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Dans la soirée de mardi, les Lions de l’Atlas ont 
battu l’équipe de la République Démocratique 

du Congo (4-1), en match retour pour les phases 
finales de la Coupe du monde au Qatar 2022.
Aussitôt après la fin du match, le Roi Mohammed 
VI a félicité l’équipe nationale pour sa qualifica-
tion, pendant que les très nombreux fans des 
Lions de l’Atlas, à Tanger, sortaient dans la rue 
pour laisser exploser leur joie. 
Les hommes de Vahid Halilhodzic ont d’abord 

pris l’avantage grâce à Azeddine Ounahi à la 21e 
minute de jeu. La suprématie marocaine se confir-
mera quelques minutes avant la pause (45+7), sur 
une réalisation de Tarik Tissoudali, déjà décisif 
au match aller. La deuxième mi-temps sera une 
copie de la première. Azzedine Ounahi, probable-
ment homme du match, parvient à tripler la mise 
à la 54e minute, avant qu’Achraf Hakimi ne scelle 
le sort du match grâce à un quatrième but à la 69e 
minute. 

Le large de Tanger est le 
théâtre d’un exercice naval 

« Sea Guardian » de l’Organi-
sation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN), auquel participe 
la Marine royale marocaine aux 
côtés de plusieurs pays dont 
l’Espagne, le Portugal et le 
Royaume-Uni. Dans ce cadre, 
des navires militaires ont ac-
costé au port de Tanger pour 
prendre part à cette opération. Il 
s’agit, entre autres, du patrouil-
leur hauturier portugais « PNR Viana do Castelo (P360) » qui 
dirige le groupe opérationnel de l’OTAN, le patrouilleur espagnol 
«ESPS Audaz (P45) » et celui de Royal Navy « HMS Trent (P224)».
L’opération s’articule autour de plusieurs missions, à savoir 
le renforcement des capacités de sûreté maritime, l’aide à la 
connaissance de la situation maritime et le soutien à la lutte 
contre le terrorisme maritime.

Lire en page 3

Ballet diplomatique
entre Washington, TelAviv, Rabat et...Alger 

Tournée de Blinken 

Le Roi Mohammed VI félicite l’équipe 
nationale de football après sa qualification 
pour la Coupe du Monde 2022 

Le large de Tanger 
accueille l’exercice naval 
« Sea Guardian » de l’OTAN
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Après la mise en ser-
vice d’un nouveau 

marché de gros dans la pé-
riphérie de Tanger, l’ancien 
site de Bénimakada sera 
converti en grand centre 
des Arts et de la Culture. 

L’opération d’ouverture 
des plis concernant l’appel 
d’offres pour la sélection 
du modèle à retenir et l’exa-
men des prix proposés, a 
été présidée, dernièrement, 
par le wali de la région Tan-
ger, Tétouan, Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, en pré-
sence des membres d’une 
commission ad hoc, repré-
sentant l’Agence pour la 
promotion et le dévelop-
pement du Nord (APDN), la 
wilaya, le Conseil régional 
de Tanger-Tétouan-Al Ho-
ceima, l’Agence urbaine de 
Tanger, le Conseil régional 

Tanger se prépare, 
dès à présent, à ac-
cueillir, du 8 au 10 

juin prochain, le Forum des 
zones industrielles, dans 
sa troisième édition, sous le 
thème « L’importance des 
zones industrielles dans 
le développement national 
à la lumière des change-
ments économiques mon-
diaux ».

Cette rencontre d’en-
vergure est  initiée, sous 
le Haut patronage de SM 
le Roi Mohammed VI, par 
l’Organisation arabe du 
développement industriel, 
de normalisation et des 
mines (OADIM), relevant de 
la Ligue des Etats arabes, 

des investisseurs maro-
cains et arabes dans les 
différents secteurs.

Selon le directeur général 
de l’OADIM, Adil Sakr, les 
rencontres qui s’assignent 
pour principaux objectifs de 
renforcer les opportunités 
d’investissement dans les 
pays arabes,  se dérouleront  
à l’origine des perturbations 
importantes dans tous les 
domaines. Il a fait part que 
la continuité de l’activité in-
dustrielle locale est le prin-
cipal garant de la sécurité 
des chaînes d’approvision-
nement en biens et produits 
de consommation. 

M. Sakr a tenu à rappe-
ler l’importance du rôle 

lée à l’heure de l’ouverture 
des plis, ce projet devant 
couvrir une superficie glo-
bale de 5,3 hectares, sera 
composé, entre autres, 
d’un hall d’expositions, un 
ciné-club, des lieux de spec-
tacles, une zone de jeux de 
cirque, des locaux culturels, 
pédagogiques, artistiques 
et de réunions, des ves-
tiaires et des dépendances 
administratives.

dont celle de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma, qui est orientée vers 
les secteurs émergents et 
métiers mondiaux.

La région du Nord, en 
particulier Tanger, dispose 
d’une longue expérience 
dans le domaine des zones 
industrielles ayant joué en 
faveur de l’implantation 
d’un grand nombre de 
groupes internationaux sur 
leur territoire régional. 

Selon les organisateurs, 
ce troisième forum traitera, 
à l’instar des deux précé-
dentes éditions, d’un sujet 
d’actualité avec la tenue 
des rencontres B2B entre 
des hommes d’affaires et 

réussies dans le dévelop-
pement des zones indus-
trielles et logistiques, dont 
celle de la région de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima, 
qui est orientée vers les 
secteurs émergents et mé-
tiers mondiaux.

Cette région compte à 
son actif une multitude de 
zones (Mghogha, Gzenaya, 
Al Maj, Tanger Free Zon, 
Tanger automotive city, la 
zone industrielle de Martil, 
Tétouan Park et Tétouan 
Shore à Tétouan, M’laleh à 
Larache…) qui permettent 
de booster l’amélioration de 
son positionnement comme 
deuxième pôle industriel du 
Royaume.

de l’ordre des architectes 
et la Conservation du patri-
moine. L’examen des offres 
reçues se serait révélé 
fructueux et, sauf objection 
ou appel à révision, Il ne 
resterait plus donc qu’à re-
mettre l’ordre d’exécution 
à l’entreprise adjudicataire 
pour démarrer les travaux 
nécessaires.

D’une estimation de 60 
millions de dirhams dévoi-

siégeant à Rabat, en parte-
nariat avec le ministère de 
l’Industrie et du Commerce, 
la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services 
de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima (CCIS-
TTA), l’Agence marocaine 
de développement des 
investissements et des 
exportations (AMDIE), de 
Tanger Med Zones et du 
Centre islamique pour le 
développement du com-
merce (CIDC) 

La manifestation consti-
tuera une occasion pour 
faire connaître les expé-
riences réussies dans le 
développement des zones 
industrielles et logistiques, 

des zones industrielles 
afin d’assurer les besoins 
des pays en biens et pro-
duits industriels. D’autant 
plus qu’elles constituent 
l’un des mécanismes qui 
«contribuent à favoriser un 
développement industriel 
global et durable, à travers 
la promotion des oppor-
tunités de développement 
des exportations indus-
trielles et le renforcement 
de leur compétitivité sur les 
marchés», a-t-il dit.

Notons que, comme 
c’était le cas pour les deux 
précédentes éditions, ce 
troisième forum constitue-
ra une occasion pour faire 
connaître les expériences 

ActuAlités

Bénimakada

L’ancien marché de gros se 
transformera en centre d’Arts 
et de Culture La Société SEBN-MA (Usine de câblage)

Sise à Lot 32, Zone Franche de Tanger

Lance un appel d’offres pour :
Les Travaux de Réfection de la peinture 

de sol à l’intérieur de l’usine de SEBN-MA 
Plant 4, Zone Franche de Tanger

La date limite pour retirer le CPS du Local 
de SEBN-MA à la Zone Franche de Tanger est le

15/04/2022
La date limite de dépôt des offres au Local 

de SEBN-MA à la Zone Franche de Tanger est le
22/04/2022

Pour plus d’informations veuillez contacter 
le service Achats de SEBN-MA au

Tél : 00212 539 399 212/281

Travaux de Réfection de la peinture 
de sol à l’intérieur de l’usine 

de SEBN-MA Plant 4

3ème forum des zones industrielles 
sous le thème 

« L’importance des zones industrielles dans 
le développement national à la lumière des 
changements économiques mondiaux »



3ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  •  N° 4204 • Samedi 02 Avril 2022

concernant les deux pays mais aussi unissant les Rois 
du Maroc à la communauté juive marocaine.

« Depuis la signature de la déclaration tripartite (Ma-
roc, Israël, Etats-Unis) suite à laquelle le Royaume et 
l’Etat hébreu ont normalisé leurs relations, bien du che-
min a été parcouru » a poursuivi le diplomate marocain 
ajoutant : « Et nous comptons poursuivre sur cette voie 
en relevant davantage le niveau de nos relations bilaté-
rales officielles ».

Le second message de Nasser Bourita a été un mes-
sage de paix : « je ne vous parle pas de cette paix où 
on se tourne passivement le dos, en s’ignorant. Je parle 
d’une paix agissante, génératrice d’une dynamique po-
sitive et créatrice de valeurs. C’est la seule bataille qui 
mérite d’être livrée », dira-t-il. 

Concernant le problème palestinien, le ministre maro-
cain a réitéré la position constante du Royaume à «une 
solution à deux Etats avec un Etat palestinien viable 
avec pour marqueurs les frontières d’avant 1967 et Jé-
rusalem-Est (Al Qods) pour capitale», ce qui constitue-

rait une garantie de sécurité pour Israël et de paix dans 
toute la région.

A signaler que le secrétaire d’Etat américain, Antony 
Blinken a rencontré, lundi, le Premier ministre israélien 
Naftali Bennett et le président palestinien Mahmoud Ab-
bas à Ramallah avec qui il a eu des entretiens. 

Le même jour, le chef de la diplomatie américaine a 
été reçu à Rabat, par son homologue Marocain Nasser 
Bourita avec qui il a échangé des points de vue sur des 
questions régionales et la coopération bilatérale, avant 
de rencontrer également le prince héritier d’Abou Dha-
bi, Mohammed ben Zayed qui se trouve au Maroc

Lors d’une conférence de presse tenue conjointe-
ment, les deux ministres ont souligné l’importance des 
relations des deux pays dans les domaines sécuritaires, 
économique et technique.

« Ces relations sont « fortes, diversifiées et enraci-
nées dans l’histoire, et nous soutenons l’agenda des 
réformes de Sa Majesté le Roi», dans divers domaines, 
a affirmé Antony Blinken.

Le diplomate américain a mis en exergue le soutien 
de son pays au plan marocain d’autonomie au Sahara, 
en déclarant, « Nous sommes en faveur de la promotion 
d’un avenir pacifique et prospère pour la région et nous 
continuons à voir le plan d’autonomie comme crédible 
et sérieux! », dira Antoy Blinken,

Le secrétaire d’Etat américain a en outre réitéré le 
soutien de son pays à la mission de Staffan de Mistura, 
l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations 
Unies pour le Sahara.

Interrogé sur la récente position de l’Espagne en fa-
veur de l’autonomie, Nasser Bourita a expliqué que le 
Maroc a accueilli « favorablement la décision de l’Es-
pagne ». Il a indiqué que la même position a été expri-
mée par la France et l’Allemagne. Pour lui, il est temps 
que d’autres pays européens sortent du « confort ». 
« Il faut soutenir fortement le processus et ne pas rester 
figé », a déclaré en substance le ministre marocain en 
soulignant l’importance et l’intérêt que revêt le projet 
d’autonomie dans le cadre de la souveraineté et le res-

pect de l’intégrité territoriale du Royaume.
Répondant à une autre question sur la présence 

et le partenariat américains dans les provinces 
sahariennes et l’accord Etats-Unis-Maroc-Israël, le 
ministre a indiqué que cet accord tripartite est im-
portant alors que l’application des termes dudit ac-
cord suit son cours normal avec « un agenda et un 
timing ». 

« La contribution sécuritaire du Maroc dans la ré-
gion du Sahel est importante autant que ses efforts 
contre l’intégrisme et le terrorisme », a souligné le 
haut responsable américain.

Au terme de sa tournée, Antony Blinken s’est 
rendu en Algérie où il devait s’entretenir avec le 
président algérien Abdelmadjid Tebboune et son 
ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra 
au sujet des questions de sécurité régionale et de 
relations commerciales, sachant qu’Alger fournit du 

gaz naturel à l’Europe, jouant un rôle crucial après l’in-
vasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier, qui 
a suspendu un projet de gazoduc controversé reliant la 
Russie à l’Allemagne.

Alger qui a fermé, en octobre 2021, le gazoduc des-
servant l’Europe en passant par le Maroc, a refusé de 
le rouvrir à la demande de la Secrétaire adjointe amé-
ricaine Wendy Sherman. Antony Blinken réussira-t-il à 
convaincre les Algériens ?

D’autre part, la question du Sahara oppose depuis un 
demi-siècle le Maroc aux indépendantistes du front poli-
sario, soutenus par l’Algérie et les deux pays traversent 
une période de tensions. En août 2021, après des mois 
de frictions, Alger a rompu ses relations diplomatiques 
avec Rabat, l’accusant «d’actions hostiles» imaginaires.

Par contre, les Etats-Unis, eux, ont reconnu la sou-
veraineté marocaine sur le Sahara. Ils ont récemment 
réitéré leur soutien au plan d’autonomie proposé par 
Rabat pour régler le conflit, suivis par plusieurs autres 
pays dont l’Espagne tout récemment.

Dans le cadre d’une tournée au Proche-Orient et 
en Afrique du Nord, l’ayant conduit en Israël, 
en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie, du 26 

au 30 mars 2022, le secrétaire d’Etat américain, Antony 
Blinken , est arrivé dans la soirée de samedi 26 mars en 
Israël pour une rencontre avec le ministre israélien des 
Affaires étrangères, Yaïr Lapid et ses homologues des 
pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l’Etat 
hébreu, à savoir les Emirats arabes Unis, le Bahreïn, 
l’Egypte et le Maroc.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’Étranger, Nasser Bourita dont c’est la première visite 
en Israël, a atterri, dans l’après-midi du lendemain di-
manche 27 mars, à l’aéroport de Bar Yahuda en Israël, 
pour prendre aussitôt part à un sommet diplomatique 
dans la ville de Sde Boker, dans le désert du Néguev, 
avec ses homologues israélien, américain, émirati, 
égyptien et bahreïni. 

Ce sommet de 2 jours, qualifié d’« historique » par 
le chef de la diplomatie israélienne, était l’occasion 
pour ces ministres de mener des discussions sur 
différents défis régionaux, suivies de déclarations 
à la presse lors desquelles les six ministres ont 
principalement évoqué la résolution du conflit israé-
lo-palestinien et un possible retour au programme 
nucléaire de l’Iran, outre d’autres sujets d’actualité, 
préoccupants, comme le problème palestinien ou la 
guerre en Ukraine.

Pour Antony Blinken, « les gains liés à la normali-
sation entre Israël et des pays arabes ne doivent pas 
faire oublier le conflit israélo-palestinien », dira-t-il, 
réaffirmant son soutien à la solution à deux Etats, 
une Palestine viable au côté d’Israël. 

Le ministre israélien, quant à lui, partagé au même 
titre que les Emirats Arabes Unis et Bahreïn, une in-
quiétude vis-à-vis des activités iraniennes dans la 
région.

On ira jusqu’à imaginer la création préventive d’une 
force militaire commune au Moyen Orient, genre d’un 
mini « Otan (Nato) » incluant Israël et des Pays Arabes. 

Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bou-
rita, qui s’est félicité de la réussite de ce sommet, 
a émis le souhait de voir ce même rendez-vous se 
renouveler, « dans un autre désert » cette fois-ci: le 
Sahara Marocain.

Condamnant ensuite l’attaque terroriste survenue la 
veille, revendiquée par l’organisation Etat islamique, et 
qui a coûté la vie à deux policiers israéliens à Hadera, 
dans le nord israélien, a affirmé : «Notre présence ici est 
la meilleure réponse à apporter à cette attaque ».

Pour le ministre marocain des Affaires étrangères, 
la présence marocaine au sommet du Néguev, sur ins-
tructions du Roi Mohammed VI, se veut un moyen de 
livrer deux messages essentiels. Le premier est dirigé 
à Israël et son peuple : « Le rétablissement de nos re-
lations n’est pas un coup opportuniste. C’est une ac-
tion traduisant une conviction et une décision naturelle 

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Ballet diplomatique
entre Washington, TelAviv, Rabat et...Alger 

Tournée de Blinken 

Dossier

je ne vous parle pas de cette paix 
où on se tourne passivement le dos, 

en s’ignorant. Je parle d’une paix 
agissante, génératrice d’une 

dynamique positive et créatrice 
de valeurs. C’est la seule bataille 

qui mérite d’être livrée
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Rubrique   
Culturelle

On ne lit pas un livre de recettes comme on lit un bon 
roman. On feuillette, on teste des recettes, on essaie 

de comprendre ce qui nous est demandé et on espère que 
notre travail sera récompensé par quelque chose de bon 
voire, également, de beau. Dans ‘Les douceurs du Rama-
dan’ on trouve des explications claires et les accompagne-
ments photographiques sont pratiques. 

Depuis toujours au Maroc, les secrets de l’art culinaire se 
transmettent oralement de mère en fille. Pendant vingt ans 
Fatéma Hal s’est consacrée à recueillir ces recettes tradi-
tionnelles auprès de celles qui en étaient les gardiennes. 
Mais pour Fatéma la cuisine ne se limite pas aux recettes, 
la cuisine symbolise les rencontres, la fusion des cultures. 
Avec une infatigable curiosité elle s’est intéressée aux 
multiples influences qui ont constitué l’art culinaire de son 
pays. Tout au long de son histoire le Maroc a été un carre-
four de civilisations : berbère, africaine, arabo-andalouse, 
juive, européenne, chinoise.

L’art culinaire est aussi un art de la rencontre, de la com-
munication. En quelque sorte Fatéma Hal est une ambas-
sadrice de la culture marocaine.

Cornes de gazelle, briouattes, cigares aux amandes, 
baklawa aux noix, crêpes aux amandes et au miel, salade 
d’oranges à l’eau de fleur d’oranger, thé à la menthe... 

Qui pourrait résister à toutes ces douceurs ? Contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire, la plupart des pâtisse-
ries orientales sont faciles et rapides à réaliser. 

Alors pour célébrer le Ramadan ou par pure gourman-
dise, lancez-vous dans l’aventure avec Fatéma Hal et ses 
recettes authentiques, modernes et délicieuses !

Ramadan Moubarak Saïd à tous nos lecteurs-trices 
de confession musulmane

Bonne Dégustation

@ par Meryem Cherradi

LES DOUCEURS DU 
RAMADAN

de Fatéma Hal

ActuAlités

La Chambre de Com-
merce, d’Industrie 
et des Services du 

Portugal au Maroc (CCISPM) a 
créé, le 30 mars dernier, sa pre-
mière délégation régionale au 
Maroc dans la ville de Tanger, 
avec pour objectif d’accompa-
gner les milieux d’affaires de la 
région du Nord du Royaume, en 
matière d’échanges commer-
ciaux et de Co-investissement 
avec le Portugal. 

La cérémonie inaugurale s’est 
déroulée en présence de l’am-
bassadeur du Portugal au Ma-
roc, Bernardo Futscher Pereira, 
et de plusieurs personnalités re-
présentant les autorités locales 
et le tissu économique 
régional.

Dans une décla-
ration à la presse, le 
diplomate portugais 
a indiqué qu’« après 
la dynamique positive 
enregistrée par la re-
présentation de Casa-
blanca ouverte il y a 
sept ans, cette nouvelle 
réalisation à Tanger qui 
représente un grand 
pôle économique au 
Maroc,  ne manquera 
pas de renforcer la pré-
sence économique portugaise 
dans le nord du Royaume ».   

Pour le président de la CCIS-
PM, José Maria Teixeira, « la 
CCISPM de Tanger, aura comme 
principale mission d’assurer 
une continuité de ses services 
en développant des relations 
économiques entre le Portu-
gal et la Région du Nord du 
Royaume du Maroc, en soute-
nant les entreprises portugaises 
dans leurs démarches d’inves-
tissement dans cette région et 
en encourageant les entreprises 
marocaines à se rapprocher 
du marché portugais», dira-t-il, 
ajoutant que  l’avenir est très 
porteur pour de nombreux sec-
teurs d’activités, où il y a une 
vraie compatibilité entre les 
deux économies».

Le choix de Tanger n’est pas 
fortuit, estime-t-on, sachant que 
les décideurs de la CCCISPM 

tion. Entre 2019 et 2021, il y a 
eu une croissance de 21,3% 
des échanges commerciaux 
de biens du Portugal vers le 
Maroc, avec un total de 862,2 
millions d’euros d’exportations 
et plus de 1300 entreprises ex-
portatrices vers le Maroc. Le 
Portugal se classe au 24e rang 
en tant qu’investisseur au Ma-
roc en 2021, avec un total de 
180 entreprises présentes sur 
place.

En tant que fournisseur, le 
Maroc se classe au neuvième  
rang du commerce portugais, 
étant responsable de 2,64% de 
ses exportations, en hausse si-
gnificative par rapport à 2019. 
En tant que client, le Maroc est 

actuellement dans la 
12e position des im-
portations du Portu-
gal, totalisant 1,33% 
de ses importations 
avec également une 
évolution par rapport 
à 2020.

Actuellement, de 
nombreuses oppor-
tunités se présentent 
au Maroc pour les en-
treprises portugaises 
et pour le renforce-
ment des partenariats 

entre les entreprises des 
deux pays étant donné 

les grands projets d’infrastruc-
tures,  d’énergies propres et 
renouvelables, de l’agriculture 
et de l’agro-industrie 4.0, du 
textile et de l’habillement, de la 
mécanique, de la métallurgie et 
du secteur pharmaceutique.

Par ailleurs, le Portugal attire 
de plus en plus la convoitise des 
entreprises marocaines comme 
porte d’entrée pour le marché 
européen et renforce ces pers-
pectives dans les marchés luso-
phones.

D’une manière générale, le 
schéma global des échanges 
commerciaux entre le Portugal 
et le Maroc s’aligne sur la réalité 
du marché et la CCISPM. Il se 
fixe comme objectif d’accroître 
la dynamique du côté portugais 
et de combler les opportunités 
du côté marocain.

sont conscients du fort poten-
tiel de Tanger, devenue au fil des 
années un hub pour l’industrie 
automobile et aéronautique 
avec son terminal sur le port 
et sa zone franche logistique 
dédiée à l’automobile, la Tanger 
Automotive City. Des atouts qui 
attirent de plus en plus d’in-
dustriels. Avec sa délégation 
régionale à Tanger, la CCISPM 
veut être encore plus proche 
de ses membres et satisfaire 
l’ensemble de ses parties pre-
nantes.

Pour le renforcement de sa dé-
marche d’amélioration continue 
au service des entreprises por-
tugaises et marocaines, la CCIS-
PM prévoit, dans le cadre de sa 

stratégie de développement, 
d’ouvrir d’autres représenta-
tions dans d’autres régions pro-
metteuses du Royaume.

« Les perspectives de l’écono-
mie et du commerce marocains 
sont très prometteuses. Sa sta-
bilité financière, le développe-
ment des infrastructures, la du-
rabilité et les projets d’énergie 
verte sont des atouts de grand 
intérêt pour les entreprises por-
tugaises dans leur stratégie de 
développement à l’international. 
De plus, la position géogra-
phique du Maroc et son avan-
tage commercial dans la chaîne 
d’approvisionnement des biens 
constitue une alternative à la 
dépendance du marché asia-
tique », indique un communiqué 
de la CCISPM.

Les relations commerciales 
entre le Portugal et le Maroc 
connaissent une réelle évolu-

La chambre de commerce portugaise 
ouvre une délégation à Tanger

PH : HAMMOUDA

 la CCISPM de Tanger, 
aura comme principale 
mission d’assurer une 

continuité de ses services 
en développant des relations 

économiques entre le 
Portugal et la Région du Nord 

du Royaume du Maroc 

La « Journée mondiale du Théâtre », commémorée le 27 mars 
de chaque année, met au cœur de ses célébrations la jeunesse, 
une génération future et un important pilier du développement 
durable.

A Tanger, c’est la troupe «Bab Bhar Cinémasrah» qui a célé-
bré l’événement avec la présentation, dimanche dernier, de sa 
pièce de théâtre musical « Ya Tanja Ghani » (Ô Tanger, chante).

Présentée dans l’espace culturel et artistique Riad Sultan, 
cette pièce mise en scène par Zoubeir Benbouchta, a été jouée 
par le violoniste Bachir Benyahia, le kanouniste Mohamed Al 
Harzli, et interprétée par les artistes Imane Benyahia, Latifa 
Azmi, Jinan Serbouti, Ali Tijiti, Santiago de Luca, Ahmed Faraj 
Roumani, Narjis El Kanfoudi, Youssef Chebaâ, Soufiane Ser-
roukh, Abdelmonaim El Allali et Ibrahim Mechach.

Tanger célèbre la 
Journée mondiale du théâtre  

« Ya Tanja Ghani »
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ACTUALITÉS

Selon un commu-
niqué du Palais 
Royal, le Roi Mo-

hammed VI a tenu « un en-
tretien téléphonique avec 
le Président du Gouverne-
ment espagnol, S.E.M. Pe-
dro Sánchez. 

Au cours de cet échange, 
Sa Majesté le Roi a réitéré 
Sa Haute appréciation pour 
le contenu du message qui 
Lui a été adressé, le 14 
mars, par le Président du 

Dans le cadre de 
l’activation de sa 

stratégie d’ouverture sur 
les marchés africains, la 
Chambre de commerce, 
d’industrie et des ser-
vices de la région Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima 
(CCIS-TTA), a reçu une 
délégation d’investis-
seurs et d’hommes d’af-
faires africains représentant les sec-
teurs des industries agroalimentaires, 
de la construction, du textile et du tou-
risme, entre autres.

Ainsi, une réunion de travail s’est te-
nue, mardi au siège de ladite chambre 
, consacrée à l’examen des moyens de 
renforcer l’ouverture sur les marchés 
africains.

Cette rencontre qui a connu la parti-
cipation des représentants de la  CCIS-
TTA, Anouar Arbai et Mouad Abdalat, 
des membres de la commission des 
relations internationales-Afrique, et des 

femmes et hommes d’affaires membres 
de la chambre régionale, a été l’occa-
sion de présenter des exposés sur le 
secteur du tourisme et les potentialités 
de la région Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma, ainsi que sur le climat d’investis-
sement présenté par le Centre régional 
d’investissement (CRI).

Cet événement a été marqué égale-
ment par la tenue de réunions d’affaires 
bilatérales entre les entrepreneurs afri-
cains et leurs homologues de la région 
du Nord.

Le partenariat entre 
le ministère ivoi-

rien  des Transports et le 
« Groupe Tanger Med » se 
concrétise davantage.

En attendant la signature 
effective d’un accord cadre, 
prévue dans les prochains 
jours à Abidjan, le ministre 
ivoirien des Transports, 
Amadou Koné, et le pré-
sident du directoire de ce 
hub maritime et portuaire, 
Fouad Brini, ont finalisé 
des négociations, jeudi 24 
mars 2022 à Rabat. 

Ainsi, Tanger Med accom-
pagnera la Côte d’Ivoire, 
notamment dans la structu-
ration de la zone industrielle 

automobile de San Pedro. 
Pour le ministre Ama-

dou Koné, « il s’agit d’une 
belle opportunité de coo-
pération Sud-Sud qui 
s’inscrit dans la vision de 
renforcement des relations 
entre la Côte d’Ivoire et le 
Royaume du Maroc, vision 
portée par le Président de 
la République, Son Excel-
lence Alassane Ouattara 
et le Roi du Maroc, Sa Ma-
jesté Mohamed VI », dira-
t-il, ajoutant : « Nos pays 
sont unis par des rapports 
d’amitié et de fraternité 
qui datent depuis très 
longtemps. Il est donc im-
portant que ces rapports 

soient aujourd’hui renfor-
cés par des partenariats 
économiques et de par-
tage d’expertises ». Le mi-
nistre ivoirien assure que 
« la Côte d’Ivoire est dé-
terminée à accompagner 
toute initiative pouvant 
contribuer à mettre en va-
leur son potentiel et aider à 
son développement ».

Avant cette visite du res-
ponsable ivoirien au Maroc, 
une délégation représen-
tant le Groupe Tanger Med 
avait séjourné en Côte 
d’Ivoire où elle a pu s’im-
prégner des opportunités 
de collaboration aussi bien 
à Abidjan qu’à San Pedro.

Les relations portuaires entre le Ma-
roc et l’Espagne devraient être rétablies 
en ce début du mois d’avril, après avoir 
été suspendues pendant plusieurs mois 
après que Rabat ait décidé de fermer les 
frontières pour diverses causes dont, 
entre autres, celle de la protection sa-
nitaire contre la pandémie du Covid 19.

La décision de réouverture a été, en 
fait, activée après que le président du 
gouvernement espagnol ait envoyé une 
lettre au Roi du Maroc, Mohamed VI, 
reconnaissant que le modèle d’«auto-
nomie» pour le Sahara est la manière 
la plus « appropriée et réaliste » de ré-
soudre le conflit. 

Le premier voyage sera, en principe, 
organisé le 7 avril courant pour relier 
les ports de Tarifa et Tanger. 

La nouvelle de la réactivation des 
liaisons maritimes a été annoncée, en 
premier, par le ministre espagnol des 
affaires étrangères, José Manuel Al-
bares, annonçant la reprise de « l’opé-
ration Marhaba (OPE) ». 

Ainsi, l’Espagne a commencé à se 
préparer à rétablir le processus de tra-

Gouvernement espagnol. »
Selon le Souverain, « cette 

lettre est conforme à l’esprit 
du discours […] du 20 août 
2021 » et répond à l’appel à 
« inaugurer une étape iné-
dite dans les relations entre 
les deux pays » ».

Ainsi, le partenariat entre 
les deux pays s’inscrit dé-
sormais dans une nouvelle 
étape, fondée sur le res-
pect mutuel, la confiance 
réciproque, la concertation 

fic maritime pour cette année. 
Soulignons que l’opération « Ma-

rhaba » est un plan établi entre l’Es-
pagne et le Maroc visant à coordonner 
l’arrivée et le départ d’un grand nombre 
de personnes voyageant pendant les 
vacances depuis l’Europe vers leurs 
lieux d’origine en Afrique du Nord et 
vice-versa. 

Ce plan est mis en place depuis 1986 
pour éviter l’effondrement des ports 
espagnols, notamment Algeciras, pen-
dant la période des vacances. 

La reprise de cette opération ranime-
ra, selon des responsables portuaires 
espagnols, certains ports, notamment 
Algésiras et Tarifa qui ont traversé des 
périodes critiques durant les deux der-
nières années, 2020 et 2021, durant 
lesquelles ils n’ont pas bénéficié de 
l’Opération « Marhaba », alors que le 
retour par la mer de la Communauté 
marocaine vivant en Espagne n’était 
possible qu’à partir des ports de Sète 
en France et de Gênes en Italie.

C’est donc une bonne nouvelle pour 
cette communauté aussi.

permanente et la coopéra-
tion franche et loyale, pour-
suit le texte.

Dans ce contexte, les dif-
férents Ministres et respon-
sables des deux pays sont 
appelés à mettre en œuvre 
des actions concrètes 
dans le cadre d’une feuille 
de route ambitieuse et cou-
vrant tous les domaines 
du partenariat, intégrant 
toutes les questions d’inté-
rêt commun.

Communiqué du Palais Royal 

Le Roi Mohammed VI 
s’entretient avec le Président 
espagnol, Pedro Sanchez

Reprise des liaisons maritimes 
entre le Maroc et l'Espagne

Opération Marhaba

Coopération maroco-africaine

L’ouverture sur les marchés 
africains au centre d’une 
rencontre à Tanger

Côte d’Ivoire 

Tanger-Med accompagne la 
structuration du port San Pedro
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Nécrologie
Maitre Mohammed 
Noureddine CHERIF 

rappelé à Dieu 
C’est avec une profonde affliction et une im-

mense consternation que nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 
22 mars 2022, du très cher regretté 

Maitre Mohammed Noureddine 
CHERIF 

Le défunt a laissé un grand vide au sein de sa fa-
mille et de la grande famille du barreau qui lui avait 
rendu un hommage national en 2007.

Feu Me Mohammed Noureddine CHERIF avait 
grandi dans une famille au service de la justice, fils de feu Si Mohamed CHE-
RIF, ancien président de la cour d’appel de Tanger et neveu de feu Si Moha-
med El Hachimi CHERIF, ancien bâtonnier du barreau de Tanger, avocat et 
conseiller juridique de feu SM Mohamed V.

Brillant étudiant de la première promotion de la faculté de droit de Rabat 
dont il fut lauréat en 1962,professeur assistant a la faculté de Fès en 1963, il 
s’inscrivit au barreau de Tanger dès 1963 et eut une longue et brillante carrière 
d’avocat, ayant été élu par ses pairs à deux reprises bâtonnier.

D’une grande culture juridique, il était reconnu par tous pour sa compé-
tence et ses valeurs humaines pleines de bienveillance et de dévouement et 
professionnelles, faites d’exigence et d’intégrité portant haut son engage-
ment de servir.

Il eut la fierté de voir sa fille Kenza devenir avocate et poursuivre la tradition 
familiale.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condo-
léances à sa veuve, Mme Khadija Kerrich ; à ses enfants Sadek, Kenza, Mo-
hamed et Jalila, à ses frères et sœur Amin, Mounir, Mourad et Fadhila, à l’en-
sembles des membres des familles Cherif, Kerrich et familles alliées, ainsi 
ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur 
profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur pré-
sence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remercie-
ments.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir 
en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses 
proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout 
malheur. Amine. 

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Dans le cadre du 
programme « Ibn 

Khaldoun d’appui à la re-
cherche scientifique dans 
le domaine des Sciences 
humaines et sociales », 
le groupe de recherche 
« Gouvernance Territo-
riale et Développement 
Durable » (GT2D) de la 
Faculté des sciences ju-
ridiques, èconomiques et 
sociales de Tanger  relevant 
de l’ Université Abdelmalek 
Essaâdi;  en partenariat 
avec l’Ecole supérieure de 
technologie de Dakhla,  or-
ganise,  ce samedi 2 Avril 
2022 au siège du Conseil 
régional Tanger – Tétouan 
– Al Hoceima, la sixième 
édition de l’ « Internatio-
nal Audit Meeting » sur le 
thème « L’audit à l’aune de 
l’agilité organisationnelle 
et relationnelle». L’objectif 
est de débattre sur l’agi-
lité des organisations à 
répondre aux fluctuations 
de leur environnement 
dans un contexte de crise 
sanitaire, avec la partici-
pation d’intervenants na-
tionaux et internationaux 
dont, entre autres, des 
chercheurs universitaires, 
des académiciens, des 
responsables de collecti-
vités territoriales, des pro-
fessionnels et des experts 

L’Université Abdelmalek 
Essaâdi (UAE) orga-

nise, ce samedi à Tanger, 
les assises régionales de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche scienti-
fique et de l’Innovation 
de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, qui 
s’inscrivent dans le cadre 
de la mise en œuvre du 
plan national d’accéléra-
tion de la transformation 
du système d’enseigne-
ment supérieur, de la re-
cherche scientifique et de 
l’innovation (PACTE ESRI 
2030), lancé par le minis-
tère de tutelle.

Cette rencontre qui s’ins-
crit dans le sillage d’une 
série d’assises régionales 
programmées par ce mi-
nistère, devra déboucher 
sur des recommandations 
concrètes établies par les 
différents participants aux 

en audit, contrôle interne 
et management des orga-
nisations. Cette sixième 
édition ambitionne de pré-
senter le développement 
de nouvelles pratiques 
d’audit selon une vision 
holistique, une évaluation 
de la capacité d’adaptation 
des équipes, l’acquisition 
de nouvelles expertises 
ou l’investissement dans 
de nouvelles approches 

séances d’écoute et de 
consultation, organisées, 
durant les mois de février 
et mars, par l’université.

Au programme de ces 
assises figurent quatre 
tables rondes sous les 
thèmes de «l’inclusion 
territoriale et le dévelop-
pement intégré», «l’inclu-
sion économique et la 
compétitivité», «l’inclu-
sion sociale et durable» et 
«l’excellence académique 
et scientifique».

Cet événement devait 
être également marqué 

ou technologies. 
Le programme se dé-

cline en deux panels : 
- le premier dédié à l’au-

dit agile en contexte de 
crise sanitaire et de trans-
formation digitale afin de 
voir l’évolution des pra-
tiques d’audit; 

- le deuxième présentera 
des retours d’expériences 
sur l’audit sous l’emprise 
de l’agilité. 

par la signature de plu-
sieurs conventions re-
latives aux orientations 
stratégiques du PACTE 
ESRI 2030.

En perspective de ces 
assises, l’UAE a organi-
sé une série de séances 
d’écoute et de consulta-
tion, qui ont été l’occasion 
pour tous les acteurs uni-
versitaires, économiques, 
institutionnels et sociaux 
de présenter leurs sug-
gestions et perceptions 
sur le nouveau modèle de 
l’université marocaine.

ActuAlités

6ème édition de 

l’International Audit Meeting 
sur le thème de 

« L’audit à l’aune de l’agilité 
organisationnelle et relationnelle »

Le Conseil préfecto-
ral de Tanger-Assilah 
lance un deuxième 
appel à projets dans 
le cadre de la mise en 
œuvre de chantiers du 
programme « Awrach 
» qui fait l’objet d’une 
convention de parte-
nariat avec le ministère 
de l’Inclusion écono-
mique, de la Petite 
entreprise, de l’Emploi et des Compé-
tences, visant à créer des emplois di-
rects dans ce cadre.

L’objectif est de permettre aux 
membres d’associations et de coopéra-
tives de réaliser des chantiers approu-
vés par une commission provinciale ad 
hoc. 

Ceci concerne particulièrement des 
personnes qui ont des difficultés à ac-
céder au marché de l’emploi ou celles 
qui ont perdu leur travail.

Ainsi, un millier de chantiers sont ou-

verts aux candidats dans différents do-
maines : Social, Environnement, Eaux et 
Forêts, Artisanat, Animation sportive et 
Socioculturel, et Enseignement.

La candidature doit comporter des 
dossiers juridique et technique avec 
justifications de l’expérience de l’asso-
ciation ou la coopérative sur le chantier 
sollicité, une fiche relative aux res-
sources humaines et techniques, ainsi 
qu’un plan d’action détaillé sur la durée 
de chaque phase du chantier, du per-
sonnel engagé et leur durée de travail.

Tanger-Assilah

Appel à projets 
« Awrach » 

Tanger abrite, ce samedi, les 

Assises régionales 
de l'Enseignement supérieur
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FAits Divers

Tétouan

 un auxiliaire d’autorité 
torture l’amant de sa 

femme  

Un auxiliaire d’autorité et son épouse ont été ar-
rêtés à Tétouan pour avoir enlevé, séquestré et 

torturé un jeune homme avant de le filmer dans des 
positions compromettantes. 

Ce jeune aurait noué une relation illégitime avec 
l’épouse du moqaddem. 

Ainsi donc, pour se venger, l’auxiliaire d’autorité 
dans la ville de Tétouan, a enlevé l’amant de son 
épouse, l’a séquestré et torturé avant de le mettre 
complètement à nu pour le filmer dans des positions 
compromettantes.

Le mari trompé a mis en œuvre cette vengeance 
pour punir l’amant de son épouse, en présence et 
avec la complicité de la femme infidèle. Ainsi, le 
jeune homme a vécu l’horreur avant d’être relâché 
par ses ravisseurs, a-t-on appris jeudi dernier.

Pire, la vidéo enregistrée par la caméra d’un té-
léphone portable a été diffusée sur les réseaux so-
ciaux dans le but de souiller l’image du jeune homme 
qui en a saisi les services sécuritaires, en précisant 
dans sa plainte les détails de l’horreur qu’il a vécue 
pendant sa séquestration.

L’enquête ouverte par la police judiciaire de la 
préfecture de Tétouan a rapidement abouti à l’ar-
restation de l’auxiliaire d’autorité et de son épouse 
qui ont été placés en garde à vue au même titre que 
l’amant pour avoir noué une relation illégitime avec 
l’épouse du Moqadem, avec un lot d’accusations al-
lant de l’adultère à la séquestration, en passant par 
l’enlèvement, la violence et la vengeance par la dif-
fusion d’images et de vidéos. 

uuuuuu

Ne soyez pas tenté par le 
vice des jeux de hasard !

Vous n’en sortirez jamais !

La plus grande cagnotte de l’histoire du loto a 
été remportée dernièrement à Nador, lorsqu’un 

joueur ayant misé 20 dirhams, a empoché le jackpot 
record de 36.865.383 dirhams, soit plus de 3,5 mil-
liards de centimes. 

Cette nouvelle a épaté certains mais cela ne de-
vrait surtout pas encourager les gens à entrer dans 
le vice du jeu de hasard car ce n’est jamais gagné 
d’avance. Au contraire ,  un tirage du loto offre une 
chance sur 14 millions de gagner le gros lot.

Depuis l’introduction du jeu en 1978,  le gagnant 
de Nador  est le  211ème gagnant d’un grand lot et le 
34ème milliardaire en un demi-siècle.

On peut parfois être tenté par l’appât du gain, mais 
ce n’est finalement que de la poudre aux et un ter-
rain glissant vers la faillite et la dépravation sociale.

Collision entre une 
vedette et un ferry près 

du port Tanger Med 

Aux premières heures d’hier vendredi 1er avril, une 
vedette appartenant à la compagnie Switzer, opé-

rant au port Tanger Med, est entrée en collision avec le 
ferry Kattegat de la compagnie maritime FRS Iberia, à 
un kilomètre du port Tanger Med. 

 Sous le choc, la vedette a chaviré et coulé et deux 
membres de son équipage ont été portés disparus. 
Aussitôt, des moyens de sauvetage de la Marine royale 
ont été déployés sur les lieux de l’incident, assistés par 
un hélicoptère, et des recherches ont été entreprises 
pour repérer et secourir les deux membres de l’équi-
page en difficulté.

uuuuuu 

Tanger

Arrestation d’un baron 
de la drogue algérien 

Un ressortissant algérien, qui faisait l’objet d’un 
mandat d’arrêt international (notice rouge d’In-

terpol) émis par les autorités françaises pour trafic de 
drogue, a été interpellé par les services sécuritaires 
marocains à Tanger. 

Ainsi, fin de cavale pour l’un des gros trafiquants de 
drogue basé dans la ville de Lille, en France. Il s’agit 
d’un ressortissant algérien qui aurait rejoint la ville de 
Tanger pour échapper aux poursuites de la justice dans 
l’Hexagone. C’est sur la base d’informations fournies 
par la Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST) que les éléments de la police judiciaire de Tan-
ger ont neutralisé, mardi, ce ressortissant algérien, âgé 
de 32 ans qui a été arrêté en possession d’une quantité 
de drogue et en compagnie d’une jeune fille âgée de 21 
ans. Il s’avère, de plus, qu’il était recherché par l’Organi-
sation internationale de police criminelle qui avait émis 
une notice rouge à son encontre.

Cet Algérien était le bras droit du célèbre trafiquant 
de drogue connu sous le surnom « Lhaj », mis hors 
d’état de nuire par la police française en 2021 après 
le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à 
l’échelle internationale. Ce réseau était notamment 
composé de trafiquants de nationalités algérienne, hol-
landaise et espagnole. Lors de la perquisition du domi-
cile du trafiquant  algérien, la police française a saisi 
des armes et un pistolet automatique.

Mais, le mis en cause avait disparu des radars en 
France, après avoir rejoint Tanger pour échapper à la 
justice française. L’enquête ouverte devrait élucider les 
circonstances de son entrée au Maroc, sa relation avec 
la jeune fille qui était en sa compagnie lors de son ar-
restation, les éventuels crimes commis dans le pays, 
ainsi que les ramifications à l’échelle régionale et au 
niveau international. La procédure de son extradition 
sera probablement mise en œuvre en coordination 
avec les autorités sécuritaires françaises qui avaient 
émis un mandat d’arrêt international à son encontre. 

Al Hoceima 
Peine de mort pour un prétendu 

« Al Mahdi Al Mountadar »
 auteur de trois meurtres 

La peine capitale, tel a été le verdict rendu, ré-
cemment, par la chambre criminelle près la 

Cour d’appel d’Al Hoceima contre un trentenaire qui 
a mis fin à la vie de trois personnes.

Les trois crimes ont été perpétrés en cinq jours en 
août 2021, à la commune rurale Aït Kamra, située à 
dix kilomètres de la ville d’Al Hoceima. 

Le premier cadavre d’un quadragénaire, criblé de 
coups d’une arme blanche, a été retrouvé, le vendre-
di 20 août 2021 au douar Bouhom. 

Quatre jours plus tard, mardi 24 août 2021, le ca-
davre d’une deuxième personne, également de sexe 
masculin, a été découvert au douar Izefzafen, pré-
sentant des coups d’un objet tranchant. 

Le lendemain, 25 août 2021, non loin de la se-
conde scène du crime, une jeune fille a été retrouvée 
également poignardée.

Entre la vie et la mort, elle a été évacuée vers le 
service des urgences de l’hôpital Mohammed V. 
Mais, avant de mourir, la victime a affirmé avoir sur-
pris son agresseur par un coup de pierre au niveau 
de la tête. Une opération de ratissage a permis aux 
gendarmes de l’arrêter quelques heures plus tard. 
Interrogé, il a affirmé qu’il est « Al Mahdi Al Mounta-
dar » et qu’il a quitté sa ville natale, Safi, pour aller 
combattre la débauche.

uuuuuu 

Deux hommes 
retrouvés morts 

dont un à Al Hoceima

Le cadavre d’une personne de sexe masculin a 
été découvert, mardi, en fin d’après-midi, dans 

un champ agricole situé au douar Ouled Haddou 
relevant de la commune rurale El Garâani, dans la 
province de Safi.

Ce sont des bergers qui ont remarqué ont décou-
vert ce cadavre derrière un monticule de sable et 
de pierres qu’ils n’avaient jamais vu remarqué au-
paravant. Aussitôt, ils ont informé l’agent d’autorité 
du douar qui, à son tour, a alerté les gendarmes de 
Jemâa Shaïm.

Par ailleurs, un autre cadavre d’un homme a été 
découvert à moitié nu, dans la forêt donnant sur la 
plage Quemado, à Al Hoceima. La police judiciaire 
relevant de la sûreté régionale d’Al Hoceima s’est 
déplacée sur les lieux.

Dans les deux cas, les cadavres ont été évacués 
à la morgue respectivement pour être soumis à 
l’autopsie et des enquêtes ont été diligentées afin 
de déterminer les circonstances de la mort de ces 
victimes.
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Depuis quelques jours à Tanger, les viandes rouges 
et les volailles ont vu leurs prix s’envoler, battant 

à nouveau des records. Des bouchers interrogés 
ignorent la cause de cette flambée. 

« Cela fait deux semaines que les prix ont augmen-
té de manière considérable, et nous en ignorons la 
cause. Habituellement, nous vendions la viande de 
poulet entre 27 ou 29 dirhams le kilogramme, tandis 
que le poulet vivant était à 15 ou 17 dirhams le kilo. 
Actuellement, le kilo du poulet abattu est à 34 dirhams, 
ce qui est énorme », témoigne un marchand ajoutant: 
« même chose pour la dinde, dont le prix du kilo a at-
teint 40 dirhams, alors qu’en temps normal, nous la 
vendons à 28 dirhams le kilo ».

Quant à la viande rouge, elle frôle les 80 dirhams, le 
kilo. La viande hachée est à 80 dirhams le kilo, tandis 
que le foie, il survole les 120 dirhams le kilo.

Ces prix qui s’avèrent largement supérieurs au pou-
voir d’achat moyen, ajoutés à des augmentations de 
certains fruits et légumes, ne manqueront pas de ré-
duire la demande pendant le mois de Ramadan réputé 
être un mois de grande consommation.

Corruption et abus de pouvoir 
dans le département de la Santé

Inédit !

Le diesel plus cher que l’essence

José Manuel Albares reporte 
son voyage au Maroc

Quelque 31 individus ont été déférés, mardi, de-
vant le parquet général près la Cour d’Appel de Ca-
sablanca, dont 18 fonctionnaires du département 
de la Santé, après qu’une enquête ait établi de 
probables soupçons de fraude dans la passation 
de marchés publics dans le secteur de la Santé, en 
contrepartie d’importants pots-de-vin, d’abus de 
pouvoir, de corruption et de fourniture de matériel 
médical et paramédical usagé. 

La nature des marchés négociés durant la pan-
démie, et les montants accordés, auraient conforté 
ces soupçons, indiquent des sources proches du 
dossier.

Mauvaise surprise pour les automobilistes qui 
se rendent à la pompe depuis jeudi 31 mars ; du 
jamais vu : le prix du diesel dépasse celui de l’es-
sence, avec une hausse 1,35 dirham le litre.

Ainsi, le gasoil se vend autour de 14,30 dirhams 
le litre, dépassant le prix inchangé de l’essence qui 
est de 14,16 dirhams. 

Cette situation est inédite et inattendue et les re-
cords s’enchaînent à une vitesse impressionnante 
sous l’effet de l’extrême volatilité des marchés, 
suite au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, 

Le prix du gasoil est dépendant des cours des 
produits finis pétroliers sur les marchés de gros de 
Rotterdam et, de ce fait, reste soumis aux aléas de 
l’offre quand la demande dépasse l’offre.

Le ministre espagnol des Af-
faires étrangères, José Manuel 
Albares ne s‘est finalement 
pas rendu à Rabat hier vendre-
di 1er avril. Il accompagnera le 
président du gouvernement, 
Pedro Sanchez, lors d’une pro-
chaine  visite officielle. 

Le premier voyage du mi-
nistre espagnol des Affaires 
étrangères au Maroc a été reporté suite à l’appel 
téléphonique entre le Roi Mohammed VI et Pedro 
Sánchez, jeudi 31 mars (lire par ailleurs).

Le roi Mohammed VI a adressé une invitation au 
président du gouvernement espagnol, Pedro San-
chez, pour effectuer une visite au Maroc «dans les 
très prochains jours ».

Le gouvernement espagnol a décidé de prolonger 
au 30 avril courant la fermeture des postes frontaliers 
avec les présides occupées de Sebta et Melilia, en at-
tendant les résultats des rencontres et des concerta-
tions prévues, prochainement, entre les autorités des 
deux pays.

Lors de la visite attendue du ministre des Affaires 
étrangères espagnol à Rabat, les deux parties se pen-
cheront sur le règlement de certains dossiers urgents 
et reporteront d’autres à la prochaine visite, également 
attendue à Rabat du chef du gouvernement, Pedro 
Sanchez.

Lors d’une séance publique du Parlement (Cortès) 
tenue mercredi à Madrid, le chef du gouvernement 
espagnol, Pedro Sanchez, a défendu le changement 
stratégique de son pays dans ses relations avec le 
Maroc. 

Sanchez considère cette démarche comme un «pas 
en avant qui va de pair avec les ambitions des parte-
naires européens et des États-Unis».

Le responsable espagnol a réitéré, devant les parle-
mentaires de son pays, la position de son gouverne-
ment sur l’initiative marocaine d’autonomie, reprenant 
la teneur du message qu’il a adressé au Roi Moham-
med VI: «Le plan marocain de 2007 constitue la solu-
tion la plus sérieuse, réaliste et crédible», dira-t-il, ren-
dant hommage aux efforts déployés par le Maroc pour 
trouver une solution à ce conflit régional, et soulignant 
que «la France, l’Allemagne, l’Union Européenne et les 
États-Unis, ainsi que toutes les résolutions de l’ONU, 
approuvent les efforts sérieux et crédibles du Maroc». 

Les autorités espagnoles n’excluent pas que les 
deux parties ne prennent pas de décisions urgentes et 
précises quant à l’ouverture des deux présides.

Blinken aurait exhorté 
l’Algérie à améliorer 
ses relations avec le Maroc

Sahara Marocain

Sanchez devant le parlement 
de Madrid

Sebta et Melilia

Prolongement de la fermeture
des passages frontaliers

question et une «franche opposition» du pouvoir al-
gérien à l’approbation espagnole de la formule d’au-
tonomie sous souveraineté marocaine des Provinces 
du Sud, ce qui a provoqué la colère de l’Algérie qui a 
rappelé son ambassadeur en Espagne après que le 
gouvernement espagnol ait approuvé la proposition 
du Maroc, souligne l’agence américaine.

Lors de sa visite en Algérie, le 30 mars dernier, le 
secrétaire d’État américain, Antony Blinken, aurait 
appelé les dirigeants d’Alger à « chercher à amélio-
rer leurs relations avec le Maroc». C’est l’agence de 
presse américaine « Associated Press » qui aurait re-
layé ce message juste après la rencontre du chef de 
la diplomatie américaine avec le président algérien 
Abdelmadjid Tebboune. 

Assez pour pointer la responsabilité du régime al-
gérien qui entretient sa haine du Maroc et nourrit le 
conflit autour du Sahara marocain.

L’agence souligne, à ce propos, «l’enfermement» 
d’Alger dans «un âpre différend» avec le Maroc sur la 

Breves

Ramadan

Envolée des prix de la viande 
Tanger 
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI
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t LES TANGEROIS EN FINALE DE COUPE DU TRONE

Ils et elles sont des héros. Qui sont, ils ? Qui sont, elles ? Des tangérois et des tangéroises 
qui adorent leur ville. Les premiers défendent les couleurs de l’IRT , les secondes défendent 

les couleurs de Majd Tanja l’équipe révélation de la saison 2021-22.Deux formations de basket 
qui méritent des primes d’encouragement, des félicitations , des éloges et pourquoi pas une 
statue à l’entrée de la salle couverte de Ziaten. Incroyable mais vrai, avec très peu de moyens , 
sans aucune subvention de  la mairie, l’IRT et Majd Tanja viennent de se qualifier pour disputer la 
finale de coupe du trône. Il a fallu attendre soixante ans pour voir deux clubs tangérois disputer 
une finale de coupe simultanément. Le mérite revient sans aucun doute aux présidents Chemlal 
et Chebea des hommes qui travaillent à l’ombre et qui sont des passionnés du sport de la balle 
orange. Investir des millions de dirhams pour l’épanouissement du basket n’est pas toujours à 
la portée de n’importe qui. A vrai dire, ils méritent le grand respect. Pour la première fois dans 
l’histoire, ,cette saison, Tanger est représentée par quatre équipes en première division ou 
division nationale I de l’élite : garçons et filles.

La FIFA a sélectionné 47  femmes entraîneurs talentueuses 
de 27 associations membres pour bénéficier d’une bourse, 
dans le cadre de son programme de bourses d’études 

pour entraîneurs, conçu pour augmenter le nombre d’entraîneurs 
travaillant dans le football. Aligné sur l’objectif n° 8 de la Vision de 
la FIFA : 2020-2023 (Accélérer la croissance du football féminin), 
le projet global est l’un des huit programmes de développement 
des femmes de la FIFA, cherchant à offrir aux entraîneurs et 
joueuses talentueuses un soutien financier pour poursuivre 
leur entraînement et l’éducation, ainsi que le mentorat en 
développement de carrière et les opportunités de réseautage. Cette 
semaine, la Division du football féminin de la FIFA a lancé l’élément 
de mentorat en ligne du programme, qui a permis aux boursiers 
d’être jumelés à des entraîneurs expérimentés du football féminin. 
L’ancienne joueuse de l’équipe nationale canadienne Carmelina 
Moscato, qui a bénéficié dans le passé d’une bourse de formation 
des entraîneurs, a salué l’impact que cela a eu sur sa carrière 
d’entraîneur : « Recevoir une bourse de formation des entraîneurs 
de la FIFA a véritablement changé ma vie », a-t-elle déclaré. « Cette 
opportunité m’a offert les moyens d’obtenir une éducation qui a 
propulsé mes rêves d’entraîneur à un autre niveau. «Non seulement 
j’ai appris d’instructeurs incroyables, mais les candidats au cours 
ont également été une source de connaissances pour moi. Je suis 
sortie de cette expérience enrichie, plus compétente et m’étant fait 
des amis pour la vie dans le jeu. » Pour postuler au programme 
de bourses d’études pour la formation des entraîneurs de la FIFA, 
les candidates doivent être titulaires d’une licence d’entraîneur 
«C» ou supérieure et entraîner activement une équipe dans une 
compétition. Les objectifs sont  :

- éduquer et inspirer les joueuses et entraîneurs pour assurer 
de longues carrières. - créer des parcours plus faciles pour 
les joueuses afin d’acquérir des qualifications et d’augmenter 
leurs chances d’obtenir un emploi dans l’entraînement.

- augmenter le nombre de femmes entraîneurs qualifiées 
travaillant dans le football.

Q- Etes-vous satisfait de votre carrière en Espagne ?
R- Oui ,dans la mesure où j’apprends et j’améliore mon 

métier de footballeur. Je me rappelle avoir travaillé durement 
avant de passer au professionnalisme ,une tache qui n’est 
guère facile pour les jeunes étrangers.

Q-Quelles sont les difficultés que vous avez affrontées à votre 
arrivée en Espagne ?

R- Le seul  grand problème que j’avais était celui de 
la langue espagnole que je ne dominais pas. Pour mon 
adaptation au niveau du football d’Espagne, il n’y avait 
aucune difficulté.

Q-Que pensez-vous de votre formation à l’Académie Mohamed 
VI de Salé et comment l’évaluez-vous  ?

R-En toute sincérité, je pense que l’Académie marocaine 
est l’un des meilleurs centres de formation du monde. Avec 
mon expérience en Espagne, elle n’a rien à envier aux Ecoles 
espagnoles. A vrai dire, au centre de Malaga, je suivais les 
mêmes cours qu’au Maroc.

Q- Comment est votre carrière professionnelle à Alavès ?
R-Pour le moment, je joue avec l’équipe inférieure dans 

le but de terminer ma formation. Cette saison, j’ai évolué 
avec les titulaires en match de coupe. Je comprends que 
les encadreurs techniques ne peuvent s’aventurer à rajeunir 

le onze type à cause du mauvais classement. Le Deportivo 
Alavès nécessite des points pour éviter la relégation en 
seconde division.

Q- Avec l’amélioration du contrat du footballeur marocain qui 
a beaucoup de droits professionnels,  ne pensez-vous pas un jour 
retourner à un club de votre pays ?

R-Personne ne peut deviner l’avenir et la vie prochaine du 
joueur est un grand mystère. Seulement, il m’est impossible 
d’oublier que le football espagnol est le meilleur du monde. 
En plus, j’ai un contrat avec Alavès et je dois l’accomplir en 
améliorant mon niveau technique.

Q- Tous les footballeurs ont un rêve. Pour vous, qu’est-ce que 
c’est ?

R-Je rêve d’évoluer un jour en équipe nationale. Je crois 
que c’est le rêve de tout footballeur marocain.

Q- Pensez-vous au mondial Qatar 22 si le Maroc élimine le 
Congo aux barrages ?

R-Non, c’est impossible. L’entraineur a déjà son groupe 
constitué. Je serai prêt après la coupe du monde.

Q- Qui est votre idole ou joueur exemplaire ?
R-Mehdi Benatia. Je souhaite suivre ses traces de grand 

joueur dans le poste que j’occupe.

Tribune du Sport Portrait

sportif
FOOTBALL FEMININ

LES FEMMES ENTRAINEURS 
BENEFICIERONT DES 

BOURSES DE FORMATION FIFA

ABDELKEBIR ABKAR DE ALAVES : 
« MON RÊVE ET DE JOUER EN EQUIPE NATIONALE  »

Pour la découverte des jeunes talents étrangers ,la Liga vient 
de présenter à la presse dans une vidéo conférence (conf call) 

le footballeur marocain du club d’Alaves  Abdelkebir Abkar. En effet, le 
joueur est peu connu au Maroc car il nécessite encore du temps pour 
s’affirmer au football professionnel espagnol où la compétence, la rivalité 
et  la combativité sont au premier plan. Originaire de Settat, âgé à peine de 
23 ans, il est un « produit pur » de l’Académie Mohamed VI de Salé avant 
de continuer sa formation au centre footballistique de Malaga CF dont il a 
défendu les couleurs des catégories inférieures avec une bonne carrière à 
l’Atlético Malagueno en deuxième division B. Pour changer d’air et aspirer 
à un degré meilleur, il signe une licence au Deportivo Alaves formation de 
première division. Devant une pléiade de journalistes sportifs de diverses 
nationalités, Abdelkebir Abkar a répondu aux questions suivantes avec 
beaucoup de réalisme et de franchise :

SPORT
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Dérangement ................................ 110
Renseignements ............................ 160
Police-Secours .................................19
Pompiers-Ambulance (fixe) .................15
Gendarmerie accidents .................... 177
Hôpital (urgences) ............05.39.93.08.56
Hôpital Mohammed V ........05.39.93.24.44
Hôpital Med VI (urgence) ....05.39.31.25.23
Hôpital Duc de Tovar ..........05.39.93.66.53
Hôpital Al Kortobi .............05.39.93.42.42
Hôpital Béni Makada .........05.39.95.88.07
Clinique Tingis .................05.39.34.04.04
Clinique Salam ................05.39.32.25.58
Wilaya (standard) .............05.39.94.09.13
Wilaya (standard) .............05.39.94.02.77
Brigade économique ..........05.39.94.05.03
Hygiène municipale ..........05.39.93.28.63
Sûreté Régionale ..............05.39.94.04.77
Gendarmerie Royale ..........05.39.94.09.92
Forces Auxiliaires .............05.39.94.35.83

Permanence Taxi ..............05.39.94.55.18
Port (ODEP) .....................05.39.93.60.40
Aéroport .........................05.39.39.37.20
Météo ............................05.39.39.36.24
C.R. d’Investissement. .......05.39.34.23.03
Agence urbaine de Tanger ...05.39.32.15.00
Amendis...05.39.32.14.14 - 05.39.32.81.00
C.C.I.S...........................05.39.94.63.80
Chambre franç. de Com.  ....05.39.32.22.22
Comanav ........................05.39.94.05.04
Limadet .........................05.39.93.36.47
Comarit ..........................05.39.32.00.32
R.A.M. ..........................05.39.93.47.22
Ibéria ............................05.39.93.61.77
O.N.C.F. (Gare) ................05.39.20.30.40
C.T.M. ....... 039.93.11.72 / 05.39.32.49.15
Médi I ............................05.39.93.63.63
Radio-Tanger ...................05.39.93.56.80

TELEPHONES UTILES

BÉLIER : (21 MARS - 20 AVRIL)
Amour : Votre coeur fait boum ! Votre vie amoureuse rayonne et votre sourire ne 
quitte plus votre visage, vous bluffez votre entourage ! 
Argent : Votre confort financier est assuré et ce constat assure à votre vie une 
tranquillité bien méritée. 
Forme : Vous êtes en pleine forme, lumineux ! Aucun écueil à venir, votre corps 
est performant, votre esprit puissant et positif. 
Travail : Vos rapports sont excellents, vos collègues, associés ou clients ne jurent que 
pas vous, votre réussite est aussi la leur, d’où une émulation collective très agréable. 

TAUREAU : (21 AVRIL - 20 MAI)
Amour : Vous essayez d’être plus proche de votre partenaire tout en faisant at-
tention à ne pas l’étouffer. Chacun se doit de respecter la liberté de l’autre.
Argent : Vos finances ne sont plus dans la tourmente mais dans la lumière, une 
fois que vos charges sont honorées, il vous reste de l’argent pour les plaisirs. 
Forme : Évitez les grincheux et privilégiez les personnes qui partagent votre vi-
sion du monde et vous permettent de vous ressourcer et de voyager.
Travail : Votre vie professionnelle semble ne plus vous satisfaire, vous avez be-
soin de transformations rapides mais c’est à vous de bouger. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Amour : Des grands remaniements et renaissances vont être pleinement pos-
sibles et à portée de mains.
Argent : Bien que votre situation financière soit facile, cette semaine, ce n’est 
pas le moment de vous endormir sur vos lauriers.
Forme : Vous pourriez soulever des montagnes cette semaine tant votre force 
morale se mutualise à votre force physique, combo parfait !
Travail : Votre motivation est grande, vous êtes à l’aise dans votre univers 
professionnel, c’est avec plaisir que vous vous attelez à la tâche. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Amour : Vous devez vous débrouiller avec la conjoncture qui semble vous être 
plutôt favorable car elle vous dote d’une verve rare.
Argent : Vous voilà poussé par les alizés bénéfiques, côté finances. Vogue la 
croisière qui vous amène vers les mers du Sud et vers le paradis.
Forme : Vos batteries sont rechargées à bloc ! Vous rugissez d’énergie harmonieuse, 
cette vitalité favorise votre épanouissement général, vos initiatives, vos projets. 
Travail : Votre motivation est grande, vous êtes à l’aise dans votre univers 
professionnel, c’est avec plaisir que vous vous attelez à la tâche.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Amour : Vos échanges s’enrichissent, votre carnet d’adresses se remplit et 
vos discours bien construits ne laissent personne insensible.
Argent : Avec des revenus en pleine forme, vous pouvez penser à des inves-
tissements diversifiés, qui auront des retombées à long terme.
Forme : Vous rugissez d’énergie harmonieuse, cette vitalité favorise votre 
épanouissement général, vos initiatives, vos projets. 
Travail : Votre grande maîtrise, en effet, vous contrôlez très efficacement la 
gestion et la qualité, votre temps de travail, vous optimisez, vous innovez, 
vous développez, vous n’arrêtez pas.

VIERGE : (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Amour : Vos choix amoureux vous invitent à vous surpasser dans votre ma-
nière d’exprimer vos sentiments et vos affects à votre bien-aimé. 
Argent : Cette semaine votre quotidien pourrait vous challenger sur votre 
résistance psychologique face aux impondérables de la vie !
Forme : Ces charmantes dispositions vous poussent à vous retirer loin du 
monde et à préférer la solitude à la compagnie de vos semblables.
Travail : Utilisez votre énergie pour marquer des points et pas pour pousser 
systématiquement vos interlocuteurs dans leurs retranchements. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Amour : Vous entretenez des relations dynamiques et passionnantes dans 
votre vie affective : des sentiments vrais, spontanés et idéalisés teintent votre 
vie amoureuse de passion. 
Argent : C’est votre semaine de gloire ! Quoi que vous fassiez ces jours-ci, la 
bonne fortune vous accompagne !
Forme : Un ciel intrépide vous dope et encourage vivement la mise en oeuvre 
de vos projets multiples et variés.
Travail : Vous favoriserez votre expansion en vous offrant la possibilité 
d’étendre votre champ de manoeuvre.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous êtes sur les rotules, vous ne pensez qu’à une seule chose, l’ar-
rivée du week-end. Du coup vous n’êtes pas vraiment motivé cela se répercute 
sur vos relations.
Argent : Une personne vous fait une proposition, vous pourriez vous associer 
pour monter un projet qui vous tient à coeur. Le moment est opportun, il n’y a 
pas une ombre de difficulté.
Forme : Vos ressources énergétiques basses. Jetez le gant, reposez-vous au maxi-
mum si vous le pouvez, et si vous avez des enfants, faites appel à une aide extérieure !.
Travail : Votre attention sera en partie monopolisée par l’atmosphère un peu 
tendue que vous aurez à affronter au travail.

SAGITTAIRE : (23 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE)
Amour : Les rencontres marquantes sont favorisées et il est très probable que 
vous ne terminerez pas la semaine tout seul mais plutôt en bonne compagnie.
Argent : Votre budget vous permet largement de faire plaisir à vos proches, 
du coup, vous ne vous en priverez pas, votre argent pourrait faire des petits. 
Forme : Vous rugissez d’énergie harmonieuse, cette vitalité favorise votre 
épanouissement général, vos initiatives, vos projets. 
Travail : Vous êtes rempli de belles ambitions, vous avez mille projets en tête, des 
tas d’idées à concrétiser, vous couchez tout sur un papier, histoire de ne rien oublier. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Amour : Vous voilà soudainement confronté à des tensions, rivalité, jalousie, 
qui vous exaspèrent.
Argent : Cette semaine il vous faut établir un échéancier de vos charges fixes 
et de vos dépenses si vous souhaitez mener à bien le ou les projets que vous 
auriez dans votre musette ! 
Forme : Accordez-vous des temps de repos, aménagez vos obligations de telle 
sorte qu’elles vous permettent de souffler suffisamment, êtes-vous une machine ? 
Travail : Certains rapports de force vous déstabilisent provisoirement mais 
vous n’êtes pas décidé à vous laisser dépasser.

VERSEAU : (21 JANVIER - 19 FEVRIER)
Amour : Votre moitié vous aime et vous entoure de sa prévenance qui vous in-
cite en retour à faire de même, une belle osmose s’annonce donc entre vous ! 
Argent : Vos désirs les plus fous peuvent se réaliser cette semaine ! Vos res-
sources sont au top, ouvrez les yeux, votre vie brille ! 
Forme : Pas de sautes d’humeur, juste une belle et agréable semaine, vous réussis-
sez à vous détendre, que ce soit en compagnie de vos enfants, ou bien avec vos amis.
Travail : Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vos compétences sont 
unanimement reconnues, votre confiance en vous est inébranlable. . 

POISSON : (20 FEVRIER - 20 MARS)
Amour : Des souvenirs remontent à la surface… Acceptez vos regrets, c’est 
la meilleure façon de les dépasser.
Argent : Financièrement la santé de vos comptes est instable. Le risque d’être 
agréablement surpris par une opportunité inattendue est multiplié par deux.
Forme : Acceptez sans broncher les freins imposés par le climat céleste, continuez 
lentement mais sûrement à édifier les fondements de vos réalisations futures.
Travail : Vous respirez mieux et vos échanges vous permettent d’agir à votre guise. 
Vous vous sentez nettement plus à l’aise et reprenez du terrain sur vos adversaires.

HOROSCOPE

HORAIRES DES PRIÈRES
du 02 Au 08 Avril 2022

Culte Musulman

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :
de 10 h 00 à 17 h 00

Samedi :
de 10 h 00 à 14 h 30

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE

de 17 h 00 à 10 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
21 h 00 à 10 h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 14 h 30 à 21 h 00

Dimanche :
de 10 h 00 à 21 h 00

رمضان كريم 1443_2022
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Pharmacie de garde
PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

LUNDI 04 AVRIL 2022 
Pharmacie Oulad Allal
Hay Gorziana 2 rue N°2
Tél. : 05.39.38.90.30
Pharmacie La Italiana (Beni Said) 
Av. sidi Driss, prés lycée Al Hassan II
Tél. : 05.39.30.73.35  
Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Camelia
Ancienne rte de l’aéroport Val 
Fleuri n°8
Tél.: 05.39.37.31.37
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss 
Braness II n°79 
Tél. : 06.56.41.17.87                      
Pharmacie Maghreb
56, rue de la liberté à côté de Minzah 
Tél.: 05.39.93.35.73
Pharmacie Al Fajr
Hay Mesnana av. Inara lot Amendis 
au dessus 11éme Arrondissement
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Fares
Av. Abdesslam Ben Bouhout n°34A    
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° Sté Coka Cola
Tél. : 05.39.38.05.50 
MARDI 05 AVRIL 2022 
Pharmacie Bouarraquia
Avenue Hassan II n°34  
Tél. : 05.39.37.58.85
Pharmacie Ifriquia
Av. Mly Ali Cherif beni makada n° 44
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti casabarata
Tél. : 05.39.34.22.34
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath 
Bd Moulay Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89       
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al Quods  
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés palais Moutamid 
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri de 300 m de Crrefour
Tél.: 05.39.94.99.14
MERCREDI 06 AVRIL 2022 
Pharmacie Souk Msallah
127, Bis rue Msallah Tanger
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie Passadena
Rte de Tétouan km1 à côté garage 
Renault Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.18.27

Pharmacie Jihane
Mghogha kbira, hay tabchicha 
Tél. : 05.39.95.01.98   
Pharmacie Jnan Marjane
Derriére Marjane en face Doha lwafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Mabrouki
16, Av. Moulay Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Al Hamd
Complexe Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay Ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
JEUDI 07 AVRIL 2022

Pharmacie Al Yakine
Début rte Aouama Dar Tounsi
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie La Wilaya
24, Av la Marche verte prés goute de lait
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Zaoudia
42; rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Abbes
Bis Azib Hadj Kadour quartier El Aouina
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Meftah Al khir
Complexe Ratma Tanja Balia 
Tél. : 05.39.30.23.82      
Pharmacie Riad Medic
17 Complexe riad Essalam rte de rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie Sara
Lot Randa derière l’école BP 
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face cplx kawasim 
Tél.: 05.39.31.29.18 

VENDREDI 07 AVRIL 2022 
Pharmacie Chifae
4 bis Boulevard Moulay Rachid
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie Provence
Av. Provence et Barcelone Ali Bay 
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Al Khair
Quartier Bouiar rue 7 n°33 Bendibane
Tél. : 05.39.31.06.56  
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.48 
Pharmacie Branes II
Av Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44
Pharmacie Al Hanae 
Route Aouama après station Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Route Achakar, en face Ecole Shams
Tél. : 05.39.93.92.18   
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels Zohour
Tél. : 05.39.38.08.92

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 
AVRIL 2022

• SAMEDI
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue Sidi Boukhari lots Benazaiz N°76
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Mouadafine
Quartier Boughaz Rue Wahda Watania 
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Saada
3; place des Arènes Souk Charf 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie Al Majd
Lots Majd rue en face école Fadae
Tél. : 05.39.95.16.84
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 Moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche après école Achenad
Tél. : 05.39.31.63.03
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Ikrae
Tél.: 05.39.31.40.15

 • DIMANCHE

Pharmacie les Parents
SatFilage en face la faculté de l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62 
Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Imam Chatebi
Arrière poste mesterkhoch 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Belkacem
74, Av B, Bis Jirari Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Afilal
Belle Vue prés restaurants Jawhara 
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Makarim
Lotissement banque populaire 
n°265 route sidi driss
Tél. : 05.39.31.51.18 
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira 
Tél.: 05.39.95.69.26
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817 
Tél. : 05.50.00.62.45

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 
AVRIL 2022

Pharmacie Al Faraj
Cplx Al Irfane II Rte Boukhalef
Tél. : 05.39.39.28.44 
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Ahlen
Rés. Habiba à côté hôtel Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00 
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie El Alia
Rue Ibn Kadi quartier El Alia
Tél.: 05.39.94.21.70 
Pharmacie Bir Chifa
Rue Principlae Bir Chifa 
Tél. : 05.39.31.64.75 
Pharmacie Soleil
111; Avenue prince héritier 
Tél.: 05.39.94.53.05
Pharmacie Arreda
Tanja Balia Doha Menbet N°2
Tél. : 05.39.30.12.82
Pharmacie Dina
Av. Imam Mouslim Im.A n°1 Dradeb
Tél. : 05.39.37.01.29
Pharmacie Ibn Al Arabi
Cplx Zemmouri 3 rte Aswak Assalam
Tél.: 05.39.31.58.43

HORAIRE 
DES PHARMACIES
DU RAMADAN 2021

PHARMACIE DE GARDE JOUR ET NUIT

SEMAINE DU 04 AU 08 AVRIL 2022



مشروعُ المناظرات الجهوية من أجل تطوير التعليم العالي والبحث العلمي انطلق في 14 يناير الماضي، حيث عقد السيد 
المراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، لقاء »مرئيا« مع رؤساء جهات المغرب بهدف مناقشة مساهمة الجهات 

اإلثنتي عشرة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار والمساهمة في تحسين مردوديته وجودته. 
وقدم الوزير المراوي، بالمناسبة، تصوّره فيما يخص مساهمة الجهات في االرتقاء بالحياة الطالبية ومالءمة التكوينات، 

والبحث العلمي مع خصوصيات كل جهة، وتأهيل البنيات التحتية، بغاية الرفع من جاذبية الجهات  في هذا المجال.
وفي هذا اإلطار، تندرجُ المناظرة الجهوية الرابعة، التي احتضنتها جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، يوم السبت 26 مارس 
الذي  المخطط  هذا   .2030 أفق  في  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لمنظومة  الوطني  المخطط  حول  المنصرم، 
ينبني على أربعة محاور استراتيجية، تتمثل في »عرض تكويني يكرس التمكين والتميز ويواكب متطلبات العصر«، و »بحث 
الجامعة والجهة والنسيج  الشراكات بين  الوطنية«، و »جيل جديد من  التنموية  علمي بمعايير دولية يستند على األولويات 
االجتماعي واالقتصادي قصد التعبئة الشاملة إلمكانات المجاالت الجهوية«، »وتجويد تدبير المؤسسات الجامعية والرفع من 

نجاعتها«.   
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

التدبيريــة  المحطات  عنـد  نتوقف  عندما 
الحكومات  المعاصر، من طـرف  المغرب  لشأن 
المتعاقبة منذ استقالله إلى  يوم الناس هذا، 
إلى  نطمئن  يجعلنـا  ما  نسجـل  نكاد  ال  فإننا 
الشروط  تستوعب  أن  استطاعــت  أحزابنـا  أن 
المؤهلة لتنمية البالد وضمان سعادة اإلنسان، 
المشروعة  األدنى من حقــوقـه  الحـد  بتوفيـر 
والعدالة  والتشغيل  والصحــة  التعليــم  في 
على  أصال  تتوفــر  ال  دامــت  ما  االجتماعية، 
مشروع تنموي متكامل، تحقق به ما كان من 
المفروض أن يخول لها تحمل هذه المسؤولية 
يبلور  أن  استطاع  منها  اليسار  فال  التاريخية، 
وتفعيله،  تنزيله  وبالتالي  التنمـوي،  مخططه 
وال اليمين تمكن من تصالح ناعم مع سطوة 
النظام وسلطته، وال الوسط العقيم الذي ظل 
اليمين  مغازلـة  بين  مصالحـه  لتحقيق  موزعا 
أخرى،  تـارة  اليسـار  من  الود  والتمـاس  تارة، 
حين  إلى  واأللوان،  األوراق  بذلك  فاختلطت 
مرحلة التناوب الذي كان من الممكن أن يسير 
لوال  المنشودة،  الغايات  تحقيق  إلى  بالبالد 
تلك الصراعات الداخلية المؤجلة التي سرعان 
النوازع  السطح، عندما تتضخـم  ما تطفو على 
فاضحة  وبأحجام  الخاصة،  والمصالح  الذاتية 
من  الخارج  الرهط  ذلك  طـرف  من  وصارخة، 

كهوف الخفافيش والبوم والعناكب.
هذه  مارسته  الذي  التمويـه  هـذا  وأمـام 
خرجت  التي  تلك  علينا، سواء  العرجاء  األحزاب 
تلك  أو  إثر والدة قيصرية،  السلطة  من صلب 
االستحقاقات،  مواسم  في  وجالت  صالت  التي 
وترهيب  قمــع  من  لحقهــا  ما  على  متباكية 
واختطاف واعتقال، أو تلك التي جعلت من آيات 
اهلل وأحاديث نبيه وما تواتر عن السلف الصالح 
النزاهة واالستقامـة، فإن اإلفالس  من خصال 
نهاية  في  البـالد  تجنيهـا  التي  النتيجة  هو 
المطاف وعند نهايته، حتى صار الشعب فاقدا 
يعللون  تبريرات  من  به  يتبجحون  فيما  للثقة 
الفقير  فاغتنى  وانتكاساتهم،  إخفاقاتهم  بها 
»أحنـاك«  و  بطـون  وترهـلت  منهم،  المدقع 
ما  »برق  لمخطط  إتقانهم  بعد  المتياسرين، 
أوداجهــم  انتفخـت  أجلـه  من  والذي  تقشع«، 
المنابر،  منصــات  على  من  وتهريجـا  صراخا 
مؤامرات  كواليس  وفي  البرلمـان،  قبة  وتحت 

مؤتمرات أحزابهم.
إن حكمة من بيده زمام مصير هذا المغرب 
الجـار، بكل أساليب السفاهة  الذي يتآمر عليه 
التي  التحديات  والسفالــة، ومختلـف  والطيش 
التي  الدوليـة  بالمستجـدات  ارتباطا  تواجهه 
أخرى متوقعة  نعـرف مدى حدتهـا، وعوائق  ال 
هـذه  تصـورات  إليهـا  ترقــى  لن  ومحتملــة، 
تفكيرهـا  تقتصـر في  التي  المعطوبة  األحزاب 
ألهواء  مستسلمة  وبطـونهــا،  أمعائهــا  على 

شيطانها الرجيم.. ورمضان مبارك كريم.

ْق َمْتق�َشع”..!! ُمَخّطط “ْبرَّ

)البقية ص3(

 املناظرات اجلهوية من اأجل تطوير التعليم العالـي 
والبحث العلمـي والبتكـار 

• عمر مورو : 
التناف�شيـة القت�شاديـة والجتماعيــة  »نعـّول على اجلامعــة يف زيـــادة 

والندمـاج يف عالـم القت�شاد واملعرفـة«.  
• منير ليموري : 

»اجلامعـة هـي الفاعــل الرئي�شــي يف مواكبـــة اجلمــاعــات التــرابــيــة 
يف اأداء مهاّمها ويف تاأهيلها«.  

ت : حمودة



أقدمــت  هامــة،  ديبلوماسية  خطوة  في 
البرتغالية  والخدمات  والصناعة  التجـارة  غرفة 
بالمغرب، بحر هذا األسبوع، على افتتاح مندوبية 
جهوية بطنجة، قصد تعزيز التشارك والتعاون 

االقتصادي بين البلدين في مستقبل األيام.
وفي تصريح لسفير دولة البرتغال، برناردو 
 Bernardo Futscher« بيــريـــرا  فوتشـــر 
Pereira« لجريدة طنجة، قال إنه بعد الدينامية 
والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  اإليجابية 
البرتغالية المتواجدة بمدينة الدار البيضاء منذ 
حضور  تعزيز  خطوة  أن  معتقداً  سنوات،  سبع 
الغرفة بمدينة طنجة سيكون له آفــاق واعدة 
لعالقاتنا االقتصادية، خاصة وأن مدينة طنجة 
على  األهمية  في  غاية  اقتصاديا  قطبا  تعتبر 
صعيد اإلدماج االقتصادي بالمغرب.. فلنا اليقين 
دفعة  سيعطي  بطنجة  الغرفة  افتتاح  أن  من 
قوية لعالقاتنا االقتصادية، التي تعرف انطالقة 
حيوية، إذ من المعلوم أن شركات ورؤوس أموال 
برتغالية عديدة تستثمر في طنجة، خصوصا في 

قطاعات النسيج والسيارات..

الشروط متوفرة للدفع  وأضاف أن جميـع 
والبرتغال،  المغرب  بين  العالقـات  بمتانة  أكثر 
هدفنا  وهذا  إيجابيا،  توافقا  حاليا  تشهد  التي 
من الحضور في هذه المناسبة، للدفع أكثر ومنح 

الدعم للجهود المبذولة في هذا الخصوص.
الكاتب  بوداس،  عـادل  أعرب  جانبه  ومن 
والخدمات  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  العام 
البرتغالية في المغرب، أن االستثمارات البرتغالية 
إلى وجود  تزايد مستمر، مشيرا  في  بالمملكة 
برتغاليـــة مستثمرة  180 شركــة  مـن  أكثــر 
بالمغرب، وأضاف أن طموح العالقات االقتصادية 
بين عدد  تكافؤ  المشتركة، يكمن في تحقيق 
من المصدرين للبلدين، إذ توجد 1300 شركة 
تحقيق  إلى  ونسعى  للمغرب،  تصدر  برتغالية 
نفس رقم الصادرات إلى البرتغال، بحيث ستعمل 
المندوبية الجديدة بطنجة إلى تقريب مستثمري 
من  يلزم  بما  البعض،  بعضهم  من  البلدين 

تبسيط المساطر ومواكبة للمستثمرين الجدد.

أ.ع
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يومي  للصحافة  الوطني  المجلس  نظم 
األربعاء والخميس 30ـ  31 مارس دورة تكوينية 
المقاوالت  أصحاب  لفائــدة  الصحافـــة  ببيت 
والمنابر اإللكترونية، حضرها يونــس مجاهــد، 
محتات  للصحافة،  الوطني  المجلــس  رئيس 
والدراسات  التكويـن  لجنــة  رئيس  الرقاص، 
الترحيبية  كلمتهمــا  قدمــا  اللذان  والتعاون 
الصحافيين  من  عــدد  حضر  كما  بالمناسبة. 
المهنيين الذين تابعوا خالل اليوم األول درس 
»التدبير  حول  فقير،  المهدي  المؤطراألستاذ 
اإلعالميـــة  للمقاولــة  والمحاسباتــي  المالي 
الناشئة«. أما اليوم الثاني، فقد خصص لدرس 
حول »استراتيجيــات التسويــق والعالقــة مع 
المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر«، أطره 

األستاذ سفيان صابر.
مجاهد،  يونس  بكلمــة  الدورة  واختتمت 
رئيس المجلس الوطنــي للصحافـة ومما ورد 
فيها أن هذه الدورة تدخل في إطارسلسلة من 
المذكورالذي  المجلس  التي ينظمها  الورشات 
خصص أيضا برنامجا حول تسيير وتدبير المقاولة 
بدون  صحافة  التوجد  أنه  موضحا  الصحافية، 

التسييروالتدبير  مؤسسة أومقاولة لها شروط 
طبقا  االشتغال  على  وقدرة  ونجاح  بعقالنية 
باإلضافة  والمقاوالت،  الشركات  لقواعد تسيير 
يمكن  ال  والذي  المهني  الصحافي  العمل  إلى 
تطويره، بدون إطار جماعي، سواء على مستوى 
البشري  التدبير  المالي، على مستــوى  التدبير 
بحثــا  المنتــوج،  تسويــق  مستوى  واإلداري، 
عن  إال  تحقيقه  اليمكن  المداخيل.وهذا  عن 
بعيدا  الكفاءة،  مع  عمل،  لبرنامج  خطة  طريق 
هنا  المسألة  واالرتجالية...ألن  العشوائية  عن 
ويتجلى  هومعروف  التسييرالذي  بعلم  تتعلق 
في سوسيولجيات المنظمات التي تشتغل على 
إشكاالتها. ومعالجة  تسييرالمؤسسات  كيفية 
الوطني على علم  المجلس  أن  وأوضح مجاهد 
المقاوالت  عمل  تعترض  التي  بالصعوبات 
اإلعالمية، لكن من خالل هذه التكوينات والوعي 
المقاوالت،  تطويرهذه  يمكن  التسيير،  بطرق 
حسن  إلى  الوصول  وبالتالي  جماعي  بشكل 
التسيير، ضاربا موعدا مع ورشات أخرى، خدمة 

للمنشآت الصحافية...
م .إمغران

والمآثـــر  البيئـــة  نظم مرصــد حماية 
التاريخية بطنجة، الملتقى الجهوي الثاني حول 
حكامة الماء تحت شعار »التنمية المستدامة في 
مواجهة تحديات ندرة الماء«، بشراكة مع كل 
من مؤسسة فريدريش إيبيرت ووكالة الحوض 
المائي للوكوس وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بتطوان. ويأتي تنظيم هذا الملتقى، في سياق 
المناخي وشح  بالجفاف  يتسم  وإقليمي  وطني 
التساقطات، ما يمنح الملتقى راهنيته من جهة 
أنجع  في  تفكير  محطة  ليصبح  ويؤهله  أولى 
السبل لتدبير المياه المتاحة والموارد المائية 

غير التقليدية من جهة ثانية. 
من  لكل  افتتاحية  بكلمة  اللقاء  استهل 
الجناتي  العزيز  عبد  األستاذ  المرصد  رئيس 
األلمانية،  إيبيرت  فريدريش  مؤسسة  وممثل 
بضيوف  المرصد  رئيس  خاللها  رحب  حيث 
الملتقى والمتدخلين فيه، الذين يمثلون مختلف 
ذكر  كما  الماء،  بتدبير  المعنية  المؤسسات 
الجمع  بعد  مباشرة  انعقد  الذي  اللقاء  بأهمية 
العام الرابع للمرصد، الذي عرف انتخاب مكتب 
تنفيذي جديد للمرصد، إضافة إلى أن اللقاء يعد 
حكامة  حول  األول  الجهوي  للملتقى  استمرارا 
الماء، كما أكد رئيس المرصد أن عقد ملتقى 
جهوي حول الماء، يهدف إلى الجمع بين األبعاد 
المؤسساتية والقانونية والتدبيرية والتشاركية 
خاصة من جانب المجتمع المدني، ليؤكد في 
نهاية كلمته، على أن استمرار تجربة المرصد 
القتراحات  وطرحه  ترافعه  بقوة  رهينة  تبقى 
بناءة وكذلك تمتين شراكته االستراتيجية مع 

مؤسسة فريدريش ايبيرت. 
من جهته أكد ممثل مؤسسة فريدريش 
الشراكة  أهمية  على  الحسناوي،  أنس  ايبيرت 
التي تجمع المرصد بالمؤسسة، على اعتبار أن 
الجاد،  الجمعوي  للعمل  قدوة  يمثل  المرصد 
على مستوى الترافع واإلنتاج العلمي والتعددية 
أن  على  الحسناوي  أنس  وبيّن  واالنفتاح.. 
القضايا البيئية، قضايا جماعية وليست خاصة 
للعدالة  مدخال  لتصبح  يؤهلها  مما  فردية،  أو 
والجندرية  المجالية  بمكوناتها  االجتماعية 
والبيئية. كما أثار قضية جوهرية تدور حول الماء 
وندرته في ظل التغيرات المناخية العالمية، مما 
والسلم  المائي  باألمن  تتعلق  تحديات  يطرح 
والتنمية، مع تأكيده على أن المرأة تعتبر األكثر 

تأثرا بندرة الماء والجفاف.
عضو  تولى  االفتتاحية  الكلمـــة  وبعــد 
تقديم  أحمامد،  محمد  المهنــدس  المرصد 
شريط فيديو، يرصد السياسات المائية بالمغرب 
للملتقى  أن  مؤكدا  الجهوي،  الصعيد  على 
على  الضوء  تسليط  تروم  استراتيجية  صبغة 
مختلف إشكاالت الماء بأبعاد جهوية ووطنية، 
وبتطلعات متوسطية ودولية، كما تولى تقديم 
من  األولى  النسخة  وتوصيات  مخرجات  أهم 
الملتقى، والتي تتجلى أبرزها في المطالبة بخلق 
مؤسسة جهوية لتدبير الماء وتحقيق التشبيك 
مردودية شبكات  ورفع  المائية  األحواض  بين 

توزيع الماء.
حول  عامة  بجلسة  األول  اليوم  وتميز 
استراتيجيات وسياسات الموارد المائية بالمغرب 
موضوع  األولى  تناولت  مداخالت،  أربع  ضمت 
التغيرات  وتحديات  المائية  الموارد  »تخطيط 
المناخية«، قدمها عبد الحكيم مصمودي، رئيس 
قسم الموارد المائية والتخطيط بوكالة الحوض 
المائي اللكوس، فيما تطرقت الثانية »لتدابير 
السالمة لشبكة إمدادات مياه الشرب« قدمها 

إسماعيل الفار، رئيس مصلحة بالمكتب الوطني 
الماء،  قطاع  ـ  للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 
الصرف  مياه  »معالجة  فكانت حول  الثالثة  أما 
الصحي وإعادة استخدامها«، قدمها عبد العزيز 
بلحاج، نائب المدير العملياتي لشركة أمانديس 
التخطيط  »الماء،  موضوع  قاربت  والرابعة 
الحسين  عرضها  التراب«،  وإعداد  الحضري 
للتعمير  الجهوية  المفتشية  ممثل  بوحوص، 
والهندسة المعمارية وإعداد التراب بجهة طنجة 

تطوان الحسيمة.
اليوم  شهد  األول،  اليوم  غنى  وبنفس 
الثاني، مناقشة مواضيع راهنية، تناولت بداية 
المغرب  في  الدافئ  الجديد  المناخ  »تطور 
الدكتور  تأطير  من  الحالي«  الجفاف  ووضعية 
العالي  التعليم  أستاذ  قروق،  سعيد  محمد 
وعضو   البيضاء  بالدار  الثاني  الحسن  بجامعة 
والقابلية  المحتملة  »بالقيود  مرورا   ،IPCC
للتأثر بتغير المناخ والتلوث: توصيات النموذج 
محمد  الدكتور  إلقاء  من  الجديد«  التنموي 
المناخ  وتغير  المائية  الموارد  في  خبير  سنان، 
ومنسق  للمياه  الفرنسية  األكاديمية  وعضو 
لألشغال  الحسنية  بالمدرسة  البحوث  فريق 
»تخطيط  بعنوان  مداخلة  وكذلك  العمومية، 
األحواض: العنصر األساسي لإلدارة المتكاملة 
للمياه والتنمية المستدامة«، من طرف سعيد 
السامية  للمندوبية  الجهوي  المدير  بنجيرة، 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة طنجة 
تطوان الحسيمة، ثم »تحلية مياه البحر والمياه 
المالحة في مواجهة ندرة الموارد المائية: رافعة 
حفصي  محمد  الدكتور  إلقاء  من  لالستدامة« 

مستشار مستقل.
تنظيم  تم  الملتقى،  لفعاليات  واستكماال 
المتدخلين  بين  النقاش  لتعميق  ورشتين، 
والمشاركين في الحدث وكذا لمناقشة العديد 
من اإلشكاليات التي يعرفها قطاع تدبير المياه 
على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقد 
قاربت الورشة األولى موضوع »التدبير المندمج 
للموارد المائية على المستوى الجهوي« أطرها 
كل من محمد سعيد قروق وسعيد بنجيرة، بينما 
قاربت الورشة الثانية موضوع »نحو موارد مائية 
غير تقليدية« أطرها المهندس محمد احمامد 

والدكتور محمد سنان. 
عن  صدر  فقد  اللقاء،  مخرجات  عن  أما 
)20( توصية عامة مقدمة  المنظمين عشرين 

من أجل حكامة في الماء، وهي:
في  جيدة  حكامة  باعتماد  المطالبة  ـ    1

تدبير المخاطر وفي تحديد المسؤوليات.
حقيقي  تشخيص  إجراء  على  العمل  ـ    2
للمخاطر المتصلة بندرة المياه وبوفرتها على 

المستوى الوطني.

جيد  فهم  أجل  من  العمل  ضرورة  ـ    3
للمشاكل المتعلقة بالمياه ودورة المياه.

4ـ   ضرورة المراقبة والتحكم في استهالك 
غير  الزراعات  واختيار  تحديد  عبر  المياه، 
المستهلكة للموارد المائية خالل فترات الجفاف.
5 ـ  التفكير في تقليص عدد المتدخلين 
في مجال تدبير الماء، وضمان التقائية السياسات 

والبرامج واإلستراتيجيات المتعلقة بالماء. 
6 ـ  الدعوة إلى تقييم شامل للسياسات 
العمومية والبرامج والمخططات المبرمجة في 

مجال تدبير المياه.
المديري  المخطط  بإخراج  التسريع  ـ    7

الجهوي للتدبير المندمج للمياه.
8 ـ  الدعوة إلى إعادة إدماج قطاع الفالحة 
في القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء، باعتباره 

أكبر مستهلك للموارد المائية.
التحسيس  مبادرات  من  التكثيف  ـ    9

والتوعية بضرورة عقلنة استعمال الماء.
10 ـ  الدعوة إلى تقييم مخطط المغرب 

األخضر وتأثيره على تدبير الموارد المائية.
ـ اعتبار المخطط الجهوي للتخطيط   11
الترابي وثيقة ضرورية ومثالية من أجل تنمية 
المندمج  بالتدبير  عالقته  في  الترابي  المجال 

للمياه
12 ـ اعتبار التخطيط المتعلق باألحواض 
المائية آلية اساسية وال غنى عنها من أجل تدبير 

مندمج للمياه. 
لوضــع  جهـوي  مرصـــد  إحــداث  ـ   13
االستراتيجيات الخاصة بتدبير الماء والبحث عن 

الحلول  المبتكرة.
14 ـ  تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في 

الموارد المائية غير التقليدية.
والتشريع  العلمي  البحث  تطويــر  ـ    15
غيــر  الميــاه  باستغــالل  المرتبط  القانوني 

التقليدية.
16ـ  االنفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
17 ـ وضع مخططات استراتيجية ودفاتر 
يتعلق  فيما  الخاص  االستثمار  أمام  تحمالت 

بمنهجية التعامل مع مياه الصرف الصحي.
18 ـ تحقيق التكامل بين البحث العلمي 

والمؤسسات المتدخلة في مجال الماء.
19 ـ رفع الميزانية المخصصة للمختبرات 

البحثية العاملة في مجال الماء.
في  المدني  المجتمع  دور  تثمين  ـ    20

التقدم بعرائض حول هذا المجال.
أمل عكاشة

املغرب والربتغال ي�شعان اأُ�ش�شًا حكـامـة املـاء.. نقا�س، تدار�س وتو�شيات
جديدة للتعاون القت�شادي

املجل�س الوطني لل�شحافة
ينظم دورة تكوينية حول

»طـرق تدبيــر املقاولـة ال�شحافيـة«
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)تتمة ص1(

وأشار إلى أن تنزيل أهداف هذا المخطط يستدعي إرساَء نموذج جديد للجامعة المغربية وعلى جيل جديد من 
المدني، معتبرا أن  المجتمع  الجامعة والفاعلين المؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات  الشراكات بين 
بلوغ األهداف المنشودة لهذا المخطط الوطني يستدعي العمل سويا على إرساء أقطاب جامعية بمعايير دولية، 

تشكل منارة للمعرفة وركيزة أساسية للدفع بمسلسل التنمية الشاملة. 
خاتمة  تشكل  المناظرة  هذه  أن  إلى  تدخله  في  أشار  المومني،  بوشتى  السعدي،  المالك  عبد  جامعة  رئيس 
األكاديمية  القطاعات  شتى  في  فاعل  ألف  من  أكثر  بمشاركة  والمشاورة،  لإلنصات  عديدة  لقاءات  من  سلسلة 
واالقتصادية واالجتماعية، معتبرا أن الدينامية التي شهدتها جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة تفرضُ على الجامعة 
الصناعات  تربوي غنيّ ومتنوع متكيف مع حاجيات  اليوم، االستجابة لمتطلبات جديدة فيما يخص توفير عرض 

المتطورة المستحدثة في هذه الجهة. 
والبيداغوجي، رغم  العلمــي  ترتيبهـا وحضورهــا  السعدي، تعمل على تحسين  المالك  أن جامعة عبد  وأكــد 
اإلكراهات الموجودة، والرفع من جاذبية الجهة، ومسايرة التطور االقتصادي للجهة عبر مضاعفة مسارات التكوين 

بلغات مختلفة، وتعزيز المهارات األفقية والحياتية وتوطيد الرقمنة. 
رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، أعرب عن استعداد الجهة لمصاحبة جامعة عبد المالك السعدي في مختلف 
مخططاتها وأوراشها، العلمية والتطبيقية، كشريك استراتيجي وفي إقامة منصات رقمية في مستـوى التنافسيـة 
إعداد  في  والمساهمة  مشتركة  مشاريع  لصياغة  والجامعة  المجلس  بين  القائمة  الشراكة  إلى  مشيرا  الدوليــة، 
البرنامج الجهوي للتنمية، وأن مجلس الجهة يعول على الجامعة في زيادة التنافسية االقتصادية واالجتماعية لهذه 

الجهة من أجل تحقيق مزيد من التنافسية االقتصادية واالندماج في عالم االقتصاد والمعرفة. 
عمدةُ مدينة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليمــوري، اعتبر في كلمتــه 
بالمناسبة، أن هذه المناظرة من شأنها إعطاُء دفعة جديدة للجامعة المغربية على مختلف المستويات البيداغوجية 
والعلمية، من خالل مقاربة تشاركية، مُفعمة بالدينامية والتكامل بين مختلف المتدخلين للتنزيل الفعلي للنموذج 
التنموي، الذي يعد األرضية الصلبة إلجراء مجموعةٍ متكاملةٍ من اإلصالحات، بهدف جعل الميثاق الوطني للتنمية 

آلية لتطبيق النموذج التنموي، في أبعاده المختلفة القائمة على تكامل السياسات العمومية.  
د أنَّ الجامعة هي الفاعل الرئيسي، في مواكبة الجماعات الترابية في أداء مهامّها، وفي تأهيلها ألن التكوين  وأكَّ
الجامعي هو مدخل أساسي للتعاون المثمر والمستدام بين الجامعة والجماعات وهو الكفيل بتشخيص حاجيات 
الجماعات الترابية من الكفاءات المتعدّدة، والقيام بتكوينات مشتركة تراعي الخصوصيات المميزة لكل جماعة، 

ومنفتحة على التجارب المقارنة. 
د ليموري، على أنه بقدر ما تحتاج الجماعات الترابية إلى تكوينات جامعية نوعية، بقدر ما يتطّلب األمر  كما شدَّ
من الجامعات تأهيل قدراتها التكوينية ومالءمتها مع التحديات العصرية، التي تتجدد وتكبرُ يومًا بعد يوم، مشيرا 
تحتاج  بل  والمالي،  اإلداري  التدبير  على  فقط  تتوقف  ال  التنمية  اإلنسانية ألن  العلوم  في  التكوينات  أهمية  إلى 
إلى فهم اجتماعي عميق  للسلوك البشري  وإلى إدماج األبعاد النفسية والروحية في التنمية التي تعتبر اإلنسان 

أساسها وغايتها. 
واشتغلت المناظرة على أربعــة محاور: “اإلدمــاج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة”، “اإلدمــاج االقتصادي 

والقدرة التنافسية”، “اإلدماج االجتماعي والتنمية المستدامة”، و “التميز األكاديمي والعلمي”. 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  من  بحضوركّل  شراكة،  اتفاقية   12 على  التوقيع  المناظرة  شهدت  كما 
ومستشاري  وبرلمانيي  لطنجة،  البلدي  والمجلس  الجهة  مجلس  ورئيسي  أنجرة،  فحص  عمالة  وعامل  واالبتكار، 
العام  والمدير  بالجهة،  المهنية  والغرف  الحضرية  الجماعات  ورؤساء  بالجهة،  اإلقليمية  المجالس  ورؤساء  الجهة، 
لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ورؤساء الجامعات المغربية، ورؤساء المجالس العلمية للجهة، والمدير الجهوي 
لمركز االستثمار، وممّثل أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، باإلضافة إلى مدير األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين، وممثل المجلس األعلى للتربية والتكوين، ورئيس االتحـاد العام لمقــاوالت المغرب بالجهـة، وأعضـاء 
الجهويين لألبنــاك، وشخصيات  الجهوية، والمديرين  الجهويين للمصالح اإلداريـة  الجامعة، والمديرين  مجلس 

أخـرى. 
ع. كنوني 

 املناظرات اجلهوية من اأجل تطوير التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار 
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 ، باإلحباط  القارئ  تصيب  األيام،  هذه  الصباحية،  الصحف  قراءة 
لما تعرضه من أحداث مزعجة بل ومستفزة في غالب األحيان، بسبب 
غرابة تلك األحداث وجرأة  »المغامرة«  التي تطبعها، حتى أن القارئ 
نظام  بال  أرض  في  أنفسهم   يتخيلون  أصحابها  أن  يُجزم  يكاد 
في  مشرّعة  »مُفدّنة«،  أرضٌ  هيبة،  وأنها  وال  قضاء،  وال  أمن  وال 

وجه  المغامرين  الخارجين عن القانون ! 
حف الوطنية تحفل كل صباح بأخبار »الفساد«، أبطاُلها ليسوا  الصُّ
دائما من »أيها الناس«، بل، أحيانا من »أفنديات« هذ الزمان النافذين، 
جماعيين  »مشاغبين«  منتخبين  وماليين،  مسؤولين  إداريين 
وبرلمانيين كبارا، ونجوم عالم المال واألعمال، وغيرهم  وهم كثير 
ممن برزت أسماؤهم يوما في عالم اإلعالم، كفاعلين يُعتمد عليهم 
في »قيادة البلد« فإذا بهم يتحوّلون إلى »ناهبي« خيرات هذا البلد، 

ومستهترين بمصالحه ومصالح أهله. 
في هذا الباب، يقف قارئ الصحف الوطنية على خبر بنك في ملكية 
المرة،  برلماني هذه  آخر،  نافذ  »التزوير« من طرف  لـ  تعرض  نافذ، 
الثالثين  فاقت  قروض  على  تدليسي،  بشكل  الحصول،  من  تمكن 
بالبنك،  وعناصر أخرى  مليارا، مستفيدا من »تعاون« مسؤول كبير 
ساعدت، بمقابل مليوني طبعا، على تزوير وثائق رسمية  استعملها 
الباهظة  القروض  على  للحصول  ثقيلة،  بتهم  البرلماني  المتابع 

القيمة.  
واللطيف في األمر أن البرلماني المذكور، وفق ما نشر في صحافة 
»فيال«  معه  »المتساهل«  البنك  لمسؤول  قدم  الماضي،  األربعاء 
وشقة بالبيضاء وأخرى بالصخيرات، وأرضا فالحية بمراكش مع عدد 
وكان  بآزرو،   للرياضة  قاعة  له  وجهز  وجرّار،  الماشية،  رؤوس  من 
الحصول  تعاونه معه في  لجميل  ردّا  أسبوع،   الماليين كل  يسلمه 

على قروض سخية !.... 
ومن أخبار األسبوع المثيرة، قضية رئيس جماعة حول مكتبه بمقر 
الجماعة إلى »ماخور« يلتقي فيه عشيقاته وتدور فيه الكأس و يغمره 
»النشاط«، و ال يهتم، كما يبدو، أن تسجل مغامراته »الزهوانية« في 

بيت الجماعة التي يرأسها،على أشرطة فيديو  وتطلق على الهواء. 
»القصارات«  هذه  مثل  في  يحدث  قد  ما  تتصورا  ولكم  أن 
الرسمية التي يتم خاللها تسخيرُ مركبات الجماعة واإلسعاف لجلب 
الشيخات والعشيقات  والخمور من طرف بعض أعوان الرئيس  الذي 
ال يالم على »مجونه« إال ألن »قصاراته« تقام في مقر الجماعة، من 
األمن  بحماية  الجماعة،  مطالب  تلك  مواطني  عن  مسؤول  طرف 
والنظام وباحترام األخالق  والقيم العامة ألهالي الجماعة.  وقد عُلم 
أن الرئيس الزهواني مرشح للعزل بعد تقرير إداري بشأنه بلغ لعلم 

الوزارة الوصية. 
أخبار صباح الخميس حملت نبأ متابعة وحجز ممتلكات موظفين 
وأرباب شركات بسبب التالعب في صفقات عمومية بالماليير، تتعلق 
لوزارة  تابعة  بمؤسسات  خاصة  طبية  ومستلزمات  أجهزة  بشراء 
موضوع  كان  كما  وطنيــٌة  صحفٌ  تناولته  الموضوع  هــذا  الصحة. 
المعنية  الوزارة  التأكيد  من جهة  تم  »برلمانية« حيث  استفسارات 
على أن الصفقات تتم وفق القوانين الجاري بها العمل. والحال انها 

ليس كذلك. 
)المنتخبة( !.... بعض  المجالــس  إلى شغب  المالعب  من شغب 
»البونيــة« حين  و  بين  الحوار  يفرقــون  الجماعيين ال  المنتخبين 
لهم  كانت  إن  ما  حالة  في  هاذا  و»تتعاكس«،  نظرياتهم  تتعارض 

»نظريات« ما، فيما يعرض من قضايا للنقاش. 
الرأي العام على تصرفاتهـم  المؤلـم أنهـم ال يكترثـون لحكـم 
وال للصورة السيئة التي يعطونها لجماعتهم، حضرية كانت أو قروية. 

األسبــوع  شهــدت  سطــات  بجماعة  االستثنائية  الدورة  أشغال 
الماضي صراع ديكة بين مستشار ونائب الرئيس  في خضم فوضى 
عارمة داخل المجلس بسبب اختالفات حول موضوع  تشكيل ، نتجت 
عن إصابة نائب الرئيس بعد االعتداء عليه من طرف مستشار جماعي 

من  المعارضة، بواسطة آلة صوتية. 
وزارة الداخلية دخلت على الخط وطالبت بتحقيق في الموضوع 

وبمباشرة مسطرة عزل المستشار »البلطجي« !.... 
وللحديث بقية..

من اأخبار »اأفنديات«
هذا الزمن 

في إطار المباحثات التي يجريها االتحاد 
أخنــوش، من  للشغل مع حكومــة  المغربي 
قبل  جديد  اجتماعي  التفاق  التوصل  أجل 
الميلودي  يترافع  المقبل،  الشغل  عيد  موعد 
مخاريق، األمين العام لالتحاد من أجل الزيادة 
الشرائية  القدرة  لحق  لما  تداركا  األجور،  في 
العام والخاص، جراء  القطاعين  للمغاربة في 
تداعيــات جائحة كورونا وأثقال التوتر الدولي 

الراهن.
وتدعو مذكرة االتحاد بهذا الصدد، إلى 
ورفع  المئة،  في   30 بنسبة  األجور  في  زيادة 
التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم 
في  لألجور  األدنى  الحــد  أن  معلنا  للطفل، 
القطاع الخاص البالـغ 2828.71 درهمـا، لم 
يعد يكفي عائلة من زوجين وطفل لفترة تزيد 
لالتحاد  تعود  دراسـة  وفق  أيام،  خمسة  عن 

المغربي للشغل.
لالتحاد،  العام  األمين  أن  الذكر  ويجدر 
طالب رئيس الحكومة بتسريع وتيرة لقاءات 
يستجيب  اتفـاق  إلى  للتوصل  الحوار  لجان 

في اليوم العالمي ألب الفنون »المسرح«، 
قدمت فرقة »باب البحار سينمسرح«، مسرحية 
بالفضـــاء  غني«  طنجة  »يا  بعنــوان  غنائية 
الثقافي والفني رياض السلطان بقلب المدينة 

العتيقة لمدينة البوغاز.
العرض المسرحي »يا طنجة غني« ليس 
هو  إنما  مركبة  لوحات  وال  سردية  حكاية 
احتفال استعاري بذاكرة مدينة، بشخصياتها، 
بأصواتها، بأشعارها، بقصصهـــا، بكتابــــات 

كتبت عنها وبها، منها ومن أجلها.
المدينة  بتاريخ  لإلحتفاء  تلتقي  كائنات 
وغـــد  يعــود  »أمــس  القريب،  كما  البعيد 
رسامين،  بأدباء، شعراء،  فيها  تتغنى  يَعِد«، 
حد  منها  مروا  بشخصيــات  ديبلوماسيين، 
الحياة أو أقاموا بها الدهر حد الموت. فها ابن 
أقلعي،  لطفي  فرنسية  استعار  وقد  بطوطة 
قناع  خلف  تنكري  حكي  في  الوزان  والحسن 
اإلفريقي  ليون  يشاكس  ديالرتي  كوميديا 
على  بولعيش  دارج، ومحمد  أندلسي  بلسان 
أشرعة  من  تبقى  ما  يرتق  التاريخ  رصيف 
الفتوحات التي جرت بها رياح طنجة األندلس، 
يحيي  الكالم  شيخ  جبة  في  آرلت  وروبيرتو 
الحلقة من رميم ساحة »السوق د برا« على 
محمد  حيث  بار«  »دينس  من  نظر  مرمى 

شكري يرتل مديحه األخير لطنجيسه.
كيمينتي  إليزا  تبكي  االستهالل،  وفي 
تتجرد  مدينة  أنقاض  تحــت  حبهــا  يوتوبيا 

النقابة  أن  العاملـة، مضيفا  الطبقة  لمطالب 
قدمت لرئيـــس الحكومـــة مذكرة مفصلــة 
لحوار  منهجيــة  وضع  رأسها  على  بمطالبها 

اجتماعي حقيقي وغير مغشوش.
قررت  أن  للحكومة  أنه سبق  إلى  ويشار 
 400 بين  تتراوح  زيادة   ،2019 أبريل  في 

لحظتها من جلدها الديبلوماسي، لِتلج عهدا 
جين  كلمات  األرض،  فوق  بجنة  واعدا  دوليا 
صاعدات  بنساء  الكتابة  قماش  تمطر  بولز 
من حينا السفلي حيــــث روحانيـــات الشيخ 
الزويتينة  الحراق تنزل بكراماتها على شباب 
المحكومين باألمل، في حين يكتب أنطونيو 
لوثانو بمداد العطر ونسائم »بالصا اجديدة« 
مويال  راشيل  أما  ينتهي،  ال  طنجاويا  حلما 
فتطلق العنان لبوح الصبية التي كانتها في 
عتبة  على  باثكيث  وأنخيل  العشايا،  اقتسام 
العيادة في إنصات ألحمد الطريبق في إنشاد 
لطفي  وهنا  القصيدة«  »طنجة  ل  الولهان 
مسترجعا  األثيـرة  قفته  يتأبط  اليزال  أقلعي 
حنينه بين ممرات »ليسي رونيو« في انتظار 
السالم على  الوهاب بنمنصور  أن يقرئ عبد 

»طنجة المغرب«.

و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، 
بنسبة  لألجور  األدنى  الحد  زيادة  جانب  إلى 
زيادة  عن  فضال  الخاص،  بالقطاع  10بالمئة 
التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل 
العــام  في حدود ثالثــة أطفال، بالقطاعيـن 

والخاص.

البشيــر  عــزف  الغنائية، من  المسرحية 
بنيحيى على آلة الكمان ومحمد الحرزلي على 
ولطيفة  بنيحيى  إيمان  وإنشاد  القانون  آلة 
عزمي، حيث استحضرتــا في الغنــاء كال من 
نصوص ابن بطوطة، ليون اإلفريقي، محمد 
الشيخ  بوولز،  كيمينتي، جين  إليزا  بولعيش، 
الحراق، روبيرتو أرلت، محمد شكري، مصطفى 
لوثانــو،  أنطونيــو  راشيل مويال،  الورياغلي، 
الطريبق  أحمد  شبعة،  يوسف  أقلعي،  لطفي 
وعبد الوهاب بنمنصور، في حين كان اإلخراج 
من طرف الزبير بن بوشتى وتشخيص  جنان 
السربوتي، علي التيجيتي، سنتياغو دي لوكا، 
أحمد فرج الروماني، نرجس القنفودي، يوسف 
العاللي  المنعم  عبد  الصروخ،  شبعة، سفيان 

وإبراهيم مشاش .
أ.ع

زيـادة فـي الأجـور بن�شبة 30 باملئــة..
مطالب الحتاد املغربي لل�شغل قبل فاتـح مـاي

»يا طنجــة غّنــي« اأوبريــت مـن واإلـى طنجــة

ـ  طنجة  جهة  مجلـس  رئيـس  استقبـل 
تطوان ـ الحسيمة، عمر مورو، بداية األسبوع 
جمهورية  سفيـر  باروكـو،  أرماندو  الجاري، 
إيطاليا بالمغرب، في إطار زيارة ود ومجاملة، 
على  الجهة  مجلس  انفتاح  لسياسة  تفعيال 
محيطه الخارجي وتفعيال ألدوار الدبلوماسية 

الموازية.

وحسب بالغ لمجلس الجهة، فإن اللقاء 
تناول مختلف سبل دعم العالقات االقتصادية 
بين منطقة الشمال ومختلف جهات إيطاليا، 
كما هم اللقاء آليات تحفيز التعاون بين جهات 
إيطاليا ومناطق من المغرب بشكل عام ومع 

شمال المملكة بشكل خاص .
لتدارس  مناسبة  أيضا  اللقاء  شكل  و 

سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين مجلس 
الجهة ومجالس الجهات بإيطاليا وبحث سبل 
فضال  بالجهة،  اإليطالية  االستثمارات  جذب 
عن التعريف بالمؤهالت السياحية والصناعية 
والطبيعية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان 

الحسيمة.
أ.ع

جهة ال�شمال واإيطاليا.. تعاون اقت�شادي مرتقب
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خلدت الوحدة التعليمية لمؤسسة البنك الشعبي يوم 28 مارس 2022 
اليوم العالمي للشعر تحت شعار »الشعر موسيقى الروح« في إطار مخططها 
التنويـر واإلشعاع  الرامي إلى ترسيخ دور المدرسة في  الثقافـي  التربـوي 
من  محيطه.  مع  اإليجابي  للتواصل  المتعلم  وتأهيل  واإلبداعي  الثقافي 
تقديم وتأطير األستاذة »سعاد البناي« واألستاذ »عبد اللطيف الحساني«، 
وقد أثثت هذه التظاهرة الثقافية باقة عطرة من ثلة خيرة المشهد الفني 
الثقافي اإلبداعي بطنجة ، الشاعر واإلعالمي المتميز »عبد اللطيف بنيحيى« 

والباحث الموسيقي »عبد السالم الخلوفي«.
واإلبداعية  التربوية  واألطر  التالميـذ  من  الحضور  استمتع  وقد  هذا 
بانسكاب الفيض الشعري بالقراءة الشعرية المتميزة للشاعر »عبد اللطيف 
والتلميذة  عمري«  »سيدة  واألستاذة  البناي«  »سعاء  واألستاذة  بنيحيى« 
»رحاب الدحمان«، تخللتها أغاني ومواويل الفنان »عبد السالم الخلوفي« 

والتلميذ »محمد أمين الخلوفي« أسعدت  الحضور وأطربته. 
سعاد البناي

تخليدًا لذكرى التاسع من أبريل لزيارة المغفور له جاللة الملك محمد الخامس طيب اهلل ثراه 
لطنجة وخطابه التاريخي، وبتنسيق مع المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 

والرياضة مديرية الرياضة بطنجة، وبشراكة مع جمعية السالم الرياضي لإلنقاذ. 
تنظم جمعية طنجيس للصيد الرياضي بطنجة، النسخة الثانية من المسابقة المحلية للصيد 
البحرية  البيئـــة  بالمحافظـــة على  للتحسيس  الرحيم  الصيد  الثابتة كبار. مع طريقة  بالقصبة 
براعـم  لفائدة  الشاطئي  الرياضي  الصيد  أساسيـــات  في  تكوينية  دورة  مع  السمكية..  والثروة 
الجمعيتين. كما سيستفيد براعم الجمعيتين من ورشة تأطيرية في اإلسعافات األولية مقدمة من 

جمعية السالم الرياضي لإلنقاذ. 
وذلك يوم األحد 2022/04/10 بكرنيش مرقالة وساحة الميناء، ابتداء من الساعة العاشرة 

صباحا 10:00 إلى غاية الثالثة بعد الزوال 15:00.

جمعية طنجي�س لل�شيد الريا�شي بطنجة 
تنظم الن�شخة الثانية من امل�شابقة املحلية 

لل�شيد بالق�شبة الثابتة كبار

الوحدة التعليمية ملوؤ�ش�شة البنك ال�شعبي
حتتفل باليوم العاملي لل�شعر

عبد اللطيف بنيحيىعبد السالم الخلوفي

طنجة يف حاجة اإلى جامعة م�شتقلـة..

في مغــرب الجهـات.. ال يسعنا إال أن نبارك كل 
توجّه راٍم لالرتقاء بتجويد مردودية التعليم العالي ..

تجتهد  الحيوي  القطاع  هذا  على  الوصية  الوزارة 
2030؛ وهو  أفق  راهنا لتفعيل مشروع ذي صلة في 

مشروع مؤسس على جملة مرتكزات أهمها :
•  التمكين والمواكبة..
•  األولويات التنموية.. 

•  الشراكة السوسيوقتصادية..
•  جودة التدبير..

أهـم هـذه المرتكزات - في نظر جل المهتمين - 
هـو مرتكـز جــودة التدبير، وهي جــودة تحتـــاج إلى 
تفعيل حكامة، وهذه أكبر نقطـة ضعــف في بعــض 
مؤسسات التعليم العالي بجهتنا، وال يحتاج النهار إلى 

دليل..

ـر  نذكِّ المتغافليـن   / الغافليـن  لبعـض  وتنبيهـا 
يزيد  ما  منذ  وثقافيــة،  وقانونية  علمية  نخبة  بكون 
عن ثالثة عقود في طنجة؛ مدينة المواطن العالمي 
ابن بطوطة، تقدمت بطلب استحداث جامعة مستقلة 
بها. كان على رأس النخبة المذكورة العالمة المرحوم 

سيدي عبد اهلل كنون.
مضت سِنون.. وما زال هذا المطلب العزيز قائما 
المولوية  الرعاية  بفضل  أصبحـت  التي  طنجــة،  في 
وطنيـــا  اقتصاديــا  قطبــا  الملك  لجـاللــة  السامية 
توسـع بشكـل الفــت  الجامعـي  وإفريقيا.. ونسيجها 
والهندسة  واالقتصاد  والقانون  الطب  علوم  ليشمل 

واللغات والترجمة وتكوين أطر التعليم..
طنجة في حاجة إلى جامعة مستقلة.

عبد اللطيف شهبون

متهورا  شخصا  كنت   2017 في  سنة.   30 عمري  عماري،  خالد  أنا 
جدا، آخذ الحياة بغير جدية، ألعب وألهو وأضيع الوقت بال هدف، بل حتى 
صحتي أهلكتها بتدخين الحشيش، لكن بعد مرور سنة على نفس الحالة 
استفقت من غفلتي بعد أن أحسست بالفراغ الداخلي، فراغ الروح والعقل. 
شعرت حينها أنني ال أساوي شيئا وأنني إنسان نكرة ليس له أي هدف في 
الحياة سوى تزجية الوقت في اللعب واللهو. لذا قررت أن أحاسب نفسي، 
بل أن أتصالح معها وأن أستقيم وأن أفكر في مستقبلي، فال ماضي لدي 
يشرفني وال حاضر يعلي منزلتي، لذا قررت أن أوقف عقارب الساعة التي 
كانت تدور في الفراغ وأترك هذا العبث. وأول شيء فعلته هو ترك التدخين 
والمخدرات التي أهلكت صحتي البدنية والعقلية وحتى المالية. واعدت 
نفسي على الخروج من هذه األزمة النفسية وبدأت التغيير في محاولة لبناء 
شخص جديد طموح وله أهداف في الحياة، لذا كان ثاني شيء فعلته بعد 
تركي للمخدرات هو تغيير المحيط االجتماعي ومقاطعة أصدقاء السوء. 

صاحبت أصدقاء جددا طموحين ولديهم أهداف في الحياة فتأثرت بهم 
وبأفكارهم وتغيرت أخيرا. خرجت من قوقعتي التي انحبست فيها ال أطل 
إال على الماضي وخيباته، خرجت أقول إلى مستقبل واعد متسلحا بالطموح 
والعزيمة، والحمد هلل أصبحت اليوم شخصا مغايرا تماما وحققت بعض 

أهدافي وال زلت أثابر من أجل تحقيق أهداف أخرى. 
لذا نصيحتي لك أيها القارئ العزيز، حاول أن تغير عاداتك السيئة 
وخصوصا محيطك االجتماعي. عليك بالصحبة الصالحة التي تعينك على 
السير قدما نحو تحقيق مرادك ولو بالكلمة اإليجابية، ثم ثق بقدراتك 

وحاول مرات عديدة حتى تنجح. بالتوفيق للجميع.

محمد العودي
oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية 
تعمل بها

قد تجعلك ناجحًا
في حياتك..
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يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

نزعة  الدينية  العقائد  اأن  امل�سلمني،  غري  م�سلمني  املفكرين،  عديد  يعترب 
عقيدة  اأو  الأديان  من  دين  اعتناق  على  مرغم  لذلك،  وهو  الن�سان،  لدى  فطرية 
ر، بح�سبهم ، وجود اإن�سان دون انتماء ديني معني، بل ذهب  من العقائد، اإذ ل ُيت�سوَّ

بع�سعم اإلى حد اإنكار وجود ملحدين حقيقيني ممن ل يوؤمنون بوجود اهلل.

نفي  اإلى  الجتماع،  علم  موؤ�س�س  بينهم  ومن  الفال�سفة،  ذهب  ذلك،  مقابل  يف 
يف  �ساد  البدائي،  الب�سري  التفكري  اأطوار  من  طور  جمرد  الالهوت  واعتبار  املطلق، 
البداية قبل اأن تليه املرحلة امليتافيزيقية وحتل، بعد ذلك، املرحلة العلمية، وهي 

النهائية. املرحلة 

اأن  اإل  القائمة،  الديانات  من  دينا  ُيعدُّ  ك�سواه،  الإ�سالم،  اأن  من  الرغم  على  و 
هو  بل  ومكان  زمان  لكل  �ساحلا  كونيا  دينا  اعتباره  على  ي�سرون  امل�سلمني  معظم 
الدين ال، وهو، ف�سال عن ذلك، بح�سب اعتقادهم، دين يهتم بتنظيم حياة الب�سر 
وهذا  الباقية،  الآخرة  �سوؤون  بتنظيم  ذاته  الوقت  يف  يهتم  كما  الفانية،  الدنيا  يف 
اعتقاد را�سخ لدى غالبية م�سلمي املجتمعات الإ�سالمية حتى ولو كان ذلك ب�سكٍل 
اإلى  الع�سرين(   القرن  )جاهلية  كتاب  يف  قطب  حممد  انتهى  وهكذا   ، عالمِ غري 
واقت�سادياتهم  اجتماعياتهم  ي�سمل  للحياة  �سامل  تنظيم  الدين   ...  « بـاأن  اجلزم 

و�سيا�ستهم  كما ي�سمل وجدانهم وعقيدتهم«

الإ�سالم  دور  حول  ال�سائد  ال�سمني،  اأو  ال�سريح  العتقاد،  هذا  على  تاأ�سي�سا 
اجتماعي  بعد  ذات  دعوية  حركة  الع�سرين  القرن  اأوائل  يف  ظهرت  املجتمع،  يف 
الذي  امل�سلمني  بواقع  مرتبطة  ت�ساوؤلت  حول  الإجابات  لتقدمي  �سعت  و�سيا�سي 
�نحدر �إلى قاع �لنحطاط، و �أخرى تتعلق بالأ�سباب �لتي �أدت بهم �إلى درجة كبرية 
ملوؤ�س�سي  بالن�سبة  عنها،  الإجابة  ت�ستلزم  ل  ت�ساوؤلت  وهي  والف�ساد،  التخلف  من 
على  قدمت  بل  باملو�سوع،  الإملام  وح�سن  والتقدير  التاأمل  من  لفرتة  احلركة،  هذه 
لول  ليح�سل  يكن  ل  امل�سلمني  تخلف  باأن  القول  يف  تتلخ�س  واحدة  اإجابة  الفور 
املجتمع  لو�سف  ومتهيدا   مقدمة  الإجابة  هذه  كانت  وقد  الإ�سالم،  عن  ابتعادهم 
نحو  املجتمع  لهذا  �سبيل  ل  واأن  اجلاهلية،  مرحلة  اإلى  ارتد  قد  بكونه  ال�سالمي 

اخلال�س من تخلفه اإل بالعودة اإلى طريق الإ�سالم !

التخلف  �سوؤال  حول  الدينية  اجلماعات  هذه   قدمتها  التي  الإجابة  لكن 
و�لنحطاط و�إجمالها يف �لعودة �إلى �لإ�سالم، مل يكن يف و�قع �لأمر �إل �سعار� دعائيا 
اإن متحي�س  التاريخية، بل  املعطيات  العلمية ول  مبالغا فيه، ول ت�سنده احلقائق 
ماهية  حول  جديدة  اأ�سئلة  طرح  اأمام  وا�سعا  املجال  فتح  املتهافتة  الإجابة  هذه 

طبيعة الإ�سالم الذي جتب العودة اإليه ؟

للتاريخ  غبية  قراءة  على  الإ�سالمية  للجماعات  املتهافتة  الأطروحات  تعتمد 
املدينة  لدولة  الر�سول  حكم  مرحلة  لت�سوير  جاهدة  ت�سعى  فهي  الإ�سالمي، 
الإ�سالم،  تاريخ  من  زاهرة  مرحلة  باعتبارها  الأربعة،  اخللفاء  بعده  ومن  النا�سئة، 
لكن  بالق�سط،  الوزن  واإقامة  وامل�ساواة  العدل  �سيادة  درجات  اأعلى  عرفت  مرحلة 
حتول  مراحل  من  كغريها  مرحلة،  فهي   ، لدعاءاتهم  خمالفة  كانت  احلقيقة 
والتناف�س،  بال�سراع  حتما  املحكومة  التطور  لقوانني  تخ�سع  الب�سرية،  املجتمعات 
لأحكام  املناق�سة  اجلرائم  ن�سبة  نفي  احلمقى  الدعاة  هوؤلء  ي�ستطيع  فكيف  واإل 
الإ�سالم  التي ارتكبها قائد اإ�سالمي مثل خالد بن الوليد؟ وكيف ي�ستطيعون اإنكار 
اأن عمر بن اخلطاب طالب اخلليفة اأبا بكر ال�سديق باإقامة حد الزنا على خالد بن 
الوليد؟ وكيف يف�سر هوؤلء امل�سعوذون ال�سراع الذي دار ب�سقيفة بني �ساعدة بني 

اأ�سحاب الر�سول »املب�سرين« باجلنة؟

اإلى  »العودة  اأن  تزعم  واحدة  برتنيمة  تكتفي  الإ�سالمية  اجلماعات  اإن 
الإ�سالم«  هي احلل الوحيد لكل ماآ�سي وتعرثات امل�سلمني، لكنها يف املقابل ل متلك 
اأدنى  فكرة حول كيفية حتقيق اخلال�س من التخلف ول عن م�سروع وا�سح املعال 
يتاأ�س�س على  الفارغ   راأ�سمالهم  والعلوم، فكل  والثقافة  والقت�ساد  ال�سيا�سة  ي�سمل 
بقية  على  تعاليمه  فر�س  به  املوؤمنني  على  ويتوجب  احلق  الدين  هو  الإ�سالم  اأن 

خلق اهلل ! 

اإن م�سكلة الإ�سالم، كما تبدو من خالل مراحل بنائه الأولى، اأنه كان م�سروعا 
متييز  خالله  من  ن�ستطيع  ل  ب�سكل  ال�سيا�سة،  بخطاب  الدين  خطاب  فيه  امتزج 
جمال وا�سح يخ�س الدين وحده، من جمال اآخر يخ�س ال�سيا�سة، فالر�سول حممد، 
باعتباره  �ساحب امل�سروع، مار�س ال�سيا�سة والدين معا، كما �سهدت بذلك ت�سرفاته 
يف معارك مثل معركة اأُُحد، اأو يف حمطات اأخرى ترتبط بعالقته مع طوائف اليهود 

وامل�سيحيني داخل يرثب.

الإ�سالم  باأن  اإقناعنا  املتهافت،  مبنطقها  الإ�سالمية،  اجلماعات  ت�ستطيع  هل 
الإ�سالم  باأن  لالإعالن  حان  قد  الأوان  اأن  اأم  ؟  للب�سرية  الأ�سلح  الديني  امل�سروع  هو 
كان م�سروعا �سيا�سيا ناجحا يف فرتة من فرتات التاريخ، واأن الو�سع الدويل الراهن، 
كم�سروع  لالإ�سالم،  ثانية  جتربة  تكرار  باإعادة  ي�سمح  لن  الوا�سحة،  قوته  مبوازين 
الدولة  تلك  الأركان،  عاملية  اإ�سالمية  دولة  اإقامة  اأجل  من  والفتح  الغزو  على  قائم 
بفر�س  حتلم  التي  الدولة  و�سبيهن،  العال  ن�ساء  على  النقاب  بفر�س  حتلم  التي 
ن�س  مع  تعار�س  يف  �ساغرون،   وهم  اجلزية  اأدائهم  اأو  اجلميع  على  الإ�سالم  اأحكام 
اأزمة  هذا  يعك�س  األ  موؤمنني؟«  يكونوا  حتى  النا�س  تكره  »اأفاأنت   : يقول  قراآين 

حقيقية يف جذور الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ؟

اأزمة الفكر 
ال�شيا�شي الإ�شالمي 

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية األربعاء الماضي يوما دراسيا حول موضوع » تعزيز األمن 

الدوائي بالمغرب: التحديات واآلفاق«.
الداكي، الوكيل  الدراســي، ألقى الحسن  اليوم  افتتاح هذا  وفي 
العام للملك لدى محكمـة النقــض، كلمة أكد فيها أن األمن الصحي 
للمواطنين يكتسـي صبغــة دستورية، كما يعتبــر عنصرا أساسيا في 
تحقيق األمن االستراتيجي للبالد، انطالقا من التوجه الملكي السامي 

الذي ما فتئ يؤكد أهميته في مختلف المناسبات.
وارتباطا ببعض الظواهر السلبية التي تعتري المجال الصحي، أكد 
الرئيس أن النيابة العامة تسهر على التطبيق الصارم للقانون والتصدي 
لبعض الظواهر التي تمس باألمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو 
الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف األدوية والمنتجات الصحية للعموم 

بطرق غير قانونية.
والحماية  الصحة  وزير  طالب،  ايت  خالد  فاعتبر  جانبه،  من  أما 
االجتماعية أن هذا االجتماع يشكل مناسبة لتسليط الضوء على قضية 
تعزيز  أجل  من  ببالنا،  الدوائي  األمن  بتحقيق  تتعلق  األهمية  بالغة 

الوقاية والسالمة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع 
األول لحماية مجتمعنا ومحاربة كل أشكال الغش التجاري والحد من 
استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق األدوية والمنتجات الصحية المزيفة 
والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
مقاربة  واعتماد  الجهود  تظافر  آيت طالــب على ضرورة  وشدد 
استباقية وتشاورية والتنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين على المستوى 
الوطني لحل هذه المعضلة، وذلك من خالل اعتماد خيارات مناسبة 
تطوير  على  تعتمد  ومتكاملة،  متجانسة  دوائية وطنية  وفق سياسة 
والمنتجات  األدوية  هاته  مثل  ترويج  لمكافحة  جديدة  وآليات  برامج 
الصحية المزيَّفة، ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية اآلنية، 
مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من 

أجل درء كل أشكال الخطر عن بالدنا.
ويشار إلى أن اللقاء عرف، إلى جانب وزير الصحة والوكيل العام 
العالمية  الصحة  النقض، حضور ممثلة منظمة  لدى محكمة  للملك 
بالمجلس  ومسؤولين  قضائيين  مسؤولين  إلى  باإلضافة  بالمغرب، 
العامة، إلى جانب أطر من  النيابة  األعلى للسلطة القضائية ورئاسة 
والصيدلة،  األدويــة  ومديرية  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة 

وممثلين عن هيئات الصيادلة ومصنعي الدواء، وشخصيات أخرى.

الداكـي واآيـت طالـب
يتباحثــــان الأمـــن الدوائـــي للمغـــرب



والتوبة  واإليمان  والقيام  الصيام  شهر  هو  رمضان  شهر   
وصلة  والتسامح  والتقوى  والرحمة  واإلحسان  واإلرادة  والمغفرة 
في  وجل  عز  اهلل  لقول  والثواب  واألجر  النفسية  والصحة  الرحم 
الحديث الذي رواه البخاري: » كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به« والصيامُ جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال 
يرفت وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده، لـخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من 
ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه 
اإلنسان من حج وصالة  أعمال  الحفظة تكتب كل  فرح بصومه. 
وزكاة وأعمال الخير... يضاعف هذه األعمال الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف، قال تعالى: » إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به«. 1 ( فرح بفطره من كان ممنوعا صار مسموحا من أكل وشرب 
وجماع، ولم ينقطع بموت أو علة مرض. 2 ( يفرح الصائم بلقاء 
ربه ألنه حصل على المكافأة من أجر وثواب. رمضان هذه السنة 
في  يأتي  بحيث  األخرى،  السنوات  عن  يختلف  الماضية  والسنة 
ثم  الحروب،  ثم  زيادة على جائحة كورونا  وأحوال صعبة،  ظروف 
ارتفاع النسبة المئوية لألمراض النفسية، والصيام في هذا الشهر 
المبارك هو أحد أركان اإلسالم الخمسة. الصيام موجود في كل 
األديان. ويختلف من دين إلى دين، إال أن ديننا اإلسالمي الحنيف 
طلوع  من  الصيام  على  قادر  عاقل  بالغ  مسلم  كل  على  فرضه 
الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى في سورة البقرة »يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون« الصحة النفسية ضرورية ومن أهم ضرورات العصر 
الحديث، وهي من العلوم التي تهتم بدراسة اإلنسان في توافقه 
وتكيفه وتطوره مع ذاته ومجتمعه وفق متطلبات العصر. للصيام 
فوائد نفسية عديدة: فهو يهب اإلنسان السكينة والوقار والتغلب 
هو  ورمضان  اهلل.  عبادة  إلى  واللجوء  والشهوات  الملذات  على 
شهر القيام لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبه« )متفق عليه(. ففي قيام الليل، 
كشفت دراسات األطباء النفسيين في السنين األخيرة أن المرضى 
باليأس  شعور  هو  الذي   : اإلكتئــاب  مرض   - خاصة:  النفسيين 
والعزلة وبالذنب والتفكير في االنتحار. - مرض القلق: الذي هو 
اإلشغال بهموم الحياة وتوقع األسوأ والخوف على المال واألوالد 
والصحة. - مرض الوسواس القهري: الذي هو تكرار بعض األفعال 
بدافع الشك المرضي. - مرض اإلدمان: إما أن يكون شرب الدخان 
من  يعانون  الذين  النفسيين  فالمرضى  المخدرات.  تعاطي  أو 
هذه األعراض عند قيامهم الليل أو جزء منه سيتمتعون بجائزة 
المرض  تخفيف  في  عجيب  وفعل  القيام سر  هذا  في  فورية ألن 
كما  النفسية.  صحتهم  وفي  المزاج،  وتحسين  واعتدال  النفسي 
قال تعالى في سورة الذاريات »كانوا قليال من الليل ما يهجعون 
حظا،  الليل  من  يصيبون  كانوا  وهكذا  يستغفرون«  وباألسمار 
وصفهم اهلل عز وجل بذلك مدحا لهم، وأثنى عليهم به ليقربهم 
منه ويرضيهم.  وفي الحديث الشريف »وأن اهلل تعالى ينزل كل 
هل  فيقول:  األخير،  الليل  ثلث  يبقى  حين  الدنيا  إلى سماء  ليلة 
من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع 
الفجر« 2 ومن فوائد الصيام أيضا فرصة جيدة تساعـد المريض 
النفسـي في مواجهة الكثيـر من المشكالت النفسية، منها تقوية 
إرادة المريض واإليمان بالعقيدة الصحيحة وبقضاء اهلل وبقدره 

وبتفويض األمر إلى اهلل سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون المريض 
واالتزان  واالستقرار  والطمأنينة  التواضع  من  حالة  في  النفسي 
النفسي واإلحساس بالوقار والسكينة واإلحترام والتقدير. كما أن 
أجر وتواب الصيام يمنح المريض النفسي األمل والتفاؤل وقبول 
الذات والرجاء في الخروج من اليأس واإلحباط . كذلك من فوائد 
بالمرض  اهتمامه  استبدال  هو  النفسي  المريض  على  الصيام 
ليحل محلها اإلنشغال بالعبادات. كذلك يحاول الصائم اإلبتعاد عن 
المحرمات ويحافظ على ضوابط السلوك الجيد، كمال قال النبي 
عليه الصالة والسالم في حديث رواه البخاري وغيره: »الصيامُ جنة 
فإذا صام أحدكم فال يرفت وال يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه 
فليقل إني صائم إني صائم«. كذلك أكدت األبحاث أن الصوم له 
عالقة بقوة جهاز المناعة الذي يقوم بدوره في مقاومة األمراض. 
كما أن هناك عدد من اإلرشادات التي تساعد على ضبط وتهذيب 
النفس أهمها: ✓ التخلص من األفكار السلبية، البحث عن الناس 
اإليجابيين. ✓ الصبر واإلمتناع عن تناول األكل والشرب يسهم في 
قدرة المريض على احتمال مقاومة األعراض المرضيــة ويساعــد 
علىُ مصاحبة للمريض النفسي. التخلص من المشاعر السلبية ✓ 
التقرب من اهلل سبحانه وتعالى كأداء الصلوات الخمس، قيام الليل، 
صالة التراويح، تالوة القرآن، التسبيح والتهليل بقول )سبحان اهلل 
والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر( ✓ ساعد الفقراء والمحتاجين، 
انخرط في عمل خيري تطوعي وهو من أفضل األعمال. ✓ تأمل 
في الطبيعة، اخرج إلى الحديقة أو الغابة أو إلى شاطئ البحر، تأمل 
روعة الكون من حولك، أنصت إلى أوراق الشجر وإلى أمواج البحر، 
استنشق الهواء النقي، راقب حركة الغيوم، مارس رياضة المشي أو 
غيرها من الرياضة لتفريغ الطاقة السلبية. ✓ اعتمد على األنظمة 
الغذائية الصحية التي من شأنها أن تحافظ على الجسم والعقل 
الورقية  الخضراوات  تناول  األكل،  بنوعية  اهتم   ✓ بشكل سليم. 
كالموز والتمر واألسماك، المكسرات، الحبوب الكاملة، الشوفان، 
الجـوز،  طماطـم،  حلـــوة،  بطاطا  شمنـدر،  سبانـخ،  الفاصوليــا، 
التي تدفع  كذلــك مشاهدة برامج فكاهية كوميدية   ✓ بابونج. 
النفسي،  التنفسـي  الجهـاز  نشاط  من  تزيد  فهي  الضحك،  إلى 
عن  واإلبتعـاد  االجتماعي  التواصل  على  الحفاظ  إلى  باإلضافـة، 
والتعامـل  الصعبـة  الظـروف  مع  التعايش  على  التدرب  الوحدة، 
معها باسترخاء وتنفس عميق، وهذا السلوك يرقى بالصائم إلى 
قمــة السعــادة والرضا ويبعــده عن الخــوف والقلق. وأن اإليمان 
العبادات تكسب المؤمن تقوى اهلل  باهلل عز وجل واالنتظام في 
الروحي، كذلك  المرتبطة بالجانب  وغفرانه ورحمته، والطمأنينة 
مساعدا  وعامال  وضبطها،  النفس  رغبـات  مقاومة  على  الدافع 
على سرعة شفائهم واستجابتهم للعالج بصورة أفضل للمرضى 
النفسيين. لذلك اعتبر الصوم عالجا للصحة النفسية وال يتعارض 
مع العديد من األمراض النفسية ما عدا البعض منها كاألمراض 
الفرد قوة اإلرادة للتغيير نحو  العقلية الخطيرة. فالصيام يعطي 
األفضل ويساعــد على إفراز هرمــون السعادة الذي يشعر المرء 
األمن  لتحقيق  واالنفعاالت  األعصاب  وتهدئة  النفسية  بالراحة 

النفسي والصحة النفسية. 
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أقفلنا الموضوع السابق على مجموعة من األرقام البيانية والمؤشرات 
أجل  من  المختصة  والجهات  المؤسسات  تقارير  تضمنتها  اإلحصائية، 
تشخيص وضعية صناديق التقاعد التي تعيش أزمة على مستوى اختالالتها 
من  جانب  على  إنذارية  إشارات  وردت  إليها  المشار  التقارير  وفي  المالية.. 
المنخرطين  المواطنين  آالف  انعكاسات وخيمة على مستقبل  لها  األهمية، 
عن  الحديث  أن  الحكاية  هذه  كل  في  الغريب  األمر   ! التقاعد..  أنظمة  في 
أزمة صناديق التقاعد ببالدنا بدأت منذ ما يقارب خمسة عشر سنة، تعاقبت 
الصناديق  إفراغ هذه  قريبة من  إفالس  وإشارات  وتنبيهات  تحذيرات  فيها 

ومقترحات لرؤية إصالحية بقيت حبرا على ورق..
هـذه  كل  عمـرت  التقاعد  صناديق  أزمة  أن  كيف  تتصوروا  أن  ولكم 
المدة -ردحا من الزمن - تعاقبت خاللها حكومات جاءت بتصورات وبرامج 
وخطط وسياسات لم تفض إلى ما كان منتظرا من نتائج إصالحية ملموسة 
كل  علينا  تعرض  السنوات  هذه  كل  عبر  قائما  المسلسل  وظل  وشاملة..! 
تسميته  يمكن  مما  خالصة  جرعات شفوية  حلقة  ومع كل  حلقاته،  حكومة 
الكالم  هذا  من  ذلك  إلى  وما  وتدابير  وإجراءات  وخطط  ورؤى  بمقترحات 
الشفوي الذي يتبخر في الهواء والجدوى لما يتبخر في الهواء..! بالتأكيد هي 
أمامنا  تعرض  حلقاته  مازالت  وفاشل  وممل  لمسلسل طويل  فارغة  حلقات 
يبدو  فيما  والمسلسل  حكومة..  كل  مجيء  عند  المشروخ  األسلوب  بنفس 
كان  أمرا  اهلل  يقضي  أن  إلى  رتوش  دون  حاله  على  وسيظل  طويال  مازال 

مفعوال..
المغربي  الصندوق  أن  إلى  اإلشارة  من  البد  الفرصة،  التفوتنا  وحتى 
للتقاعد الذي يدبر من الناحية العملية نظامي المعاشات المدنية والعسكرية 
قدم، في إطار اإلصالح الشمولي لضمان ديمومة أنظمة التقاعد المهددة 
على  بتأكيده  االجتماعية  الحماية  موضوع  بخصوص  اقتراحات  باإلفالس، 
ضرورة نسبة مساهمة إضافية للموظف في نظام المعاشات المدنية، وقد 
على  الحفــاظ  من  الصنــدوق-  -حسب  المساهماتي  المجهود  هذا  يمكن 
القدرة الشرائية للمنخرط خالل فترة التقاعد، ويقترح الصندوق أيضا إرساء 
مبدأ المراجعة الدورية للمعاشات التي لم تعرف عمليا أية مراجعة منذ سنة 
مايزيد  حاليا  يبلغ  بالصندوق  المنخرطين  عدد  أن  إلى  التذكير  مع   ،1997
عن مليون منخرط نشيط، أي 22 في المائة من مجموع المنخرطين على 
الصعيد الوطني، فيما يقارب عدد المستفيدين 940 ألف أي 47 في المائة 

من مجموع المستفيدين..
تعميما للفائدة، ولفهم ما يجري ويدور، نرى من الضروري إدراج أرقام 
بأمانة  عليها  نطلعكم  التقاعد،  ألنظمة  الحالية  الوضعية  تهم  وبيانات 
دراسي  لقاء  خالصة  هي  الموضوع  حول  تقارير  من  نشر  وما  ومسؤولية.. 
نظم بمقر البرلمان خالل شهر يناير الماضي )2022( تمحور حول موضوع 
التي  الملفات  من  واحدة  التقاعد  أنظمة  إفالس  االجتماعية..شبح  الحماية 
خطر  بسبب  حساباتها  تربك  بل  الواقع،  األمر  أمام  الحالية  الحكومة  تضع 
لمعاشات  الحامي  للتقاعد  المغربي  الصندوق  منه  يقترب  الذي  اإلفالس 
ست)06(  من  أقل  بعد  التام  اإلفالس  على  مقبل  متقاعد  مغربي  مليون 
علما  جوهرية،  بإصالحات  القيام  إلى  أخنوش  حكومة  تبادر  لم  إذا  سنوات 
بأن كلفة اإلصالح لضمان ديمومة استمراريته في صيغته الحالية يتطلب 
دعما سنويا يقدر حسب بعض المصادر ب 1400مليار سنتيم، أي ما يعادل 

الميزانية السنوية لصندوق المقاصة..
األعلى  المجلس  توصيات  على  نعرج  الموضوع،  هذا  ننهي  أن  وقبل 
للحسابات الذي حث فيه الحكومة على الشروع في إصالح هيكلي ألنظمة 
يراها  كما  المدنية  المعاشات  نظام  تواجه  التي  فالصعوبات  التقاعد.. 
المجلس األعلى للحسابات ذات طبيعة هيكلية.. وإذا لم تبادر الحكومة إلى 
إصالحات شاملة وسريعة فأن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف أول عجز 
مالي له ابتداء من سنة 2028 واليسمح الحيز بإدراج جميع التوصيات التي 
 ..2020/2019 السنوي  تقريره  في  للحسابات  األعلى  المجلس  بها  أوصى 
على  الوصية  الوزيرة  شهادة  فإن  والمالية،  االقتصاد  وزارة  مستوى  وعلى 
أن  واضح  بشكل  أكدت  األخيرة  هذه  تفسير..  كثير  إلى  تحتاج  ال  القطاع 
أشرفت  التي  الدراسة  ماتتضمنه  وهو  باإلفالس،  مهددة  التقاعد  صناديق 
الوزارة المعنية على إعدادها، داعية إلى ضرورة تدخل عاجل بإصالحها قبل 
نظام  فإن  السالف ذكرها،  الدراسة  الكامل..! وحسب  لإلفالس  تتعرض  أن 
المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطاته )70 مليار درهم( بحلول سنة 2028، 
14 مليار  ويحتاج الصندوق المغربي للتقاعد في إطار الوفاء بالتزاماته إلى 
سنويا لتمويل عجز النظام، مع اإلشارة إلى أن سن التقاعد بات محصورا في 

63 سنة..
تأسيسا على كل هذه األسباب، فإن اإلصالح الشمولي لمنظومة التقاعد 

أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة../..
)انتهى(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

ال�شندوق املغربي للتقاعد 
يف مواجهة الإفال�س!

ووعود باإ�شالحات ما زالت 
حربًا على ورق!!؟

2/2

رم�سان وال�سّحة النف�سية
 بقلم: الدكتورة لطيفة ال�شياف 

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

نور الدين ال�شريف
وذلك يوم الثالثاء 22 مار�س 2022

المحامين  إذ كان قيد حياته نقيبا بهيئة  القضاء،  إلى أسرة  الراحل ينتمي 
الرئيس  الشريف،  محمد  المرحوم  وهونجل  واسعة  قانونية  ثقافة  وذا  بطنجة 
الشريف  الهاشمي  محمد  المرحوم  وحفيد  بطنجة  االستئناف  لمحكمة  األسبق 
له محمد  المغفور  الراحل  للملك  المحامين بطنجة والمستشارالقانوني  قيدوم 

الخامس.  
أرملة  إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 

الفقيد السيدة خديجة كريش وإلى أبنائهما،  الصادق وكنزة ومحمد وجليلة وكذا إلى إخوة الفقيد، أمين، منير، 
مراد، فضيلة، باإلضافة إلى جميع أفراد أسرة وعائلة المرحوم، راجية لهم الصبر والسلوان وللراحل عظيم األجر 

والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.



ـــــــــــــــ
1 - وحيد : مدرب الفريق الوطني المغربي وحيد خليلهودزيتش.

2 - الالعبون : رومان سايس و عز الدين أوناحي، سفيان بوفال و ياسين بونو )حارس( و طارق تيسودالي.
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يهودي  فدخل  للنظر،  يجلس  الخالفة  تقلده  قبل  المأمون  كان   •
حسن الوجه، طيب الرائحة، حسن الثوب،

المأمون فقال  المجلس دعاه  الكالم، فلما تقوض   فتكلم فأحسن 
له: أيهودي..؟
قال: نعم.

قال: أسلم حتى أفعل لك وأصنع.
فقال: ديني ودين آبائي فال تكشفني.

فتركه.. فلما كان بعد سنة جاء وهو مسلم، فتكلم في الفقه فأحسن 
الكالم، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال: ألست صاحبنا؟!

قال: نعم.
قال: أي شيء دعاك إلى اإلسالم، وقد كنت عرضته عليك فأبيت..؟

 ، التوراة  من  نسخ  ثالث  فكتبت  فمضيت  الخط،  أحسن  ِإني  قال: 
فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة، فبعتها، فاشتريت.

قال: وكتبت ثالث نسخ من اإلنجيل، فزدت فيها ونقصت فأدخلتها 
إلى الكنيسة فاشتريت مني.

ونقصت،  فيها  فزدت  نسخ  ثالث  فكتبت  القرآن  إلى  وعمدت  قال: 
رموا  والنقصان  الزيادة  فرأوا  فكلما تصفحوها  الوراقين،  إلى  وأدخلتها 

بها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان سبب إسالمي .
 من كتاب »المنتظم فى تاريخ الملوك واألمم«البن الجوزي

uuuu
السطح  على  كنيــف  له  وكان  جار نصراني  البصرى  للحسن  كان   •
وقد نقب ذلك في بيته فكان يتحلب منه البول في بيت الحسن. وكان 

الحسن أمر بإناء فوضع تحته فكان يخرج ما يجتمع منه ليال.
ومضى على ذلك عشرون سنة!

ثم مرض الحسن ذات يوم فعاده النصراني فرأى ذلك.. فقال:
مذ كم تحملون مني هذا األذى؟

فقال الحسن:
منذ عشرين سنة.

فقطع النصرانى زناره)حزامه( وأسلم.
من كتاب »اإلمتاع والمؤنسة« ألبي حيان التوحيدي

uuuu

تلد،  امراته وأنها ال  إلى طبيب عقم  الناس شكا  • حكي أن بعض 
فجس الطبيب نبضها وقال:

ال حاجه لك إلى دواء الوالدة، فإنك ستموتين بعد أربعين يوما وقد 
دل النبض على ذلك.

فاستشعرت المراة الخوف العظيم وتنغـص عليها عيشهــا وبقيــت 
ال تأكل وال تشرب حتى انقضت المدة ولم تمت.

فجاء زوجها إلىالطبيب وقال له:
لم تمت!

فقال الطبيب:
قد علمت ذلك ولكنها ستلد إنشاء اهلل.

فقال:كيف ذلك؟
قال:

رأيتها سمينة وقد انعقد الشحم على فم رحمها فعلمت أنها ال تهزل 
إال بخوف الموت، فخوفتها بذلك حتى هزلت وزال المانع من الوالده.!

 من كتاب »إحياء علوم الدين« للغزالي

uuuu

• قعد الخليفة المهدي قعودا عاما للناس فدخل رجل وفي يده نعل 
في منديل فقال:

قد  عليه وسلم  اهلل  نعــل رسول اهلل صلى  المؤمنين هذه  أمير  يا 
أهديتها لك.

فقال :هاتها!
فدفعها إليه،فقبل المهدي باطنها ووضعها على عينيه وأمر للرجل 

بعشرة آالف درهم، فلما أخذها وانصرف،قال المهدي لجلسائه:
النعل هذه، فضال عن أن  ير  أعلم أن رسول اهلل لم  أني لم  أترون 

يكون لبسها؟
رسول  بنعل  المؤمنين  أمير  أتيت  للناس:  قال  كذبناه  لو  أننا  غير 
من  كان  ،إذ  خبره  يدفع  ممن  أكثر  يصدقه  من  وكان  علي  فردها  اهلل 
شأن العامة الميل إلى أشكالها،والنصرة للضعيف على القوي وإن كان 

الضعيف ظالما،
فاشترينا لسانه وقبلنا هديته وصدقنا قوله ،ورأينا الذي فعلنا أنجح 

وأرجح.
من كتاب »تاريخ بغداد« للخطيب البغدادي

محمد وطـا�س

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم 
التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التالعب في مجموعة من الصفقات 
العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي 

قصد القيام بكافة األبحاث والتحريات الالزمة واالستماع إلى كل االطراف المعنية بالموضوع. 
وقد أسفرت نتائج هذه األبحاث والتحريات عن االشتباه في تورط مجموعة من األطر والموظفين والمهندسين 
فيها  والمستخدمين  والمقاوالت  الشركات  أصحاب  وبعض  الصحة  لقطاع  والجهوية  المركزية  بالمصالح  العاملين 
تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير 
لتجهيز  أجهزة ومعدات طبية مخصصة  واقتناء  توريد  الفارطة تهم عمليات  السنوات  ونيل صفقات عمومية خالل 

مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عموالت وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية. 
ورعيا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه 
لدى بعض  مالية مهمة  مبالغ  والتحريات من حجز  األبحاث  إليهم، كما مكنت  المنسوبة  األفعال  في تحصلها من 

المشتبه فيهم.
النيابة  هذه  أمام  األبحاث  هذه  بموجب  القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  قدمت   2022 مارس   29 وبتاريخ 
أرباب شركات  و13 شخصا منهم  الصحة  بقطاع  18 موظفا عموميا  بينهم  فيهم، من  31 شخصا مشتبها  العامة 

ومستخدمون. 
الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء  المنجزة في  لوقائع األبحاث  العامة  النيابة  إثر دراسة هذه  وعلى 
تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل االشتباه في ارتكاب المعنيين باألمر لجرائم 
مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، واالرشاء، واالرتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير 
والجنح  الجنايات  عن  البحث  تسهل  أن  شأنها  من  عامة  وثيقة  واتالف  واستعمالها،  العامة  اإلدارة  تصدرها  وثائق 

وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. 
وعلى إثر ذلك أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين باألمر بإيداع 19 منهم رهن االعتقال االحتياطي 
بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغالق الحدود وإيداع 

كفاالت مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق. 
هذا وال تزال األبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم. 

وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي. 

وحرر بالدار البيضاء في 30 مارس 2022 

 الوكيل العام للملك 
   ذ.ناجيم بنسامي

ليلة القب�س على الكونغو

المملكة المغربية 
رئاسة النيابة العامة 

محكمة االستئناف بالدار البيضاء 
النيابة العامة 

 بــالغ النيابــة العامــة

الشهـر  النباش« في هـذا  الصحافي  »مذكرات  تحتجـب   
الفضيل.. فاسحة المجال لباقة من الطرائف والنوادر المنتقاة 

من التراث العربي األصيل .. 
فقراءة ممتعة ورمضان كريم.

نظمتها بمناسبة التأهل التاريخي الذي أنجزه المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم 2022 التي ستجرى 
بقطر على حساب منتخب الكونغو الديموقراطية برباعية لهدف 

لقد كــان ما يكنــــــى بفوز حقيقـي 
فـريــق عريـــــــــــــق المـــع متألــق

للرهان مظفـرا  مضـى نحو كســب 
و خط اشتراكـــا فــــي بالد عروبـة
معلـم بضرب  الكونغــــو  دحر  لقد 
و قــال بمـــلء فيه : »إنــــي لمغـرب
و مـــورد أبطــــــال و معـدن عــزة
سأمضي إلى حيــث التنافــس عالـي

فعندي وحيـد و جماعــــــة ســؤدد 
رمــان و أونــاحـــــي  و فــال ليوثنـا 
بفوز حقيقي يكنــــــى  ما  لقد كان 

رحيـق بطعـــم  إنجــــــاز  كان  لقد 
فـــريـــق كتنـــيــــن و أي فريــــق !
و خط له صفحـــــــــة مجد نميـق
بأنفس كأس وسط فخـــــــر عميـق
به قطـــــــــــــر بدت كبدر نسيـق
شجـــــــــــــاع ضليـع ماهر ببريـق
و موطـن نصــر زاهـــــر و شريــق
و حسبـي رايـــــــــــة بوهج وفيــق
 تنير لدرب لألســـــــــــــود عتيــق )1(
و بونو و سودالي لبعض رشيــق« )2(
 لقد كان إنجــــــــــاز بطعم رحيــق

مصطفى أوالد بن علي
2022-03-29

ـ طنجةـ 
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على  كبير  بشكل  تأثيرها  ظهر  األوكرانية  الروسية  الحرب 
المغرب والجزائر وتونس رغم أنها محدودة جغرافيا، فتداعياتها 
الخبراء  أشار  وقد  نائية،  أخرى  مناطق  إلى  لتمتد  ذلك  تفوق 
للعالقات الدولية أن الحرب لها امتدادات ال تقتصر على الفضاء 
الغرب والشرق فحسب، بل كانت لها  األوروبي والعالقات بين 
وتتجلى  البلدان،  لهذه  القومي  الدخل  على  سلبية  تأثيرات 
حيث  العالم،  في  البترول  ألسعار  مهول  ارتفاع  في  تداعياتها 
بلغت  والتي  المغرب،  في  األسعار  على  مباشر  بشكل  انعكس 
التي  العمومي  الدعم  بسياسة  لتعصف  مسبوقة  غير  حدودا 

تنتهجها الحكومة المغربية منذ سنة 2013.
وهذا الوضع يعود إلى كون المغرب يستورد كميات مهمة 
من الموارد األساسية من أوكرانيا، ويأتي القمح في مقدمتها، 
أن  غير  ومشتقاتهما،  والغاز  البترول  روسيا  من  يستورد  كما 
اتخذت  وقد  ــواردات،  ال هذه  على  مباشر  بشكل  أثرت  الحرب 
جيد  تمويل  لضمان  اإلجــراءات  من  جملة  المغربية  الحكومة 
األسعار  بعض  مسؤولية  بتحمل  وتعهدت  المغربية،  للسوق 
الحكومة  اتخذت  وقد  استراتيجية،  استهالكية  بمواد  الخاصة 
يناير  شهر  خالل  قامت  حيث  به،  وعدت  ما  لتنفيذ  مجهودات 
دوالر  مليارات   6 يفوق  بما  اللين  القمح  مادة  بدعم  الماضي 

أمريكي.
وهكذا يبدو أن المغرب سيبقى من بين أكبر المتضررين 

بالنظر إلى اعتماده على مجموعة من المنتجات 
األمريكية  الزراعة  وزارة  أن  بدليل  األوكرانية، 
في  أوكرانيا  أن  الماضية  السنة  في  أعلنت 
في  للقمح  الرئيسي  المورد  لتصبح  طريقها 
المغرب، ومما يزيد الوضع تعقيدا في المغرب 
المملكة ستعيش  أن  األوكرانية  الحرب  بسبب 
موجة  بسبب  السنة  هذه  استثنائيا  موسما 
إلى  سيؤدي  مما  البالد،  ضربت  التي  الجفاف 

تراجع اإلنتاج المحلي للقمح بشكل كبير.
أوكرانيا من  الماضية ضاعفت  السنة  وفي 
صادراتها للقمح اللين للمغرب، أصبحت موردا 
بعدما  وذلك  للمغرب،  بالنسبة  للقمح  رائــدا 
الرسوم  من  معفاة  المملكة  بدخول  لها  سمح 

الجمركية على شحنات القمح اللين.
كان  الحرب،  قبل  ما  األخيرة  الفترة  وخالل 
التي  الدول  مقدمة  في  أوكرانيا  يضع  المغرب 
وذلك  جديدة،  أسلحة  منها  يستورد  أن  يحاول 
ريبورت«  »تاكتيكال  موقع  عنه  أعلن  ما  حسب 
في شهر فبراير المنصرم، وقد أكد هذا الموقع 
القوات  أن  العسكرية  الشؤون  في  المتخصص 

األسلحة،  صفقة  مسألة  تدارست  المغربية  الملكية  المسلحة 
المقاومة  الكمائن  من  محمية  مركبات  اقتناء  في  وشرعت 

لأللغام »M.R.A.P« في أوكرانيا.
مغاربة  عسكريين  مسؤولين  أن  تقريره  في  الموقع  وأشار 
هذه  قدمت  حيث  األوكرانية،  الشركة  بمقر  بزيارة  قاموا 
المدرعة  للمركبات  القتالية  القدرات  األخيرة عرضا حيا إلظهار 
عيار  وذخيرة  الهون  بقذائف  نوفاتور«  و»سيف   »M.R.A.P«

60ملم و 82 ملم و 12 ملم.
أوكرانيا  مع  المغرب  عليها  أقدم  التي  الصفقة  هذه  لكن، 
التي  الحرب  بسبب  توقفت  قد  السالح  من  ذخيرته  لتوسيع 

اندلعت يوم الخميس 24 فبراير2022.
أن  يمكن  التي  الدول  من  فتعتبر  الجزائر  بخصوص  أما 
العالم  ألن  نظرا  الروسية-األوكرانية،  الحرب  من  إيجابيا  تتأثر 
العقوبات  الغاز بسبب  سيصبح في حاجة ماسة لصادراتها من 
المفروضة على روسيا من طرف مجلس األمن الدولي،وبالتالي 
ذلك  ومقابل  ستنخفض،  الغاز  من  األخيرة  هذه  صادرات  فإن 

سترتفع صادرات دول أخرى مالكة للغاز ومنها الجزائر.
بأن  تقريرها  في  االمريكية«  »بلومبيرغ  وكالة  وأشــارت 
لتزويد  عليها  االعتماد  يمكن  التي  الدول  مقدمة  في  الجزائر 
لتعويض  وأوكرانيا  روسيا  بين  الحرب  فترة  في  بالغاز  أوربا 

النقص الحاصل في إمدادات الطاقة.

األوروبي  لإلتحاد  للغاز   مصدر  أكبر  ثالث  الجزائر  وتعتبر 
الرئيسيين لكل من  المزودين  والنرويج، وتعد من  روسيا  بعد 
سيعود  الذي  األمر  الجغرافي،  القرب  بحكم  وإسبانيا  إيطاليا 
عليها بمردود مالي كبير، ويكسبها نفوذا سياسيا ودبلوماسيا 

إقليميا ودوليا.
لكن، إنتاج الغاز الجزائري يبقى ضعيفا بمقارنته مع نظيره 
لشركة  األسبق  التنفيذي  الرئيس  أكــده  ما  وهــذا  الروسي، 
»إن  بقوله:  الجزائر  في  للمحروقات  الحكومية  »سوناطراك« 
وهو  بسيط،  لسبب  الروسي  الغاز  تعويض  يمكنها  ال  الجزائر 

فارق اإلنتاج بين البلدين«.
وحسب تقرير الخبراء في الطاقة أن الجزائر تصدر في أحسن 
األحوال ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب إلى إيطاليا، ونحو 
12 مليارا إلى البرتغال واسبانيا، وكميات أخرى أقل نحو فرنسا 
أوروبا  إلى  وتركيا واليونان ودول أخرى، وأن ما تصدره سنويا 
واحد  روسي  أنبوب  بإمكان  بينما  مكعب،  متر  مليار   42 يفوق 
أن يضخ هذه الكمية، وبالتالي فال يوجد حاليا أي بلد بإمكانه 
مواجهة اإلنتاج الروسي من الغاز، وعليه فالغرب يحاول بجميع 
الوسائل أن يقلل من تبعيته للغاز الروسي إليجاد مصادر أخرى 

على غرار الجزائر وقطر والواليات المتحدة األمريكية.
وتجدر اإلشارة أن من تأثيرات الحرب السلبية على الجزائر، 
أنها ستخسر أول مورد أسلحة لها بسبب العقوبات المفروضة 

على  المحافظة  األخيرة  هذه  استطاعت  حيث  روسيا،  على 
ميزانيته  تبلغ  الذي  الجزائري،  للجيش  مورد  كأول  مكانتها 
وحسب  دوالر،  مليارات  عشرة  نحو  بالتسليح  الخاصة  السنوية 
الــدوالرات  مليارات  بلغت  الجزائر  مشتريات  فإن  المراقبين 
على مدار السنوات األخيرة الماضية، منها طائرات »سوخوي« 
و»ميغ« وطائرات لنقل الجيوش، ومروحيات ودبابات، إضافة إلى 

6 غواصات وأنظمة دفاع جوية متطورة.
الجزائر  بين  استراتيجية  شراكة  اتفاقية  توقيع  تم  وقد 
وروسيا منذ عقدين للتعاون في العديد من المجاالت العسكرية 
»سونطراك«  الجزائرية  الشركة  وترتبط  والطاقة،  والتجارية 
العمالقة بعالقات وطيدة مع شركات الطاقة الروسية، كشركة 

»غاز بروم« و»لوك اويل« وشركات أخرى.
استقاللها  منذ  روسيا  مع  متينة  بعالقات  الجزائر  وترتبط 
واالقتصادية  الدبلوماسية  الميادين  جميع  في   1962 سنة 
اآلونة  في  قوة  عالقتها  ازدادت  وقد  والعسكرية،  والثقافية 

األخيرة من الناحية اإلستراتيجية.
ويرى المحللون أن التداعيات االقتصادية للحرب في أوكرانيا 
على المغرب بوجه خاص، باعتباره بلدا ذو دخل منخفض يستورد 
الحبوب، وهو  احتياجاته من  أكثر من 90٪ من طاقته ونصف 
من بين الدول اإلفريقية األكثر تضررا من الحرب ويتجلى ذلك 
في ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، األمر الذي سيؤدي إلى 

تفاقم عجز الميزانية في المغرب والمقدر في 6.5 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي لهذه السنة، حيث يتم دعم غاز البوتان، كما 
سيؤدي ارتفاع األسعار إلى تكثيف الضغوط التضخمية كما هو 
األخرى، وسيتأثر كذلك  الوقود  وأنواع  للبنزين،  بالنسبة  الحال 
بسب الحرب قطاع الخضروات والفواكه واألسماك باإلضافة إلى 
صادرات األسمدة التي تمثل 4.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي، 
حيث تنافس روسيا في األسواق األوروبية، في حين أن الصادرات 
 %  2.6 تمثل  والتي  واألسماك  والخضر  الفواكه  من  المغربية 
من الناتج المحلي اإلجمالي للمغرب تنافس الصادرات األوربية 
إلى روسيا، وبما أن المغرب في نظر الخبراء يعتبر أكبر اقتصاد 
من  كبيرة  سلبية  صدمة  من  يعاني  أن  المرجح  فمن  إفريقي 
والفحم  والغاز  النفط  من  وارداته  الدائرة، حيث شكلت  الحرب 
6.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي أي ضعف مثيلتها في مصر 

وجنوب إفريقيا وهما يعدان مصدرا للطاقة الرئيسي.
أما في تونس فتزداد المخاوف هناك من أن تحمل الحرب 
اقتصاد  على  انعكاسات سلبية  في طياتها  األوكرانية  الروسية 
من  المالي  الجانب  على  القائمين  لدى  تخوفات  وسط  البالد 
تزايد حدة األزمة االقتصادية واالجتماعية في هذا البلد العربي، 
الغذائية  المواد  بعض  توفير  في  نقصا  حاليا  تونس  وتشهد 
السلطات  وتحاول  الرواتب،  وتأخر صرف  األسعار  ارتفاع في  مع 
إلى  للتوصل  الدولي  النقد  صندوق  ممثلي  إقناع  التونسية 
حجم  يقدر  حيث   2022 ميزانية  تمويل  اتفاق 
االقتراض الخارجي المطلوب 12.6مليار دينار.

فإن  الــغــذائــي،  بــاألمــن  يتعلق  وفيما 
ستلبي  تونس  في  الحبوب  من  المشتريات 
يشكل  مما  المقبل،  يونيو  غاية  إلى  حاجياتها 
استمرار  حالة  في  الغذائي  أمنها  على  تخوفا 
عجز  إلى  يــؤدي  أن  شأنه  من  وذلــك  الحرب 
الشركات التي أبرمت معها عقود شراء الحبوب 
تزايد  بفعل  المشتراة  الكمية  إيصال  من 
توفيرها  إمكانية  عدم  أو  عالميا  عليها  الطلب 

من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب.
من  تونس  مدخرات  أن  المراقبون  وأفاد 
الحاجيات الغذائية ال تتجاوز تغطيتها أكثر من 
المكتب  صرح  االتجاه  هذا  وفي  أشهر،  أربعة 
والصيد  للفالحة  التونسي  لإلتحاد  التنفيذي 
أوكرانيا ستنعكس على  الحرب في  البحري أن 
من  حاجياتها  % من   30 تستورد  التي  تونس 
القمح  من   %  90 من  وأكثر  الصلب  القمح 
أكبر  جزء  وأوكرانيا  روسيا  تؤمن  والتي  اللين 
الحرب  تؤثر  أن  المنتظر  من  أنه  كما  منها، 
إذا تواصلت لفترة طويلة على االقتصاد التونسي بشكل كبير 
 ،٪7 إلى حدود  حاليا  الذي يصل  التضخم  معدل  على  والسيما 
من خالل الزيادات المحتملة في المواد األساسية من الحبوب 
والزيوت النباتية والمحروقات، وقد خصصت تونس حسب تقرير 
الخبراء بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 مبلغا ضخما لدعم 
المحروقات والمؤسسات العمومية والمواد الغذائية قدر بـ 762 
مليون دينار، ومع ذلك فإن ارتفاع األسعار العالمية أثر سلبا على 

حجم الدعم المخصص من الدولة.
على  تأثير  لها  كان  األوكرانية  الروسية  الحرب  فإن  وعليه 
البورصات العالمية وبورصات المواد األساسية كالقمح والنفط 
والغاز وهو ما ستتأثر به الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، 
وأن الدول المغاربية من بين هذه الدول ستتأثر على المستوى 

االقتصادي.
يطور  أن  بإمكانه  المغرب  بأن  القول  يجدر  الختام  وفي 
عالقته االقتصادية مع روسيا في ظل المقاطعة الغربية والحصار 
األزمة  مع  بذكاء  يتعامل  أن  يمكنه  عليها، وسياسيا  المضروب 
وأن يمسك العصا من الوسط، وقد فعل ذلك بعدم مشاركته 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  على  التصويت  في جلسة 
إلدانة روسيا، وعليه أن يستمر في حياده لينعكس ذلك إيجابيا 
مبادالته  لتطوير  فرصة سانحة  وأمامه  المحلي،  اقتصاده  على 

التجارية مع روسيا باعتبارها كسوق ضخمة في العالم.

هل احلرب الرو�سية الأوكرانية �ستعمق 
الأزمة القت�سادية يف دول املغرب 

العربي..؟!
•  األستاذ محمد  الخراز



مع حلول شهر رمضان في المغرب، تشهد معظم الشوارع واألماكن الخاصة ببيع المستلزمات الضرورية اكتظاظا 
وفوضى عارمة، نتيجة تسابق المواطنين القتناء اغراضهم الخاصة، قبل انتهاء أول يوم من الشهر الفضيل.

السيارات  بين أصحاب  قائم  إلى حلبة صراع  و”محالتها”  الشمال طنجة، شوارعها  أماكن عروس  وتحولت مختلف 
وأرباب المحالت، وهو ما جعلها تعرف غليانا يفضي للدخول في مناوشات. فعلى مستوى “مدار كاسطيا” و”مدار تريال 

أطلس” كان االزدحام غير مسبوق، خصوصا في عطلة نهاية األسبوع.
وبحسب ما عاينته جريدة طنجة، فتوافد السيارات والشاحنات ساهم  في خلق فوضى في المدارين معا، ما تسبب في 
نشوب مناوشات بعض السائقين، أبطالها على وجه الخصوص “المقطوعون” أو “المرمضنون” الذين ال يتحملون أزمات 
االنقطاع –القسري- عن التدخين أو سائر المواد التي اعتادوا تناولها في األيام العادية، ليصبح معها هؤالء أشبه ب” 
نيزك حارق” ال يلزمه سوى االنفجار، فيدخلون في شجارات –ثنائية في أغلبها- حول أتفه األسباب قبل أن تخرج األعصاب 

عن السيطرة ويتحول الفضاء إلى ساحة “فرجوية” بامتياز قد تتطور خاللها أحيانا األمور، إلى ما ال يحمد عقباه.  
غير بعيد عن ازدحام الشوارع، تعرف “المحالت” التجارية واألسواق الشعبية هي األخرى اكتظاظا غير مسبوق القتناء 
من  مجموعة  لوحظت  إذ  حرج،  وال  حدث  مثال،  “كاسابراطا”  سوق  مستوى  فعلى  الرمضانية،  المائدة  متطلبات  بعض 
المناوشات ما بين الباعة الجائلين بينهم تارة ومع الزبناء تارة أخرى، هذا فضال عن االنفالت النفسي، حيث يترتب عن 

ذلك شبه فوضى، تعم جميع مرافق السوق وكأنه يوم الحشر.
وبخصوص هذا التهافت، يرى باحثون في الشأن االجتماعي، كون هذا التكالب المُفرط خاصة مع اقتراب الشهر 
األمر  وكأن  فقط،  االستهالكي  الجانب  في  واختصارها  الدينية  المناسبة  لهذه  المغاربة  تقزيم  مدى  يكشف  الفضيل، 

ستعقبه سنوات عجاف.

استبشر المغاربة خيرا، قرار الحكومة اعتماد 
توقيت “غرينتش” بشكل مؤقت بمناسبة حلول 
مفعوله سينتهي  أن سريان  إذ  رمضان؛  شهر 

بانتهاء الشهر الفضيل.
 27 األحد  يوم  التنفيذ،  حيز  القرار  ودخل 
الديمومة  إلى  يفتقد  والذي  الماضي  مارس 
مكنونها  يعلم  أحد  ال  وراءه  الكامنة  واألسباب 

وأهدافها. 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  وكان 
مصطفى بايتاس، قد أكد في تصريح سابق، “إن 
الحكومة يدخل ضمن برنامج عملها جدولة إلغاء 
بصيصا  بعث  الذي  الشيء  اإلضافية”،  الساعة 
أن  إال  المغاربة،  لدن  من  والتفاؤل  األمل  من 
هذا القرار القاضي بوقتيه الرجوع إلى الساعة 
الناطق  قدمه  الذي  التصريح  أفرغ  اإلضافية 
الرسمي من محتواه وجعل هذا األخير والحكومة 

على حد سواء بدون مصداقية.
المثير لالستغراب هو أن الحكومة صاحبة 
أقرت  أن  لها  الحالي، سبق  العام  الشأن  تدبير 
التوقيت  بخصوص  ُاسرية  صعوبات  بوجود 

اتخاذ  تستطع  لم  انها  إال  الدائم،  الصيفي 
لكنها  المواطنين،  وتطلعات  يستجيب  موقف 
شددت على أن الموضوع “يجب أن يدرس في 
إذ البد من إطالق  إلى متى؟  لكن  شموليته”، 
سقف زمني محدد يمكن من خالله طمأنة الرأي 

العام الوطني. 
ويتجدد الجدل والنقاش سنويًا حول الساعة 
التي يصفها المغاربة بـ “المشؤومة” وتصاحبه 
سجاالت شعبية ومؤسساتية، إذ ترفض شريحة 
التي  التبريرات  كافة  المواطنين  من  واسعة 
تقدمها الحكومة من أجل اعتماده، معبّرين عن 
استيائهم من التغيير غير المبرر للتوقيت الذي 
يتسبب في ارتباك كبير واضطرابات تصيب حياة 

المغاربة وأطفالهم.
التي  الدول  غمار  دخل  قد  المغرب  وكان 
تتعامل بالساعة اإلضافية أو “التوقيت الصيفي”، 
11 شهراً،  اعتمادها رسميًا طيلة  يتم  أن  قبل 
منذ 2012، تطبيقًا للمرسوم الصادر بتاريخ 18 
أبريل 2012 والذي تم تغييره بآخر صادر في 28 

شتنبر2013.
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تكـالـــب وتهـافــــت رم�شــانـــــي..
•  سهيلة أضريف

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار

كابو�س التوقيت ال�شيفي �شيظل جاثمًا

االنفتاح على األسواق اإلفريقية …
خصصت  عمل  جلسة  طنجة  بمدينة  انعقدت 
األسواق  على  االنفتاح  تعزيز  آليات  لتدارس 

اإلفريقية
وأبرز بالغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه في إطار تفعيل 
اإلفريقيـــة،  األســواق  على  االنفتاح  استراتيجية 
بطنجة،  الثالثاء  والصناعة،  التجارة  غرفة  استقبلت 
الصناعات  قطاعات  يمثل  إفريقيا  استثماريا  وفدا 
أخرى  وقطاعات  السياحة  النسيج،  البناء،  الغذائية، 
تقديم  بالمناسبة  جرى  كمـــا  مهمة،  اقتصادية 
ومؤهالته  السياحي  القطاع  حــول  مهمة  عروض 
ـ  تطوان   ـ  طنجة  بجهة  االستثمار  مناخ  وحول 
لالستثمار،  الجهوي  المركــز  عرضهــا  الحسيمة، 
أعمال  لقاءات  تنظيم  البــالغ،  تـم، حســب  بعدها 
ثنائيـة بيـن المقــاوالت اإلفريقيـــة المشــاركـــة 

و نظيراتها من جهة طنجة تطوان الحسيمة.

حــول برنامـــج  “اأورا�س” …
المستفيدين  عدد  يبلغ  أن  المتوقع  من 
مـــن برنامـــج “أوراش”، الرامي إلى إدمـــاج 
الشباب في المجال االقتصادي، حوالي 1496 
أصيلة  طنجة  عمالــة  مستــوى  على  شخصا 

برسم سنة 2022.
وأعلن المجلس ذاته عن طلب المشاريع 
من  والتعاونيات  الجمعيـــات  النتقاء  الثاني 
أجل إنجاز األوراش العامــة والمؤقتة موضوع 
اإلدماج  ووزارة  المجلس  بين  شراكة  اتفاقية 
والتشغيل  الصغــرى  والمقاولــة  االقتصــادي 
إلى  بها  العمـــل  سيمتـــد  والتي  والكفاءات، 
اإلدماج  تروم  والتي   2022 سنة  نهاية  غاية 

االقتصادي عبر فرص شغل مباشرة.
النتقــاء جمعيـــات  الطلـــب  هذا  ويأتي 

الملكية  التوجيهات  إطار  للبرنامج وذلك في  اإلقليمية  اللجنة  المصادق عليها من طرف  األوراش  إنجاز  الراغبة في  المدني  المجتمع  وتعاونيات 
السامية الرامية إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذا العناية بالعنصر البشري في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا.

وتتجلى األهداف المنتظرة من الجمعيات والتعاونيات الراغبة في إنجاز هذه األوراش في إدماج عدد محدد من األشخاص الذين يعانون من 
صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل أو الذين فقدوا مورد عيشهم، جراء أزمة الفيروس التاجي.

في هذا السياق، تم تحديد 918 ورشا على مستوى عمالة طنجة أصيلة، تشكل موضوع طلب المشاريع الثاني وتتوزع على قطاعات حيوية 
والصناعة  الخاصة  االحتياجات  أو ذوي  رعاية األشخاص في وضعية هشاشة  االجتماعي كاالشتغال في مراكز  والمجال  والمياه  البيئة  تتمثل في 

التقليدية والتنشيط الرياضي والسوسيوثقافي والتعليم كالدعم المدرسي للتالميذ.
ويشترط في الجمعيات والتعاونيات الراغبة في المشاركة في طلب المشاريع المذكور، حسب المصدر ذاته، أن تكون في وضعية قانونية 
وسليمة، وتتوفر على خبرة وتجربة في موضوع الورش، باإلضافة إلى التوفر على القدرة البشرية والمادية الضرورية إلنجاز هذا الورش، وأن تكون 

محدثة منذ سنتين على األقل، عند تاريخ تقديم طلب المشاركة، وأال تشارك الجمعية أو التعاونية في أكثر من ورشين اثنين.
 4 إلى إيداع ملفاتها بمكتب الضبط بمقر عمالة طنجة أصيلة في أجل أقصاه  الراغبة في المشاركة  ودعا المجلس الجمعيات والتعاونيات 

أبريل المقبل.

بعد تأخــر طــال عملية إصـــالح 
المولــد  طــال  الذي  التقني  العطب 
الكهربائي بمنطقة طنجة البالية، ثار 
والي جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة 

وجـــه  في  امهيدية،  محمد 
شركة أمانديس المفوض 
لها بتدبير قطاع الكهرباء 
والماء وتطهيــر السائــل 

بالمدينة.
أوردتـــه  ما  ووفــق 
فغضبة  عليمــة،  مصادر 
جاءت  امهيديــة  الوالـي 

الثانيـــة  وللمــرة  الفجـائيــة  زيارتــــه  بعد 
على  للوقـــوف  الكهربـــائي  التزويد  لمركز 
دام  الذي  التقني  العطب  إصالح  أشغال  سير 

لساعات، ليكتشـف أنها الزالت متعثــرة.
“طنجة  مناطق  أن  بالذكر  جدير 
“مغوغة”  وحي  و”الكورنيش”  البالية” 
الشوك”  ”حومـــة  و  و”درادب” 
عاشـــت  طــورو”  و”بالصا 
ظـــالم  وقــع  على  مؤخرا 
حريق  شب  بعدما  حالك، 
الكهربائـــي  بالمركـــز 
ممـا  البالــية  بطنجــة 
تكبــــد  في  يتسبب 
أصحـــاب المطاعـــم 
والمحالت  والمقاهــي 
المتمركزة  منها  خصوصا  خسائر  التجارية 
على مستوى كورنيش المدينة لخسائر مادية 

فادحة.

امهيدية يثور يف وجه م�شوؤويل اأماندي�س
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ولد الشاعر، األديب، األستاذ، الدكتور مصطفى المسعودي)1( بمدينة الحسيمة سنة 1965م، في أسرة 
عرفت بالجهاد ضد المستعمر، حيث كان جده بوطاهرمحمدي َن السي مسعود زعيم قبيلة تغدوين ومعها 

االستعمار  مواجهة  في  بشجاعة  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  صفوف  في  وقادها  وبيهبان..  إيسنار 
اإلسباني كما شارك إلى جانبه في كثير من المواجهات قائدا ميدانيا لكتائب المائة رجل وأزيد. 

 حفظ  األستاذ مصطفى المسعودي أجزاء من القرآن الكريم في مدشر إيعزوزن الذي كان يقصده 
وهو طفل عبر منعرجات جبال الريف. ورحل إلى فاس حيث تلقى جزء من تعلميه  االبتدائي  في بداية 

السبعينيات وعاد إلى الحسيمة الستكمال االبتدائي. ثم كانت الهجرة سنة )1978م(إلى مدينة 
طنجة فتابع تعليمه بإعدادية عبد الكريم الخطابي وفي سنة 1983حصل على شهادة 

الباكالوريا في تخصص األدب العربي من ثانوية ابن الخطيب بتفوق. 
فـدرس  العربيـــة،  اللغـة  اآلداب شعـبــة  بكليـة  تطـــوان طالبـا  إلى  انتقل   
على مجموعة من األساتـذة الـكرام منهم د. محمد الكتاني ودحســن الوراكلــي 
ود. عبد السالم شقـور ود. عبد اهلل الترغي رحمه اهلل ود. محمد أنقــار رحمه اهلل 

ود. عبد الرحمن بودراع ود. محمد األمين المؤدب ...
مواصلة  إلى  شديدة  رغبة  نفسه  في  المسعودي  مصطفى  األديب  أحس    
بها،  اآلداب  كلية  في  1987لينتظم  سنة  الرباط  إلى  فسافر  والتحصيل،  الدراسة 
أكفاء  أساتذة  أيدي  على  العليا  الدراسات  سلك  في  طالبا  الخامس  محمد  جامعة 
منهم د. أمجد الطرابلسي ود.عزة حسن ود.جعفر الكتاني  في وحدة اللغة العربية 
الوقت يتردد على دروس أحمد  ،و كان في نفس  القديم  وآدابها تخصص األدب 
على  بالحصول  مساره  وتوج  بنيس..  ومحمد  الكنوني  ومحمدالخمار  المجاطي 

بنائي  )تحليل  موضوع  في  بميزة حسن  )1988م(  المعمقة سنة  الدراسات  ديبلوم 
لمتن »سيرة ابن هشام« الشعري (  تحت إشراف الدكتور أمجد الطرابلسي.

 التحق بالمدرسة العليا لألساتذة بتطوان ــ مرتيل ، ليعين بعد تخرجه سنة 1991م  أستاذا للتعليم الثانوي 
التأهيلي بمدينة سطات التي أمضى بها ثالثة عشر سنة، لكن حبه لمدينة طنجة أعاده إليها حيث ما زال يمارس 

مهنة التدريس بثانوية عبد الخالق الطريس منذ سنة 2005.
فيه  وكان  سنة  ثالثين  من  ألكثر  التدريس  المسعودي  مصطفى   الشاعر  األديب،  مارس  التعليم   مجال  في 
مثاال لألستاذ الناجح، المنضبط، الجاد، الذي يبذل كل ما في وسعه في تدريس التالميذ، يتقرب إليهم ليستمع إلى  
مشاكلهم، ويجد الحلول لها، يمد يد المعاونة للمتعثرين،  فتعلق به التالميذ وأحبوه، ونال تقدير زمالئه األساتذة 

واحترامهم.
 بعد توقف النشغاالته المهنية، تاقت نفسه لتعميق تكوينها الفكري والعلمي، فعاد إلى كلية اآلداب بالرباط ، 
والتحق بسلك الدكتوراه، وناقش أطروحته سنة 2003م في موضوع »موضوع الهوية في الشعر المغربي العاصرــ 
دراسة في  عالقة اإلبداع باالنتماء« تحت إشراف الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي رحمه اهلل ، وفي األطروحة حاول 
على  اشتغلت  التي  الدراسات  تتناولها  لم  زوايا مختلفة  المعاصر من  المغربي  الشعر  مقاربة  المسعودي  مصطفى 
الموضوع  سواء تعلق األمر بمنهج البنيوية التكوينية عند محمد بنيس وعبد اهلل راجع أو غيرهما وعبر التوليف بين 
التحليل السيميائي البنيوي للظاهرة الشعرية المغربية والفهم ضمن أفق مالبسات التحوالت الحضارية للمرحلة  

في عالقتها بموضوع الهوية ،وقد نال شهادة الدكتوراة  بميزة مشرف جدا.
الكريم  عبد  بإعدادية  محاوالته  أولى  وكانت  صغره  بالشعرمنذ  المسعودي  مصطفى  الدكتور  الشاعر  ارتبط 
الخطابي حيث كان بعض التراشق الشعري مع زمالء الفصل الدراسي هَجْو وهجو مضاد ، ثم اندفع بقوة جنونية 
نحو فضاء الشعر الواسع وقرأ لكثير من الشعراء قديمهم وحديثهم ،بل عمد بشكل عصامي إلى حفظ المعلقات 
السبع ،وكان مهووسا بشراء الكتب والدواوين الشعرية  وسحره باألساس ديوانان هما ديوان المتنبي وديوان أبي 
القاسم الشابي ...وتنوعت قراءاته بين مجاالت األدب والفكر والسياسة وساعده على ذلك الجو الراقي الذي كان 
بين كثير من شباب طنجة . وفي المرحلة نفسها ازدردَ كثيرا من المؤلفات الروائية بما في ذلك األعمال الكاملة 
لدوستويفسكي وروايات تولستوي في ترجمتها العربية ، وما أن جاءت سنة الباكاوريا حتى كان المسعودي قد تمكن 
من ناصية الشعر الموزون وراح يكتب فيه وكانت أولى قصائده بعنوان  »نشيد السندباد« على وزن بحر الرمل ، وقد 
جعله هذا االنفتاح الواسع على كل األصوات الشعرية يشق طريقه للبحث عن صوته المتميزالذي تجري فيه أعراق 

شعرية كثيفة ليس أقلها الشعر الريفي الشفهي الذي تأثر به كثيرا.  
 تُرجم للشاعر المسعودي  في »الموســوعة الكبرى للشعراء العرب :1965ــ 2006« إعداد وتقديم  ذة. فاطمة 
بوهراكة – وفي » الموسوعة الحيوية لشعراء األدب اإلسالمي »إعداد الشاعر جلول دكداك  ــ وفي أنطولوجيا كتاب 

طنجة« لحسن بيريش  )قيد الطبع( 
وشارك في مهرجانات شعرية عديدة وندوات أدبية وطنية متنوعة منها: »الندوة الوطنية حول واقع التعليم 
حول  الوطنية  الندوة  ــ   2000 مارس   15 البيضاء  الدار  والتكوين«  للتربية  الوطني  الميثاق  ومشروع  بالمغرب 
األمازيغية وأبعاد الهوية الوطنية ــ جمعية المواطنة ، الدار البيضاء 2003.  الملتقى األول  والملتقى الثاني لألدباء 
والشعراء ــ فلسطين في الضميراإلسالمي  والوجدان اإلنساني  ــ نادي الفكر اإلسالمي ــ الرباط 2001  و2002 . 
المهرجان العربي للشعر الثاني  والثالث ــ الدار البيضاء  أبريل 2001 وأبريل 2012. ملتقى طنجة األدبي والفكري 
 ،1998 الرباط  المنصور  يعقوب  ــ  االجتماعية  األعمال  . مهرجان جمعية  تيجيطانا  ــ جمعية   2012 األول  طنجة 

ولقاءت أخرى وطنية كثيرة ..
 ترأس تحرير جريدة الجسر المغربية بمدينة الدار البيضاء منتصف التسعينيات لحوالي عشر سنوات ، وعلى 
صفحاتها ناقش العديد من الموضوعات الفكرية واألدبية، خاصة تلك المتعلقة بالهوية واإلسالم واألمازيغية ، وهو 
عضو سابق في هيئة تحرير جريدة مجمع البحرين برئاسة الشيخ سيدي عبد العزيز بن الصديق نشر الشاعر مصطفى 
المسعودي مقاالته العلمية والفكرية واألدبية بمنابر صحفية متعددة مغربية وعربية كمجلة اآلدب اللبنانية ومجلة 

نوافذ)المغرب( ــ مجلة الوطن العربي )لندن( مجلة المشكاة )وجدة( ــ  مجلة الفرقان )المغرب( ــ صحيفة 
المثقف )أستراليا( ــ صحيفة الديار )لندن( جريدة طنجة ــ جريدة الصحوة ...

والهوية« مطابع  اإلبداع  : »كتاب  أعمال جماعية منها  والفكرية في  الشعرية  كما نشر نصوصه 
الشويخ ــ تطوان 2007 ــ كتاب »فلسطين في الضمير اإلسالمي والوجدان اإلنساني«  ــ طوب بريس 
الرباط 2001 نادي الفكر اإلسالمي ــ كتاب »تجليات الحنين في تجربة الشاعر العراقي يحيى السماوي 
الراهن«  المغرب  وأسئلة  »األمازيغية  كتاب  ــ   2010 ــ دمشق  الينابيع  دار  ــ  العربي  المثقف   مؤسسة 
منشورات مركز طارق بن زياد  ــ الرباط 2006 ــ ديوان قصائد الثالثين ــ منشورات رابطة الشعراء 

العرب ــ األردن 2013... 
ــ شارك  الدكتور مصطفى المسعودي في كثير من الهيئات الوطنية   : عضو مؤسس 
الشعلة  لجمعية  المحلي  المكتب  وعضو   ،2002  ) البيضاء  )الدار  الديمقراطي  القطب  لنواة 
)سطات( 2000، وعضو الجمعية المغربية لدكاترة التربية الوطنية 2010، و عضو مؤسس 
لحقوق  المغربية  الجمعية  وعضو   ،2004 )الرباط(  ديمقراطي  دستور  أجل  من  لحركة 
اإلنسان )سطات( ، والمسؤول الجهوي لالتحاد العربي للصحافة اإللكترونية بالمغرب، 
ــ   2010 موسم  الفصيح  للشعر  تايمز  ستار  شاعر  مسابقة  في  تحكيم  لجنة  عضو 
القاهرة أجرى لقاءات إذاعية وتلفزية وصحفية في األدب والشعر والثقافة العربية 

واألمازيغية في إذاعة طنجة وقناة الجزيرة .
ساهم الشاعر مصطفى المسعودي وشارك منذ ثمانينات القرن الماضي 
 : منها  محلية  جمعيات  تأسيس  في  وساهم  بطنجة،  الثقافي  الحقل  إثراء  في 
جمعية  والحوار2000،   للثقافة  المغربية  الجمعية   ،1998 النبراس   جمعية 
تينجيطانا  2010، جمعية خطوات للثقافة والفن 2016 وأخرى بمدينة سطات 

كجمعية الوسام وجمعية األرض للبيئة والثقافة ... 
حصل في مساره اإلبداعي الشعري على مجموعة من الجوائز من بينها: الجائزة العالمية »القدس واألقصى في 
عيون الشعر « ــ مهرجان األقصى ــ دورة 2014 ــ وجائزة مركز النور للشعر 2019  )السويد( ــ وجائزة اتحاد األدباء 

الدولي 2018  )أمريكا( .
صدر له : 

ــ كتاب »الشاعر واألشياء .تراجيديا تمثل األشياء في الشعر المغربي المعاصر« دار الوطن للصحافة والطباعة 
والنشر ــ الرباط 2013 .

ــ  كتاب : »ســؤال الهويــة في زمن التحوالت الكبــرى« دار الوطــن للصحافة والطباعة والنشرــالرباط2013. 
ـ ديوان »جرح االنتماء« دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر ــ الرباط2012 .
ـــ ديوان » لقاء على أبواب قصر الماء« دار النشر البريطانية اي ــ كتب 2011.

 ديوان »خلف الرماد ..« جامعة المبدعين المغاربة ــ الدار البيضاء 2017.
 و له تحت الطبع :

 ديوان » غيمات تنبئ بالزهور..«  و »مرافئ النور«. 
»افتحوا األبواب«، و ديوان باللغة الريفية ورواية .

ــ ترجم عن اللغة الفرنسية أشعارا لفيكتور هيجو وجاك بريفير.
من نماذج شعره قصيدته »طنجة التي في القلب تنام«..

يا �سعُرهْب يل من ُجنونـك اأْحرفـا       واكتْب على باب املدينة »م�سطفى«
كْم اأْوغـل ال�سعـراُء يف هَيمــانهـــــم       وهــــواك طنجة كاد بي اأن َيع�سفا
ل..ل يكن حم�َس ا�ستعال يف دمي      بل كان ع�سقـــا جاحمــا ُمتطـــرفــا
عطفــــا يا ُقبلــة ال�ســوء اعتلْت اأغ�سانهـــا      ورمت اإلى ُعـــري املدائـــن ممِ
من اأين اأبــداأ و�ســـف �سْحر اأميـــرة      اأعطى الإله لها املهابة وا�سطـــفـــى
حـر حـ�ســن باهـــر      اأرخى على خــديــــك وردا ُمرهفا ؟ من اأين اأدخل �سمِ
البحــــر مّد يديـــه من غْيب املدى      يـــرجـو و�سالـــك لهفـــــة وتزلـفــــا
وال�سحـو فيـــك اأناراأغ�ســـان الّذرا       وبــك التباهــي يف البـــالد ت�سرفــــا
ياأتي الغريب اإليـك �سيفا عابـــــرا       حتـــى اإذا ملــــ�س التـــراب توقـــفــــا
من هاهنــا مــــّر الزمـــان حُممــــال       بالأْبجـــديـــــة تائـــهـــا متلهـــفـــــا
ــفـــــا رفة بيـــن البحـــــار تــــالألأت       باليا�سميـــــن دمــاثـــــة وتلطُّ يا �سُ
نـــا       لو حلظــة غّنى هنا وبــك اكتــفـــى كـم كـان اأزرى بابن زيـدوَن ال�سَّ
اأ�سطورٌة كـتــب اخليـــاُل ف�سولهـــا       وبنى لها فـــــوق العجائــب َمتحفــا
اأْهواك..ثم اأذوب يف رمــ�س الهــوى       كُمتيم فر�س اجلــوى ثـم اختفــــى

)ديوان مرافيء النور ــ قيد الطبع(.
ــــــــــــــــ

1(  ترجمته في: معلومات شخصية أمدني بها مشكورا- » الموسوعة الحيوية لشعراء األدب اإلسالمي« إعداد الشاعر جلول 
دكداك و في »الموسـوعة الكبرى للشعراء العرب :1965ــ 2006« إعداد وتقديم : ذة. فاطمة بوهراكة.

ال�شاعر الأديب الدكتور م�شطفى امل�شعودي
• إعداد : عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 
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تفويت حصص شركة

 AL BORHAN INVEST SARL شركـــة
ش.م.م ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، رأسمالها 
االجتماعــي   مقرهـــا  الكائن  درهم(،   10.000،00(
بطنجة،  12 شارع المقاومة رقم 4. المقيدة بالسجل 
عدد  تحت  بطنجة  التجارية  المحكمة  لدى  التجاري 

 .85875
بمقتضى عقد توثيقي بطنجة بتاريخ 12 نونبر 
2018، والمسجل بماليتها في 14/11/2018 تحت 
المراجع التالية: األمر باالستخالص: 32766، كناش 
المداخيل : 32766 – نسخة من األرشيف : 38125.

• تم تفويت ستون حصة اجتماعية )60 حصة(، 
من طرف السيد فتحي التريكي، المغربي الجنسية، 
 ،K411678 التعريف الوطنية عدد الحامل لبطاقة 
الجنسية،  المغربي  الوعري،  فهمي  السيد  لفائدة 

.K238032 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 40( اجتماعية  حصة  أربعون  تفويت  تم   •
حصة(، من طرف السيدة الزهرة بنطاهر، المغربية 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة  الجنسية، 
R804802، لفائدة السيد سعيد بوربكة، المغربي 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية، 

.KB6849
مهامه  من  التريكي  فتحي  السيد  استقالة   •

كمسير للشركة.
•  تعيين السيد فهمي الوعري مسيرا جديدا 

للشركة.
التجارية  بالمحكمة  تــم  القانوني:  اإليـداع 
بطنجة بتاريخ 30 مارس 2022، تحت عدد 2925 

للسجل التحليلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحســــن   مسكيــــن
سنديك التصفية القضائية لشركة خوبلصا المغرب 

ش.م.م. 
2 ، زنقــة بــالل الطابـق األرضـي رقـــم 13 

طنــــجة – المغـــــرب
الهاتــــــف : 06.61.29.07.80
إعالن عن بيع متالشيات.

ملف التصفية عدد: 6/8301/2021
سنديــك  مسكيــن،  الحســن  السيد  يعلن 
التصفية القضائية في مواجهة مقاولة » خوبيلصا 
، ش.م.م. » بصفته مصفيا قضائيا، أنه بتاريخ 28 
ابريل 2022 على الساعة الثانية عشرة زواال ستجري 
سمسرة علنية بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية 
بطنجة لبيع المتالشيات المتواجدة بمحيط معمل 
خوبيلصا« الكائن بدوار بني واسين طريق تطوان 

، طنجة. 
وتقدم العروض أمام كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة ولدى المصفي القضائي ابتداء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ذي  أو  موسر  مزايد  آخر  على  البيع  وسيرسو 

ضامن موسر، ويؤدي الثمن ناجزا مع زيادة 10%.
هذه  معاينة  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  أو  أعاله  المذكور  بالعنوان  المتالشيات 
بالسيد الحسن مسكين سنديك التصفية القضائية. 
الحســـــــــن  مسكيـــــــن
خبير قضائي محلف
سنديك التصفية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 2017/8516/25 

طالب التنفيذ: البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه: أمال النواسي
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيدة أمال النواسي، عنوانها رقم 6 زنقة 

الصياغين طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/05 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
 06/150552 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )17A057(
الكائن  أعاله  المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
بمدينة طنجة، حي طنجة البالية، والعقار عبارة عن 
الثالث مساحتها 47 م 2، 1م2 من  شقة بالطابق 

مساحتها تمثل الشرفة.
العقـار في مبلــغ  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

150.000.00 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.  يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة. وللمزيد من اإليضاح  يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 2017/8516/233

طالب التنفيذ: البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه: شركة أوسيبيليا

إعالن عن بيع عقار   
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: شركة أوسيبيليا، في ش م ق، مقرها 

االجتماعي، طريق ماالباطا، اإلقامة الملكية، أوف 
شور انترصول رقم 6 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/05 بتاريخ  أنـه  بطنجـة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهــذه المحكمــة بيــع بالمــزاد العلنــي للعقـــار 
عدد  العقــاري  الرسم  ذي   )37  - المسمى)أطلنتك 
عليهــا  المنفـــذ  للشركة  المملوك   06/111563
طنجة،  مديونة  بمدشر  الكائن  أعاله،  المذكورة 
س   52 األرضي،  بالطابق  شقة  عن  عبارة  والعقار 
 BLOC من مساحتها تمثل السطح من العمارة رقم
للسيارات  وموقف   2 م   251 مساحتها  رقم37   7
رقم  37A مساحته 39 م 2 بالطابق التحت أرضي 

.BLOC 7 وبوكس من العمارة رقم
مبلـغ  في  العقـار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

2.171.150.00 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 

تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
المائة،  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  يؤدى 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذي عدد: 2019/8515/18 

طالب التنفيذ: البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه: شركة سوجيطير دي ديطروا ش م م

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، في شخص 

ممثله القانوني، ينوب عنها األستاذان/نبيل 
المرابط ومحمد الحمليلي المحاميان بهيئة طنجة.
ضد : شركة سوجيطير دي ديطروا ش م م، في 

شخص ممثلها القانوني، مقرها االجتماعي بشارع 
الجيش الملكي، إقامة حدائق األندلس

 رقم 54 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/05 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)األندلس 63( ذي الرسم العقاري عدد 06/53670 
والكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
بطنجة شارع الجيش الملكي، والعقار عبارة عن شقة 

بالطابق الثاني مساحتها 98 سنتيار.
مبلغ  في  العقــار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

820.000 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة ، و للمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 2018/8516/92

طالب التنفيذ: الشركة العامة المغربية لألبناك
منفذ عليه: السيدة سعيدة الشعل

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك، في 

شخص ممثلها القانوني، الجاعلة محل المخابرة 
معها بمكتب األستاذ عز الدين الكتاني محامي 

بهيئة الدار البيضاء.
ضد:السيدة سعيدة الشعل، عنوانها بحي الفرح 

زنقة 59 رقم 1 الطابق 1 الدار البيضاء.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/05 بتاريخ  أنـــه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعــد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
للعقـــار  العلنــي  بالمــزاد  بيــع  المحكمة  بهذه 
المسمى )شكير A-7/96( ذي الرسم العقاري عدد 
أعاله  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   61/34678
الكائن بطنجة طريق الرباط، والعقار عبارة عن شقة 

بالطابق السادس مساحتها 93 سنتيار.
العقار في مبلغ  لبيـــع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

790.000 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، و للمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة  
ملف تنفيذ عدد :2017/8516/38

طالب التنفيذ: شركة القرض الفالحي للمغرب
منفذ عليه: السيد محمد كملي 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: شركة القرض الفالحي للمغرب.

ضد: السيد محمد كملي، عنوانه حي البوغاز 
زنقة 12 رقم 01 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/05 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني  للعقار المسمى 
)اسماعيل 46( ذي الرسم العقاري عدد 06/127619 

والكائن  أعـاله،  المذكور  عليـه  للمنفـذ  المملـوك 
بطنجة شارع موالي اسماعيل والعقار عبارة عن شقة 

بالطابق الثاني، مساحته 133 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  اإلفتتاحي  الثمن  حدد 

931.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار 
ملف تنفيذي عدد 2018/8516/180

لفائدة القرض العقاري والسياحي، ينوب عنه ذتان/
بسمات والعراقي المحاميتان بالدار البيضاء.

ضد: شركة هوم بيش ش ذ م م، عنوانها حي 
الخندقيين، طريق طنجة أصيال.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
2022/05/16 على  بتاريــخ   أنه  التجارية بطنجــة 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي  فيالج(   )سفري  المدعو 
06/78315 والكائن بحي الخندقيين طريق طنجة 

أصيال. 
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 57659 
ثمانية  من  مكونة  سياحية  قرية  بنيت  مربع.  متر 
المرافق  من  توابعها  مع  شقة   364 تشمل  أجنحة 

الضرورية من مقاهي ومطاعم وحدائق.
مبلــــغ  في  االفتتاحــــي  الثمـــن  حـــــدد 

129.000.000.00 درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
داخل  لكل شخص  يمكن  اإلعالن.  نشر هذا  تاريخ 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد، على أن يكون العرض يفوق بمقدار 
الفصل   ( والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  السدس 
479 من ق م م(. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في 
بواسطة شيك مضمون.  التنفيذ  المائة ومصاريف 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري

 عن طريق البيع
ملف عدد :2022/21

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقد موثق مؤرخ في: 
الساكن  نحي،  يوسف  السيد  باع   ،  2022/01/26
طنجة   30 شقة   5 طابق  الفرابي  زنقة   1 بطنجة 
 G15582 الوطنية عدد   التعريف  والحامل لبطاقة 
عدد  تحـت  بطنجـة  التجـاري  بالسجـل  والمسجل 
162950، مجموع األصل التجاري الذي هو عبارة عن 
محل لبيع المواد الغذائية والكائن بطنجة ميموزة 
رقم 19 شارع موالي يوسف، لفائدة السيدة كريمة 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة  الصحراوي، 
EE491238، وحددت قيمة األصل التجاري موضوع 
)مائة   150.000.00 قدره  إجمالي  مبلغ  في  البيع 

وخمسون ألف( درهم. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه  
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من 

مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 

كمال معطاكة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد :26/2016/234
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، تنوب 
عنه ذاة/ بسمات وشريكتها، محاميتان بهيئة الدار 

البيضاء.
ضد : الشركة العقارية تمزي ش م م، مقرها 

األساسي بطريق كابو نيكرو، تجزئة منى، بقعة رقم 
66 مارتيل تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/17 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الواحدة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )سلمى( 
ذي الرسم العقاري عدد 19/9417 المملوك للمنفذ 
عليها المذكورة أعاله الكائن بكابونيكرو، تطوان، 

مساحته 5157 سنتيار، وهو عبارة عن أرض عارية.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

18.471.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل 

يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة  أجل 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد، بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل 479 من ق م م( ويؤدى الثمن 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة، وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد :2019/8516/141   

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، تنوب عنه ذات/ 

بسمات والعراقي، محاميتان بالدار البيضاء.
ضد: السيدة إيمان بوشرابة، عنوانها بمحج 

باديسة رقم 31 تطوان أو بالرقم 24 الطابق الرابع 
بلدية مرتيل حي األغراس إقليم تطوان. 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/17 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني  للعقار المدعو )البيت 
العتيق 4-165( ذي الرسم العقاري عدد 76/4714 
المملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله، مساحته 24 
منها  الرابع،  بالطابق  عبارة عن شقة  وهو  سنتيار، 
تطوان  بإقليم  الكائن  سنتيار،   2 مساحتها  أنافة 

مرتيل حي األغراس. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

160.000.00 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
شخص  لكل  ويمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ  من 
يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة  داخل 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد، بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
الثمن  ويؤدى  م(،  م  ق  )الفصل479  والمصاريف 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة. وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2019/8516/351

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك المغربي للتجارة والصناعة، تنوب عنه 

ذات/ بسمات والعراقي محاميتان بالدارالبيضاء.
ضد: السيد حسن حسناوي، عنوانه بالوحدة، شقة 
9 حي األغراس، باشوية مرتيل، إقليم تطوان أو 
عقبة شاطا محج هجرة، رقم STALH 31 تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/17 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )الوحدة 
العقاري عدد19/49753 المملوك  - 9( ذي الرسم 
شقة  عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ 
بالطابق الرابع مساحته 1 آر 7 سنتيار أنافة، الكائن 
المدعو حي  المحل  مرتيل،  باشوية  تطوان  بإقليم 

األغراس. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

270.000.00 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
شخص  لكل  ويمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد، بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(. ويؤدى الثمن 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة،  وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد:2022/6113/32 
طالب التنفيذ: السيدة حمادي يحياوي مريم

منفذ عليه : السيدة فضمة السيد حمو ومن معها 
إعالن عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
على   2022/05/10 بتاريخ:  العقارية  البيوعات   -

الساعة 10:30.
لفائدة: السيدة حمادي يحياوي مريم  الجاعلة 
محل المخابرة بمكتب االستاذة حميدة بن عجيبة 

محامية بهيئة طنجة.
ضد : السيدة فضمة السيد حمو ومن معها

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 06/22249 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم عبارة عن منزل مخصص للسكني 
يتكون من الطابق أول ومرفق، الكائن بحي العوامة، 

 108 2 طنجة، مساحته  رقم   5 زنقة  التونسي  حي 
بالمزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن  )سنتيار(،  مربع  متر 

العلني سينطلق من مبلغ 1.350.000.00 درهم 
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

االبتدائية بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد:2022/6113/14 
طالب التنفيذ: السيدة أسريح الباي كنزة ومن معها

منفذ عليه : السيد الشركي كراسي عشوشة 
ومن معها 

إعالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
على   2022/05/10 بتاريخ:  العقارية  البيوعات   -

الساعة 10:30.
لفائدة: السيدة الشركي كراسي عشوشة ومن 
معها، وذلك للعقار المحفظ والمسجل بالمحافظة 
 G/9503 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم عبارة عن بناية تشتمل على سفلي 
وثالثة طوابق، الكائن بالعقار المسمى دار اكزناي، 
حي دار البارود، زنقة السانية طنجة، مساحته 14 متر 
مربع )سنتيار(، الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني 

سينطلق من مبلغ 110.000.00 درهم. 
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

االبتدائية بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري  

ملف تنفيذي عدد: 6201/20-2190
بطلب من: السيد منير العمراني

ضد : السيد كراج التمسماني المرابط وأبناؤه
الساعة  على   2022-05-17 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
البيع بالمزاد  بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

العلني وألكبر وآخر مزايد:
كراج  شركة  المملوك  التجاري  األصل   -1
المرابط التمسماني وأبناؤه بجميع عناصره المادية 
 ،65921 رقم  التجاري  للسجل  الحامل  والمعنوية، 
ابي  بشارع  الواقع  للسيارات،  كراج  عن  عبارة  وهو 

العالء المعري رقم 61 طنجة.
بثمن افتتاحي قدره  510.000 درهم.

من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصلين تجاريين  

ملف تنفيذي عدد: 6201/20-2146
بطلب من: السيد احمد بونقوب

ضد : ورثة المفضل التمسماني المرابط
الساعة  على   2022-05-17 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
البيع بالمزاد  بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

العلني وألكبر وآخر مزايد:
امفضل  لورثة  المملوك  التجاري  األصل   -1
المادية  عناصره  بجميع  المرابط،  التمسماني 
والمعنوية، الحامل للسجل التجاري رقم 3260، وهو 
عبارة عن كراج للسيارات وميكانيك السيارات وقطع 
الغيار المستعملة، الواقع بشارع فكتور هيكو طنجة.

وهو  طنجة  األمم  بساحة  الواقع  والثاني   -2
عبارة عن مقهى.

درهم   450.785.00 قدره   افتتاحي  بثمن 
لألول ومبلغ 2.031.124.00 درهم للثاني.

من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
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قحة: مغربية  صناعة 
الفرنسية،  فرانس«  »ويست  مع صحيفـــة  حوار  في  أوناحـــي  ذكر 
الدار  أحياء  في  رفاقه  مع  يلعب  كان  عندما  رصده  الكشافين  أحد  أن 
البيضاء، حيث لم يكن يفكر في االنضمام إلى فريق ولكن كرة القدم 
خوض  فرصة  أمام  بأنّه  عائلته  علمت  وعندما  األولى،  هوايته  كانت 
خالل  مميزة  مهارات  أظهـر  أنه  المغربي،  النجم  وأكد  وافقت.  اختبار 
فريق  إلى  ينضم  بأن  له  سمـــح  الجيـد  مستـــواه  لكن  االختبار،  فترة 
الدار  في  كبيرة  شعبية  يملك  ال  فريق  مع  االختبار  خاض  بعدما  الرجاء 
للجيش  يلعب  كان  عمه  أن  بما  رياضية  عائلـــة  أصيل  وهو  البيضاء، 
له  هامة  فرصة  للشبان  الكبرى،  البطوالت  إحــدى  ومثلــت  الملكي. 
أكاديمية  في  تجربة  لخوض  مرشحًا  وكان  الكبيرة  إمكاناته  ليظهر 
 12 في سن  وذلك  األكاديميات  أفضل  تعتبر من  التي  الخامس  محمد 
إلى  لينضم  عاما   15 سن  بلغ  أن  إلى  ذلك  رفض  والده  ولكن  عامًا 
أبواب  أمامه  فتح  مما  مستواه،  تحسين  في  ساهمت  التي  األكاديمية 

األوروبي. االحتراف 
: يلهمه  إنيستا 

أن  قبل  سترازبورغ،  فريق  مع  أوروبا  في  أوناحي  تجربة  انطلقت 
فرنسا  في  »الناسيونال«  منافسات  ضمن  أفارانش،  فريق  إلى  ينضم 
ما يعادل القسم الثالث، وهو قسم يُعرف بالتدخالت القوية واالندفاع 
هذه  مع  االنسجام  في  نجح  أوناحي  ولكن  فيه،  المبالغ  البدني 
الصعوبات، حيث يقول في حواره مع »ويست فرانس« أنّه استفاد من 

القوية. التدخالت  يتفادى  حتى  إنيستا،  اإلسباني  للنجم  متابعته 
المبكر في فرنسا: االحتراف 

لفريق   2018 عام  أوناحي  الدين  عز  المغربى  الموهبة  انضم 
فريق  مع  وجوده  إثبات  في  فشل  لكنه  األمد،  قصير  بعقد  ستراسبورج 
الفريق األول ليتم  الفرنسي حيث لم يشارك في أي مباراة مع  الشمال 

.2020 تسريحه في عام 

الهواة: التألق مع 
مع   2020 لعام  الصيفي  الميركاتو  خالل  المغربية  الموهبة  تعاقد 
حر.  انتقال  بفرنسا في صفقة  الهواة  دوري  في  الناشط  أفرانش  نادي 
وظهر األخير بشكل رائع في مغامرته الفرنسية الثانية، مما فتح أمامه 

أنجيه. العودة للمحترفين من بوابة نادي  أبواب 

أنجيه: التوهج مع 
االنتقاالت  فترة  في  نوعية  نقلة  أوناجي  الدين  عز  مسيرة  شهدت 
 .2025 عام  حتى  أنجيه  مع  تعاقد  عندما  وذلك  الماضية  الصيفية 
الموسم  خالل  المسابقات  مختلف  في  مباراة   24 في  األخير  وشارك 

3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.  الحالي أسهم خاللها في 

الجوكر: الالعب 
اللعب  على  بقدرته  المغرب  منتخب  على  الجديد  الوافد  يمتاز 
»جوكر«  العبا  منه  يجعل  مما  الميدان  وسط  خط  في  مراكز  عدة  في 
بجانب  المدافع،  الوسط  مركز  في  اللعب  األخير  وبإمكان  بامتياز. 

اللعب. المكلف بصناعة  الوسط  وأيضا  بالربط  المكلف  الوسط 

سعادة كبيرة بالمساهمة في التأهل إلى نهائيات قطر 
:2022

المونديال،  في  السادسة  للمرة  المغربية  الكرة  بعد ضمان حضور 
من  كنت  ألنني  أكثر  وسعيد  التأهل،  بهذا  جدا  سعيد  أوناحي«أنا  قال 
في  هدفا  سأحرز  أنني  متأكدا  كنت  »بل  وزاد  الفوز«،  في  المساهمين 
هذه المباراة، ونجحت في ذلك وتمكنت من إحراز هدفين«. وأشار نجم 
مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي، إلى أن ليلة الثالثاء تعتبر 
راسخة  ستظل  والتي  حياته،  في  عاشها  التي  الليالي  أسعد  من  واحدة 
في ذاكرته، وقال »لن أنسى هذه المباراة، باعتبارها األفضل لحد اآلن 
الوطني، وساهمت  المنتخب  إحراز هدفين مع  في مسيرتي. نجحت في 
وتأهل  كبير،  وفوز  يوصف،  ال  للمونديال. هو شعور  التأهل  تحقيق  في 

لمونديال قطر«. غال 

ف�سول سسليـم

محمد السعيدي
saidi03@yahoo.fr

-

الركيك  جعفر  الوطني،  اإلطار  قرر 
التنحي عن اتحاد طنجة. وقال الركيك 
إنه قرر االنسحاب وبهدوء من الطاقم 
شخصية  ألسبـــاب  للفريـــق.  التقني 
أنه حرص طوال  وموضوعية. وأضاف 
يعمل  أن  على  الفريق  مع  عمله  فترة 
بكل إخالص مهما كلفه األمر من وقت 
أو جهد من اجل مصلحة الفريق بعدما 
بنفس  العطاء  على  عاجز  نفسه  وجد 
إلى هنا كان  والحماس.  والقوة  القدر 
الكالم )ديبلوماسي( من المدرب الذي 
الفريق  على  التشويش  في  يرغب  لم 
يمر  التي  الصعبة  الظروف  هذه  في 
وتزامنا مع  النتائج  منها على مستوى 
العرش  كاس  منافسات  من  اإلقصاء 
أمام فريق جماعة. لكن الواقع عكس 
مقربة  مصادر  لنا  أسرت  حيث  ذلك، 
الركيك تعرض  أن  الفريق،  دائرة  من 
لمضايقات من طرف أحد المتحكمين 
لجنة  عن  ومسؤول  المكتب  زمام  في 
برئيس  الطيبة  عالقته  رغم  الشبان، 
المكتب المسير، محمد أحكان. بدليل 
رسالة  في  الرئيس  شكر  الركيك  أن 
باقي  ذكر  دون  مهامه  من  التنحي 
أعضاء المكتب المسير. وكانت بداية 
المضايقات بفرض المدرب األرجنتيني 
ميغيل انخيل غاموندي لتدريب الفريق 
بعد  يقوده  الركيك  جعفر  كان  بعدما 
إقالة المدرب الفرنسي بيرنار كازوني 
بسبب ازمة النتائج. واستطاع الركيك 
تحقيق ثالثة انتصارات من أصل أربع 
مهام  بتحمل  إقناعــه  وتم  مباريات. 
المدرب المساعد في طاقم غاموندي، 
طارق  مرافقه  اقترح  األخير  أن  رغم 
شهاب لتولي المهام. ووفق المصادر 
الركيك  جعفـــر  على  فــرض  ذاتها، 
محاولة  في  األمـــل،  فريــق  تدريب 
إلبعاده عن فريق الكبار، وهي الرسالة 
نوعا  واعتبرها  جيدا  استوعبها  التي 
عن  تنحيه  بإعالن  وعجلت  الغدر،  من 

الفريق.

الركيك يتعر�س 
للغدر

عز  الديــن أوناحــيطنجاوا المهجر

فرحة �شانع  اإلى  البي�شاء  الدار  اأحياء  “من 
بلوغ مونديال قطر”

مع  اعتماده  أوراق  أوناحي  الدين  عز  الموهبة  قدم 
الكونغو  مواجهة  خــالل  المغربــي  الوطنــي  المنتخب 
كأس  تصفيـــات  الحاســـم من  الدور  في  الديمقراطية، 
مــع  ليكون  مرشحــًا  أوناحــي  يكن  ولم   .2022 العالم 
المنافسة  باعتبار  الفترة،  هذه  خالل  المغربي  المنتخب 
األسماء،  من  العديد  ووجود  الميدان  وسط  في  القوية 
وحيـــد  المدرب  إياها  منحــه  التي  الثقة  استغـل  لكنه 
ويُعلن  الحاسم  اللقاء  نجم  نفسه  ليفرض  حاليلوزيتش 
المدرب. وكان العب وسط  عن نفسه بقوة في حسابات 
تمريرة  وأهدى  هدفيــن  سجل  الفرنسي  أنجيه  فريق 
التي حسمها منتخب  المونديالية  الموقعة  حاسمة خالل 
الكونغو في  1-4، أمام منتخب  »أسود األطلس« بنتيجة 
بطاقــة  ليحصد  البيضاء  بالدار  الفاصلــة  المباراة  إياب 
يلي  وفيما   .2022 قطر  العالم  كأس  لنهائيات  التأهل 
معلومات مهمة عن هذه الجوهرة الفريدة التي سيكون 

الوطني. المنتخب  تركيبة  لها شأن كبير مستقبال في 
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ديمبلي يحسم موقفه مع البرسا
في  رغبته  عن  ديمبلي،  الفرنسي  كشف 
المرحلة  خالل  الكتالوني  الفريق  مع  االستمرار 
البارسا،  مع  ديمبلي  تعاقد  وينتهي  المقبلة. 
التفاق  التوصل  دون  الجاري،  الموسم  بنهاية 
أن برشلونة سبق وأن  اآلن، علما  للتجديد حتى 
أغلق ملف التجديد من قبل، بسبب مغاالة وكيله 
»موندو  صحيفة  وبحسب  المالية.  المطالب  في 
غرف  في  زمالءه  أخبر  ديمبلي  فإن  ديبورتيفو«، 
مالبس برشلونة، أنه يريد االستمرار مع الفريق. 
قال  التي  ديمبلي،  كلمات  الصحيفة  ونقلت 
فيها:«أريد االستمرار في برشلونة، أنا سعيد جدا 
ذلك،  إلى  باإلضافة  المشروع،  بهذا  وأؤمن  هنا، 
تقارير صحفية،  بتشافي«. وكانت  أنا سعيد جدا 
أكدت أن برشلونة تواصل مع موسى سيسوكو، 
وكيل ديمبلي، من أجل عقد جلسة جديدة وبدء 
التفاوض مرة أخرى حول تفاصيل العقد الجديد. 
وسبق وينتظر الالعب ووكيله مكالمة برشلونة، 

من أجل عقد جلسة جديدة للتفاوض.
برشلونة  يوقع  أن  يأمل  الليجا  رئيس 

االتفاقية
الدوري  رابطة  تيباس، رئيس  أعلن خابيير 
االستدامة  »قاعدة  أن  »الليجا«،  اإلسباني 
أو  »برعاية  تسمح  لن  )يويفا(،  ل  الجديدة« 
الخاصة  تلك  مثل  ماليا«  متضخمة  تحويالت 
سعر  تتجاوز  والتي  واالتحاد،  سيتي  بمانشستر 
األوروبي  االتحاد  ووافق  كبير«.  »بشكل  السوق 
لكرة القدم باإلجماع على تعديل قاعدة »اللعب 
المالي النظيف«، بهدف ضمان االستدامة المالية 
وتحسين المسؤولية في كرة القدم األوروبية، من 
خالل متطلبات المالءة المالية واالستقرار ومراقبة 
التكاليف. وقال تيباس خالل مشاركته في منتدى 
عقد  الذي   ،)EFE Sport Business Days(
من  القاعدة  على  الموافقة  »ستتم  مدريد،  في 
قبل اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم 
اقتراب  عن  أيضا  وتحدث  المقبل«.  أبريل   7 في 
برشلونة المفترض من توقيع اتفاق محتمل مع 
)CVC( االستثماري. وذكر«أنا لست في  صندوق 
تلك المفاوضات، وبالتالي ال يمكنني التحدث على 
يوقع  وأن  صحيحا  هذا  يكون  أن  نأمل  اإلطالق. 
برشلونة االتفاقية«. وتابع »لقد تم تحقيق هدف 
توزيع كرة القدم بشكل أوسع، وسيصل إلى عدد 
أكبر من الناس بفارق أكبر في األسعار. إنها خطوة 

مهمة للغاية لتطوير كرة القدم اإلسبانية«. 
جافي ينتظر عرض برشلونة الجديد

أكدت صحيفة »سبورت« أن الالعب الشاب 
مكالمة  ينتظر  برشلونة،  وسط  نجم  جافي، 
النادي، من أجل بدء التفاوض حول تجديد عقده 
مع   ،2023 صيف  ينتهي  والذي  برشلونة  مع 
مع  يورو،  مليون   50 بقيمة  جزائي  شرط  وجود 
اهتمام العديد من عمالقة أوروبا بضمه. وبحسب 
بين  األول  االجتماع  شهد  الكتالونية،  الصحيفة 
إرساء  بينيا،  ال  دي  إيفان  الالعب،  ووكيل  النادي 
ذلك،  من  الرغم  على  ولكن  للمفاوضات،  أسس 
ما زال كل شيء بعيدا. وأضافت، أن العرض األول، 
لم يكن مقنعا أو كافيا لالعب فرض نفسه على 
بتقديم  النادي  وتعهد  والمنتخب.  األول  الفريق 
الذي  وبالمستوى  بالالعب  يليق  جديد  عرض 
الرياضية  اإلدارة  وافترضت  الفريق،  مع  يقدمه 
يستغرق  لن  التجديد  أن  أليماني  ماتيو  بقيادة 
المشكلة  أن  إلى  الصحيفة،  يوما واحدا. وأشارت 
النادي  بين  االتفاق  تفاصيل  خروج  في  تكمن 
جافي لدى  أهمية  بسبب  اإلعالم،  إلى  والالعب 
البارسا والجماهير. وختمت، بأنه في انتظار مكالمة 
جديدة من برشلونة خالل األيام القليلة المقبلة، 

من أجل تجديد عقده..

أنشيلوتي يصاب بكورونا

أعلن ريال مدريد، إصابة مدربه أنشيلوتي، 
بفيروس كورونا، لكن النادي ال يستبعد إمكانية 
لحاقه بمواجهة سيلتا فيجو، المقررة اليوم السبت. 
لم  اإلثنين،  اعتبارا من يوم  أنه  إلى  ويعود ذلك 
ال  التي  وكذا  الخفيفة  الحاالت  على  يتعين  يعد 
الصحي  بالحجر  االلتزام  أعراضا،  عليها  تظهر 
لجنة  ووضعت  أيام.  سبعة  مدته  أصبحت  الذي 
الصحة العامة اإلسبانية هذا اإلجراء، الذي تدخل 
بموجبه الجائحة مرحلة جديدة، ولكنها توصي بأن 
يستخدم هؤالء األشخاص التدابير الوقائية الالزمة 
مثل ارتداء قناع في جميع األوقات وتجنب التواصل 
مع األشخاص المعرضين للخطر. لذلك، يجب أن 
يكون أنشيلوتي بصحة جيدة ودون أعراض كي 

يتمكن من العودة إلى قيادة الريال. 

على مودريتـــش  يتفـــوق  بنزيمـــا 
وكورتوا

تفوق بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على 4 من 
داخل  الخاصة  منافسة  الفريق، خالل  في  زمالئه 
النادي. ووفقا للحساب الرسمي للريال على تويتر، 
في  العب  أفضل  جائزة  على  حصل  بنزيما  فإن 
صفوف الفريق عن شهر مارس الجاري. ونافسه 
وفينيسيوس  مودريتش  من  كل  الجائزة،  على 
قائمة  صدارة  بنزيما،  ويحتل  وأالبا.  وكورتوا 
الهدافين بالدوري اإلسباني هذا الموسم برصيد 
الدوري  صدارة  في  الريال  ويتواجد  هدفا.   22
إشبيلية  عن  نقاط   9 بفارق  نقطة،   66 برصيد 

صاحب المركز الثاني.

الريال يعلن مدة غياب هازارد وميالن 
ينتظر

خضع البلجيكي هازارد، لجراحة ناجحة مساء 
الثالثاء، في شظية الساق اليمنى، وسيغيب لفترة 
تتراوح بين شهر و45 يوما. وأصدر ريال مدريد بيانا 
رسميا، قال فيه: »خضع العبنا إيدين هازارد لعملية 
سانيتاس  جامعة  مستشفى  في  اليوم  جراحية 
اليمنى«.  الشظية  من  شريحة  إلزالة  زارزويال  ال 
خوسيه  الدكتور  العملية  »أجرى  النادي:  وأضاف 
باالسيوس تحت إشراف ريال مدريد، هازارد اآلن 
في المنزل لبدء شفائه«. وسيظل هازارد في منزله 
خالل 48 ساعة نقاهة، قبل بدء عملية التعافي في 
مدينة ريال مدريد الرياضية. وفي الجراحة، تمت 
إزالة الشريحة التي كان زرعت لالعب في 2020 
بعد إصابته في 26 نوفمبر2019، إثر التحام قوي 
أمام  مواجهة  في  مونييه  توماس  مواطنه  مع 
سان جيرمان. وأفاد النادي بأن الجراحة استمرت 
لنصف ساعة. وحضر رئيس ريال مدريد بيريز إلى 
آخر،  لزيارة هازارد ودعمه. وفي خبر  المستشفى 
ميالن  أهداف  قائمة  إلى  هازارد،  إيدين  انضم 
عقد  وينتهي  المقبل.  الصيفي  الميركاتو  خالل 
هازارد مع ريال مدريد في صيف 2024، وزعمت 
تقارير أن الميرنجي يرغب في التخلص منه بنهاية 
الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة »آس« اإلسبانية، 
فإن باولو مالديني، المدير التقني لميالن، ينوي 
االستفسار عن وضع هازارد في ريال مدريد خالل 
االجتماع الخاص بصفقة إبراهيم دياز المعار إلى 
أن  األخيرة  األيام  في  أنباء  وأفادت  الروسونيري. 
ريال  مسؤولي  مع  لالجتماع  موعدا  حدد  ميالن 
مدريد، لمناقشة خفض قيمة بند الشراء في عقد 
دياز. وكانت تقارير إسبانية زعمت أن موسم هازارد 
ريال  مع  آخر  مباراة  أي  يخوض  لن  وأنه  انتهى، 

مدريد حتى فترة اإلعداد للموسم الجديد.

لم تكد صافرة حكم اللقاء الحاسم تعلن النهاية وتثبت 
الفرحة  عمت  حتى   ،2022 قطر  نهائيات  في  المغرب  أقدام 
الرياضي  اإلنجاز  بهذا  فرحا  طنجة  ساكنة  أصوات  وتعالت 
التاريخي. حيث استعادت طنجة الليالي البيضاء، التي عاشتها 
بمناسبة بلوغ المونديال في خمس مناسبات، البرازيل 1970، 
المكسيك 1986، أمريكا 1994، فرنسا 1998، روسيا 2018 ثم 
جاء السادسة اليوم باالحتفال بمحطة قطر 2022. وانطلقت 
بداية االحتفاالت بأبواب المقاهي التي غصت بالجماهير على 
شوارع  في  تجوب  طنجة  ساكنة  خرجت  ثم  دقيقة،   90 مدى 
للرقص  مسرح  إلى  قياسي  زمن  في  تحولت  التي  المدينة 

البهجة  أصوات  وتعالت  الزغاريد  وأطلقت  الحناجر  وتناغمت 
بإطالق  الجنسين،  من  واالطفال  والشباب  الشيوخ  قبل  من 
هتافات مناصرة لالسود حتى ساعات متأخرة من الليل في أجواء 
احتفالية على األقدام كما على متن السيارات التي أطلقت العنان 
مناطق  مختلف  من  جاءت  التي  الحشود  والتقت  لمنبهاتها. 
طنجة لتجديد اللقاء التاريخي بساحة األمم، بوسط المدينة، 
وهو المعقل الرئيسي الحتفاالت الطنجاويين بكل المناسبات. 
األمم  بفضاء ساحة  المحتفلون  واحتشد  الفرحة،  حيث عمت 
يردون هتافات وأهازيج احتفالية تتغنى بهذا اإلنجاز الرياضي 

التاريخي.
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أصرت إدارة المغرب التطواني على تنظيم حفل مائوية 
الرمل  سانية  بملعب  األحد  يوم  مساء  الفريق،  تأسيس 
»الئايبيكا« بالتسمية القديمة. وفتح الملعب أبوابه بالمجان 
األمطار  عامل  تحدث  التي  التطوانية  الجماهير  وجه  في 
ومألت جنبات الملعب عن آخره. وتجاوبت الجماهير مع نداء 
االحتفال  يوم  الفريق  أقمصة  بارتداء  التطوانية  اإللتراس 
الذي شهد إطالق مئات من الشهب االصطناعية واألهازيج 
والشعارات الخاصة بالنادي. كما توعدت اإللتراس كل من 
داخل  الشهب  برمي  سواء  االحتفال  أجواء  يفسد  أن  حاول 
وحتى  التنظيم  على  حفاظا  أرضيته،  إلى  النزول  أو  الملعب 
االحتفال  ترك هذا  بالمقابل،  أجواء سليمة.  الحفل في  يمر 
جدال في األوساط الرياضية التطوانية بين مؤيد ومنقسم 
حول التاريخ الحقيقي لتاسيس »الماط«. ووصفت فئة من 
وصمة  المزعومة  بالمئوية  االحتفال  التطوانية  الجماهير 
عار على جبين الفريق وستتركه عرضة لالستهزاء والتنمر. 
واعتبرت هذه الفئة أن االحتفال الوحيد الذي يمكن أن يتم 
هو بصعود الفريق إلى القسم األول إذا تحقق هذا الموسم، 
)من  التأسيس  كبير حول سنوات  تناقض  هناك  أن  مفندة 
أية  غياب  في   ،)1956 إلى   1933،  1926  ،1922  ،1918
 ،1926 قبل  تأسس  التطواني  المغرب  بأن  تثبت  وثيقة 
التواصل  موقع  على  للنادي  الرسمية  الصفحة  تدعي  كما 
للتأسيس  كسنة   1922 سنة  الى  تشير  التي  االجتماعي، 
دون َاي مرجع توثيقي تاريخي. وتشير مصادر رافضة لتزييف 
تاريخ النادي، أن أقدم الوثائق الموجودة تتحدث عن تأسيس 
أتلتيكو تطوان اإلسباني يوم الثالثاء فاتح من مارس سنة 
1926، وال عالقة له بنادي أتلتيكو تطوان الذي تم تأسيسه 

سنة 1933 ونال االعتراف الرسمي سنة 1934 .
الكاتب  الطريبق،  العزيز  عبد  كشف  أخرى،  ناحية  من 
تاريخ  التطواني  »المغرب  كتاب  ومؤلف  الرياضي،  والباحث 
التطواني،  المغرب  مئوية  حقيقة  منطقة«،  وتاريخ  فريق 
من  جزء  هو  الفريق  تاريخ  إن  قال«  حيث  للجدل.  المثيرة 
تحريف  هو  موجودة  غير  بمئوية  واالحتفال  المدينة  تاريخ 

مغاربة  شبان  به  قام  بسيط  بنضال  والمس  التاريخ  لهذا 
هؤالء  جهد  يزدري  من  أزعج  ال  حتى  وطنيين  أقول  )ولن 
أواخر  دباطاطا«(  ب«وطنيين  وصفهم  درجة  إلى  الشباب 
العشرينيات من القرن الماضي لتأكيد صحوة الفرد المغربي 
وحمل  بالكاذب،  االدعاء  هذا  الكاتب  ووصف  المستعمر«. 
المسؤولية للمكتب المسير السابق للفريق الذي كان وراء 
بأن ترويج المغرب التطواني الحالي هو امتداد لنادي أتلتيكو 
تطوان اإلسباني الذي تأسس سنة 1922. وتابع الطريبق 
المغربي  الفريق  إنه  قيل  الطريبق«  إعالمية«  خرجات  في 
الوحيد الذي لعب في الليغا وأصبح البعض يطالب الجامعة 
المغربية بأن تحتسب »ألقابه« كبطل للمغرب إبان الحماية. 
الشبكات  الهشيم وازدهر مع  اللغو كالنار في  وانطلق هذا 
االجتماعية والمواقع العشوائية، خصوصا عند تقديم الفريق 
التطواني لنبذة عنه بمناسبة مشاركته في موندياليتو الفرق 
االجتماعية بهذا  والمواقع  الصفحات  وامتألت   .2014 سنة 
الكالم الذي ال حجة عليه، بل صارت هذه المواقع التي شحنت 
وموقع  المغربية  الجامعة  موقع  )ومنها  خاطئة  بمعطيات 
المتمسكين  لدى  »المئوية«  هذه  صحة  على  حجة  الفيفا( 
بهذه الخرافة. وتحول اسم الفريق المختصر في »المُغرب« 
بقدرة قادر إلى »األتلتيك« وكأن كلمة »المغرب« أصبحت 
في  البعض  الخاطئ شرع  النسب  لهذا  وباإلضافة  مزعجة. 
التغني بملعب سانية الرمل، بل أطلقوا عليه اسما لم يسبق 
له أن حمله من قبل وهو اسم »ملعب ماركيص دي فاريال« 
وهو »المهندس« الذي »بناه« سنة 1913 في نظر هؤالء، 
بحيث اعتبروه أقدم ملعب في المغرب، بل في افريقيا )دون 
البحث في تواريخ المالعب المصرية وال في جنوب افريقيا(. 
وأوضح كان باإلمكان اعتبار كل هذا زلة عابرة من المكتب 
السابق ومزايدة من بعض أنصار الفريق يستعملونها في 
السجال اإللكتروني ضد أنصار الفرق األخرى، لكن أن يتحول 
ال  أمر  لتخليده فهو  الفريق  إلى حدث رسمي يستعد  األمر 
التاريخ وال يمكن السكوت عن  يمكن تجاوزه، فالتاريخ هو 
الفريق  تاريخ ميالد  اختراع  تحريفه. ال يمكن السكوت عن 

من العدم وال »قرصنة« تاريخ فريق آخر إسباني ومحترف«.

املغرب التطواين يحتفل مبائويته رغم اجلدل
الطريبق: ل حجة على �شحة املئوية لدى املتم�شكني 

بهذه اخلرافة

طنجة تتحدى 
املطر وحتتفل 

بالتاأهل اإلى قطر



بعد غياب خمس سنوات، عاد اتحاد طنجة لكرة السلة 
بعد  العرش  كأس  نهائي  وبلغ  جديد  من  الواجهة  إلى 
اجتيازه جاره مجد طنجة في ديربي طنجاوي ذهابا وإيابا. 
وحسم اتحاد طنجة مباراة اإلياب بفوز على مضيفه، فريق 
المجد بحصة 73 مقابل 69، بعدما فاز في مباراة الذهاب 
أرضية  المواجهتين على  83. وشهدت  89 مقابل  بحصة 
القاعة المغطاة بالزياتن تشويقا وندية وروح رياضية عالية 
بحضور جمهور غفير. وتفوق اتحاد طنجة في الربعين األول 
والثاني. وعاد فريق المجد في الثالث والرابع بشكل أفضل، 
لكن جزئيات بسيطة وعامل الخبرة منحا اتحاد طنجة التأهل 
مباراة  وقاد  الرياضي.  بالفتح  الذي سيجمعه  النهائي  إلى 
الذهاب ثالثي التحكيم، سمير أباعقيل وبنعيسى بنشريف 
وأسماء بنخضرة، فيما قاد مباراة اإلياب محمد زياد و بوكبير 
و عماد الدريوش. ويذكر ان فريق مجد طنجة لإلناث تأهل 
بدوره إلى نهائي كاس العرش بعد فوزه في نصف النهائي 

على فريق الجيش الملكي ذهابا وإيابا.

كأس  لنهائيات  الوطني  المنتخب  تأهل 
 4 بنتيجة  ــوزه  ف بعد   ،2022 قطر  العالم 
أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعته 
مساء الثالثاء بمنتخب الكونغو الديمقراطية. 
أوناحي  الدين  عز  الوطني،  للمنتخب  وسجل 
في الدقيقتين 21 و54، وطارق تيوسدالي في 
الدقيقة 45 وأشرف حكيمي في الدقيقة 69. 
ووقع الهدف الوحيد لمنتخب الكونغو الالعب 
المقابلة  وتدخل   .79 الدقيقة  في  مالونغو 
الرياضي  المركب  أرضية  على  أقيمت  التي 
لحساب  البيضاء،  بــالــدار  الخامس  محمد 
اإلفريقية  التصفيات  من  الفاصل  الدور  إياب 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وكانت مباراة 
الذهاب التي أجريت بملعب الشهداء بمدينة 
التعادل هدف لمثله.  بنتيجة  انتهت  كنشاسا 
خمس  تأهل  أن  الوطني  للمنتخب  وسبق 
1970و  سنوات  العالم  كأس  لنهائيات  مرات 
1986 بالمكسيك، و1994 بالواليات المتحدة 

األميركية، و1998 بفرنسا و2018 بروسيا.
الملك  الجاللة  صاحب  بعث  وبالمناسبة، 
تهنئة  ببرقية  اهلل،  نصره  السادس،  محمد 
القدم.  لكرة  الوطني  المنتخب  أعضاء  إلى 
وأكد جاللة الملك، أنه تابع، حفظه اهلل، ببالغ 
يؤكد  الــذي  التأهل،  هذا  واالعــتــزاز  السرور 
قاريا  المغربية،  القدم  لكرة  الفاعل  الحضور 
في  تستحقها  التي  المكانة  ويبوئها  ودوليا، 

الملتقيات الرياضية العالمية. كما أعرب جاللة 
الملك بأنه من دواعي الفخر أن يتوجه، أعزه 
اهلل، إلى كافة مكونات فريقنا الوطني المتألق، 
وطبي،  تقني  وطاقم  ومدربين،  العبين  من 
المغربية  الملكية  الجامعة  ومسيري  وأطــر 
ومباركته  جاللته  تهانئ  بأحر  القدم،  لكرة 
عنه  أبان  ما  بفضل  المستحق،  اإلنجاز  لهذا 
من  اإلقصائيات،  هذه  أطوار  طيلة  الالعبون 
عالية،  وتنافسية  رياضية  وروح  رفيع،  أداء 
وغيرة وطنية مثلى. وأضاف جاللة الملك، بأنه 
بقدر ما يثمن هذا التأهل الثاني على التوالي 

والشعب  أسعده  الذي  نوعه،  من  والسادس 
المغربي قاطبة، عبر جاللته عن كامل اليقين 
ومضاعفة  للمثابرة  قويا  حافزا  سيشكل  بأنه 
الوطني  الفريق  نتائج  تكون  حتى  الجهود، 
في األطوار المقبلة، في مستوى تألق وعطاء 
العبيه الموهوبين. وفي الختام، جدد جاللته، 
الفريق  ألعضاء  التهانئ  عبارات  اهلل،  أعــزه 
الوطني، داعيا اهلل تعالى لهم بكامل التوفيق 
الجماهير  تطلعات  لتحقيق  مسيرتهم،  في 
المغربية، بما يعزز مكانة كرة القدم الوطنية، 

ويشرف تمثيلها للكرة اإلفريقية والعربية.

كاأ�ش العر�ش لكرة ال�شلة:

815 الملحق الرياضي

الدوري اإلسباني
رئي�س �شلتا يتوعد املت�شدر وبر�شلونة 

ي�شتقبل اإ�شبيلية يف قمة اجلولة
ضيفا  مدريد  ــال  ري يحل 
بملعب  فيجو،  سيلتا  على 
السبت،  اليوم  »بــااليــدوس«، 
الدوري  من   30 الجولة  ضمن 
اإلسباني. وتوعد رئيس سيلتا، 
كارلوس مورينيو ضيوفه وقال، 
فريقه  مباراة  تذاكر  جميع  إن 
منذ  »نفدت  مدريد،  ريال  أمام 
أدلى  تصريحات  خالل  ــام«،  أي
ألعمال  وكالة  ملتقى  في  بها 
كرة القدم حول صناعة الرياضة 
اإلسباني.  جاليثيا  إقليم  في 
وقال مورينيو »ال توجد تذاكر، 
نفدت منذ أيام، أعتقد أن هناك 
حالة من الترقب وسيكون لقاء 
جميال للغاية. يكون سلتا فيجو 

منافسا صعبا في مثل هذه المباريات، سوف يفوز، رغم أننا نخسر في 
أغلب المرات، لكننا نلعب على الهجوم دوما حتى أمام الريال وهو فريق 
عظيم حتى لو كان يمر بفترة سيئة. أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة 
تسعد مئات اآلالف من المتفرجين«. ويستعيد الريال، مهاجمه الفرنسي 
كريم بنزيما خالل هذه المواجهة. ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن بنزيما 
ركض على أرضية الملعب خالل استعدادات ريال مدريد لمباراة سيلتا 
فيجو. وأشارت إلى أن حالة بنزيما تبشر بسرعة عودته إلى المباريات، 
كما شارك فينيسيوس جونيور في المران الجماعي عقب العودة من 
منتخب البرازيل. كما انضم كل من اإلسباني داني كارفاخال والفرنسي 
عودتهما من  عقب  األربعاء  منذ  الريال  مران  إلى  كامافينجا،  إدواردو 
منتخبي بالدهما، ليلحقا بباقي زمالئهما الموجودين في مدريد ويرغب 
ريال مدريد في العودة لدرب االنتصارات بعد سقوطه في الكالسيكو 
خالل الجولة الماضية 4-0 على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام غريمه 
66 نقطة بفارق  بالصدارة برصيد  ينفرد  بأنه  اللدود برشلونة، علما 
تسع نقاط عن أقرب مالحقيه، الوصيف إشبيلية، الذي يسكون في رحلة 
صعبة إلى برشلونة صاحب المركز الثالث والمنتشي بانتصارات أبرزها 
رباعية الكالسيكو بقلب ملعب بيرنابيو. وانتصار البرسا يعني اللحاق 
مؤجلة  مباراة  مع  النقط  في  بالتساوي  الثاني  المركز  في  بإشبيلية 
للفريق الكتالني أمام رايو قد تمنحه االنفراد بالوصافة وتهديد عرش 
ريال مدريد. المباراة تجرى غدا األحد بالكامب نو على الساعة السابعة 

مساء.

برنامج الدورة 30:  
اليوم السبت 

خيطافي / مايوركا )الساعة الثانية 
عشر ظهرا(

)الساعة  الريال  فيا  ليفانطي/ 
الثانية والربع(

)الساعة  مدريد  ــال  ري  / سلطا 
الرابعة والنصف(

)الساعة  ألفيس   / أ.مـــدريـــد 
السابعة مساء(

غـدا األحـد 
الثانية  )الساعة  إلتشي   / أ.بلباو 

عشر ظهرا(
)الساعة  أوصاصونة   / بيتيس 

الثانية والربع(
)الساعة  رايوفاليكانو   / غرناطة 

الرابعة والنصف(
فالينسيا / قديس )الساعة الرابعة 

والنصف(
)الساعة  إشبيلية   / برشلونة 

السابعة مساء(
بعد غد إلثنين 

إسبنيول   / صــوصــيــداد  ريـــال 
)الساعة السابعة مساء(

الترتيب العام
1 - ريال مدريد: 66 نقطة

2 - اشبيلية: 57 //
3 - برشلونة: 54//
4 - أ. مدريد:54 //
5 - بيتيس: 50 //

6 - ريال صوصيداد: 48 //
7 - فيا الريال: 45 // 

8 - أ. بلباو: 41 //
9 -  فالينسيا: 40 //

10 - أوصاصونة: 38 // 
11 - سلطا: 36 //

12 - إسبانيول: 36 //
13 - رايوفاليكانو: 32 //

14 - إلتشي: 32 //
15 -  خيطافي: 29 //

16 - غرناطة:28 //
17 - قاديس: 27//

18 - مايوركا: 26 //
19 - أالفيس: 22 //
20 - ليفانتي: 19//

املنتخب الوطني اإلى نهائيات مونديال
قطر 2022 وامللك يهنئ

خبر األسبوع

بعد  قطر،  في   2022 مونديال  إلى  المكسيكي،  المنتخب  تأهل 
الجولة  في  رد  دون  بهدفين  السلفادور،  على  جماهيره  تغلبه وسط 
وحمل  والكاريبي.  والوسطى  الشمالية  أمريكا  تصفيات  من  األخيرة 
هدفا المكسيك في المباراة التي أقيمت في ملعب »أزتيكا« بالعاصمة 
أنتونا  أورييل  توقيع  المحلي،  بالتوقيت  األربعاء  مساء  المكسيكية، 
بالدقيقة 17 وراؤول خيمينيز )ق43( من ضربة جزاء، ليتأهل »التري« 
إلى ثامن مونديال له على التوالي. وبفضل هذا الفوز تأهلت المكسيك 
للمونديال من المركز الثاني في التصفيات وبحوزتها 28 نقطة من 8 
انتصارات و4 تعادالت وهزيمتين. وسيكون هذا المونديال الـ17 الذي 
تشارك فيه المكسيك. أما السلفادور، التي أضاعت سلفا فرصها في 

التأهل، فقد تجمد رصيدها عند 10 نقاط في المرتبة السابعة.

املك�شيك اإلى املونديال للمرة 
الثامنة على التوايل 
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صورة من األرشيف
الصورة تعود لموسم 1977 / 1978، وهي تؤرخ 
لذكرى تاريخية شهدها ملعب سانية الرمل بتطوان، 

حيث تم تنظيم دوري احتفالي بمناسبة تزويد هذا 
الملعب باإلنارة وتدشين إجراء المباريات تحت األضواء 

الكاشفة. وشاركت في هذا الدوري 4 فرق رياضية، 
وهي المغرب التطواني، الرجاء البيضاوي، نهضة 
طنجة وفريق من الدانمارك. والصورة من مباراة 

نصف النهائي التي جمعت بين نهضة طنجة والرجاء 
البيضاوي، وانتهت بفوز الفريق الطنجاوي بالضربات 

الترجيحية بعدما تصدى الحارس الكبير، أحمد البدوي 
لضربة الترجيح األخيرة، في حين فاز بالدوري الفريق 

الدنماركي على حساب نهضة طنجة. ويظهر في 
الصورة على اليمين، حكم الشرط المرحوم عبد 

النبي بوغابة وإلى جانبه عميد نهضة طنجة المرحوم 
)الشريف( محمد العروسي، وحكم الوسط عبد المومن 

البوري من مدينة تطوان، وعميد الرجاء البيضاوي 
المرحوم عبد اللطيف بكار ثم حكم الشرط الطنجاوي 

المختار بوزيان.

الحتاد اإلى النهائي على ح�شاب املجد يف ديربي طنجة
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على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
ر�سول اهلل، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد؛ معا�سر القراء:
اإن من حكمة اهلل �سبحانه اأن فا�سل بني خلقه زمانًا 
ومكانًا، فف�سل بع�س الأمكنة على بع�س، وف�سل بع�س 
رم�سان  �سهر  الأزمنة  يف  فف�سل  بع�س،  على  الأزمنة 
الكواكب،  بني  كال�سم�س  فيها  فهو  ال�سهور،  �سائر  على 

واخت�سه بف�سائل عظيمة ومزايا كبرية:
وهدفه  ال�سيام،  ثمرة  وهي  التقوى:  �سهر  فهو   *
َعَلْيُكُم  َب  ُكتمِ يَن ءاآَمُنوا  ذمِ الَّ َها  يُّ )َياأَ الأ�سمى، قال تعالى: 
ُقوَن(  ُكْم َتتَّ َلَعلَّ ُكْم  ْن َقْبلمِ يَن ممِ ذمِ َب َعَلى الَّ َياُم َكَما ُكتمِ ال�سِّ
البقرة:183، ويف رم�سان يزداد مت�سك امل�سلم بالتنزيل، 
وي�ستعد  بالقليل،  ويقنع  اجلليل،  من  خوفه  ويزداد 

ليوم الرحيل.
اأنزل فيه القراآن، لقوله تعالى:  * وهو ال�سهر الذي 
ا�سمِ  لنَّ لمِ ُهًدى  اْلُقْرءاآُن  يهمِ  فمِ َل  اأُْنزمِ ي  ذمِ الَّ اَن  َرَم�سَ )�َسْهُر 
( البقرة:185، بل اإن جميع  َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانمِ َنٍت ممِ َوَبيِّ
ْبنمِ  َلَة  َواثمِ فَعْن  رم�سان،  �سهر  يف  نزلت  ال�سماوية  الكتب 
يَم  ْبَراهمِ ُحُف اإمِ َلْت �سُ وَل اهللمِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )اأُْنزمِ ، اأَنَّ َر�سُ اْلأَ�ْسَقعمِ
ْوَراُة  التَّ َلتمِ  َواأُْنزمِ اَن،  َرَم�سَ ْن  ممِ َلْيَلٍة  لمِ  اأَوَّ يفمِ  اَلُم  ال�سَّ َعَلْيهمِ 
َخَلْت  َرَة  َع�سْ َثاَلَث  لمِ يُل  ْنمِ َواْلإمِ اَن،  َرَم�سَ ْن  ممِ نْيَ  َم�سَ تٍّ  �سمِ لمِ
ْن  ممِ َخَلْت  يَن  رمِ �سْ َوعمِ أَْرَبٍع  لمِ اْلُفْرَقاُن  َل  ْنزمِ َواأُ اَن،  َرَم�سَ ْن  ممِ

اَن( رواه اأحمد. َرَم�سَ
* وهو ال�سهر الذي فر�س اهلل �سيامه على امل�سلمني، 
وجعل �سيامه ركنًا من اأركان الإ�سالم، حيث قال تعالى: 
َب  ُكتمِ َكَما  َياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم  َب  ُكتمِ ءاآَمُنوا  يَن  ذمِ الَّ َها  )َياأَيُّ
 ،183 البقرة:  ُقوَن(  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ ُكْم  َقْبلمِ ْن  ممِ يَن  ذمِ الَّ َعَلى 
اأن اهلل - تعالى-  ومما يدل على عظم فري�سة ال�سوم، 
خ�ّس ال�سائمني بباب يف اجلنة ُي�سمى بالريان، وحتى 
اأعمال  يح�سل الأجر العظيم، ينبغي لل�سائم اجتناب 
ا  ملمِ م�سداقًا  والف�سوق،  الرفث  عن  والبعد  كلها،  ال�سوء 
رواه اأبو هريرة - ر�سي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 
اأْو  َقاَتَلُه  اْمُروؤٌ  واإنمِ  َيْجهْل،  وَل  َيْرُفْث  فال  ٌة  ُجَنّ َياُم  ّ )ال�سمِ

( رواه البخاري. َتنْيمِ ٌم َمَرّ ائمِ ّ �سَ ُه َفْلَيُقْل: اإينمِ �َسامَتَ
الذنوب  وتكفري  واملغفرة،  التـوبــة  �سهــر  وهو   *
�سلى  اهلل  ر�سول  قال  هريرة قال:  فعن اأبي  وال�سيئات، 
اإمَِلى  ْمَعُة  َواجْلُ ْم�ُس،  اخْلَ َلَواُت  )ال�سَّ و�سلم:  عليه  اهلل 
اإمَِذا  َبْيَنُهنَّ  َما  َراٌت  ُمَكفِّ اَن،  َرَم�سَ اإمَِلى  اُن  َوَرَم�سَ  ، ْمَعةمِ اجْلُ
اإميانًا  وقامه  �سامه  من  رواه م�سلم،  ر(  اْلَكَبائمِ اْجَتَنَب 
ما  له  غـفــر  اهلل،  عند  لالأجر  واحت�سابًا  اهلل،  مبوعود 
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�سحيحني  ففي  ذنبه،  من  تقدم 
َم  َتَقدَّ َما  َلُه  َر  ُغفمِ �َساًبا،  َواْحتمِ اإمِمَياًنا  اَن،  َرَم�سَ اَم  �سَ )َمْن 
�َساًبا،  َواْحتمِ اإمِمَياًنا  اَن  َرَم�سَ َقاَم  )َمْن  وقال:   ،) همِ َذْنبمِ ْن  ممِ
َلْيَلَة  (، وقال اأي�سًا:)َوَمْن َقاَم  همِ ْن َذْنبمِ َم ممِ َر َلُه َما َتَقدَّ ُغفمِ
( رواه  همِ ْن َذْنبمِ َم ممِ َر َلُه َما َتَقدَّ �َساًبا ُغفمِ اإمِمَياًنا َواْحتمِ الَقْدرمِ 
»�َسقي  ال�سالم:  عليه  جربيل  وقال  وم�سلم،  البخاري 
َفقال  َله«،  ُيغَفر  وَل  نُه  ممِ فان�َسلَخ  رم�ساَن  اأَدرَك  َعبٌد 
ال�سالم،  عليه  جربيل  عليه  دعا  بذلك  نَي(،  اآممِ النبي: 
ن على تلك الدعوة نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم، فما  واأمَّ
اأف�سل مالئكة اهلل، يوؤّمن عليها خري  ظنك بدعوة من 

خلق اهلل.
اأ�سمى  النار  والعتق من  النار،  العتق من  �سهر  * وهو 
اأن العتق يعني اجتناب عذاب  امل�سلم، ل �سّيما  اأمنيات 
النار ودخول اجلنة، ومن ف�سل اهلل - تعالى- ورحمته 
اأنه ي�سطفي منهم يف كل ليلة من �سهر رم�سان  بعباده 
عتقاء من النار، ففي حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
َي  َباغمِ َيا  ُمَناٍد:  ي  )َوُيَنادمِ و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله 
 ، ارمِ َن النَّ مِ ُعَتَقاُء ممِ َّ ْر، َوهللمِ رِّ اأَْق�سمِ َي ال�سَّ ْل، َوَيا َباغمِ اخَلرْيمِ اأَْقبمِ
اأمامة  اأبي  حديث  ويف  رواه الرتمذي،  َلْيَلٍة(  ُكلُّ  َوَذلَك 

ال�سالة  عليه  النبي  عن   - عنه  اهلل  ر�سي   - الباهلي 
ك يف  طٍر عتقاَء وذلمِ ّ فمِ مِ عنَد كلمِ وال�سالم اأنه قال: )اإَنّ هلَلّ

ّ ليلٍة(. كلمِ
النريان،  اأبواب  وتغلق  اجلنان  اأبواب  تفتح  وفيه   *
عليـه  املتفــق  احلديـــث  ففي  ال�سياطيـــن،  وت�سفـــد 
اأبــــواب  حـــت  فتِّ رم�سـان  جــاء  )اإذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 
ال�سياطيــن(،  دت  و�سفِّ النـار،  اأبــواب  قـت  وغلِّ اجلنـة، 
ويف لفــظ:)و�سل�سلت ال�سياطيــن(، اأي: اأنهــم يجعـلــون 
ما  اإلى  رم�سان  يف  ي�سلون  فال  وال�سال�سل،  الأ�سفاد  يف 

كانوا ي�سلون اإليه يف غريه.
* وهو �سهر ال�سرب، فاإن ال�سرب ل يتجلى يف �سيء من 
امل�سلم  يحب�س  ففيه  ال�سوم،  يف  يتجلى  كما  العبادات 
اأنواع  �سهواتها وحمبوباتها، فال�سيام يجمع  نف�سه عن 
ال�سرب الثالثة، �سرب على طاعة اهلل، و�سرب عن مع�سية 
اهلل، و�سرب على األ اجلوع والعط�س، ولذلك جعل اهلل 
ال�سابرين  جازى  كما  عظيمًا،  اأجراً  لل�سائم  تعالى-   -
اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  ُروي عن  ملا  بغري ح�ســـاب، م�سداقًا 
قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: )ُكُلّ َعَملمِ اْبنمِ اآَدَم له، 
ال�سوم  ي به(، ولهذا كان  اأْجزمِ واأََنا  ه يل  فاإَنّ َياَم،  ّ ال�سمِ اإَلّ 
ا  َ )اإمِنَّ تعالى:  قال  اجلنة،  ال�سرب  وجزاء  ال�سرب،  ن�سف 

�َساٍب )الزمر: 10. َغرْيمِ حمِ ُروَن اأَْجَرُهْم بمِ ابمِ ى ال�سَّ ُيَوفَّ
فتالوته  الكرمي؛  القراآن  تالوة  من  الإكثار  �سهر   *
اأف�سل ذكر هلل تعالى، وهي من اأعظم العبادات، وبها من 
الأجور التي حتفز امل�سلم اأن يغتنم الأوقات يف مالزمة 
هذه العبادة العظيمة، ويتاأكد الإكثار من تالوة القراآن 
تعالى  اهلل  خلق  بخيــر  تاأ�سيــا  ال�سهر،  هذا  يف  الكرمي 
عنه  تعالى  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  فعن  الكرمي:  ر�سولنا 
ًة،  القراآَن كلَّ عاٍم مرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �ُس على  َيعرمِ قال: )كان 
وكان  فيه،  �َس  ُقبمِ الذي  العاممِ  يف  تنيمِ  مرَّ عليهمِ  فعَر�َس 
�سريَن يف العاممِ الذي  ُف كلَّ عاٍم َع�سًرا، فاْعَتَكَف عمِ َيْعَتكمِ
بن  وحلديث   ،)4998 البخاري  )�سحيح   ) فيهمِ �َس  ُقبمِ
اَن،  َرَم�سَ ن  ممِ َلْيَلٍة   ّ ُكلمِ يف  َيْلَقاُه  يُل  رْبمِ جمِ )وكاَن  عبا�س: 

ُه الُقْراآَن(. �سُ فُيَدارمِ
َيـــاُم  )ال�سِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  ال�سفاعــة:  �سهر   *
َياُم: اأَْي  ، َيُقوُل ال�سِّ َياَمةمِ ْلَعْبدمِ َيْوَم اْلقمِ َفَعانمِ لمِ َواْلُقْراآُن َي�سْ
 ، يهمِ فمِ ي  ْعنمِ َف�َسفِّ  ، َهارمِ النَّ بمِ َهَواتمِ  َوال�سَّ َعاَم  الطَّ َمَنْعُتُه   ، َربِّ
، َقاَل:  يهمِ ي فمِ ْعنمِ ، َف�َسفِّ ْيلمِ اللَّ ْوَم بمِ َوَيُقوُل اْلُقْراآُن: َمَنْعُتُه النَّ

( رواه اأحمد. َعانمِ َفُي�َسفَّ
�سهر  ف�سائل  من  والرتاويح:  القيام  �سهر  وهو   *
الإجماع  اأن  �سّيما  ل  الرتاويح،  �سالة  فيه  اأن  رم�سان 
الإمام  اأّكد  وقد  رم�سان،  ليايل  قيام  �سنّية  على  انعقد 
النووي - رحمه اهلل- اأن املق�سود من القيام يتحقق يف 
�سالة الرتاويح، وقد اأخرب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن قيام رم�سان 
والإخال�س  واعتقاد ف�سيلته،  باأنه حق،  الت�سديق  مع 
وال�سمعة،  الرياء  واجتناب  تعالى،  اهلل  لوجه  بالعمل 
�سبب ملغفرة الذنوب، حيث قال: )َمن قاَم رم�ساَن اإمياًنا 
�سبب  اأنه  كما   ،) همِ ذنبمِ ن  ممِ َم  تقَدّ ما  َلُه  َر  ُغفمِ �ساًبا،  واحتمِ
ٌت -  َقنمِ ُهَو  ْن  القرب من اهلل تعالى، قال اهلل تعالى: )اأَمَّ
َرْحَمَة  َوَيْرُجو  َرَة  اْلآخمِ َيْحَذُر  ًما  َوَقائمِ ًدا  �َساجمِ ْيلمِ  اللَّ اَناَء 
يَن َل َيْعَلُموَن  ذمِ يَن َيْعَلُموَن َوالَّ ذمِ ي الَّ َتومِ همِ  ُقْل َهْل َي�سْ َربِّ
ر�سي  ذر  اأبي  وعن   ،9 الزمر:   ) اْلأَْلَببمِ اأُوُلو  ُر  َيَتَذكَّ ا  َ اإمِنَّ
َمن قام  ه  )اإنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل تعالى عنه قال: قال ر�سول اهلل 

َب له قياُم ليلٍة(. مع الإماممِ حتى ين�سرَف، ُكتمِ
* وهو �سهر الدعاء، قال تعالى عقيب اآيات ال�سيام: 
اعمِ  يُب َدْعَوَة الدَّ يٌب اأُجمِ ي َفاإمِينِّ َقرمِ ي َعنِّ َبادمِ )َواإمَِذا �َساأََلَك عمِ
ُم�ستجاب يف  الدعاء  اإن  186، حيث  البقرة:   ) َدَعانمِ اإمَِذا 
�سهر رم�سان، م�سداقًا ملا رواه جابر بن عبد اهلل - ر�سي 
ّ يوٍم  اهلل عنه- عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: )اإَنّ هللمِ يف كلمِ
م�سلٍم   ّ لكلمِ واإَنّ  رم�ساَن،  �سهرمِ  يف  ارمِ  الَنّ َن  ممِ ُعَتقاَء  وليلٍة 

)ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  له(،  تجاُب  فُي�سْ بها  يدعو  َدعوًة 
يفطر(  حتى  ال�سائـــم  منها:  وذكر  دعوتهم،  ترد  ل 
ملسو هيلع هللا ىلص: )لل�سائم عند فطـــره دعــوة  رواه اأحمد، ولقولــه 

ل ترد(. 
* وهو �سهر اجلود والإح�سان؛ اإذ ينبغي للم�سلم اأن 
يكرث من اجلود يف هذا ال�سهر، اقتداءا وتاأ�سيا بر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ُروي عن ابن عبا�س اأنه قال: )كاَن َر�سوُل 
اَن  َرَم�سَ يف  َيكوُن  ما  اأْجَوُد  وكاَن   ، ا�سمِ الَنّ ملسو هيلع هللا ىلصاأْجَوَد  مِ  اهلَلّ
َيْلَقاُه  نَي  حمِ ملسو هيلع هللا ىلص  مِ  اهلَلّ َفَلَر�سوُل  يُل،...  رْبمِ جمِ َيْلَقاُه  نَي  حمِ

.) يحمِ امُلْر�َسَلةمِ ّ َن الرمِ يُل اأْجَوُد باخَلرْيمِ ممِ رْبمِ جمِ
حيث  عظيمة،  ليلة  القدر،  ليلة  فيه  �سهر  وهو   *
�سهر،  األف  يف  العمل  من  خيــراً  فيهــا  العمل  اهلل  جعل 
م خريها، قال تعالى: )َلْيَلُة اْلَقْدرمِ َخرْيٌ  واملحروم من ُحرمِ
ْن اأَْلفمِ �َسْهٍر( القدر : 3، وروى ابن ماجه عن اأن�س ر�سي  ممِ
  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ر�سول  فقال  رم�سان،  »دخل  قال:  عنه  اهلل 
األف  من  خري  ليلة  وفيه  ح�سركم،  قد  ال�سهر  هذا  )اإن 
م اخلري كله، ول ُيْحَرم خرَيها  مها فقد ُحرمِ �سهر، من ُحرمِ
والآثـام،  الذنوب  فيها  ُتغفر  ليلة  وهي  حمروم(،  اإل 
ر�سي   - هريـرة  اأبـو  رواه  ملا  الأجــور،  فيها  وتت�ساعـف 
ليلَة  قاَم  )َمن  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  عن   - عنه  اهلل 

 .) همِ َم من َذنبمِ َر َلُه ما تقَدّ �ساًبا ُغفمِ الَقدرمِ اإمياًنا واحتمِ
* ال�سهر الذي فيه العمرة تعدل حجة مع الر�سول: 
ابن  فعن  اأخرى،  ف�سيلة  لها  رم�سان  �سهر  يف  العمرة 
ملسو هيلع هللا ىلص لمراأة  ر�سول اهلل  عبا�س ر�سي اهلل عنه قال: قال 
ي مَعنا(، قالت: ل يكن  جِّ من الأن�سار: )ما مَنَعكمِ اأن حَتُ
نا�سح،  على  وابنها  ولدها  اأبو  فحج  نا�سحان،  اإل  لنا 
وترك لنا نا�سًحا نن�سح عليه، قال: )فاإذا جاء رم�ساُن 
�سحيــح  ــًة(  حجَّ ُل  تعـــدمِ فيــه  ُعمرًة  فاإنَّ  ـري،  فاعتممِ
هو  والنا�سح،  معي(؛  ًة  رواية:)حجَّ ويف   ،1256  : م�سلم 

بعري ي�سقون عليه. 
اإميانية،  تربوية  مدر�سة  فال�سوم  الرتبية:  �سهر   *
تربي النف�س على الأخالق الفا�سلة والبعد عما يف�سد 
والعمل  الزور  ال�سوم، ففي احلديث: )من ل يدع قول 
اأن يدع طعامه و�سرابه(، كما  به، فلي�س هلل حاجة يف 
اأنف�سنا، ونحفظ  اأن ن�سبط  ال�سهر  يجب علينا يف هذا 
)رّب  احلديث:  ففي  تعالى،  اهلل  يغ�سب  عما  جوارحنا 
�سائم لي�س له من �سيامه اإل اجلوع، ورب قائم لي�س له 
اإل ال�سهر( رواه الن�سائي، و �سححه املنذري  من قيامه 
والهيثمي، والألباين، فهو �سبحانه ل يعذبنا بال�سيام 
نهار  يف  احلالل  عن  اأم�سكنا  اإذا  يعودنا  بل  القيام،  اأو 
عن  ودائمًا  امل�ساء  يف  ن�سك  اأن  علينا  فيجب  رم�سان؛ 
يغ�سبه  عما  وجوارحنا  األ�سنتنا  ونحفظ  املحرمات، 

�سبحانه. 
فرحة  فرحتان:  )لل�سائم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الفرح:  �سهر   *
عند اإفطاره، وفرحة عند لقاء ربه( متفق عليه، وهذا 
ال�سعور ل ياأتي اإل لل�سائم املجاهد لنف�ســه، املجتهــد 

يف طاعة ربه.
فانظر - اأخي القارئ رعاك اهلل- اإلى هذه الف�سائل 
ال�سهر  هذا  يف  اجتمعت  التي  العظيمة  واملزايا  اجلّمة، 
اأن تعرف حقه، واأن  املبارك، فحري بك - اأخي امل�سلم- 
بالأعمال  ولياليه  اأيامه  تغتنم  واأن  قدره،  حق  تقدره 
ال�ساحلة، ع�سى اأن تفوز بر�سوان اهلل، فيغفر لك ذنبك 

ويي�سر لك اأمرك، ويكتب لك ال�سعادة يف الدارين.
فاللهم اجعلنا ممن يقومون بحق رم�سان خري قيام، 
كما ن�ساأله �سبحانه وتعالى القبول واملغفرة والعتق من 

النار، اآمني يا رب العاملني.
 و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا و نبينا حممد 

وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

ف�ضائل �ضهر رم�ضان املبارك
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)التربية بالوعظ، لها دورها الهام في غرس القيم اإلسالمية بميادينها المختلفة، والقرآن 
َا فيِ  َفاء ملمِّ بمُِّكْم َو�سيِ َظٌة ممِّن رَّ ْوعيِ الكريم زاخر بالمواعظ »َيــا اأَيَها الناسُس َقْد َجاءْتُكم مَّ

«  ]النساء: 57[ ِإنَهّ اهللَهّ ِنعمَّا يعُظُكم ِبهِ ]النساء: 58[ . ُدوريِ ال�سُّ
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »المرء على 

دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل«.
الفرد  سلوك  تغيير  في  يؤثر  مما  مباشرة؛  النفس  إلى  طريقها  تفتح  المؤثرة  والموعظة 
وإكسابه الصفات المرغوب فيها، وكمال الخلق: عن ابن عباس قال: »أنَهّ رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم خرج ومعه بالل، فظنَّ أنه لم يُسمع، فوعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة 

تلقي القرط والخاتم «.
أن  اإلنسان، بحيث يجب  يبغي كمال   : رائعا  تربويا  أسلوبا  نلحظ  القرآنية  المواعظ  وفي 
يتمثلها المعلم والمتعلم، إذ هي صادرة عن حكمة، وليس عن هوى والمثال على ذلك نأخذ 

خالصة من عظة لقمان البنه، التي تهدف إلى:
أ - أن يكون اهلل هو مصدر السلوك، بمعنى إيمان اإلنسان به، واتباع شريعته، وذلك هو 
محدد سلوك اإلنسان، وهو الهدف والغاية لسلوكه، بمعنى أن يكون مخلصًا هلل، وذلك عن 

طريق عدم اإلشراك باهلل، والشكر له.
ب - أن يكون السلوك كما حددته الموعظة، في قصد واعتدال في كلِّ شيء فال مغاالة 
وال تفريط، إنما توسط واعتدال، وهذا يعكس هدف التربية اإلسالمية السلوكية: إنَّها تنشئ 

إنسانًا معتداًل في سلوكه وفي عقيدته.
وهكذا يبدو دور الوعظ كوسيلة في التربية اإلسالمية، تصلح في ميدان التربية الخلقية، 

كما هي في ميدان التربية االجتماعية والعقلية وباقي الميادين اإلسالمية(.
اإلنسان جرى خلقه عادة بالشكل الذي 
يجعله يتقبل االرشاد أفضل من تقبله األمر 

والنهي، فهو يتحمله بكل بساطة.
من  العديـد  فـإن  أخـرى،  جهـة  من 
عدم  سيـاق  في  يأتي  الخاطئة  الممارسات 
عليها  فيقدم  أعمالـه،  لماهية  المرء  وعي 
بكل جرأة ودون وجل، في حين انه لو جرى 
الناس  ووعى  األمور،  حقائق  على  اطالعه 
إلمام  على  الفرد  وجعلـوا  العواقـب،  سوء 
بتفاصيل األحداث عبر سبيل الدعوة للخير، 

ألذعنوا حتمًا للنصائح الى حد بعيد.
ويعد هذا األمر ضروريًا بل وأشد ضرورة 
اطالعهم  درجة  تكون  الذين  لألشخاص 
يحتــاج  اإلنسـان  ألن  محـدودة؛  ووعيهم 
وقبحها،  األمـور  حسن  معرفة  في  لإلرشاد 
عاتقهم  على  تقــع  والمربون  والوالدان 

مسؤولية ارشاد األجيال المقدسة.
رب موعظة مفيدة ومؤثرة في النفس، تحقق ما تعجز عن تحقيقه مئات كتب األخالق..

النصيحة أفضل هدية في الحياة..
الرياء  من  المجردة  الصادقة  والكلمة  النصوح  للنصيحة  ماسـة  حاجـة  في  اليوم  شبابنا 

والتملق...
قال رسولنا الكريم : »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«.

وقال اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى : »من سمع بأذنه صار حاكيا، ومن أصغى بقلبه كان 
واعيا، ومن وعظ بفعله كان هاديا«.

وقال أبو نواس :
يا رب إن عظمــت ذنوبـــي      فلقد علمت أن عفوك أعظـم
مالي إليك وسيلة إال الرجاء      فجميل فضلك ثم إني مسلم

تمهيد :
والثانوية  االبتدائية  الدراسة  فصول  به  جمعتني  األصدقاء،  قيدوم  مع  موعد  على  كنت 

والجامعية، نحيي ونجدد صداقتنا ماتية بالعهد الذي قطعناه وُدّا نديا وحفيا..
المؤمن،  ونعم  المخلص،  الصديق  نعم  فهو  وسعة صدر،  واإليثار  بالنخوة  عرف  صديقي 
فاعل خيرات، متدين غيور، صدوق، كريم، لهذا كله وغيره طالت صداقتنا البريئة. ومنذ صغرنا 
إلى عمرنا الحالي، ونحن على صلة وثيقة ومحبة مثلى نتبادل أعمالنا وتجاربنا، فننعم برضا اهلل 

وسؤدده فحبانا حبا وصليا.

بالمدارس،  الصغار  تعلم  سبيل  سلكت  وأنا  النجارة،  في  لوالده  مساعدا  صاحبي  اشتغل 
وعندما حصلت على التقاعد النسبي، اشتغلت تاجرا بتجارة مززاة، ثم تنحيت ألبنائي ليسلكوا 
نهجي وأقضي أيامي الباقية في طاعة اهلل عطاء محمودا، داومت على كتابة مقاالت وهي فرصة 
سانحة لمراجعة كتبي، كتابة ما تلقيت من حكايات زمن قديم وأخرى نطت في عهد جديد 

أكتب كل قصة أو رواية بها مواعظ لألولي األلباب، وأملي أن أنال أجرا وتوابا من اهلل تعالى.
.... : »كتبوا فانتفعنا بعلمهم ونكتب ألجيالنا حبا في العلم«.

قصة العدد :
هي قصة واقعية، عشت مالمحها الواضحة فأعجبني نشرها، أخذت بلبي عسى أن تكون 

نبراسا وموعظة أنال منها أجرا وثوابا.
لما اجتمعت بصديقي الوفي أصر على كتابة قصة صهره، فأطلقت العنان لقلمي وكتب 
القصة بتحد كبير، والتي كان يدور موضوعها حول شاب وسيم أنيق نشأ في عائلة غنية ورث 
بأصدقاء  وانخدع  أبصاره  والده عميت  أيام من موت  وبعد  وعقارات،  أمواال طائلة  والده  من 
السوء الطامعين في سخائه وماله، فأضاع كثيرا من المال وضاعت سمعته وهيبته ووحل في 
أوكار الخمر والميسر، فانغمس في ملذات الحياة الفانية وتعاطى أنواعا من المخدرات، فضاع 

جل رصيده المالي.
أخته حسن حسن خلقه  زوج  إلى حال، بفضل  تغير حاله، من حال  أن  األقدار شاءت  لكن 

وكنت وإياه سببا في رجوع الشاب إلى طريق الصواب.
معاملته لجير انه بالفيال التي يسكن بها

بتجزئة والده بنى بها فيال شبه قصر فخم لكن البقاء هلل يرث األرض ومن عليها.. فيال 
وسط فيال،  معلمة بائنة تشرف على الشاطئ الطانجي، ينام نهارا ويسهر الليل حتى غسق 
الفجر في خمارة اشتراها تكون مالذه وأصحابه، 
المجاورين  السكان  ضد  جائرة  قوانين  اتخذ 
الساكنة من  لفلته، حتى سمي »فرعون«، فمنع 
إحداث ضجيج ومنع دخول حافلة المدرسة لتقل 
أبناء السكان ومنع لهو األطفال بحديقة التجزئة 

والصياح يوم العطلة.
المحبة  نور  وأشرقت  المحن،  غيوم  تبددت 

والوئام.

حيلة ذكية
ليتناول  النوم  في  صحوته  أخته  اغتنمت 
التي  الشقة  صاحب  أن  ادعت  أتمه  ولما  غذاءه، 
تسكن فيها هي وزوجها رفع عليهما دعوة باألداء 
واإلفراغ ألن زوجها عاطل، ثم قالت في استحياء :
سأكون  الكريم،  أخي  يا  أنت  إال  لي  أمل  ال 
طعامك،  لك  وأطبخ  الفيال،  أثاث  أرتب  بجانبك 
والدي رحمه  لوصاية  تنفيذا  تفان، فهذا حق علي  راحتك بكل  وأغسل مالبسك، وأسهر على 

اهلل تعالى.
فأشفق لحالي وحال زوجي المريض، إننا نعيش ضنكا وبهذلة، فهل ترض ألختك التسكع 
في الطرقات وطلب الناس إلحاحا، وفضل والدنا كثير، ارحمني وارحم ضعفي، وال تشمت بي 

األعداء.
ثم قالت :

يا أخي قوتي من قوتك، وضعفي من علو نفسك، وأنا مهانة، لوال عزك فرجائي في فضلك 
وكرمك، أثر كالمها على نفسه ألنها تعلم أن السكير إذا انتشى جاد وتصدق.

فقال لها :
خذي بيتا لك ولزوجك، وإياك والمشاجرة برحابي فأنا أحتاج إلى نوم طول النهار.

لعبة ثانية 
المقام بأخته في فلته أوهمته بالمرض والنسيان وعليه أن يحضر جلسات  بعدما استقر 
في  له  زميال  كان  نفساني،  طبيب  لذى  والتوعية  اإلرشاد  جلسات  من  والبد  عنها،  الكشف 

الدراسة، وقد يهتم بسأمها ويكون له الفضل في عالجها.
فأشفق أخوها لحالها وقال لها : »يكون لك هذا مساء كل جمعة«.

كان الطبيب على علم باللعبة، فتوجيهه للسيدة إنما هو توجيه لعالج الشاب علي.

)يتبع(

من ماآ�شـي ال�شكـن اجلماعـي

فرعون جديد حديث العهد..


