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Dar Chaoui 

tôt dans la matinée de mardi 30 novembre 2021, un petit avion privé, biplace, im-
matriculé en Espagne, naviguait dans le ciel de la commune de Dar chaoui, dans 

la région de tanger,  avec à son bord une cargaison de haschich destinée au sud de 
l’Espagne,  lorsqu’il a été pris dans un épais brouillard obligeant le pilote à tenter un 
atterrissage d’urgence sur la route de Sebt Zinnatt où seul un camion benne de ramas-
sage des ordures circulait à cette heure de la matinée.

Suite apparemment, à une mauvaise manœuvre, l’appareil a percuté le véhicule et 
s’est immobilisé sur sa carrosserie.

Une fois sur place, les gendarmes ont secouru le pilote espagnol légèrement blessé 
qui a été évacué à l’hôpital le plus proche  pour recevoir les soins nécessaires avant 
d’être placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier 
judiciaire.

Lire en page 5

Beaucoup d’incertitudes
au sujet du variant

Lutte contre le Covid-19

Un avion biplace percute 
un camion-benne 

"Omicron"
SARS-Cov-2

Tourisme inTerne

Le secteur du tourisme peine de plus en plus dans le Nord du Royaume, par le 
fait de la pandémie du Covid 19. 

Répondant favorablement à une offre de la Compagnie nationale Royal air Ma-
roc (RaM), le Conseil régional de tanger-tétouan-al Hoceima (CR-tta) mise sur la 
programmation de deux vols hebdomadaires  entre Tanger et Al Hoceima, afin de 
tenter développer le tourisme interne  

Ces deux liaisons devraient avoir lieu à des prix convenables, lundi et mercredi à 
partir du 6 décembre courant. 

 On compte sur ces liaisons pour promouvoir le tourisme interne entre les deux 
villes et faciliter le déplacement, dans les deux sens pour une large catégorie de 
personnes.

a noter également que, lors de sa dernière session extraordinaire, le CR-tta 
a adopté deux conventions visant à améliorer la connectivité aérienne de tanger 
avec les deux villes de Nador et agadir. 

Le Nord renforce ses 
liaisons aériennes
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DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Introduction en bourse 
des PME comme alternative 

de financement  

Organisée conjointement, 
jeudi, par la commis-
sion « amélioration de 

l’environnement économique ré-
gional » de la Confédération gé-
nérale des entreprises du Maroc 
(CGEM) de tanger-tétouan-al 
Hoceima, le Conseil régional de 
l’Ordre des experts comptables, 
la Bourse de Casablanca et la 
société de conseil O’finance, 
une rencontre avait pour objec-
tif de sensibiliser les petites et 
moyennes entreprises (PME) en 
croissance à  l’introduction en 
bourse comme alternative de fi-
nancement.

Cette rencontre, à laquelle ont 
pris part nombre de dirigeants 
de PME dans la région du nord, 
a également été l’occasion de 
mettre en avant le rôle du marché 
boursier dans le financement de 
la croissance et l’accélération du 
développement des PME

Dans une déclaration à la 
presse à cette occasion, le pré-
sident de la CGEM Nord, adil 
Rais, a indiqué que cette ren-
contre vise à présenter aux opé-
rateurs économiques de la ré-
gion la possibilité de se financer 
par la bourse.

Les entreprises cherchent 
des financements pour leur 
croissance, pour leurs inves-
tissements ou pour équilibrer 
leur bilan, et la bourse constitue 
un atout fondamental pour ce 
faire, a précisé M. Rais, mettant 
en avant l’assouplissement des 
règles ainsi que la création du 
deuxième marché, qui peuvent 
rendre l’introduction en bourse 
plus simple pour les PME.

Le Maroc ne peut pas se déve-

lopper sans investissements, et 
l’investissement doit être financé 
soit par fonds propres, par crédit 
bancaire ou par un financement 
tel qu’offre la bourse, a-t-il pour-
suivi, expliquant que cette alter-
native de financement offre des 
possibilités importantes pour 
l’équilibre du « haut de bilan », 
puisqu’il s’agit d’un apport en 
fonds propres, sans endette-
ment, et qui permet à l’entreprise 
de se structurer plus rapidement 
et aller de l’avant.

M. Rais a également mis l’ac-
cent sur la nécessité de veiller 
à l’élargissement de la base 
des PME qui s’introduisent en 
bourse, estimant que cela consti-
tuera sans nul doute une preuve 
de la bonne santé de l’industrie 
marocaine.

La CGEM oeuvre ainsi, aux cô-
tés de la Bourse de Casablanca 
et l’ensemble des entreprises de 
la région, afin que le financement 
à travers l’introduction en bourse 
devienne plus accessible et plus 
facile pour les PME, a-t-il affirmé.

Pour sa part, le directeur géné-

ral de la Bourse de Casablanca, 
tarik Senhaji, a fait savoir que 
l’idée principale de cet événe-
ment, entièrement destiné aux 
PME, est que ces entreprises « 
sont les bienvenues à la Bourse 
de Casablanca ».

Les PME peuvent parfois avoir 
l’impression que la bourse est 
intimidante et qu’elle est réser-
vée uniquement aux grandes 
entreprises, d’où l’organisation 
de cette rencontre qui vise à ras-
surer les PME de la région Nord 
quant à l’introduction en bourse, 
a noté M. Senhaji.

Il s’agit de demander aux diri-
geants des PME de la région de 
considérer la bourse comme un 
moyen de financement qui peut 
être puissant, pérenne, et qui 
peut aider à structurer et à insti-
tutionnaliser leurs entreprises, a 
expliqué le responsable.

au niveau de la région Nord, 
trois entreprises sont cotées à la 
Bourse de Casablanca, à savoir 
Med Paper, afric Industries et 

aluminium du Maroc, a relevé M. 
Senhaji, espérant que plusieurs 
autres entreprises de la région 
seront intéressées par entamer 
le dialogue pour une éventuelle 
introduction en bourse.

Cette rencontre a également été 
marquée par les interventions de 
Omar amine, associé fondateur à 
O’finance et de Nafeh Agourram, 
président du Conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables 
de tanger-tétouan-al Hoceima, 
ayant porté sur les potentialités 
de financement des PME à tra-
vers l’introduction en bourse.

La suspension des liaisons aériennes et maritimes a plongé 
les professionnels du tourisme à tanger dans un profond 

désarroi, rapporte le site Le360. 
Pour eux, ce ne sont plus seulement des postes d’emploi à pré-

server, mais l’outil lui-même, soit les hôtels. 
«avec ces nouvelles mesures, nous sommes passés du réfrigé-

rateur au congélateur». C’est en ces termes que Mohamed Haitami, 
président de l’association régionale des agences de voyages, quali-
fie la situation actuelle du tourisme, après la décision des autorités 
de verrouiller les frontières du Royaume pendant deux semaines.

«C’était une grande surprise pour nous car nous comptions 
beaucoup sur les touristes de croisière en cette fin d’année. L’Etat 
sait ce qu’il fait et on n’y peut rien», ajoute ce professionnel du 
tourisme qui s’inquiète pour le sort de 115 agences de voyages 
dans la région.

ali kadiri, lui, est président de l’association régionale de l’in-
dustrie hôtelière. Il parle de décisions incompréhensibles, de 
manque de vision et de multiples sources de démotivation pour 
les professionnels du tourisme. «Où sont les aides promises au 
secteur? Où est passé le contrat-programme signé en 2020?», 
s’insurge cet hôtelier pour lequel, actuellement, il n’est plus seu-
lement question de préserver les emplois, mais l’outil de travail, 
soit les établissements hôteliers.     

«C’est la cata!», commente pour sa part Mustapha Elbrouji, pré-
sident du Club des voyagistes du Nord. «Nous nous sommes retrou-
vés à faire du social entre ceux de nos clients qui ont écourté leur 
voyage pour rentrer, et ceux dont on doit préparer le rapatriement», 
déplore-t-il, ajoutant qu’il sera obligé de travailler ce week-end.

aux hôtels, aux agences de voyages, il faudra ajouter le triste 
sort qui est celui des guides touristiques et de l’ensemble de la 
chaîne de valeur (bazars, restaurants, commerces, transport, etc.) 
dont les opérateurs trinquent déjà.

Contributeur actif à la création des richesses (11% du PIB) et 
grand pourvoyeur d’emploi, le secteur de tourisme est considéré 
comme accélérateur de développement et réducteur des inéga-
lités entre les différentes régions du Maroc. Le secteur a clôturé 
l’année écoulée avec des indicateurs tous en vert: hausse des ar-
rivées touristiques, hausse des nuitées dans les établissements 
d’hébergement classés et augmentation des recettes voyages en 
devises (78,65 milliards de dirhams MMDH en hausse de +7,7% 
par rapport à 2018). 

Offre d’empLOi
Cabinet comptable basé à Tanger

recrute 
une secrétaire de direction 

assurant les travaux juridiques :
La candidate devra justifier au minimum :  
• Une formation Bac+2 ou diplômée de l’institut 
ISTA (profil secrétariat) ;   
• Des connaissances en droits des sociétés ; 
• Une expérience professionnelle réussie de trois 
mois dans un poste similaire ;
• Une précision rédactionnelle, et une bonne ou 
moyenne élocution en français ;
• Une deuxième langue étrangère est un atout.  
Veuillez nous envoyer votre CV, à l’adresse électronique suivante : 

fudnord@gmail.com

Ph : HAMMOUDA

Ph : HAMMOUDA

Tourisme à Tanger

Le coup de grâce 
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Une manie de technicien absorbé par 
ses recherches en atelier tel un inven-

teur érodé et une attention particulière à la 
poétique du rendu. En témoignent ces titrages 
comme qui dirait forgés par un poète qui l’ha-
bite. Et c’est «target » ou la cible tout comme 
« Etincelles », ou « Saillie », « Cassures », « Mi-
roir » ou encore un certain « Horizons dorés », 
« Constéllation » ou même un « Cosmos » et une « apesanteur ».

toute une littérature du titrage tant en allégories, tantôt sans 
détours tel ce tableau dit « afric » que lui avaient inspiré des pé-
ripéties en Côte d’Ivoire, ou en Lybie, des couleurs qu’il a senties 
dans ces pays et transcrites même avec des éléments en relief. 

a cela s’ajoute ce souci d’actualisation tel ce code barré ré-
interprété avec peinture sur plexiglas, une pensée à Mohamed 
MELEHI avec des ondulations qui n’ont rien à envier au copain 
d’antan, et un clin d’œil à Vasarely sans toutefois céder à la ten-
tation de la profondeur et aux jeux et astuces de l’art cinétique, à 
part cette impression qu’il crée de quelque mobilité comme si le 
tableau se mouvait indéfiniment. 

Le créateur est allergique au déjà vu. Il suffit de scruter ce 
tableau dont les composantes sortent du cadre, pour faire une 
œuvre en formes sculptées tenant à la fois du tableau et de la 
sculpture, appelée à trôner, en solide installation, quelque part à 
l’entrée de quelque édifice public ou d’un autre caractère. 

Si dans la dite abstraction lyrique l’expression est essentiel-
lement gestuelle, quand le peintre exprime des émotions par 
des taches ou des touches de couleurs à même de projeter les 
sensations propres du peintre, et que l’abstraction géométrique 
consiste à associer des formes colorées qui se touchent, se su-
perposent, l’œuvre de Bachir Demnati se propose de tenter un 
brassage entre un certain élan expressif que vient doser le dictat 
de la forme stricte, de la couleur encore apprivoisée. Et c’est de 
là une spontanéité contrôlée, sans excès cependant car l’expres-
sion surgit de la propre introspection du peintre mais demeure 
sous le joug d’un sentiment esthétique indéniable mais sage-
ment mesuré…. 

à suivre.

a l’occasion du premier an-
niversaire de sa création, 
l’association profession-

nelle des arts de l’Impression a 
organisé, mercredi, dans un grand 
palace à tanger, en partenariat 
avec la société « Neoltgraf » repré-
sentant le groupe « arkeos », une 
grande cérémonie pour rendre 
un vibrant hommage aux an-
ciens professionnels de l’Impres-
sion dans la Région tanger-té-
touan-al-Hoceima.

Cette grande cérémonie animée 
par l’éminent journaliste abdella-
tif Benyahia a connu la présence 
d’un grand nombre de personna-
lités dont des représentants de 
l’Intelligentsia tangéroise; des en-
seignants ; des représentants de 
la société civile; des journalistes, 
des élus ; des professionnels du 
secteur et des membres de leur 
famille.

Intervenant à l’occasion, le res-
ponsable régional de la société 
« Neoltgraf », se félicitant de la 
confiance placée en sa société 
par l’association professionnelle 
régionale organisatrice, ouverte, 
dira-t-il, sur l’environnement pro-
fessionnel, a annoncé la signature 
d’une convention de partenariat 
entre les deux parties.

Pour sa part, le Président de 
l’association professionnelle des 
arts de l’Impression dans la Ré-
gion tanger-tétouan-al Hoceima, 

Nabil Ifzaren, a exprimé sa recon-
naissance à tous les partenaires 
qui ont contribué à la réussite de 
cette rencontre et ses remercie-
ments à l’ensemble des invités qui 
l’ont rehaussée de leur présence.

Le Président s’est remémoré 
les conditions difficiles qui ont ac-
compagné la naissance de son as-
sociation dans des circonstances 
marquées par les contraintes sani-
taires de la pandémie du Covid 19, 
souhaitant aboutir à des moyens 

de délivrance de ces contraintes à 
travers des efforts conjugués par 
tous les professionnels et leurs 
partenaires.

Ensuite, le directeur commer-
cial de la société «Neoltgraf-ar-
keos», M.Mokhtar a fait un exposé 
exhaustif sur les activités et la 
production de sa société, suivi 
par le Directeur de l’imprimerie du 
Journal de tanger et Chamal 2000, 
le Docteur abdelhak Bakhat qui 
a embrassé cette carrière depuis 
les années 70 du siècle dernier et 
qui a apprécié les efforts déployés 
par l’association professionnelle 
des arts de l’Impression parve-
nue, dira-t-il, à rendre son prestige 
au secteur , en un laps de temps 
réduit, en dépit des grandes diffi-
cultés imposées par la pandémie. 

a souligner que la nombreuse 
assistance a rendu un vibrant 
hommage aux illustres « anciens 
professionnels de l’Impression 

dans la Région tanger-tétouan-al 
Hoceima » qui ont consacré une 
partie de leur vie à l’expansion et 
la valorisation de cette profession 
spécifique ayant rehaussé l’art de 
l’impression, dont certains consti-
tuent de nos jours de véritables 
emblèmes de ladite profession 
dont l’Espagnol feu Jose Sanhez 
Gallarolo et son ex-élève, abdelk-
ader Bghiel ; feu Hadj Mohamed 
Larbi Filali, concepteur manuel 
des banderoles publicitaires ; feu 

tayeb Chouyekh de tétouan ; ainsi 
que de grands vétérans de tanger, 
de l’étoffe de abdelhak Bakhat, ac-
quéreur des réputées Editions Ma-
rocaines et Internationales (EMI) 
; Mustapha acherqui; Mohamed 
Sebab et Abdelkader Mesfioui ( 
du Journal de tanger); feu abdel-
lah Lehlal de tétouan; Mohamed 
El Baâkili (Imprimerie de tanger) 
; abdelmjid Laâroussi (altopress 
tanger) ; Lahcen Serroukh ; feu 
abdelhamid Benchrifa (Imprime-
rie Noraficas Norte) ; Abderraouf 
Senhadji, abdellatif El Haddad 
(Imprimerie al Qods tétouan) ; ab-
dellatif El abidi (El ksar El kébir) 
; Lamfaddal Dakkoun ; Mohamed 
Limouri et ahmed Ifzaren, entre 
autres.

Cette rencontre s’est clôturée 
dans une atmosphère musicale 
andalouse superbement animée 
par la troupe «Les Enfants de 
Ziryab». 

ActuAlités

Bachir Demnati
Avant-gardisme et renaissance

par Ahmed FASSI
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1er anniversaire de la création de 
l'Association professionnelle des Arts de l'impression 

Vibrant hommage rendu aux Anciens 
professionnels de l'impression dans la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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Rubrique   
Culturelle

Le mois de décembre s’installe et on apprécie fortement de 
se lover chez soi avec un bon livre. L’activité idéale pour com-
battre les températures en berne et occuper nos prochaines 
soirées hivernales – au coin du feu pour les plus chanceux 
d’entre nous.  Cette semaine je vous invite à découvrir  « Sou-
fi mon amour » d’Elif Shafak.

Un roman qui nous invite à un voyage intérieur dans 
l’amour et la spiritualité, une quête où l’amour est un océan 
infini, qui nous dévoile le «soufisme», cette branche spiri-
tuelle de l’Islam qui n’est qu’amour, tolérance, humanité, hu-
milité, compréhension et découverte de l’autre.

Elif Shafak maîtrise parfaitement les codes. L’ambiance, 
les couleurs, les odeurs, le cosmopolitisme des villes orien-
tales sont très présents grâce à la sensorialité de la plume 
de l’auteure. avec rigueur et précision, elle évoque la socié-
té féodale du XIIIe siècle en anatolie. Une aventure littéraire 
puissante et riche, délicieuse et envoûtante qui nous tire vers 
le haut à l’aide d’une construction innovante et novatrice, une 
réalisation fluide et intelligente, mais une lecture qui incite à 
«l’humilité» , à la recherche de sa richesse intérieure.!

Ce livre résonnera longtemps en vous, tellement ses mes-
sages révèlent de la puissance et ouvrent les yeux sur des 
vérités que l’on n’a jamais osé accepter. Un livre de chevet 
à consulter souvent pour remettre les pendules à l’heure. 
Bonne lecture !

Résumé : Ella Rubinstein a en apparence tout pour être 
heureuse : une jolie maison dans le Massachusetts, trois 
beaux enfants, un chien fidèle. 

Mais, à l’aube de ses quarante ans, elle se demande si elle 
n’est pas passée à côté d’elle-même. Les infidélités de son 
mari ne sont plus un mystère et les cours de cuisine du jeu-
di ne suffisent pas à exalter sa vie monotone. Décidée à re-
prendre une activité professionnelle, elle est engagée comme 
lectrice par un agent littéraire.

Sa première mission : rédiger une note sur un manuscrit si-
gné Aziz Z. Zahara. Ce roman, qui retrace la rencontre entre le 
poète Rûmi et le plus célèbre derviche du monde musulman, 
Shams de Tabriz, va être une révélation pour Ella. Au fil des 
pages, elle découvre le soufisme, le refus des conventions et 
la splendeur de l’amour. 

Cette histoire se révèle être le miroir de la sienne. Aziz – 
comme Shams l’a fait pour Rûmi sept siècles auparavant – 
serait-il venu la libérer ? 

@ par Meryem Cherradi

Soufi mon amour 
d’Elif SHAFAK

Mellilia : 
pour contourner la fermeture de la frontière, 

des commerçants s’installent à Nador

TANGER sur la chaîne de TV américaine CNN 
La chaîne de télévision amé-

ricaine « CNN » a consacré 
un reportage à la richesse cultu-
relle de tanger désignée par «la 
Ville Blanche» dont l’esprit créa-
tif est «plus fort que jamais

«Située au bord des mon-
tagnes du Rif, dans le nord-ouest 
du Maroc, là où l’océan atlan-
tique rencontre la mer Méditer-
ranée, où l’Europe rencontre 
l’afrique», tanger est «une mé-
tropole au passé tumultueux, 
mais fascinant, dont l’attrait ac-
tuel est plus fort que jamais», 
relève l’émission «Inside africa» 
dans un grand angle de 23 mi-
nutes intitulé «tanger, où l’éner-
gie créative a libre cours».

 «Réputée pour être la desti-
nation des artistes, tanger est 
pleine de caractère et de person-
nages», commente la narratrice 
de ce documentaire qui met 
en avant le travail de plusieurs 
artistes et acteurs de la vie as-
sociative et culturelle de la ville 
du Détroit, dont Sido Lansari, 
directeur de la Cinémathèque de 
tanger. 

«au milieu des années 2000, 
la Cinémathèque de tanger a dé-
marré en tant qu’institution gérée 
par des artistes pour restaurer le 
Cinéma Rif, un repère culturel 

Le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) 

s’apprête à lancer les études 
techniques pour la construction 
de son musée d’al Hoceima dont 
la conception est confiée au ca-
binet d’architecture abderrahim 
kassou de Casablanca.

Une consultation est en cours 
pour la désignation de l’en-
treprise pouvant prendre en 
charge les études techniques et 
l’exécution des travaux pour un 
budget estimatif de 60,5 millions 
dirhams.

Le musée qui devrait être opé-
rationnel en 2022, sera logé au 
sein du bâtiment de l‘ancienne 
«Bachaouia», un bâtiment de 

Plusieurs personnes ont ex-
primé, sur les réseaux so-

ciaux, leur profonde indignation, 
et condamné un acte de vanda-
lisme ciblant une fresque murale 
artistique peinte sur la façade de 
Dar Es Salam, près de l’église de 
la ville d’al Hoceima.

L’artiste qui a mis quatre jours 
à préparer cette œuvre, s’indigne 
devant la cruauté de cet acte 
odieux gratuit qui n’a pas de 
nom, opéré avec une telle cruau-
té et dénoncé par un très grand 
public. 

« La méthode avec laquelle a 
été sabotée cette œuvre est celle 

Face à un contexte qui prévaut  avec la fermeture de la frontière 
entre le préside occupé de Mellilia et le territoire Marocain, aggravée 
par la propagation du Covid-19 depuis mars 2020, entre 15 à 20 entre-
preneurs de Melilla ont été contraints d’exporter des marchandises 
vers le royaume depuis des sièges ou à travers des partenaires do-
miciliés à almeria, Malaga ou algésiras, rapporte El Faro de Melilla.

D’autres entrepreneurs ont choisi de s’installer au Maroc, dont 
notamment des grossistes qui avaient auparavant des magasins 
à proximité du poste frontière Bni-N’sar.

Les commerçants concernés par la fermeture de la douane ad-
mettent qu’il «est très difficile d’évaluer le préjudice financier» de 
la décision prise par le royaume. C’est une énorme perte recn-
naissent-ils. Depuis que  Melilla est isolée, nous ne pouvons rien  
vendre  aux voisins».

et architectural construit dans 
les années 1930 sur la place du 
Grand Socco, à l’entrée de l’an-
cienne Médina», commente la 
chaîne américaine.

«alors que la ville continue 
d’évoluer, une génération active 
de conservateurs et d’entrepre-
neurs culturels en devient le gar-
dien», poursuit l’émission, à l’ins-
tar de l’actrice et artiste visuelle 
amal El atrache, qui a choisi de 
s’installer à tanger en quête de 
nouvelles inspirations après des 
années à Casablanca.

Le reportage met également 
en avant le travail d’associations 
comme le Live Room Project. 
Cofondée par Omar Moks, son 
directeur artistique, cette orga-
nisation promeut l’expression 
artistique à travers le théâtre 

style mauresque art Déco, datant 
des années 20 d’une superficie 
exploitable de 1200 m2, répartie 
sur trois niveaux, avec une voca-
tion d’espace de développement 
humain de la région à travers la 

comme moyen de rassembler les 
jeunes de la ville désireux d’ex-
plorer leurs talents créatifs.

«Ville longtemps considérée 
comme un lieu d’évasion ar-
tistique, tanger est en effet un 
endroit où les arts et la culture 
prospèrent, où les gens peuvent 
se réunir et s’exprimer librement 
à travers le cinéma, où des pen-
seurs critiques peuvent rassem-
bler les communautés et engager 
la conversation, où une actrice 
célèbre peut s’échapper et se 
concentrer sur ce qui compte 
le plus, et où des tangérois de 
souche peuvent apprendre à la 
prochaine génération comment 
maintenir ces récits en vie», 
conclut le reportage accessible 
également sur le site du grand 
média américain.

conservation et la valorisation 
des ressources culturelles, du 
soutien de la recherche histo-
rique, de la diffusion des connais-
sances relatives au patrimoine 
matériel et immatériel.

Al Hoceima 
Lancement des études du projet de Musée du CNDH 

Al Hoceima
Un acte de vandalisme culturel provoque 

l'indignation

d’un connaisseur, estime un ar-
tiste qui explique que le saboteur 
a délibérément effacé les caracté-

ristiques de l’oeuvre en utilisant 
un produit spécial, de sorte à em-
pêcher sa reconstitution ».
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Dans notre précédente édition, nous avions nourri 
l’espoir de pouvoir répondre, à travers une sé-

rie d’analyses d’experts et scientifiques Marocains et 
étranges, échelonnée sur plusieurs semaines, répon-
dant à la question suivante : «Quand le Covid 19 sera-t-il 
derrière nous ?». 

Hélàs! à peine deux jours plus tard, notre élan a été 
spontanément stoppé par une amère réalité, en prove-
nance de l’afrique du Sud, nous révélant, comme au 
monde entier, que l’épidémie du Covid 19 était, encore, 
plus que jamais, présente parmi nous sur terre, cette fois 
à travers un cinquième variant, plus redoutable 
que les précédents, aussitôt classé «inquiétant et 
appelé «Omicron» par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). 

Ce variant a été identifié le 22 novembre en 
afrique du Sud, à partir d’un échantillon prélevé 
sur un patient le 9 novembre.

Les virologues sud-africains ont agi rapidement 
et en ont informé l’Organisation Mondiale de la 
Santé, le 24 novembre 2021, conformément à la 
Règlementation sanitaire internationale qui fixe 
les directives selon lesquels les pays sont censés 
réagir dans un tel contexte.

La façon dont se comporte ce nouveau variant 
n’est toujours pas claire. Certains spécialistes ont affir-
mé que le taux de croissance des infections par Omi-
cron, qui reflète sa transmissibilité, pourrait être encore 
plus élevé que celui du variant Delta. Cela reste à prou-
ver, mais si c’est le cas, il s’agit d’une information pré-
occupante.

au vu des nombreuses incertitudes qui entourent 
la dangerosité et la transmissibilité de ce nouveau va-
riant, plusieurs scientifiques s’accordent à dire qu’il est 
essentiel de renforcer la couverture vaccinale dans le 
monde, partant du constat que deux tiers des personnes 
atteintes par le nouveau variant du Covid-19 ne sont pas 
vaccinées.

On confirme, en effet, que le variant Omicron, a été dé-
tecté dans une province peuplée qui concentre 80% de 
l’ensemble des cas de coronavirus dont la vaccination 
ne dépasse pas encore 24% de la population locale.

Les scientifiques indiquent que, bien que les effets 
des vaccins actuels sur le variant Omicron ne soient pas 
précis, il est probable qu’ils confèrent un certain niveau 
de protection contre ce nouveau variant. 

Selon l’expert marocain en réanimation et membre de 
la commission technique et scientifique de lutte contre 
le Covid-19, Said Moutawakil, le variant sud-africain Omi-
cron se propage rapidement et pourrait limiter l’efficaci-
té du vaccin.

Le Dr Moutawakil qui se veut néanmoins, du moins 
pour le moment, relativement rassurant, ajoute que le 
gouvernement marocain a pris un ensemble de mesures 
afin d’éviter l’entrée de ce nouveau variant au Maroc, en 
empêchant les voyageurs en provenance d’afrique du 
Sud d’entrer sur le territoire national, prévenant qu’en 
cas de propagation de ce variant au Maroc, les autorités 
seront obligées de durcir les mesures, avec la possibilité 
de revenir au couvre-feu. Il a aussi insisté sur le fait que 
les citoyens doivent s’engager davantage dans la cam-
pagne de vaccination.

Se voulant formel, dans une analyse intitulée «Le 
nouveau variant Sud-africain : Inquiétude et Vigilance», 
le médecin et chercheur en politiques et systèmes de 
santé, le Dr Tayeb Hamdi a affirmé, de son côté, que : 
«Le Maroc a déjà pris les mesures nécessaires pour ré-
duire le risque d’importer des cas du nouveau variant 
du coronavirus Omicron, ajoutant, néanmoins, que : «si 
confirmé, ce risque finira par toucher toute la planète.». 

De son avis, seul le respect des mesures barrières 
permet d’étouffer les cas importés et de ralentir la pro-

pagation des virus en attendant de protéger la popula-
tion par plus de vaccination. Se disant en faveur de plus 
de vigilance, grâce à une vaccination rapide, complète 
et généralisée, l’expert a affirmé qu’il s’agit de la « seule 
arme disponible à ce jour pour réduire le risque de 
l’émergence de nouveaux variants » et du « chemin le 
plus rapide vers le retour à la vie normale et la fin de 
cette pandémie ».

Évoquant les scénarios possibles à l’échelle planétaire, 
le Dr Hamdi a averti que, si le nouveau variant s’avère 
légèrement plus transmissible que Delta, qui est le domi-

nant actuellement, la situation ne devrait pas connaitre 
un changement notable, alors que si la transmissibilité 
atteint 50% ou plus que Delta, le monde fera face à de 
nouvelles vagues très fortes, surtout dans les pays sous 
vaccinés. Côté virulence, si Omicron s’avère plus trans-
missible et moins virulent que Delta (peu probable mais 
possible), ce variant prendra la place de Delta avec des 
vagues moins graves et moins de décès, a-t-il argumenté.

Concernant l’efficacité des vaccins contre le variant 
Omicron, le Dr Hamdi avance qu’ aucune réponse dé-
finitive ne peut être apportée actuellement et que les 
premières réponses seront disponibles dans deux se-
maines.

Pour ce qui est de la résistance aux anticorps, l’ex-
pert a poursuivi que si le variant déjoue effectivement 
l’immunité, les laboratoires et les chercheurs devraient 
adapter leurs vaccins pour lui faire face et ça prendrait 
quelques mois.

a ce propos, un petit brin d’espoir émane du labora-
toire Pfizer qui a indiqué être en mesure de développer 

un vaccin efficace contre ce nouveau variant, mais en 
une “centaine de jours”. 

D’ici là, il va falloir se prémunir et s’armer de prudence 
et de patience afin d’en sortir avec le moins de dégâts 
possible. 

En attendant, face aux incertitudes liées à la dan-
gerosité et à la transmissibilité du variant Omicron du 
Covid-19, plusieurs pays dont le Maroc, ont décidé de 
prendre leurs précautions et de fermer leurs frontières 
aériennes et maritimes, quoique cette mesure ne fait 

pas l’unanimité au sein des grandes institutions 
internationales qui considèrent que la fermeture 
des frontières n’est pas la meilleure solution pour 
arrêter la propagation d’Omicron.

Le Dr tayeb Hamdi revient pour nous expliquer 
que le Maroc se trouve face à une équation à plu-
sieurs variables, considérant que la mesure prise 
par le Royaume de fermer ses frontières à cause 
de ce variant, appelé Omicron, intervient pour 
préserver les acquis du Maroc en matière de lutte 
contre la pandémie. 

Dans tous les cas, le variant Omicron doit être 
pris au sérieux, car ses caractéristiques sont in-
quiétantes. Mais nos connaissances actuelles à 
son sujet sont encore largement lacunaires. tandis 

que sont entreprises des analyses plus approfondies, il 
convient de le surveiller en permanence, et de contrôler 
sa dissémination en appliquant le triptyque de mesures 
de santé publiques désormais bien connu : tester, tracer, 
isoler.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les vaccins demeurent 
le principal pilier dans la protection contre les effets les 
plus graves du COVID-19. Bien que leur degré d’effica-
cité contre le variant Omicron ne soit pas encore clair, il 
est probable qu’ils confèrent au moins un certain niveau 
de protection.

La persistance de la pandémie de Covid-19 est en par-
tie attribuable à une couverture vaccinale inégale dans 
de nombreuses régions du monde, notamment dans les 
pays les moins développés où 7,2 % de la population 
sont vaccinés.

Une aide internationale plus importante est néces-
saire de toute urgence pour améliorer ces taux de vacci-
nation, ce qui serait profitable à toute la Planète.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Beaucoup d’incertitudes au sujet du variant
Lutte contre le Covid-19

"Omicron"

Selon l’OmS 
Le variant Omicron 

représente un risque très élevé
Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, 

continue à se propager dans le monde en-
tier, avec des premiers cas signalés dans plusieurs 
pays, suscitant l’inquiétude et 
des incertitudes. après un cas 
signalé en autriche, le Portu-
gal signale 13 cas de Covid-19 
identifiés chez les footballeurs 
du club portugais Belenenses 
SaD, qui pour cette raison 
n’avait pas pu aligner suffisam-
ment de joueurs samedi face au 
Benfica. Ils sont probablement 
associés au nouveau variant 
Omicron, a annoncé lundi l’Institut national de santé 
(Insa). Il s’agit des premiers cas du nouveau variant 
détectés au Portugal et, selon l’agence publique, un 

des footballeurs avait récemment voyagé en afrique 
du Sud. L’australie a pour sa part suspendu lundi son 
projet de réouverture des frontières aux étudiants et 

aux travailleurs qualifiés, invo-
quant les incertitudes qui en-
tourent encore la dangerosité 
et la transmissibilité du variant 
Omicron.

Dimanche, le Canada a an-
noncé deux cas chez des per-
sonnes ayant voyagé récem-
ment au Nigeria et qui ont été 
placées à l’isolement à Ottawa.

D’autres cas ont été éga-
lement signalés au Danemark, en allemagne, au 
Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en République 
tchèque.
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Le grand départ de la course au large «Globe 40», qui am-
bitionne un tour du monde en Class 40 par étapes, sera 

donné en juin 2022 depuis tanger, marquant le premier lancement 
de cette course au niveau africain et arabe.

tanger a été choisie comme ville de départ de la course prévue 
le 26 juin 2022, pour devenir ainsi la première ville arabe et africaine 
à accueillir le lancement de la course au large « Globe 40 », orga-
nisée par « Sirius Evenements », qui allie compétition sportive et 
objectifs touristiques, environnementaux et culturels.

La course sillonnera plusieurs sites, notamment les îles du Cap-
Vert, l’île Maurice, auckland, Papeete, Ushuaia, Recife et Grenade.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à annoncer 
le grand départ de la course, le Président directeur général de la 
Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire 
de tanger (SaPt) et de la Société de gestion du port de tanger ville 
(SGPtV), Mohamed Ouanaya, a indiqué que « ce tour du monde 
au départ de tanger s’inscrira dans l’histoire de la voile et des 
grandes courses autour du monde ».

accueillir cet événement sportif international majeur permettra 
de mettre en avant les infrastructures portuaires importantes dont 
recèle tanger, ainsi que les structures culturelles et les monu-
ments historiques qu’elle abrite, a précisé Ouanaya, notant que cet 
événement favorisera également le renforcement de la dimension 
touristique et la présentation des transformations que connaît la 
région depuis deux décennies, tout en faisant du port et de la ville 
une seule unité qui contribue à la dynamique de développement.

La ville de tanger captera une attention internationale en ac-
cueillant la course «Globe 40», qui est suivie par des millions de 
personnes, a-t-il poursuivi, notant que le choix de tanger n’est pas 
anodin, puisque la ville jouit d’une situation géographique unique, 
entre l’océan atlantique et la Méditerranée, d’une infrastructure im-
portante et d’une histoire séculaire dans le domaine maritime, en 
plus de ses potentialités économiques, son attractivité touristique 
et son développement équilibrée global.

Pour sa part, le président de «Sirius Evenements», Manfred 
Ramspacher, a fait savoir, dans une intervention par visioconfé-
rence, que le lancement depuis tanger de la course « Globe 40 » 
est un événement en soi, compte tenu de la renommée internatio-
nale dont jouit la ville, qui a toujours été connue pour son histoire 
maritime, en plus d’être un pont entre l’afrique et l’Europe, un car-
refour de civilisations et de cultures, et une référence en matière 
d’ouverture et de coexistence.

Le lancement de cette course, à laquelle participeront des profes-
sionnels et des amateurs, depuis la ville de tanger, sera l’occasion 
pour une grande partie de la population mondiale de découvrir 
le développement des structures portuaires de la ville du détroit 
et des potentialités touristiques de tanger, où des personnalités 
connues avaient élu domicile, a-t-il indiqué, ajoutant que cette 
course permettra également aux habitants de la ville de découvrir 
le monde des courses à la voile.

Le lancement de la course au large « Globe 40 » se fera depuis 
la partie de la ville donnant sur la médina, qui a été entièrement 
restaurée.

Le port de plaisance de tanger, d’une capacité de 1.400 anneaux, 
est devenu la première Marina du Royaume disposant de tous 
les services logistiques et techniques, ainsi que des meilleures 
normes internationales.

Tanger lancera le 

« Globe 40 - 2022 »
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Le directeur de l’Aref 

Mohamed Aouaj
explique les nouveautés du recrutement 

dans l’education et de la formation 

Entretien
1- Dans quelle mesure les nouvelles conditions 

de recrutement à travers les Centres régionaux 
des métiers de l’éducation et de la formation ré-
pondent-elles aux besoins urgents et réels en 
termes de cadres éducatifs ?

Les concours de recrutement des cadres des 
aREFs ont suscité, cette année, des débats impor-
tants, qui reflètent l’intérêt que portent la société 
et les familles pour la question de l’éducation, no-
tamment en raison des nouveautés survenues au 
niveau de ces concours.

Le ministère de tutelle a l’intention, à travers ces 
concours, de recruter 17.000 stagiaires, nombre 
qui a été fixé en fonction des besoins réels, en te-
nant compte de la dimension géographique et de 
la nécessité de garantir les spécialités répondant 
à la demande et au besoin.

Ce qui distingue le nouveau processus de recru-
tement, est qu’il accorde d’emblée aux candidates 
et candidats l’avantage de choisir la province dans 
laquelle ils souhaitent travailler et le cycle dans le-
quel ils veulent se spécialiser, en plus de bénéfi-
cier d’une formation de la part de cadres qualifiés, 
qui les accompagneront sur le volet pratique avant 
leur recrutement définitif.

2- Quels sont les principaux changements ap-
portés à la phase de sélection pour passer les exa-
mens écrits et oraux ?

Cette année, il y a eu quelques changements 
dans la phase de sélection pour passer les exa-
mens écrits puis oraux, notamment la fixation de 
l’âge limite pour accéder à la profession d’ensei-
gnant à 30 ans, une sélection basée principale-
ment sur la mention obtenue par le candidat au 
baccalauréat et/ou en licence, le nombre d’années 
passées pour obtenir la licence, ainsi que l’obliga-
tion pour les candidats de soumettre un document 
où ils expliquent ce qui les motivent à exercer la 
noble profession d’enseignant.

Ce document fera partie du dossier sur lequel 
s’appuieront les commissions des examens oraux 
pour déterminer à quel point les candidats ont la 
volonté d’intégrer le corps enseignant.

3- Dans quelle mesure cette méthode de sé-
lection permet-elle de garantir un recrutement de 
qualité ?

Ce processus de sélection pour passer l’exa-
men écrit, puis l’examen oral, aura un impact sur 
le secteur de l’éducation à l’avenir en termes de 
qualité et d’amélioration de l’efficience de l’école 
marocaine.

Le ministère de l’Éducation nationale cherche, à 
travers cette méthode de sélection, à recruter les 
candidates et candidats les plus enclins à exercer 
la profession d’enseignant, profession très impor-
tante pour éduquer les générations montantes, 
inculquer les valeurs, les constantes et les ensei-
gnements de base, tout en accompagnant le pro-
cessus de développement ainsi que les besoins 
du pays en termes de cadres hautement qualifiés.

ainsi, un choix optimal des futurs cadres ensei-
gnants garantira aux élèves une qualité d’éduca-
tion à même de hisser l’apprentissage à un niveau 
qui honore la société, les familles et l’Etat, et qui 
répond aux aspirations de l’opinion publique.

4- Les conditions de recrutement sont-elles la 
base pour améliorer le processus d’enseigne-
ment ainsi que la profession, ou existe-t-il d’autres 
moyens pour ce faire ?

En effet, le processus de sélection et les condi-
tions de recrutement des futurs cadres ensei-
gnants sont axés sur le niveau de qualification, 
pour rendre cette profession particulièrement 
attractive. Cependant, le ministère de tutelle ac-
corde une grande attention à d’autres points tout 
aussi importants, notamment la prise en compte 
de la situation financière des cadres en général, 
d’autant plus que les enseignants consentent des 
efforts considérables pour accomplir leur devoir 
professionnel en toutes circonstances, en plus de 
la question de la formation de base et continue, à 
laquelle ont été alloués des budgets cinq fois plus 
important qu’auparavant.

5- Dans quelle mesure le fait d’investir dans la for-
mation des candidats garantit-il l’amélioration de la 
qualité d’enseignement dans l’école publique ?

Concrètement, le ministère de tutelle mise, 
en fournissant les ressources matérielles et hu-
maines nécessaires, à investir, dans le cadre d’un 
processus continu, dans les stagiaires qui seront 
amenés à enseigner, car cette profession requiert 
une formation continue, intensive et de qualité, 
afin de garantir les cadres les plus efficaces au 
niveau du secteur de l’éducation, qui est au cœur 
de tout progrès sociétal et de tout développement 
équilibré et global.

La nécessité de garantir la qualité et d’amélio-
rer l’apprentissage est une exigence de la société 
et de toute famille marocaine, d’autant plus que 
l’école en général contribue de manière signifi-
cative à éduquer les générations montantes, qui 
passent plus de temps dans les établissements 
scolaires qu’au sein de leurs foyers et avec leurs 
familles.

Par ailleurs, les changements survenus dans le 
processus de sélection des futurs cadres ensei-
gnants augmenteront le niveau de confiance en 
le produit éducatif et l’établissement scolaire, et 
assureront également une qualité à même de ras-
surer les familles quant à la réalité et l’avenir de 
leurs enfants.

De plus, ces changements sont en harmonie 
avec la volonté de l’Etat de poursuivre l’élan de 
développement enclenché au Maroc depuis l’ac-
cession de SM le Roi Mohammed VI au trône de 
Ses glorieux ancêtres.

Le directeur de l’Académie régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Aouaj, présente, dans un entretien accordé à la MAP, les principales nouveautés 
relatives à l’opération de recrutement à travers les Centres régionaux des métiers de l’éducation et de 
la formation, conformément aux besoins réels de la région en termes de cadres éducatifs.



7ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  •  N° 4187 • Samedi 04 Décembre 2021

ActuAlités

Nador

Un ex-maire et ses deux adjoints 
derrière les barreaux

tout avait commencé, fin no-
vembre 2019, avec une en-

quête policière qui avait fait état d’un 
manque à gagner pour la commune 
de Nador  qui s’élevait à 126 millions 
de dirhams.

Le tribunal administratif d’Oujda 
avait alors décidé de révoquer le pré-
sident du conseil municipal de Nador 
Soulimane Houliche, et ses adjoints, 
Houcine Ouhali et Faris Allal, sur la base d’une correspondance officielle du gouver-
neur de Nador, dans laquelle il avait énuméré de nombreuses violations

constatées par un comité d’inspection du ministère de l’Intérieur, notamment la 
violation des normes édictées par les règlements d’urbanisme et de construction 
concernant les procédés de construction.

Les accusés étaient alors poursuivis pour dilapidation des fonds publics, corrup-
tion, abus de confiance, obtention d’autorisations administratives et de certificats 
par des moyens illégaux et faux et usage de faux.

Il y a une semaine, le tribunal des crimes financiers, affilié à la Cour d’appel de 
Fès, a rendu son jugement dans ce dossier, condamnant l’ancien maire à quatre ans 
de prison ferme, alors que les deux adjoints ont écopé d’un an et demi de réclusion 
criminelle alors que les  mis en cause étaient déjà poursuivis  

en état d’arrestation en première instance.
ainsi,  Houcine Ouhali et Faris allal auraient ainsi purgé leurs peines, tandis que 

Soulimane Houliche, par ailleurs ancien député du PaM, reste en prison. Sa formation 
politique n’a pas encore émis de décision concernant son expulsion ou le gel de son 
adhésion au parti du tracteur.

La cour a également décidé l’acquittement de deux fonctionnaires de la commune 
de Nador, dont l’un était en état d’arrestation. 

uuuuuu  

Tanger

Une femme tuée en pleine rue 
par son ex-mari 

La ville de tanger a été secouée, 
mardi, par un crime atroce com-

mis en public, lorsqu’une femme a été 
mortellement poignardée, en pleine 
rue, par son ex-mari.

alors qu’elle se rendait à son tra-
vail, la victime a été surprise par son 
assassin  qui l’a sauvagement  poi-
gnardée au niveau du cœur et du cou 
à l’aide d’une arme blanche, avant de 
prendre la fuite.

alertés, les services sécuritaires se sont aussitôt  rendus sur les lieux du drame 
pour faire évacuer la dépouille de la victime à la morgue en vue d’une  autopsie, et 
pour l’ouverture d’une enquête sur le mobile et les circonstances de ce drame.

Un avis de recherche est lancé contre l’assassin.

uuuuuu 

M’diq

Détournement bancaire et évasion 
Un cadre travaillant dans une 

agence bancaire privée dans 
la petite  localité de Mdiq, aurait 
réussi à détourner d’importantes 
sommes d’argents soutirées, de 
manière subtile, des comptes d’un 
certain nombre de clients, totalisant 
la fabuleuse somme de 2 milliards 
de centimes, qu’il aurait empochée 
avant de s’éclipser en compagnie 
des membres de sa famille.  

Selon toute vraisemblance, le voleur aurait pris certaines dispositions pour réussir 
son gros coup sans donner l’éveil.

D’abord, il devait être assez ancien dans cette agence bancaire où il a pris le temps 
de sélectionner ses victimes pour se familiariser avec les mouvements de leurs 
comptes bancaires afin de  les manipuler sans gros risques.

Ensuite, il a dû entrainer les clients ainsi sélectionnés dans un excès de confiance 
personnelle outre celle normale de l’institution bancaire. 

Enfin, il doit exceller dans la manipulation puisqu’il est parvenu à faire sortir de 
la banque une somme aussi fabuleuse, d’en faire l’échange, de préparer son départ 
en douceur et de disparaître avec des membres de sa famille, en un temps record, 
probablement à l’étranger, à l’heure du Corona !  

Tétouan : 

Les auteurs présumés du vol 
à l’intérieur d’agences de transfert 

d’argent arrêtés
Les deux auteurs présumés du 

vol à l’intérieur d’agences de 
transfert d’argent et de change dans 
les villes de tétouan et Martil, ont été 
arrêtés, mercredi, par les éléments 
du service préfectoral de la police 
judiciaire de tétouan. 

Les deux prévenus, âgés de 29 et 
31 ans, ont entrepris, mercredi matin, 
de commettre un vol en brisant la 
vitre de protection d’une agence de 
change à Martil et en menaçant une employée avec  une arme blanche, avant qu’ils 
ne soient arrêtés peu après leur tentative de vol .

Ils ont été appréhendés alors qu’ils prenaient la fuite vers la ville de tétouan à bord 
d’une voiture légère, précise la DGSN, notant que les premiers résultats des enquêtes 
et investigations menées par les services de la police judiciaire ont montré que les 
deux mis en cause sont également impliqués dans une affaire de vol et de tentative 
de vol ayant visé deux agences de transfert d’argent, la fin du mois écoulé à Tétouan.

Les fouilles effectuées ont permis la saisie chez les deux prévenus d’effets vesti-
mentaires et de cagoules qu’ils utilisaient pour commettre leurs mobiles, ainsi que 
des armes blanches et d’importantes sommes d’argent provenant de leur activité 
criminelle.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée 
sous la supervision du parquent compétent, en vue de déterminer les circonstances 
de cette affaire et les actes criminels qui leur sont reprochés.

uuuuuu 

Fraude et corruption 
en matière de vaccination

Les éléments du service préfec-
toral de la police judiciaire de 

tanger ont interpellé, dernièrement 
, en coordination avec les services 
de la Direction Générale de la Sur-
veillance du territoire (DGSt), deux 
individus, un infirmier et une inter-
médiaire, ayant des antécédents 
judiciaires, pour leur implication pré-
sumée dans une affaire de manipula-
tion du système et des résultats de la vaccination contre la Covid-19.

La première mise en cause a été arrêtée en flagrant délit alors qu’elle s’apprêtait 
à verser un montant de 7.000 dirhams au deuxième suspect, qui exerce au centre 
de vaccination du quartier « Brans » à tanger, en contrepartie de la facilitation de 
l’obtention du pass sanitaire par un groupe de bénéficiaires, dont les identités font 
l’objet d’une enquête, sans se faire administrer la dose de vaccin anti-covid, a indiqué 
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les mis en cause, âgés de 37 et 63 ans, ont été placés en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête menée par le parquet compétent, afin de déterminer les éven-
tuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller tous les complices 
impliqués dans la commission de ces actes criminels, a précisé la même source.

uuuuuu 

Perturbation dans une mosquée 
Un individu en a voulu à l’imam 

et au muezzin d’une mosquée, 
située à ain Chock pendant la prière 
matinale d’al-Fajr du lundi 29 no-
vembre dernier.

Muni d’une arme blanche, le for-
cené a tenté de s’attaquer aux deux 
hommes. Les services sécuritaires  
sont parvenus à maîtriser et à inter-
peller l’individu, âgé de 45 ans, don-
nant des signes flagrants de troubles 
mentaux, accusé de profanation d’un lieu de culte et en possession d’une arme 
blanche, mettant en danger la vie de personnes.

Le mis en cause s’était introduit dans la mosquée et a menacé de son arme l’imam 
et le muezzin, avant que les services sécuritaires ne réussissent à le neutraliser, se-
lon un communiqué sur cette affaire de la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN).

La même source a annoncé que l’individu a été placé en garde, sous la supervision 
du parquet général compétent, pour complément d’enquête sur cette affaire et pour 
élucider les circonstances réelles et le mobile de cet acte criminel.

FaiTs Divers
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

La FIFA mettra en œuvre une nouvelle technologie 
pour la détection semi-automatique des hors-jeu lors 
de la Coupe arabe qui débutera le mardi 30 novembre 

prochain au Qatar, a rapporté la plus haute instance dirigeante 
du football. Johannes Holzmüller, directeur de la technologie 
et de l’innovation du football de la FIFA, a expliqué son 
fonctionnement et confirmé qu’il y aurait une caméra située 
sous le toit de chaque stade. « Les données de suivi des 
membres extraites de la vidéo seront envoyées aux salles 
d’opération, et la ligne de hors-jeu calculée et le point de coup 
de pied détecté (la passe qui démarre le jeu) seront fournis à 
l’opérateur de relecture presque en temps réel. L’opérateur de 
relecture a la possibilité de l’afficher immédiatement au VAR », 
a déclaré Holzmüller. Ainsi, lors de la prochaine Coupe Arabe 
de la FIFA, l’assistant VAR pourra immédiatement valider et 
confirmer l’éventuelle infraction. La technologie, aujourd’hui 
ou demain, peut marquer une ligne, mais l’appréciation d’une 
interférence avec le jeu ou avec un adversaire reste entre 
les mains de l’arbitre .Pierluigi collina , actuel directeur de 
l’arbitrage de la FIFA, a déclaré que ces tests de détection de 
hors-jeu semi-automatisés seraient «les plus importants à ce 
jour». Cependant, l’ex-arbitre italien de renom a précisé que 
l’objectif de cette technologie serait d’aider les arbitres et que 
la décision resterait entre «leurs mains». 

«Dans un incident de hors-jeu, la décision est prise après 
avoir analysé non seulement la position des joueurs mais 
aussi leur implication dans le jeu. La technologie, aujourd’hui 
ou demain, peut marquer une ligne, mais l’évaluation d’une 
interférence avec le jeu ou avec un adversaire reste entre les 
mains de l’arbitre », a déclaré Collina. La Coupe arabe sera 
le premier tournoi à utiliser cette technologie. Le tournoi 
se déroulera du 30 novembre au 18 décembre et le Qatar 
accueillera cet événement qui réunit 16 équipes du monde 
arabe Football international .

Les supporters homosexuels acceptés 
Nasser Al-Khater, président du comité 

d’organisation de la Coupe du monde 2022 au 
Qatar (21 novembre-18 décembre), a confirmé 
que «l’homosexualité n’est pas autorisée» 
dans l’émirat, mais promet que les abonnés 
LGTBIQ+ auront le droit de se rendre au pays et 
assister aux jeux. Bien sûr, avec une règle : «Les 
démonstrations d’affection en public sont mal 
vues et cela s’applique à tout le monde.» Le leader 
qatari a tenu à s’expliquer sur cette question dans 
une interview pour CNN et a répondu à quelques 
questions liées aux droits humains dans le pays. 
«Le Qatar et les pays voisins sont beaucoup plus 
conservateurs et nous demandons aux fans de 
les respecter. Nous sommes sûrs qu’ils le feront, 
tout comme nous respectons les différentes 
cultures, nous espérons que la nôtre le sera 
aussi.» Al-Khater a tenu à souligner que tous ceux 
qui assisteront à la Coupe du monde seront en 
sécurité, quelle que soit leur orientation sexuelle 
ou leur culture. «Ils viendront au Qatar en tant que 
fans et participants d’un tournoi de football et ils 
pourront faire ce que tout autre être humain fera», 
a-t-il ajouté. mais Al-Khater a insisté sur le fait que 
tous les supporters seraient les bienvenus s’ils y 
allaient : «Au contraire, nous vous souhaitons la 
bienvenue et vous invitons à venir connaître le 
pays avant la Coupe du monde. Personne ne se 
sent menacé ici, je pense que cette perception 
de danger est due aux multiples accusations et 
nouvelles qui donnent un regard négatif sur le 
pays». 

Les victimes des travailleurs
Enfin, une réponse a été apportée aux 

critiques sur la question des nombreux ouvriers 

morts sur les chantiers de la Coupe du monde. Un 
récent rapport de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) a fait état d’au moins 50 décès et d’un 
demi-millier de blessés graves en 2020 parmi les 
travailleurs immigrés. Nasser Al-Khater a souligné 
les progrès que le Qatar aurait réalisés sur cette 
question : « Les gens doivent aussi reconnaître 
les responsabilités que le Qatar a assumées pour 
progresser, promulguer des lois, protéger les droits 
des travailleurs et leur bien-être ». 

La Coupe Arabe une plate-forme de test
Nasser Al-Khater considère la Coupe Arabe 

comme une plate-forme de test parfaite pour la 
Coupe du monde 2022. Bien que le tournoi en 
cours soit organisé avec la plus grande sécurité 
sous le protocole Covid 19 en place,il espère que 
l’évènement phare mondial pourra être organisé 
avec un assouplissement des mesures sanitaires  
au cas où la pandémie connaitrait un souhaitable 
recul : «Accueillir la Coupe Arabe organisée 
par la FIFA est important pour nous pour les 
préparatifs de la Coupe du monde 2022 qui aura 
lieu dans notre pays dont l’honneur est vraiment 
grandiose. Nous accueillons la Coupe Arabe dans 
des circonstances difficiles pendant une pandémie 
mondiale qui a fait beaucoup de mal à la planète 
terrestre. Il est également important de s’assurer 
que nous jouons notre rôle dans le retour en toute 
sécurité du football. Nous souhaitons que les 
sportifs qui viendront nous rendre visite puissent 
profiter du bon football. Nous savons tous que tous 
les visiteurs doivent subir un test PCR Covid avant 
d’assister au match. Il en est de même pour tout 
le personnel opérationnel qui doit passer des tests 
avant de pouvoir travailler . 

Tribune du Sport Portrait  Sportif

COUPE ARABE QATAR
NOUVELLE TECHNOLOGIE FIFA 

SUR LES HORS JEU
EN DIRECT AVEC LA PRESSE INTERNATIONALE

NASSER AL-KHATER
PRESIDENT DU COMITE D’ORGANISATION

COUPE DU MONDE QATAR 2022

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

Cathédrale 
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28 
et 05.39.93.27.62
Dimanche : 
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol) 
En semaine : 19 h 00

Eglise Notre Dame 
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30

St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Jean - Marie KASONGO
GSM : 06.20.30.47.24
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf

kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 06 au 10 
décembre 2021

Samedi 04 et dimanche 05 
decembre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Annasr
Hay Annasr n°212 Bendibane 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum résidence Jade n°2
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie du grand stade
Rte de Rabat à côté city club 
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés station Total
Tél. : 05.39.31.07.74 
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania 
Tél. : 06.63.14.51.78
 •  DIMANCHE
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada
Tél.: 05.39.95.00.63      
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour Al khalij houmat Sahli
Tél. : 05.39.31.03.79
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb) 
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie La Gare Routière
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 08.08.55.48.51

Lundi 06 décembre 2021 

Pharmacie Mly Ali Cherif
78, Bd Mly Ali Chérif Beni Makada 
Tél.: 05.39.95.67.74
Pharmacie El Yousr
Boulevard Mohamed V, 32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour prés Auto-école Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Noran
Complexe Abdalas Tanja Balia
Tél.: 05.39.30.28.74   
Pharmacie Europharm
Hay Bir Al Ghazi rue Al Quodss N°520
Tél. : 06.84.87.49.52
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Mardi 07 décembre 2021

Pharmacie Taferssiti
Hay Raid Lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Hay Ouarda
Av. Mly Ali Chérif Rés.warda Bendibane
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 n° 32 B
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derrière place des Nations
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie Wissal
Moujamàa Al Hassani, rés. Bait Atiq 
Tél. : 05.39.38.42.30
Pharmacie Hay Gambouria
Aouama Hay El Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Mercredi 08 décembre 2021 

Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I 
Tél. : 05.39.36.05.93  
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, Rue d’Anglettere Ain Ktiouat 
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zaree Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Abis
Tél.: 05.31.31.00.37
Pharmacie Al Madina Nord
Moujahidine Lot Al Madina Belbachir
Tél. : 05.39.38.05.50 
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Jeudi 09 décembre 2021

Pharmacie Hay Bouhout
Hay Bouhout derrière Souk Korb 
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes I 
Tél. : 05.39.31.44.07 
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah prés Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et stop sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de Rabat Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68 
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia 
Tél. : 05.39.30.23.82      
Vendredi 10 décembre 2021

Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.84.58  
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél.: 05.39.95.64.15  
Pharmacie Souk Msallah
127, Bis rue Msallah
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Braness II 
Tél. : 06.56.41.17.87                      
Pharmacie Al Hanae 
Rte Aouama Principale 600 m de Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto (Carrefour) 
Tél. : 05.39.94.77.08 

Samedi 04 et dimanche 05 
decembre 2021

Pharmacie Al Bayrouni
Rte reliant Marjane et Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay el Jadid Casabarata
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit immeuble lbéria
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75                             
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak Assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
Pharmacie Madrid
Quartier Jamaà n°3 Bendibane 
Tél. : 05.39.31.09.01
Pharmacie Ramses
Doha Dhar kanfoud Mers El Baraka
Tél. : 08.08.56.17.57

 

Culte Musulman
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  Sam. 04 06:41 13:19 15:51 18:14 19:35 

 Dim. 05 06:42 13:19 15:51 18:14 19:35 

 Lun. 06 06:43 13:19 15:51 18:15 19:35 

 Mar. 07 06:43 13:20 15:52 18:15 19:35 

 Mer. 08 06:44 13:20 15:52 18:15 19:36 

 Jeu. 09 06:45 13:21 15:52 18:15 19:36 

 Ven. 10  06:45 13:21 15:52 18:15 19:36

HORaIRES DES PRIÈRES
du 04 au 10 Décembre 2021

Annonces Légales et Administratives
CHANTIERS INTERNATIONAUX MODERNES 

SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A 

ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 2.000.000,00 dhs

SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE YOUSSEF IBNOU 
TACHFINE 2 ETG N°3 TANGER

Transfert du siège social de la société
Refonte des statuts
Questions diverses

I)L’associé unique en date du 03/11/2021 dé-
cide de transférer le siège social de «5 AVENUE 
YOUSSEF IBNOU TACHFINE 2 ETG N°3 TAN-
GER» à «AVENUE YOUSSEF IBN TACHFINE ET 
RUE RACHID REDA IMMEUBLE COTE D’OR 3 
ETAGE APPT N°21 - TANGER »
II) Suite aux modifications apportées ci-dessus l’as-
semblée générale décide de la refonte des statuts.
III) Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de Tanger le 01/12/2021 .  

Pour extrait et mention
LA GERANCE 

-------------------------------------------------------
MACHICHIA SARL D’ASSOCIE UNIQUE

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée A Associe Unique

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à 
Tanger du 03/11/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
• Le soussigné : 
- Mr. BOULAICH TIJANI MOHAMMED EL AMINE, 
de nationalité Marocaine, né le 08/03/1970, titulaire 
de la   CIN n° K177130, domicilié à Tanger, AV URU-
GUAY N°10 EMSALLAH. 
• DENOMINATION : La société prend la dénomi-
nation de (MACHICHIA SARL AU)
• OBJET SOCIAL : La société a pour objet prin-
cipalement : 
- Toutes opérations d’exploitation d’un garage 
spécialisé dans le lavage automobiles.
- Exposition des Voitures d’occasion.
• SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à Tan-
ger, 6 RES GHARNATA RUE BIR ANZARANE 
S.SOL. 
• DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève 
à 100.000,00 dhs (Cent Milles dhs), il est divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 dhs chacune 
souscrites en totalité, intégralement libérées et 
attribuées toutes à l’associé unique soit :         
BOULAICH TIJANI MOHAMMED EL AMINE             
1000 parts 
Soit au total la somme de : 1000 parts
• GERANCE : Par dérogation aux dispositions de 
l’article 15 ci-dessus, est nommée gérante de la 
société pour une durée indéterminée : M. BOU-
LAICH TIJANI MOHAMMED EL AMINE, titulaire 
de la CIN n° K177130.
• BENEFICES : Les bénéfices nets après prélè-
vement de la réserve légale sont répartis entre les 
associés proportionnellement à leurs parts.
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Tanger le 02/12/2021 sous RC 
n°122381.

Pour Extrait et Mention
LA GERANCE

-------------------------------------------------------
COSAFA CONSTRUCTION ET TRAVAUX  

SARL A ASSOCIE UNIQUE
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 

A RESPONSABILITE LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE 

I/- Aux termes d’un acte sous-seing privé en date à 
Tanger du 23/11/2021 et y enregistré le 30/11/2021, 
sous la référence n° 202101038917049, il a été 
établi les statuts d’une Société à Responsabilité 
Limitée à associe unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
• L’ associé  unique : Monsieur Fahd EL OUAZZANI, 
marocain, né à  Mdiq Fnideq  le 09/05/1983, demeu-
rant à Tanger 25 Resd. Elegance Av. Grenade Etage 
2 n° 10, et titulaire de la CNI n° LG16917 (valable 
jusqu’au 29/11/2028).
• La dénomination sociale : COSAFA CONSTRUC-
TION ET TRAVAUX
• La forme juridique : Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique.
• Le siège social :   2 Résidence La Marina Imm. 
2 Rue Ahfir Tanger.
• L’objet social :  La Société a pour objet :
- Les travaux divers de construction en général.
- Tous travaux de bâtiments d’habitation, industriels, 
publics ou privés, et en particulier les travaux de dal-
lage (les dalles à béton), de terrassement, de démo-
lition, de voirie, d’assainissement, de maçonnerie, 
de carrelage, de chape, de peinture, d’électricité, 
de plomberie, de menuiserie de bois et métallique, 
de vitrerie, de décoration, de revêtements liés aux 
travaux de canalisation d’électrification et d’énergie 
solaire.
- Toutes activités liées directement ou indirecte-
ment aux travaux de bâtiment et génie civil.
- L’étude, la conception, la réalisation et l’exécu-
tion des travaux rattachés à la construction au gé-
nie civil, ainsi que la charpente métallique et tous 
corps d’état liés à la construction.
- L’achat, la vente des appartements et des lo-
caux industriels, commerciaux, et administratifs, 
des terrains nus, des lotissements, ainsi que les 
matériaux de construction.
- L’import, l’export, et la commercialisation de tout 
type de matériaux et matériels de construction 
immobilière.
- La location de matériels de construction et en-
gins de travaux publics.
- Plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières et im-
mobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus, et pouvant favoriser et 
développer l’activité de la société.
• Durée de la société : 99 ans à partir de la date 
de sa création
• Le Capital Social :  Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams (100 000,00 
Dhs), divisé en Mille (1000) parts sociales de 
Cent dirhams (100,00 Dhs) chacune, entièrement 
libérées, numérotées de 1 à 1000 et attribuées en 
totalité à : Monsieur Fahd EL OUAZZANI.
• La Gérance : La gérance de la société est assu-
rée par Monsieur Fahd EL OUAZZANI, marocain, 
titulaire de la CIN n° LG16917, et ce pour une du-
rée indéterminée.
II/-  Le dépôt  légal sera effectué au  Greffe du 
Tribunal  de  Commerce  de  Tanger.

POUR EXTRAIT ET MENTION
La Gérance

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
CONSTITUTION DE SOCIETE A RESPONSA-

BILITE LIMITEE.  D’associé unique
** STE. MODIVTRAV **

AVENUE MOHAMED V IMM N° 84 APP. N° 22, 
1° Etage TANGER.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à Tanger du 23/08/2021 il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
I - DENOMINATION : Société «MODIVTRAV» 
S.A.R.L. AU
II - OBJET : La société a pour objet, au Maroc ou 
à l’Etranger pour son compte ou pour le compte 
de tiers :
- La construction de tous bâtiments à usage com-
mercial, industriel ou d’habitation. 
- Toutes opérations de construction des bati-
ments, des routes, et travaux divers, et travaux de 
finition, d’aménagements et de rénovation d’inté-
rieur, extérieur sous toutes ses formes, y compris 
la menuiserie, la peinture, la vitrerie, la plomberie, 
l’aluminum, l’Inox, fer, bois, plâtre, Marbre, Céra-
mique, Décoration ; et la promotion immobilière.
- L’aquisition et la vente de toutes propriétés bâ-
ties ou à batir ;  le morcellement et le lotissement 
de tous terrains.
- L’exploitation de toutes carrières, et la soumis-
sion ou la participation à tous marchés ou appel 
d’offres ayant rapport a l’objet social.
- La production, l’exportation, l’importation, l’achat 
ou la vente en gros ou en détail, de tous matériel 
ou produits liés aux opérations sus indiquées.
- Location du  matériel de transport (camion …..), 
de construction et d’équipement en faveur des 
autres personnes phisiques ou morales.
- Commercialisation des matières, matériaux de 
construction ( Bois, ciment, fer ….) et d’équipe-
ment.
- Droguerie et sanitaires.
- Travaux de construction, et travaux divers ; 
L’Import Export de toutes genre de matières et 
matériel.
Et plus généralement toutes opérations commer-
ciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment, en totalité ou en partie à l’objet de la société 
ou susceptibles d’en favoriser le développement.
III – SIEGE SOCIAL : AVENUE MOHAMED V 
IMM N° 84 APP. N° 22, 1° Etage TANGER.
IV – DUREE :  99 années à dater du jour de sa 
constitution définitive.
V – CAPITAL SOCIAL :  Le capital social est fixé 
à la somme de cent mille (100.000,00) dirhams 
et divisé en mille  (1000) parts sociales de cent 
(100,00) dirhams chacune attribuées à l’associé 
unique en fonction de son apport.
VI – L’ANNEE SOCIAL :  Commence le 1er jan-
vier et se termine le 31 décembre.
VII – GERANCE :  Monsieur RACHID LARBI, 
exerce la fonction de gérant de la société sans 
limitation de durée.
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de la ville de Tanger Le 02/12/2021 
sous R.C. N° 122425.    

Pour extrait et mention
La gérance.

-------------------------------------------------------
LE BEEF PURE SARL AU

Société à responsabilité limitée
 à associé unique,

Au capital Social de 100.000,00 Dirhams,
Siège social : 29, Rue Amr Ibn Al Ass,

 3éme Etage N° 26,  - Tanger -
CONSTITUTION

I/ Aux termes d’un acte sous –seing privé en date 
à Tanger  le 16 Novembre  2021. Il a été établi 
les statuts  d’une société à responsabilité limitée à 
associé unique, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1- Dénomination : LE BEEF PURE SARL à as-
socié unique
Article 2 : Objet
La Société a pour objet, au Maroc et à l’étranger, 
pour son compte ou pour le compte des tiers :
A/ principalement : 
- La commercialisation des produits agricoles et 
d’élevage. 
- La production de produits d’origine animale.
- Import et export et commerce en général : des 
bovins destinés à l’engraissement, des produits 
engrais et produits agricoles.
- La commercialisation et la distribution des in-
trants et produits agricoles (semences et plants, 
fertilisation, produits phytosanitaires, matériels 
agricoles aliments, et produits d’élevage et 
autres).
- La fabrication de produits d’origine animale 
comme le miel et d’autres produits d’apiculture.
- Importation et commercialisation des produis 
alimentaires, compléments alimentaires et vita-
mines destinés pour la consommation d’animaux 
de basse-cour et bétail
- La création l’acquisition, la location, la prise en 
location, gérance de tous fonds de commerce, 
la prise a bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, usines, ate-
liers, se rapportant a l’une ou l’autre des activités 
spécifiées.  
B/ plus généralement :
La participation directe ou indirecte de la Société 
dans toutes opérations financières, immobilières 
ou mobilières et dans toutes entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
3-Siége social      : est fixé à Tanger : 29, Rue Amr 
Ibn Al Ass, 3éme Etage N° 26, 
4- Durée : 99 ans à compter de la date de sa 
constitution.
5 – capital social : Le capital social est fixé à 
CENT MILLE DIRHAMS (100.000 DH), divisé en 
MILLE (1000) parts sociales de CENT (100 DH) 
chacune, entièrement libérées, et attribuées en 
leur totalité à Monsieur OULHADJ SAMIR asso-
cié unique.
6- Gérance : Mme. EL GHZAOUI SIHAM est dési-
gnée gérante unique de la société pour une durée 
indetreminée.
7- Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.
II/ Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de Commerce de Tanger  le  03/12/2021, Il 
a été ainsi immatriculée la société au registre de 
commerce sous n° 122473

Pour extrait conforme
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

حلُّت يوم الثالثاء 30 نوفمبر المنصرم 
الكاتب  لرحيل  والعشرون  الواحدة  الذكرى 
تيمـد،  محمد  المبـدع  المسرحي  والمخرج 
فقد رحل عن دنيانا الفانية يوم 30 نوفمبر 
1993 بمدينة طنجة بعد مرض لم يمهله 

طوياًل..
وأذكر أننـــي استيقظـــت صبـــاح ذلك 
تُلِحُّ  باكرا،  عادتي  غير  على  الكئيب  اليوم 
عند  الكائن  بيته  لزيارة  مبهمة  رغبة  عليَّ 
منعرج على يسار شارع فاس، رغم علمي أنه 
الجرس  زر  على  ضغطت  متأخرا..  يستيقظ 
برفق، فأطلَّت عليَّ ابنته دوالي من الشرفة، 
وهي تخبرني أن أباها مريض، قبل أن تنزل 

لتفتح لي باب العمارة..
البسيطة،  إلى شقــتـــه  دخلت  وعندما 
وجدته راقــدا على سريـــره الصغيـــر الذي 
أخرجه إلى بهو البيت بدل حجرة نومه، وهو 
منكمش داخل غطاء صوفي رمادي، وبجواره 
مرمــدة  عليها  مستطيلــة  خشبيــة  طاولة 
طينية بها أعقاب سجائر، وقنينة ماء، سألته 
للتو وأنا جالس على حافة السرير الحديدي 
عن حالته، فأخبرني بصوته الواهن أنه ربما 
أصيب بزكام خفيف ونزلة برد ال تدعو إلى 
قلق، وأخذ مني جريدتي »العلم« و »االتحاد 
اإلثنين، مكتفيا بصفحة  ليـوم  االشتراكي« 
يتصفحهمــا  وصار  والتلفزيـــون،  اإلذاعة 

بشرود والمباالة..
التاسعة  مشـــارف  على  الساعـة  كانـت 
للتوجه  تستعد  دوالي  كانـت  حيـن  صباحا 
المدرسة، بعد أن طبعـت قبلـة حانيـة  إلى 
على  مطمئنا  أكن  ولم  والدها،  جبين  على 
كـــان  حيــث  المتدهورة،  الصحية  حالته 
يحاول بالكاد إخفاء سعاله واختناق تنفسه، 
»السي  وحازمة:  حاسمة  بصيغة  له  فقلت 
إلى   أو حملك  زيارة طبيب  محمد البد من 
مصحة باستعجال«، أجابني بصوته الواهن 
عليَّ  زاد  »إذا   : متقطع  بسعال  المصحوب 
عمومي..«.  مستشفى  إلى  خوذوني  الحال 
ثم هممتُ بالخروج لكي أصرف الحوالة من 
البيت  مفتاح  يسلمني  أن  منه  طالبا  البنك، 
حتى أعود وأشتري له ما يسد به رمقه من 
على  بسبابته  فدلَّني  مفروم،  ولحم  فواكه 
كنت  الذي  الغامق،  البني  الجلدي  معطفه 
وجدت  حيث  غوغول(  )معطف  ب  أسميــه 
أن  بعد  األيمن،وانصرفت  بالجيب  المفتاح 
ألحَّ عليَّ أال أشتري له غير ما تيسر من عنب 

وبرتقال..
)البقية ص 2(

اللحظات األخيرة 
ُقَبْيل رحيل المسرحي

محمد تيمد

)البقية ص3(

 مروٌر موّفٌق لرئي�س احلكومة  بالربملان 
يف اأول جل�شات امل�شاءلة ال�شهرية

عر�ٌس �شامٌل ولكنه ل ُيغني عن النقد �شلبًا اأو اإيجابًا

نظمت الجمعية المهنية لفنون الطباعة، 
بمناسبة الذكرى األولى لتأسيسها،  بشراكة 
 »Neolt Graf« كراف  »نيولت  شركة  مع 
عن مجموعة »أركيوس ARKEOS« حفل 
تكريم لقدماء مهنيي فنون الطباعة، جرت 
أطواره، يوم األربعاء الماضي بأحد الفنادق 

الفاخرة بطنجة.
عرف هذا اللقاء حضورا وازنا من أساتذة 
بالمدينة،  ونشطاء  وإعالمييــن  ومنتخبين 
الطباعة  مجال  مهنيي  بعض  جانــب  إلى 
وأسرهم، كما تميز اللقاء بتنشيط اإلعالمي 

القدير عبد اللطيف  بنيحيى.

عرفان وتكرمي ملهنيي فنون الطباعة بجهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة
الجمعية المهنية لفنون الطباعة في الذكرى األولى لتأسيسها..

)انظر ص5(

ت : حمودة



)تتمة ص1(
الخطى  أسرعت  الحوالة،  تصريف  وبعد 
مشارف  على  لبيتــه  المجــاورة  الساحة  إلى 
مسجد، واشتريت من الجزار نصف كيلو من لحم 
مفروم، ومن بائع الفواكه برتقاال وعنبا وإجاصا 
وتفاحا، ثم فتحت باب العمارة ودخلت إلى الشقة 
على  قلبي  لها  يطمئن  لم  هواجس  تراودني 
الحالة الصحيـــة لمسرحي مبدع رائع، وصديق 
وتواضعه  قلبه  لطيبة  مثيل  ال  صدوق  صادق 
ونكران ذاته وكرمه الزائد عن الحد..ولم يستسغ 
في  ذلك الصباح الكئيب من كل ما هيأته له 
سوى حبات عنب أسود.. وكـأس عصيـر برتقـال 
وهـو يهمهــم.. »اهلل ال يخطيك علي السي عبد 

اللطيف..«.
بعــد  لزيارتــه  سأعــود  أنني  وأخبرتــه 
مصحة،  إلى  حمله  شأن  في  لنحسم  الظهيرة 
المدرسة،  دُريد من  ابنه  عاد  أن  بعد  وخرجت 

وأنا في حالة من قلق سوداوي ينذرني بأن خبرا 
فاجعا ال شك سيصلني اليوم أو غدا..

في  أكون  أن  العبثيــة  الصدــف  وتشاء 
مدينة أكادير رفقة صديق أرغمني على السفر 
اليوم  نفس  في  مستعجل  مشكل  لحل  معه 
الذي كان من المقرر أن أزور فيه محمد تيمد.. 
حيث وصلني خبر وفاته في ليلة الغد، عن طريق 
الزميل عمر سليم في النشرة اإلخبارية الليلية 
األخيرة، حيث استهلها بصوته الذي عَلته مسحة 
 Mohamed Timoud n’est «..وشجن حزن 

.»plus
فكان عليَّ أن أعود في الغد مسرعا على 
أتمكن  لعلني  الداخلية،  للرحالت  طائرة  متن 
من حضور جنازته، لكنني وجدته قد سبقني إلى 
آمنا  العين  ينام قرير  المجاهدين، حيث  مقبرة 

مطمئنا..

العامة لفرنسا  بالقنصلية  ، مؤخرا،   نظم 
بطنجة، لقاء مناقشة مع الفنان إرنست بينيون ، 

تاله اختتام معرض الفنان برواق دوالكروا.
بحضور،  انعقد  الذي  اللقاء،  هذا  وشكل 
على الخصوص، القنصل العام لفرنسا بطنجة 
فيليب تروكي، ومدير المعهد الفرنسي بطنجة 
وتطوان أوليفييه غاالن، مناسبة لتسليط الضوء 
أعماله  وكذا  التشكيلي  الفنان  هذا  مسار  على 

وإبداعاته المعروضة برواق دوالكروا.
تصريح  في  بينيون،  إرنست  وأوضح 
بهــذه  لألنبـــاء  العربــي  المغرب  لوكالة 
المناسبة،«اشتغلت كثيرا على المدن وذاكرتها 
وتاريخها«، مشيرا إلى أن جميع هذه األشغال ، 
السيما تلك المعروضة برواق دوالكروا، تهدف 

باألساس إلى مساءلة المدن وتاريخها.
من  العديد  إنجاز  على  »أعمل  وأوضح 
الضوء  تسليط  في  مني  رغبة  بالمدن  الصور 
أن  معتبرا  القوية«،  ورمزيتها  ذاكرتها  على 
معرضه يحمل في طياته معنى في مدينة طنجة 

األسطورية.
وتابع الفنان الفرنسي »أعرف مكانة وتاريخ 

مدينة طنجة ورمزيتها القوية، لكنني مع ذلك 
عزمه  عن  معربا  وكثافتها،  بجمالها  اندهشت 
لتعقيدها  »بالنظر  البوغاز،  مدينة  إلى  العودة 
وغناها،  مما يستلزم االقتراب منها أكثر وزيارتها 

مرات عديدة«.
من جهته، أعرب السيد غاالن عن سعادته 
البالغة الستقبال الفنان إرنست بينيون – إرنست 
الختتام معرضه الذي تواصل على مدى شهرين 
برواق دوالكروا بالمعهد الفرنسي، مشيرا إلى أن 
المعرض يضم 80 لوحة فنية تلخص إبداع هذا 
الفنان الفرنسي،  منذ سبعينيات القرن الماضي .

اللوحات  هذه  أن  غاالن  السيد  وأضاف 
االستثنائية تتناول مواضيع هامة كالتعبئة ضد 
إفريقيا  بجنوب  المكتسبة  المناعة  فقدان  داء 
أن  مسجال  العالم،  في  والسجناء  والالجئين 
إرنست بينيون – إرنست أطلق عليه مؤخرا لقب 

»أكاديمي الفنون الجميلة«.

عمم المجلــس الوطنـــي للصحافة بالغا على مختلف وسائل اإلعالم 
يخبر في عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات اإلعالمية 
الوطنية، أنه تقرر تمديد آجال استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة 
الصحافة المهنية برسم سنة 2022 إلى غاية 20 دجنبر 2021. وعليه،  فإن 
المعنيين بهذا األمر مطالبون بإيداع ملفات الطلبات بمقر المجلس الكائن 
بــ 53 شارع األميرة اللة مريم بالرباط، أو عبر الموقع اإللكتروني للمجلس 

.)cnp.press.ma(
وبالنظر إلى التدابير االحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار وباء 
كورونا  في بالدنــا، فإن المجلس اتخذ مجموعة من اإلجراءات لتسهيــل 
عمليـــة اإليداع ســـواء عبرالموقع اإللكتروني للمجلس، أو بشكل مباشر 
في مقـــر المجلس بعد الحصــول على موعـــد من بوابة تدبير المواعيـــد 
)https://cnp.rdv.gov.ma( من الموقع اإللكتروني للمجلس، مع تفضيل 
cartepresse.cnp.( التالي:  الرابط  عبــر  اإللكتروني  اإليداع  منهجية 

press.ma(، وكذا اإليداع الجماعي بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية الكبرى، 
كما أنه هيأ فضاء داخل المجلس خاصا بهذه العملية. ويأمل المجلس من 
كافة الزميالت والزمالء المساهمة،  جهد المستطاع،  في إنجاح هذه العملية 

في ظروف مناسبة.
ر المجلس أن المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس  ويَُذكِّ
2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، 
يشترط ملء االستمارة المخصصة لهذا الغرض بدقة والتي يمكن تحميلها 

من الموقع اإللكتروني للمجلس، وإرفاقها بالوثائق اإلدارية المطلوبة.
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

امل�شادقة على برنامج عمل وم�شروع ميزانية
غرفة ال�شناعة التقليدية جلهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

ْقْنِديِلي ْفْظالْم ِليِلي
اِوي َما ْيْطَفاِل... �ضَ
يِقي ُهَو ْدِليِلي ْوْع�ضِ
الِل... و ْيْ ْمْن َكا�ضُ

وْح َياُقوَتة ِبنْي ْجَناْب الُرّ
َعة ْبُنوْر ْبَهاَها... ْمْر�ضّْ

ُروْح ْجَناِحي َيا ْهِلي ْمْ
اَها... ُيوْم ْخَذاَها اْلُوَلى...ْوَدّ

يقول »المجذوب«:

املجل�س الوطني ميدد اآجال ا�شتقبال امللفات اخلا�شة 
ببطاقـــة ال�شحافـة..

اللحظات األخيرة 
ُقَبْيل رحيل 

المسرحي

محمد تيمد

دورة  من  الثانيـــة  الجلســـة  عــرفــت 
أكتوبر  لغرفـة الصناعة التقليدية لجهة طنجة 
ـ تطوان ـ الحسيمـــة،  المنعقدة بمقر مجلس 
 ،2021 300نونبر  الثالثاء  يوم  الشمال،   جهة 
والتي ترأسها رئيس الغرفة أحمد بكور، عرض 
المنصرمة،   الدورة  برسم  الغرفة  شاط  تقرير 

والمصادقة  باألغلبية المطلقـة  على   كل من: 
برنامج  للمؤسسة،   الداخلي  النظام  مشروع 
عمل الغرفة برسم عام 2022، ومشروع ميزانية 

الغرفة لسنوات 2024/2023/2022.
بحيــــث وعـــد أحمــد بكـــور، رئـيـــس 
ـ  ـ تطوان  التقليديـــة بطنجـة  غرفة الصناعة 

الحسيمة،  بإيـجــاد  حــل   لمجمعات الصناعــة 
الشمـــال،   التقليديــــة، على مستوى جهـــة 
عبر القيـــام بزيارات ميدانيـة  لمختلــف مدن 
وأقاليم الشمال، مع العمـــل على خلـق  لجنـة 
بنايات  في  للنظر  الغرفـة  أعضـاء  من  مكونة 

المجمعات  بالجهة.

ت : حمودة

الجزء  على  الجمعة،  أمس  المستشارين،  مجلس  صادق 
 53 بموافقة   ،2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع  من  األول 

مستشارا ومعارضة 14 آخرين مع امتناع 6 عن التصويت. 
والتي  التعديالت  من  بسلسلة  عليه،  الموافق  النص  مر 
والتنمية  المالية  لجنة  في  باألغلبية  عليها  التصويت  تم 
االقتصادية بالمجلس، حيث أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة 
االقتصاد والمالية، أول أمس الخميس خالل الجلسة العمومية 
بمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديال تم التقدم 
بها على الجزء األول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 

تعديال.
ولعل أبرز التعديالت انصبت على تطبيق رسم االستيراد 
األولية  المواد  جميع  على  المئة  في   2,5 في  موحدة  بنسبة 
الهواتف  إعفاء  جانب  إلى  السكري،  داء  لعالج  المستعملة 
العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 

بوصة، من الضريبة الداخلية على االستهالك.
كما همت التعديالت تخفيض المعامل المطبق على نقل 
األشخاص والبضائع من 15 إلى 10 بالمئة، وإعفاء القروض 

المهني  والتكوين  والخاص  العام  التعليم  لطلبة  الممنوحة 
تشجيع  أيضا،  التعديالت  وشملت  وخارجه.  المغرب  داخل 
المنشآت على إعادة استثمار المبلغ اإلجمالي لعائدات التفويت 
وذلك  الثابتة،  األصول  عناصر  في  الضريبة،  من  الصافي 
بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة، يطبق على صافي زائد 
القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خالل سنة 

.2022
إخضاع  أيضا  التعديالت  المست  السياق،  نفس  وفي 
الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي 
وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص 
االجتماعية  المساهمة  ألداء  البيضاء  للدار  المالي  بالقطب 
مدة  تمديد  إلى  باإلضافة  والدخول.  األرباح  على  للتضامن 
استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم 
المنجزة  والعمليات  المكتسبة  الدخول  أساس  على  المهني، 
إلى غاية متم سنة 2022. فضال عن إلغاء الغرامات والزيادات 

وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

»اأعرف مكانة وتاريخ 
طنجة ورمزيتها 

القوية...«

في لقاء مناقشة مع الفنان 
إرنست بينيون: 

جمل�س امل�شت�شارين ي�شادق على قانون امليزانية

بعد تخطي سلسلة من التعديالت
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فضاء األنثـى   :

محاربة العنف ضــد النســاء معضلـــة إنسانيـــة  كونيـــة، تستعصـــي 
مواجهتها  ولحد الساعة، على الحكام والمشرعين والمنظرين، ورجال  القضاء 
وأجهزة األمن بالعالم، رغم كل ما بذل ويبذل من جهود على مستوى التشريع  

والتنظيم  والزجر. 
ويكاد الجميع يستسلم أمام عناد الذكور، وليس الرجال،في ممارسة أشكال 
»غريزة«  جينية  األمر  أن  للمرء  ليخيل  حتى  النساء  على  العنف  من  مختلفة 
ساللية  في بعض الذكور، أو أنه عرض مرضي نفساني في بعض من ال يقوى 
على إبراز ذكوريته أو إكمال  رجولته  إال في البيت، ألنه ال يستطيع فرضها في 

الشارع، بين غيره من الذكور. 
أو فشال،  أو حتى مرضا  أو ضعفا،  جبنا،  السلوك  هناك من يسمي  هذا 
الصالح جدًا،  يؤولون  السلف  الفقهاء، من  نفسانيا، ولكن عددا من ساداتنا 
النصوص المقدسة حسب هواهم، فيفتــون بأن العنــف ضد النســاء حالل 
وضربهن،  من باب التأديب، مشروعٌ، بحكم »واضربوهن« وبحجة »القوامة« 
التي سيء فهمها، اعتبارا لكون أن للرجل فضاَل عليهن،  والحال أنه افتراءٌ على 
ِ �ْلَكِذَب َوَكَفى ِبِه �إِْثًما  وَن َعَلى �لَلهّ اهلل وإثم مبين. )�نُظْر َكْيَف َيْفَتُ

ِبيًنا (.  ُمهّ
إال أن تلك الصورة النمطية البشعة، صــورة  الزوجــة »الجارية«، للزوج 
حق تأديبها وتعنيفها، وتعذيبها حتى،..... إن هي رفضت االستجابة لبعض 
طلباته أو بعض نزواته أو غرائزه أو ترددت في خدمته،  ظلت ملتصقة بمفهوم 
العديد من الذكور لعالقتهم مع المرأة، كما ظلت حاضرة في تعامل المجتمع 
مع األنثى، بوصف عام، بالرغم من اإلنجازات الهامة التي حققتها  في شتى 
المجاالت، بسبب الفكر المتحجر الذي ال زال الترويج له ساريا في العديد من 
المرأة  لها  التي تتعرض  االعتداءات  أن  ولو  العربية واإلسالمية.  المجتمعات 
كارثة عالمية ال يخلو منها بلد وال شعب وال أمة، من العوالم المتحضرة أو 

المتخلفة ! 
والمغرب من البلدان التي قاومت، سواء على الجبهة الداخلية بسن قوانين 
بالمصادقة  الخارجية  الجبهة  وعلى  أشكاله،  بجميع  المرأة  العنف ضد  تجرم 
على كافة االتفاقيات الدولية التي تخص حماية المرأة من عنف النوع أيضا 
بدستور،  ال  يتم  لن  النساء  العنــف ضـد  على  القضاء  أن  إال  أشكاله،  بجميع 
وال  بمرسوم  وال بقانون،  حيث إنه بالرغم من ترسانة القوانين التي تعمل، 
نظريا،  على حفظ كرامة النساء وسالمتهن البدنية والنفسانية ، فإن حوادث 
تعنيف المرأة من طرف أزواجهن أو أقاربهن،  والتحرش بهن في محيطهن 

األسري  أوبالفضاءات الخارجية، أو بمكان عملهن، أصبح قدرهن المحتوم. 
وككل عام تطلق الحكومة ،  عبر وزارتها المختصة، حمالت لوقف العنف 
والسياسية  الحقوقية  والهيئات  النسائية  المنظمات  النساء بمشاركة  ضد 
للتحسيس بخطورة األمر والدعوة إلى مزيد من التضامن مع النساء المعنفات، 
الموضوع  ألهميــة  اإلعالم،  أو القضاء أو  األمن  مصالح  مستوى  على  سواء 

بالنسبة للمجتمع ككل، رجاال ونساء وأطفاال وشبابا.  
العنف ضد  لوقف  التاسعة عشرة  الوطنية  التحسيسية  الندوة  ذلك  من 
النساء والفتيـات، التي تـم تخصيصهـا  هذه السنة، لموضوع »التحسيس في 
الوسط المدرسي حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات«، تحت شعار »أنا 
أنخرط« وتروم  جعل الطالبات والطلبة حاملي مشعل قيم المساواة واحترام 
النواة  باعتبارهـا  والتربويـة  التعليميـة  المؤسسة  انطالقــا من  اآلخر، وذلك 
األساسية الكتساب السلوكات المواطنة والمناهضة لكافة أشكال العنف، بين 

الجنسين. 
ونظمت  شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع يوم 25 نوفمبر بالرباط ، 
ملتقى شبكة الرابطة  وشبكة نساء متضامنات ، في إطار فدرالية رابطة حقوق 
النساء قدم خالله تقرير بشأن العنف ضد النساء، بقراءة تحليلية للمعطيات 
إلى غاية   2019 يناير  الممتدة من  الفترة  التي تم رصدها خالل  اإلحصائية 
يونيو 2021،  وقد كشف هذا التقرير  اإلحصائيات، التي تم رصدها من طرف 
»شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع« و »شبكة نساء متضامنات«، عن أرقام 
مخيفة ، تفضح أشكال عنف النوع الممارس على المرأة، اعتمادا على ما رصدته 

فروع الجمعيات النسائية في 20 فرعا عبر تراب المملكة. 
وهكذا بلغت حاالت العنف المصرح بها لدى الشبكتين 41435 حالة عنف 
اقتصادي/  47 % و10505 حالة عنف  19550 حالة عنف نفسي بنسبة  منها 
اجتماعي بنسبة 26 % و6354 حالة عنف جسدي بنسبة 15 % و2212 حالة 

عنف قانوني بنسبة 7 %و2814 حالة عنف جنسي بنسبة 5 %. 

سميـة أمغـار -

يوم  نوفمرب   25
عاملي للق�شاء على 
العنف �شد املراأة

)تتمة ص1(
استهلت فعاليات النشاط، بكلمة ترحيبية 
الجهوي  المسؤول  موزود،  كمال  السيد  من 
لشركة »نيولت كراف« »Neolt Graf« رحب 
فيها بالحضور، كما حيا الجمعية على مبادرتها 
وعلى انفتاحها على مختلف الفعاليات المعنية، 
التي  للثقة  واالمتنان  الشكر  عبارات  مقدما 
حظيت بها الشركة والتي ستتوج بتوقيع عقد 
الشراكة مع الجمعية. تلته كلمة للسيد نبيل 
الطباعة  فنون  مهنيي  جمعية  رئيس  إفزارن، 
بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أعرب فيها عن 
ترحيبه وشكره باسم الجمعية لكافة الحضور 
نشأة  إرهاصات  بإيجاز  تناول  كما  والشركاء، 
حيث  »كورونا«،  بأزمــة  المقترنة  الجمعية 
من  األزمة  من  الخروج  البحث عن سبل  كان 
أبرزطموحها، معتبرا أن االنفتاح على الجميع 
الشراكات  تفعيل  خالل  من  الجهود  وتوحيد 

والتعاون هوأنسب الحلول.
السيد  كلمة  بإلقاء  الفعاليات  استمرت 
فيها  طرح  للشركة،  التجاري  المدير  المختار، 
خط  منتوجاتها،  الشركة،  عن  شاملة  نظرة 
السيـد  كلمة  عن  فضال  وشركائها،  إنتاجها 
عبد الحق بخات، مديرجريدتي طنجة والشمال،  

النوعية  للبادرة  تهنئته  عن  خاللها  من  عبر 
من  وجيز  ظرف  في  استطاعت  التي  للجمعية 
المهنــة  لهــذه  االعتبار  تعيد  أن  تأسيسها 
خالل  من  تستحقها  التي  مكانتها  وتعطيها 
للمستقبل،  واستعدادها  الشمل  لهذا  جمعها 
كما أعرب عن افتخاره واعتزازه بممارسة هذه 

المهنة،  منذ سبعينيات القرن الماضي. 
اتفاقية  لتوقيع  مناسبة  اللقاء  كان  وقد 
فنـــون  مهنيــي  جمعية  بين  أبرمت  شراكة 
الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة  بجهة  الطباعة 
التابعة   »Neolt Graf وشركة »نيولت كراف 

.»ARKEOS لمجموعة »أركيوس
التكريمــي  الحفل  انطلق  الختام،  وقبل 
عرفانا  الطباعــة،  فنون  حرفيي  قدماء  لفائدة 
المتفانـي  وعطائهــم  لمجهوداتهم  وتقديرا 
لهذه المهنة النبيلة وقد شمل التكريم بعضا 
الراحل  كاإلسباني  التارخييـــن،  الرمـــوز  من 
 José Sanchez« غايارولو  سانشيز  خوسي 
البغيــــل،  القــادر  عبد  الراحل   ،»Gallarolo
أحمد  الحاج  الراحــل  »إيــروال«  السيد  تلميذ 
للالفتات  الروحــي  األب  الفياللي،  العربــي 
الطيب  الحاج  الراحل  اليدوية،  اإلشهارية 
الشويخ )تطوان( باإلضافة إلى مجموعــة من 

بخــات،  الحق  عبــد  رأسهــم  على  المهنيين 
الشهيرة  والدولية،  المغربية  المطابع  مقتني 
بطنجة، مصطفى أشرقــي، محمد السباب، عبد 
عبد  الراحل  طنجة(  )جريدة  المسفيوي  القادر 
اهلل الالهالل )تطوان( ، محمد البعقيلي )مطبعة 
طنجــة(  عبد المجيـــــد العروســي )مؤسسة 
ألطوبريس ـ طنجــــة( لحسن الصروخ، الراحل 
كرافيكاس  )مطبعة  شريفة  بن  الحميد  عبد 
نورطي(، عبد الرؤوف الصنهاجــي، عبد اللطيف 
تطـــوان(  ـ  القـــدس  )مطــبـعــــة  الحــــداد 
عبد اللطيـف العابــدي )القصر الكبير( المفضل 
إفزارن  أحمــد  ليـــمـوري،  محمـــد  دكــون، 

وغيرهم.
وفي الختام، أقيم حفل موسيقي أندلسي 
»زرياب«  وبنات  أبناء  فرقة  بتنشيطه  قامت 
استحسن  حيث  شــاي،  استراحــة  مع  بطنجة 
خاصة  الطيبة،  المبادرة  هــذه  الحاضرون 
الجهود الالفتة لهذه الجمعية، الحديثة العهد 
الشؤون  خدمة  عاتقها  على  وضعت  التي 
مع  بالتعاون  للمهنيين،  المستجدة  والقضايا 

الشركاء والمعنيين.

أمل عكاشة

عرفان وتكرمي ملهنيي فنون الطباعة
بجهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

ت : حمودة
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

اإلنسان  يقف  حين  الشعبي  المثل  يقول  تضحك«  الهم   »كثرة 
الضحك  على  سوى  يقوى  فال  المصادفة،  الهموم  مواجهة  عن  عاجزا 
»المرير« المؤلم.  هذا المثل المغربي األصيل  يجد مدلوله كامال في 
البالوى  ولعلها  أكثر  يضحك«  ما  البلية  »ومن  المأثور،  العربي  القول 

والنـوازل  شـرًأ  وإيالمًا ! 
يثير  بما  »الناطق«  الوزير  سعادة  على  المثل  هذا  ينطبق  ولربما 
العجب، حيث إنه لشرح قرار الحكومة بشأن نظام التعاقد السيء الذكر، 
للصحافييـن »المتلهفيــن« على »سكوبـــات« الحكومــة، رفع يديـــه 
وفتحهما 180 درجة، وقال ومالمحه تثير إلى جدية أقواله »إن النظام 
األساسي  للمتعاقدين،....«  وفكر قليال، ومالمح الجدية مرسومة على 
محياه الكريم:  »نظام التعاقد.... ماشي قانون.... ماشي قرار... ماشي 

مرسوم« !! 
وصمت قليال،  الشك وهو يبحث عن وصف دقيق لهذا المولود الذي 
جاء ليبعثر أوراق الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويخلق »متاعب«   أمام 

الدولة .  
 ماشي !  

فما هو إذا هذا النظام ؟ 
»التعليم«  وزارتي،  قــرار  بين  مجرد  »الكفاءات«،  إنه  وزير  يقول 

و»المالية«. 
ولعله »اجتهاد حكومي« »استثنائي« بكل المقاييس، لسدّ الخصاص 
الحاصل في أعداد األستاذات واألساتذة، المربيات والمربين، اتخذ على 
فيما  الدستور  ومنطوق  العمومية   الوظيفة  قانون  هامش  على  عجل، 

يخص تكافؤ الفرض  والمساواة في الحقوق والواجبات....  
االتفــاق   الوزيــر  إلى  األقل،  إشارة  على  فهمنـا،  نحـن،  هكذا 
ويسر  واالعتقاالت  واآلالم  واالحتجاجات  الغضب  من  الكثير  أثار  الذي 
فرص استعمال »الهراوات« أمام المتخصصين في »فضّ« التجمعات 
الشعبية، بالطرق »السلمية« المعهودة في دول الحق والقانون والحرية 
والعدالة االجتماعية. إلى آخر ما جاء في شرح »موطأ« البرنامج الحكومي  

وقانون المالية للسنة القادمة إن شاء اهلل..  
وزارتين،  بين  »اتفاق«  بمجرد  يتعلق  األمر  دام  ما  أنه  نفهم  ولم 
واإلتفاق »ماشي« و»ماشي« و»ماشي« . إنه في غالب األحيان »تراض 
مألوفة،  غير  او  معلنة   غير  يكون  بطريقة  أن  يمكن  طرفين«  بين 
»طرفي  إال  يلزم  ال  الذي  القـــرار  هذا  أن  إال  فعــال،   حصـل  ما  ولعله 
تم  التي  الطريقــة  بنفس  اإللغاء،  على قرار  يستعصي  االتفـــاق«  ال 

بموجبها  وضعه وإقراره ..... !  
رواتب  أن  دام  بالمرة،  ما  مطروح  غير  فإنه  المالية،  مشكل  أما 
الميزانية  والتعليم  من  التربية  وزارة  رصيد  من  »تخرج«  المتعاقدين 

العامة للدولة، يعني من الخزينة العامة. وإاّل، فما المشكل؟ 
وهكذا تتم »مصالحة« وزارة التربية والتعليم مع كافة أطرها، بعد 
رئيس  تمناه  السياسي  كما  العمل  في  الثقة  وتعود  »التعاقد«،  إلغاء 
الحكومة، ويتم وضع  حدّ لـ »قرار« غير شرعي  اتخذ ، كما يظهر، من 
»الترقيع«  آثار  إتالف  في  واضعيه  لم  يتوفقوا  أن  إال  »الترقيع«  باب 

و»الغرزة«، وكان ما كان !....   
من  عريضة  فئات  أجمعت  الذي  »الثالثين«  مشكل  أمامنا  ويبقى 
اعتباره »مجحفا«  في حق مئات اآلالف من »المعطلين،  الشعب،  على 
بناتهم  حصول  أسرهم  في  آلمال  ومخيبا  الشعب  وبنات  أبناء  من 
وأبنائهم على »حقهم«  في الشغل، وهم المؤهلون لذلك علما وكفاءة.  

كل  آلمال  مخيبا   »الثالثين«، جاء  في  »التسقيف«  قرار  أن  كما 
التي تسيء  الداخلية  النزاعات  القضاء على مواطن  إلى  الذين يسعون 
إشعاعه  ودخيرته،  وسرّ  هوكنزه  الذي  واستقراره  البلد  سمعة  إلى 
»التسقيف«  قرار  بأن  يؤمنون  الذين  العالم،  أولئك  وفي  محيطه  في 
توافقيـا،  وليس  شعبيا، سياسيا،  »وطنيا«،  يكون  يجب أن  كان 
كما يعتقد  أوخاضعا،  الواضح،  اللفظي  من »التحدي«  وبنوع  مفروضا، 
الكثيرون، لــ»حسابات« رأسمالية، تنبني على منطق »الربح والخسارة« 
مجال  البشرية،  وفي  بالموارد  األمر  يتعلق  حين  حتى  االستثمار،  في 

يعتبر قمة في بناء هرم الدولة حاضرا ومستقبال. 

ومن البلّية ما ُي�شحك !

األمريكيــة  المفــوضيــة  مديــرة  السيــدة  قــامــت 
 Mme Jennifer جينيفـــر السيــدة  بطنجــة  المقيمــة 
Rasamimanana بزيارة مجاملة وعمل إلى مقر جمعية 
رنشهاوسن صباح يوم األربعاء 30 نوفمبر 2021 بصحبة 
اعتماد بوزيان حيث كان في استقبالهما  السيدة  نائبتها 
ورئيس  المريني  اجناح  محمد  رنشهاوسن  جمعية  رئيس 
الجمعبة  وأعضاء  والتربية  للقراءة  قطيوط  عين  جمعية 
في  التشاور  بشأن  الشراكة   تعزيز  اجل  من  وشركائهما 
والتنمية  التواصل  جسور  بناء  تهم  التي  القضايا  مختلف 
استحضار  تم  اللقاء  هذا  أثناء  طنجة  مدينة  في  الثقافية 
مكوناته  بكل  والمعماري...  الثقافي  وتراثها  طنجة  تاريخ 
وبتعدده اللغوي واإلبداعي والحضاري والعمل على إبــراز 
ساهم  ثقافي  كفاعل  طنجة  لمدينة  الحقيقية  الهويـــة 
على  والفكر  والفن  بالثقافة  النهوض  في  إيجابي  بشكل 
من  به  تتميز  وما  والدولي،  والوطني  المحلي  المستوى 
قيم التسامح واالنفتاح على اآلخر والعالم، وتفعيل دورها 
الثقافة  مكانة  من  الرفع  في  ساهم  ثقافي  إشعاع  في 
البحر  حوض  مدن  أقدم  من  تعد  مدينة  في  والمثقفين 
من  وكان  المغرب.  في  مدينة  وأقدم  المتوسط  األبيض 
بين الحضور البروفسور الدكتور اليمالحي الوزاني العميد 
السابق بكلية اآلداب بمرتيل الذي ركز على أهمية الرفع 
من مكانة الثقافة كمكون أساسي في حياة اإلنسان وكحق 
من حقوقه األساسية كي تلعب دورها في التنمية البشرية 
واالنتماء  واالنفتاح  والتعايش   التسامح  قيم  ترسيخ  وفي 

للهوية المحلية والوطنية. 

وانضاف لالئحة  المتدخلين الدكتور العياشي الحبوش 
الذي ركز  و  أستاذ األدب اإلنجليزي بكلية اآلداب بمرتيل 
في  ومثقفيها  المدينــة  نخب  إشراك  أهمية  على  بدوره 
حاضره  وحول  لمدينتهم  الثقافي  الماضي  حول  الحوار 
مع  والشراكة  التعاون  عالقــات  وتنميـة  لخلق  ومستقبله 
مختلف الفعاليات والمؤسسات ومنها المفوضية األمريكية 
التي يمكن أن تساهم في تفعيل  المحلي  المستوى  على 

الحركة الثقافية والفنية واألدبية لمدينة طنجة. 
وأكدت األستاذة الزهرة الحميمدي رئيسة جمعية بيت 
المبدع على ضرورة ربط جسور التواصل مع مختلف أجيال 
الثقافة والمثقفين والمساهمة كقوة اقتراحية في التنمية 

الثقافية للمدينة ونواحيها. 
الطاقات  مختلف  بجمــع  التوافــق  تم  الختـام  وفي 
والكفاءات الفكرية والثقافية والفنية واإلبداعية بالمدينة 
من أجل تفعيل دور المدينة في إشعاع ثقافي يساهم في 
من  تعد  مدينة  في  والمثقفين  الثقافة  مكانة  من  الرفع 
أقدم مدن حوض البحر األبيض المتوسط وأقدم مدينة 

في المغرب. 
الشراكة  أهمية  الزيارة فرصة إلبراز  لقد شكلت هذه 
وجمعيـــة  بطنجة  األمريكيــة  المفوضيـــة  بين  الثنائية 
أجل  من  قادمـــة  جلسة  خالل  سيما من  ال  رنشهاوسن، 
خصوصا  المجاالت  مختلف  في  مشتركة  مشاريع  إطالق 
والمرأة  الشبابية  الطاقات  في  باالستثمار  يتعلق  ما  في 
األنشطة  من  ذلك  وغير  والرســـم  والقـــراءة  والطفولة 

الثقافية والتربوية والتثقيفية.

اأن�شطة مكثفة لتعزيز ال�شراكة بني املفو�شية الأمريكية 
وجمعية رن�شهاو�شن

عقد العزم على تنظيم الدورة السابعة 
والموانئ  للمدن  العالمي  للمؤتمر  عشر 
بمدينة طنجة، خالل الفترة ما بين 11 و13 
دورة  آخر  منذ  له  استئنافا  القادم،  ماي  من 
تأجيل  تم  بعدما   ،2018 في  كبيك  بمدينة 

موعده في 2020.
لتقييـم  مناسبــة  المؤتمر،  هذا  ويعد 
التحديات التي يتعين رفعها من طرف المدن 
وتعزيز  الخبرات  لتبادل  وفرصة  المينائية 
الشراكات بين أعضاء الشبكة العالمية للمدن 
المينائية المنظمة للمؤتمر، إذ يجتمع كافة 
أجـل  من  والخـواص،  العموميين  الفاعلين، 

تطوير المدن المينائية.
منذ  المؤسسة  المنظمة،  هذه  وتروم 
»لوهافر«  في  مقرها  يتواجد  والتي   1988
الفرنسية، تعزيز تنمية المدن المينائية، من 
خالل تحسين الحوار وتحقيق تبادل الخبرات 

بين المدن والموانئ العالمية.
وتعتبر مدينة طنجة في أتم االستعداد 

خاصـة  التظاهرات،  هـذه  مثــل  الستضافة 
عالية  بمواصفات  دولي  ميناء  على  لتوفرها 
فضال  الترفيهي،  مينائها  إلى  إضافة  الدقة، 

المتعددة ذات  التحتية ومرافقها  عن بنيتها 
الصيت العالمي.

أمال ع.

طنجـة ت�شتعـد ل�شت�شافـة املوؤمتر العاملـي
للمـدن  واملوانــئ
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 مروٌر موّفٌق لرئي�س احلكومة  بالربملان يف اأول جل�شات 
امل�شاءلة ال�شهرية  

أمام  أخنـــوش،  عزيــز  الحكومـــة  رئيس  مثوُل 
البرلمان في أولى جلسات المساءلة الشهرية، اإلثنين 
باستثناء بعض تدخالت  الماضي، مرّ دون مشاكل، 
شكليـة،   جوانـب   على  انصبت  التي  المعارضة 
األشغال  مجرى  على  تؤثر  لم  شخصية،  وتقديرات 
خالل هذه الجلسة، خالفا لما كان يجري في السابق. 
جملة  األمة،  نواب  أمــام  استعــرض  أخنــوش 
أيامها  خالل  الحكومة  اتخذتهـا  التي  القرارات  من 
األولى وقبل الوصول  إلى نهايــة  »فترة التسامح« 
أن  إال  األولى.  يوم  المائة  في  عالميا،  عليها  المتفق 
المغاربة وتحت ضغط »األحداث« المتتالية، اجتماعيا 
والتنديد  االنتقاد   ، زمن  الزمن  وسياسيا، استعجلوا 
واالحتجــاج، ما دفــع أخنـــوش إلى  التنبيـه إلى أنه 

ال يمكن محاسبة حكومة عمرها 47 يوما !.....   
قضايا ذات حساسية كبرى 

وال شك أن رئيس الحكومة كان يشعربحساسية 
القضايا  أهم  يستعرض  وهو  وزمانا   مكانا  الظرف، 
فعل  ردود  ويتوقع  عليها،   الحكومة  تشتغل  التي 
والحكومة   خاصة  إيجابا،  أو  سلبا  إزاءها،   النواب 
تواجه قضايا ذات حساسية بليغة،  بالنسبة لغالبية 
المتعاقدين«،  و«األساتذة   ، كالغالء  المواطنين، 
المترسب  والفقر،  سواء  العمومية،   الصحة  ومآسي 
عن الجائحة أو عن فشل الحكومات السابقة فيتصور 
مشاريع تنمية مناسبة و فعالة ، ومآسي العالم القروي 
الذي نسمع عن تخصيص المليارات لفك العزلة عنه 
يشكو  أنه  والحال  العمومية   الخدمات  من  وتقريبه 
من العزلة والفيضانات والقناطر »المثقوبة«  وأخطار 
أمنية   حقيقية وأخيرا، قرار الحكومة بإقصاء من كان 
التكوين  أسالك   ولوج  من  سنة،   30 فوق  سنهم 

والتوظيف في التعليم العمومي.  
يتحمـــل  أنه  أخنـوش  أكد  الخصـوص،  وبهذا 
وزير  اتخــذه  الذي  القــرار  في  كاملة  المسؤولية 
التعليم، مبرزا أن الحكومة تهدف من هذا القرار إلى 
البعيد،  المدى  على  األساتذة  تكوين  في  االستثمار 
الورش ركيزة أساسية  باعتبار هذا  لتعزيز كفاءتهم، 

من ركائز اإلصالح التربوي”.  
كما أوضح في هذا الصدد أن تفعيل هذا التوجه 
سيتم من خالل تعزيز التكوين األساسي والمستمر 
للفاعلين التربويين، التي رصد لها غالف مالي يقدر 
سيتم  كما  2022؛  سنة  برسم  درهم  مليون  بـ500 
تخصيص 400 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية 

والتجهيزات. 

قرارات مجحفة ولكن ضرورية 
ما معناه أن الحكومة لن تتردد إذا تطلب األمر 
اتخاذ بعض القرارات  التي قد تبدو  مجحفة، بالمنطق 
»قرارات  العمـق،  في  لكنهــا،  الضيـــق،  السياسي 
ضرورية«  لتنزيل مشروع »الدولة االجتماعية«  كما 
يطمح إليها الجميع، بقول الرئيس الذي أكد أن  غاية 
الحكومة الرفع من جودة تكوين األساتذة وتحسين 
الحكومة تهدف من   ” أن  مبرزا   ، اشتغالهم،  ظروف 
على  األساتذة  تكوين  في  االستثمار  إلى  القرار  هذا 
المدى البعيد، لتعزيز كفاءتهم، باعتبار أن ذلك يعتبر 

ركيزة أساسية من ركائز اإلصالح التربوي.  
ولعل أهم ركائز  برنامج حكومة عزيز أخنوش، 
تصبح  أن  كادت  التي  االجتماعية«  الدولة   « تحقيق 
لتأسيسها   يسعى  التي  الجديدة«  »المرحلة  شعار 

خالل السنوات الخمس المقبلة.  
ركائز الدولة االجتماعية 

وفي هذا الصدد ذكر رئيس الحكومة بمجموعة 
من  اإلطار،  هذا  في  تندرج  التي  والمشاريع  البرامج 
وتوسيع  عائلية،   وتعويضات   اجتماعية،  حماية 
الناشطين  لكافة  التقاعد  أنظمة  في  االنخراط 
والتعويض عن فقدان  العائلية  التعويضات  وتعميم 
مجهود    إلى  إضافة   ،2025 سنة  بحلول  الشغل، 
استثنائي للتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة  والرفع 
المبادرة  أن  موضحا  والتعليم،  الصحة  أداء  من 
الوطنية للتنمية االجتماعية كانت أهم ركائز الدولة 
الفوارق  تقليص  برنامج  إلى  إضافة  االجتماعية 
المجالية واالجتماعية ونظام المساعدة الطبية بغاية 
محاربة الفقر والهشاشة. كما ستعمل الحكومة على 
إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي، تحد 
من اإلنفاق المباشر للمرضى، على الخدمات الصحية، 
وتمكن  المحدود،  الدخل  لذوي  بالنسبة  خصوصا  
خصص  كما  مريض،  كل  لمسار  الدقيق  التتبع  من 
تقدر  ميزانية   2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع 
االستشفائية  البنيات  لتأهيل  درهم    مليارات  بستة 
 2.7 زيادة قدرها  وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل 

مليارات درهم.  
أن  السياق  نفس  في  أخنوش  عزيز  وأعلن 
الشغل  مناصب  من  عدد  أكبر  ستخصص  الحكومة 
األساتذة  لتوظيف    2022 ميزانية  في  المتوفرة 
في  المغرب  سياسات  في  سابقة  وهي   . واألطباء 
أهم  بين  من  أن  معتبرا   العمومي،  التوظيف  مجال 
االستشفائي  المركز  إطالق  المبرمجة،  المشاريع  

الجامعي الجديد ابن سينا، الذي سيخصص له مليار 
و100 مليون درهم، وتأهيل 1500 مؤسسة للرعاية 
الصحية األولية باعتمادات تقدر بـ500 مليون درهم، 
ومواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا 

وإقليميا من خالل رصد 600 مليون”.  
تفاعل، جرأة ، شجاعة 

االجتماعية،  والمشاريع  البرامج  مختلف  وإلنزال 
ستعتمد   أخنـوش،  السيد  يقـــول  الحكومةـ  فإن 
اإلنجاز  في  والجـــرأة  التفاعـــل  عمادها  منهجية 
والشجاعة في اتخاذ  القرار ، مشيرا  إلى أن  مفهوم 
في  ترفـــع  شعـــارات  ليس  االجتماعيــة«  »الدولة 
وأخيرا  »قراراتٌ  أوال  بل هي   ، االنتخابية  المحطات 
الحكومة في  تتردد  وأفعاٌل  تتطلب إصالحات«  لن 
»فارقة  جديدة  لمرحلة  التأسيس   أجل  من  اتخاذها 
في تاريخ المغرب« مبرزا أن “إعادة الثقة في العمل 
السياسي تقوم على تقديم خيارات وبرامج اجتماعية 

واقعية ذات مصداقية تعالج األولويات الحقيقية.  
في ظل دولة الحق والقانون   والحريات 

والعدالة االجتماعية   
تصريحات  تثيره  قـــد  ما  على  ضمنيـــا  وجوابا 
من  المواطنين،  وعموم  المعارضة   لدى   أخنوش 
تحقيق  عن  األحرار  حزب  عجز  بخصوص  تساؤالت  
مشاركته  خالل  ومشاريع  برامج  من  اليوم  يعلنه  ما 
»إننا   الحكومة  رئيس  قال  السابقة،   الحكومات  في 
نملك اليوم الشرعية الدستورية والسياسية إلنجاز ما 
عجزنا عنه خالل مشاركتنا في الحكومات السابقة«.  
وأضاف أن »الحكومة تدرك حجم االنتظارات الشعبية 
توفير  إلى  وتطمح  التحديات  لطبيعة  ومستوعبة 
أفضل   لبناء مستقبل  الفرصة لكل مغربي ومغربية  
والعدالة  والحريات  والقانون  الحق  دولة  ظل  في 
لن  بأنها  تؤمن  الحالية  الحكومة  ألن  االجتماعية  
إبداع  الواقع بل حكومة  تكون حكومة »تدبير أألمر 

الحلول«.  
برنامجها  ألن  خيرا  متفائلة  الحكومة  أن   وزاد 
»متكامٌل« اقتصاديا واجتماعيا  األمر الذي يمكن من 
بلوغ األهداف المسطرة  على مستوى إحداث فرص 
والرهانات   التحديات  من  بالرغم  للشباب   الشغل 

التي تطرحها قضية تعزيز الدولة االجتماعية.  
»تسونامي« المليارات 

ميزانيـــة  في  المسجلــة  المشاريع  أن  حقيقة 
ومعارضة،  مساندة  الجميع،  أبهرت  المقبلة  السنة 

أتعبت  لقضايا  محتملة  حلول  من  حملت  بما 
أيضا  »فاجأتهم«  ولكنها  بها،  المطالبُة  المواطنين 
كالمائدة  نزلت  التي  المليــارات  »تسونامـــي«  بــ 
»التوراتية«، بين عشية وضحاها، بينما األمر يتعلق 
ولكنها  سعيـــدة،  تكون  أن  نرجو  سنة  بميزانية 
مرتبطة باألمطار واإلنتاج الفالحي، وتقلبات األوضاع 
المحروقات  أسواق  واضطراب  العالمية   االقتصادية 

والمواد األولية. 
كما  المقبلة،  السنة  لمنجزات  الوردية  الصيغة 
نتصورها اليوم، أنستنا ما نجحوا في إقناعنا به خالل 
على  كانت  العامة  الخزينة  أن  من  السابقة،  الوالية 
كثيرا  اقتربت  المغرب  مديونة  وأن  اإلفالس،  وشك 
من الخطوط الحمراء، واننا مهددون  من طرف البنك 
الدولي ببرنامج »تقويم هيكلي«  جديد، كذاك الذي 

فرض علينا أيام الراحل الحسن الثاني رحمه اهلل. 
تواصل، تشارك، تفاهم، حوار، إقناع 

مفاتيح النجاح 
التي  التحدي  نبرة  في  تجلت  أخـــرى  مالحظة 
طبعت بعض فقــرات عرض رئيس الحكومــة  وفي 
»مزعجة«  كانــت  والتي  الوزراء،  بعض  تصريحات 
المبالغ  اإلصرارُ  ذاك  للجميـــع،  بالنسبة  ما،  حدّا 
اتخـــاذ   على   »مصممة«  الحكومــة  أن  على  فيـــه 
تملك  ألنهـــا  ومؤلمـــة،  بل  »مجحفــة«  قرارات 
سواء  لتتصرف  والدستورية«  السياسية  »الشرعية 
قضية  أو  سنة«  »الثالثين  »معضلـــة«  يخص  فيما 
الحريات  قضايا   أو  »المقصيين«،  أو  »المتعاقدين« 
قوبل  التي  العنيفة  األمنية   والمواجهات  العامة، 
السلمي، من طرف  التظاهر  بحرية  المطالبون   بها 
الكبرى  المدن  شوارع  أهم  في  العمومية  القوات 
المرحلة  »منغصات«  من  ذلك  غيــر  إلى  بالبالد،  
الجديدة التي تؤمن الحكومة بأنها قادرة على إعادة 
أيضا،  على  قادرة  وأنها  السياسي   العمل  الثقة في 
توفير الفرصة للمغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل 
الذي  المستقبل  ذلك  والقانون.  الحق  دولة  في ظل 
والتشارك    التواصل  دائرة   في  إال  بناؤه  يمكن  ال 
الحوار  طريق   عن  والتفاهم  الشعبـ،  مع  والتقارب  
بهذا  مقتنع  الحكومة  رئيس  أن  والشك  واإلقناع. 
البرنامج  في  أساسية  ركيزة  كان  وأنه   سيما  األمر 
االنتخابي لحزب التجمع الوطني لألحرار  الذي يقود 
له  نتمنى  الذي  الحالي  الثالثي  »التحالف«  حكومة 

كامل التوفيق والنجاح. 
عزيز كنوني 



6

4187 • ال�شبـت  04 دي�شمبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

»احلملة الوطنية لوقف العنف �شد الن�شاء والفتيات« 
 تركز على النا�شئة باملوؤ�ش�شات التعليمية والرتبوية

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

�للفظ �ملفيد

ونقاشات  لتجاذبات  بالمغرب مسألة وموضوعا  التعليم  لقد كان 
حادة بين مختلف وجهات النظر التي تمثل أطيافا اجتماعية متعددة، 
بزنطية،  نقاشات  مجرد  سوى  تكن  لم  األمر،  واقع  في  كانت،  لكنها 
إذ أنها  لم تنتج في النهاية رؤية متكاملة ومنسجمة حول المسألة 
والكفاءات  الوسائل  إلنتاج  عليه  التعويل  يمكن  ونموذجا  التعليمية 
حالة  نحو  الشامل  التخلف  حالة  من  المغرب  بنقل  الكفيلة  العلمية 

التحديث والعصرنة والتطور. 
طوال العقود المديدة التي أعقبت حصول المغرب على استقالله، 
تحظى  بطريقة  القول  فيها  يُحسم  لم  قضية  التعليم  مسألة  ظلت 
بقبول األغلبية، ألن سلطة التقرير في الموضوع ارتبطت على الدوام 
بالسلطة السياسية في المركز، ودون توسيع دائرة النقاش بشأنه بين 
الحسنة،  المشورة  وإبداء  لإلفتاء  والمؤهلة  الحقيقية  العالمة  النخب 
ونتيجة ذلك انحسرت النقاشات التي طبعت الفترات األولى الستقالل 
المغرب في مواضيع تكتسي طابع العمومية والتجريد، وتغلب عليها 
بتطوير  الكفيلة  والعملية  الفعلية  البرامج  بدل  الطنانة  الشعارات 
الحسن  الراحل   الملك  أعلن  السبب،  التعليم وتثمين جودته، ولهذا 
خاصة  لجنة   « مخرجات  على  علق  حينما  جرأة  بكل  موقفه  الثاني 
بالتعليم« بالرفض التام معتبرا أنها مازالت » تفكر بعقلية الماضي 
فيما يخص مواضيع مثل المغربة والتعريب والتوحيد«، كما »انتقد 

ازدواجيتها إزاء موقفها من التعليم الخاص  واالزدواجية اللغوية«. 
من  دول  مع  فيها  يشترك  التي  بالمغرب،  التعليم  إشكالية  إن 
نفس الطينة، ال تحل بإجراءات تكتيكية وتدابير انفرادية، بل ال بد، في 
المقام األول، من توفير مرجعية فلسفية تشكل أساسا نظريا عميقا 
رافعة  ليكون  التعليم  تطوير  على  قادرة  برامج  ينتج  أن  باستطاعته 

حقيقية للتنمية، وهي، في هذه الحالة، ضالة الجميع.
التعليم  وواقع  حالة  أسئلة  الئحة  ضمن  المركزي،  السؤال  إن 
بالمغرب، يجب أن ينصب منذ البداية على الغرض األساسي المتوخى 
بلوغه أصال من التعليم، فنجاعة التعليم ومردوديته ال تقاس بالنظرة 
له، بل من خالل تحقيق   المرصودة  المالية  الكمية لألشياء والمبالغ 
التناسب الفعلي  بين الوسيلة )التعليم( و الهدف )الغرض(، وفي هذا 
التعليم  غاية  مصري،  كاتب  وهو  الحسن،  أبو  جمال  يلخص  السياق 

والغرض منه في اعتباره »تدريبا لإلنسان على الحياة«.
انطالقا من هذا التصور البسيط، والعميق في نفس اآلن، يمكن 
الدولة  التي خصصتها  المالية  الموارد  والتساؤل حول حجم  التعليق 
المغربية لإلنفاق على التعليم، ) ارتفعت من 24.8  مٌليار درهم سنة 
كانت هذه  إذا  وما   )2011 درهم سنة  مٌليار   62 من  أكثر  إلى   2001
البنيوية  اإلشكاالت  معالجة  في  وُفِّقت  قد  العمومية  االستثمارات 

للمسألة التعليمية بالمغرب أم أنها كانت مجرد نفخ في الرماد؟
تاريخ  منذ  المغرب،  على  المتعاقبة  الحكومات  انخرطت  لقد 
التعليم،  الناس هذا،  في عدة محاوالت إلصالح  االستقالل وإلى يوم 
محاوالت تراوحت بين أسلوب يعتمد المخططات الثالثية والخماسية 
اللجان  عمل  على  يستند  أسلوب  وبين  االستعجالية،  والمخططات 
الوطنية والملكية  وعقد المناظرات، لكن هذه المحاوالت ظلت، رغم 
بشأن  أنفقت  فقد  جدوى،  ذات  وغير  عقيمة  مبادرات  الوقت،   مرور 
مالية  اعتمادات  الواقع  أرض  على  تنفيذها  وكذا  وإعدادها  صياغتها 
كبرى، وفي المقابل لم تحقق تلك »المحاوالت« أي تطوير نوعي لواقع 
في  الكاذبة  و  المزعومة  اإلصالحات  استمرت  بل   بالمغرب،  التعليم 

استنزاف االعتمادات دون طائل.
في  بنموسى  شكيب  أصدرها  التي  الوزيرية  القرارت  نالت  لقد 
الفترة األخيرة موجة من االنتقاد والرفض من قبل جماعات مختلفة، 
وفسرت مضمونها تفسيرات متنوعة يصب جميعها في مصب التأويل 
البرهان، وهو ما يعتبر نتاجا مباشرا  السياسي واالنحراف عن طريق 
لفشل النظام التعليمي المغربي في تحقيق الهدف األسمى وهو  إنتاج 

»اإلنسان المُدَرّب على الحياة« !

التعليم و »الإن�شان 
املَُدّرب على احلياة« !

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

ضد  العنــف  على  للقضاء  العالمــي  اليوم  مع  بالتزامن 
واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزارة  تطلق  المرأة، 
الحملة الوطنية التاسعة عشر )19( لوقف العنـــف ضد النساء 
والفتيات، في الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 10 من دجنبر 
الحالي، لتسليط الضوء على موضوع »التحسيس في الوسط 

المدرسي حول محاربة العنف ضد النساء والفتيات«.
التضامن  وزيرة  ترأست عواطف حيار،  المناسبة،  وبهذه 
واإلدماج االجتماعي واألسرة، يوم الخميس 25 نونبر، أشغال 
العلوم  بكلية  التحسيسية  الحملة  إلطالق  الوطنية  الندوة 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكدال بالرباط.
سفــراء  والطلبــة  الطالبات  جعل  الحملة  هذه  وتروم 
على  مرتكزة  اآلخر،  واحترام  المساواة  قيم  مشعل  وحاملي 

األساسية  النواة  باعتبارها  والتربوية  التعليمية  المؤسسات 
أشكال  لكافة  والمناهضة  المواطنة  السلوكيات  الكتساب 
المدرسة  على  االنفتــــاح  تكريس  إلى  تهدف  كما  العنف، 
حول  الجماعي  الوعي  إذكاء  أجل  من  وإشراكهما  والجامعة 

محاربة العنف الممارس ضد المرأة والفتاة.
وتعرف الحملة التاسعة عشر، دعما من السفارة الكندية 
بالمغرب وكذا صندوق األمم المتحدة للسكان، كما ستشهد 
في  فاعلين  وممثلي  والوزراء  الوزيرات  من  ثلة  مشاركة 
في  فاعلة  وجمعيات  وطنية  ومؤسسات  حكومية  قطاعات 
الميدان، فضال عن إشراك الطلبة في مختلف أطوار األنشطة 

المبرمجة بالمؤسسات التعليمية.
أ.ع
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مكتوين  بها  لهم  القبل  اجتماعية  يكابدون ظروفا  مواطنون 
بلهيب زيادات اليتوقف نزيفها حتى بعد تعيين الحكومة الجديدة 
واسعة  اجتماعية  وفئات  خانقة  بطالة  أزمة  من  يعاني  وشباب  !؟ 
على  مفتوحة  وبطالة  وفقر  وتهميش  حرمان  وطأة  تحت  تئن 
الريع  فإن  فرادى،  التأتي  المصائب  كانت  وإذا  االحتماالت..!  كل 
أركان  ويقوض  المجتمع  ينخر جسم  مازال  واالقتصادي  السياسي 
االستقرار  زعزعة  في  ويسهم  التنمية  جهود  ويعرقل  المؤسسات 
المال  من  نغدق  هكذا  االجتماعي،  والتكافل  والتآزر  السياسي! 
العام على وزراء سابقين انتهت خدماتهم  منذ مايزيد عن أربعة 
عقود من الزمن!؟ فيما التزال أوسع الفئات االجتماعية تتطلع إلى 

تحسين أوضاعها وأحوالها المعيشية المغيبة!
ونذكر أنه من بين أبرز انتظارات المواطن أن تعمل الحكومة 
الخطيرة  اآلفة  لهذه  التصدي  على  ومسؤولية  بحزم  الجديدة 
الحكومة  تتوفر  استفحالها.. هل  الحد من  أو  واستئصال جذورها 
الفساد  على  القضاء  نحو  سياسية  وشجاعة  إرادة  على  الحالية 
والمفسدين؟ أجزم يقينا ال.. تتأسس هذه القناعة بكون الحكومة 
لن تذهب بعيدا في فتح ملف الفساد والمفسدين، مبادرتها األخيرة 
سحب  خطواتها  أولى  ضمن  قررت  حينما  متوقعة  تكن  لم  التي 
قانون  يتضمن مادة حول تجريم اإلثراء »الكسب« غير المشروع 
التشريعية..!  المؤسسة  داخل  الجدل  من  الكثير  أثارت  والتي 
شموليته،  في  القانون  مناقشة  بضرورة  الخطوة  بررت  الحكومة 
على  بنكيران  اإلله  عبد  حكومة  أحالته  الذي  القانون  نفس  وهو 

المؤسسة التشريعية في 24 يونيو 2016..
نعود إلتمام الحديث عن الريع السياسي كمظهر من مظاهر 
الفساد الذي اليمكن استئصاله إال إذا توفرت اإلرادة وحسن النية 
حقيقة  لفهم  الفساد..!  تجد  وجهك  وليت  الجميع..أينما  وتعبئة 
األمر  تعلق  وسواء  الحكومة،   عن  اللثام  نميط  دعونا  مايجري 
المعارضة،  في  تتموقع  التي  أو  الحالي  الحكومي  التحالف  بأحزاب 
فإن مبدأ المصلحة الشخصية في إطار منطق الغنيمة أو الوزيعة 
هو الذي يسيطر على كل األحزاب المغربية دون استثناء، فالغنيمة 
والريع وجهان لعملة واحدة! وال أذيع سرا إن قلت لكم أن اإلشكالية 
في هذه النازلة تكمن في كون بعض قياديي األحزاب السياسية 
تغدق  فالدولة    واحد!..  آن  في  والغنيمة  الريع  من  يستفيدون 
والمنافع  الغنيمة  يوزعون  أو  أنفسهم  على  يغدقون  وهم  عليهم 
توزيع  الدولة في  تعتمدها  التي  الطريقة  بينهم سيرا على نفس 
الريع.. في المحصلة هو نسخة مصغرة للريع السياسي ليس إال..! 
ومن المفارقات الغريبة أن األحزاب السياسية مافتئت تنتقد الدولة 
تتحدث  التي  والغنيمة  األوجه  المتعدد  الريع  لمظاهر  بتشجيعها 
عنها األحزاب كانت دائما حاضرة في أدبياتهم توزع بالتوافق بين 
القياديين في الحزب ولفائدة أفراد أسرهم، وهذا األسلوب المقيت 
اإلبداع  روح  وقتل  مقتل  في  الوطنية  أصاب  الذي  هو  الريع  في 
والتضحية من أجل الوطن وشجع على االنتهازية والتفاهة وتحولنا 

بسبب هذه السلوكات إلى أشخاص تافهين..
بصدد  نحن  التي  الحكومة  فإن  مجتمعة،  األسباب  هذه  لكل 
أضخم  إحدى  واستئصال  محاربة  تستطيع  لن  عنها  الحديث 
معضالت التنمية.. الريع والفساد واالحتكار مع مايترتب عن هذه 
وماخفي  واقتصادية..  اجتماعية  آثار  من  المستعصية  المشكالت 

أعظم! 
»�إن �لل اليغري مابقوم حتى يغريو� ما باأنف�سهم« )صدق اهلل 

العظيم(.
)انتهى(

ت�شاوؤلت حول معا�شات 
الوزراء تعوي�شات م�شتحقة 
اأم ريع  �شيا�شي غري مقبول؟!

• إدريس كردود

والفساد وجهان الريع 
واحدة.. لعملة 
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جهودها،  يقاوم  البشرية،  على  المستعصي  الفيروس  فتئ  ما 
فرغم كل ما تملكه من إمكانيات علمية ومعرفية.. يظهر الفيروس 
ذكاء حادا في مواجهتها، يتجلى هذا الذكاء في قدرته على التطور 
من  سنة  اكتمال  فقبل  المؤذية،  فعاليته  على  للحفاظ  والتحسن 
اكتشافه، خّلف ما عرف بألفا »Alpha« في شتنبر من السنة الماضية 
بالمملكة المتحدة. وقد عقبها في نفس السنة أربع نسخ مطورة منه 
في مناطق مختلفة من العالم، بداية ببيتا »Beta« بجنوب أفريقيا، 
الهند  في   »Delta« دلتــا  ثم  بالبرازيل،   »Gamma« بغاما  مرورا 

والمبدا »Lambda« في أمريكا الالتينية.
ولم تسلم السنة الحالية من اكتشاف متحورات جديدة، ولو أنها 
ليست بالكثرة التي عرفتها السنة الفارطة، إال أنها يمكن أن تحمل 
مستجدات جينية. يتعلق األمر بالمتحور ميو »Mu« المكتشف بداية 
أوميكرون  الجديد  المتحور  الساعة؛  وحديث  كولومبيا.  في  السنة 

»Omicron« ذي المنشأ جنوب إفريقي.
منظمة  وصفته  أن  بعد  كثيرة  مخاوف  األخير  المتحور  ويحمل 
من  أزيد  يحمل  كونه  إلى  األمر  ويرجع  بالمقلق  العالمية  الصحة 
خمسين طفرة، فيما تضمنت نسخة »دلتا«ـ  وهي األشرس إلى حدود 
العدوى مقارنة  أعلى من  أنه يحمل درجة  17 طفرة، كما  ـ  الساعة 

بالسابق.

إلى  »أوميكرون«  أدى  إذا  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
انتشار حاد آخر لكوفيد19-، فستكون العواقب وخيمة، رغم تأكيدها 

أنه حتى اآلن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة به.
أعراض  نفس  الجديد  للمتحور  أن  الصدد،  هذا  في  ونسجل 
اإلصابة بفيروس كورونا، كما أن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل 
مدى  بعد  تتضح  لم  أنه  التأكيد  مع  كشفه،  من  يتمكن   »PCR«
خطورته ومعدل انتقال عدواه، باإلضافة إلى أنه ما زال قيد الدرس 

واالختبار لمعرفة فعالية اللقاح معه.
عدة  تطرح  إذ  عديدة،  ومخاوف  ترقبًا  الراهن  الوضع  ويطرح 
سيناريوهات حول إمكانية العودة لمأساة األعداد المهولة للحاالت 
الحرجة والصعبة العالج، أو تزايد عدد الوفيات، حيث يمكن أن تصبح 

كل الجهود المبذولة في مهب الريح.
الجديد  المتحور  دخول  من  الوقاية  توخي  إلى  الدول  وتسارع 
االحترازية  باإلجراءات  التساهل  عدم  إلى  مواطنيها  داعية  أراضيها، 
واإلسراع بتلقي اللقاح، لكونه يمثل أفق الحل الوحيد المتاح حاليا، 
على أمل أن تتمكن المختبرات من إيجاد دواء أو بروتوكول عالجي 

يقضي على المرض أو يجنب مخاطره.
أ. ع

جراء اإلعالن عن المخاوف المرتبطة بالمتحور الجديد لفيروس 
كورونا المدعو »أوميكرون«، سارعت الدول إلغالق حدودها، مخافة 
دخول المتحور الجديد الموسوم بالقلق والخوف، األمر الذي يشكل 
القطاع  تنفس  فبعدما  والعالم.  ببالدنا  السياحي  للقطاع  هاجسا 
السياحي الصعداء خالل فترة قصيرة، جاء المتحور ليهدد بعودة فترة 

الجمود والركود.
وحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية، يتوقع أن تبلغ خسائر 
هذه  خالل  دوالر  تريليوني  الجائحة  عن  الناتجة  السياحي  القطاع 
السنة، وهو رقم لم يبتعد عن نسبة خسائر السنة الفارطة المترتبة 

عن الجائحة.
أما على الصعيد الوطني، يعيش القطاع السياحي منذ مدة، فترة 
صعبة، تطبعها قلة النشاط واإلقبال، ولعل ما زاد من تأزم الوضع، 

كانت  لسفريات  الماضية  القليلة  األيام  خالل  الحجوزات  مئات  إلغاء 
مبرمجة أن تقضى بالمغرب.

وجسيمـة،  قوية  تهديـدات  الجديد  المتحـور  مخاطر  وتطرح 
ستواجهها الحكومة ـ حسب ما تناقلته مواقع إخبارية ـ بقرار إعادة 
ألفي  في  المحدد  السياحة  بقطاع  المرتبط  الحكومي  الدعم  توزيع 
درهم خالل أشهر شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر، لفائدة عمال القطاع 

السياحي المسجلين في صندوق الضمان االجتماعي.
ويبقى القطاع السياحي ومعه القطاعات التجارية والخدماتية.. 
القليلة  األيام  األوضاع في  إليه  لما ستؤول  وانتظار  ترقب  في حالة 

المقبلة.

أ. ع

مخاوف وترقب
د كورونـا املتحـور »اأوميكـرون« يثبـت متـرُّ

هل يعود القطاع ال�شياحي للركود مرة اأخرى؟
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ال يطيب الحديث عن الموائد دون الحديث عن المواقد التي دونها 
فوق  ومشوية«  ومبخرة  »مطبوخة  أطعمة  رُصَّت  وال  مآدب  ُأعدَّت  ما 

الموائد..
العائلية  المطابخ  في  والصغيرة  الكبيرة  الغاز  قنينات  ظهور  فقبل   
حسب  ــ  الطهي  في  يستخدمون  القوم  كان  الشعبية  والمطاعم 
استطاعتهم ــ مواقد طينية وقصديرية وفوالذية ونحاسية تشتغل بمواد 

اشتعال مختلفة . 
وكان الكانون واليزال هو شيخ المواقد المعمرة بالمداشر والبوادي 
والقرى.. وهو فرن طيني على هيئة قبة لها مدخل لطرح أقراص العجين 
في  الطولى  اليد  الجبلية  بالمناطق  وللقرويات  مكين.  ملتهب  قرار  في 
عناء  يتحملن  أنهن  كما  بهائم..  وروث  طين  بخلطة  الكوانين  تشييد 
حمل الحطب وإضرام النار إلعداد الخبز في الصباح الباكر..ونظرا لمكانة 
القبائل  شيوخ  كان  شملها،  وجمع  األسرة  تغذية  في  ودوره  الكانون 

يقدرون عدد األسر المتواجدة في نفوذهم الترابي بعدد »الكوانين«..
والكانون هو مصدر معيشة وضامن استقرار وفق نظام  قبلي تشاركي 
يتيح لألسر فرصة االستفادة من »التويزة«  إبان موسم الحرث والحصاد 
ويضمن لها نصيبها من »الوزيعة« لحظة توزيع الذبيحة..ومن الزوج له 

وال أوالد فال كانون له حسب العرف السائد آنذاك.
ومن قيدومي المواقد المجمار وهو ابن بيئة الكانون ويتفوق عليه 
اشتغاله  وطاقة  نقله  وسهولة  وزنه  وخفة  وصغرحجمه  طينته  بصالبة 

فضال عن تعدد وظائفه,.. 
استخدام  في  للحطب  البديلة  الطاقة  هو  الفحم  أضحى  هكذا  و 
المجامرالتي أضحت سيدة المنابر في الحواضر والقرى والمداشر.. وكان 
بأجود  المحملة  بدوابهم  والدروب  األزقة  يعبرون  الخشبي  الفحم  باعة 
أنواع الفحم قاصدين الدور الكبيرة.. ويضطر المساكين القتناء ما تيسر 

لهم من فحم عند فحامين يعرضون بضاعتهم في دكاكين صغيرة.
والفحم عادة ماكان يستدعي المجمار والطاجين، فكالهما من طينة 
واحدة يقاومان لهيب ألسنة النيران واليعلوهما دخان أو يسودهما سخام. 
و في زمن الفحم والمجمار والطاجين كانت األمهات والبنات الحادقات 
يقمن بإشعال فتيل المجامر في الصباح الباكرلتسخين ماء الوضوء وإعداد 
وجبة الفطور ومايلزمها من رغيف ..ويشرعن بعد ذلك في نصب طاجين 
تشرع   حيث  العصر  صالة  مابعد  إلى  مشتعال  الموقد   ويظل  الغذاء.. 
األيادي الذهبية في إعداد »العصرونية« وهي وجبة من أرغفة معسلة /

مسمنة وفواكه مجففة محفوفة بكؤوس شاي مشحرة تلتف حولها وجوه 
منورة.. 

القدور محل الطواجين إلعداد وجبات خفيفة من  المساء تحل   وفي 
معجنات أوحساء /حريرة.. 

ويستعمل المجمار في تدفئة »بيوت الراحة« التي حولها أصحابها إلى 
األمهات  والنجاسة.. وكانت  الجنابة  فيها من  يتخلصون  حمامات نظافة 
التقليديات يستعنن بالمجامر لتجفيف خرق ومالبس أوالدهن الرضع التي 
ينشرنها فوق سلة قصبية وهي أشبه ماتكون بقفص قصبي المنفذ له 
وال قاع.. يتوسطها مجمار يتوهج جمرا يضعن فيه -بعد البسملة- قبسة 
من  بخور »الشب - الحرمل وزريعة القزبور« معتقدات أن »التبخيرة« تلك 
تطهر مالبس الرضع الصبيان وتقيهم من شر الشياطين وتصد عنهم 

غزوات البق اللعين . 
التي  الشعوذة  بالمجمار إلجراء طقوس  بنات حوَّاء  وتستعين بعض 
والبخور  المطلسمة  والشراويط  الكواغيط  من  أصناف شتى  فيها  تحرق 
لتدليك  الجمر  بلهيب  القوم  أغلبية  ويستعين  للسعال..  المثيرة  الخانقة 
األرداف والعضالت والمفاصل العليلة التي أصابها برد بزيت الزيتون أو 

زيت أركان.
ومن المشعوذات من يقمن بتذويب مادة الرصاص الذي يتخذ أشكاال 
متشابكة وسط الجمر يترجمنها لزبوناتهن حسب قراءاتهن وتأويالتهن، 

موهمات إياهن بأنهن قد أبطلن مالحق بهن من سحر وعكوسات.
الدجاليـــن  أغلــب  لوازم  من  الزمة  واليــزال  كان  عموما  والمجمار 
ويفسخون  المجهول  ويكشفون  المخبول  يصرعـــون  فبه  والعرافيــن، 

المفتول ويبطلون المعمول.
ومع انخفاض درجات الحرارة يلجأ القوم إلى استخدام الفحم  كطاقة 
للتدفئة، فتتجمع األسرة في وئام حول موقد نار، مسترجعة ذكريات زمان، 
مستمتعة بفرحة اللمة وكؤوس الشاي المشحرة وقضبان الكباب المدبلة؛ 
األكسجين  يحترق  حين  بمأتم،  الفرح  ينتهي  مماثلة  مناسبات  وفي 
يجعل  الذي  الصامت  القاتل  الكربون/ذاك  أكسيد  أول  الذات  وتستنشق 
المرء يشعر بالنعاس وعدم الرغبة في الحركة مما قد يؤدي به إلى الوفاة.

وما أكثر الضحايا الذين أزهقت المجامر أرواحهم.
ووجع  الدوخة  تسبب  سموم  من  المجامر  من  ماينبعث  شر  وإلتقاء 
الرأس وقد تقتل، كان بعض الفهماء ينصحون القوم بوضع قطعة  حديد 

وسط الجمر المتصاص األكسدة اتقاء لمهلكة.
وفجأة غزت األسواق البوطاغاز وأفران الغاز فبدأت المجامر تختفي من 
المطابخ واليظهر لها أثر إال في عيد اللحم؛ وباالنتقال من الفحم إلى الغاز 

اختفت نسمات شهية وأشياء كثيرة جميلة.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

الثقافي  التراث  حماية  في  المنتخب  دور  إلى  التطرق 
والتاريخي يستوجب التوقف برهة عند دور المنتخب عموما، 
أو بمعنى آخر التوقف عند فكرة االنتخاب سلوكا وتجسيدا 
التاريخي  وهو المفهوم الذي ال يمكن فصله عن التطور 
لفكرة الديموقراطية وضرورة وجود نخبة يختارها الشعب 
لالضطالع بالشأن العام بما يصلحه، اعتبارا لكون حماية 
التراث الثقافي والتاريخي من مهام الجماعة البشرية التي 
دارسين  من  غيرها  وقبل  أوال  التراث  هذا  إليها  ينتمي 
من  إلى  تلقائيا  تنتقل  المهمة  فإن  ومهتمين،  وباحثين 
مقامها  ليقوم  اختارته  قد  البشرية  الجماعة  أن  يفترض 
المنتخب  وهو  أال  العامة،  شؤونها  تدبير  على  ويسهر 
يحيل  الحال  واقع  لكن  العام،  النظري  المستوى  هذا على 
بشكل أساسي على نطاق اشتغال هذا المنتخب، أو اإلطار 
القانوني الضابط لهذه المهمة، وهو ما يجعلنا في السياق 
الجماعات  مستوى  على  أساسا  الموضوع  نقارب  المغربي 
الترابية، عبر رصد إشارات أولية لمحاولة استجماع عناصر 
الموضوع في سياقه العام، فمقتضيات القانون التنظيمي 
مادته  في  حدد  والذي  بالجماعات،  113/14المتعلق  رقم 
77 االختصاصات المناطة بالجماعة داخل دائرتها الترابية 
في  والمواطنين  للمواطنات  القرب  خدمات  تقديم  مهام 
القانون  هذا  بموجب  إليها  المسندة  االختصاصات  إطار 
ولهذه  وتتبعها،  وتنسيقها  بتنظيمها  وذلك  التنظيمي، 
واختصاصات  ذاتية  اختصاصات  الجماعة  تمارس  الغاية 
من  إليها  منقولــة  واختصاصــات  الدولــة  مع  مشتركة 
االختصاصات  أو  المهام  هذه  »ومن  األخيرة.  هذه  من 
تثمين  اختصاص  الدولة«  مع  الجماعة  بها  تقوم  التي 
 87 المادة  الثالث  الباب  التاريخية »حيث ورد في  المواقع 
االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة، اختصاص 
المحلي  الثقافــي  التــراث  خصوصيات  على  »المحافظــة 
منها  مبادرات،  بعدة  القيام  يقتضي  ما  وهو  وتنميته« 
الثقافية،  المركبات  الحصر: »إحداث  المثال ال  على سبيل 
والمتاحــف  المسارح  إحداث  الجماعية،  المكتبات  إحداث 
والتثميــن  والتأهيل  والموسيقيـــة،  الفنيـــة  والمعاهــد 

والمواقع  السياحية،  والمعالم  العتيقـــة  للمدن  السياحي 
التاريخية«.

هذا إذن على مستوى االختصاصات المشتركة، أما على 
التنظيمي  القانون  فإن  المنقولة،  االختصاصات  مستوى 
على  ينص  التخصيص،  وجه  وعلى  نفســه،  للجماعـــات 
االختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة في مادته 
90 ، محددا إياها في اختصاصين أولهما »حماية وترميم 
المواقع  على  والحفاظ  الثقافي  والتراث  التاريخية  الماثر 
الطبيعية« بل إنه واعتبارا لمركزية موقع رئيس المجلس 
الجماعي، لم يغفل المشرع دوره في حماية التراث الثقافي 
والتاريخي، حيث تشير المادة 100 إلى أن رئيس مجلس 
منها  البعض  ذكــر  عـدة،  بصالحيـــات  يضطلع  الجماعة 
في  »المساهمة  أورد  ومن ضمنها  الخصوص،  وجه  على 
الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي 
وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير الالزمة لهذه الغاية طبقا 

للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل«.
القانونية  النصوص  لهذه  مقاربتنا  خالل  ومن  لكن 
سيتبين أنه ورغم عدم إغفال المشرع دور المنتخب المحلي 
على مستوى الجماعات الترابية في حماية التراث الثقافي 
االختصاصات  في  المهمة  هذه  حصر  فإنه  والتاريخي، 
الجماعات  دور  عمليا  يعيق  ما  والمشتركة، وهو  المنقولة 
المحلية في هذا اإلطار، في ظل عدم إدراجها كاختصاص 
ذاتي للجماعات الترابية، عكس ما ذهب إليه المشرع في 
ما يتعلق بمهام الجهة وفق التعديالت المنصوص عليها 
في إطار التوجه الجديد للدولة الرامي إلى تأسيس نموذج 
هامش  أن  يعني  ما  وهو  المتقدمة،  للجهوية  مغربي 
بإيرادات  ومرتهنا  محدودا  يبقى  المحلي  المنتخب  تحرك 
وأساسا ضرورة  المسؤولية  عنه  ينفي  ال  هذا  لكن  أخرى، 
الترافع المؤسساتي من أجل تحقيق هدف حماية الذاكرة 
تبقى  فالمسؤولية  والتاريخي،  الثقافي  والتراث  الجماعية 

مسؤولية الجميع.. أحزابا وجمعيات، فاعلين ومؤسسات..
تظافــر  تستلزم  جماعيـة  وذاكرة  تاريخ  قضيـة  إنها 

مجهوداتنا المتكاملة لحمايتها من التالشي واالندثار.

دور املنتخب املحلي و املجتمع املدين  يف حماية 
الرتاث الثقايف والتاريخي
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•  األستاذ محمد  الخراز

ال�شراكة ال�شرتاتيجية املغربية ال�شينية..

الشراكات  لتنويع  كخيار  عديدة  أبوابا  المغرب  فتح 
االستراتيجية مع فواعل دولية مؤثرة في القرار الدولي وأصبح 
اليوم يبحث عن مواقع تمركز جديدة في أقصى الشرق، حيث 
يبدو أن التحديات المقبلة أخذت تدفع الرباط إلى االنفتاح على 

الصين التي ستحمل مشعل قيادة العالم.
وخالل السنوات األخيرة، عرفت العالقات المغربية الصينية 
دينامية كبيرة على جميع المستويات، االقتصادية والدبلوماسية 
واالستراتيجية، وذلك عقب الزيارة الملكية للصين سنة 2016، 
التي فتحت الطريق إلرساء آفاق جديدة للتواصل والشراكة بين 

المغرب والعمالق اآلسيوي.
وأرسى المغرب والصين الشعبية تعاونا وثيقا، وتم االرتقاء 
بالعالقات الثنائية إلى مستوى الشراكة االستراتيجية، وذلك من 
البلدين، وتوقيع  بين مسؤولي  والزيارات  اللقاءات  تبادل  خالل 
االتفاق  وتم  المجــاالت،  مختلف  في  وشراكة  تبادل  اتفاقيات 
السريرية  بالتجارب  وتتعلق  الصحيــة،  المنظومـة  على  مؤخرا 
الذي جمع  الهاتفي  المضاد فيروس »كورونا« واالتصال  للقاح 
تطرقت  حيث  الصيني،  والرئيس  السادس  محمد  الملك  بين 

المباحثات الهاتفية بين قائدي البلدين إلى 
تطوير العالقات الثنائية في جميع المجاالت، 
والتعاون  السياسي  الحوار  على  بالتركيز 
االقتصادي والمبادالت الثقافية واإلنسانية، 
 ،»19 »كوفيد  تجارب  مجال  في  سيما  وال 
به  قام  وما  اآلراء،  لتبادل  مناسبة  وكانت 
االحترازية  لإلجراءات  مواكبة  من  المغرب 
من  الحد  أجل  من  اتخذها  التي  الصارمة 
المعدات  صعيد  على  سواء  الوباء،  انتشار 
في  أو  المختبري  الكشف  ووسائل  الطبية 

مجال تبادل المعلومات والخبرات.
أن  الدولية  العالقات  في  الخبراء  ويرى 
االنفتاح على بكين، من أجل توسيع الشراكة 
االستراتيجية عبر تقوية العالقات مع أوروبا 
العالقة  درجة  إلى  بها  والوصول  جهة  من 
االستراتيجية، واالنخراط في العمق اإلفريقي 
والوصول إلى الصين في سياق استراتيجية 
جديدة تقوم على تنويع الشركاء وعدم رهن 

المصالح بشريك وحيد.
تعبير  هي  الصينية  المغربية  الشراكة  أن  يبدو  وهكذا، 
عن رؤية أوسع بهدف االستفادة من نموذج الشراكة الصينية 
واالتفاقيات  االقتصادية  المزايا  بين  والجمع  الجنوب  دول  مع 
السياسية، وأن التقرب من الصين يقوم على نهج معادلة رابح 
تعديل  يتجه  إذ  المغرب،  يعرفه  الذي  المنعطف  ظل  في  رابح، 
التنموي والقيام بإصالحات اقتصادية ناجعة وأعطاب  النموذج 
جائحة كورونا، حيث يتجه إلى استثمار التجربة الصينية لتصنيع 
وقد  إفريقيا،  نحو  الرئيسي  المدخل  هو  المغرب  ويكون  اللقاح 
الشعب  لنواب  الوطني  للمجلس  الدائمة  اللجنة  رئيس  أعرب 
 : زيارته للمغرب بقوله  أثناء  السيد »تشاغ دو جيانغ«  الصيني 
»بكين على يقين تام بأن العالقات بين المغرب والصين ستعرف 
تطورا ملحوظا في المستقبل«، وأكد في سياق كالمه على أهمية 
الزيارة التي قام بها صاحب الجاللة محمد السادس نصره اهلل 
للصين سنة 2016، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت ناجحة بكل 
المقاييس، وشهدت التوقيع على الشراكة االستراتيجية الشاملة 
العالقات  تاريخ  في  جديدة  محطة  أنها  معتبرا  البلدين،  بين 
في  هامة  وإنجازات  ملحوظا  تطورا  حقق  المغرب  وأن  الثنائية، 
بين  قائمة  ونموذجية  عريقة  عالقات  وهناك  األصعدة،  كافة 

المغرب صديقا نموذجيا على  البلدين، جعلت الصين ترى في 
مستوى الدول العربية واإلفريقية ومحط ثقة، معربا عن أمله في 
أن يشكل المغرب نقطة انطالقة محورية لتحقيق أهداف مبادرة 
الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني سنة 2013 على 

مستوى شمال إفريقيا.
واعتبر المسؤول الصيني أن القرار الذي اتخذه المغرب لرفع 
إيجابي  جد  قرارا  كان  الصينيين  للمواطنين  بالنسبة  التأشيرة 
وساهم في توطيد العالقات بين الشعبين، مبرزا أن المبادرات 
يخدم  لن  تعاون  تعزيز  في  ستساهم  البلدان  يتخذها  التي 
الصين والمغرب فحسب، بل سيعود بالنفع على الدول المجاورة 
للبلدين، وأكد على أهمية استغالل اإلمكانيات الواعدة والفرص 
الجديدة التي يتيحها التطور في العالقات الثنائية بهدف الرقي 
بالعالقات التي يطمح إليها قائدا البلدين، موضحا أن المغرب 
محط  منه  يجعل  متميز  جغرافي  وبموقع  باالستقرار  ينعم  بلد 

اهتمام المستثمرين.
إلى  الملكية  الزيارة  أن  إلى  نشير  أن  يمكن  هنا،  ومن 
الجانبان  وقعها  التي  االستراتيجية  الشراكة  واتفاقيات  الصين 

المغربية  العالقات  في  ومهم  واعد  تاريخي  تحول  بمثابة  تعد 
الصينية، وستؤدي إلى تنويع المعامالت التجارية، وستعمل على 
تشجيع الصين الستيراد منتوجات مغربية إلى جانب الفوسفاط 
إلى  الصادرات  حجم  من  سيزيد  مما  السمكية،  والمنتوجات 

الصين وجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمر الصيني.
وتظهر أهمية هذه الشراكة لكون المغرب سيتحول إلى جسر 
وإفريقيا،  وأمريكا  أوروبا  نحو  الصينيين  للمستثمرين  بالنسبة 
منه  يعاني  الذي  التجاري  العجز  تقليص  في  حتما  وسيساهم 
الصيني  التعاون  المغرب، وستمكنه من االستفادة من منتدى 
األفريقي الذي تأسس سنة 2000 وذلك على غرار بعض الدول 

العربية التي تربطها بالصين اتفاقيات الشراكة االستراتيجية.
وترغب الصين في العمل مع إفريقيا لتتوافق مع جدول أعمال 
االتحاد اإلفريقي وخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 لألمم 
اإلفريقية  للدول  تنموية  استراتيجية  إلى  المتحدة، كما تسعى 
الستكشاف فرص جديدة وإعطاء دفعة للتنمية اإلفريقية، وفي 
نفس االتجاه، يسعى المغرب بدوره إلى تعزيز التعاون مع الصين 
في كثير من المجاالت االستثمارية الحيوية بحكم ارتباطه الوثيق 

باألسواق اإلفريقية.

في  عليه  لتعتمد  المغرب  تروم  الصين  أن  الخبراء  ويرى 
الشراكة بحكم موقعه الجيوستراتيجي وحضوره البارز في إفريقيا 
مما يؤهله لالضطالع بدور محوري في إطار التعاون المشترك، 
القارة  في  التنمية  لمسلسل  جديدة  دفعة  الصين  ستعطي 
تنمية  إطار  في  يندرج  مشترك  إنجاز  على  وستعمل  اإلفريقية، 
القارة اإلفريقية، ويتوقع الخبراء أن يستمر تكثيف التعاون بين 
يتفقان  البلدين  لكون  نظرا  المستقبل،  في  والمغرب  الصين 
على تنويع الشراكة، لتصل إلى المجاالت الصناعية التي تمولها 
ستجلب  التي  المتقدمة  التكنولوجيا  شركات  وإنشاء  الصين، 
العشرات من المراكز التجريبية الزراعية المشتركة، وفي غضون 
المغرب في بكين ثالث  الشهور األخيرة، وقعت مجموعة بريد 
اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين »شاينا بوست غروب« 
بهدف تعزيز التبادل التجاري اإللكتروني وتسهيل تمويل األموال 

بين البلدين.
بالشراكة  ارتبط  قد  كان  وإن  المغرب  أن  اإلشارة  وتجدر 
االقتصادية مع الصين، فهذا ال يعني أن هذه الشراكة لن تكون 
لها آثار سياسية أو أنها لن تكون لها أبعاد جيوستراتيجية، بل 
المصالح  تتطور  أن  فيكفي  العكس،  على 
بعد  فيما  لها  تصبح  لكي  االقتصادية 
الدفاع  ويصبح  كبيرة،  سياسية  تداعيات 

عنها من األولويات الجيوستراتيجية.
الدبلوماسيـــة  األبعـــاد  فإن  وعليــه، 
والجيوستراتيجيــة هــي التي يتطلع إليها 
االتفاقيات  على  توقيعه  خالل  من  المغرب 
العمالق  مع  المجاالت  كل  في  االقتصادية 
مع  تقاسم  المغرب  وأن  خاصـة  اآلسيوي، 
في  الترابيــة  الوحــدة  إشكـاالت  الصين 
وقضية  للمغرب،  بالنسبة  الصحراء  قضية 
تايوان بالنسبة للصين، وكان هذا القاسم 
التي  المعتمدة  األسس  مــن  المشتـرك 
ستمكن من بناء رؤية منسجمة ومتوافقة، 
الفيتو،  خاصة وأن الصين يملك ورقة حق 
مؤسسة  األمن/أقوى  مجلس  داخل  من 

أممية في العالم.
وهذا  ثانيا،  والسياسة  أوال،  االقتصاد  هو  فالمبدأ  وعليه، 
في  معروفون  وهم  الصينيين،  عند  حاليا  المكرس  هو  المبدأ 
العالم بكثرة تحفظهم وتدرجهم بالتقدم في العالقات مع الدول.

واألهداف السياسية التي يتوخاها المغرب، أوال هي األهداف 
منتجاته  غزو  على  ويراهن  اآلسيوي،  العمالق  مع  االقتصادية 

وبضائعه لألسواق الصينية.
لكن، ما موقع المغرب من هذا العمالق اآلسيوي؟

ميزان  في  تقريبا  خاسرة  العالم  دول  كل  أن  الخبراء  يرى 
مبادالتها مع الصين والمغرب ال يخرج عن هذه الدائرة، بدليل 
أنه يستورد حوالي 3 مليار دوالر وال يصدر إال 300 مليون دوالر، 
إال  أن يصدر  يكاد  وال  أن يستورد كل شيء  يمكن  أنه  بمعنى 

الفوسفاط بفارق يبلغ عشرة أضعاف.
من هنا يمكن القول أن المغرب ال يمكن له أن ينافس هذه 
القوة االقتصادية إال على المدى الطويل، شريطة أن يصبح قوة 
مجاالت  في  الدولي  المستوى  على  وتنافسية  منتجة  صناعية 
تتوفر فيها الصين على منتجاتها الداخلية، فتبقى المهمة شبه 

مستحيلة..

مستجدات وآفاق واعدة..
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جرائم  بخصوص  وثيق  ارتباط  لها  التي  والوقائع  باألحداث  حافل  طنجة  مدينة  تاريخ 
السرقة، فمدينة البوغاز لها صيت واسع عند مشاهير سرقات البنوك، فمنذ عهدها الدولي، 
كانت السلطات آنذاك تمنح للعدد الكبير من اللصوص الدوليين وضعا اعتباريا خاصا كيفما 
كانت سِيَرهم القضائية أو طيشهم اإلجرامي. فما تشهده مدينة البوغاز من سرقات على 
للماضي  انعكاس  إال  هو  ما  األموال،  بنقل  المكلفة  الشاحنات  أو  البنكية  الوكاالت  مستوى 
األسماك«  من  العديد  لجلب  دائما مصدرًا  تكون  الصافية  غير  »المياه  تقول  الحكمة  وكأن 
وهذه األسماك منها من تعيش حياتها بدون ضغوط ومنها من تقع، ألول وهلة، في شباك 

الصيادين.
جرائم  في  الماهر  اللصوصية،  محترفي  عند  الصيت،  الذائع  بيس«،  »فرنسوا  الفرنسي 
السرقة الدولية، تمكن من سرقة العديد من البنوك في فرنسا وأصبح أشهر لص مطلوب 
من  مرة  كذا  الفرار  من  تمكن  عندما  أكبر،  بشكل  ازدادت  لكن شهرته  والعالم،  أوروبا  في 

قبضة الشرطة الدولية “اإلنتربول” حتى لقب بـ »ملك الهروب«.
أنه  الجميع  ظن  وقت  في  سنة،   15 لحوالي  »فرنسوا«  اختفى  الثمانينيات  عقد  في 
الدولي  البوليس  الجهود مع  للمدينة وبتضافر  المحلي  األمن  اكتشف  ما  قتل، لكن سرعان 
وإيداعه   1994 سنة  طنجة  مطاعم  بأحد  اعتقاله  تم  الذي  الهارب  هذا  أمر  »اإلنتربول« 

المحلي. بالسجن 
أن يستقر  الحقيقي،  انتحل اسما صوريا مختلفا عن اسمه  الذي  الهروب«  واختار »ملك 
مختلف  على مستوى  له  القانونية  المطاردات  من  مَّل  لكونه  اعتبارا  نهائي،  بشكل  بطنجة 

الدول األوروبية، قبل أن تنتهي قصته بمدينة طنجة، بعد سلسلة هروب هوليودية.

األمر بقطع حلي  ويتعلق  الصويرة  أثرية في مدينة  تقريبا، قطعا  أشهر  قبل ثالثة  فريق علماء دولي  اكتشف 
مصنوعة من قواقع بحرية، يقدر عمرها ما بين 142150، هي عبارة عن حبات صدفية قديمة كانت تستخدم على 

األرجح كقالدة، هي األقدم على مر التاريخ.
تكمن أهمية االكتشاف في فهم تطور اإلنسانية، إذ يطرح احتمال أن لغة التواصل برزت بين أفراد مجموعة 
بشرية عاشت في الصويرة قبل 150 ألف عام. ويذكر أنه في أواخر شهر شتنبر اكتشف فريق دولي من الباحثين 
أدوات من العظام كانت تُستخدَم في صنع المالبس قبل 120 ألف سنة داخل كهف قرب مدينة الرباط، واعتُِبر 

أقدم اكتشاف من نوعه على اإلطالق.

يوجد خياران ال ثالث لهما في هذه العملية، األولى تجفيفه وهو ميت والثانية حرقه على الفحم وهو على قيد 
الحياة، آخِر ما يمكن أن يُتصوَّر، أْن يصل خيال المدمنين إلى هذا المستوى من المخاطرة بحياتهم، ولكن يبدو 
أن خيالهم ليس له حدود. لقد وصلوا إلى إدمان العقارب، الذي بدأ ينتشر في منطقة جنوب آسيا، السيما باكستان 

وأفغانستان. فكيف يدخِّنون العقرب؟ 
Oddity Central وإن كانت تبدو مثيرة لالشمئزاز، إذ يُجفَّف  هي عمليٌة بسيطة، حسب وصف في مدوَّنة 
العقرب الميِّت في الشمس لساعات، أو يُحرَق حيا على الفحم حتى يموت ومن َثم تُشعَل النار في الجيفة المجفَّفة 
ويُستنشَق الدخان الناتج منها. وبما أنَّ ذيل العقرب هو ما يحتوي السُّم وهو ما ينشُده المدمنون، فإنَّ بعض 

مدخِّنيه يفضِّلون َطحن الذيل المجفف وخلطه بالحشيش والتبغ وتدخينه على هيئة سيجارة.
يظلُّ إدمان العقارب أمرًا نادرًا على الصعيد العالمي، إالَّ أنَّه يمثِّل متعًة رخيصة وسهلة بالنسبة لشباب باكستان 
وأفغانستان وبعض مناطق الهند. في وقت يتَّفق الخبراء على أنَّ سم العقرب شديد الخطورة على المخ البشري، أكثر 

بكثير من غيره من أنواع المخدِّرات، خاصًة عندما يُستنشَق.

تعتبر “البيصارة” من أكثر الوجبات التي يكثر الطلب عليها 
في المواسم الباردة، خاصة في المناطق الجبلية حيث الطقس 
مقاومة  في  جيد  مفعول  لها  مكوناتها  لكون  اعتبارا  البارد، 

البرودة، فمما تتكون البيصارة؟
أكلة “البيصارة” غذاء دأب على تناوله سكان الجبال سواء 
في الشمال أو في الوسط وحتى في مناطق الجنوب “سوس”، 
العائالت،  لجل  األساس  الوجبات  ضمن  يدخل  عليها  فاإلقبال 
أنها  إذ  االجتماعي،  المركز  عن  النظر  بغض  استثناء  بدون 
تعتبر األكلة الرئيسية للسكان ذوي الحاجة والهشاشة لما لها 
من فائدة في سد رمق الجوع ولكون تحضيرها واقتنائها في 

متناول الشرائح االجتماعية التي تشكو العوز.
أما بخصوص مكوناتها وتحضيرها، فتعتمد باألساس على 
حبات “الجلبان أو الفول” اليابسين مع قليل من “الثوم” وبعض 
“البلدية” كزيت  والزيوت  والكمون  الحار  الفلفل  التوابل منها 
المجتمع  أوساط  في  عليه  متعارف  هو  كما  بنوعيها  الزيتون 
والنار  الزمنية  المدة  تحضيرها  خصائص  بين  ومن  المغربي، 

الهادئة.
تلكم هي المكونات األساس لتحضير هذه األكلة الشعبية 
والمالحظ أنها لم تبقا مقصورة كأكلة بالنسبة لسكان الجبال، 

المدن  من  العديد  مستوى  على  معروفة  كوجبة  أضحت  بل 
الكبير  القصر  العرائش،  تطوان،  كطنجة،  الكبرى  الشمالية 
وشفشاون، فضال عن بقائها كوجبة رسمية عند سكان كل من 
القبائل الجبلية ك “بني عروس، بني كرفط، غمارة، قصر أبجير” 

وغيرها من القبائل الشمالية.
ولإلشارة فإن وجبة “البيصارة” أضحت من الوجبات التي 
تقدم للضيوف قبل تناول طعام اإلفطار في الصباح الباكر وهذه 
العادة معروفة، إذ ما زالت سائدة إلى يومنا هذا في قبيلة بني 
عروس بمناسبة الموسم السنوي لذكرى الولي الصالح؛ موالي 
الجنوبية كمدينة  المناطق  السالم بن مشيش وكذا في  عبد 

“تارودانت” وأكادير”.
متناول  أكلة رسمية في  البيصارة  أن  قوله هو  يمكننا  ما 
الشرائح الفقيرة، اعتبارا لثمنها البخس والذي ال يتجاوز الستة 
كما  بصل  أو  بخبز  مرفوقة  تكون  األحوال،  معظم  في  دراهم 
الكبير، ف”البيصارة”  القصر  أو  الحال في مدن كشفشاون  هو 
يمكن اعتبارها أكلة شعبية منافعها كثيرة، خاصة في المواسم 

الباردة، فضال عن ثمنها الزهيد.
فلتحيا البيصارة، المساند الرسمي للفئات الفقيرة والهشة.

• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

فرن�شوا بي�س »ملك الهـروب« 
الذي اعتقل بطنجة

“البي�شارة”
رفيقة ال�شماليني يف قر ال�شتاء والربد

هل �شمعت بـ “تدخني العقارب”؟قالدة عمرها حوايل 150 األف �شنة 
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التي  الوازنة  العلمية  )1(. من األسماء  الوياغلي  زبيدة  الدكتورة 
لها صدى كبير في مدينة طنجة،  وهي عالمة وباحثة مقتدرة صرفت 
إلى  االبتدائي  مراحله: من  وفي كل  التعلم،  في سبيل  كلها  حياتها 
الجامعي، وقد حصلت على أعلى الشهادات الجامعية، وبموازاة ذلك 
ميدان  في  فاعليتها  فكانت   « نسائية:  جمعية  من  أكثر  في  عملت 
بعض  في  المشاركة  أو  اإلشراف  في  أكثر  فاعليتها  وكانت  التعليم، 
طنجة  ببيئة  المدني  والمجتمع  واإلنسانية  الرياضية  الجمعيات 
ومجتمعها، قد جعلت هذه السيدة تكبر في عين من يرصد أنشطة 

الفاعلين والمتفوقين في أعمالهم التربوية واإلنسانية«)2(.
في  طنجة،  بمدينة  الورياغلي  زبيدة  الدكتورة  األستاذة  ولدت 
سابقا،  اإلفريقي  ليون  زنقة  في  الواقع  الكريمة،  أسرتها  مسكن 
أغلبها  أجنبية  عائالت  تسكن  كانت  حيث  حاليا،  الوزان  بن  الحسن 
إسبانية وفرنسية وبعضها يهودية، وكان المغاربة يومئذ يتعايشون 

في سالم ووئام  واحترام متبادل.
يرى  أصيل،  بيت  مهد  في  الورياغلي  زبيدة  السيدة  نشأت  وقد 
الخالل الكريمة من أوكد سالئل األخالق التي لم تعصف المعاصرة 
بأعرافه، وال بعاداته، وال بسماته الدينية ألن تقاليده عريقة، وقيوده 
الزمة ال تطيق بطبعها هشاشة األخالق. فقد كان والدها رحمه اهلل 
تنشئتها  على  فحرص  الكبير.  بالمحج  الكتانية  الزاوية  مالزمي  من 

الرسم  وإتقان  القرآن  لحفظ  الحي  بكتاب  الرابعة من عمرها  بلغت  فألحقها حين  دينية خالصة،  تنشئة 
والكتابة، وظلت به لمدة سنتين تعلمت خاللها الكتابة والقراءة وحفظ قصار السور من القرآن. وحين 
بلغت  سن السادسة ولجت مدرسة معهد موالي المهدي الحرة بطنجة، حصلت فيها  بعد الدراسة لخمس 

سنوات على الشهادة االبتدائية. 
حركة  خلق  في  ساهموا  الذين  الوطنيين  األساتذة  من  نخبة  على  المدرسة  هذه  في  درست  وقد 
علمية وتعليمية بمدينة طنجة، وساهموا في تكوين مجموعة من الطلبة الذين سيكون لهم الدور البارز 
في تحرير البالد وطرد المستعمر منه، ومن بين هؤالء األساتذة: محمد المهدي الزيدي، وعبد اللطيف 

بوحساين، والتهامي الفلوس وغيرهم.
ونالت شهادة   ، 1956م  الخامس سنة  بثانوية محمد  دراستها   الورياغلي  زبيدة  الطالبة  وتابعت  

الباكالوريا بعد أربعة أعوام من التحصيل الدراسي المتين. 
ولم تتوان في طلب العلم وتحصيل الشهادات العلمية، وكانت عزيمتها ال تلين ورغبتها ظلت قوية 
غادرتها  لكنها  لمدة سنتين  الدراسة  فيها  وتابعت  الحسنية  الحديث  بدار  التحقت  دراستها،  متابعة  في 

ألسباب خاصة.
وخاضت غمار التدريس مبكرا بعدما تلقت المعارف التربوية 
1962/1961م،  سنة  البيضاء  بالدار  المعلمات  تكوين  بمركز 
وثالثين  ثمانية  لمدة  والتعليم   التربية  قطاع  في  عملت  وقد 
عاما: أستاذة للغة العربية بمختلف المؤسسات التعليمية بطنجة 
من بينها: مدرسة أم أيمن، وإعدادية ابن بطوطة، وثانوية ابن 
العمل  باشرت  اإلدارية، كما  الشؤون  تمارس  أن  قبل  الخطيب. 
بمدرسة  مديرة  مثل  المدارس  من  بمجموعة  التربوي  اإلداري 

عبدالرحمان أنكاي من سنة 1971إلى سنة 1982م.
من  كثير  أثناءها  هبّ  طنجة  في  تاريخية  مرحلة  وخالل 
الشهادات  تحضير  إلى  والتعليم  التربية  قطاع  في  العاملين 
الورياغلي،  األستاذة  هؤالء  مقدمة  في  وكانت  العليا،  الجامعية 
فرغم ممارستها  للتدريس لم تنس  تعميق مداركها العلمية، 
ونجاح  بإصرار  المراحل  فقطعت  المعرفي،   رصيدها  وتنمية 
العليا  اإلجازة  شهادة  نالت  حيث  الدين  أصول  بكلية  فالتحقت 
في أصول الدين سنة 1980م، وسافرت إلى الرباط حيث سجلت 
الخامس،   محمد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  في 
استكمال  شهــادة  على  فحصلت  العليـــا  دراستها  الستكمال 

وحصلت  1992م،  سنة  اإلسالمية  الدراسات  تخصص  الدروس، 
الحقا على دبلوم الدراسات العليا في اآلداب تخصص الدراسات اإلسالمية، جامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان سنة 1998م، وتطور هذا العمل ليصبح مادة تحضير الدكتوراه  بإشراف الدكتور عبداهلل المرابط 
العباس  أبي  النصف األول من تفسير  الموضوع يتعلق بدراسة وتحقيق  الترغي رحمه اهلل تعالى، وكان 

أحمد بن عجيبة المسمى ب: )البحر المديد(. 

ثابرت  صعبة  ظروف  في  الورياغلي  زبيدة  األستاذة  واستطاعت 
فيها، على القراءة والعمل ومتابعة ورصد المصادر والمراجع المختلفة 
تخصص  اآلداب  في  الدكتوراه  شهادة  على  لتحصل  عملها،  تنجز  أن 
الدراسات اإلسالمية، مادة: العلوم الشرعية، سنة 2003م جامعة عبد 

المالك السعدي تطوان.
في  عمادها  وكان  أساتذتها،  وتقدير  إعجاب  هذا  ببحثها  ونالت   
العمل المضني أنها: » أقدمت على » البحر« وسبحت فيه، ومضت في 
مساربه بثبات وجالدة دون أن تلجمها روعة المخطوط أو يكبتها جالل 
محتواه، وهو السيل المنهمر في مسارح الفكر الصوفي الباطني... ولقد 
المحكمة » للبحر« كفاءها وحذقها، وحسر تحقيقها  محصت دراستها 
اإلشارات  لفهوم  إدراكها  رفاهة  فيه  أبدت  ألنها  أهليتها  له  المكين 

الصوفية، وجمال أنماطها مواجيد وتأمالت«)3(.
التطوعي  العمل  ميدان  في  الورياغلي  زبيدة  الدكتورة  إن حضور 
الخيري ونضالها في جبهات العمل االجتماعي هو صورة من حضورها 
الوضاء في محاريب العلم، باحثة وأكاديمية مهمومة بمشكالت وطنها 
في كل المجاالت، فكتبت األبحاث والمقاالت التي تلقفتها صحف طنجة 
مواضيع  وبخاصة  المواضيع  من  العديد  في  تكتب  فكانت  المحلية، 
الشخصيات النسائية في مدينة طنجة. فتنتج أعماال مهمة تعرف فيها 

بنساء طنجة الرائدات بها في ميدان التعليم واألعمال الجمعوية واالجتماعية.
كتبت العديد من الدراسات واألبحاث عن التربية والتعليم، ونشرت مقاالت كثيرة عن المرأة المغربية 
ودورها في النضال الوطني، كما أنجزت أبحاثا عن تفسير ابن عجيبة، وبعض تلك األعمال رأت طريقها 

إلى النشر:
•  كتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: للشيخ أحمد بن عجيبة )ت1224(، )الربع الثاني بدءًا 

من سورة األعراف(. تقديم وتحقيق، نالت به دبلوم الدراسات العليا سنة 97ـ 1998.)مرقون(.
•  كتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. للشيخ أحمد بن عجيبة، النصف األول؛ قدمته بحثا 

لنيل شهادة الدكتوراه الوطنية سنة 2001. )مرقون(.
•  تفسير سورة الفاتحة من كتاب البحر المديد: دراسة وتحقيق طبع سنة 2013 ، يقع في 120 

صفحة.
•   نساء طنجة الرائدات. صدر الجزء األول سنة 2016م. مطبعة جريدة طنجة. 

وهذا العمل الرائد أغنى ذاكرة طنجة وسجل للتاريخ، سير وتراجم  كوكبة من نساء طنجة العالمات 
العلمية   الساحة  القوي في  الحضور  والعامالت، ممن كان لهن 
اإلدارة  فترة  خالل  المدينة  بهذه  والفنية   واألدبية  والثقافية 

الدولية وفي مرحلة االستقالل.
به  اضطلعت  ما  وتقويم  الفريد،  اإلصدار  هذا  قيمة  وعن   
مؤلفته، يقول الدكتور عبداهلل المرالط الترغي: »… تبقى أعمال 
الرائدات( عمال جيدًا، يغطي ما أهملته أقالم  كتاب)نساء طنجة 
الرجال من أنشطة المرأة في العمل الثقافي والجمعوي بطنجة 
والمغرب؛ لذلك كان هذا العمل المتمثل في تراجم نساء رائدات 
وفي  لطنجة  التأريخ  في  موقعه  له  جدا،  مهما  عمال  طنجة  من 
والفنية  الثقافية  الساحة  بأنشطة  التعريف  وفي  عنها،  الكتابة 

والفكرية والجمعوية بها«.
ــــــــــــــــــــ

العلمي:  1(  تنظر ترجمتها في: سلسلة علماء في ضيافة المجلس 
بطنجة:  المحلي  العلمي  المجلس  منشورات   2015- الثالث  المجلد 
في  منشور  قرباش  عمر  إعداد  كاتب:  ضيافة  في     . 14136/2015م  
حلقتين بجريدة طنجة العددين 4073 السبت 28 شتنبر 2019 و العدد 

4070 السبت 5 أكتوبر 2019
2(  الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي رحمه اهلل: قراءة في كتاب )تراجم نساء طنجة الرائدات( من تأليف الدكتورة زبيدة 
الورياغلي--  سلسلة علماء في ضيافة المجلس العلمي: المجلد الثالث -2015  ص -193 منشورات المجلس العلمي المحلي 

بطنجة: 14136/2015م .
3(  األستاذ محمد التمسماني- الدكتورة زبيدة الورياغلي » مشعل في ركب الرائدات« --  سلسلة علماء في ضيافة 

المجلس العلمي: المجلد الثالث -2015  ص -207 منشورات المجلس العلمي المحلي بطنجة: 14136/2015م .

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

األستاذة الدكتورة  

زبـيـــدة الـورياغلــي
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أكد تقرير للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 
العلمي، أن المغرب هـو البلـد الـذي يعطـي أدنى األجور 

ألساتذة التعليم االبتدائي في بدايــة حياتهــم المهنية.
“األساتذة  له حول وضعية  تقرير  في  المجلس  وأشار 
االبتدائي،  التعليـم  كأسـاتذة  تماما  أنه  المغرب”  في 
يتقـاضى األساتذة المغاربة في التعليم الثانوي التأهيلي 
فيها  بما  أخرى،  بزمالئهم في دول  األجور مقارنة  أضعف 

البلدان العربية.
بدايــة  في  اإلعدادي  أســتاذ  أن  إلى  التقرير  ولفت 
واإلمارات  وقطـر،  ولبنـان،  األردن  في  المهني  مســاره 
المغرب  أكـثر مـن نظـيره في  المتحدة يتقاضى  العربيـة 
عــلى التــوالي ب 1.16 مــرة، و 1.14مــرة، و 5.57 مرة، 

و 13.55 مرة.
وأوضح أنه مـن بـن الـدول العربيـة، تعـد قطـر، ثـم 
يعطيـان  اللذيـن  البلديـن  المتحدة،  العربيـة  اإلمارات 
مــع  اإلعدادي،  التعليــم  ألساتذة  مغريـة  جـد  أجـورا 
 15 بعــد  و  المهني،  مســارهم  طيلــة  مهمــة  زيــادات 
عامــًا مــن العمــل، يتضاعــف األجر األول ألستاذ التعليم 
الثانوي اإلعدادي ب 1.76 مــرة في قطــر، وب 1.5 مـرة 
المتحدة، وأكثـر مـن ذلـك، تعطـي  العربيـة  اإلمارات  في 
قطـر ألساتذتها في بدايـة ونهايـة عملهـم رواتـب أعـلى 
مثـل  بلـدان  ألساتذتها  تعطيهـا  التـي  تلـك  مـن  بكثـير 
كوريـا الجنوبيـة، وسـنغافورة، اللذيـن يتصـدر تالمذتهما 

.PISA االختبارات الدولية مثل اختبارات
عند  تتضاعف  المغرب  في  األساتذة  أجور  أن  وأبرز 
البلــدان  مــن  المغرب  أن  ذلك  المهنية،  حياتهم  نهاية 

بالنسـبة  نسـبيًا  مرتفعـة  األساتذة  أجــور  نســبة  حيــث 
إلى الناتـج المحلي اإلجمالي للفرد.

وأكد أن المغرب واألردن هما البلدان اللـذان يتلقـى 
الدخــل  مــن  مئويــة  نســبة  أكبــر  األساتذة  فيهـما 
ب  التـوالي  علـى  يتوصلـون  حيــث  لبلدانهــا،  القومــي 
في  للفــرد  اإلجمالي  المحلي  الناتـج  مـن  و%177   %195
الناتــج  مــن  المهنية، و464% و%476  حياتهــم  بدايــة 

المحلي اإلجمالي للفــرد في نهايتهــا.
مهنـة  في  الترقــي  نظـام  أن  على  التقـريــر  وشــدد 
التعليـم بالمغرب غيـر منصـف ألنـــه ال يسـمح بمكافــأة 
الذيـن  األساتذة  من  العديد  ذلـك  عـن  عـبر  كـما  األداء، 
لألستاذ  المهنــي  المسـار  يتطـور  إذ  مقابلتهـم،  تمــت  
الترقي  هذا  عن  يترتب  وال  األقدمية،  وفق  خطي  بشـكل 
سوى الزيادة في األجور وال يؤدي إلى تحمل أي مسؤولية 

تربوية.
وأضاف أن آخـر مراجعـة ألجور األساتذة كانت سـنــة 
2003 في إطـار مراجعـة النظـام األساسي لموظفي وزارة 
نظـام  على  يقـوم  ذلـك،  عـلى  وزيـادة  الوطنيـة،  التربية 
الترقي باألقدميــة أساسـا، وهــو محــدود بســبب غيــاب 

فــرص التنميــة المهنية وآفــاق الترقية.
أخـرى  سـبل  عـلى  االنفتاح  أن  إلى  التقرير  وخلص 
يكــون  أن  يمكن  لألساتذة  المهنية  اآلفاق  لتحسيـن 
أداء  لتحسـيـن  الالزم  التغيــر  إلحداث  حقيقيــة  فرصــة 
التربوي المغربي، اعتـمـادا عــلى مهننــة عمـل  النظــام 

األساتذة، وفتـح أفـاق جديـدة لتثمـن مهنـة التعليـم.

تقرير.. املغرب مينح اأدنى الأجور لالأ�شاتذة
عند بداية حياتهم املهنية

أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي عضو 
منأى  في  ليس  المغرب  أن  العلمية  اللجنة 
وأن  المقلقة، خاصة  “أوميكرون”  عن ساللة 
المتحور الجديد لفيروس كورونا تم تسجيله 
في أوروبا، ما يعني أن الخطر جد قريب وجد 

وارد.
أن  له  تدوينة  في  إبراهيمي  وأوضح 
المغرب ليس استثناء، والجائحة كونية، وإن 
لم تتخذ اإلجراءات الالزمة فسيصبح وصوله 
مسألة وقت فقط، ولن تتعدى بضعة أيام أو 

بضعة أسابيع.
ونبه عضو اللجنة العلمية إلى أن المحاكاة 
التي أجريت على “أوميكرون” لحد اآلن تبين 
أن بعض المستضدات التي استعملت لتطوير 
اللقاحات الجديدة قد تضررت، مستدركا كون 
المغرب  في  استعماال  األكثر  سينوفارم  لقاح 
طور ضد أجزاء مختلفة من الفيروس وليس 
فقط الشوكة البروتينية، ما يعلي من احتمالية 
احتفاظه بنجاعته، وقد أثبتت كل اللقاحات لحد 
اآلن نجاعتها ضد الكوفيد وضد كل السالالت 

وبنجاعة كبيرة.
وسجل إبراهيمي أن الكثير ممن طوروا 
يكونوا  لم  إفريقيا  جنوب  في  الساللة  هذه 
ملقحين وأن حامليها من مصر إلى بلجيكا في 
نفس الوضعية، مضيفا أنه إذا كان باإلمكان 
التنبؤ علميا بالنسبة لمناعة الملقحين ألننا 
التي  والكمية  المستعمل  اللقاح  نوع  نعرف 
فإنه  بدقة،  المناعاتية  والمؤشرات  أعطيت 

أعمال  إنجاز  وال  التكهن  يمكن  ال  بالمقابل 
لكل  ألن  الملقحين،  لغير  بالنسبة  مختبرية 
تملي  مختلفة  مناعة  ملقح  غير  شخص 

استجابتهم لإلصابة وتطوير المرض.
غير  من  أنه  إلى  البروفيسور  أشار  كما 
المعلوم أيضا ما إذا كان يتسبب هذا المتحور 
في مرض أشد وأفتك، وزاد “يمكن أن يكون 
عدم  و  التشافي  في  أكبر  أمل  للملقحين 
يرفع  التلقيح  دام  ما  الحرجة  الحاالت  تطوير 
من مستويات المناعة الخاصة والعامة، فكل 
جميع  وضد  البلدان  جميــع  في  و  اللقاحات 
السالالت أثبتت نجاعتها بنسبة أكثر من 95 

في المئة ضد الحاالت الحرجة”.
المتحور  هذا  انتشار  سرعة  وبخصوص 
الجديد، أبرز المتحدث أن أرقام جنوب إفريقيا 
إلى  أواًل  حاجة  هناك  ولكن  ذلك،  إلى  ترنو 
توالده،  وتحديد مؤشر  انتشاره  مدى  معرفة 

وما هي قدرته في مواجهة وتعايشه مع دلتا.
وأوضح إبراهيمي أن هذا المتحور يتميز 
بالعدد الكبير من الطفرات والذي يمكن أن 
أنه على  أكثر قابلية لالنتقال، مؤكدا  يجعله 
مدبري األمر العمومي حماية الحدود، وتوفير 
عليهم  الذين  للمواطنين  اللقاحات  جميع 
العودة لاللتزام باإلجراءات االحترازية واإلقبال 

على التلقيح.

عز الدين اإبراهيمي:
وقت  م�شاألة  باملغرب  اأوميكرون  “ت�شجيل 

وفعالية اللقاحات �شده لي�شت معروفة بعد”

م�شطفى بايتــا�س:
مهما  باإ�شالحه  و�شنقوم  قوية  لرجة  يحتاج  “التعليم 

كانت تكلفته ال�شيا�شية”

الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
مصطفى بايتاس، إن التعليم بالمغرب يحتاج 
إلى رجة قوية وإصالحات جذرية وكثير من 
الحكومة  أن  المحاباة، مضيفا  الجرأة وليس 
وستنفذ  لإلصالح،  واضح  تصور  على  تتوفر 

مهما كانت تكلفته.

صحافية  ندوة  خالل  بايتــاس،  وأضاف 
أعقبت االجتماع األسبوعي لمجلس الحكومة، 
بأن  تبين  تقارير  عدة  أن  الخميس،  اليوم 
قطاع التعليم ليس على ما يرام وهو ما جعل 
الحكومة تضع التعليم في أولوياتها، مضيفا 
أن عدة مؤسسات دولية ووطنية دقت ناقوس 

الخطر وتؤكد أن هناك مشكلة حقيقية في 
التعليم بالمغرب.

وأوضح، أن الحكومة عندما تولت تدبير 
أنشطة  خالل  ذلك  وقبل  العمومي،  الشأن 
التعليم  بان  واضحا  كان  األغلبية  أحزاب 
قوية  رجة  إلى  يحتاج  وأنه  أولوياتها،  من 
وإصالحات جذرية وليس المحاباة، مضيفا أن 

اإلصالح مثل الدواء الذي غالبا ما يكون مرا.
إلصالح  الحكومة  تصور  أن  إلى  وأشار 
التعليم ال يضم فقط شرط السن، بل هناك 
مجموعة من القضايا األخرى، ورئيس الحكومة 
للمساءلة  األخيرة  الجلسة  خالل  عنها  عبر 
الشهرية، وأكد على إصالح التعليم من أجل 

تمكين المغاربة من مدرسة اإلنصاف.
من  التعليــم  قطــاع  أن  على  وشـــدد 
القضايا التي تشتغل عليها الحكومة وستقوم 
السياسية  تكلفته  كانت  كيفما  باإلصالح 
إلى أن  واالقتصادية، الفتا في السياق ذاته، 
الحكومة لم تتراجع عن نظام “البكالوريوس” 

وأنه بدأ تجريبه في عدد من الشعب.

يوم  المنعقد  الحكومـة  مجلـس  صادق 
عزيــز  برئاســـة  بالرباط،  الفـارط  الخميس 
أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون 
رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفالحي.

وقال بالغ صادر عن الوزير المنتدب لدى 
رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان 
مصطفى  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 
تتكون من  المشروع  إن مقتصيات  بايتاس، 
19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف 
تقييد  وإجراءات  الفالحي ومضمونه،  السجل 
االستغالليات الفالحية في السجل، عالوة على 

مقتضيات تدبيره.

الذي  المشروع  فإن هذا  البالغ،  وحسب 
قدمه وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان 
موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات 
الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، حيث 
تم األخذ بعين االعتبار، أثناء صياغته، مختلف 

المالحظات بعد دراستها.
كما قدمت بشأنه، يضيف المصدر ذاته، 
اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية 
المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن 
تالؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق 
معالجـة  تجـاه  الذاتيين  األشخـاص  بحماية 

المعطيات، ذات الطابع الشخصي.

املجل�س احلكومي ي�شادق
على م�شروع قانون باإحداث ال�شجل 

الوطني الفالحي
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المؤقتة  اللجنة  بالغ  في  جـاء  ما  عكـس 
المكلفة بتسيير أمور اتحاد طنجة لكرة القدم 
بخصوص التعاقد مع المدرب األرجنتيني ميغيل 
العقد  أن  إلى  اشارت  حيث  غاموندي،  انخيل 
يمتد لسنتين ونصف السنة. في حين أن مصدر 
لستة  يمتد  العقد  أن  أكد  الفريق  من  مقرب 

أشهر وهذا هو عين العقل.. لماذا؟؟...
لفتــرة قصيــرة يطبعهـــا  التوقيـــع  ألن 
النتائج  حسب  التجديد  إمكانيـــة  مع  التريث 
العقد  في  اإلشارة  مع  الفريق  سيحققها  التي 
المراكز  إحدى  في  الموسم  إنهاء  ضرورة  إلى 
السبعة األوائل مقابل تجديد العقد وفي حالة 
عدم تحقيق هذه األهداف فإن الفريق سيكون 
من حقه من جانب واحد ودون اللجوء للمدرب 
واحد  شهر  راتب  تسديد  مقابل  العقد  لفسخ 
ما جاء على لسان مصدرنا.  فقط. وهذا طبعا 
وهو مطلب جماهير الفريق التي لم تعد تقبل 
بعدما  مستقبال  الفريق  على  أحدا  يضحك  أن 
تم إغراقه في الديون بسبب االرتجالية وسوء 
جعلته  العقود  صفقات  في  والتالعب  التسيير 
الالعبين  من  لمجموعة  الجامعة  لدى  مدين 
حتى  التوقيع  يستحقون  ال  الذين  والمدربين 
أغلبهم طبعا مع بعض  الثالثة..  الدرجة  لفرق 

االستثناءات.
من جهتنا نتمنى كما قلنا إن يكون ما جاء 
به مصدرنا هو الحقيقة وأن يكون بالغ اللجنة 
غاموندي  المدرب  عقد  مدة  بشأن  المؤقتة 

مجرد تمويه ليس إال...
ونضيف أمرا آخرا مهما، وهو فرض اللجنة 
اإلطار  على  االعتماد  الجديد  المدرب  على 
كمدرب  الركيك  جعفر  الفريق  ابن  الوطني، 
في  حققــه  الذي  للنجاح  نظرا  أول،  مساعد 
حيث  من  األول  الفريق  مع  القصيرة  تجربته 
النتائج. في حين كان غاموندي يسير في اتجاه 
ثم  أوال.  مساعدا  مدربا  طارق  مرافقه  تثبيت 
لدى  الركيك  تسجيل  على  ستعمل  اللجنة  أن 
الجامعة الجتياز اختبار دبلوم الف كاف ليسمح 
امر  بالقرب  األول. ووجوده  الفريق  بتدريب  له 
المدرب  فشل  حالة  في  األقل  على  محمود، 
الجديد في اختباره، سيجد الفريق إطارا محليا 

مؤهال لتحمل مسؤولية مواصلة المشوار.

عقد ل�شتة اأ�شهر
مع غاموندي لتفادي 

امل�شاكل ال�شابقة

نبذل قصارى جهدنا للفوز:
»أنا في وضع جيد جدا، مثل الفريق بأكمله. نحن نبذل قصارى جهدنا للفوز وتقديم مباريات جيدة. إنني أقوم بكل ما في وسعي ألكون في أفضل حاالتي«.

جائزة »5 نجوم« ألفضل العب في شهر أكتوبر والجدول المكثف حتى نهاية العام:
»إنني سعيد للغاية بهذه الجائزة التي ظفرت بها أكثر من مرة هذا الموسم. أود أن أشكر الجمهور الذي يقف دائما معنا. أريد أن أستمر على نفس النهج الجيد 
للفوز بالمباريات ومساعدة الفريق. بخصوص الجدول المكثف حتى نهاية العام، بوجود 7 مباريات في أقل من شهر،علينا العمل والتعافي بأسرع ما يمكن لالستعداد 

لهذه المباريات التي تعد األصعب منذ أن بدأ الموسم. يجب أن نركز إلنجاز األمور بشكل صحيح والمضي قدما«.
فينيسيوس يقتل حلم سان جيرمان ويقبل شعار الريال:

»أنا أعشق ريال مدريد، وأريد البقاء هنا لفترة طويلة وصناعة التاريخ مع هذا النادي. سر اإلشارة وتقبيل شعار النادي... أشير إلى الشعار ألن الجماهير والنادي 
يحبونني كثيرًا، وأنا أفعل كل ما في وسعي لمساعدة النادي في الوصول إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه. عندما كنت ألعب في البرازيل، كنت هداًفا، وأفضل العب، 
وفزنا بالبطولة، والدي أخبرني أن ريال مدريد معجب بي، فظننت أني مجنون، مر أسبوع وأخبرني أن أمامه يومين التخاذ القرار، لم أستطع إخبار أصدقائي، لم أنم في 

اليومين لكنني اتخذت القرار الصحيح في النهاية«.
العالقة مع الفرنسي كريم بنزيما : 

»بنزيما مثير لإلعجاب، يفعل كل شيء صعب بمنتهى السهولة، إنه العب رائع، وأنا أحب اللعب معه. يمكننا أن نفعل كل شيء من أجل فوز كريم بالكرة الذهبية. 
على أرض الملعب، أتعايش مع بنزيما بشكل أفضل، فهو دائما قريب مني، ونقدم مستويات جيدة معا، أما خارج الملعب، أتواجد مع ميليتاو ورودريجو باستمرار، نحن 

برازيليون ونفعل األشياء معًا دائما. أضحك أكثر مع مارسيلو وميليتاو، مارسيلو مثير لإلعجاب«.
العالقة مع المدرب أنشيلوتي:

»إنه مدرب جيد جدا، فهو يوضح األمور داخل وخارج الملعب، ويجعل األمر سهال على الجميع، في الخارج يتحدث معي دائما ألكون هادئا، وأفعل ما أفعله حاليًا«.
خاتمة:

»لطالما كان حلمي أن ألعب لريال لمدريد، أعتقد أنه حلم كل األطفال، وخاصة من البرازيل، مع كل البرازيليين الذين صنعوا التاريخ هنا، فأنا أعمل على صنع 
التاريخ مثلهم«.

فينيسيوس جونيورحوار السبت
اأف�شــل” لأكــون  و�شعــي  فـي  ما  بكـل  “اأقــوم 

جنــم  جونيور  فيني�ضيو�س  الربازيلـي  اأكــد 
لكي  و�ضعه  يف  ما  بكــل  »يقوم  اأنه  مدريد،  ريال 
موؤكدا  مدريد،  ريال  مع  حاالته  اأف�ضل  يف  يكون 
الو�ضم.  هذا  يف  يـرام  ما  على  اأنــه  ي�ضعــر  اأنــه 
مدريد  ريال  مع  فيني�ضيو�س  موهبة  وانفجرت 
هذا الو�ضم، بعدما �ضاهم يف 18 هدفا خالل 19 
11 هدفا  ال�ضابقات، حيـث �ضجل  مباراة بجميع 
الذي  الواعد،  النجم  وح�ضل  اآخرين.   7 و�ضنع 
الريـال  فوز  يف  الا�ضية  الدورة  الف�ضل  له  كان 
جنوم«   5« جـائــزة  على   ،)1-2( اإ�ضبيليــة  على 
الأف�ضل العب يف �ضهر اأكتوبر، بعدما كان االأف�ضل 
جماهري  الريال،  جناح  وطماأن  غ�ضت.  يف  اأي�ضا 
الريجني، ب�ضاأن م�ضتقبله يف �ضانتياجو برنابيو 
الا�ضية،  االأيام  اأنباء قوية خالل  بعدما ترددت 
ا�ضتقدام  يف  جريمان،  �ضان  باري�س  رغبة  عن 
الحتمــل  الرحيــل  لتعوي�س  الربازيلي،  النجم 
وقال  مدريد.  ريال  اإلى  مبابي  كيليان  للفرن�ضي 
اأبرزتها  ت�ضريحات  يف  عاما(   21( فيني�ضيو�س 

�ضحيفة »ماركا« االإ�ضبانية :
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

بيدري أفضل العب شاب في العالم 
فاز اإلسباني بيدري بجائزة كوبا ألفضل العب 
شاب في العالم لعام 2021، خالل حفل جائز الكرة 
بالجائزة،  الصاعد  برشلونة  نجم  وتوج  الذهبية. 
بعدما قدم موسما مميزا، وبات عنصرا أساسيا مع 
البارسا ومنتخبي إسبانيا األول واألولمبي. وتفوق 
آخرين في طريقه  المرشحين  بيدري على عديد 
جرينوود  ماسون  اإلنجليزي  هم  الجائزة،  لنيل 
ساكا  بوكايو  اإلنجليزي  يونايتد(،  )مانشستر 
)آرسنال(، البلجيكي جيريمي دوكو )رين(، الهولندي 
ريان جرافنبيرتش )أياكس أمستردام(. واأللماني 
فلوريان  األلماني  ميونخ(،  )بايرن  موسياال  جمال 
بيلينجهام  جود  اإلنجليزي  )ليفركوزن(،  فيرتس 
)بوروسيا دورتموند(، األمريكي جيو رينا )بوروسيا 
دورتموند(، البرتغالي نونو مينديز )باريس سان 
توجت اإلسبانية  متصل  سياق  وفي  جيرمان(. 
أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة، بالكرة الذهبية 

ألفضل العبة في العالم.
تشافي يرفض صفقة كومان

رفض  عن  إسباني،  صحفي  تقرير   كشف 
تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إلحدى 
كومان،  رونالد  الهولندي  طلبها  التي  الصفقات 
صحيفة  وبحسب  للفريق.  السابق  الفني  المدير 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن كومان طالب 
إدارة برشلونة بالتعاقد مع فرناندو ريجس العب 
في  عقده  ينتهي  والذي  إشبيلية،  وسط  خط 
كان  »كومان  الصحيفة:  وأضافت   .2022 صيف 
يعتبر فرناندو صاحب الـ 34 عاما، العبا قويا بدنيا 
ومنضبطا تكتيكيا وذكيا، ولديه تحكم جيد بالكرة، 
مسيرته  مميزة خالل  أوروبية  خبرات  يملك  كما 
حيث لعب لبورتو ومانشستر سيتي وجلطة سراي 
وإشبيلية«. وأشار التقرير، إلى أن كومان أدرك أن 
بوسكيتس بحاجة إلى الراحة نظرا لطريقة لعب 
برشلونة، وأن الفريق ليس لديه العب آخر في هذا 
الدور، حيث لم يكن دي يونج كافيا، وأراد أن يلعب 
سيرجي روبيرتو كظهير وأن يكون لبيدري وجافي 
تشافي  ورفض  الملعب.  وسط  في  أخرى  أدوارا 
تعزيز الفريق بالعب خط وسط، حيث يرى أن لديه 

عددا كافيا من الالعبين في هذا المركز.
بوادر اتفاق بين برشلونة والسيتي 

حول توريس
مفاوضات  في  مؤخرًا  برشلونة  دخل 
العبه  مع  التعاقد  بشأن  سيتي،  مانشستر  مع 
المدرب  من  طلب  على  بناًء  توريس،  فيران 
صحيفة »موندو  وبحسب  فيرنانديز.  تشافي 
ديبورتيفو« الكتالونية، فإن هناك بوادر اتفاق قد 
يتم خالل األيام المقبلة، بشأن حسم الصفقة في 
يناير/كانون ثان القادم. وأضافت الصحيفة أن بيب 
جوارديوال، المدير الفني للسيتي، ال يمانع في رحيل 
توريس، وبالتالي فإن األمور متوقفة على االتفاق 
بين الناديين. وأشارت إلى أن الفارق بين مطالب 
وبالتالي  كبيرًا،  ليس  برشلونة  وعرض  السيتي 
أعلى  البارسا،  من  المعروض  المقابل  أن  طالما 
مما دفعه السيتيزنس لضم الالعب من فالنسيا، 
النادي  ويرغب  الحسم.  من  قريبة  الصفقة  فإن 
اإلنجليزي في بيع الدولي اإلسباني بشكل نهائي، 
أيضًا،  برشلونة  يريده  ما  وهو  إعارته،  وليس 
ولكن بدًءا من الصيف المقبل. وأوضحت »موندو 
الالعب  على  سيحصل  البلوجرانا  ديبورتيفو« أن 
بسبب  األرجح،  على  فقط،  أشهر   6 لمدة  معارًا 
ظروفه االقتصادية الصعبة، مع إلزامية شرائه في 
الصيف. ويصر تشافي على حسم صفقة توريس، 
لكونه يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، ويعرف 

أجواء الليجا جيدا.

ريال  مسؤول  تمنع  ثنائية  حراسة 
مدريد من لقاء مبابي

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على منع 
لقاء بوتراجينيو  سان جيرمان، العبه مبابي، من 
مدير العالقات المؤسسية بريال مدريد، خالل حفل 
وقالت صحيفة  الماضي.  اإلثنين  الذهبية،  الكرة 
»موندو ديبورتيفو«:«أسطورة ريال مدريد األسبق 
رسالة  بفضل  الميرنجي  مع  تاريخه  بدأ  زيدان، 
على منديل قدمها له فلورنتينو بيريز في حفل 
مماثل«. وأضافت: »اآلن تغير الزمن، والكاميرات 
موجودة في كل مكان، وبخالف ذلك فمبابي كان 
تحت حراسة رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير 
لبوتراجينيو  يسمحا  ولم  ليوناردو،  الرياضي 
باالقتراب من اللؤلؤة الفرنسية، أو تهنئته، تجنبا 
انتقاله للريال«. ويتبقى شهر على  للحديث عن 
يناير المقبل، حيث سيكون مبابي وقتها حرا في 
التفاوض مع أي ناد، إذ ستتبقى 6 أشهر في عقده. 
ورفض مبابي كل عروض البي إس جي لتجديد 
على  عينه  ويضع  الماضية،  الفترة  خالل  عقده 

االنتقال لصفوف الميرنجي.
مودريتش يتلقى صفعة قوية في 

سباق الكرة الذهبية
ريال مدريد، صفعة  تلقى مودريتش، العب 
قوية في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 
2021، التي نالها األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم 
وتواجد  الماضي.  اإلثنين  جيرمان،  سان  باريس 
تضم  قائمة  ضمن  المخضرم  الكرواتي  الدولي 
قبل  العام،  لهذا  الجائزة  على  تنافسوا  العبا   30
أن يحصدها ميسي للمرة السابعة في مسيرته. 
وكشفت مجلة »فرانس فوتبول« عن عدد النقاط 
التي حصدها كافة المتسابقين، لتتضمن مفاجأة 
من العيار الثقيل بشأن النجم الفائز بالكرة الذهبية 
حصول  عدم  في  المفاجأة  وتكمن   .2018 عام 
مودريتش على أي صوت، ليظهر في ذيل القائمة 
برصيد صفري من النقط، وهو ما لم يحدث مع 
أي العب آخر باستثناء اإلسباني سيزار أزبلكويتا، 
الذي لم ينل هو اآلخر أي صوت. يذكر أن ميسي 
حصد بدوره 613 نقطة، مكنته من نيل الجائزة 
بفارق 33 نقطة فقط عن البولندي ليفاندوفسكي، 

مهاجم بايرن، الذي حل في المرتبة الثانية.
جائزة  بعد  بنزيما  من  تعليق  أول 

الكرة الذهبية وكروس يتضامن 
احتالله  على  الريال،  مهاجم  بنزيما  علق 
بجائزة  الفائزين  ترتيب  الرابع في جدول  المركز 
التي تقدمها »فرانس فوتبول«.  الذهبية،  الكرة 
ولم يحضر بنزيما الحفل الذي أقيم في العاصمة 
باريس، لعلمه أنه لن يحصد الجائزة، نظرا ألنه 
كان يطمح للفوز بها ألول مرة في مسيرته، وقد 
ال تتكرر الفرصة لنجم الريال صاحب الـ 33 عاما 
الشخصي على »تويتر«:  الذي نشر على حسابه 
»شكرا لكل شخص دعمني، فأنا ألعب كرة القدم 
استعراض  في  أستمر  أن  ويجب  أجلكم،  من 
قدراتي«. وتوج ميسي، نجم سان جيرمان الحالي 
وبرشلونة السابق، بالكرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم 2021. وتضامن األلماني كروس، العب 
ريال مدريد مع زميله، واعتبر أن ميسي، ال يستحق 
الفوز بها هذا العام. وكتب كروس، على حسابه 
ميسي،  لليونيل  »تويتر«:«تهانينا  ب  الرسمي 
تصريحات  في  وقال  بنزيما«.  كريم  اختار  لكنني 
أبرزتها صحيفة »ديلي ميل«: »ليس هناك شك 
في أن ميسي مع كريستيانو رونالدو هما األفضل 
في العقد الماضي، لكن هذا العام كان ينبغي أن 
يتقدم العبون آخرون في الترتيب على ليونيل«. 
كريم  هم  األوائل  الثالثة  لي  »بالنسبة  وأضاف 

بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو«.

ع�شبة البوغاز للكراطي
تظفر بلقب كاأ�س العر�س ملنتخبات الع�شب

�شباب وداد طنجة يجدد هياكله

غامونــدي مدربـا لحتــاد طنجــة
ب�شـــــرط قــــبــــول الركيــــك م�شاعـــدًا

لقب  مشتركة  وأساليب  للكراطي  البوغاز  عصبة  أحرزت 
الرياضي  الموسم  عن  العصب  لمنتخبات  العرش  كأس 
المنافسات  هذه  في  البوغاز  عصبة  وتألقت   .2020-2021
مجرياتها  على  وسيطرت  عصبة،   19 مشاركة  عرفت  التي 
للكراطي  المغربية  الملكية  الجامعة  لواء  تحت  نُظمت  التي 
األحد  البوغاز،  عصبة  مع  وبتنسيق  مشتركة  وأساليب 
العصبة  الزياتن بطنجة. وحققت  المغطاة،  بالقاعة  الماضي، 
لصفر.  انتصارات  خمسة  أدوار  خمسة  في  مشاركتها  في 
الشمال  عصبة  مواجهة  في  النهائية  المباراة  ختمت  فيما 
عن  باللقب  منتخبها  ليظفر  واحد،  مقابل  انتصارات  بأربعة 
التي  المتميزة  بالنتائج  الحافلة  خزانته  به  ليعزز  جدارة، 

حصدتها العصبة خالل مسارها الرياضي من كؤوس العرش 
وتحسب  العمرية  الفئات  مختلف  في  الوطنية  والبطوالت 
هذه اإلنجازات للمجهودات التي يقوم بها المكتب المديري 
والممارسين  واألطر  اللجان  وباقي  التقنية  واإلدارة  للعصبة 

التابعين لها.
يذكر أن نهائيات كاس العرش حضرها إلى جانب رئيس 
للكراطي  المغربية  الملكية  الجامعة  العصبة، كل من رئيس 
ورئيس  طنجة،  لوالية  العام  والكاتب  مشتركة،  وأساليب 
الجماعة الحضرية، والمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة 

بطنجة تطوان الحسيمة. 

لكرة  طنجة  وداد  لشباب  العادي  العام  الجمع  انتخب 
لعتيق  للنادي خلفا  رئيسا جديدا  ناصر،  أخير مصطفى  القدم، 
الخياطي الذي استقال بسبب ضغط العمل ووضع نفسه رهن 

إشارة النادي لتقلد مهامات أخرى يسمح بها عامل الوقت.  
والمالي  األدبي  التقريرين  ومناقشة  الرئيس  كلمة  وبعد 
الجديد  المسير  المكتب  انتخاب  تم  عليهما،  والمصادقة 
تقلد  بعدما  فعليا  رئيسا  ناصر  مصطفى  في  الثقة  بوضع 
الجديدة  الالئحة  عرفت  كما  لسنوات.  الرئيس  نائب  مهام 

عودة عبد الحميد النعيمي، األب الروحي للنادي إلى الواجهة، 
باقي  وبخصوص  للرئيس.  األول  النائب  مهام  سيشغل  حيث 
أعضاء المكتب المسير الجديد نجد، عتيق الخياطي نائبا ثانيا 
أسويق  الرحمن  وعبد  ثالثا،  نائبا  العلمي  ويوسف  للرئيس، 
كاتبا عاما، وحاتم حدوش نائبا للكاتب العام، وخالد المرابط 
ومصطفى  المال،  ألمين  نائبا  الشرودي  وخليل  للمال،  أمينا 
البقالي ومحمد أربعي وأحمد البقالي والحسن المرابط وأحمد 

أحمدون مستشارون.

المكلفــة  المؤقتة  اللجنــة  تعاقــدت 
مع  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  أمور  بتسيير 
انخيل غاموندي  المدرب األرجنتيني ميغيل 
صباح الثالثاء الماضي، ليشرف على الفريق 
اللجنة  وافقت  مقرب،  مصدر  ووفق  األول. 
على شرط غاموندي بوجود اإلطار الوطني 
مساعدا  مدربا  جانبه  إلى  شهاب  طارق 
اللجنة  فرضت  بينما  باإلحصائيات،  مكلفا 
مساعدا  الركيك،  جعفر  الحالي،  المدرب 
أول، في حين سيشرف مساعده عبد الواحد 
عمر  بمساعدة  األمل  فريق  على  بنقاسم 
المدرب  اللجنة،  وضعت  كما  الوهابي. 
والظرف  المشاكل  بخصوص  الصورة  في 
وعدم  الفريق  يجتازه  الذي  الصعب  المادي 

إمكانية القيام بانتدابات جديدة.

عقدت  اللجنة  ان  ذاته  المصدر  وأكد 
اجتماعا داخليا قبل الجلوس مع غاموندي، 
باإلجماع  أعضاؤها  صوت  حيث  للتشاور، 
بشرط  الجديد  المدرب  مع  التعاقد  على 
الركيك.  جعفر  المدرب  في  التفريط  عدم 
حيث اكدت اللجنة ان عائق الديبلوم كان 
سببا في عدم ترسيم الركيك مدربا لبقية 
جانب  إلى  بتسجيله  وتعهدت  الموسم، 
لنيل  االختبار  الجتياز  بنقاسم  الواحد  عبد 
للتدريب  يؤهلهما  الذي  ألف  كاف  دبلوم 
يتوفران  حيث  مستقبال،  األول  بالقسم 
رفضت  الذي  برو  ويفا  دبلوم  على  حاليا 

اللجنة التقنية الوطنية مالئمته.



النتائج:
مباريات الجولة األولى:

المجموعة األولى
العراق / عمان: 1 – 1 
قطر / البحرين: 1 – 0 

المجموعة الثانية:
تونس / موريتانيا: 5 – 1 

اإلمارات / سوريا: 2 – 1 
المجموعة الثالثة:

المغرب / فلسطين: 4 – 0 
السعودية / األردن: 0 – 1 

المجموعة الرابعة:
الجزائر / السودان: 4 – 0  

مصر / لبنان: 1 – 0 
الترتيب العام: 

المجموعة األولى
1 - قطر: 3 نقط
2 - العراق: 1 // 
3 - عمان: 1 // 

4 - البحرين: 0 // 
المجموعة الثانية:

1 - تونس: 3 نقط
2 - اإلمارات: 3 // 

3 - سوريا: 0 // 
4 - موريتانيا: 0 // 
المجموعة الثالثة:

1 - المغرب: 3 نقط
2 - األردن: 3 // 

3 - السعودية: 0 // 
4 - فلسطين: 0 //  

المجموعة الرابعة:
1 - الجزائر: 3 نقط

2 - مصر: 3 // 
3 - لبنان: 0 // 

4 - السودان: 0 //   
برنامج مباريات الجولة الثانية:

أمس الجمعة:
المجموعة األولى

صباحا   11 )الساعة  العراق:   / البحرين 
بملعب الثمامة(  

قطر / عمان:)الساعة الثانية ظهرا بملعب 
المدينة التعليمية(  

المجموعة الثانية :
الخامسة  موريتانيا:)الساعة   / اإلمارات 

مساء بملعب راس أبو عبود(  
مساء  الثامنة  سوريا:)الساعة   / تونس 

بملعب البيت(  
اليوم السبت 

المجموعة الثالثة :
صباحا   11 )الساعة  األردن:   / المغرب 

بملعب أحمد بن علي(  
الثامنة  )الساعة  فلسطين:   / السعودية 

مساء بملعب المدينة التعليمية(  
المجموعة الرابعة :

ظهرا  الثانية  )الساعة  لبنان:   / الجزائر 
بملعب الجنوب(  

مصر / السودان: )الساعة الخامسة مساء 
بملعب راس أبو عبود(  

مباريات الجولة الثالثة :
االثنين 6 ديسمبر 2021

المجموعة الثانية :
سوريا / موريتانيا: )الساعة الرابعة عصرا 

بملعب الجنوب(  
الرابعة عصرا  )الساعة  / اإلمارات:  تونس 

بملعب الثمامة(  
 المجموعة األولى

مساء  الثامنة  )الساعة  البحرين:   / عمان 
بملعب أحمد بن علي(  

مساء  الثامنة  )الساعة  العراق:   / قطر 
بملعب البيت(   

الثالثاء 7 ديسمبر 2021
المجموعة الثالثة

الرابعة  )الساعة  السعودية:   / المغرب 
عصرا بملعب الثمامة(  

األردن / فلسطين: )الساعة الرابعة عصرا 
بملعب اراس أبو عبود(  

المجموعة الرابعة
مساء  الثامنة  )الساعة  والجزائر:  مصر 

بملعب الجنوب(  
مساء  الثامنة  )الساعة  والسودان:  لبنان 

بملعب المدينة التعليمية(   
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الدوري اإلسباني
فيني�شيو�س ينقذ الريال اأمام اإ�شبيلية 

واأتلتيكو مدريد يقفز للو�شافة
إشبيلية،  حساب  على   )2-1( بنتيجة  قاتال  انتصارا  مدريد  ريال  حقق 
داخل ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الليجا. 
وسجل ثنائية ريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 32، وفينيسيوس جونيور 
12. وكان  87، بينما سجل رافا مير هدف إشبيلية في الدقيقة  في الدقيقة 
فينيسيوس هو المنقذ بعدما اقتنص هدف االنتصار القاتل لريال مدريد في 
87، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء أقصى يسار  الدقيقة 
ياسين بونو الذي لمسها بأطراف أصابعه. وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد 
رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إشبيلية 
عند 28 نقطة في المركز الرابع. وقفز أتلتيكو مدريد للوصافة بعد أن رفع 
)4-1( بملعب  الساحق على مضيفه قادش  إثر فوزه  29 نقطة،  إلى  رصيده 
)رامون دي كارانزا(. وسجل للفريق المدريدي توماس ليمار في الدقيقة 56، 
وأنطوان جريزمان في الدقيقة 70، وأنخيل كوريا في الدقيقة 76، وماتيوس 
كونيا في الدقيقة 86، التي تزامنت مع تسجيل أصحاب األرض هدف حفظ 
ماء الوجه عن طريق أنتوني لوزانو.  وسقط ريال صوصيداد في فخ الخسارة 
هذا  في  بالفضل  إسبانيول  ويدين  لصفر.  بهدف  إسبانيول  مضيفه  أمام 
الفوز لالعبه يانجل هيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. 
وتوقف رصيد صوصيداد عند 29 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع إسبانيول 
ثمينَا  انتصارا  برشلونة  وحقق  التاسع.  المركز  في  نقطة   20 إلى  رصيده 
دي  فرينكي  برشلونة  ثالثية  وسجل  فياريال.  مواجهة  خالل   )3-1( بنتيجة 
يونج في الدقيقة 50 وممفيس ديباي )88(، وفيليب كوتينيو من ضربة جزاء 
وبهذا   .76 الدقيقة  في  لفياريال  شوكويزي  صامويل  سجل  بينما   ،)90+4(
االنتصار رفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد 

رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

نتائج الدورة 15:  
أ.بلباو / غرناطة: 2 – 2 
ألفيس / سلطا: 1 – 2 

فالينسيا / رايوفاليكانو: 1 – 1   
مايوركا / خيطافي: 0 – 0 

فيا الريال / برشلونة: 1 – 3 
بيتيس / ليفانطي: 3 – 1  
إسبنيول / ريال صوصيداد:

 0 – 1
قاديس / أ.مدريد: 1 – 4 

ريال مدريد / إشبيلية: 2 – 1 
أوصاصونة / إلتشي: 1 – 1  

برنامج الدورة 16:  
أمس الجمعة

)الــســاعــة  ألــفــيــس   / غــرنــاطــة 
التاسعة مساء(

اليوم السبت
)الساعة  الريال  فيا   / إشبيلية 

الثانية ظهرا(
)الساعة  بيتيس   / برشلونة 

الرابعة والربع( 
)الساعة  مــايــوركــا  أ.مـــدريـــد/ 

السادسة والنصف مساء(
مدريد  ريال   / صوصيداد  ريال 

)الساعة التاسعة مساء(
غدا االحد

)الساعة  إسبنيول   / رايوفاليكانو 
الثانية ظهرا(

إلتشي / قاديس )الساعة الرابعة 

والربع( 
)الساعة  أوصاصونة   / ليفانطي 

السادسة والنصف مساء(
)الــســاعــة  فالينسيا   / سلطا 

التاسعة مساء(
بعد غد اإلثنين

)الساعة  أ.بــلــبــاو   / خيطافي 
التاسعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 36 نقطة
2 - أ. مدريد:29 //

3 - ريال صوصيداد: 29 //
4 - اشبيلية: 28 //
5 - بيتيس: 27 //

6 - رايوفاليكانو: 24 //
7 - برشلونة: 23//

8 - أ.بلباو: 20 //
9 - إسبنيول: 20 //

10 - أوصاصونة: 20 // 
11 -  فالينسيا: 19 //
12 - فيا الريال: 16 //

13 - سلطا: 16 //
14 - مايوركا: 16 //
15 - أالفيس: 14 //
16 - غرناطة:12 //
17 - إلتشي: 12 //
18 - قاديس: 12//

19 -  خيطافي: 10 //
20 - ليفانتي: 7//

املنتخب الوطني يفتتح املناف�شات بفوز كبري
على منتخب فل�شطني واحلافيظي لعب مباراة 

خبر األسبوع

كشفت صحيفة »ال ريبوبليكا« عن دليل جديد يثبت تورط يوفنتوس 
بسبب  حاليًا،  للتحقيق  يوفنتوس  ويخضع  الصفقات.  فبركة  قضية  في 
اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في الصفقات خالل السنوات الماضية من 
على  حصلت  إنها  اإليطالية،  الصحيفة  وقالت  النادي.  مال  رأس  زيادة  أجل 
لم  النادي  إن  خاللها  يقوالن  يوفنتوس  مسؤولي  من  اثنين  بين  مكالمة 
يواجه أي أزمة أسوأ من القضية الحالية سوى وقت »الكالتشيو بولي« عام 
2006. واكتشفت أزمة »الكالتشيو بولي« أيضا من خالل مكالمات هاتفية 
المباريات، واختيار حكام يميلون  بنتائج  أثبتت تورط يوفنوس في التالعب 
إلى مصلحتهم. وتعرض يوفنتوس في »الكالتشيو بولي« لعقوبة الحرمان 
من لقبي الدوري في 2005 و2006 مع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. 
فيديريكو  يوفنتوس  مديري  استجواب  تم  أنه  إلى  ريبوبليكا«  وأشارت« ال 
تشيروبيني وماوريتسيو أريفابيني من قبل مكتب المدعي العام في تورينو. 
وأوضحت أنه من المتوقع أن تعقد ثالث جلسات استماع أخرى قبل استدعاء 
نيدفيد  والنائب  أنييلي  الرئيس  وهم«  للمتهمين،  العام  المدعي  مكتب 
في  التحقيقات  من  االنتهاء  وسيتم  باراتيتشي.  السابق  الرياضي  والمدير 
مكتب المدعي العام في تورينو في غضون 15 يومًا، ثم سترسل التقارير إلى 
الذي سيتحقق من احتمال وجود مخالفات رياضية.  االتحاد اإليطالي للكرة 
الهبوط  إلى  تصل  قد  يوفنتوس  عقوبة  أن  مؤخرًا  إيطالية  تقارير  وأكدت 

للدرجة الثانية وتجريده من آخر لقب دوري حصل عليه.

مكاملة تثبت تورط يوفنتو�س
يف ق�شية فربكة ال�شفقات

خاص عن كأس العرب فيفا قطر 2021 :

انطلقت بدولة قطر، وألول مرة بتنظيم مشترك ما بين الفيفا واالتحاد العربي لكرة القدم، نهائيات بطولة كأس العرب لكرة 
القدم 2021، التي تجرى في ستة مالعب خالل الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى غاية 18 ديسمبر المقبل. ويشارك في نهائيات 
هذه البطولة 16 منتخبا، موزعين على أربع مجموعات. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه. واسفرت القرعة 
المجموعة  في  وموريتانيا  واإلمارات وسوريا  وتونس  األولى.  المجموعة  في  والبحرين  وعمان  والعراق  قطر  منتخبات،  تواجد  عن 
الثانية. والمغرب والسعودية واألردن وفلسطين في المجموعة الثالثة. ثم الجزائر ومصر ولبنان والسودان في المجموعة الرابعة.  
ودشن المنتخب الوطني المغربي مشاركته في البطولة بفوز كبير، بأربعة أهداف لصفر في المباراة التي جمعته مساء األربعاء على 
أرضية ملعب الجنوب بالوكرة بمنتخب فلسطين لحساب الجولة األولى. وسجل أهداف المنتخب، محمد النهيري في الدقيقة 31، 
وعبد اإلله الحفيظي في الدقيقتين 56 و64، وبدر بانون في الدقيقة 87 عن طريق ضربة جزاء، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 
نتائج وبرنامج مباريات  يلي  المنظمة. وفيما  اللجنة  المباراة من طرف  الحافيظي أحسن العب في  اإلله  اختير عبد  نقاط. كما   3

المجموعات: 



كشف قائد األركان العسكرية اإلسبانية، 
ال  أنه  كالدرون،  لوبيث  ثيودورو  األدميرال 
الحالي  الوقت  في  المغرب  أن  اعتبار  يمكن 
ومليلية  سبتة  لمدينتي  “تهديدًا”  يشكل 

المحتلتين، بالرغم من أزمة المهاجرين.
اإلسبانية  المسلحة  القوات  قائد  وأشار 
النــدوات  في تصريحات أطلقهــا في إحدى 
ردا على قيادية في حزب “فوكس” اليميني، 
إلى أن »الخصم الرئيسي للمغرب اآلن هي 
هو  خطورة  األكثــر  مشكلتــه  وأن  الجزائر، 
الصحراء  في  البوليساريو  جبهة  مع  الصراع 

الغربية«.
أن  اإلسبانــي  المســؤول  واعتبــر ذات 
في  األسلحة  على  للمغرب  المتزايد  الطلب 
واضحا  تهديدا  يمثل  ال  األخيــرة  السنوات 

بالنسبة إلسبانيا، أو لسبتة ومليلية باعتبارها 
جزء من إسبانيا.

وأوضح األدميرال “لوبيز كالديرون” أن 
أبدًا عن استعداده لضم  المغرب لم يعرب 
المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي بالقوة 
، باإلضافة إلى أن إسبانيا لديها قدرة ردع ال 
ترتبط فقط بالقوة العسكرية، بل بابالقوة 

القتصادية والسياسية والدبلوماسية أيضا.
وسبق لحزب “فوكس” اليميني اإلسباني 
أن اتهم المغرب بمحاولة غزو مدينة سبتة 
التي  الجماعية  الهجرة  أحداث  بعد  المحتلة 
شهدتهـا المدنيــة في ماي الماضـي، داعيا 
جعل  على  العمـل  إلى  اإلسبانيـة  الحكومة 
المدينتين تحت وصاية حلف شمال األطلسي 

“الناتو”.

المملكة  المغربية 
وزارة  الداخلية

والية جهة طنجة ـ تطوان
عمالة طنجة ـ أصيلة

الجماعة الحضرية ألصيلة
مصلحة الشؤون االقتصادية

اإعــــــالن 
ينهي رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة إلى كافة سكان 
حي رأس السقاية، بأن السيد ندير البوايشة قد قدم طلبًا إلى مصالح 
هذه الجماعة للحصول على رخصة لفتح محل لمزاولة نشاط غسل 

السيارات. 
فالرجاء من المعنيين باألمر موافاتنا  بمالحظاتهم في الموضوع 
بالجماعة في ظرف خمسة عشـر  االقتصادية  الشؤون  إلى مصلحة 

يومًا من تاريخ اإلعالن.
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رقم السجل التجاري. 55759.
بمقتضى محضر للجمع العام المنعقد  بتاريخ 
05 نونبر 2021 لتصفية الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة  التي تحمل الخصائص التالية : 
التسمية : ا.م.ه لالستيراد.
الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف االجتماعي :التمثيل التجاري، االستيراد 
والتصدير. الخ.........

إلى  مقسمة  درهم   150.000  : المال  رأس 
1500 حصة من فئة 100 درهم للحصة.

الشركاء:
- األحمدي محمد.

- األحمدي عمر.
المقر االجتماعي:

- 54.زنقة: واد ورغة حي الجيراري 2 - طنجة. 
 المسير: 

األحمدي  محمد.
وتصفية  فسخ  على  باإلجمــاع  االتفـــاق  تم 
الشركة المذكورة أعاله من طرف السيد األحمدي 

محمد.
التجارية  بالمحكمة  التصفية  إيـداع  وسيتم 

بطنجة .
للنشر والبيان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية وزارة الداخلية

جهة طنجة تطوان الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة مقاطعة مغوغة
مصلحة الشؤون االقتصادية

إعـــــــالن
يعلن رئيس المجلس عن إجراء بحث المنافع 
والمضار مدته 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا 

اإلعالن في الجرائد.
السيد   : به  تقدم  الذي  للطلب  تبعا  وذلك   -
غسل   : رخصة  على  للحصول  اإلله  عبد  أحباروش 
أريماس  بتجزئة  الكائن  بالمحل  فقط  السيارات 
البحث  سجل  ويوجد  امغوغة  مقاطعة   ،344 قطعة 
للعموم  يمكن  حيث  الرخص  بمصلحة  المفتوح 

تسجيل مالحظاتهم وذلك خالل أوقات العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع عقار 
ملف تنفيذي عدد: 2021/6201-2925

بطلب من: ورثة صالح قدور بن علي
ضد: السيد محمد صالح ومن معه

الساعة  على   2022-01/18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  )10.30(صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وأخر مزايد موسر للعقار، 
الواقع بمدينة طنجة، زنقة محمود رقم  12مرشان 
طابق  من  تتكون  سكنى  عن  عبارة  وهو  طنجة، 

أرضي وطابق علوي وآخر مقلص.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  500.000.00 

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

وعلى كل من يريد معلومات إضافية في 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
بيـــع عقــارات

ملف تنفيذي عدد:6201/16-4488  
بطلب من: السيد عبد العالي دحوشا ومن معه

ضد : ورثة ميمونت المجوتي
الساعة  على   2022-01-18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  )10.30(صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
موسر  مزايد  وأخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع 

للعقارات:
المسمى  طنجة،  تطوان  بطريق  الواقع   -1
 ،06/30064 عدد  العقاري  للرسم  الحامل  دحوشا، 
وسفلي  سرداب  على  تشتمل  فيال  عن  عبارة  وهو 
مساحتها  وحديقة،  ومرافق  ومسبح  واحد  وطابق 

636 متر مربع.
المسمى  طنجة،  تطوان  بطريق  الواقع   -  2
 ،06/31518 عدد  العقاري  للرسم  الحامل  دحوشا، 
وسفلي  سرداب  على  تشتمل  فيال  عن  عبارة  وهو 
مساحتها  وحديقة،  ومسبح  ومرفق  واحد  وطابق 

593 متر مربع.
3 - الواقع باقليم طنجة دائرة الفحص قيادة 
للرسم  الحامل  العقاب،  شرف  المسمى  اجزناية، 
أرض  من  المتكون   ،06/51276 عدد  العقاري 

فالحية، مساحتها 29562 متر مربع. 
آيت  المدعو  طنجة،  مكادة  ببني  الواقع   -  4
 ،G/20181 عدد  العقاري  للرسم  الحامل  الحاج، 
مساحته 1 آر و 20 سنتيار المتكون من أرض بها 
بناية تحتوي على سفلــي وثــالث طوابق علويــة 

وسطح.
مبلــــغ   في  االفتتـــاحـــي  الثمــن  حـــدد 

 5.000.000.00 و  لألول  درهــم   5.000.000.00
ومبلـــغ  للثالــــث   3.000.000.00 و  للثانــــي 

1.900.000.00درهم للرابع واألخير.
تقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
وعلى  المزاد.  عمليات  في  الشروع  غاية  إلى  النشر 
أن  الموضوع  في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل 
يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر الٳلتزامات 
أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلجراءات.  ومستندات 

بشيك مضمون األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

AFRICA MOROCCO LINKS
 المقــر االجتمــاعـي : 

Edifice Perla Oficinas 
Tanger - Maroc 90000.

الشركة المساهمة وعنوان  مقرها 
Edifice Perla Oficinas

 Angle Av. Oujda et Av. Tantan 
11ème étage. Tanger
رفـع رأسمـال الشركـة

رقم السجل التجاري 77131  بطنجة
بمقتضى الجمع العام االستثنائي المؤرخ في 
06 ماي 2021، تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
 320.000.000 مــن  أي  درهــم،   140.000.000
درهم إلى 460.000.000 درهم  عن طريق تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
التجاريـة  بالمحكمــة  القانونــي  اإليداع  تم 
بطنجة  بتاريخ 23 نونبر 2021 تحت رقم 248189.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 DEMNATI TRANSPORTS, Société à

   Responsabilité Limitée
رقم السجل التجاري:36003

بمقتضى  محضر للجمع العام المنعقد  بتاريخ: 
المسؤولية  ذات  الشركة  لتصفية  نونبر2021   20

المحدودة  التي تحمل الخصائص التالية : 
 التسمية :الدمناتي طرانسبور.

الصفة القانونية : ش.م.م.
الهدف االجتماعي : نقل البضائع.الخ.........

إلى  مقسمــة  50.000رهم   : المــــال  رأس 
100حصة من فئة 500درهم للحصة.

الشركاء:
- ازناك خلود.

- الشرقاوي اشرف.
المقر االجتماعي:

- 53.زنقة:ر.حي البوغاز. طنجة. 
 المسيرة: ازناك خلود.

تم االتفاق باإلجماع على تصفية الشركة 
 المذكورة أعاله من طرف السيدة ازناك 

 خلود.
التجارية  بالمحكمة  الفسخ  إيداع  وسيتم 

بطنجة.
للنشر والبيان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2014/249

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م.

ضد: السيد امحمد أبو حسون السماللي، عنوانه 
بولفار يعقوب المنصور الزنقة 62 ابن القاضي 

الطابق 2 الرقم 44 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2022/01/12 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على 
العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )8 المدعو)لعيون  للعقار 
06/121307 المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله 
السكني  المركب  الرباط،  طريق  بطنجة  الكائن 
شقة  عن  عبارة  وهو  اكزناية.   لعيون،  المدعو 

بالطابق األرضي مساحتها 50 متر مربع. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

190.000.00 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 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2012/67

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان  ش م.

ضد : السيد محمد العربي أعلياد والسيدة الهوارية 
الطهيري بصفتها كفيلة، عنوانهما : حي دار 

البيضاء زنقة 61 رقم 6 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/01/12  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)14L002-( ذي الرسم العقاري عدد 06/109242 
الكائن   المذكورين أعاله  للمنفذ عليهما  المملوك 
رقم  عمارة  الثالث،  الطابق  العرفان،  ببروكرام 
شقة  عن  عبارة  والعقار  طنجة،  الرباط  طريق   2

مساحتها 56 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

173.600.00 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  
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2017/8516/99 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السادة ورثة موالي أحمد عين الحوت، 

عنوانهم طريق كاب اسبارطيل »بوبانة« طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/01/12 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)فيوطير بنك 8( ذي الرسم العقاري عدد 06/37113 
المملوك للمنفذ عليهم المذكورين أعاله، الكائن 
بطنجة طريق كاب اسبارطيل، بوبانة، والعقار عبارة 
عن قطعة أرضية مساحتها 1656 م 2 بني على جزء 
والباقي  ومرآبين صغيرين  طابقين  من  فيال  منها 

حديقة ومحاط بسور له بابان.
العقار في مبلـــغ   لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

10.125.000.00 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 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد:2017/8516/14

إعالن عن بيع عقار 
لفائدة : القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/

العربي الغرمول محامي بالرباط. 
ضد : السيد جمال بلحاج، عنوانه: برانس 1 زنقة  

ابن هشام رقم 61 طنجة. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/01/12 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال ستجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
العقاري  الرسم  ذي   )b2-gh22-i3a32 )العرفان 
بوخاف  جماعة  بطنجة  الكائن   06/137426 عدد 
طريق الرباط، وهو عبارة عن شقة بالطابق الثاني 

مساحتها 52 م2 .
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

250.000 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 تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/102
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقد عدلي مؤرخ في: 
الحامل  الفغلومي  عمر  السيد  باع   ،  2021/06/24
لبطاقة التعريف الوطنية عدد k380517 والساكن 
إقامة موالي عبد  العزيز،  عبد  بطنجة شارع موالي 
العزيز، الطابق 2 رقم 39 والمسجل بالسجل التجاري 
بطنجة تحت عدد 87718، مجموع األصل التجاري 
اوحمو  موحا  زنقة  بوحوت،  أرض  بطنجة،  الكائن 
الزياني رقم 46 واجهة شارع فاطمة الزهراء، لفائدة 
السيد جواد اويحيى الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
التجاري  األصل  قيمة  وحددت   ،R114953 عدد 
موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 200.000.00 

)مائتي 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 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/19-84
بطلب من: السيدة ايمان لمرابط.

ضد : السيدة نورية الزيراري ومن معها.
الساعة  على   2022-01-18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
البيع بالمزاد  بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
الكائن  للعقار  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني 
28 مكرر  الواقع بحي بنكيران زنقة  بمدينة طنجة 
من  تتكون  سكنى  عن  عبارة  وهو  طنجة   15 رقم 

سفلي فقط  مساحته 72.80 م م.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  160.000.00 

درهما.
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

ربت بيت تعاين من ورم يف الدماغ 
وحاجتها اإلى اأدوية..

أصيبت مواطنة )وفاء.أ( بورم في الدماغ، ثم نتج عنه التهاب بنخاعها 
الشوكي، مما أثرعلى حركة مشيها، حيث تعاني من المرض، منذ ست 
تستفيد  كانت  البداية  الطبي.وفي  ملفها  على  الجريدة  تتوفر  سنوات، 
من نسبة للتأمين الصحي لدى صندوق الضمان االجتماعي، إال أنه بعد 
انتشار وباء “كورونا” وفقد زوجها لعمله ومرورالمدة القانونية لالستفادة 
“وفاء”  حياة  وانقلبت  شيء  كل  توقف  الصندوق،  هذا  مساعدات  من 
التي لن تتحدث عن كونها ربة بيت وأما ألبناء  رأسا على عقب..”وفاء” 
عن  تتحدث  أوضاعهم..لن  تغير  بعد  واحدة  غرفة  في  اليوم  يسكنون 
ألمها  بالحديث عن  تكتفي  بل  الصعبة،  وإكراهاتهم  حياتهم  متطلبات 
ومرضها وعن حاجتها وافتقادها لألدوية التي تتطلب مبلغا ماليا قدره 
2000 درهم، كل نهاية شهر.لذا فإنها وبعد تردد، صونا لماء وجهها، 
وذوي  المحسنين  مناشدة  المنبر،  هذا  باب  أمرها  على  مغلوبة  طرقت 
القلوب الرحيمة، لكي يمدوا لها يد العون، سائلة اهلل أن يجازيهم عنها 

أحسن الجزاء.
العنوان : المجمع الحسني 3 الهدى 3 رقم 12 

لالتصال : 0762475635

قائد الأركان الإ�شبانية:
»املغرب ل ي�شكل تهديـدًا 

ملدينتـي �شبتة ومليلية املحتلتني«
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جائزة الشرف
إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
355

قال حكيم : »رحم اهلل من عرف قدره«
أبوين  من   2013 ماي   8 يوم  بكندا  ازددت  صوفيا،  »أنا 
مسلمين هاجرا إلى كندا لمتابعة دراستهما العليا.. نشأت في 
العربية  الحروف  أبجدية  جدي  فعلمني  متدينة،  مسلمة  أسرة 
وكتابتها، وحفظني آيات من الذكر الحكيم، أقلده في صلواته 
دخلت  بطالقة..  المغربية  الدارجة  أتكلم  اليومية،  الخمس 
وأفهم  بالفرنسية،  والخطابة  الحديث  وتعلمت  بكندا  الروض 

اللغة اإلنجليزية..
في مرحلتي االبتدائية بإحدى مدارس إيبك موريال كندا، 
طلبت معلمتي اللبنانية المسيحية من تالميذها أن يتعاون كل 
واحد منهم مع والديه في تصوير فيديو والتعليق عليه كيف 
يتجاوز  ال  أن  على  األســرة،  داخل  األسبوع  عطلة  أيام  يقضي 
تتطلع  أن  ذلك  من  والغاية  دقائق،  عشرة  الشريط  عرض 
المعلمة على أحوال كل تلميذة بين أحضان األسرة وكذا ربط 
الصلة بين المدرسة وأسرة الطفل، ولمعرفة كيف يعيش بين 

كفالة والديه..
جيل اليوم ذكي وفطن ومتمكن من مرحلة الطفولة، يُنمي 

مداركه فيتعلم من والديه من وسائل التواصل السمعي والبصري، ويعبر بصدق عن رغباته 
المستقبة..

صادفت صوفيا عطلة الربيع وحلول شهر رمضان المعظم، التقطت مع والدتها صورة 
ــد شــع نور  ــالل رمــضــان وق ه
يظهر جليا وراء صومعة مسجد، 
الصالة  ألداء  بالعباد  امتأل 
)أول(، في تعليقها قالت : »إن 
وكل  لعبادته  خلقنا  تعالى  اهلل 
عمل صالح يجزى عليه، وصيام 
رمضان أفضل عبادات اهلل، وقد 
ذكر أنه يجازي الصائم أضعاف 
حديث  وفي  حسناته«،  أضعاف 
اهلل  صلى  النبـي  رواه  شريـف 
وجل،  عز  ربه  عن  وسلم،  عليه 
قال : »كل عمل ابن آدم له إال 

الصيام فإنه لي وأنا أجزي به«
السنية  ـــــدروس  ال مــن 
فطره  عند  فرحتان،  للصائم 
الصوم  ربه..  لقاء  عند  وفرحة 
من أعلى درجات الصبر والقيام 

بأحب العبادات إلى اهلل.
من فضائل الصيام :

تعالى  اهلل  يقيه  الصائم   -
من النار المحرقة يوم القيامة.

- ثوابه عظيم يدخله الجنة.
اهلل  يستجيب  ليلة  فيه   -

فيها الدعاء وهي ليلة القدر.
- فيه يغفر اهلل ذنوب العبد يوم القيامة عند الحساب.

- في شهر رمضان نزل القرآن الكريم يوم 24 رمضان، ونزل الزابور على داوود في 12 
رمضان، ونزل التوراة في 6 رمضان على موسى، ونزل اإلنجيل على عيسى يوم 13 رمضان، 

ونزلت صحف إبراهيم يوم واحد رمضان.. ففي شهر رمضان نزول كالم اهلل تعالى.
ومن فضائله اإلنسانية :

- فيه يحس المؤمن الصائم بأخيه الجائع والمسكين، الذي ال يجد الملبس والمأكل.
- فيه يحن الغني على الفقير فيطعمه ويكسيه.

- فيه صحة الجسم وخلوه من المضرات.

عند  للجسم  تحدث  فائدة  عشرة  خمسة  من  أكثر  فيه   -
الصيام.

- فيه شفاء وعالج.
قال عليه السالم : »الصوم جنة ووقاية وستر«

قال تعالى :
َكَما  َياُم  �ل�سِّ َعَلْيُكُم  ُكــِتــَب  ــُنــو�  �آَم ــِذيــَن  �لَّ ــَهــا  �أَيُّ ــا  »َي

ُقوَن« ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ
- الصورة الثانية : »حالة الجسم«

جسم اإلنسان من الداخل : راحة المعدة، تحسن الكبد، فراغ 
األمعاء من الفضالت، وتتحسن وظائفها عند الصيام.

- الصورة الثالثة )مائدة اإلفطار(:
تصنع األم والجدة أشهى األطعمة وألذها، على رأسها عصير 
الفواكه ثم زاليف الحريرة، األكلة المفضلة عند المغاربة قاطبة 

وحلوة الشباكية.
في رمضان :

شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
في شهر رمضان يقرأ المسلم القرآن الكريم عند الغدو واآلصال.

في شهر رمضان يكثر الزهد في العبادة وترك المحرمات.
تقيام  رمــضــان  شهر  فــي 

الصالة التراويح بالمساجد.
البر  يكثر  رمضان  شهر  في 

واإلحسان للفقراء.
يدعو  ــان  ــض رم شــهــر  ــي  ف

المسلم ربه بالغفران والتوبة.
قالت صوفيا :

دنيانا  من  راحلون  »كلنا   -
الفانية إلى دار الخلد ونلقى اهلل 
خالقنا بما عملنا من عمل صالح 
نُتاب عليه، وأجل األعمال صيام 

رمضان المعظم«.
- الصورة الرابعة :

صوفيا بجانب والدتها تصلي 
العصر.

- من نشأت في أسرة مسلمة 
كبرت على ملة اإلسالم.

قال عليه ا لسالم : »ما من 
الفطرة،  على  يولد  إال  مولود 
أو  ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه 

يمجسانه.
- الصورة الخامسة :

صوفيا بجانب جدها يحفظها سورا من القرآن الكريم، ويشرح لها معنى قوله اهلل تعالى:
يَِّئَة َوِمَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن«  �َسَنِة �ل�سَّ و� َوَيْدَرُءوَن ِباْلَ َبُ َتْيِ ِبَا �سَ رَّ ْجَرُهم مَّ َتْوَن �أَ »�أُوَلِئَك ُيوؤْ

صدق اهلل العظيم ]القصص 54[.
بهذا البحث :

لها  صفق  شيقا،  دينيا  موضوعا  اختارت  ألنها  التسابق  شرف  جائزة  صوفيا  نالت 
أجدادك  ودين  بدينك  يا صوفيا  »تشبثي  المعلمة  لها  وقالت  وإعجاب،  بحرارة  التالميذ 

لقد أحسنت«.
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خامت  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العالني،  رب  هلل  احلمد 
االأنبياء والر�ضلني، �ضيدنا حممد النبي االأمني، وعلى اآله 

واأ�ضحابه اأجمعني.
تبارك  ربنا  يقول  الكرام؛  القراء  معا�ضر  بعد:  اأما 
َ ُيْحِدُث َبْعَد  وتعالى يف حمكم كتابه: )اَل َتْدِري َلَعلهَّ اهللهَّ

َذِلَك اأَْمًرا( الطالق:1.
الطماأنينة  القلوب  يف  تبعث  قراآنية  حقيقة  اإنها 
يف  هي  فاإذا  الَفِزَعة،  القلوب  تتلقاها  حقيقة  وال�ضعادة، 
جّو من االأمن وال�ضكينة، وتتلقاها النفو�س القانطة، فاإذا 
اإال  بها  ُيوقن  ال  حقيقة  كيانها،  يف  ي�ضري  االأمل  ب�ضعاع 
عليه،  التوكل  ْدق  �ضِ وحّقق  الر�ضا،  حقهَّ  باهلل  ر�ضي  َمن 
واإح�ضان  بوعده،  والثقة  واليقني  اإليه،  االأمور  وتفوي�س 
اخلري  اإال  بعباده  يريد  ال  واأنه  وعال-،  -جل  به  الظن 
ال�ضائب  فيه  كرثت  زمٍن  يف  نحتاجها  حقيقة  وال�ضالح، 
اجلماعات،  اأو  االأفراد  م�ضتوى  على  �ضواء  وال�ضكالت، 
دة؛  ت اإلى ظهور كثري من االأمرا�س النف�ضية العقهَّ والتي اأدهَّ

من قلق واكتئاب وو�ضاو�س واأوهام.
الوؤلـة،  االأقـدار  من  �ضـيء  له  يقـع  قــد  االإن�ضــان  اإن 
اأو  جزع،  فرمبا  نف�ضه،  تكرهها  التي  الوجعـة  وال�ضائب 
اأ�ضابه احلزن، وظن اأن ذلك القدور، هو ال�ضربة القا�ضية، 
القدور  بذلك  فاإذا  وحياته،  الآماله  الهلكة  والفاجعة 
وفوائد  بلية،  رداء  يف  وعطية  نة،  حِمْ ثوب  يف  ِمْنَحة 
حيث  من  االإن�ضان  نفع  اأتى  وكم  م�ضائب،  ظنوها  الأقوام 

ال يحت�ضب!، وال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا.
وابتالءات،  فنٌت  اليوم  متمعاتنا  يف  القراء:  اأعزائي 
ا�ضتفـــزازات  وجـــوالت،  �ضراٌع  وتداعيـــات،  اأحــداٌث 
وحتديات، وغريها من ال�ضاكل، نغرق يف قراءة االأحداث، 
وت�ضغلنا التحليالت، ونن�ضى قول خالقنا:)اَل َتْدِري َلَعلهَّ 
َ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك اأَْمًرا(، ويبقى االأمل مادامت احلياة،  اهللهَّ
ال�ضدر،  وين�ضرح  النف�س،  وتهداأ  احلال،  يبدل  ف�ضوف 
 ُ اهللهَّ االأزمة:)َفَع�َضى  وتنفرج  العقد  وحتل  االأمر،  وي�ضهل 
اأَو اْمٍر ِمْن ِعْنِدِه(الائدة:52، فال تغ�ضب،  اأَْن َياِتَي ِباْلَفْتِح 
وال تنزعج، وال تت�ضاءم، فكل حلظة اأمل، وكل اأزمة، البد 

ُتعّو�س  اأن  بد  ال  خ�ضارة،  وكل  اهلل،  بتوفيق  تنفرج  اأن 
 ِ اهللهَّ َعَلى  ْل  َيَتَوكهَّ تعالى:)َوَمن  قال  اهلل؛  على  توّكلت  اإذا 
واالأمل،  باالأمل  حافلة  فالدنيا  ُبُه(الطالق:3،  َح�ضْ َفُهَو 
هناك  لي�س  والغ�ضــب،  وبالفرح  واخل�ضــارة،  وبالك�ضب 
ون�ضو�س  م�ضتمر،  �ضقاء  هناك  ولي�س  دائمة،  �ضعادة 
 ُ القراآن الكرمي ت�ضمنت ذلك، كقوله تعالى: )�َضَيْجَعُل اهللهَّ
ِر  ًرا( الطالق:7، وقوله تعالى:)اإِنهَّ َمَع اْلُع�ضْ ٍر ُي�ضْ َبْعَد ُع�ضْ

ًرا(.  ُي�ضْ
ويقهره  والغالء،  والوباء  البالء  ي�ضايقه  من  كل  اإلى 
على  يطارده  �ضادق  ب�ضبح  الليل  ر  ب�ضّ االأعداء،  كيد 
ر القحط مباء زالل ُيالحقه يف اأعماق  روؤو�س اجلبال، وب�ضّ
الرمال، والفقري مبال يزيل عنه االإمالق، فارحل بقلبك 
وال  العرتك،  �ضيق  عند  �ضدرك  وا�ضرح  برك،  الهم  اإذا 
تاأ�ضف على ما م�ضى ومن هلك، واعلم اأنه ال يدوم �ضيء 
َبنْيَ  ُنَداِوُلَها  اُم  ااْليهَّ تعالى:)َوِتْلَك  قال  الفلك،  دوران  مع 
ا�ِس(، وع�ضى اأن تكون ال�ضدة اأرفق بك، وال�ضيبة خرًيا  النهَّ
لك، اأح�ضن الظن بربك فهو القائل: )اأََنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي 
التوكل،  بنهر  همومك  واغ�ضل  �َضاَء(،  َما  ِبي  َفْلَيُظنهَّ  ِبي، 
وال�ضيطان  االأثيم،  االأّفاك  وعد  ت�ضديق  من  واحذر 
بالفح�ضاء،  وياأمركم  الفقر،  يعدكـــم  الأنـــه  الرجيم؛ 
َوَياُمُرُكْم  اْلَفْقـَر  َيِعُدُكــُم  ْيَطــاُن  )ال�ضهَّ تعالى:  قال  كما 
 ُ )َواهللهَّ القائلني:  اأ�ضدق  بوعد  �ضدق  ولكن  ِباْلَفْح�َضاِء(، 
ٌع َعِليٌم(البقرة:268،  ُ َوا�ضِ اًل َواهللهَّ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَف�ضْ
من  للحياة  والنظر  باالأقدار،  الر�ضا  على  اأنف�ضنا  بِّ  ولُنَ
القادمة، حتمل معها  االأيام  باأن  االأمل، واالعتقاد  زاوية 
األواًنا من ال�ضعادة والفرح والبهجة واالأرزاق، ما دام فينا 
َبْعَد  ُيْحِدُث   َ اهللهَّ َلَعلهَّ  َتْدِري  تعالى:)اَل  تبارك  ربنا  قول 
َذِلَك اأَْمًرا(، فال ت�ضغل بالك، وال تتعب خيالك، فاأمر اهلل 
اأقرب من ذلك، وربنا كل يوم هو يف �ضاأن، واإذا اأراد �ضيًئا، 

فاإمنا يقول له: كن، فيكون.
اهلل  بقدر  الر�ضا  عن  نتحدث  ونحن  الف�ضالء:  اأيها 
اخلري  اأن  على  ونوؤكد  اإليه،  االأمور  وتفوي�س  وجل-  -عز 
فيما يختاره اهلل، ولو كان يف ظاهره بالء وحمنة؛ فاإننا 

نحذر من االنحراف بهذا االأمر اإلى الفهوم اخلاطئ ل�ضاألة 
والذي  وجل-،  -عز  اهلل  لق�ضاء  والت�ضليم  الر�ضا  مفهوم 
والر�ضا بالف�ضاد والذلة  التواكل والعجز  اإلى  قد يف�ضي 
واالحت�ضاب،  والدعوة  باالأ�ضباب  االأخذ  وترك  والهانة، 

فنكون ممن يعالج داء بداء.
التوازن  والقدر، يكمن يف  للق�ضاء  ال�ضحيح  الفهم  اإن 
بني اال�ضت�ضالم الطلق لقدر اهلل، والعمل بكل ما يف الُو�ْضع، 
يعني  وهذا  اال�ضتطاعة؛  حّد  عند  الطمئن  والوقوف 
ومدافعة  وجل-،  -عز  اهلل  رها  �ضخهَّ التي  االأ�ضباب  فعل 
اأقدار اهلل باأقداره، ما دام اأن هناك اإمكاًنا للمدافعة، فاإذا 
اأو مل يكن ذلك يف االإمكان؛ فالواجب:  ِد الدافعة،  مل ُتْ
ال�ضرب واال�ضت�ضالم لق�ضاء اهلل -عز وجل-، واليقني باأن 
يتجه  اأن  يجب  ورحمًة،  وم�ضلحًة  خرًيا  ذلك  وراء  من 
اخلري  من  مزيد  اإلى  وت�ضخريها  التما�ضها،  اإلى  اجلهد 
واإزالة  النفو�س،  وحما�ضبة  االأحوال،  وتغيري  واالإ�ضالح، 
راجع  وهذا  دفعها،  يف  اجلهد  وبذل  ال�ضيبة،  اأ�ضباب 
ُ َما ِبَقْوٍم  َ ال ُيَغريِّ بطبيعة احلال اإلى قوله تعالى: )اإِنهَّ اهللهَّ

ِهْم( الرعد:11. وا َما ِباأَنُف�ضِ ُ ى ُيَغريِّ َحتهَّ
اأمًرا، ال يعني  اإن االإيان باأن اهلل �ضيحدث بعد ذلك 
ينفعك  ما  على  حتر�س  اأن  يعني  واإمنا  والقعود،   العجز 
فال  اأردَت،  ما  خالف  على  الق�ضاء  جاء  فاإن  تعجز؛  وال 
تياأ�س وال حتزن، وال تقل لو اأين فعلت كذا لكان كذا، ولكن 
ر اهلل وما �ضاء فعل، وقل:  ار�س مبا كتب اهلل لك، وقل: قدهَّ
ا، فهو الذي ي�ضاء ويختار، وثق اأن ما كتبه  ر�ضيت باهلل ربًّ
ره، هو االأ�ضلح واالأنفع، واأيقن باأن اهلل �ضيجعل  اهلل وقدهَّ
من بعد الع�ضر ي�ضًرا، وبعد اأن تبلغ باإرادتك مداها، فَدع 
قلق  دون  ي�ضاء  حيث  بها  ينتهي  االأعلى،  لدّبرها  االأمور 

وتوثر، واهلل يعلم واأنتم ال تعلمون.
واأن  َجمياًل،  اً  َرَدّ ِديِنِه  اإلى  نا  َيُرَدّ اأن  تعالى  اهلَل  َن�ضاأُل 
ِة، واأن ُيخِرَجنا من الَهِمّ والَغِمّ  َة عن هذِه االأَمّ َف الُغَمّ َيك�ضِ

والَكرِب الَعظيِم عاِجاًل َغرَي اآِجٍل، اآمني.
و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على �ضيدنا حممد يف االأولني 

واالآخرين، واحلمد هلل رب العالني.

اأف�ضل العبادة، انتظار الفرج
إعداد : محمد أمني بنعفان -


