لأللعاب الرياضية 
من أجل حتديد الشروط التي ستساهم من 
خاللها املغربية لأللعاب الرياضية في متويل 
أنشطة مؤسسة محمد السادس، كما تعهدت 
تقدر  سنوية  ميزانية  بتخصيص  األخ��ي��رة 

السادس  محمد  مؤسسة 
الرياضيين..  لألبطال 

44alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



بواحد في املائة من مبيعات املغربية لأللعاب 
استغالل صور  على  األخ��ي��رة  تعمل  أن  على 
والتجارية  التسويقية  حمالتها  في  الالعبني 
ف���ي إط����ار ع��م��ل ت��ش��ارك��ي ب���ني امل��ؤس��س��ت��ني 

املذكورتني.

�ضحة الأبطال الريا�ضيني اأول 

اتفاقية  ذاتها  الغرض، وقعت املؤسسة  لهذا 
الصحي  ال��ت��أم��ني  لتوفير  ت��أم��ني  م��ع ش��رك��ة 
شركة  االتفاقية  وت��ل��زم  امل��ؤس��س��ة،  ألع��ض��اء 
الكاملة  الطبية  التغطية  بتوفير  »سينيا« 
وتضمن  وأسرهم،  املؤسسة  أعضاء  جلميع 
تغطية صحية تعادل تلك التي يستفيد منها 

موظفو القطاع العام.
توسيع  ال��س��ادس  محمد  م��ؤس��س��ة  وض��ع��ت 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى عضوية  م��ع��اي��ي��ر األه��ل��ي��ة 
ب��امل��ؤس��س��ة، أب���رزه���ا ش���رط امل��ش��ارك��ة في 
أو  إفريقيا  ك��أس  أو  العالم  ك��أس  نهائيات 
في  إفريقيا  أبطال  ودوري  األوملبية  األلعاب 
واجلماعية.  ال��ف��ردي��ة  األومل��ب��ي��ة  ال��ري��اض��ات 
وشمل األمر احلكام الدوليني املشاركني في 
مرتني  أو  القدم،  لكرة  العالم  كأس  نهائيات 

على األقل في نهائيات كأس إفريقيا لألمم.
وحددت املؤسسة املذكورة معايير االنضمام 
ف��ي ال��ف��ائ��زي��ن ب���أرق���ام ق��ي��اس��ي��ة ع��امل��ي��ة في 
ال��ري��اض��ات ال��ف��ردي��ة ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة ك��رة 
إحدى  في  ميداليات  على  واحلائزين  القدم 
العالم  بطوالت  أو  األوملبية،  األلعاب  دورات 
األوملبية  األل��ع��اب  نهائيات  ف��ي  وامل��ش��ارك��ني 
وأبطال  ال��ق��وى،  أل��ع��اب  ف��ي  العالم  وبطولة 
ال��ع��ال��م االح��ت��راف��ي��ني، إض��اف��ة إل���ى العبي 
ال��ت��ن��س امل��ص��ن��ف��ني م��ن ب��ني أف��ض��ل 30 في 
ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ح��ت��رف��ني، والع��ب��ي 
املنتخب الوطني، الذين بلغوا نهائيات كأس 
إفريقيا  ك��أس  ببطولة  الفائزين  أو  العالم، 
اإلفريقية  الذهبية  بالكرة  واملتوجني  لألمم، 
املغرب  ب��ط��واف  والفائزين  ال��ق��دم،  ك��رة  ف��ي 
دورة  في  بامليداليات  والفائزين  للدراجات، 

عن  فضال  للمعاقني،  الباراأوملبية  األل��ع��اب 
ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني ال���ذي���ن اح��ت��رف��وا في 
اخلمسينات والستينات، والفائزين واملدربني 
في  اإلفريقية  بالبطولة  املتوجني  احملليني 
التخصصات األوملبية اجلماعية أو الفردية.

وأص����������درت م���ؤس���س���ة م���ح���م���د ال����س����ادس 
ل��ألب��ط��ال ال��ري��اض��ي��ني ك��ت��اب »أن��ط��ول��وج��ي��ا 
لالعتراف  أول��ى  كخطوة  املغربية«  الرياضة 
بالرياضيني املتألقني، الذين أسدوا خدمات 

جليلة للرياضة الوطنية عبر التاريخ.
وبفضل الرعاية امللكية لألبطال الرياضيني، 
ت��ع��ل��ن م��ؤس��س��ة م��ح��م��د ال���س���ادس ل��ألب��ط��ال 
املستفيدين  الئحة  عن  سنويا،  الرياضيني، 
م��ن احل���ج، وت��ض��م ال��الئ��ح��ة أس��م��اء العبني 
سابقني ومدربني وحكاما ورياضيني من ذوي 

اإلعاقة.

بف�ضل الرعاية امللكية لالأبطال الريا�ضيني، تعلن موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س 

لالأبطال الريا�ضيني �ضنويا عن لئحة امل�ضتفيدين من احلج وت�ضم الالئحة 

اأ�ضماء لعبني �ضابقني ومدربني وحكاما وريا�ضيني من ذوي الإعاقة

كرامة صناع املجد
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22 �ضتنرب املا�ضي اأ�ضرف فوزي لقجع   يف يوم اخلمي�س 

رئي�س اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم على افتتاح 

اأكادميية الرجاء الريا�ضي

السادس،  امللك محمد  املغربي،  العاهل  منح 
ن���ادي ال��رج��اء ال��ري��اض��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، هبة 
نهائي  ببلوغه  التاريخي  إجن��ازه  إثر  خاصة، 

كأس العالم لألندية 2013.
أرضية  بقعة  للرجاء عبارة عن  امللكية  الهبة 
هذا  ويقع  ه��ك��ت��ارات،  سبعة  مساحتها  تبلغ 
الوعاء العقاري مبنطقة عني اجلمعة، التابعة 
العاهل  تكلف  ب���وع���زة.  ب���دار  ع���زوز  ألوالد 
ب���أداء ثمن هذه  ال��س��ادس،  امل��غ��رب��ي، محمد 
الرجاء، قصد  فريق  لفائدة  األرضية  البقعة 
عليها،  الرياضات  متخصص  مركب  إنشاء 
نوعه  األول من  للنادي، وسيكون  تابعا  يكون 

في منطقة دار بوعزة، ضاحية الدار البيضاء، 
ودراس��ة على  رياضة  ترجمة مشروع  وي��روم 

أرض الواقع.
امللكية،  الهبة  تسلم  ع��ن  س��ن��وات  ث��الث  بعد 
نادي  أكادميية  بناء  أشغال  رسميا  انطلقت 
ال���رج���اء ال���ري���اض���ي، حت���ت إش�����راف ش��رك��ة 
اإلدارية  الترتيبات  جميع  إنهاء  بعد  مغربية، 
وال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ك��ي��ة. وش��م��ل امل���ش���روع إن��ش��اء 

أربعة  وبناء  عالية،  مبواصفات  تكوين  مركز 
بينها  من  عالية،  مبواصفات  كبرى  مالعب 
أربعة  إل��ى  إضافة  مغطاة،  مبدرجات  ملعب 
مالعب لكرة القدم املصغرة، ومركز للتدريب، 
ومطعم، ومرافق إدارية، وفندق وكذا مصحة.
شراكات تعجل بخروج املشروع حليز الوجود

وقع فريق الرجاء الرياضي عقد شراكة مع 
وزارة التجهيز والنقل، مكن هذه األخيرة من 

امللك يهدي الرجاء قطعة 
أرضية لبناء أكادميية للكرة
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أكادميية  بناء  مراحل  جميع  على  اإلش��راف 
بالبقعة  إجنازها  مت  التي  األخضر،  الفريق 
السادس،  محمد  البالد،  ملك  أهداها  التي 
في  الثاني  املركز  احتالله  مبناسبة  للن��ادي، 
الفرق  باقي  مشجعا  لألندية،  العالم  كأس 

على ركوب صهوة العاملية.
وينص العقد الذي وقعه الرجاء مع ممثلني من 
وزارة التجهيز، على إشراف األخيرة على فتح 
طلبات عروض للتعاقد مع مكتب للدراسات، 
والشركة أو الشركات التي ستتكلف بأشغال 
العقد  حدد  كما  الرجاوية،  األكادميية  بناء 
تاريخ بدء أشغال البناء بداية من يناير سنة 
2016، على أن تستغرق العملية حوالي سنة. 
امللكية  اجلامعة  ساهمت  ذل��ك،  مع  مب���وازاة 
املغربية لكرة القدم بغالف مالي كبير لدعم 

املشروع.
وفي يوم اخلميس 22 شتنبر املاضي، أشرف 
املغربية  امللكية  لقجع، رئيس اجلامعة  فوزي 
الرجاء  أكادميية  افتتاح  على  ال��ق��دم،  لكرة 
ال��ري��اض��ي. وأك���دت اجل��ام��ع��ة، ف��ي ب��الغ لها 
على هامش حفل االفتتاح، إن فريق الرجاء 
الرياضي يستحق مثل هذه اجلوهرة الكروية 
ملا تضمه من مرافق رياضية ستساعده على 

إجناب وإبراز العديد من املواهب. 
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متعلق   97  .12 رقم  قانون  عنه  تولد  ع�ضريا  املخا�س  كان 

مبكافحة تعاطي املن�ضطات يف جمال الريا�ضة، والذي �ضادق 

عليه جمل�س النواب يف رابع غ�ضت 2016 بالإجماع 

ق���دم���ت ال���رس���ال���ة امل��ل��ك��ي��ة ال���ت���ي ب��ع��ث��ه��ا إل��ى 
الرياضيني املشاركني في مناظرة الصخيرات، 
ق��وي��ة ح��ول ري��اض��ة نظيفة، وق��ي��ادة  إش����ارات 
سياسة  تبني  لضمان  املنشطات،  ضد  معركة 
الغش،  مبكافحة  يتعلق  ما  في  التسامح  عدم 
وج��ع��ل أي شخص م��س��ؤول ع��ن اس��ت��خ��دام أو 

توفير منتجات املنشطات خاضعا للمساءلة.
مي��ث��ل ال��ت��ن��اف��س ال��ن��ظ��ي��ف م��ب��دأ أس��اس��ي��ا في 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��زاه��ة ال��ري��اض��ة وع��دال��ت��ه��ا، 
على  واملشجعني  واملدربني  الرياضيني  لصالح 
ح��د س����واء، ك��م��ا ي��س��اع��د ك��ذل��ك ع��ل��ى حماية 

صورة وسمعة الوطن.
ك��ان امل��خ��اض ع��س��ي��را، ت��ول��د عنه ق��ان��ون رقم 
املنشطات  تعاطي  مبكافحة  متعلق   97  .12
في مجال الرياضة، والذي صادق عليه مجلس 

النواب في رابع غشت 2016 باإلجماع.
املنشطات  تعاطي  من  الوقاية  القانون  وي��روم 
الرياضيني  صحة  على  واحل��ف��اظ  ومكافحته 
وح���ظ���ر امل����م����ارس����ات ال���ت���ي ت���خ���ل ب���اح���ت���رام 
وذل��ك  املعنوية،  وقيمها  ال��ري��اض��ة  أخ��الق��ي��ات 
ملكافحة  املغربية  الوكالة  إح���داث  طريق  ع��ن 

املنشطات.
ت��ل��ت ه���ذه اخل��ط��وة خ��ط��وة أخ���رى متثلت في 
مصادقة مجلس احلكومة في 30 ماي 2019 
تعاطي  مبكافحة  يتعلق  مرسوم  مشروع  على 
املنشطات رياضيا، تفعيال ملقتضيات االتفاقية 
ال��دول��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م��ن ط���رف امل��ؤمت��ر ال��ع��ام 
للتربية والثقافة والعلوم  ملنظمة األمم املتحدة 
أكتوبر   19 بباريس في  واملوقعة  »اليونيسكو«، 

2005، واملدونة العاملية ملكافحة املنشطات.

الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات.. 
رهـان الـدولة 

على رياضة نظيفة

فاطمة أبو علي رئيسة الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات
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ذات  امل�ضتهدفة  الريا�ضية  الفئات  مراقبة  على  احلكومي  الن�س  ي�ضدد 

الأولوية ويتعلق الأمر بـ»الريا�ضيني اأع�ضاء املنتخبات الوطنية يف الريا�ضات 

الأوملبية والباراملبية وغريها من الريا�ضات ذات الأولية الكربى وطنيا

القانون  لتنزيل  ج��اء  ال��ذي  امل��رس��وم،  م��ش��روع  وش��م��ل 
63 مادة تهم طرق تعيني  املتعلق مبكافحة املنشطات، 
وشروط  املنشطات  ملكافحة  املغربية  الوكالة  أعضاء 
والوسائل  العقاقير  الستعمال  التراخيص  منح  وكيفية 
بالنسبة  س��واء  أغ��راض عالجية،  أج��ل  من  احمل��ظ��ورة 
مجال  ف��ي  املستعملة  احل��ي��وان��ات  أو  الرياضيني  إل��ى 

الرياضة.
املغربية  للوكالة  صالحيات  اجل��دي��د  امل��رس��وم  ومينح 
امل��خ��ت��ص��ة ف��ي م��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات ب��ب��رم��ج��ة وإجن���از 
العقاقير  وتقييم  املنشطات  تعاطي  م��راق��ب��ة  أع��م��ال 
املتعلقة  العقوبات  إلى  باإلضافة  احملظورة،  والوسائل 

استعمالها. بحاالت 

 ممثلو الريا�ضة املغربية حتت املجهر 
الرياضية  الفئات  مراقبة  النص احلكومي على  يشدد 
ب�»الرياضيني  األم��ر  ويتعلق  األولوية،  ذات  املستهدفة 
األوملبية  ال��ري��اض��ات  ف��ي  الوطنية  املنتخبات  أع��ض��اء 
والباراملبية وغيرها من الرياضات ذات األولية الكبرى 
وطنيا، أو الرياضيني املرجح اختيارهم لالنضمام إلى 
هذه املنتخبات«، ثم »الرياضيني الذين يتدربون بشكل 
أو  األوملبي  املستوى  على  يتنافسون  ولكنهم  مستقل، 
اختيارهم  املرجح  من  وال��ذي��ن  ال��دول��ي،  أو  الباراملبي 

للمشاركة في تظاهرات من هذا املستوى«. 
ك��م��ا ي��ت��ط��رق إل���ى ك��ي��ف��ي��ات وح����االت ن��ش��ر ال���ق���رارات 
ارتكبوا  الذين  األشخاص  حق  في  الصادرة  التأديبية 
خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة املنشطات، إذ توجه 
املجلس  ع��ن  ال��ص��ادر  التأديبي  ل��ل��ق��رار  نصا  ال��وك��ال��ة 
املكلف  ال��وزي��ر  وإل���ى  املعني  الشخص  إل��ى  ال��ت��أدي��ب��ي 
بالرياضة، واللجنة الوطنية األوملبية املغربية أو اللجنة 
الوطنية  واجلامعة  احلالة،  حسب  املغربية،  الباراملبية 
العاملية  وال��وك��ال��ة  املعنية  ال��دول��ي��ة  واجل��ام��ع��ة  املعنية 

املنشطات. ملكافحة 
وعينت فاطمة أبو علي رئيسة للوكالة املغربية ملكافحة 
الطب  فيها  يتقاطع  م��ه��ام  تشغل  وك��ان��ت  املنشطات، 
إلى  ت��ه��دف  مغربية  وك��ال��ة  إح���داث  ومت  باملنشطات، 
رياضية  ممارسة  وتعزيز  املغاربة  الرياضيني  خدمة 
يتعلق  م��ا  ف��ي  خاصة  ال��وط��ن��ي،  املستوى  على  نظيفة 

بالوقاية والتحسيس مبكافحة املنشطات.
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املرافعة من اأجل �ضالمة 

الأبطال 

دور الوكالة ال يتمثل فقط في فرض عقوبات 
في  أيضا  بل  املنشطات،  تعاطي  حاالت  في 
في  الفيدرالية  والهيئات  الرياضيني  مواكبة 
م��ج��ال م��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات ال��ت��ي ل��ه��ا آث��ار 
الرياضيني،  على  وم��ادي��ة  ومعنوية  صحية 
ملمارسة  النبيلة  القيم  على  سلبا  تؤثر  كما 
الرياضة، علما أن العديد من حاالت تعاطي 
املنشطات كانت نتيجة جهل بعض الرياضيني 

بالقوانني املعمول بها.
املستوى  على  التدخل  أيضا  الوكالة  بإمكان 
ال���ق���ان���ون���ي م���ن خ����الل ت���ق���دمي االس���ت���ش���ارة 
الرياضية  الهيئات  أمام  خاصة  للرياضيني، 
الدولية، من قبيل محكمة التحكيم الرياضية، 
منح  وإج��راءات  الشروط  على مستوى  وكذا 
في  األدوي��ة  لتعاطي  للرياضيني  التراخيص 

احلاالت املرضية.
إن الترسانة القانونية للوكالة تهدف أساسا 
إل���ى م��واك��ب��ة ج��م��ي��ع امل��ت��دخ��ل��ني ف��ي امل��ج��ال 
نظيفة  رياضية  ممارسة  لتعزيز  الرياضي، 
خالل  من  الوطنية،  الرياضة  مستوى  ورف��ع 
حضور مميز في قلب منصة وطنية ملكافحة 

امل��ت��دخ��ل��ني على  12 م��ن  ت��ض��م  امل��ن��ش��ط��ات 
املستوى احلكومي.

الرياضية  اجلامعات  باتت  املنطلق  هذا  من 
وق��ت مضى،  أي  م��ن  أكثر  م��ن  أكثر  م��دع��وة 
مباشرة  املنشطات  مكافحة  قواعد  لتطبيق 
ع��ل��ى ال��ري��اض��ي��ني واألش���خ���اص اخل��اض��ع��ني 
ملكافحة  الوطني  للبرنامج  تنفيذا  لسلطتها، 
امل��ن��ش��ط��ات ف��ي امل��غ��رب. ك��م��ا أص��ب��ح ل��زام��ا 
عليها إدراج األحكام الضرورية التي تعترف 
ملكافحة  العاملية  الوكالة  ومسؤولية  بكفاءة 
مع  وق��واع��ده��ا.  سياساتها  ف��ي  املنشطات، 
قبول واحترام روح وشروط البرنامج الوطني 
مل��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات ف���ي امل���غ���رب، وك��ذل��ك 
قوانني مكافحة هذه اآلفة، حتى تكون قادرة 
دعم  أو  املالية  املساعدة  من  االستفادة  على 
آخر من احلكومة املغربية، أو اللجنة الوطنية 

األوملبية املغربية.
تفشي  من  للحد  عملها  في  الوكالة  وتسعى 
استعمال املواد املنشطة في املجال الرياضي 
ب���امل���غ���رب، إل����ى ت��ب��ن��ي إج�������راءات وت��داب��ي��ر 

العقاقير  ه��ذه  وص��ول  منع  بغية  استباقية، 
واعتماد  املغربية،  الرياضية  األوس��اط  إل��ى 
أساليب علمية لتكوين الرياضيني من خالل 

التداريب املكثفة ومواكبة صحة املمارسني.
تشمل  اإلداري،  امل��ج��ل��س  إل���ى  ب���اإلض���اف���ة 
الوكالة مجلسا تأديبيا تسند إليه مهمة البت 
بقضايا  املتعلقة  التأديبية  امللفات  جميع  في 
وحتديد  الرياضيني  إلى  بالنسبة  املنشطات 
العقوبات املالئمة، إلى جانب فرض عقوبات 
ج��ن��ائ��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى األش���خ���اص ال��ذي��ن 

يتاجرون في املواد والعقاقير املنشطة.
في  ل��ل��وك��ال��ة  املستقبلية  ال��ره��ان��ات  وت��ك��م��ن 
املنشطات،  وط��ن��ي حمل��ارب��ة  ب��رن��ام��ج  إع���داد 
مبدى  للتحسيس  واس��ع��ة  ح��م��الت  يتضمن 
خطورة املواد املنشطة على صحة الرياضي، 
تناقش  مستديرة  وموائد  ندوات  إقامة  عبر 
اآلفة في مجملها وتسلط الضوء على جميع 
مخطط  إع���داد  ث��م  ب��ه��ا،  املتعلقة  امل��واض��ي��ع 
لفئة  واس��ع  بشكل  مخبرية  حتاليل  إلج���راء 

عريضة من الرياضيني وبصفة مستمرة.

اإن الرت�ضانة القانونية للوكالة تهدف اأ�ضا�ضا اإىل مواكبة 

ممار�ضة  لتعزيز  الريا�ضي  املجال  يف  املتدخلني  جميع 

ريا�ضية نظيفة ورفع م�ضتوى الريا�ضة الوطنية
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املغربي  العاهل  اأن  اإل  امللكية  املقاربات  اختالف  رغم 

التي خ�ضت بها  الفائقة  للعناية  حفظه اهلل ظل وفيا 

العائلة امللكية على الدوام الريا�ضة والريا�ضيني

ظلت  فقد  بالشباب  مقترنة  الرياضة  ألن 
الثاقبة، فما خلت  امللكية  الرؤية  في صلب 
أي مرحلة من مراحل تنزيل هذه الرؤية من 
مبادرات يحرص امللك محمد السادس على 
على  ال��ري��اض��ة،  بقطاع  أس��اس��ا  تنهض  أن 
اعتبار أنه القطاع الذي يجمع قاعدة كبيرة 
العشق  قيم  على  ليربيهم  الشباب  هذا  من 
أجسادهم  ذلك  فيقوي  والشغف،  والعطاء 
لوطنهم،  انتماءهم  ويعمق  فكرهم  ويحمي 

ويرفع درجات وعيهم وهممهم.

الريا�ضة يف �ضلب التنمية 

الب�ضرية

التنمية  أوراش  ب��ني  م��ن  ت��ع��د  ف��ال��ري��اض��ة 
ال��ب��ش��ري��ة، ك��م��ا ج���اء ف��ي اخل��ط��اب امللكي 
»وتأسيسا  ق��ال:  حيث   ،2005 م��اي  ل�18 
ع����ل����ى ه�������ذه امل�����ق�����وم�����ات وامل����رج����ع����ي����ات 
اليوم  نطلقها  التي  املبادرة  فإن  والتجارب، 
الفاعلة  امل��واط��ن��ة  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  أن  ينبغي 

ت��ع��ت��م��د س��ي��اس��ة خ��الق��ة  ال���ص���ادق���ة، وأن 
والفعالية،  والواقعية  الطموح  بني  جتمع   
م��ج��س��دة ف���ي ب���رام���ج ع��م��ل��ي��ة م��ض��ب��وط��ة 
وم��ن��دم��ج��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ث���الث���ة م���ح���اور، 
أول����ه����ا ال���ت���ص���دي ل��ل��ع��ج��ز االج���ت���م���اع���ي 
الفقيرة  ت��ع��رف��ه األح��ي��اء احل��ض��ري��ة  ال���ذي 
واجل��م��اع��ات ال��ق��روي��ة األش����د خ��ص��اص��ة، 
وذل����ك ب��ت��وس��ي��ع اس��ت��ف��ادت��ه��ا م���ن امل��راف��ق 
واخل����دم����ات وال��ت��ج��ه��ي��زات االج��ت��م��اع��ي��ة 
األس��اس��ي��ة، م��ن ص��ح��ة وت��ع��ل��ي��م وم��ح��ارب��ة 
وللسكن  وللكهرباء  للماء  وتوفير  لألمية 
وبناء  وال��ط��رق  التطهير  ولشبكات  ال��الئ��ق 
واملالعب والثقافة  الشباب  ودور   املساجد 

 الرياضية«.

الق�ضر.. دعم دائم 

للريا�ضيني 

أن  إال  امللكية،  امل��ق��ارب��ات  اخ��ت��الف  وب��رغ��م 
العاهل املغربي حفظه الله ظل وفيا للعناية 
امللكية على  العائلة  التي خصت بها  الفائقة 
ال��ري��اض��ة وال��ري��اض��ي��ني، عبر صور  ال���دوام 
التحفيز والتكرمي، بل إنه بتوجيه من الوالد 
منذ  أقبل  الثاني،  احلسن  له  املغفور  املنعم 
ن��ع��وم��ة أظ���اف���ره ع��ل��ى مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة، 
إميانا مبا لها من دور في تنشيط الطاقات 
عن  وال��ت��روي��ح  الشغف  ج��وان��ب  تقوية  وف��ي 
النفس وتنمية القدرات اجلسدية والفكرية، 
فمارس كرة القدم ورياضات أخرى، مقدما 
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للمغاربة قاطبة أروع صور التعلق بالرياضة.

مالعب القرب يف البوادي 

واحلوا�ضر 

مالعب  بناء  عملية  انطلقت  سريعة  وبوتيرة 
ال��ق��رب على ام��ت��داد خ��ارط��ة امل��غ��رب، فحلت 
لتلهم  املهمشة  واحلواضر  البوادي  من  بكثير 
غ��ري��زة  وت��ن��م��ي  ال��ع��زل��ة  عنهم  وت��ف��ك  شبابها 
احل��ل��م ع��ن��ده��م، وب��ت��وج��ي��ه م��ن امل��ل��ك م��ا زال 
هاته  القرب  مالعب  بناء  في  ماضيا  املغرب 
كل  بني  الكروية  العدالة  تكفل  التي  باألعداد 
تأهيل  وت��ي��رة  ترتفع  أن  أم��ل  على  امل��غ��ارب��ة، 
هذه  على  لإلشراف  والتقنية  املسيرة  األط��ر 
امل��الع��ب، ال��ت��ي ع��وض��ت ش��ب��اب امل��غ��رب عن 
مالعب جرداء كانت منتشرة باآلالف، قبل أن 

العمران. يغتالها 
وت��ع��ت��ب��ر م��الع��ب ال��ق��رب امل��ن��ج��زة ف��ي إط��ار 
تنهجها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي  ال��ق��رب  س��ي��اس��ة 

الهامشية  األح��ي��اء  ألب��ن��اء  متنفسا  ال���دول���ة، 
لتعزيز  الشباب،  سيما  األعمار،  مختلف  من 
تساهم  أنها  كما  طاقاتهم،  وصقل  مواهبهم 
ف����ي ال���ت���رف���ي���ه ع��ن��ه��م ب���ع���ي���دا ع����ن م��س��ال��ك 
االنحراف. وتضطلع هذه املالعب بدور مهم 
في تشجيع املمارسة الرياضية داخل األحياء، 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن ال��ري��اض��ة ح���ق م���ن ح��ق��وق 
قيم  لترسيخ  وم��درس��ة  األس��اس��ي��ة،  اإلن��س��ان 
العيش املشترك والتضامن وحتقيق االندماج 

اإليجابي داخل املجتمع.

مالعب القرب وجنوم القرب 

وان��خ��رط��ت ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة ك����وزارة 
الرياضة والشباب في توسيع دائرة هذا النوع 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  ولعبت  املالعب،  من 
البشرية دورا كبيرا في هذا املجال، انسجاما 
مع فلسفة املبادرة الرامية إلى تشجيع التفوق 
وتعزيز  املدرسي،  الهدر  ومحاربة  الدراسي، 
املمارسة الرياضية، من خالل إجناز مشاريع 
االج��ت��م��اع��ي،  امل��ج��ال  فيها  يتقاطع  متنوعة 
والتربوي، والرياضي، لفائدة الناشئة، خاصة 

الهشة. باملناطق 
في  اخل��ص��وص  على  امل��ش��اري��ع  ه��ذه  وتتمثل 
الشباب  للقرب، متكن  رياضية  تهيئة مالعب 
من فضاءات لترجمة مواهبهم على املستطيل 
األخضر، ومنح فرص ملن لم يجد مكانة في 
الرياضي  مساره  ترتيب  ليعيد  الصفوة،  فرق 

على نحو جديد.

القرب  �ضيا�ضة  اإطار  يف  املنجزة  القرب  مالعب  تعترب 

لأبناء  متنف�ضا  الــدولــة  تنهجها  التي  الجتماعي 

الأحياء الهام�ضية من خمتلف الأعمار
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حلم يطاردنا 
رهان تنظيم كأس العالم.. 
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مب����وازة م��ع ال����ورش ال��ب��ن��ي��وي ال��ض��خ��م ال���ذي ي��ه��م ب��األس��اس ال��ري��اض��ة 
القاعدية، وجه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس مع اعتالئه للعرش 
احلكومة إلى الوفاء مبا التزم به املغرب أمام عائلة كرة القدم العاملية، 
 ،2010 القدم لسنة  لكرة  العالم  تنظيم كأس  كان منافسا على  عندما 
وأكادير،  ومراكش  بطنجة  الكبرى  الثالثة  باملالعب  األشغال  فتواصلت 
إلى أن اكتمل العمل بها لتصبح أيقونات رياضية، مع إعادة تأهيل مركبي 
محمد اخلامس بالدار البيضاء ومركب األمير موالي عبد الله بالرباط، 
وفي  واحلسيمة،  وج��دة  ت��ط��وان،  األش��غ��ال مبركبات  انطالقة  وإع��ط��اء 
انتظار الشروع في بناء مركب جديد بالدار البيضاء، والذي سيكون بال 

شك معلمة رياضية مبواصفات عاملية.

�ضبكة املالعب الكربى م�ضدر قوتنا

إن املغرب يفخر بأنه على عهد امللك محمد السادس بات يتوفر على 
شبكة من أرقى املالعب واملركبات، تؤهله لكي ينافس القوى االقتصادية 
العظمى على تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية 

العاملية.
بعدما خسر املغرب رهان تنظيم بطولة كأس العالم 
لعام 2026، التي أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
وكندا  أمريكا  بني  املشترك  امللف  فوز  عن  )فيفا( 
نيته  امل��غ��رب  أع��ل��ن  تنظيمها،  ب��ش��رف  وامل��ك��س��ي��ك 
العرس  السادسة الحتضان  للمرة  التنافس  خوض 

الرياضي األول في العالم.
ورغم أن املغرب لم يستطع أن يحقق حلم استضافة 
و1998   1994 سنوات  العاملي  الرياضي  العرس 
و2006 و2010 و2026، إال أن تعليمات من امللك 
محمد السادس إلى وزير الشباب والرياضة، دعت 
مونديال  الح��ت��ض��ان  لترشحه  امل��غ��رب  ت��ق��دمي  إل��ى 
2030. وع��ب��ر امل��غ��رب ع��ن ع��زم��ه إجن���از املشاريع 
التي تقدم بها في ملف ترشيحه األخير، الذي متيز 
بالتنافس الشريف واملنضبط الذي يراعي ويحترم 

قيم وأخالقيات الرياضة.

الرهان على مغرب اآمن 

وخالل حملته، أبرز املغرب موقعه اجلغرافي الوسطي، سيما قربه من 
ويتضمن  املباريات.  إلقامة  املالئم  الزمني  والتوقيت  األوروبية،  القارة 
أصل  )م��ن  ملعبا   12 على   2030 مونديال  الستضافة  املغربي  امللف 
12 مدينة، منها خمسة مالعب جاهزة سيتم  ملعبا مقترحة( في   14

جتديدها.
وكان فوزي لقجع، رئيس اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم، أكد خالل 
الترشح  إلى  املغرب  الوطنية، سعي  القدم  كرة  السنوي جلامعة  اجلمع 

الستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بتوجيهات ملكية سامية.
وقال لقجع، في سياق حديثه عن فشل املغرب في الفوز بشرف استضافة 
نهائيات كأس العالم 2026: »فتحنا صفحة جديدة مع االحتاد الدولي 
لكرة القدم، ستتوج بالعمل املشترك إن شاء الله، على ضمان سيرورة 
أفضل مللف ترشح املغرب الستضافة مونديال 2030، وهي رغبة عبرت 
عنها اململكة املغربية بوضوح، وبطريقة رسمية، وفقا لتوجيهات ملكية 

سامية«. 
وقال وزير الرياضة إن احلكومة املغربية تلتزم بتنفيذ كافة املشاريع التي 
كانت مبرمجة في ملف الترشح الذي تقدم به املغرب الستضافة كأس 
العالم 2026، استعدادا للترشح، مرة أخرى، الستضافة نهائيات 2030. 

تعليمات من امللك 

حممد ال�ضاد�س 

اإىل وزير ال�ضباب 

والريا�ضة دعت 

اإىل تقدمي 

املغرب لرت�ضحه 

لحت�ضان 

مونديال 2030
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امل��ش��ارك��ة ف��ي البطولة م��ن ج��ه��ة، وال��رواب��ط 
والهيئات الشرطية من جهة أخرى.

وي��ن��درج احل��ض��ور األم��ن��ي املغربي ف��ي سياق 
ت��ع��زي��ز دول�����ة ق��ط��ر ت��ع��اون��ه��ا م���ع ش��رك��ائ��ه��ا 
اإلقليميني والدوليني، حيث مت افتتاح أشغال 
مركز التعاون الشرطي الدولي مبدينة خلوية 
القطرية في إطار مواكبة أنشطة كأس العالم 
قطر 2022، بحضور البعثة األمنية املغربية.

وجاء حضور البعثة األمنية املغربية بعد توقيع 
تبادل  لضمان  تفاهم  وم��ذك��رات  ات��ف��اق��ي��ات 
اخل��ب��رات  ف��ي  وال��ش��راك��ة  األم��ن��ي��ة  املعلومات 
الذي  العالم  ك��أس  أم��ن  يعزز  مبا  والتجارب 
عرف حضورا جماهيريا كبيرا من شتى بقاع 

العالم.

ح�ضور التجربة امليدانية 

املغربية

عملت دولة قطر على بناء شراكاتها اإلقليمية 
والتجارب  اخلبرات  من  لالستفادة  والدولية 
التجربة  منها  خ��اص��ة  ال�����دول،  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 

التي  املغربية،  الأمنية  الكفاءات  من  جمموعة  العمليات  غرفة  �ضمت 

عملت على ت�ضهيل تبادل املعلومات بني دولة قطر والدول امل�ضاركة يف 

البطولة من جهة والروابط والهيئات ال�ضرطية من جهة اأخرى

لم يسجل املغرب حضورا الفتا في »املونديال« 
بجماهيره  وال  فقط،  ال��ك��رة  منتخب  بفضل 
وازن  أمني  بحضور  ولكن  فحسب،  الغفيرة 
الذي  الدولي،  الشرطي  التعاون  ضمن مركز 
يعتبر في منزلة غرفة عمليات تضم ضباطا 
أمنيني ميثلون الدول املشاركة في بطولة كأس 
العالم، والهيئات واملنظمات الشرطية الدولية 

مثل »اإلنتربول« و»اليوروبول«.

حمو�ضي مبالعب قطر

قام عبد اللطيف حموشي، املدير العام ملراقبة 
التراب الوطني واألمن الوطني، بزيارة ملالعب 
قطر، فكانت أول زيارة ملسؤول أمني أجنبي 
القيادة  املنشآت، كما توقف عند مركز  لهذه 
جلسة  وعقد  اإللكترونية،  الهجمات  ملواجهة 

عمل مع كبار املسؤولني القطريني، تقرر على 
إثرها أن يبعث املغرب فريقا من اخلبراء في 
فعالية  لتعزيز  السيبرانية  الهجمات  مواجهة 
التراب  ملراقبة  العام  املدير  قام  كما  املركز، 
بزيارة  املناسبة  بهذه  الوطني  الوطني واألمن 
األمني  بالتدبير  املكلفة  العمليات  غرفة  إلى 

لكأس العام قطر 2022. 
وض���م���ت غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات م��ج��م��وع��ة من 
على  عملت  التي  املغربية،  األمنية  الكفاءات 
تسهيل تبادل املعلومات بني دولة قطر والدول 

التجـربة األمنيـة 
املغربية في »املونديال« 
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املغربية الفريدة والغنية، التي وفرت التجربة 
حيث  قطر،  في  لألشقاء  والنظرية  امليدانية 
ل��ل��م��غ��رب أن اس��ت��ض��اف وف����ودا أمنية  س��ب��ق 
تنظيم  هيئة  ع��ن  وممثلني  امل��س��ت��وى،  رفيعة 
السنة  خالل  عدة  مناسبات  في  »املونديال«، 
احلالية، اطلعوا خاللها على كيفية التعامل مع 
األحداث الكبرى، وطبيعة تدبير احلشود في 
امللتقيات الرياضية العاملية ومواكبتها وتقدمي 
القطريني  لنظرائهم  األمنية  واملشورة  الدعم 

طيلة مدة العرس الرياضي الكروي الناجح.
ذات  امل��غ��رب��ي��ة  للتجربة  ال��ق��ط��ري��ون  واس��ت��ن��د 
امل��رج��ع��ي��ة ال��راس��خ��ة ف��ي امل��ش��ه��د ال��ك��روي، 
والتي  املالعب،  لشغب  التصدي  في  خاصة 
والقانون   )80-30( الرياضة  قانون  تضمنها 
اجلنائي  ال��ق��ان��ون  ملجموعة  املتمم   09-09
املباريات  أثناء  املرتكبة  باالختالالت  واملتعلق 

والتظاهرات الرياضية.
 وف��ت��ح��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ألم��ن ال��وط��ن��ي 
مجموعة من أوراش التكوين  املستمر لتأهيل 
أطرها وموظفيها في املجال القانوني ال سيما 
ملقتضيات  السليم  بالتطبيق  يتصل  م��ا  ف��ي 
دورات  تنظيم  على  ع��الوة   ،09-09 القانون 

تكوينية في املجال النفسي.
لقد تعززت املمارسة األمنية باملغرب بإحداث 
بنيات أمنية مركزية وغير ممركزة تتمثل في 
األم��ن  ملديرية  التابع  الرياضي  األم��ن  قسم 
العمومي واخلاليا األمنية التابعة له مبختلف 
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وتابعت املصادر ذاتها أن »أف��راد األمن الذين 
مكافحة  ش��رط��ة  إل��ى  ينقسمون  بقطر  ح��ل��وا 
الشغب، وأيضا تبادل املعلومات وتعزيز الّتعاون 
األمني بني املغرب وقطر، وتنفيذ كافة اخلطط 
الرامية لضمان األمن خالل فترة كأس العالم 
املعنّية  األمنّية  األجهزة  مستويات  من  والرفع 

بتأمني املونديال وضمان سالمة املشجعني«.
وخصص األمن املغربي عددا كبيرا من أفراد 
أمنوا  املغربي  املنتخب  مباريات  خ��الل  األم��ن 
اجلماهير املغربية احلاضرة في  كأس العالم، 
األمنية  اخلبرة  من  االستفادة  إل��ى  باإلضافة 
املغربية في هذا املجال كما جرى في النسخة 
املغربي  اجلمهور  خلق  حني  بروسيا  السابقة 
احلدث باألعداد الغفيرة التي حجت بروسيا، 
املغرب في  لعبه  ال��ذي  الكبير  وال��دور األمني 

تأطير وتأمني اجلماهير.

الرياضية  ال��ت��ظ��اه��رات  تتبع  مهمتها  امل���دن، 
وجمع  ال��دق��ة  ت��ت��وخ��ى  علمية  م��ق��ارب��ة  وف���ق 
اإلحصائيات وإجناز دراسات حتليلية ملختلف 
والبنيات  املنافسة  بالفرق  املرتبطة  الظواهر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ري��اض��ي��ة، م��ع حت��دي��ث أس��ال��ي��ب 
وكل  اجلماهير.  لسلوكات  والتتبع  املعاجلة 
التقارير املعدة من طرف هذه الوحدات يعتمد 
اخلاصة  األمنية  الترتيبات  وضع  عند  عليها 
مع  بالتنسيق  املرتقبة  الرياضية  باملنافسات 

باقي املتدخلني.
وتشكل كل مباراة رياضية إشكالية أمنية كبيرة 
ولتحضيرات  استباقي  عمل  ملخطط  حتتاج 
وتنسيقية  تشاورية  واجتماعات  مكثفة  أمنية 
ب���ني م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة 
من  مجموعة  تسخير  ع��ن  ف��ض��ال  واألم��ن��ي��ة 
املوارد املالية والبشرية واللوجستيكية املهمة.

عالمة بارزة يف احلدث العاملي

كشفت مصادر متطابقة أن األمن املغربي لعب 
العالم  ك��أس  م��ب��اري��ات  تأمني  ف��ي  مهما  دورا 
بقطر، وذلك في إطار استراتيجية التعاون التي 
جمعت اللجنة املنظمة بعدد من شركائها من 
الدول التي تساهم في تنظيم احلدث الكروي 

العاملي.
وأكدت املصادر أن املغرب متيز بني عدة دول 
أرسلت  قوات أمنية إلى الدوحة للمساعدة في 
تأمني فعاليات املونديال، مشيرة إلى أن ذلك 
يدخل في إطار الشراكة األمنية التي وقعتها 

الدوحة والرباط.
وكان املغرب حاضرا بأفراد من نخبة األمنيني، 
إذ دعم قطر بقدرات عسكرية ملكافحة اإلرهاب 
أن  خصوصا  للبطولة،  األخ���رى  والتهديدات 
املصالح األمنية املغربية رائدة في هذا املجال.
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فـوزي لقجـع..
املهندس الفالحي الذي 

»خصب« حقل الكرة 
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ولد فوزي لقجع مبدينة بركان سنة 1970، 
ف��ي ي��وم م��ي��الده ك��ان امل��غ��رب يعيش حتوال 
استفتاء شعبي  كبيرا، حيث جرى  سياسيا 
حول دستور اململكة، وفي يوم والدته كانت 
سياسيا  مخاضا  تعرف  العربية  الشعوب 

بعد تفشي الفكر املاركسي.
ك��ن��ف أس���رة محافظة،  ال��ول��د ف��ي  ت��رب��ى   
تتكون من أم ربة بيت، وأب كان يشتغل في 
سلك التدريس، وثالثة إخوة تقاسموا معه 
كانت  والكرة.  الدراسة  بني  طفولة جمعت 
جعل  على  حت��ث  امل���درس  وال���ده  تعليمات 
عود  اشتد  حني  األول��وي��ات.  أول��ى  التعليم 
النهضة  ف��ري��ق  ف��وزي أص��ب��ح الع��ب��ا ضمن 
وظل  ال��ق��دم،  لكرة  البركانية 
حاز  أن  إل��ى  درج��ات��ه  يتسلق 
ع���ل���ى ش����ه����ادة ال���ب���ك���ال���وري���ا 
مب���س���ق���ط رأس�������ه ب���امل���دي���ن���ة 
الشرقية، لذا لم يحقق حلمه 
األول  الفريق  قميص  بحمل 
ل��ل��ن��ه��ض��ة واس���ت���ن���س���اخ زم��ن 
والبرازي  وبوسحابة  الهراس 
الفريق  م��ن جن���وم  وغ��ي��ره��م 

البرتقالي.  
ح���ص���ل ع���ل���ى ال���ب���ك���ال���وري���ا 
العلوم  شعبة   ،1988 س��ن��ة 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، مب���ي���زة »ج��ي��د 
العاصمة  إل��ى  ليتجه  ج��دا«، 
بحثا عن العلم، بعد أن جنح 
في مباراة ولوج معهد احلسن 
والبيطرة، حيث قضى فيه  للزراعة  الثاني 

ست سنوات ليتخرج برتبة مهندس.
معهد  زراعي من  مهندس  نيله شهادة  بعد 
بالرباط،  للزراعة والبيطرة  الثاني  احلسن 
لكن  الفالحة،  ب��وزارة  لقجع  ف��وزي  التحق 
ح��ق��ي��ن��ة ال���رج���ل م���ن ال��ع��ل��م ك���ان���ت أح���وج 
فاختار  العلمي،  ال���زاد  ف��ي  أك��ب��ر  لصبيب 
استكمال  ي��ق��رر  أن  ق��ب��ل  امل��ال��ي،  ال��ت��دب��ي��ر 
وهو  ل���إلدارة،  الوطنية  باملدرسة  دراس��ت��ه 
في  لالشتغال  األخ��ض��ر  ال��ض��وء  منحه  م��ا 
ل���وزارة  التابعة  للمالية  ال��ع��ام��ة  املفتشية 
اإلداري��ة  امل��ج��االت  لشعبة  كرئيس  املالية، 
سنة 2000 ملدة ثالث سنوات، وبعد مرور 
التفتيشي،  اجلهاز  هذا  في  سنوات  ثالث 
الزراعة  قسم  إلى  البركاني  الرجل  انتقل 
سنوات،  سبع  به  استمر  حيث  واملقاصة، 
مدير  منصب  في  عني   2010 يناير  وف��ي 
على  املالية،  لوزارة  التابعة  الدولة  ميزانية 
الرغم من طغيان اهتماماته الزراعية على 

الهم املالي. 

يف يناير 2010 

عني يف من�ضب 

مدير ميزانية 

الدولة التابعة 

لوزارة املالية  على 

الرغم من طغيان 

اهتماماته الزراعية 

على الهم املايل
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سيتم  املالية،  مفتشي  جمعية  ي��رأس  ك��ان  ح��ني 
سنة  البركانية  النهضة  لفريق  رئيسا  انتخابه 
ق��اده  ث��م  التسيير،  وآل��ي��ات  ط��رق  فغير   ،2009
ألوانها  ث��ورة سابقة  األض��واء، حيث خلق  لقسم 
ب��ان��ت��داب��ه ألسماء  ال��ث��ان��ي،  ال��وط��ن��ي  القسم  ف��ي 
عدة ساهمت في حتقيق الفريق البركاني حللم 
بأن  يؤمن  كان  لقد  األول،  القسم  إلى  الصعود 
تؤطرها  ح��ني  األق����دام،  تصنعها  االن��ت��ص��ارات 
املساعدة  التحتية  البنيات  وحتتضنها  الكفاءات 

على النجاح.
ح��ني ت��ع��ال��ت األص����وات م��ط��ال��ب��ة ب��إق��ال��ة رئيس 
جامعة كرة القدم الوطنية السابق علي الفاسي 

الفهري، بحث أهل احلل والعقد 
ع��ن رئ��ي��س مب��واص��ف��ات أخ��رى 
ي��ق��ط��ع م���ع زم���ن رؤس�����اء ال���زي 
تبحث  الدولة  كانت  العسكري، 
عليا،  معاهد  خريج  رئيس  عن 
بدل رئيس يقضي نصف عمره 
ف��ي ال��ث��ك��ن��ات. اه��ت��دى رؤس���اء 
ال���ف���رق إل����ى م��دي��ر امل��ي��زان��ي��ة، 
إمي���ان���ا م��ن��ه��م ب����أن »ال��ض��ام��ن 
بشكارتو«، وأصبح فوزي أصغر 
املغربية  امللكية  للجامعة  رئيس 
لكرة القدم، حيث كان يبلغ من 

العمر 43 سنة.  
أحدث الرجل ثورة حقيقية في 
تسلمها  أن  بعد  املغربية  الكرة 
ش��ب��ه »م��ف��ش��وش��ة«، ف���ي ع��ه��ده 

جن���ح ف���ي إع���ادت���ه���ا إل���ى ال��واج��ه��ة 
القارية  األل��ق��اب  رك���وب ص��ه��وة  على  وأج��ب��ره��ا 
وتطوير  هيكلة  ع��ن  فضال  وال��ع��امل��ي��ة.  العربية 
إلى  وحتويلها  الوطنية  األن��دي��ة  وتدبير  حكامة 

شركات رياضية.
إجنازات لقجع تعدت ذلك، بعدما أصبح املغرب 
يتوفر على أفضل بنية حتتية كروية على مستوى 
إلى  الوطني  املنتخب  وحمل  اإلفريقية،  القارة 
الكروية  ال��وج��اه��ة  سلم  ف��ي  التصنيفات  أع��ل��ى 

العاملية.
ال��ف��ارغ،  الكرسي  بسياسة  العمل  ال��رج��ل  أنهى 
وجعل للمملكة حضورا قويا ونافذا بالكونفدرالية 
لكرة  ال��دول��ي  واالحت���اد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اإلفريقية 
وقاد  للمونديال،  الترشيح  ملف  وتأبط  القدم، 
املنتخب املغربي في نهائيات كأس العالم بدورتي 

روسيا وقطر.
حاليا يشغل فوزي لقجع وزيرا منتدبا لدى وزارة 
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، لتكون بذلك 

مهمة جديدة لرجل بصيغة اجلمع.

اأنهى فوزي لقجع 

العمل ب�ضيا�ضة 

الكر�ضي الفارغ  وجعل 

للمملكة ح�ضورا قويا 

ونافذا بالكونفدرالية 

الإفريقية لكرة 

القدم والحتاد 

الدويل لكرة القدم

62alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



63 alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



الفرنسي  املنتخب  تشكيلة  في  نرى  أصبحنا 
أسماء  واألمل��ان��ي،  اإلس��ب��ان��ي  البلجيكي،  أو 
مغربية، ما كشف عن وجود خلل في منظومة 
سابقة  قوانني  ظل  في  السيما  االستقطاب، 
األص���ول  م��غ��رب��ي  للفيفا جت��ع��ل ض��م الع���ب 
أن حمل قميص  له  إذا سبق  صعبة، خاصة 
تكمن  هنا  الصغرى.  للفئات  أورب��ي  منتخب 
املعضلة التي مت حلها بتعديل هذا القانون.  

اأوربا ت�ضابق الزمن ل�ضتقطاب 

املواهب املهاجرة 

ح���ني ن��ش��اه��د م��ن��ت��خ��ب ف��رن��س��ا وه����و يضم 
إفريقية،  أص���ول  ذات  أغلبية  صفوفه  ف��ي 
مثل  أخ��رى،  منتخبات  على  ينطبق  ما  وه��و 
في  القائمة  امل��ع��ارك  على  سنقف  بلجيكا، 
التي  املواهب  من  لالستفادة  العجوز  القارة 
وج��دت اجلامعات  ل��ذا  أورب��ا.  ترعرعت في 

فئة  اخلــارج  مغاربة  من  اأجيال  اأربعة  اأمــام  الآن  نحن 

اأنواع  ويف  الكرة  مالعب  يف  التاألق  اختارت  منهم  كبرية 

ريا�ضية اأخرى اإىل اأن اأ�ضبح لهم �ضاأن كبري

ظل الالعبون املغاربة من أبناء املهجر، طوال 
سنوات، يعيشون ازدواجية االنتماء ويقضون 
اختيار  قرار  أمام  أياما حتت قبضة احليرة 
يتحول  قميصه.  سيحملون  ال��ذي  املنتخب 
ال���ن���ق���اش م���ن ال���الع���ب إل����ى األس������رة، إل��ى 

األصدقاء والزمالء في النادي. 
املاضي  ال���ذي ش��ه��دت صفحة  ال��وق��ت  وف��ي 
اختاروا  الذين  اجلالية  ألبناء  كبيرا  س��وادا 
متثيل بلدان اإلقامة، فإن بعضا من املواهب 
ظ��ل��ت ب��ني ال��ف��ي��ن��ة واألخ����رى ت��ع��ل��ن متسكها 

املنتخب. بقميص 
م��ن مغاربة  أج��ي��ال  أرب��ع��ة  أم���ام  اآلن  ن��ح��ن 
التألق في  اختارت  كبيرة منهم  فئة  اخلارج، 
مالعب الكرة وفي أنواع رياضية أخرى إلى 

أن أصبح لهم شأن كبير.

اإ�ضكالية ا�ضتقطاب طيور 

املهجر 

املنتخب  ع��ل��ى  امل��ت��ع��اق��ب��ون  امل���درب���ون  ح���اول 
الوطني املغربي، مغاربة وأجانب، استقطاب 
ومن  املنتخب  حضن  إل��ى  امل��ه��اج��رة  الطيور 
وتتمتع  جاهزة  كونها  الوطن،  حضن  خالله 

ب��رص��ي��د اح���ت���راف���ي ي��س��ه��ل ان��دم��اج��ه��ا في 
النهج  وه��و  فئاتها،  بكل  الوطنية  املنتخبات 
ذاته الذي سارت عليه العديد من املنتخبات 
ف���ي إف��ري��ق��ي��ا ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ت��ه��ت��م ك��ث��ي��را 

بالعبيها في أوروبا على حساب احملليني.
عملية  ف��ي  دورا  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  امل���ؤث���رات  ت��ل��ع��ب 
لذا  مغاربة اجلذور،  العالم  استقطاب جنوم 
الذين  الالعبني  ع��دد  حلصر  املجال  يضيق 
باملنتخب  تشبثهم  وأعلنوا  القلب  ن��داء  لبوا 
من  ات��خ��ذت  عناصر  هناك  بينما  ال��وط��ن��ي، 

منتخبات بلدان االستقبال محطة للتألق. 
ال ميكن إغفال التطور الذي عرفته الرياضة 
ف���ي أورب������ا ودرج�������ات االح����ت����راف ال��ع��ال��ي��ة 
أحيانا  معها  يصعب  التي  املالية  واحملفزات 
االستجابة لدعوة ناخب وطني، ما جعل كرة 
حقيقية  صناعة  اخل��ص��وص،  على  ال��ق��دم، 
مبنية على هامش الربح واخلسارة، وعندما 
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بإمكان مغاربة العالم في كل مكان حتريك 
وإط��الق  الوطنية  األع��الم  ورف��ع  الساحات 
األهازيج والزغاريد. اليوم أثبت املغرب أنه 
ممتد في كل مساحات العالم، وأنه عندما 
يخرج ملكه شخصيا وأفراد األسرة امللكية 
ال��ش��وارع  ف��ي  الشعب  ب��اق��ي  م��ع  لالحتفال 
وال��س��اح��ات، ف���إن ك��ل ه���ذا ل��ي��س ب��احل��دث 
ال����ع����ادي، ال���ي���وم أص���ب���ح م��ن��ت��خ��ب »أس����ود 
األط��ل��س« فريق األم��ة ال��واح��دة امل��وح��دة«، 

يقول عبد الله بوصوف.
فخورون بانتمائنا لوطن وحد األمة العربية 
واإلس��الم��ي��ة وش��ع��وب إف��ري��ق��ي��ا. ف��خ��ورون 
وكأنه  العالم،  لفرحه  يفرح  لوطن  بانتمائنا 
قلبه النابض. فخورون بانتمائنا ألمة تزداد 
فخورون  وال��ت��ح��دي��ات.  الصعاب  أم��ام  ق��وة 
بانتمائنا لوطن اختار أن يكون لقب فريقه 

»أسود األطلس«. 

غريت اجلامعة امللكية املغربية »خطتها« وعينت »منقبني« 

املغربية  املواهب  ير�ضدون  الأوربــيــة  الــدول  خمتلف  يف 

وين�ضجون عالقات مع عائالت جنوم الغد املغرتبني

املواهب  »اس��ت��دراج«  في  صعوبات  السابقة 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ول���دت ون��ش��أت ف��ي الضفة 

األخرى للمنتخبات الوطنية.
»خطتها«  املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة  غ��ي��رت 
وعينت »منقبني« في مختلف الدول األوربية، 
ي����رص����دون امل����واه����ب امل��غ��رب��ي��ة وي��ن��س��ج��ون 
املغتربني،  الغد  جن��وم  عائالت  مع  عالقات 
لتبدأ عملية االستقطاب وفق مقاربة يحضر 

فيها التواصل واحلس الوطني.
»الرياضيون  موضوع  ح��ول  دولية  ن��دوة  في 
امل��غ��ارب��ة ع��ب��ر ال��ع��ال��م، ال��ت��اري��خ وال��ره��ان��ات 
املغربية  اجل��ال��ي��ة  مجلس  وق���ف  احل��ال��ي��ة«، 
ب���اخل���ارج ع��ل��ى ت��ف��اص��ي��ل ه����ذه اإلش��ك��ال��ي��ة 
مغاربة  الوطنية  للرياضة  مؤرخني  مبشاركة 
وأج���ان���ب، وري��اض��ي��ني م��غ��ارب��ة م��ع��ت��زل��ني أو 
مم���ارس���ني وص��ح��اف��ي��ني م��ت��خ��ص��ص��ني، إل��ى 
الوطنية.  الرياضية  اجلامعات  جانب ممثلي 
وخ��ل��ص��ت ال���ن���دوة إل���ى ت��وص��ي��ات م���ن أج��ل 
اس��ت��ق��ط��اب م��ه��ن��ي ل��ألج��ي��ال اجل���دي���دة من 
الرياضيني املغاربة من ذوي أصول مهاجرة، 
لعقدي  األس��ط��وري��ة  ال��رم��وز  استحضار  م��ع 

والستينيات. اخلمسينيات 

الت�ضبع بثقافة البلد امل�ضيف 

ب��وص��وف، األم��ني العام  ال��ل��ه  وح��س��ب عبد 
مل��ج��ل��س اجل��ال��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ب���اخل���ارج، ف��إن 
 100 من  أكثر  في  تعيش  املغربية  »الهجرة 
بلد تتأثر بثقافة البلد املضيف وتؤثر كذلك 
الثقافات  ان��دم��اج  إل��ى  أدى  ما  وه��و  عليه، 
بتلك البلدان، لكن هذه الثقافة التي حملها 
والعلم  باملعرفة  م��زودة  تكن  لم  املهاجرون 
ول���م ت��وف��ر ل��ه��ا ش���روط االس��ت��ق��ب��ال«، قبل 
اإلدم��اج  في  كبيرا  دورا  الرياضة  تلعب  أن 
رسمها  ال��ت��ي  التقليدية  ال��ص��ورة  وت��غ��ي��ي��ر 

األوربيون باخلصوص عن املغاربة.
وكشف  العالم  أنفاس  قطر حبس  مونديال 
مغاربة  تسكن  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ج��رع��ة  ع��ن 
أخرج  النصف  لدور  املغرب  »م��رور  العالم، 
س���ك���ان ال���ك���رة األرض����ي����ة ل���الح���ت���ف���ال، إذ 
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منتخب املغرب 
في املرتبة الـ 11 

عامليا واألولى 
قاريا وعربيا 

ارتقى املنتخب املغربي لكرة القدم درجات في سلم 
تصنيف املنتخبات، حني حل في املرتبة 11 عامليا، بسبب 
الفترة الذهبية التي مير بها، بإجنازاته التاريخية غير 
املسبوقة عربيا وإفريقيا وعامليا. خاصة حني بلغ الدور 

نصف النهائي من مونديال قطر 2022.
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وص���ل »أس�����ود األط���ل���س« إل���ى ه���ذه امل��رح��ل��ة 
اإليجابية،  النتائج  من  سلسلة  بعد  املتقدمة، 
على  تتفوق  كانت  مبنتخبات  باإلطاحة  انتهت 
بعد  خ��اص��ة  ال��ع��امل��ي،  التصنيف  ف��ي  امل��غ��ارب��ة 
وإسبانيا  وك��ن��دا  بلجيكا  م��ن  ك��ل  على  ال��ف��وز 

والبرتغال.
املنتخب  حصد  املبهرة  النتائج  ه��ذه  وبفضل 

امل��غ��رب��ي رص��ي��دا ك��ب��ي��را من 
ال���ن���ق���اط، ارت���ق���ى ب���ه إل��ى 
تصنيف  ف��ي  متقدم  م��رك��ز 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال����ص����ادر ع��ن 
االحتاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا«. 
ومتكن املنتخب املغربي من 
حصد نقط عديدة وضعته 
األوائ��ل  العشرة  عتبة  على 
في العالم، إذ تقدم منتخب 
درجة  عشر  إح��دى  املغرب 
في قائمة التصنيف العاملي 
على  محافظا  القدم،  لكرة 
العربية  املنتخبات  ص��دارة 
واإلف��ري��ق��ي��ة، ف���ي ح���ني لم 

ي��ف��ل��ح م��ن��ت��خ��ب األرج��ن��ت��ني، 
ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب م���ون���دي���ال ق���ط���ر، م���ن ت��ص��در 

تصنيف »فيفا«.
وكان »أسود األطلس« وصلوا إلى نصف نهائي 
الترتيبية  امل���ب���اراة  وخ��س��روا  ق��ط��ر  م��ون��دي��ال 
باملركز  وحلوا  رد،  دون  بهدفني  كرواتيا  أم��ام 
الرابع في إجناز غير مسبوق للكرة اإلفريقية 
مركز  أفضل  ثاني  إل��ى  به  ليصلوا  والعربية، 

عاملي في تاريخ الكرة املغربية. 
واعتبر »أسود األطلس« أفضل فريق كرة قدم 
العاشرة  املرتبة  احتل  ،عندما  إفريقي  وطني 
 ،1998 أبريل  العاملي في  في تصنيف »فيفا« 
يصنفه  ال��ت��اري��خ  ف��ي  إف��ري��ق��ي  منتخب  ك���أول 
االحتاد الدولي ضمن أفضل عشرة منتخبات 
وطنية لكرة القدم في العالم. كما أنه املنتخب 
اإلف��ري��ق��ي ال��وح��ي��د ف��ي ال��ت��اري��خ ال���ذي احتل 
العاملية قاريا لثالث  صدارة تصنيفات »فيفا« 
سنوات متتالية، من قبل االحتاد الدولي لكرة 

القدم من 1997 إلى 1999.
ي��ت��س��اءل ال��ع��دي��د م��ن محبي ك���رة ال��ق��دم عن 
القدم  لكرة  ال��دول��ي  االحت���اد  حساب  طريقة 
»ف��ي��ف��ا« ل��ت��ص��ن��ي��ف امل��ن��ت��خ��ب��ات ال����ذي ي��ص��در 
النقاط  من  العديد  احتساب  يتم  إذ  شهريا، 
سواء  املنتخبات،  جتريها  التي  املباريات  عبر 

على املستوى القاري أو العاملي.

بف�ضل هذه النتائج 

املبهرة ح�ضد املنتخب 

املغربي ر�ضيدا كبريا  من 

النقاط ارتقى به  اإىل 

مركز متقدم يف ت�ضنيف 

املنتخبات ال�ضادر عن 

الحتاد الدويل لكرة 

القدم »فيفا«
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كبيرة على  داللة  له  التصنيف  أن  من  الرغم  وعلى 
مستوى املنتخب، إال أنه يعد جانبا مهما من االحتاد 
البطوالت  في  تشارك  التي  الفرق  لتحديد  الدولي 
بطولة  في  يحدث  كما  التصنيف،  حسب  املختلفة 
ال��ع��ال��م  ك���أس  وت��ص��ف��ي��ات  األوروب���ي���ة  األمم  دوري 

وغيرها.
طريقة  ال��رس��م��ي،  موقعها  ع��ب��ر  »ف��ي��ف��ا«،  ون��ش��رت 
اح��ت��س��اب ت��ص��ن��ي��ف امل��ن��ت��خ��ب��ات، ح��ي��ث أك����دت في 
بدايته، أن املبدأ الرئيسي لهذه احلسابات، هو أن 
كل فريق يقدم أداء جيدا في عالم كرة القدم، ينال 

نقاطا متكنه من التقدم على التصنيف العاملي.
ويتم حتديد العدد اإلجمالي من النقاط التي يفوز 
بإضافة  وذل��ك  سنوات،   4 م��دى  على  املنتخب  بها 
متوسط عدد النقاط التي نالها من املباريات، خالل 
التي  النقاط  إليها متوسط عدد  آخر عام، مضافا 
نالها من املباريات، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل 

آخر عام.

طريقة ح�شاب نقاط املنتخبات: 

5 نقاط كجزاء للمباراة الودية خارج تواريخ »فيفا«
10 نقاط للمباراة الودية في تواريخ »فيفا«

كأس  وتصفيات  القارية  التصفيات  في  نقطة   25
العالم

األمم  ك��أس  مثل  القارية  النهائيات  ف��ي  نقطة   35
اإلفريقية حتى الدور ثمن النهائي

40 نقطة في النهائيات القارية بداية من الدور ربع 
النهائي.

50 نقطة في نهائيات كأس العالم حتى الدور ثمن 
النهائي »دور املجموعات«.

ربع  ال��دور  العالم من  ك��أس  نهائيات  60 نقطة في 
النهائي.
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غري  باخلطوة  املغرب  �ضيدات  ــاز  اإجن »كــاف«،  و�ضف 

امل�ضبوقة يف بلد يتنف�س الكرة واأكد اأن املنتخب املغربي 

لن يتوقف عند التاأهل لكاأ�س العامل

املغربي  للمنتخب  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ت��أه��ل  ش��ك��ل 
مونديال  نهائيات  إل��ى  ال��ق��دم  ل��ك��رة  النسوي 
بني  مشترك  بشكل  تنظيمها  امل��ق��رر   ،2023
وتتويجا  نوعية  طفرة  ونيوزيلندا،  أستراليا 
على  احملققة  املغربية  الرياضية  ل��إلجن��ازات 
عامة،  بصفة  واإلفريقي  العربي  الصعيدين 
القدم  ك��رة  تشهدها  ال��ت��ي  للصحوة  وت��أك��ي��دا 

املغربية على وجه اخلصوص.
للعناصر  ال��ت��اري��خ��ي  االجن�����از  ه����ذا  وي���أت���ى 
املغربي  املنتخب  تأهل  ضمان  بعد  الوطنية 
إفريقيا  أمم  كأس  نهائي  نصف  إلى  النسوي 
للسيدات، عقب فوزه على نظيره البوتسواني 
نهائي  رب��ع  برسم  مباراة  في  لواحد،  بهدفني 
املسابقة القارية. وبوصوله إلى املربع الذهبي 
املشاركة  تذكرة  وحجز   ، إفريقيا  أمم  لكأس 
املنتخب  يكون  املقبل،  املونديال  نهائيات  إلى 
استثنائيني  رقمني  حقق  قد  النسوي  املغربي 
ف��ي ت��اري��خ ك���رة ال��ق��دم ، وك���ذا ت��دوي��ن اسمه 
جديدة  وكتابة صفحة  العريقة  األندية  ضمن 
في السجل الذهبي لكرة القدم املغربية كأول 
منتخب عربي يحقق هذا االجناز الكروي غير 

املسبوق. 
ووص�����ف »ك������اف«، إجن�����از س���ي���دات امل���غ���رب، 
باخلطوة غير املسبوقة في بلد يتنفس الكرة. 
وأكد أن املنتخب املغربي لن يتوقف عند التأهل 

النسوي  املنتخب  تأهل  ويندرج  العالم،  لكأس 
سياق حتول  العالم ضمن  كأس  نهائيات  إلى 
تأهل  إذ  النسوية،  القدم  كرة  لعبة  في  جديد 
املنتخب املغربي النسوي ألقل من 17 سنة، في 
إجناز غير مسبوق، إلى نهائيات كأس العالم 

لهذه الفئة بالهند في أكتوبر املاضي. 
وحسم االحتاد الدولي لكرة القدم ، في مستوى 
املنتخبات املشاركة في املونديال النسوي الذي 
ون��ي��وزي��الن��دا  اس��ت��رال��ي��ا  ب��ني  مناصفة  سيقام 
سنة 2023. إذ ستشارك لبؤات األطلس في 
املونديال القادم، ألول مرة في تاريخه، بعدما 
احتل رتبة الوصافة وراء منتخب إناث جنوب 
إفريقيا  كأس  منافسات  بلقب  الفائز  إفريقيا 
نظمت  وال��ت��ي  ال��ن��س��وي��ة،  للمنتخبات  ل���ألمم 

نهائياتها باملغرب. 
وكانت »فيفا« قد كشفت عن التصنيف اجلديد 
حافظت  حيث  العاملية،  النسوية  للمنتخبات 
لبؤات األطلس على رتبتهن 76 عامليا، الثانية 

عربيا وراء إناث األردن.
إن��اث،  العالم  ك��أس  نهائيات  ق��رع��ة  وأوق��ع��ت 
املنتخب املغربي في مجموعة تضم منتخبات 
أن  وأكيد  وكولومبيا.  اجلنوبية  وكوريا  أملانيا 
تكون سهلة  لن  غ��زالن شباك،  زميالت  مهمة 
القرعة  تعرفن على منافساتهن، عقب  بعدما 
التي أجريت مبدينة أوكالند بدولة نيوزيلندا.

املنتخب املغربي 
النسـوي..

أول منتخب عربي
 في مونديال السيدات
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للمرتبة  واحمل��ت��ل  اإلي��ران��ي  املنتخب  على 
السادسة عامليا.

املنتخب  ال���دول���ي مب����درب  ون����وه االحت����اد 
الوحيد  باعتباره  الدكيك،  هشام  املغربي 
في العالم الذي حضر ثالث كؤوس عاملية 
جهته  م��ن  واح���د.  منتخب  رف��ق��ة  متتالية 
أوض���ح امل���درب ال��وط��ن��ي أن ف���وزي لقجع 

ه�ضام  املغربي  املنتخب  مبــدرب  الــدويل  الحتــاد  نوه 

الدكيك باعتباره الوحيد يف العامل الذي ح�ضر ثالث 

كوؤو�س عاملية متتالية رفقة منتخب واحد

داخل  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  حقق 
القاعة، قفزة كبرى في عوالم هذه اللعبة، 
في  ال��راب��ع��ة عشر  ال��رت��ب��ة  يحتل  وأص��ب��ح 
حل  كما  للمنتخبات.  الشهري  التصنيف 
على  م��ت��ق��دم��ا  ق���اري���ا،  األول  امل���رك���ز  ف���ي 
مبجموع  ع��امل��ي��ا(   32( امل��ص��ري  املنتخب 
1187 نقطة واملنتخب الليبي )41 عامليا( 
م��وق��ع  ب��ح��س��ب  ن��ق��ط��ة،   1095 ب��رص��ي��د 
طرف  م��ن  ب��ه  املعترف  العاملي  التصنيف 

االحتاد الدولي لكرة القدم.
تاريخيا  إجن���ازا  الوطني  املنتخب  وحقق 
بتأهله ألول مرة إلى دور ثمن نهاية كأس 
بليتوانيا  القاعة  داخل  القدم  لكرة  العالم 

املنتخب  أحرز  كما  له.  مشاركة  ثالث  في 
فوزه  بعد  القارية،  البطولة  لقب  الوطني 
ب��أرب��ع��ة أه��داف  ع��ل��ى  املنتخب اإلي��ران��ي 
أجريت  التي  النهائية  املباراة  في  لثالثة، 
ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ت��ي��الن��دي��ة ب��ان��ك��وك. وجن��ح 
ف��ي حت��ق��ي��ق مجموعة  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
م��ن األرق���ام م��ن أب��رزه��ا ال��ف��وز ألول مرة 

املنتخب املغربي لكرة القدم داخـــــــــل القاعة األول إفريقيا وعربيا 
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رئيس اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
ه��ذا اإلجن���از. مشيرا  ف��ي  كبير  ل��ه فضل 
الالعبني،  من  جدا  قريب  األخير  أن  إلى 
التي  ف��ي اإلجن����ازات  الفضل  إل��ي��ه  وي��ع��ود 
ال��ف��ت��رة  خ���الل  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  حققها 
امل��اض��ي��ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة ف��ي ال��ت��ت��وي��ج بكأس 
العرب األخيرة، وأيضا كأس أمم إفريقيا، 
وامل���ش���ارك���ة اجل���ي���دة ف���ي ن��ه��ائ��ي��ات ك��أس 

العالم.
وجن��ح��ت اجل��ام��ع��ة ف���ي ت��أم��ني م��ب��اري��ات 
واألرجنتيني  البرازيلي  املنتخب  ودية ضد 
وهما املنتخبان األقوى في العالم. كما أن 
املنتخب املغربي لكرة القدم داخل القاعة 
جنح في بلوغ املركز التاسع عامليا، بعدما 
ك���ان ف���ي ال��س��اب��ق خ����ارج ت��ص��ن��ي��ف 100 

منتخب.
تغيير  على  اجلامعة  شجعت  النتائج  هذه 
بلوغ  ره��ان  وضعت  إذ  املنتخب،  أه���داف 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي امل���رب���ع ال��ذه��ب��ي في 
يستعد  الذي  األمر  وهو  املقبل،  املونديال 
ال��ه��دف أي��ض��ا لم  ل��ه م��ن��ذ اآلن. ك��م��ا أن 
بل  األول،  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ي��ق��ت��ص��ر  ي��ع��د 
تهييئ  أج��ل  من  صغرى  منتخبات  تكوين 
اخللف، وأيضا االنتشار املوسع لهذا النوع 
تعمل  مهمة،  ج��د  أم��ور  وكلها  ال��ري��اض��ي، 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى وض���ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة عمل 
اإلدارة  مع  املشروع،  هذا  إجناح  أجل  من 

الوطنية. التقنية 

املنتخب املغربي لكرة القدم داخـــــــــل القاعة األول إفريقيا وعربيا 
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في  لقجع  أوض���ح  مناسبة  م��ن  أك��ث��ر  ف��ي 
اجلامعة  أن  امل��ن��ت��خ��ب،  بعثة  إل��ى  ح��دي��ث��ه 
بصدد اتخاذ العديد من اإلجراءات للرفع 
من مستوى كرة القدم الشاطئية الوطنية، 
مشددا على ضرورة برمجة بطولة وطنية، 
املقبل،  يناير  شهر  من  بداية  من شطرين 
املمارسني  قاعدة  توسيع  على  العمل  مع 

بعثة  اإىل  حديثه  يف  لقجع  اأو�ــضــح  منا�ضبة  من  اأكــرث  يف 

الإجراءات  من  العديد  اتخاذ  ب�ضدد  اجلامعة  اأن  املنتخب 

للرفع من م�ضتوى كرة القدم ال�ضاطئية الوطنية

ظل املنتخب املغربي لكرة القدم الشاطئية 
ح��اض��را ب��ق��وة ف��ي امل��رب��ع ال���ق���اري، وف��ي 
قاعدة  يكسر  أن  وك��اد  عربيا،  ال��وص��اف��ة 
لوال  اإلفريقية  للريادة  السنغال  احتكار 
الوطني  الفريق  واجه  الذي  العاثر  احلظ 
ف��ي ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي أمم إف��ري��ق��ي��ا امل��ق��ام��ة 
األخ���ي���رة ب��امل��وزم��ب��ي��ق. ع��ل��م��ا أن ال��ف��ري��ق 
املستضيف  البلد  ه��زم  من  متكن  املغربي 
امل��وزم��ب��ي��ق م��ح��ت��ال ب��ذل��ك امل��رك��ز ال��ث��ال��ث 
على  حيث حصل  إفريقيا،  أمم  كأس  في 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ب��رون��زي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 
التأهل  حتقيق  في  فشل  بعدما  التوالي، 
أمام  الهزمية  إث��ر  العالم  ك��أس  لنهائيات 

املنتخب املصري في نصف النهائي.
وي��ح��ت��ل امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ل���ك���رة ال��ق��دم 
الشاطئية الرتبة 16 عامليا، ما دفع فوزي 
املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ل��ق��ج��ع، 
ل��ك��رة ال��ق��دم، ب��إح��داث ت��غ��ي��ي��رات ج��دي��دة 
تروم تطوير أداء هذا املنتخب حتى يتسلق 

أعلى املراتب. 

املنتخب الشاطئي الثاني عربيا وإفريقيا 
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واالعتماد على الكفاءة واملهنية.
أن اجل��ام��ع��ة، ستعمل  ل��ق��ج��ع،  أب���رز  ك��م��ا 
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ج��م��ي��ع اإلم��ك��ان��ي��ات امل��ادي��ة 
وال��ل��وج��ي��س��ت��ك��ي��ة، خل���ل���ق ب���ط���ول���ة ق��وي��ة 
احمللية،  السلطات  مع  بتنسيق  وتنافسية، 
شواطئ  على  يتوفر  املغرب  أن  خصوصا 
الكروي  ال��ن��وع  ه��ذا  إش��ع��اع  ف��ي  ستساهم 
م��ح��ل��ي��ا، داع���ي���ا ال��ع��ص��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ك��رة 
القدم املتنوعة تشتغل على جانب البنيات 
التحتية لكرة القدم الشاطئية، واستفادت 
امللكية  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ك��ب��رى  امل��ش��اري��ع  م��ن 
أعطيت  أنه  كاشفا  القدم،  لكرة  املغربية 
مالعب  ع��ش��رة  تشييد  أش��غ��ال  ان��ط��الق��ة 
خ��اص��ة ب��ك��رة ال���ق���دم ال��ش��اط��ئ��ي��ة، مب��دن 
الداخلة، والعيون، وسيدي إفني، وأكادير، 
والسعيدية،  ووج��دة،  ومرتيل،  واجلديدة، 

وخريبكة، واحلاجب ومدن أخرى.
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جدال  أث��ارت  النهائية  امل��ب��اراة  أن  صحيح 
اختيار  بسبب  املصري  الشارع  في  واسعا 
املغرب الحتضان النهائي، وهو أمر لم يكن 
معتادا في الغالب، بسبب طبيعة البطولة، 
تقتضي  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التاريخية  وصيغتها 

اأكد الوداد هيمنة الأندية املغربية على امل�ضابقتني القاريتني 

كاأ�س  بلقب  توج  قد  بركان  نه�ضة  كان  بعدما  املو�ضم  لهذا 

الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يف الأ�ضبوع ذاته

أبطال  ل���دوري  بطال  املغربي  ال���وداد  ت��وج 
في  الثالثة  للمرة  القدم  ك��رة  في  إفريقيا 
ت���اري���خ���ه، واض���ع���ا ح����دا ل��ه��ي��م��ن��ة األه��ل��ي 
رقم  لتحطيم  يسعى  ك��ان  ال��ذي  امل��ص��ري، 
اللقب  ي��ح��رز  ف��ري��ق  أول  ويصبح  قياسي 
له  ك��ان  ال���وداد  لكن  م��رات متتالية،  ث��الث 
لصفر  بهدفني  عليه  ف��از  ح��ني  آخ��ر  رأي 
ملعب  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  ف���ي  ون��ت��ي��ج��ة،  أداء 
امل���رك���ب ال��ري��اض��ي م��ح��م��د اخل���ام���س في 
من  م��اي  شهر  نهاية  ف��ي  البيضاء،  ال��دار 

العام اجلاري.

على  املغربية  األن��دي��ة  هيمنة  ال���وداد  أك��د 
بعدما  املوسم،  لهذا  القاريتني  املسابقتني 
ك���ان ن��ه��ض��ة ب��رك��ان ق��د ت���وج ب��ل��ق��ب ك��أس 
في  ال��ق��دم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 

األسبوع ذاته.

الوداد يتربع على عرش أبطال إفريقيا 

84alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 



مرحلتني،  على  الفرق  مواجهات  إج��راء 
ذهابا وإيابا.

وال��وداد  الترجي  مباراة  تداعيات  كانت 
في نهائي كأس عصبة األبطال اإلفريقية 
تفكير  وراء  رادس،  ملعب  على  الشهير 
النهائية  املباراة  تنظيم  في  »كاف«  هيئة 
في ملعب واحد وفي مباراة فاصلة. لهذا 
النهائي  اح��ت��ض��ان  امل��غ��رب ره���ان  ك��س��ب 

ومعه اللقب عن جدارة واستحقاق.
ورغ���م أن م��ل��ع��ب م��ح��م��د اخل��ام��س ك��ان 
ف���أل خ��ي��ر ع��ل��ى امل��ص��ري��ني، ح��ني حقق 
كايزر  على  بالفوز  العاشر،  لقبه  األهلي 
إال  املغرب،  في  إفريقي  اجلنوب  تشيفز 
توج  م��رة تسلم اجل��رة، حيث  أن��ه ما كل 
فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بلقب 
دوري أبطال إفريقيا، على حساب نظيره 

األهلي املصري، بهدفني نظيفني.
وقد أنهى فريق الوداد البيضاوي، تفاصيل 
اإلف��ري��ق��ي،  النهائي  م��ن  األول���ى  اجل��ول��ة 
زهير  املهاجم  توقيع  من  بهدف  متفوقا 
الودادي  املهاجم  يكرر  أن  قبل  املترجي، 
ذاته مشهد التألق ويضاعف الغلة بهدف 
أربكت كل  الثانية،  بداية اجلولة  ثان مع 
حسابات املدرب اجلنوب إفريقي بيتسو 

موسيماني.
 5 ب�  املغربي  البيضاوي  الوداد  نادي  فاز 
اإلفريقية،  املنافسات  في  فقط  ألقاب 
دوري  مسابقة  ف��ي  أل��ق��اب   3 بينهم  م��ن 
و2017   1992 أع���وام  أفريقيا  أب��ط��ال 
وبطوالت  أل��ق��اب  ميتلك  لكنه  و2022، 
أخرى على الصعيد اإلقليمي مثل بطولة 
ك���أس اآلف���روآس���ي���وي���ة وك����أس إف��ري��ق��ي��ا 

الشمالية وغيرها.
وباإلضافة إلى تتويج الوداد بلقب دوري 
و2017   1992 أع���وام  إفريقيا  أب��ط��ال 
ب��ك��أس  أي���ض���ا  ال���ف���ري���ق  ت����وج  و2022، 
ال���ك���ؤوس اإلف��ري��ق��ي��ة م���رة واح�����دة ع��ام 
مرة  اإلفريقي  السوبر  وكأس   ،)2002(

واحدة عام 2018.
ويعتبر جمهور الوداد بطولة دوري أبطال 
إفريقيا التي توج بها على حساب األهلي 
2017 ه��ي األه���م، حيث  امل��ص��ري ع��ام 
بعد سنوات  الواجهة  إلى  النادي  أعادت 
الصعيد  ع��ل��ى  وال��ن��س��ي��ان  امل��ع��ان��اة  م���ن 

القاري.
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قبل  اسمه  تدوين  بعد  األبطال،  دوري  خلف 
عامني، علما أن الفريق بلغ نهائي 2019 في 
أمام  يخسر  أن  قبل  القارية  مشاركاته  أولى 

الزمالك املصري بركالت الترجيح.
وكان الكوكب املراكشي أول املتوجني املغاربة 
سنة  القدمي  نظامها  في  القارية  بالبطولة 

الإفريقية  الكونفدرالية  بكاأ�س  املغربي  بركان  نه�ضة  فريق  توج 

اأورلندو  لكرة القدم، عقب تغلبه يف نهائي امل�ضابقة على مناف�ضه 

بريات�س اجلنوب اإفريقي بركالت اجلزاء الرتجيحية

 ك��س��ر ن��ه��ض��ة ب���رك���ان س��ي��ط��رة ف���رق م��ح��ور 
ال����رب����اط ال������دار ال��ب��ي��ض��اء ع��ل��ى ال���ك���ؤوس 
اإلفريقية  القارة  اإلفريقية، ومتكن من غزو 
للمنطقة  وأع����اد  إف��ري��ق��ي��ا،  ب��ك��أس  وال��ظ��ف��ر 

الشرقية هبتها الكروية.  
ت���وج ف��ري��ق ن��ه��ض��ة ب���رك���ان امل��غ��رب��ي ب��ك��أس 
عقب  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
امل��س��اب��ق��ة ع��ل��ى منافسه  ن��ه��ائ��ي  ت��غ��ل��ب��ه ف��ي 
بركالت  إفريقي  اجلنوب  بيراتس  أورالن��دو 

الترجيحية.  اجلزاء 
نهضة  فيها  يرفع  التي  الثانية  امل��رة  وه��ذه 
ب���رك���ان ك����أس ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة ب��ع��د األول����ى 

على  النهائي  ف��ي  تغلب  عندما   2020 ع��ام 
بيراميدز املصري بهدف دون مقابل.

خلف نهضة بركان املغربي الرجاء البيضاوي 
ف���ي ال���ف���وز ب��ل��ق��ب م��س��اب��ق��ة ك����أس االحت����اد 
اإلفريقي لكرة القدم، وهو اللقب الثاني في 
األهمية  حيث  من  الثانية  القارية  املسابقة 

نهضة بركان يتوج بطل كأس الكونفدرالية اإلفريقية
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منصات  على  ب��ع��ده  م��ن  ث��م صعد   ،1996
و2018   2003( ال��رج��اء  أن��دي��ة  ال��ت��ت��وي��ج 
 ،)2005( امل��ل��ك��ي  واجل���ي���ش  و2021(، 
والفتح الرباطي )2010(، واملغرب الفاسي 
)2011( ونهضة بركان )-2020 2022(.

ب��ع��د تتويجه  ب��رك��ان  ن��ه��ض��ة  ض��م��ن ف��ري��ق 
بلقب كأس الكونفدرالية، مبلغا ماليا يقدر 
بحوالي مليون و250 ألف دوالر، على شكل 
لكرة  اإلفريقي  االحت��اد  طرف  من  مكافأة 
القدم، حسب ما هو متعارف عليه في سلم 
البرتقالي  النادي  حصل  كما  التتويجات. 
للعبة،  ال��ق��اري  االحت��اد  منحة  إل��ى  إضافة 
عن  عبارة  سنتيم،  مليون   100 مبلغ  على 
ت��رص��ده��ا اجل��ام��ع��ة امللكية  ج��ائ��زة م��ال��ي��ة 
امل��غ��رب��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم ل��ألن��دي��ة امل��غ��رب��ي��ة 

املتوجة بالكؤوس اإلفريقية. 
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جدة  احت��اد  على  االنتصار  عقب  أمريكي 
العربية  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ف��ي  ال��س��ع��ودي، 
الذي حمل اسم: »كأس محمد السادس«.

اجل��ائ��زة  بتحقيق  آم��ال��ه  ال��رج��اء  وأح��ي��ى 
امل���ال���ي���ة ال��ض��خ��م��ة، ال���ت���ي س��اه��م��ت في 
امتصاص اجلزء األكبر من ديونه، خاصة 
وأنه كان يعول على اللقب العربي لضرب 

سرب عصافير بحجر واحد. 

بهذه  يفوز  مغربي  فريق  ثــاين  الريا�ضي  الــرجــاء  يعد 

 1989 لدورة  بطال  توج  الذي  الــوداد  فريق  بعد  البطولة 

عقب تغلبه يف النهاية على نادي الهالل ال�ضعودي

كأس  بلقب  الرياضي  ال��رج��اء  فريق  ت��وج 
العرب لألندية لكرة القدم بعد الفوز على 
االحتاد السعودي بضربات الترجيح عقب 
التعادل في مباراة مثيرة ومتقلبة األطوار 
في العاصمة الرباط. وبهذا الفوز يتمكن 
العربي  اللقب  حيازة  من  املغربي  الفريق 
للمرة الثانية في تاريخه بعد أن ناله سنة 

2006 حني هزم إينبي املصري. 
وتأهل الرجاء الرياضي إلى نهائي البطولة 
اإلسماعيلي  ن��ادي  حساب  على  العربية 
فيما   ،)3-0 وإيابا   0-1 )ذهابا  املصري 
ال���دور ذات��ه  ال��س��ع��ودي  بلغ فريق االحت���اد 
بتعادله  ال��س��ع��ودي  الشباب  ح��س��اب  على 

2-2 ذهابا وفوزه إيابا )2-1(.
ثاني فريق مغربي  الرياضي  الرجاء  ويعد 
يفوز بهذه البطولة بعد فريق الوداد الذي 
في  تغلبه  عقب   ،1989 ل��دورة  بطال  توج 
 3-1 السعودي  الهالل  نادي  على  النهاية 

مبلعب احلارثي مبدينة مراكش.
لم يفز الرجاء بالكأس فقط بل فاز أيضا 
ب��ج��ائ��زة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 6 م��الي��ني دوالر 

الرجاء البيضاوي يعلن نفسه زعيما للعرب
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ع��ق��ب ت��ت��وي��ج ال��رج��اء ال��ري��اض��ي أج��رى 
امللك محمد السادس، مكاملة هاتفية مع 
ومدرب  األندلسي،  رشيد  النادي  رئيس 
اخلضر  وعميد  الشابي  لسعد  الفريق 
لهم فيها عن أحر  الزنيتي، أعرب  أنس 
محمد  كأس  بلقب  التتويج  بعد  تهانئه، 
ال���س���ادس ل��ألن��دي��ة ال��ع��رب��ي��ة األب���ط���ال. 
وخالل هذه املكاملة الهاتفية، كلف امللك 
وامل��درب  النادي  رئيس  السادس  محمد 
لالعبني  تهنئته  ب��إب��الغ  الفريق  وعميد 
واإلداري،  وال��ط��ب��ي  ال��ت��ق��ن��ي  ول��ل��ط��اق��م 
الهام،  التتويج  بهذا  الفريق  وملشجعي 
الذي يشكل مصدر فخر لكافة اجلمهور 
الرياضي وللشعب املغربي قاطبة والذي 
العتيد  الرجاء  ن��ادي  ري��ادة  ليكرس  جاء 
ع��رب��ي��ا ب��ع��د ت��ت��وي��ج��ه ق��ب��ل ش��ه��ر بلقب 

إفريقي.
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العسكريات 
يكتسحن القارة 

اإلفريقية
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امللكي  اجليش  فريق  س��ي��دات  جنحت 
في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 
على  ت��ف��وق��ه��ن  ب��ع��د  وذاك  األخ����ي����ر، 
اجلنوب  داون���ز  ص��ن  ماميلودي  فريق 
مقابل،  دون  أه���داف  بأربعة  إفريقي 
جمعتهما  التي  النهائية  املباراة  خالل 
بالعاصمة  الله  عبد  م��والي  ملعب  في 

الرباط.
تاريخ  امللكي  اجل��ي��ش  الع��ب��ات  دخ��ل��ت 
لقب  على  بحصولهن  السمراء  القارة 
األول  ال��ل��ق��ب  وه����و  األب����ط����ال،  دوري 
ل��ل��ك��رة ال��ن��س��وي��ة امل��غ��رب��ي��ة ق���اري���ا في 
اللقب  مختلف املسابقات. ويعتبر هذا 
املغربية  للكرة  نوعه  من  األول  القاري 
النسائية عن طريق »الزعيمات«، أمام 
ن���ادي م��ام��ي��ل��ودي س���ان داون����ز، حامل 
أبطال  دوري  من  األولى  النسخة  لقب 
نظمتها  وال���ت���ي  ل��ل��س��ي��دات،  إف��ري��ق��ي��ا 
م��ص��ر ال��ع��ام امل��اض��ي، وخ��رج��ت منها 

العسكريات من املربع الذهبي.
صرحت  امل��ب��اراة،  نهاية  بعد  ومباشرة 
أن  للصحافة،  ح��دي��ث  ف��ي  ال��ب��ط��الت، 
كان  لهن  وتشجيعه  اجلمهور  ح��ض��ور 
أن��ه��ن  وأك����دن  ب��ال��ل��ق��ب،  ف��وزه��ن  وراء 
س��ي��واص��ل��ن ب���دل امل���زي���د م���ن اجل��ه��ود 
على  واحل��ص��ول  اللقب  على  للحفاظ 

ألقاب أخرى.
وه��ن��أ ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي امل��ل��ك محمد 
لكرة  امللكي  اجل��ي��ش  ن���ادي  ال��س��ادس، 
القدم النسوية، بعد تتويجه بلقب دوري 
أبطال إفريقيا للسيدات. وأعرب امللك 
عن أحر التهاني والتبريكات إلى كافة 
م��ك��ون��ات اجل��ي��ش امل��ل��ك��ي ل��ل��س��ي��دات، 
وإداري����ني  وتقنيني  وم��درب��ني  الع��ب��ات 
بدوري  النادي  فوز  مبناسبة  ومحبني، 
أبطال إفريقيا للسيدات لسنة 2022.
لم يتوقف التتويج عند الفريق البطل، 
بل امتد لالعباته حيث حصلت ابتسام 
البطولة  ه��داف��ة  ج��ائ��زة  على  ج��ري��دي 
مباريات،   5 أه��داف خالل   6 برصيد 
جائزة  ال��رم��ش��ي  خديجة  ن��ال��ت  بينما 
أف��ض��ل ح���ارس���ة ف���ي ال��ب��ط��ول��ة، فيما 
جائزة  على  ت��ك��ن��اوت  فاطمة  حصلت 

أفضل العبة في البطولة.
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األبعاد املتعددة 
لإلجناز الرياضي 

املغربي في حوار
 مع الدكتور 

عبد الرزاق العكاري

خلف اإلجناز املتميز للمنتخب 
املغربي في كرة القدم، خالل 

مشاركته في كأس العالم بقطر 
ما بني 22 نونبر و18 دجنبر 
2022، بوصوله ألول مرة في 

تاريخه الكروي للمربع الذهبي 
ومتكنه من إقصاء مبكر ملنتخبات 
قوية، حاالت من الفرح واالنشراح 
داخل األوساط الشعبية املغربية 

والعربية، أججت نقاشا حول 
األسباب الكامنة في هذا التألق 

وكيفية استغالل أفضل لهذا 
التميز من أجل توظيفه في 

تطوير املنظومة الرياضية وكيف 
ميكن أن تتحول الرياضة إلى 

دعامة للتنمية املستدامة للبالد 
بصفة عامة.

في حوارنا مع الدكتور عبد الرزاق 
العكاري، الباحث في املجال 

الرياضي واملدير السابق للمعهد 
امللكي موالي رشيد للرياضات، 

نحاول مقاربة أبعاد هذا اإلجناز 
من وجهة نظر عارف بتضاريس 

املغربية. الرياضة 
أستاذ باحث في املنظمات 

الرياضية مدير املعهد 
للرياضات امللكي 
 موالي رشيد
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توفر  من  لبــد  به  والرتــقــاء  الإجنــاز  هــذا  على  للحفاظ 

وجه  وعلى  ال�شرورية  وامل�شتلزمات  ال�شروط  من  العديد 

اخل�ضو�س من�ضاآت ريا�ضية متعددة الخت�ضا�ضات

ستدخل  جديدة  ووصفات  مصطلحات  وهي 
كيفية  ت���درس  ال��ت��ي  امل��ق��ررات  وت���درج ضمن 
حتقيق اإلجناز الرياضي ذي املستوى العالي 

في الكليات واملعاهد املتخصصة.

❐  م��ا األب��ع��اد امل��ت��ع��ددة ل��ه��ذا اإلجن��از 

ال���ت���اري���خ���ي ال������ذي ح��ق��ق��ه امل��ن��ت��خ��ب 
املثلى  االستفادة  ميكن  وكيف  املغربي، 

منه على شتى األصعدة؟ 
ل��ن��ب��دأ مب��ج��ال االق��ت��ص��اد ال��ري��اض��ي، هناك 
للنتيجة  اإلي��ج��اب��ي  األث��ر  أن  مفادها  نظرية 
في  ومحدودا  قصيرا  عمره  يكون  الرياضية 
الزمان واملكان، أي ال يتعدى بضعة أيام وفي 
أن  تفتأ  ما  حيث  أسبوعني،  األح��وال  أحسن 
تعوض بأحداث أخرى ذات أولوية لدى الرأي 
يجب  املعطى  ه��ذا  وال��دول��ي.  الوطني  ال��ع��ام 
الشأن  تدبير  عن  واملسؤولني  الساسة  على 
ي���أخ���ذوه م��أخ��ذ اجل���د وبعني  ال��ري��اض��ي أن 
رياضية  سياسات  إع��داد  سياق  في  االعتبار 
وأفضل  إيجابي  وتوظيف  البعيد  امل��دى  ذات 

للنتائج الباهرة احملققة.
وللحفاظ على هذا اإلجناز واالرتقاء به، البد 
واملستلزمات  الشروط  من  العديد  توفر  من 
ال��ض��روري��ة، وع��ل��ى وج��ه اخل��ص��وص منشآت 
تستجيب  االخ��ت��ص��اص��ات  م��ت��ع��ددة  ري��اض��ي��ة 
حل��اج��ي��ات م��ت��ع��ددة وم��ت��واف��ق��ة م��ع امل��ع��اي��ي��ر 
احمل������ددة م���ن ق��ب��ل االحت��������ادات ال��ري��اض��ي��ة 
مالية  م��وارد  الثاني  املستوى  وف��ي  ال��دول��ي��ة. 
بشرية  م��وارد  الثالث  املستوى  وعلى  ه��ام��ة، 
ذات  الرياضة  مهن  في  محترفة  كفاءة  ذات 
حكامة  منط  إرساء  وأخيرا  العالي.  املستوى 
الرياضية  احلركة  مكونات  كافة  ل��دى  جيدة 

باملغرب.

❐  ما مفهوم اإلجناز الرياضي؟

ميكن تعريف اإلجناز الرياضي بكونه العملية 
أو  القصوى لشخص  اإلمكانيات  تعكس  التي 
ف��ري��ق ف��ي ن��وع ري��اض��ي م��ح��دد، وف��ي حلظة 
في  يتمظهر  أن  ومي��ك��ن  ت��ط��وره،  م��ن  معينة 
أشكال متعددة، كتحسني الترتيب ملسافات أو 
توقيت أو نتيجة وفي الغالب خالل منافسات 
ري��اض��ي��ة. مل���دة ط��وي��ل��ة ك���ان حت��ق��ي��ق اإلجن���از 
الرياضي يشكل أحد القيم املشكلة للرياضة، 
الشعار  على  مبنية  األوملبية  األلعاب  أليست 

التالي: األعلى، األقوى واألسرع؟

ل���إجن���از  ال�����وص�����ول  ك���ي���ف مي���ك���ن    ❐

الرياضي؟

الرياضي هناك عوامل  إلى اإلجناز  للوصول 
إلى  ت��ؤدي  أن  ميكن  تضافرها  عند  متعددة، 
وف��ي  ال��ع��ال��ي.  امل��س��ت��وى  حتقيق اإلجن���از ذي 
الغالب يتم التأكيد على العوامل الفيزيولوجية 
البيولوجية  ال��ق��درات  اخلصوص  وج��ه  وعلى 
والعوامل  للحركات،  والتنسيقية  والطاقية 
العامل  وهناك  التكتيكية،  والعوامل  التقنية 
الذهني الذي يعكس حاليا احملور الذي يسعى 
كل املدربني إلى التمكن من حيثياته وتوظيفه 
بشكل بساعد في خلق محفزات داخلية قوية 
وهناك  الصعاب.  للرياضي متكنه من جتاوز 
وتطبيق  تبني  في  يتجلى  الذي  القيمي  البعد 
الفريق  ك��روح  مشتركة،  لقيم  املنتخب  أف��راد 
والتآزر واالنضباط والتعاون... باإلضافة إلى 
العامل  ونقصد  أهمية  تقل  ال  أخ��رى  عوامل 

الطبي واالجتماعي والبيئي.

❐ ك��ي��ف اس��ت��ط��اع امل���درب امل��غ��رب��ي، في 

ظ���رف وج��ي��ز وق��ي��اس��ي ال ي��ت��ع��دى 82 
م��درب  ع��ن  م��وروث��ة  ي��وم��ا ومبجموعة 
سابق، أن يحقق هذا اإلجناز التاريخي 

املتميز؟

ال��ع��دي��د م��ن احمل��ل��ل��ني أش����اروا ورك����زوا على 

ع��ام��ل��ني أس��اس��ي��ني اع��ت��م��ده��م��ا امل����درب في 
تقوية  على  التركيز  وهما  السحرية  وصفته 
الوطني،  فالناخب  والقيمي،  الذهني  العامل 
وليد الركراكي، في مؤمتراته الصحافية التي 
تعقد قبل وبعيد كل مباراة، خالف املألوف لدى 
التذكير  في  يستفيضون  الذين  املدربني  جل 
باخلطط التكتيكية، إذ فضل ترداد الوصفات 
التالية: النية، سير سير، لي يتساهل يدخل، 
برضا  كيتقاتلو،  ال��دراري  منحلموش،  عالش 
وترجع.  العارضة  في  الكرة تضرب  الوالدين 

األبعاد األخرى لإلجناز الرياضي 
وانعكاساتها على املشهد الرياضي املغربي 
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واالعتزاز في املجتمع.

❐  هل هناك أبعاد أخرى؟

البعد األول للثقافة يكمن في استغالل أفضل 
للحدث املميز من أجل ترسيخ حقيقي لثقافة 
رياضية، مبعنى أن ال تكون ممارسة عرضانية 
إلى  تتحول  أن  يجب  م��ا  ب��ق��در  ومناسباتية 
خالل  من  املغربي،  للمواطن  اعتيادي  سلوك 
ت��أك��ي��د ف��ع��ل��ي حل���ق امل����واط����ن ف���ي مم��ارس��ة 
الرياضة، مما يستدعي لزاما توفير الشروط 
املنشآت  دائ��رة  توسيع  عبر  لذلك  الضرورية 
الرياضية وكذلك الفضاءات العمومية، يوازيه 
توسيع  تتوخى  هادفة  وبرامج  مناسب  تأطير 
قاعدة ممارسة الرياضة حتى ال تصبح حكرا 
فقط على من يتوفر على اإلمكانيات املادية. 
ك��أس  حملته  ال���ذي  البليغ  ال���درس  أن  ذل��ك 
العالم أن تشكيلة املنتخب الوطني تنحدر من 
وبفضل  األمّرين  وعانت  متواضعة  جد  أسر 
ال��ري��اض��ة اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ن��ف��ل��ت م���ن رب��ق��ة 
امل��دق��ع، وب��ال��ت��ال��ي ف��امل��واه��ب م��وج��ودة  الفقر 
النائية  في األحياء الشعبية والقرى واملناطق 
املعزولة وحتتاج فقط ملن يكتشفها ويرعاها.

العارمة التي خلفها الإجناز الريا�ضي جددت  الفرحة 

امل�ضروع  يف  الريا�ضة  توظيف  كيفية  عــن  احلــديــث 

التنموي اجلديد

❐  وعلى املستوى االجتماعي؟

الفرحة العارمة التي خلفها اإلجناز الرياضي 
جددت احلديث عن كيفية توظيف الرياضة في 
املشروع التنموي اجلديد. فالرياضة، بالنظر 
في  االستثنائية  القدرة  لها  اجلاذبي،  لبعدها 
وتعبئة  االخ��ت��الف��ات  وجت���اوز  ال��ن��اس،  جتميع 
لقيم  إلى محفز  لتحويلها  اإليجابية  الطاقات 
تعد  كما  املجتمع.  داخ��ل  واإلخ���اء  التضامن 
األساسية،  القيم  من  للعديد  مشعا  مصدرا 
الفريق.  وروح  والتضامن  وال��ت��آزر  كالتعاون 

قيم ما أحوجنا إليها في ظل هذه الظروف.
األدوار  ب��ك��ث��ي��ر  ال���ري���اض���ة جت������اوزت  ال���ي���وم 
والتسلية  كالترفيه  ب��ه��ا،  املنوطة  التقليدية 
حاضرة  أصبحت  بل  احل��ر،  الوقت  ومتضية 
أساسية  كحلقة  التربوية،  البرامج  في  بقوة 
املخططات  وفي  الطفل  تكوين  في  وضرورية 
التنموية بغية تكوين جيل قوي بدنيا وفكريا، 
إدم��اج  آل��ي��ات  ك��إح��دى  للرياضة  ينظر  وب���دأ 
وت��ن��ش��ئ��ة ال��ش��ب��اب وج��ع��ل��ه م��واط��ن��ا ص��احل��ا 
التنموية  املشاريع  في  تفاؤلية  بكل  منخرطا 

للمجتمع.

أب����ع����اد س��ي��اس��ي��ة  أي����ض����ا،  ه����ن����اك،    ❐

ودبلوماسية..

اليوم  يعيش  املغرب  أن  أحد  على  خاف  غير 
من  االن��ت��ق��ال  منه  تستدعي  مفصلية  حلظة 
تقعيد  على  العمل  إلى  النوايا  إعالن  مرحلة 

ومندمجة  طموحة  الستراتيجية  أسس صلبة 
على  التوفر  عبر  لزاما  مير  وهذا  وشمولية. 
رؤية واضحة ومتقاسمة، وأفق طموح ملستقبل 
ل��ت��ك��ون أداة ف���ي خ��دم��ة أه���داف  ال��ري��اض��ة 
في  الرياضية،  الدبلوماسية  وتعد  التنمية. 
الوقت احلاضر، رهانا استراتيجيا ذا أهمية 
توجهاتها  ب��اخ��ت��الف  ل��ل��دول،  بالنسبة  بالغة 
األي���دي���ول���وج���ي���ة. وال���غ���اي���ة امل���ت���وخ���اة ض��م��ان 
ال��دائ��رة  وال��ت��واج��د ضمن  ال��دول��ي،  إشعاعها 
صنع  عملية  في  املشاركة  لألطراف  الضيقة 
القرار على الصعيد الدولي. كما أن لها آثارا 
جد هامة تتجاوز احمليط الرياضي، من حيث 
الصورة اجليدة املتشكلة حول الدولة والتأثير 
االجتماعية  القطاعات  باقي  على  اإليجابي 
أن  علما  والثقافية،  والسياسية  واالقتصادية 
املشاركة في املسابقات الرياضية الدولية لها 
تأثيرات متعددة مباشرة وغير مباشرة، والتي 
غالًبا ما تتجاوز مجال الرياضة، وعلى سبيل 
دول��ي،  ح��دث  ف��ي  بأكملها  أم��ة  امل��ث��ال متثيل 
أفضل  إلى  الرياضي  اإلجناز  وبالتالي حتول 
شخص  أو  م��ؤس��س��ة  ب���أي  للتعريف  ط��ري��ق��ة 
االنتماء  أواص���ر  وتقوية  إيجابية،  وبطريقة 
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إلى  يدفعنا  م��ا  وه���ذا  ال��وص��ف.  ه��ذا  عليه 
ال���ق���ول ب���أن مت��غ��رب��ي��ت ه���ي ع��الم��ة خ��اص��ة 
ومخصوصة يستدل بها على من يتحدر من 
مجموعة  على  ويتوفر  الطيبة،  األرض  هذه 
من اخلصائص والصفات التي تؤهله حلمل 

الوشم واالفتخار به.
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن وش��م  ب���د م���ن  أن���ه ال  إال 
إنه  عابرا،  أو  طارئا  وشما  ليس  متغربيت، 
التفاعل  م��ن  طويلة  ل��ق��رون  نهائية  محصلة 
الثقافي بني أجدادنا األمازيغ وباقي الشعوب 
إلى  ال��روم��ان  إل��ى  الفنينقيني  م��ن  املختلفة 
الديانات  آل  من  وغيرهم  املسلمني  العرب 
التي  واألروم���ات  الشعوب  وباقي  السماوية 
واملغرب  وم��راك��ش  األقصى  باملغرب  أسمته 
بات  أن  إل��ى  الطنجية،  وموريتانيا  الكبير 
في  ح��س��اب  أل��ف  لها  ي��ق��ام  مغربية،  مملكة 

مختلف دول املعمور.

و�ضما  لي�س  متغربيت  و�ضم  اأن  على  التاأكيد  من  بد  ل 

من  طويلة  لقرون  نهائية  حم�ضلة  اإنه  عابرا  اأو  طارئا 

التفاعل الثقايف بني اأجدادنا الأمازيغ وباقي ال�ضعوب

يوضح عبد الله بوصوف في مقدمة الكتاب 
هي  متغربيت  »آص���رة  إن  وي��ق��ول  امل��ف��اه��ي��م 
ميكن  مغربي،  جماعي  وذك��اء  ثقافي  إمكان 
أن يفيد في حتصني الهوية وحتيني الروابط 
الوطنية  اللحمة  ب��ن��اء  وإع���ادة  االجتماعية 
كله  ذل��ك  أن  إال  امل��واط��ن،  السلوك  وتدعيم 
ي��وج��ب ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي مت��غ��رب��ي��ت ب��ع��ي��دا عن 
هو  وه��ذا  وي��وج��ب  االن��ب��ه��ار،  أو  االحتفائية 
استعماالتها  في  للتفكير  أوراش  فتح  األهم 
املمكنة، كقوة ناعمة، في الدفاع عن قضايا 

الوطن وحماية الناشئة وبناء املستقبل«.
لفظة  أن  إلى  أيضا  بوصوف  الدكتور  يشير 
من  ت��اري��خ��ا  وتستجمع  تختزل  »مت��غ��رب��ي��ت« 
م��ك��ون��ات  ب��ني مختلف  احل���ض���اري  ال��ت��الق��ح 
ورواف������د ال��ث��ق��اف��ة امل��غ��رب��ي��ة، ف��م��ا ي��الح��ظ 
البعدين  ت��وح��د  فهي  ال��ل��غ��وي،  تركيبها  م��ن 
مع  واح��د،  »تركيب«  في  والعربي  األمازيغي 
ما يتصل بهما من أبعاد حسانية وصنهاجية 
»ذكاء  وذلكم  وإفريقية.  ويهودية  وموريسكية 
مغربي« خالص في القدرة على صهر املتفرق 

في بوتقة املتوحد.

متغربيت.. و�ضم متجذر

 يف التاريخ 

»تبتدئ  الكلمة  تفاصيل  على  بوصوف  يركز 
من  كثير  في  تتكرر  والتي  ب���»ت��ا«،  متغربيت 
التأنيث،  على  للداللة  األمازيغية،  الكلمات 
لتامصلوحت  بالنسبة  األم��ر  هو  كما  متاما 
تكون  أن  نستبعد  وال  وتالسينت،  وتافوغالت 
أن تكون هذه التاء متصلة ب�»تانيت« املتصلة 
اإلسالمية.  قبل  ما  األمازيغية  باالعتقادات 
إلى  اإلش���ارة  إل��ى  ت��دل  هنا  فالتاء  وعموما 
تختم  عندما  م��ا، خصوصا  ش��يء  أو  موضع 
الهدف  يصير  حيث  ثانية،  بتاء  إليه  املشار 
عن  ل��ه  ومت��ي��ي��زا  للوصف  وت��أص��ي��ال  تدقيقا 
غ��ي��ره م��ن ال��وق��ائ��ع وامل��واض��ع وامل��م��ارس��ات. 
نسهم  فإننا  مثال  »تامعلميت«  نقول  فعندما 
إن��ت��اج وش��م/وس��م خالص مل��ن/مل��ا نطلق  ف��ي 

املنتخب يرفع 
مؤشر متغربيت 

في كتابه األخير: »متغربيت محددات الهوية وممكنات القوة 
الناعمة« يتناول املؤرخ واملفكر املغربي الدكتور عبد الله بوصوف، 

ما يعيشه املجتمع املغربي من أفراح مبناسبة اإلجناز الكبير 
للمنتخب الوطني لكرة القدم في املونديال بالدوحة، ويترافع فيه 
بوصوف حول قدرة آصرة متغربيت على توحيد واستجماع مختلف 
احلساسيات الثقافية والهوياتية ضمن إطار تعددي منفتح للعيش 

املشترك والنبوغ املغربي. 
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الديني،  والتعدد  متغربيت  ب��اري��س،  مسجد 
سفراء  متغربيت،  وعبقرية  املغاربة  اليهود 
االبتكار  والهجرة،  املغربية  امل��رأة  متغربيت، 
دروس  الرحم،  صلة  تنتصر  عندما  املغربي، 
اع��ت��دال  احل��س��ن��ي��ة، متغربيت  ال����دروس  م��ن 
ورأسمالنا  الدميوغرافية  فرصتنا  ووسطية، 
الالمادي، متغربيت أساس كل تغيير، مغاربة 
ال��دول��ي  ال��ي��وم  والتنمية،  ومتغربيت  العالم 
وحب  العالم  مغاربة  ومتغربيت،  للمهاجرين 
متغربيت  العاملي،  والبعد  متغربيت  الوطن، 
متغربيت  املؤنث،  بصيغة  التاريخ  واإلب���داع، 
وجماليات متغربيت،  امللحون  والدبلوماسية، 
على  متغربيت  اجل��م��ال��ي،  والبعد  متغربيت 
النموذج  وتسويق  الثقافي  العرض  امل��ائ��دة، 
الناعمة  وال��ق��وة  الثقافي  ال��ع��رض  امل��غ��رب��ي، 

ممكنات القوة الناعمة، متغربيت املستقبل.

الدكتور عبد الله بوصوف، األمني العام 
ملجلس اجلالية املغربية باخلارج

ما مييز املغرب الأبي هو توفره على ممكنات ثرية للقوة الناعمة 

الروافد  واملتعددة  الالنهائية  جغرافياتها  خمتلف  يف  فتمغربيت 

والنتماءات تعد خزانا ثقافيا فائق الأهمية والعتبار

عندما تتحول »متغربيت«

 اإىل م�ضدر اإلهام

لتمغربيت  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة  مم��ك��ن��ات  وع���ن 
ي��وض��ح ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ه ب��وص��وف قائال 
توفره على  األب��ي هو  املغرب  »م��ا مييز  ب��أن 
في  فتمغربيت  الناعمة،  للقوة  ثرية  ممكنات 
وامل��ت��ع��ددة  الالنهائية  جغرافياتها  مختلف 
ت��ع��د خ��زان��ا ثقافيا  ال���رواف���د واالن���ت���م���اءات، 
ف���ائ���ق األه���م���ي���ة واالع����ت����ب����ار، ي��ع��د أس���اس 
هو  واملطلوب  الناعمة،  القوة  ه��ذه  ومنطلق 
لتوظيفه  والتطوير  والتثمني  فيه  االستثمار 
ف��ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة، فليس 
الرصيد  بهذا  االع��ت��زاز  ه��و  فقط  املطلوب 
الضروري  ولكن  جميل،  أمر  وهو  التاريخي، 
منطق  إل��ى  ب��ه  االن��ت��ق��ال  ه��و  واالستراتيجي 
ال���ق���وة ال��ن��اع��م��ة، واس��ت��ع��م��ال��ه ف���ي اجل���ذب 
مصالح  لصالح  والتنافس  والترافع  والتأثير 

الوطن واملواطنني«. 
إن التسامح الديني والنموذج التديني املعتدل 
في  متغربيت  وجماليات  املطبخي  والتنوع 
واحللي  واللباس  واإلن��س��ان  واملجال  املعمار 
ال��ظ��ه��ور، وف��ي االج��ت��م��اع والتضامن  وف��ن��ون 
والفرح واالحتفال والرموز والطقوس، فضال 

والتعدد  وال��ت��اري��خ��ي  احل��ض��اري  العمق  ع��ن 
ميكن  وملهمة،  مهمة  مصادر  كلها  الثقافي، 
الناعمة،  القوة  استراتيجيات  في  توظيفها 
من  الكثير  وكسب  التأييد  من  املزيد  جللب 
املصالح  م��ن  ال��ع��دي��د  وحتقيق  ال��ص��داق��ات، 
فهذه  الدبلوماسية،  واملكاسب  االقتصادية 
االستثمار  ينبغي  التي  األولية  املصادر  هي 

فيها، لتتحول إلى قوة ناعمة.

متغربيت يف قامو�س اأمة 

ف��ي ه��ي وش��م ال  م��ن وج��ه،  أكثر  لتمغربيت 
في  التسامح  ثقافة  وان��ت��م��اء،  ه��وي��ة  ي���زول، 
قيم  متغربيت،  في  الفرح  ثقافة  متغربيت، 
في  احل��ب  ثقافة  متغربيت،  ف��ي  التضامن 
واإلم��ك��ان،  ال��ض��رورة  متغربيت:  متغربيت، 
متغربيت.. اإلع��الم��ي،  وال��ت��راف��ع  متغربيت 

وط��ن��ي��ة وم��واط��ن��ة، مت��غ��رب��ي��ت آل��ي��ة ت��دب��ي��ر، 
مت��غ��رب��ي��ت ك��ن��زن��ا ال��ث��ق��اف��ي، مت��غ��رب��ي��ت في 
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بدعم  لكم  قدم  الملحق  هذا 
: التالية  المؤسسات  من 

98alakhbar.maroc/alakhbar_maroc/www.alakhbar.press.ma 






