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Le ministère du transport et de la Logistique vient de diffuser une note prolon-
geant, jusqu’au 6 février 2022, la suspension du transport de passagers par 

voie maritime depuis et vers tous les ports marocains.
Cependant pour le moment, rien n’a été décidé quant à la date réelle de réou-

verture des frontières maritimes, indique une source proche de ce département, 
affirmant que le travail est toujours en cours pour préparer la reprise du transport 
maritime de passagers dans des conditions optimales.

Pour accompagner la mise en œuvre de cette décision, une commission tech-
nique examinerait actuellement l’examen des mesures à adopter dans les postes 
frontières et les conditions qui seront requises pour les voyageurs, lesquelles se-
ront annoncées ultérieurement.

au bout de deux mois de fermeture, le territoire national peut enfin recevoir, à 
partir de ce lundi, les voyageurs en provenance de l’étranger par voie aérienne.

L’Office national des aéroports (ONDA) a mis en place un plan pour accueillir les vols 
aériens et les passagers aux aéroports du Royaume dans les meilleures conditions 
et a déployé un ensemble de mesures pour réserver un accueil sain, rassurant et un 
parcours «healthy» aux passagers.

En outre, un protocole sanitaire strict est établi aux entrées et aux sorties du terri-
toire, comprenant, entre autres, la nécessité pour le passager de disposer d’un pass 
vaccinal, en plus d’un test négatif. 

Prolongement de la 
suspension du transport 
maritime des passagers
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DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Dans le cadre du soutien 
des actions et projets 

destinés à favoriser la reprise 
économique et sociale sur son 
territoire, le Conseil régional 
de tanger-tétouan-al Hoceima 
(CR-tta) a tenu, jeudi 27 janvier 
dernier, une réunion de travail 
conduite, par son président, 
Omar Moro, en présence du di-
recteur de l’Office du développe-
ment de la coopérative (ODCO), 
Youssef Hosni.

Cette rencontre a été consa-
crée à l’étude d’un projet de 
convention de partenariat por-
tant sur l’octroi de subventions 
à des coopératives féminines 
qui contribuent au développe-
ment socio-économique dans 
les deux préfectures et les six 
provinces de la région du nord, 
notamment celles faisant partie 
du palmarès des dernières édi-
tions des deux Prix nationaux 
«Lalla al Moutaaouina» et «Gé-
nération solidaire», organisées 

Le Royal Yacht Club de 
tanger ( RYCt) a tenu, 

le 29 janvier dernier, en son siège 
à la Marina Bay, son assemblée 
générale ordinaire élective ayant 
donné lieu à l’élection, à l’unani-
mité des membres présents, du 
nouveau Président du club ah-
med Bennani.

La lecture des rapports moral 
et financier du précédent exer-
cice 2018-2021 n’ayant donné 
lieu à aucune remarque, ont été 
approuvés à l’unanimité.

Les discussions ont porté sur 
la reprise de l’école de la voile, 
sur les répercussions de la pan-
démie du Covid 19 sur les acti-
vités du club, sur le projet d’ou-
verture d’un restaurant, et sur la 
création de 160 anneaux au sein 
de la Marina 

Dans une allocution pronon-
cée à l’occasion, le nouveau 
président a mis en exergue 
les efforts déployés par le bu-
reau sortant, remerciant les 
membres qui ont placé en lui 
leur confiance en le portant à la 

par le ministère du tourisme, de 
l’artisanat, du transport aérien 
et de l’Economie sociale en par-
tenariat avec l’ODCO. 

La convention a notamment 
pour objectif de soutenir les 
initiatives visant à promouvoir 
les conditions sociales et de 
renforcer l’autonomisation éco-
nomique des femmes, confor-
mément à la stratégie nationale 
de constitution des coopératives 
féminines.

a propos du Prix « Lalla al 
Moutaaouina 2021 », 24 coopé-

présidence de leur prestigieux 
club créé en 1925 et adhérant à 
la Fédération Royale Marocaine 
du yachting à voile.

ratives féminines totalisant 284 
adhérentes représentant les 12 
régions du Maroc, ont été pri-
mées. 

Quant au Prix « Génération 
solidaire » qui a pour objectif de 
soutenir, accompagner et assu-
rer le financement des meilleurs 
projets coopératifs innovants 
et durables des jeunes à fort 
impact économique, social et 
environnemental, il a profité à 
28 coopératives de différentes 
régions qui se sont distinguées, 
chacune à son niveau.

L’opération de sauvetage de Rayan, l’enfant de 5 ans coincé 
depuis le 1er février courant au fond d’un puits de 32 mètres 

de profondeur, se poursuivent sans relâche, dans des conditions 
délicates devant un risque d’éboulement. 

Le petit garçon est accidentellement tombé dans ce puits non 
couvert et non clôturé, situé près de la maison de sa famille, dans 
la commune rurale de tamrout, aux environs de Bab Berred, près 
de Chefchaouen.

Le wali de la région Mohamed Mhidia est à pied d’œuvre pour 
suivre le déroulement des opérations de sauvetage.

Des bulldozers et autres engins lourds sont continuellement 
actifs, jour et nuit, sur un vaste et impressionnant chantier où 
participent, sous la supervision directe des autorités provin-
ciales, plusieurs éléments de la Protection civile, de la Gendar-
merie royale, des Forces auxiliaires, des membres de l’associa-
tion «Chefchaouen de spéléologie et activités de montagne», 
des topographes et des habitants du voisinage.

Un hélicoptère médicalisé de la Gendarmerie royale et des 
staffs médicaux spécialisés en réanimation du ministère de la 
Santé sont également déployés sur les lieux, et se tiennent prêts 
à réaliser, le moment venu, les interventions médicales néces-
saires avant de transférer l’enfant Rayan vers l’établissement de 
santé le plus proche.

aux dernières nouvelles, des travaux de forage vertical du trou 
parallèle au puits dans lequel est tombé l’enfant, ont atteint 28 
mètres et l’on se prépare à commencer un forage horizontal im-
médiatement après avoir atteint 32 mètres de profondeur.

alors que tous les Marocains suivent et souhaitent, de tout 
cœur, la réussite de cette opération, les sauveteurs retiennent 
leur souffle et s’activent contre la montre … ! 

Il s’est félicité du fait que le 
RYCt projette de créer une base 
sur le littoral municipal de la ville 
de tanger. 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Appui aux coopératives

Royal Yacht Club de Tanger

Ahmed BENNANI
nouveau président
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Chefchaouen

Le wali Mohamed 
M’hidia 

assiste aux opérations
de sauvetage de l’enfant Rayan 

coincé au fond d'un puits
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En outre, ce plan d’urgence pré-
voit d’établir un moratoire relatif aux 
échéances bancaires sur une durée pou-
vant aller jusqu’à 1 an, pour les hôteliers 
et les transporteurs touristiques. Les in-
térêts intercalaires seront pris en charge 
par l’État pour une période équivalente 
aux mois de non activité en 2021, ainsi 
que le premier trimestre 2022. Par ail-
leurs, l’Etat prend en charge la taxe pro-
fessionnelle due par les hôteliers en 2020 
et en 2021, et octroie une subvention au 
secteur de l’hôtellerie, pour un montant 
global de 1 milliard de DH. L’objectif de 
cette aide est de soutenir l’effort d’inves-
tissement (entretien, rénovation, forma-
tion…) des hôtels souhaitant se préparer 
à un redémarrage rapide de l’activité dès 
la réouverture des frontières.

Le plan d’urgence prévoit également 
le maintien du versement de l’indemnité 
forfaitaire de 2.000 DH durant le premier 
trimestre 2022, pour l’ensemble des em-
ployés du secteur du tourisme, les trans-
porteurs touristiques et les restaurants 
classés, ainsi que le report des charges 
dues à la Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS) pendant 6 mois pour les 
employés.

Seuls les voyagistes se disent «ex-
clus» de ce plan de soutien.

Ces mesures n’ont pourtant pas apai-
sé la colère des opérateurs du secteur 
qui ont continué à réclamer la réouver-
ture des frontières.

Chacun prenait ainsi conscience que 
cette réouverture était importante, mais 
demeurait liée à la garantie des condi-
tions nécessaires, à même de préserver 
la santé des citoyens et des visiteurs. 
C’est pour cela que les autorités sani-
taires conditionnaient cette réouverture 
par l’atteinte du pic des contaminations 
au variant Omicron du Covid-19 qui 
semble finalement avoir été atteint pen-
dant la semaine du 17 au 23 janvier 2022.

Néanmoins, on continue à s’inquiéter 
de la hausse des décès et des cas en 
réanimation.

toujours est-il que l’annonce de la re-
prise des vols a fait renaître l’espoir d’un 

redécollage progressif du secteur du 
tourisme et, bien qu’il soit trop tôt pour 
déclarer la fin de la crise, on souhaite un 
changement dans l’atmosphère du sec-
teur au cours des prochains mois, voire 

les prochaines semaines.
On estime qu’à la veille de cette reprise 

tant souhaitée, une campagne publici-
taire serait très indiquée, notamment de 
la part de l’Office national marocain du 
tourisme (ONMt), ciblant le touriste Ma-
rocain pour le sensibiliser à la connais-
sance de son pays, et le touriste étranger 
pour le rassurer sur un séjour sécurisé 
au Maroc. 

Côté gouvernemental, la ministre de 
tutelle, Fatim-Zahra ammor a dévoilé 
une enveloppe budgétaire prévisionnelle 
pour 2022 de 679,8 millions de dirhams, 
soit une hausse de 8 % par rapport au 
budget global du département, une an-
née plus tôt, dont 616,66 millions de di-
rhams dédiés aux investissements. 

Des observateurs estiment que ce 
budget est peu ambitieux par rapport à 
la situation critique du secteur.

«La relance du secteur touristique 
ne passera pas uniquement par les dé-
penses, mais également par une restruc-
turation et un repositionnement de cer-
tains produits sur lesquels nous allons 
beaucoup travailler», répond la ministre.

Le coup d’arrêt qui affecte le tou-
risme à la suite de la crise du Covid 

19 est d’une violence sans précédent.
S’il y a un secteur dont les profession-

nels scrutaient le ciel, entre amertume et 
l’espoir d’une réouverture des frontières, 
c’est bien celui du tourisme durement 
impacté par la suspension des liaisons 
aériennes et maritimes depuis et vers le 
Maroc, justifiée par l’impératif de préser-
ver les acquis réalisés en matière de lutte 
contre le Covid-19.

L’espace aérien est resté ouvert aux 
seuls jets des compagnies privées de 
ce mode de transport opérant des tarifs 
exorbitants, comme, par exemple, 10.000 
euros par passager pour un aller simple 
vers le Maroc, ce qui a, d’ailleurs, sou-
levé les protestations notamment des 
membres de la diaspora marocaine dé-
sirant se rendre au pays.

En rouvrant son espace aérien à 
compter de ce lundi 7 février aux vols 
classiques au départ et à destination du 
Royaume, le Maroc compte reconquérir 
rapidement sa place de destination tou-
ristique qui a disparu des radars, enre-
gistrant un recul de recettes de 67,2%, 
et un repli de 78,9% dans le volume des 
arrivées et de 72,3%, dans le nombre des 
nuitées. 

Plus précisément, dans l’hôtellerie, 
75% des établissements ont cessé leurs 
activités. Seuls ceux travaillant avec le 
tourisme local ou accueillant des sémi-
naires arrivent à s’en sortir et à éviter la 
fermeture ou le licenciement du person-
nel. 

ainsi, les professionnels de l’industrie 
du tourisme, un secteur vital de l’écono-
mie qui pèse près de 7% du PIB, hôte-
liers, restaurateurs, cafetiers, voyagistes, 
transporteurs, bazaristes, guides, qui 
sont au bord du désespoir, ont manifesté 
plus d’une fois pour dénoncer la ferme-
ture des frontières, en vigueur depuis 
deux mois, leur assénant un coup très 
dur puisqu’ils sont à l’arrêt alors que 
leurs charges sont maintenues dont les 
salaires de leur personnel.

Pour les opérateurs du tourisme, 
c’était donc l’hécatombe : «Nous ne 
savons plus où donner de la tête. Nous 
assistons impuissants à des drames 
familiaux, nos salariés n’arrivent plus à 
payer les écoles de leurs enfants et leurs 
logements, plusieurs opérateurs ont mis 
la clé sous le paillasson, les transpor-
teurs ont vu leurs véhicules saisis pour 
défaut de paiement…dénonçait un opé-
rateur du secteur, ajoutant : «On est au 
bout du rouleau. Les mesures d’accom-
pagnement se font trop attendre alors 
qu’on est dans l’urgence absolue !».

A ce propos, face à ces difficultés ré-
sultant de 22 mois de crise du secteur du 
tourisme, le gouvernement a approuvé, 
le 18 janvier dernier, un plan d’urgence 
d’un montant de 2 milliards de dirhams, 
pour sauvegarder les entreprises du 
tourisme, éviter la destruction massive 
des emplois, et préparer la relance du 
secteur. 

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Après la réouverture de l’espace aérien

Cap sur la réanimation 
du secteur sinistré du Tourisme

Assemblée Générale Ordinaire Élective 
de la CGEM Tanger Tétouan Al Hoceima

Conformément aux dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la 
CGEM, nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée Générale Ordinaire 
et Élective de la CGEM tanger tétouan al Hoceima qui se tiendra le :

Jeudi 17 Février 2022, à partir de 15h00
à l’hôtel Royal Tulip City Center Tanger

Pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport moral relatif à l’exercice 2021.
2. Lecture et approbation de la situation financière relative à l’exercice 2021.
3. Quitus au Président et au comité sortant.
4. Élection du Président et du Vice-Président Général Régional de la CGEM 
tanger tétouan al Hoceima.
5. Questions diverses.
Nous portons à votre connaissance que vous êtes appelé à vous exprimer sur 
la candidature du binôme sortant :
• Monsieur Adil RAIS, pour le poste de Président régional.
• Madame Chaibia BALBZIOUI ALAOUI pour le poste de Vice-Président Général 
Régional.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 5.1 du Règlement Intérieur, 
ne disposent du droit de vote en période élective que :
- les membres étant à jour de leur cotisation pour l’année 2021 au plus tard le 
26/01/2022 à 18h00.
- les membres ayant au moins une année révolue d’adhésion avant la date de 
lancement de l’appel à candidatures, c’est-à-dire le 03 janvier 2021;
Afin de faciliter l’émargement de la feuille de présence, nous vous prions de 
bien vouloir vous munir de votre Carte Nationale d’identité et de votre numéro 
d’adhérent. L’émargement débutera à 14h00.
Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’aGOE, nous vous invitons 
à donner un pouvoir à un membre de votre choix pour vous représenter et 
transmettre une copie aux services administratifs de la CGEM . Vous trouverez 
l’imprimé téléchargeable dans la convocation reçue par Mail le 01/02/2022.

CONVOCATION
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Ce sont des dizaines de commerçants-grossistes du préside 
occupé de Sebta, en crise sévère depuis la fermeture des fron-
tières par le Maroc, à déposer leurs dossiers auprès des auto-
rités marocaines afin de bénéficier de lots commerciaux dans 
la nouvelle zone d’activités économiques pilotée à Fnideq par 
l’agence pour la promotion et le développement économique et 
social des préfectures et provinces du Nord (aPDN) en parte-
nariat avec l’agence spéciale tanger Med et le Centre régional 
d’investissement de la Région de tanger-tétouan-al Hoceima.

Sur les 65 dépôts de cette nouvelle zone franche, mis à la dispo-
sition des demandeurs de commerces, 65 % vont à des commer-
çants de la ville de Fnideq, 20% à des commerçants de tétouan et 
Mdiq et 15 % sont alloués à des hommes d’affaires originaires de 
la ville de Sebta qui ont apporté la preuve qu’ils ont souffert de la 
fermeture des frontières entre le Maroc et le préside occupé.

On considère, ainsi, que le projet de zone d’activités écono-
miques de Fnideq vient secourir une partie des commerçants 
du préside occupé de Sebta ayant succombé à une mort écono-
mique certaine depuis la cessation des activités de contrebande 
qui sévissait vers le royaume et de la fin de l’arrivée de touristes 
Marocains à la ville occupée, aujourd’hui sinistrée.

Nouvelle zone 
logistique de Fnideq 

Inclusion de commerçants de Sebta

au bout de deux mois de 
fermeture, le territoire 
national peut enfin re-

cevoir, à partir de ce lundi, les 
voyageurs en provenance de 
l’étranger par voie aérienne.

L’Office national des aéroports 
(ONDa) a mis en place un plan 
pour accueillir les vols aériens 
et les passagers aux aéroports 
du Royaume dans les meilleures 
conditions et a déployé un en-
semble de mesures pour réser-
ver un accueil sain, rassurant et 
un parcours «healthy» aux pas-
sagers.

Ces mesures concernent aus-
si bien la zone départ que la zone 
arrivée à travers le renforcement 
des opérations de nettoyage des 
installations aéroportuaires, la 
mise en place de distributeurs 
de gel désinfectant dans les 
différents points de l’aéroport, 
la mise en place de plaques en 
plastique aux bureaux d’enregis-
trement, le port obligatoire des 
masques par les passagers et 
tous les usagers des aéroports, 
et ce, dans toutes les zones aé-
roportuaires et l’application des 
mesures de distanciation phy-
sique, à travers le marquage au 
sol, la réorganisation des files 
d’attente pour éviter le regrou-
pement des passagers et la 

condamnation d’un siège sur le 
banc.

Il s’agit également de mesurer 
la température corporelle des 
passagers avec des caméras 
thermiques installées au niveau 
de l’espace arrivée et de remplir 
la fiche sanitaire des passagers 
mise à disposition par les auto-
rités concernées, qui peut être 
également remplie et imprimée à 
travers le site internet de l’ONDa.

L’Office veille également à 
accompagner cette opération à 
travers la diffusion de messages 
de sensibilisation sur le respect 

des consignes de distanciation 
sociale et des gestes barrières 
par le biais d’annonces sonores, 
d’écrans d’affichage et de pan-
neaux d’information et aussi à 
travers les comptes sur les ré-
seaux sociaux et le site internet.

En outre, un protocole sani-
taire est établi aux entrées et 
aux sorties du territoire, compre-
nant, entre autres, la nécessité 
pour le passager de disposer 
d’un pass vaccinal, en plus d’un 
test négatif. 

Pour en savoir plus, lire à-des-
sous.

Réouverture des frontières aériennes

Protocole d'accueil sain dans 
des aéroports aseptisés

Réouverture des frontières
 Les conditions pour entrer 

au Maroc sont enfin tombées ! 

Le gouvernement a, en-
fin, annoncé une série 

de mesures et dispositions, à 
partir de ce 7 février, pour garan-
tir une mise en œuvre efficace de 
sa décision portant sur la réou-
verture des frontières aux vols 
en provenance et à destination 
du Royaume.

Prises conformément aux dis-
positions juridiques relatives à 
la gestion de l’état d’urgence sa-
nitaire et sur la base des recom-
mandations de la commission 
technique créée à cette fin, ces 
mesures portent, selon un com-
muniqué du gouvernement, sur:

- L’obligation de présenter le 
pass vaccinal et le résultat né-
gatif d’un test PCR de moins de 
48H avant d’embarquer à bord de 
l’avion pour tous les voyageurs 
désirant accéder au territoire na-
tional.

- La réalisation de tests rapides 
pour les passagers dès leur arri-
vée aux aéroports du Royaume.

- La réalisation de tests PCR 
pour des groupes de voyageurs 
de manière aléatoire dès leur 
arrivée. Ces derniers seront in-
formés des résultats ultérieure-
ment. a ce propos, il sera procé-
dé à la mise en place de tous les 

équipements et des moyens hu-
mains, sanitaires, sécuritaires et 
administratifs nécessaires pour 
la réussite de ces opérations.

- La possibilité d’effectuer un 
test supplémentaire à l’hôtel ou 
au centre de résidence pour les 
touristes, après 48 heures de leur 
entrée au territoire national

- La mise en place de mesures 
spéciales pour les cas positifs 

- L’obligation pour les cas po-
sitifs normaux d’observer un 
confinement sanitaire dans les 
lieux de leurs résidences, tout en 
les soumettant à un suivi minu-
tieux.

- Le transfert des cas positifs 
difficiles et critiques aux hôpi-
taux pour recevoir les soins né-

cessaires.
Le gouvernement exhorte tous 

les visiteurs du Royaume, Maro-
cains, étrangers résidents et tou-
ristes, à contribuer positivement 
à la réussite de la mise en œuvre 
de ces mesures.

Réitérant son appel aux ci-
toyennes et citoyens à poursuivre 
l’engagement responsable et 
le respect strict de l’ensemble 
des mesures préventives, le 
gouvernement invite à prendre 
rapidement les doses prévues 
et à parachever le schéma vacci-
nal, notamment par la troisième 
dose, pour préserver les acquis 
réalisés et contribuer à un retour 
progressif à la vie normale dans 
notre pays.

Pour se rapprocher davantage des entreprises, notamment 
les «Très Petites Entreprises (TPE)», l’institution financière 

«tamwilcom» innove en lançant la nouvelle plateforme digitale 
«Fin-Créa».

Il s’agit d’un guichet 100% digital et gratuit, mettant en relation 
des porteurs de projets avec les banques partenaires, destiné 
exclusivement aux tPE de moins d’un an, leur permettant d’ac-
céder au financement bancaire à travers, entre autres, un crédit 
d’investissement pouvant aller jusqu’à 2 millions de Dirhams.

« Fin-Créa » a pour ambition de contribuer à renforcer les 
chances des TPE en phase de création pour obtenir le finance-
ment bancaire nécessaire au démarrage de leurs activités. La 
plateforme a lancée, dans un premier temps, à partir de ce 31 
janvier 2022, au niveau de la région pilote tanger-tétouan-al Ho-
ceima, avant de voir son périmètre élargi dans les semaines à 
venir à l’ensemble du territoire national.

Concrètement, en accédant à la plateforme (www.fincrea.ma), 
le porteur de projet sera invité à détailler son «Business Plan» 
en ligne, en saisissant sur un canevas simplifié un ensemble 
d’informations concernant aussi bien son profil que son projet. 

Les demandes de financement sont ensuite, après un premier 
traitement, publiées auprès de la banque choisie par le porteur 
de projet, pour examen et décision.

Ainsi, la finalité de « Fin-Créa » est double : d’une part pour le 
porteur de projet, dont la mise en relation avec le partenaire ban-
quier de son choix est facilitée, et d’autre part, pour le banquier 
qui disposera grâce à cette plateforme d’une base de prospec-
tion de projets qualifiés, en plus d’outils fonctionnels d’aide à la 
prise de décision.

Un double objectif donc qui confirme la vocation de la plate-
forme « Fin-Créa » d’être un nouveau levier en faveur du déve-
loppement de l’inclusion financière des TPE. Cette plateforme 
contribuera également à l’accélération de la réalisation des 
objectifs du Programme Intégré d’appui et de Financement de 
l’Entrepreneuriat (INtELaka) ainsi que ceux de la Stratégie Na-
tionale d’Inclusion Financière.

Lancement de 

« Fin-Créa »
une plateforme digitale gratuite, 

dédiée au financement des 
Très petites entreprises
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ActuAlité

Dans une chronique publiée le 
1er février 2022 pour le journal 

français L’Express, Frédéric Encel, 
maître de conférences à Sciences-
Po Paris et professeur à la Paris 
School of Business apporte son 
précieux éclairage sur les dessous 
de la rupture des liens diploma-
tiques entre Rabat et alger.

«Comment expliquer la rup-
ture des liens diplomatiques avec 
Rabat?», interroge l’auteur d’une 
chronique publiée mardi 1er février 
2022, dans l’hebdomadaire fran-
çais L’Express. «Par l’amertume al-
gérienne devant la réussite de son 
voisin», répond d’emblée Frédéric 
Encel, à cette question.

Le ton est donné, et ce maître de 
conférences à Sciences-Po Paris va 
s’évertuer dans son analyse à bros-
ser la chronologie d’une brouille 
qui n’en est pas à ses prémisses, 
entre deux «voisins, majoritaire-
ment arabes et musulmans», que 
l’on qualifie parfois, souligne-t-il, 
de «frères ennemis» en raison de 
«lourds contentieux les ayant déjà 
menés au bord de l’affrontement».

Et l’auteur de rappeler que ces 
tensions qui ne datent pas d’hier se 
sont de tout temps accompagnées 
de reproches et de revendications 
qui «proviennent surtout d’alger» 
qui, en 2021, «a fermé unilatérale-
ment sa frontière et rompu des re-
lations diplomatiques avec Rabat».

Une jalousie ancestrale
Pour Frédéric Encel, derrière cette 

crise entre les deux pays, il y a, avant 
toute chose, «une rancœur» côté al-
gérien qui fait feu de tout bois et qui 
puise ses racines dans le passé des 
deux pays.

 «D’abord, il y a cette condescen-
dance pour un régime représenté 
comme archaïque car monarchique, 
faible de ne pas s’être décolonisé 
par la guerre», énumère le profes-
seur à Sciences-Po Paris en tête de 
cette longue liste de griefs que nour-
rit le régime algérien à l’encontre du 
Maroc.

 Ce point précis revêt une grande 
importance car, du côté de la junte 
militaire va-t-en guerre au pouvoir en 
algérie, il est primordial de chanter 
les louanges d’une algérie rebelle, 
forte et virile, en totale opposition 
avec un voisin marocain soumis et 
asservi.

 Une réécriture de l’histoire qui 
ne trompe personne et surtout pas 
l’auteur de cette chronique, qui rap-
pelle, à la lumière de l’histoire, que 
là où l’algérie voit une faiblesse de 
la dynastie chérifienne, il convient 
de voir au contraire un exploit, «qua-
si unique dans l’immense espace 
arabe», celui d’avoir su «demeurer 
indépendante face à l’Empire turc 
ottoman comme devant les puis-
sances européennes», alors même 
que l’algérie a été sous domination 

ottomane de 1512 à 1830 avant de 
passer sous occupation française 
pendant 130 ans.

Pendant ce temps-là, le Maroc lui, 
a incarné «un simple protectorat», 
rappelle Frédéric Encel, pendant 
«un demi-siècle seulement» et ce, 
jusqu’au retour de la pleine souve-
raineté en 1956.

En réponse à cette histoire et 
cette identité non assumées, le ré-
gime d’alger adopte donc une pos-
ture «à la fois viriliste et victimaire», 
analyse l’auteur.

Instrumentalisation 
du conflit israélo-

palestinien et du polisario
Cette brouille qui repose vrai-

semblablement sur un profond 
complexe identitaire va encore plus 
s’exacerber après l’indépendance 
des deux pays voisins, lorsque 
chacun d’entre eux décide d’adop-
ter deux stratégies économiques, 
politiques et diplomatiques diamé-
tralement opposées et qui sont au-
jourd’hui révélatrices des écarts qui 
se sont creusés entre le Maroc et 
l’algérie. ainsi, rappelle Frédéric En-
cel, à l’algérie pro-moscovite se re-
vendiquant du «nationalisme arabe 
et du tiers-mondisme» s’oppose un 
Maroc qui a de son côté maintenu le 
contact et «d’étroits liens» avec les 
Etats-Unis et la France.

Une stratégie payante pour le 
Maroc, qui, sans ressources natu-
relles commercialisables, «sauf les 
peu lucratifs phosphates», parvient 
à progresser en vingt ans, «sur les 
plans aussi bien de la diplomatie, 
des infrastructures ou du com-
merce, en afrique subsaharienne 
francophone notamment», explique 
Frédéric Encel.

Mais alors que l’ouverture sur le 
monde du Maroc s’inscrit dans le 
temps et voit se concrétiser en 2020 
la signature des accords d’abraham 
par Rabat, la reprise de la coopé-
ration avec Israël ne passe pas en 
algérie.

Derrière cette haine viscérale que 
nourrit le régime d’alger pour ce 
qu’il qualifie d’«entité sionniste», 
il y a un problème identitaire et so-
cial que la junte tente de masquer 
en instrumentalisant le conflit is-
raélo-palestinien. En effet, «le choix 
opéré par Mohammed VI de recon-

naître non plus seulement symbo-
liquement, mais aussi constitution-
nellement», en 2016, les constantes 
arabes, juives, amazighes et hassa-
nies du Maroc «exaspère le pouvoir 
algérien», analyse l’auteur.

Et pour cause, cette reconnais-
sance d’un Maroc multiculturel, qui 
prône la richesse de sa diversité, 
s’oppose ici encore à un pays qui 
revendique une narration étato-na-
tionale et arabe, qui «n’a jamais 
réglé socialement ni culturellement 
sa propre question berbère, et craint 
un nouveau printemps kabyle d’une 
ampleur inégalée». 

Cette peur de la révolte de la rue al-
gérienne est d’autant plus forte que 
les mauvais choix économiques, po-
litiques et diplomatiques du régime 
en place sont parvenus à «plomber 
un pays pourtant riche en hydrocar-
bures». De l’affaiblissement éco-
nomique et diplomatique du pays 
après son rejet de l’apprentissage 
du français, au fanatisme religieux 
directement importé d’Egypte avec 
l’arabisation de l’algérie en passant 
par un «système économique ren-
tier, dirigiste et corseté par le FLN 
et l’armée»… Autant de «mauvais 
choix» dont la population algérienne 
est la première victime et que le ré-
gime tente de masquer en recourant 
à un «jusqu’au-boutisme (…) dans 
l’intransigeance inopérante sur le 
conflit israélo-palestinien».

Mais ce jusqu’au-boutisme que 
le régime algérien adopte pour 
tenter de colmater les brèches 
d’un système défaillant et détour-
ner l’attention du peuple des vrais 
problèmes, se révèle aussi «dans 
le soutien politico-militaire aux 
militants sahraouis» analyse Fré-
déric Encel. Un soutien purement 
intéressé qui servirait les ambitions 
géostratégiques d’un pays qui rêve 
de bi-océanité et qui entend concré-
tiser le fantasme «d’obtenir un ac-
cès privilégié à l’atlantique» en se 
servant d’un pseudo Etat sahraoui, 
«qui lui serait redevable, sinon in-
féodé, tant elle aurait soutenu ses 
promoteurs».

Face à l’algérie et au Polisario se 
dresse ainsi le Maroc, «le commode 
bouc émissaire de cet entêtement 
dans l’échec du régime d’alger», 
alors même que, relève l’auteur, 
«c’est bien le peuple algérien qui en 
est, hélas, la victime».
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Au cœur des tensions Maroc-Algérie

 « L’amertume algérienne 
devant la réussite de son voisin »

« Face à l’Algérie et au polisario se dresse le Maroc, commode bouc émissaire de l’échec 
du régime d’Alger, alors même que c’est le peuple algérien qui en est, hélas, la victime ! »

La junte algérienne en conclave 

Conformément aux dernières 
volontés exprimées par le dé-

funt, le corps du tangérois, pionnier 
du théâtre marocain, feu abdelkader 
El Badaoui, décédé le vendredi 28 
janvier 2022, à l’âge de 88 ans, a été 
inhumé, le même jour, au cimetière 
de Souani, dans sa ville natale tanger.

Eu égard aux restrictions sani-
taires en vigueur, la dépouille du défunt a été convoyée dans 
un cortège restreint comptant sa fille Hasna, son frère Abder-
razak, des membres de la famille El Badaoui, des artistes et 
autres personnalités qui ont tenu à l’accompagner à sa der-
nière demeure.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler à l’en-
semble des membres de la famille du défunt, à ses proches et 
à ses nombreux fans, nos très sincères condoléances, priant 
Dieu le tout Puissant d’avoir le regretté disparu en Sa Sainte 
Miséricorde et de l’accueillir en Son vaste Paradis..

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Les frères Zeguendi Hamid et khalil, cousins du feu abdelk-
ader Badaoui, et fondateurs de l’association « amis du théâtre 
Badaoui » à Bruxelles, remercient toutes les personnes qui 
les ont assistés et présentés des condoléances en Belgique, 
au Maroc et en France.

En respect de ses dernières volontés

Feu Abdelkader El Badaoui
 a été inhumé à Tanger 

Message de condoléances 
et de compassion 

de SM le Roi 
à la famille du dramaturge 

Abdelkader El Badaoui
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de 

condoléances et de compassion à la famille du dramaturge 
abdelkader El Badaoui, décédé vendredi à l'âge de 88 ans.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une 
profonde émotion le décès d'abdelkader El Badaoui, que 
Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du défunt et à travers eux à l’ensemble 
des ses proches, à sa grande famille artistique et à tous ses 
amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères 
sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des 
piliers du théâtre marocain qui a contribué, durant plusieurs 
décennies, au renouveau et à la modernisation du répertoire 
théâtral national, aux niveaux de l'interprétation, du scénario 
et de la mise en scène, que ce soit avec la troupe "théâtre El 
Badaoui" ou à travers les brillantes œuvres télévisuelles et 
radiophoniques.

Partageant la peine des membres de la famille du défunt 
suite à cette perte cruelle, le Souverain dit se remémorer, 
avec estime, les qualités humaines et le patriotisme sincère 
que le disparu a incarnés tout au long de sa carrière, au 
cours de laquelle il a érigé l'art théâtral en levier des valeurs 
nobles et authentiques de la société marocaine.

SM le Roi implore le très-Haut d'accorder patience et 
réconfort à la famille du regretté, de le rétribuer amplement 
pour les services artistiques louables rendus à sa patrie et 
de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

MAP

Avis de Remerciements

Photo prise à Bruxelles, 1991. De gauche à droite : 
Zeguendi Hamid, Khalil, et feu Professeur Badaoui
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Nous avons la douleur de faire part du décès survenu le 28 janvier 2022, 
du très cher regretté 

Houssain CHERRADI 
Eminent cadre des Douanes à la retraite

et père de notre consœur Maryam CHERRADI

La dépouille du défunt a été 
convoyée dans un émou-

vant cortège funèbre restreint eu 
égard à l’observation de mesures 
sanitaires, et inhumée, après salat 
al assr au cimetière d’al Mouja-
hidine en présence de proches 
et de représentants du corps des 
Douanes qui ont tenu à l’accom-
pagner à sa dernière demeure.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus 
attristées à sa veuve, Lalla amina, à ses enfants le Docteur Mohamed Cherradi, 
Malika, Maryam et Nadia ; à l’ensemble des membres de la famille Cherradi et 
familles alliées, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à 
formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui 
se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur 
présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements. 

Nous nous souvenons, avec grande émotion, du grand hommage qui avait été 
rendu, à Ssi Houssain Cherradi, de son vivant, par ses collègues de travail et nous 
nous faisons un devoir de retracer le déroulement de cette cérémonie qui tient lieu 
aujourd’hui de vibrant hommage posthume à la mémoire du défunt : 

«Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale empreinte de bons souvenirs, 
ancrés dans la mémoire et les cœurs des membres de la grande famille des 
douaniers, l’association marocaine des Douanes a organisé, jeudi 10 octobre, 
au centre culturel à tanger, une émouvante cérémonie en l’honneur de plusieurs 
retraités issus de la région Nord-Ouest du Royaume et particulièrement tanger, au 
cours de laquelle il leur a été chaleureusement rendu un vibrant hommage.

Parmi ces valeureux chevaliers de la Douane, était présent notre concitoyen Si 
Houssain CHERRaDI, un cadre émérite qui a occupé plusieurs postes de grande 
responsabilité à tanger, tétouan, Larache, kénitra et Casablanca, ayant partout donné 
le meilleur de lui-même, faisant preuve de compétence, d’abnégation et d’altruisme.

Pour ses collègues, Si Houssain Cherradi était constamment cité comme 
l’exemple qui, durant toute sa brillante carrière, a respectueusement honoré le 
corps de la Douane.

Ont pris part à cette cérémonie, le Directeur régional tanger-Méditerranée et le 
le Directeur de la région tanger-tétouan-al Houceima, ainsi que plusieurs autres 
personnalités.» (fin de citation).

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Nécrologie

Avis de décès et de condoléances

C’est avec une profonde affliction et une im-
mense consternation que nous avons ac-

cueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès, 
survenu le 25 janvier 2022, de la très chère regrettée 

Hadja Khadija AGHBALOU
Mère de notre consœur
 Nadia BOUKHOBZA

La dépouille de la défunte a été convoyée dans 
un émouvant cortège funèbre restreint eu égard 
aux contraintes sanitaires, et inhumée, après sa-
lat al assr, au cimetière de Sidi amar, en présence 
de proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à ses enfants Mohamed, Othman, Fatima-Zahra, Nadia, kawtar et 
asmae, à ses petits enfants, à ses frères et sœurs et leurs familles; à l’ensemble 
des membres des familles aghbalou, Boukhobza et familles alliées, ainsi qu’à 
tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde 
gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à 
leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de com-
passion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

C’est avec une profonde affliction et une im-
mense consternation que nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nouvelle du décès, survenu 
le 31 janvier 2022, de la très chère regrettée 

Najiba BOUDEKKA
Epouse Driss Bouchareb
Mère de l’ancienne ministre 

Nezha Bouchareb
et soeur de notre concitoyen 

Larbi Boudekka
La dépouille de la défunte a été convoyée dans un émouvant cortège funèbre 

restreint eu égard aux contraintes sanitaires, et inhumée, après salat addohr, 
au cimetière de Sidi amar, en présence de proches qui ont tenu à l’accompa-
gner à sa dernière demeure.

En cette douloureuse circonstance, 

le Docteur Abdelhak BAKHAT 
directeur des deux hebdomadaires «Le Journal de tanger» et «Chamal 2000» 

et l’ensemble du personnel de ces deux hebdomadaires présentent leurs condo-
léances les plus attristées à son époux, Driss Bouchareb, à sa fille, l’ancienne 
ministre Mme Nezha Bouchareb; à son frère Larbi Boudekka; à l’ensemble des 
membres des familles Bouchareb, Boudekka, Hafid Alaoui, et familles alliées, 
ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur 
profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont as-
sociées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence 
effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et 
de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Hadja Khadija AGHBALOU
rappelée à Dieu

Najiba BOUDEKKA
rappelée à Dieu

Dr. Najib BENKIRANE 
rappelé à Dieu

Nécrologie

Nécrologie

Nécrologie

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et 
chagrinante nouvelle du décès survenu le 25 janvier 
2022, du très cher regretté Docteur Najib BENkIRaNE.

La dépouille du défunt a été convoyée dans un émouvant cortège funèbre res-
treint eu égard à l’observation de mesures de protection sanitaire, et inhumée, 
après salat addohr au cimetière d’al Moujahidine, en présence de proches qui ont 
tenu à l’accompagner à sa dernière demeure. 

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à ses enfants Houda, Dina, Mehdi et Fatima-Zahra ; à ses frères et 
sœurs; à l’ensemble des membres de la famille Benkirane et familles alliées, ainsi 
qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde 
gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur 
deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs 
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, 
les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune
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Faits diveRs

Dar El Baroud 
Un individu agresse 

sa mère à l’arme blanche 

Un individu qui souffre apparemment de troubles 
mentaux, a agressé sa mère à l’arme blanche, 

à l’intérieur du domicile familial situé au quartier de 
Dar al Baroud à tanger, lui causant une blessure au 
niveau de la tête. 

Les services sécuritaires ainsi que les éléments de 
la protection civile se sont rendus sur les lieux aus-
sitôt alertés. 

La mère a été transportée d’urgence à l’hôpital,a 
lors que le mis en cause, resté sur le lieu du drame, 
a été arrêté.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les 
causes et les circonstances de cette agression.

uuuuuu

Port Tanger Med

Interpellation de 
3 chauffeurs de camions

pour trafic de drogue 

Les forces de police affectées au poste-frontière 
du port tanger-Med, en coordination avec les 

éléments de la douane, ont mis en échec, mercredi, 
une opération de trafic international de drogue, en 
procédant à la saisie de 516 kg de chira en plaquettes 
à bord de trois camions de transport international de 
marchandises (tIR) soumis à un contrôle simultané, 
ce qui a révélé des caches aménagées dans les re-
morques et les châssis des véhicules, dissimulant la 
drogue à raison de 152 kg à bord du premier véhi-
cule, 104 kg à bord du deuxième et 260 kg à bord du 
troisième. 

Les trois chauffeurs de ces camions et un auxi-
liaire, des Marocains âgés entre 34 et 52 ans, qui de-
vaient embarquer vers des ports espagnols, ont été 
placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête 
et de l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu

Une boule de feu a 
survolé le Nord du Maroc

tôt dans la matinée de dimanche 30 janvier 2022, 
une boule de feu incandescente, détachée d’une 
comète, a survolé le ciel du nord du Royaume à une 
vitesse éclair de 255.000 km/h.

Cette boule qui a traversé le ciel marocain après 
être entrée dans l’atmosphère vers 03h16, a été dé-
tectée par le système « SMaRt » de l’Institut d’as-
trophysique d’andalousie (Iaa-CSIC) et les obser-
vatoires astronomiques de Séville, Sierra Nevada 
(Grenade), Calar alto (almería) et La Hita (tolède).

Selon José María Madiedo, de l’Institut d’astrophy-
sique d’andalousie (Iaa-CSIC), et chercheur principal 
du projet SMaRt, le phénomène est survenu après 
qu’une roche s’est détachée d’un astéroïde, puis est en-
trée dans l’atmosphère terrestre.

La boule de feu a commencé à survoler le ciel au-des-
sus du Maroc à une altitude d’environ 146 kilomètres 
au-dessus de l’est du pays, à la verticale de Oulad Sidi 
abd El Hakem, tout en se déplaçant en direction du 
nord-ouest, avant de s’éteindre à une altitude d’environ 
62 kilomètres, au-dessus du nord-est, à la verticale de 
tafersit.

uuuuuu

Béni Wassine

Du haschich dissimulé 
à l’intérieur d’une 

menuiserie 

Le samedi 29 janvier 2022, des investigations me-
nées par les services de police dans le cadre de la 

lutte contre le trafic de drogue, ont abouti à l’interpella-
tion du propriétaire d’un atelier de menuiserie situé au 
rond-point Beni Wassine dans la périphérie de tanger.

 Cet individu soupçonné d’appartenir à un réseau 
criminel, dissimulait environ 2 tonnes de résine de can-
nabis dans des lots de planches de bois enduites de 
produits chimiques pour éviter la détection du haschich 
destiné à l’export. 

Le propriétaire de l’atelier, et deux de ses assistants, 
font actuellement l’objet de procédure d’enquête judi-
ciaire ordonnée par le parquet compétent, afin de dé-
voiler les tenants et les aboutissants de cette affaire, et 
d’identifier les responsables impliqués dans cette tenta-
tive de trafic de drogue.

uuuuuu

Boukhalf
Incendie dans un atelier 

clandestin : 
plusieurs victimes et dégâts 

importants 

Plusieurs personnes exerçant dans un atelier 
mécanique clandestin, à tanger, ont été vic-

times de brûlures à différents degrés dans un incen-
die qui s’est produit dans ledit atelier, jeudi 27 janvier, 
dans la zone de Boukhalef. 

Outre les personnes blessées, le feu a provoqué 
une explosion et l’effondrement d’un mur se trouvant 
à proximité de l’atelier clandestin. 

Les éléments de la Protection civile sont parvenus 
à maitriser les flammes, les empêchant de se propa-
ger au voisinage, et les services séuritaires ont ou-
vert une enquête pour lever le voile sur les causes du 
sinistre et sur la clandestinité du lieu 

uuuuuu

Nador
Il tue le cambrioleur 

de son commerce

Le drame s’est produit dans la commune rurale 
d’Ouled Settout relevant de la préfecture de 

Nador, où un commerçant a poignardé mortellement, 
dans la nuit de lundi à mardi derniers, un malfaiteur 
qui s’apprêtait à cambrioler son commerce.

Habitant au premier étage d’un immeuble, ce com-
merçant a entendu, vers 3 h du matin, un bruit pro-
venant de sa boutique située au rez-de-chaussée. 
Regardant par la fenêtre, il a aperçu un individu qui 
tentait de briser le cadenas de son commerce. 

S’armant d’un couteau, il est descendu dans la rue 
dans l’intention d’empêcher ce malfaiteur de passer 
à l’acte. aussitôt, une querelle a éclaté entre les deux 
hommes, au cours de laquelle le commerçant a poi-
gnardé le présumé voleur.

Devant cet acte accompli, voyant le blessé étendu 
à terre et perdant du sang, le commerçant a aussitôt 
alerté la Protection civile dont des éléments sont ar-
rivés pour évacuer le blessé à l’hôpital.

Malheureusement, il est décédé dans l’ambulance.
Le commerçant a été arrêté par la police qui pro-

cède à une enquête et à la procédure judiciaire 
d’usage.

uuuuuu

Migrants : 
 Trois enfants 

meurent asphyxiés 

Selon le journal français « La Provence » citant 
«l’agence France Presse (aFP), trois enfants d’une 
migrante nigériane ont péri «asphyxiés lors de l’in-
cendie de leur abri de fortune, installé clandestine-
ment dans le massif boisé de Gourougou, dans la 
province de Nador.

La mère aurait fait un feu à l’intérieur de l’abri pour 
réchauffer ses petits qui sont morts lundi matin, as-
phyxiés par l’incendie qui a pris dans leur tente de 
fortune », aurait-on expliqué à l’aFP. La mère aurait 
été admise «dans un état critique» dans un hôpital 
de la ville.

a Signaler que cette zone est fréquentée par les 
candidats subsahariens à l’émigration clandestine 
vers le préside occupé de Mellilia. 
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Enfin, pour la première fois ,depuis deux longues et 
pénibles années, l’épidémie, la plus lâche de l’histoire 
de l’humanité, a été oubliée à Tanger, pour rendre un 

vibrant hommage au, grand homme du football de base Mohamed 
Draoui. Les tangérois se sont réveillés tôt pour se rendre à  
Achaba ,un joli stade qui a revêti sa plus belle parure pour fêter 
un évènement historique, renonçant à leur traditionnelle grâce 
matinée. C’était une journée ensoleillée et l’air de la montagne « 
purifiait » les poumons des centaines de spectateurs. Il n’y avait 
pas de pollution sur cette route de Boubana et il n’y avait pas non 
plus de risque de contagion d’omicron.  Pourtant, les mesures 
de sécurité sanitaire étaient respectées avec un masque dans 
la plupart des bouches des sportifs et la limitation du nombre 
d’invités. Mohamed Draoui ,qui était présent avec les membres 
de sa famille et ses proches amis se présentait comme un héros 
.Joueur,entraineur,dirigrant,président,arbitre,formateur,il y avait 
un peu de tout chez lui. On l’appelait populairement Maha ou le 
magicien du football des quartiers. Sa vie était partagée entre 
les petits stades de Makina De Bouni,Ain Ktiouet et surtout 
Campo de Sherif disparus actuellement au profit du béton armé. 
Sous sa tutelle, une pléiade de bons footballeurs se sont formés 
avant d’aller renforcer les clubs de troisième division et de 
deuxième division. Pour lui rendre les honneurs, les habitants de 
l’Emsallah, avec le soutien de l’Arrondissement et de plusieurs 
sportifs, se sont réunis pour organiser une vraie fête du football 
avec des allocutions et des échanges de cadeaux. C’étaient les 
retrouvailles pour revivre le passé footballistique et revoir les 
anciens joueurs retirés de la scène sportive et oubliés. Comme 
dans toutes les circonstances de la balle ronde, les anciens de l’IRT 
et de la RST étaient bien là : Seifeddine,Malak,Badaoui,Salah…
…,les dirigeants Radi,Guedari,Hassani….,les ex footballeurs 
des enseignants avec les Dahbi fils du fondateur Abdeslam 
Dahbi. Un participant de marque attirait l’attention :Abdellah 
Settati l’un des ex meilleurs footballeurs de Tanger. La presse 
sportive était aussi au complet avec Samadi de la SNRT ,Hdifi 
de la Chronique, Ben Abdellah du Journal de Tanger, Agzoul de 
Radio + ,Madani de l’Opinion ainsi que plusieurs représentants 
de la presse électronique. A cette occasion, les organisateurs ont 
offert à Maha un portrait souvenir avec la signature de toutes les 
personnalité sportives invitées et présentes.

Le football coûte cher au Maroc. Des 
salaires exorbitants aux encadreurs 
: les Vahid, Hajji et leurs proches 

collaborateurs de la sélection nationale A 
touchent mensuellement 200 millions de 
centimes, Ammouta de la formation des locaux 
et ses adjoints 100 millions de centimes, les 
conseillers et les directeurs techniques régionaux 
250 millions de centimes ,les 16 entraineurs des 
clubs du championnat 320 millions de centimes 
sans toutefois compter les primes des victoires 
et les diverses indemnités soit des salaires 
qui dépassent ceux de tous les membres du 
gouvernement. Et dire que le pays est encore 
pauvre avec une infrastructure médicale très 
faible, avec le nombre de médecins insuffisants 
, avec une mauvaise politique d’enseignement 
exigeant un budget de réformes couteux et 
surtout un monde rural  privé de réseaux routiers, 
d’eau et d’électricité .L’élimination des Lions de 
l’Atlas en quart de finale de la Coupe d’Afrique 
face aux Pharaons est à vrai dire la goutte qui 
a fait déborder le vase sur tout ce qui se passe 
au football marocain. Ne pas jouer une demi-
finale africaine  depuis dix huit ans est une faute 
impardonnable qui est pointée du doigt. Avec la 
motivation des joueurs ,il est indispensable de 
rappeler la différence dans les primes entre  les 
vainqueurs et les vaincus. Les premiers avaient 
1000 dollars pour la victoire, les seconds en 
avaient 30.000.Ce qui explique bien les efforts 
louables du gouvernement pour hisser bien haut 
le niveau du football sur le plan intercontinental. 
Ces efforts sont là  et attirent l’attention des 
médias de la presse mondiale :construction 
des stades aux dimensions internationales, 
agrandissement des petits stades, remplacement 
du gazon synthétique par le gazon naturel, 
installation  du Var partout, ouverture des 
centres de formation, ouverture de l’Académie 
Mohamed Vi de football…..Une telle politique est 
inexistante dans les pays africains. Cependant en 
dépit de l’importance de cet argent dont certains 
experts qualifient de « lapidé », les résultats sont 
nuls dans toutes les catégories des sélections 
nationales. Maintenant , il est temps de faire une 
vraie évaluation de notre pauvre football. D’après 
les dernières participations aux compétitions 
africaines du onze national , qui devait être le 
reflet de l’épanouissement et du développement 
du sport de la balle ronde au Maroc ,il y a la 
déception dans staff technique sur tous les 
plans :choix des footballeurs, système de jeu, 
lectures des matchs, changement des joueurs. 
En suivant la presse nationale et internationale 

de ce matin, l’échec de la sélection est incombée 
à l’entraineur Vahid dont la responsabilité a irrité 
tout un peuple. Bien sûr ,lorsqu’une équipe perd, 
le bouc émissaire n’est autre que le directeur 
du banc de touche ! A vrai dire, halilodjic a une 
certaine responsabilité mais cette responsabilité 
est partagée. En effet, 32 autres personnes sont 
appliquées : les entraineurs et les adjoints des 
clubs de la Botola I professionnelle. Que penser, 
que dire d’un championnat très faible sur le 
plan technique qui est incapable de mettre à la 
disposition du sélectionneur onze footballeurs 
pour renforcer l’ossature de la sélection ? 
Pourquoi, Vahid se tourne-t-il vers l’étranger pour 
constituer une formation titulaire avec aussi des 
« européens » pour les réservistes ? Simplement 
parce que les « étrangers » sont supérieurs 
et sont mieux préparés par les entrainements 
intensifs et spéciaux. Et au Maroc, comment 
travaillent les entraineurs ? Une question qui 
donne beaucoup à réfléchir. Et les dirigeants 
sont-il à la hauteur pour juger le travail de leurs 
entraineurs ? Pourquoi le travail physique et 
technique est loin de ce qui se passe dans les 
équipes européennes. Une question difficile à 
répondre. La preuve, quelle que soit sa formation, 
jamais un entraineur marocain n’a été engagé 
en France ou en Espagne. Il manque quelque 
chose chez les coachs du Maroc. La première 
réforme qui s’avère indispensable est la mise à 
niveau du championnat de la Botola I ainsi que 
le recyclage et la formation continue de tous les 
encadreurs techniques. Comment remédier aux 
défaillances d’une compétition professionnelle 
mais qui a le statut de l’amateurisme ? Le public 
marocain boude les rencontres marocaines à 
la recherche du refuge dans les championnats 
espagnol, anglais et italiens. Il est très urgent de 
le réorienter vers le produit national en améliorant 
le spectacle. Un jour viendra pour l’affiche d’un 
Raja-Wac à la place d’un Real-Barça dans les 
cafés de la ville. Pourquoi pas ?

Tribune du Sport Portrait Sportif

QUI EN EST RESPONSABLE ?  VAHID  - HAJJI
ET 32 AUTRES ENTRAINEURS !

UN GRAND HOMMAGE A MOHAMED 
DRAOUI EX FOOTBALLEUR

ELIMINATION DU MAROC EN CAF

sport
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tANger prAtique

 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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Semaine du 07 au 11 
Fevrier 2022

Samedi 05 et dimanche 06 
Fevrier 2022

•  SAMEDI
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Al Hanae 
Rte Aouama Principale après Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Al Yakine
Début rte Aouama Dar Tounsi
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie La Vie
Hay Gambouria prés école Guennoune
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie El Attiffi
Mghogha Sghira quartie El Arbaein
Tél. : 06.62.06.47.07
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Braness II 
Tél. : 06.56.41.17.87 
 •  DIMANCHE
Pharmacie Narjis
Branes 2 prés café la Perla
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Mikou
Aouama, a côté bureau doha lmrabet
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire 
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre 
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira route de Tétouan
Tél. : 05.39.36.30.94

Lundi 07 Fevrier 2022 

Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 05.39.30.19.32 
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassani Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie Al Irfane
Doha Boukhalef vers rte de Rabat
Tél.: 05.39.39.48.29
Mardi 08 Fevrier 2022

Pharmacie Ibn Barrajan
Av Cedres 41 B Branes II
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie El Ghandouri
La Baie de Tanger à côté Movenpick
Tél. : 05.39.30.13.88
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, vers lot Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 
Pharmacie La Plage
7, Av. Youssef Ibn Tachefine 
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Hay Mrabet II
Rompoind bureau Doha hay Mrabet II 
Tél.: 05.39.35.69.67
Mercredi 09 Fevrier 2022 

Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés khayriya Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Im. coop Al Boughaz 
Tél. : 05.39.94.42.88 
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat Bab Andalus
Tél. : 06.22.27.14.78 
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata; Rés. Al Hanae 
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Al Assil
Lot Al Assil Route de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir haoumat Al Haddad
Tél.: 05.39.36.13.30
Jeudi 10 Fevrier 2022

Pharmacie Mabrouki
16, Av. Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Mesnana
Rte de l’aviation hay Mesnana
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers. Lot N°1262 Achenad
Tél. : 05.31.03.87.88 
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia rue au dessus Attijari wafa
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Maghreb
56, rue de la liberté à côté de Minzah
Tél. : 05.39.93.35.73 
vendredi 11 Fevrier 2022

Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay El Jadid Casabarata 
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.48 
Pharmacie Safae
Rte Aswak Assalam prés Total ziaten 
Tél. : 05.39.31.00.27 
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Complexe Boutour
Tél.: 06.22.82.53.63
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 lot 23 Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64

 

Culte Musulman
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  Sam. 05 06:48 13:42 16:33 18:59 20:17 

 Dim. 06 06:47 13:42 16:33 19:00 20:18 

 Lun. 07 06:46 13:42 16:34 19:01 20:19 

 Mar. 08 06:46 13:42 16:35 19:02 20:20 

 Mer. 09 06:45 13:43 16:36 19:03 20:20 

 Jeu. 10 06:44 13:43 16:37 19:04 20:21 

 Ven. 11  06:43 13:43 16:37 19:05 20:22

HORaIRES DES PRIÈRES
du 05 au 11 Février 2022

Samedi 05 et dimanche 06 
Fevrier 2022

Pharmacie Zaoudia
Rte principale de Zaoudia Bendibane 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Jamila
128 bis, rue de Fés
Tél.: 05.39.94.96.76
Pharmacie Sekka Aouama
Mrabet Charkia (quartier Fatima) Aouama
Tél. : 06.74.20.49.69
Pharmacie Annassiha
Av. El Koweit N°16 hay Bouhout 
Tél.: 05.39.95.45.05
Pharmacie Saada
Place des Arènes Rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Boubana
Route Rahrah n° 138 B prés cricket
Tél.: 05.39.93.53.60
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.35.46 
Pharmacie Sidi Driss
Rte Principale de Sidi Driss, Behrain 
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Ibouyen
Rte principale entre Tanja El Balia et Sania
Tél. : 05.39.30.06.90 

GROUPE MANAGEMENT 
DE COMPETENCE SARL (A-U). 

5, AV. EL HARIRI 3ème ETAGE N° 32
TANGER

EXE MED TRAVAUX SARL
 SIEGE SOCIAL: QUARTIER LALLA 

CHAFIA, RUE A, N°13- 3ème ETAGE, N°5 
TANGER

RC N° 124259/TANGER
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé à 
Tanger en date 06/01/2022, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les suivants :
• DENOMINATION : « EXE MED TRAVAUX 
SARL »
• OBJET : La société a pour objet principa-
lement:  
- Travaux de construction et travaux divers.
- Travaux d’édification, de reconstruction, de 
réparation, d’amélioration, de bâtiments réa-
lisés par les différents corps de métier.
-Travaux de peinture, enduit, plâtrerie, ra-
valement et travaux préliminaires (raclage, 
grattage…etc.).  
- Marchand des matériaux de construction.
- Installation accessoires à la construction de 
bâtiments.
- Installation électrique (lumière, force motrice, 
sonnerie…etc.), sanitaire (lavabo, douches, 
chauffe eau, chauffe bain…etc.), de chauffage, 
de plomberie, de fumisterie.
- Installation d’enseigne sur les façades des 
immeubles de construction métallique. 
- Préparation des supports et impressions.
- Le commerce tant à l’intérieur qu’à l’impor-
tation et l’exportation de toutes denrées, ma-
tières, produit, matériel, mobilier, machines, 
outillages et article liées directement ou indi-
rectement à l’un des objets précité ou pouvant 
favoriser le développement de la société.   
- La participation par tous moyens et sous 
quelque forme que ce soit, à toutes entre-
prises ou société ayant un objet similaire ou 
connexe.
- Négoce et travaux divers en général.
Plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachent directement ou indi-
rectement à l’un des objets précités ou pouvant 
favoriser le développement de la société.
• SIEGE SOCIAL : QUARTIER LALLA CHA-
FIA, RUE A, N°13- 3ème ETAGE, N°5 TANGER.
• CAPITAL : Le capital social est fixé à la 
somme de 500.000,00 dhs (Cinq Cents 
Milles dirhams) divisé en parts sociales de 
Cent dirhams chacune, attribuées à : 
- Mr. EL GUENNOUNI ABDELFARAJ : 1666 
Parts.
- Mr. CHARKAOUI ELMEKNASSI OMAR :                            
1667 Parts.
- Mr. NEBKHOUT SAID : 1667 Parts.
Soit un total de Cinq Mille Parts : 5000 Parts. 
• DUREE : 99 ans à compter de son immatri-
culation au registre de commerce.
• GERANCE : La société est gérée par :
Mr. EL GUENNOUNI ABDELFARAJ, Maro-
cain, né le 01/01/1967, titulaire d’une CIN N° 
C249325, domicilié à COMPLEXE HASSA-
NI, BARAKA 4 N° 67 - TANGER.
• SIGNATURE : La société est valablement 
engagée pour tous les actes la concernant 
par la signature unique  de gérant :
- Mr. EL GUENNOUNI ABDELFARAJ, Maro-
cain, né le 01/01/1967, titulaire d’une CIN N° 
C249325, domicilié à COMPLEXE HASSA-
NI, BARAKA 4 N° 67 - TANGER.
L’immatriculation au Registre de Commerce 
a été effectuée au Greffe du Tribunal de 
commerce de Tanger, le 04/02/2022 sous le 
n°124259. 

POUR EXTRAIT ET MENTION
GROUPE MANAGEMENT DE COMPE-

TENCE SARL (AU)

Annonces Légales
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المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 

في طور التأسيس
ملف عدد : 2022/11

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
في:  مؤرخ  عقد  بمقتضى  ،أنه  بطنجة  التجارية 
2022/01/04، قدم السيد عادل حسوان، الحامل لبطاقة 
بطنجة،  والساكن   K160577 رقم  الوطنية  التعريف 
بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل  الرهراه،  بوبانة  حي 
الكائن بطنجــة، حي  التجاري  36444، األصل  تحت عدد 
في  في شركة  127، كحصة  رقــم  الشيفـا  بير  القوادس 
 GRANDE PHARMACIE AL« طور التأسيس مسماة

.»JAMAE SARL-AU
في  المؤرخ  الحصص  مراقــب  تقريــر  على  وبناء 
المذكور  التجاري  األصل  تقييم  تم  فقد   ،2021/12/23
ألف  وتسعون  أربعمائـة   490.000.00( بقيمــة  أعاله 

درهم(.
الضبط  التعرضات تقـدم بكتابة  وعليه فإن جميع 
بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من مدونة التجارة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SOCIETE NAKHCHA MARBLE

GRANITE &
- شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد )في 

طور التصفية(
- مبلغ رأسمالها 10.000 درهما   

- عنوان مقرها االجتماعي: شارع فاطمة األندلسية رقم 
47 القصر الكبير– المملكة المغربية

- رقم التقييد في السجل التجاري: 2605.
وفي إطار إجراءات حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ذات الشريك الوحيد:
 SOCIETE NAKHCHA MARBLE

GRANITE &
تقرر قفل تصفية الشركة في الجمع العام االستثنائي 
المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2022 بناء على تقرير المصفي.

وذلك من أجل الشطب على السجل التجاري المقيد 
تحت عدد 2605 بالمحكمة االبتدائية بالقصر الكبير.

أسفله  المذكورة  للوثائق  القانوني  اإليداع  وتم 
فبراير   04 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية  بالمحكمة 

2022 تحت رقم 37: 
* محضر الجمع العام االستثنائي المنعقد بتاريخ 04 

فبراير 2022 المتعلق بقفل تصفية الشركة.
* النموذج رقم 4/1 المتعلق بالتصريح بقفل تصفية 

الشركة والشطب على السجل التجاري ذي الرقم 2605.
* تقرير المصفي المقدم إلى الجمع العام االستثنائي 

المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2022.
الرقم  ذات  عليه  المصادق  البحث  وثيقة شهادة   *
التسلسلي: 20220240374، المتعلقة بإشهار التقييدات 
الوطني  السجل  من  مستخرجة  الحقوق  على  حفاظا 

االلكتروني للضمانات المنقولة.
منذ  الشركة  تشغيل  عدم  هو  التصفية:  سبب   -
اتخاذ  تاريخ  إلى غاية   2020 يوليوز   28 بتاريخ  تأسيسها 
مقر  وتحديد  المصفي،  وتعيين  لها،  المسبق  بالحل  قرار 
التصفية، في الجمع العام االستثانئي المنعقد بتاريخ 26 

يناير 2022.
- وحدد مقر التصفية بشارع فاطمة األندلسية رقم 

47 بالقصر الكبير – المملكة المغربية
- وعين السيد محمد رضى نخشى وعنوانه بشارع 
المملكة   – الكبير  القصر   47 رقم  األندلسية  فاطمة 

المغربية كمصفي للشركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة تطوان الحسيمة
عمالة طنجة- أصيلة

جماعة الساحل الشمالي
قسم الشؤون االقتصادية

 إعــــالن
يعلن رئيس مجلس عن إجراء بحث المنافع والمضار 
اإلعالن في  تاريخ صدور هذا  ابتداء من  يوما   15 مدته  

الجرائد.
السـيد  به  تقـدم  الذي  للطلب  تبعـا  وذلـك 
المجدوبي منير للحصول على رخصة دار الضيافة والفندق 
PREFEC-  االمحل الكائن: مدشر ارهونة – واد النحلة،

 TURE DE TANGER- ASSILAH , COMMUNE
 DE SAHEL CHAMALI

ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص حيث 
أوقات  خالل  وذلك  مالحظاتهم  تسجيل  للعموم  يمكن 

العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عقــار 
ملف تنفيذي عدد  6201/16– 2075 

و 6201/16-2545
بطلب من: السيدة  فاطمة أفقير.

ضد : السيد سعيد أفقير.
في يوم الثالثاء 29-03-2022 على الساعة العاشرة 
االبتدائية  بالمحكمة  البيوعات  بقاعة  صباحا  والنصف 
مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة 
السفلية  بالدرادب  طنجة،  بمدينة  الكائن  للعقار:  موسر 
طريق مرقالة،  وهو عبارة عن دويرية تشتمل على سفلي 

وطابق أول مساحتها 26.50 مترا مربعا. 
  120 مبلغ.000.00   في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
 100.000.00 ومبلغ  السفلي  للطابق  بالنسبة  درهما 

درهم للطابق األول.
تاريخ  من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

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

ومستندات اإلجراءات. 
األداء  أو بشيك مضمون  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

مع زيادة . % 3 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى

منتدب قضائي من الدرجة األولى 
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2019/6105/53  
طالب التنفيذ : شركة البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م

منفذ عليه:  السيدة الحسناوي الزهرة
إعالن عن بيع عقار 

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية بطنجة أنه سيقع بيع قضائي بقاعة الجلسات- 
الساعة  على   2022/03/15 بتاريخ  العقارية،  البيوعات 

.10:30
لفائدة: شركة البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م 
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ محمد العمراني 

الخالدي المحامي بهيئة طنجة.
ضد : الحسناوي الزهرة

وذلك للعقار المحفظ والمسجل بالمحافظة العقارية 
طنجة بني مكادة تحت عدد 20967/61: والمعروف باسم 
الملك المدعو بيتي6-3 الكائن بطنجة المجمع الحسني، 

طريق الرباط عمارة 40/42 مساحته 
45متر مربع )سنتيار( وهو عبارة عن شقة بالطابق 

العلوي األول 
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق من 

مبلغ
270.000.00درهم. ومن أراد الزيادة في اإليضاح 
التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه  العروض  وتقديم 

بالمحكمة االبتدائية بطنجة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2021/6201/2824  
طالب التنفيذ:  ورثة المريني العروسي يحيى 

منفذ عليه: السيدة أفقير سعيدة
إعالن عن بيع عقار 

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية بطنجة أنه سيقع بيع قضائي بقاعة الجلسات- 
الساعة  على   2022/03/22 بتاريخ  العقارية،  البيوعات 

.10:30
الساكنين  يحيى  العروسي  المريني  ورثة  لفائدة: 
األستاذ  بمكتب  معه  المخابرة  محل  الجاعلين  بطنجة. 

عثمان اسليطن المحامي بهيئة طنجة.
ضد : افقير سعيدة

وذلك للعقار المحفظ والمسجل بالمحافظة العقارية 
شقة  باسم  والمعروف   39410/61 عدد   تحت  طنجة 
 3 رقم  اهلل  فضل  اقامة  الرباط  بطريق  الثاني  بالطابق 

طنجة، مساحته 126 متر مربع )سنتيار(.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق من 

مبلغ
في  الزيادة  أراد  ومن  درهم.   1.008.000.00
اإليضاح وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ 

بالمحكمة االبتدائية بطنجة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار: 4722 2021/6703/
الموضوع: إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 

من ق.م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
قرارها  أصدرت  االستئناف  بأن محكمة  بطنجة  االبتدائية 
عدد  الملف  في   457 عدد  تحت  بتاريخ2021/07/07: 

 : 2021/1303/282.
حومة  ب:  الساكن  شامي،  محمد  السيد  بين: 
طنجة.   35 رقم  الطريس،  الخالق  عبد  شارع  بوحوت، 

بوصفه مستانفا من جهة.
عنهم  ينوب  المعطي شنان،  المرحوم  ورثة  وبين: 
ذ/ نبيل الحمري المحامي بهيئة طنجة. بوصفهم مستأنف 

عليهم من جهة أخرى. 
اآلتي نصه: انتهائيا وحضوريا.   -

 - في الشكل : بقبول االستئناف. 
 - في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى 

به وتحميل المستأنف الصائر استئنافه. 
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال للتنفيذ 
اإلعالنات  بلوحة  تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد 
القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من قانون المسطرة 

المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2021/6704/4378:

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
حكمها  أصدرت  المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية 
عدد  الملف  في   :311 عدد  تحت   : بتاريخ2021/06/22 

 : 2021/1404/86.
بن  أنس  ذ/  عنه  ينوب  العبار،  محمد  السيد  بين: 

سليمان، المحامي بهيئة طنجة.
ممثلها  شخص  في  مونتسانط  شركة  وبين: 
الرشيد،  هارون  22 شارع  االجتماعي ب  مقرها  القانوني، 
العقارية  األمالك  على  المحافظ  السيد   بحضور  طنجة. 

والرهون بطنجة. 
- اآلتي نصه: ابتدائيا غيابيا. 
- في الشكل : بقبول الطلب. 

النهائي  االبتدائي  الحكم  باعتبار  الموضوع:  -في 
عدد  المدني  الملف  في   2010/01/21 بتاريخ  الصادر 
ناقل  نهائي  بيع  عقد  بمثابة   165 رقم   7884/08/13
على  المحافظ  السيد  أمر  مع  المدعي  باسم  للملكية 
االمالك العقارية والرهون بطنجة بتسجيل مقتضياته على 
الرسم العقاري ذي السند العقاري األم G/4637  وتحميل 

المدعى عليها الصائر.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال للتنفيذ 
اإلعالنات  بلوحة  تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد 
القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من قانون المسطرة 

المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد  2017/8516/245: 

لفائدة: الشركة العامة ، ينوب عنها ذ/احمد كنون 
المحامي بطنجة.

ضد:السيد سمير الحسناوي.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

التجارية بطنجة أنه بتاريخ
زواال ستجرى  الواحدة  الساعة  2022/03/07 على   
لبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  عمومية  سمسرة 
بالمزاد العلني للعقار المدعو (المغرب الجديد  )1784 ذي 
الرسم العقاري عدد 36/11241 والكائن بتجزئة المغرب 

الجديد الرقم 1784 العرائش.
وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية، مساحتها 240 
متر مربع، بنيت فوقها بناية تتكون من قبو وطابق أرضي 

وطابق أول وطابق ثاني مقلص.
 1.440.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 2018/8516/350: 

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

ضد : شركة بروكليب  طنجة، في شخص م ق، مقرها 
االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان اقامة لينا، 

الطابق 6 رقم 59 طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2022/03/09 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو( مالباطا 42 )ذي الرسم 
عليها  للمدعى  المملوك   06/186581 عدد   العقاري 
المذكورة أعاله، الكائن بطريق مالباطا طنجة، وهو عبارة 

عن شقة بالطابق السابع مساحتها 88 م. 2 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 2018/8516/359: 

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

ضد : شركة بروكليب  طنجة في شخص م ق، مقرها 
االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان إقامة لينا 

الطابق 6 رقم 59 طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2022/03/09 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو( مالباطا )51 ذي الرسم 
عليها  للمدعى  المملوك   06/186590 عدد   العقاري 
المذكورة أعاله، الكائن بطريق مالباطا طنجة، وهو عبارة 

عن شقة بالطابق السابع مساحتها 80 م. 2 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

640.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة 

التنفيذ  بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد   ،
بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس  
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تفويت أصل تجاري  عن طريق البيع
ملف عدد 2022/14:

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
في  المؤرخ  موثق   العقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
بطنجة،  الساكن  بودرات،  السيد  ،باع   :2021/12/22
والحاملة   10 رقم  الدرعي  ناصر  ابن  زنقة  النزاهة،  حي 
والمسجل    K328419 عدد   الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مجموع   ،  73780 عدد  تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
بطنجة  والكائن  صيدلية  عبارة  هو  الذي  التجاري  األصل 
شارع الجيش الملكي، إقامة يمانية رقم 139 بلوك س،  
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الدغار،  نادية  السيدة  لفائدة 
وكالة  بمقتضى  تنوب  التي   GK16082 عدد  الوطنية 
بحاجي  رضا  السيد  عن   2020/12/15 بتاريخ  موثقة 
وحددت   ،D988987 الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
قيمة األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 

600.000.00( ستمائة ألف درهم. ) 
وعليه  فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة الضبط 
بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من مدونة التجارة.
اإلمضاء

عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

وذلك يوم األحد 27 جمادى الثانية 
1443هـ الموافق 30 يناير 2022 وشيع 
جثمانه الطاهر، بحضور األهل واألحباب 
والمعارف ودفــن بمقبـــرة المجاهدين، 
محمد  بمسجد  العصـر  صـــالة  بعــــد 

الخامس.
بأحر  نتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
الفقيد، كريم، وفيق،  أبنــاء  التعازي إلى 
أفراد  جميع  إلى  وكــذا  وسليمة  بثينة 
الصبر  لهم  راجيـــن  وعائلتـــه،  أسرته 
والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، 
تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئـك رفيقـا.

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

محمد ال�شعريي حري

)�صدق ال العظيم(

يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا  اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم  ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ ِلَّ

ْهَتُدوَن  } َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُ

بلغ ح�ل التغطيات ال�شحافية املرافقة لعملية انقاد الطفل ريان 
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التغطيات المرافقة لمحاوالت إنقاذ الطفل 

ريان بدوار إغران، جماعة تمروت، إقليم شفشاون.
وإذ تعبر النقابة ومكتبها التنفيذي عن انشغالها البالغ كما عموم المغاربة بمصير 
إبننا جميعا ريان، تعلن وقوفها مع عائلته في هذه النازلة المؤلمة، فإن واجباتها المهنية 
الصحافية من ضرب  التغطيات  يعتري بعض  لما  االنتباه  لفت  عليها  تفرض  والنقابية 
ألخالقيات المهنة من جهة، ومن توظيف يبتعد عن قيم التآزر والتضامن في مثل هذه 

الحاالت، وهو توظيف يصل أحيانا إلى السماح ببث أنباء غير موثوق منها.
مواقع  به  تقوم  الذي  بالعمل  تنوه  كذلك،  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  إن 
واألخبار  النقل  في  االحترافية  وإلى  المهنة،  أخالقيات  إلى  االنحياز  آثروا  وصحافيون 

والتعليق وانتقاء المحاورين بغية النقل األمين لما يقع بدوار إغران.
وعلى هذا األساس فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن:

إلى حضن والديه سالما  بأن يعود  ريان وعائلته، ومتمنياتها  إلى جانب  • وقوفها 
معافى.

• إكبارها للعمل الجبار الذي تقوم بها كل فرق اإلنقاذ من وقاية مدنية ودرك ملكي 
وقوات مساعدة وسلطات محلية وجهوية، وكل المتدخلين من مهندسين وطبوغرافيين 

وأطقم طبية، ودعواتنا لهم بالتوفيق والسداد.
والصحافيين  المراسلين  عموم  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  تدعو  كما   

المتواجدين بمكان الحادثة وكذا كل المواقع والمنابر المهنية إلى:
• التحلي بأخالقيات المهنية التي تفرض التثبت من الخبر قبل إعالنه، واالبتعاد عن 

العناوين والجمل التي تحفل باإلثارة.
وتصوير  محاورة  عن  واالبتعاد  األهلية،  فيهم  تتوفر  ممن  المحاورين  انتقاء   •

القاصرين.
• أننا في لحظة وطنية وإنسانية تتطلب أن يكون الهم األساس لنا جميعا هو إنقاذ 
فخ  في  السقوط  فإن  وبالتالي  الموثوقة،  بالمعلومة  العام  الرأي  وإمداد  ريان،  الطفل 

البحث عن اإلثارة على حساب الحقيقة يسيء لنبل المهنة وقيمها.
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المغربي  الوطني  المنتخب  توقفت عجلة 
لكرة القدم عند دور ربع نهائي كأس إفريقيا 
لألمم المقامة حاليا الكاميرون، بعد انهزامه 
أمام منتخب مصر بهدفين لواحد، في اللقاء 
الذي جمعهما عشية األحد على أرضية ملعب 
المنتخب  وكان  بياوندي.  أهيدجو  أحمادو 
المغربي سباقا إلى التسجيل بواسطة سفيان 
بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، قبل أن 
يدرك الفراعنة التعادل بواسطة محمد صالح 
)د 53(، وأضافوا هدف الفوز والتأهل بواسطة 
محمود حسن تريزيغيه في الشوط اإلضافي 
األول )د 100(. وخلف اإلقصاء في هذا الدور 
المغربية  الجماهير  نفوس  استياء عميقا في 
وحيد  المدرب  على  غضبها  جام  صبت  التي 
الجامعة،  رئيس  حملت  كما  خاليلوزيتش، 
فوزي لقجع قسطا من المسؤولية حول سوء 
المكونة  البشر  من  وجحافل  المدرب  اختيار 
احتياط  المتواجد في كرسي  التقني  للطاقم 
المنتخب الوطني بدون جدوى رغم تكلفتهم 
المالية الباهضة. وفيما يلي برنامج المباريات 

مع النتائج والترتيب:
نتائج الدور األول:

الكاميرون / بوركينا فاسو: 2 – 1 
اثيوبيا / الراس األخضر: 0 – 1 

السنغال / زيمبابوي: 1 – 0 
غينيا / ماالوى: 1 – 0 

الغابون / جزر القمر: 1 – 0 
المغرب / غانا: 1 – 0 

الجزائر / سيراليون: 0 – 0 
نيجيريا / مصر: 1 – 0 

السودان / غينيا بيساو: 0 – 0 
تونس / مالى: 0 – 1 

موريتانيا / غامبيا: 0 – 1 
غينيا االستوائية / كوت ديفوار: 0 – 1  
الراس األخضر / بوركينا فاسو: 0 – 1 

الكاميرون / اثيوبيا: 4 – 1 
السنغال / غينيا: 0 – 0 

المغرب / جزر القمر: 2 – 0 
ماالوى / زيمبابوى: 2 – 1 

الغابون / غانا: 1 – 1 
السودان / نيجيريا: 1 – 3 
مصر / غينيا بيساو: 1 – 0 

غامبيا / مالى: 1 – 1 
كوت ديفوار / سيراليون: 2 – 2 

تونس / موريتانيا: 4 – 0 
الجزائر / غينيا االستوائية: 0 – 1 

الراس األخضر / الكاميرون: 1 – 1 
بوركينا فاسو / اثيوبيا: 1 – 1 

زيمبابوى / غينيا: 2 – 1 
ماالوى / السنغال: 0 – 0 
المغرب / الغابون: 2 – 2 

غانا / جزر القمر: 2 – 3 
مصر / السودان: 1 – 0 

غينيا بيساو / نيجيريا: 0 – 2 
سيراليون / غينيا االستوائية: 0 – 1 

الجزائر / كوت ديفوار: 1 – 3 
غامبيا / تونس: 1 – 0 

مالى / موريتانيا: 2 – 0  
الترتيب العام: 

المجموعة األولى:
1 - الكاميرون: 7 نقط
2 - بوركينا فاسو: 4 // 

3 - الراس األخضر: 4 // 
4 - اثيوبيا: 1 // 

المجموعة الثانية:
1 - السنغال: 5 نقط

2 - غينيا: 4 // 
3 - ماالوي: 4 // 

4 - زيمبابوي: 3 // 
المجموعة الثالثة

1 - المغرب: 7 نقط
2 - الغابون: 5 //  

3 - جزر القمر: 3 // 
4 - غانا: 1 // 

المجموعة الرابعة:
1 - نيجيريا: 9 نقط

2 - مصر: 6 // 
3 - السودان: 1 // 

4 - غينيا بيساو: 1 //   
المجموعة الخامسة:

1 - كوت ديفوار: 7 نقط
2 - غينيا االستوائية: 6 // 

3 - سيراليون: 2 //
4 - الجزائر: 1 //   

المجموعة السادسة:
1 - مالي: 7 نقط

2 - غامبيا: 7 //
3 - تونس: 3 //

4 - موريتانيا: 0 // 

ترتيب الهدافين:
 6 ابوبكر)الكاميرون(:  فينسيت   -  1

أهداف
2 - إبراهيما كوني )مالي(: 3 // 

3 - كارل إيكامبي )الكاميرون(: 3 //
4 - جابادينهو مهانجو )ماالوي(: 3 //

5 - سفيان بوفال)المغرب(: 2 //
6 - أشرف جكيمي)المغرب(: 2 // 
7 - وهبي الخزري )تونس(: 2 // 
8 - جيم الفينيا )الغابون(: 2 // 

9 - ابلي جالو )غامبيا(: 2 // 
10 - نيكوالس بيبي )ساحل العاج(: 2 // 

نتائج ثمن النهائي:
بوركينا فاسو / الغابون: 1 – 1 )ض.ت: 

)6 – 7
نيجيريا / تونس: 0 – 1 

غينيا / غامبيا: 0 – 1 
الكاميرون / جزر القمر: 2 – 1 

السينغال / الرأس األخضر: 2 – 0 
المغرب / ماالوي: 2 – 1 

 4 )ض.ت:   0  –  0 مصر:   / العاج  ساحل 
)5 –

مالي / غينيا االستوائية: 0 – 0 )ض.ت: 
 )6 – 5

نتائج ربع النهائي:
الكاميرون / غامبيا: 2 – 0 

بوركينا فاسو / تونس: 1 – 0 
المغرب / مصر: 1 – 2 

السينغال /غينيا االستوائية: 3 – 1 
نتائج نصف النهائي:

بوركينا فاسو / السينغال: 1 – 3 
الكاميرون / مصر: 0 – 0 )ض.ت: 1 – 3(

مباراة الترتيب:
اليوم السبت

 8 الكاميرون:)الساعة   / بوركينافاصو 
مساء بملعب أحمدو أهيدجو(

المباراة النهائية:
غدا األحد

السينغال / مصر:)الساعة 8 مساء بملعب 
باول بيا(.

نهائيات كاأ�ش الأمم الإفريقية: )الكامريون 2022(:

الدوري اإلسباني
قمة اجل�لة جتمع بر�شل�نة

باأتلتيك� مدريد
تتضمن  التي   ،23 الجولة  بمواجهات  منافساتها  الليجا  تستأنف 
مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، اللذين يتنافسان 
على مراكز المقدمة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وتأتي المباراة بعد 
إغالق سوق االنتقاالت الشتوية، وقد تشهد ظهور عناصر من الصفقات 
الجديدة للناديين. ويجدد أتلتيكو مدريد مسعاه في كسر عقدته التاريخية 
أمام أصحاب األرض، إذ فشل الروخيبالنكوس في تحقيق أي فوز منذ 16 
عاما! وكان آخر انتصار حققه أتلتيكو على ملعب برشلونة في 5 فبراير/ 
2006 بنتيجة 3-1. ومنذ ذلك التاريخ لعب أتلتيكو مدريد 21 مباراة في 
عقر دار البارسا حيث خسر 13 مرة وتعادل 8. وفي مباراة غد األحد، يحتاج 
كل فريق الفوز لالستمرار بين فرق المقدمة، وبالتالي ستكون مباراة 
مهمة للطرفين بعد فترة راحة للفرق التي لم تلعب ربع نهائي كأس 
الملك. في المقابل، لم يبرم ريال مدريد المتصدر أي صفقات جديدة، 
ويسعى لالحتفاظ بقمة الدوري، والفوز على غرناطة في ملعب سانتياجو 
برنابيو وسيحاول محور الخروج المخيب من منافسات كاس ملك إسبانيا 
أمام أتلتيك بيلباو الذي حقق فوزا قاتال بنتيجة )0-1(، اول أمس الخميس 
المباراة  هدف  برينجير  أليكس  وسجل  نهائي.  ربع  منافسات  إطار  في 
الوحيد ألتلتيك بيلباو في الدقيقة 89. وفي نفس الجولة، يذهب ريال 
بتيس لمالقاة فياريال، في إطار سعيهما للمنافسة على المراكز المؤهلة 
للدوري األوروبي، في حين يحل إشبيلية ضيفا على أوساسونا، الذي فاز 
ريال سوسيداد  وسيحاول  بينهما.  مواجهة   12 آخر  من   10 في  عليه 
من جانبه مواصلة تحسين نتائجه، حين يحل ضيفا على ملعب ميستايا 
أمام فالنسيا. ويستضيف خيتافي نظيره ليفانتي، بينما ستشهد مؤخرة 
الجدول مباراتين، بين إليتشي وأالفيس، ومايوركا وقادش، لالبتعاد عن 
فايكانو في نفس  رايو  الهبوط. ويستقبل سيلتا فيجو ضيفه  منطقة 

الجولة، التي تُختتم بمواجهة أتلتيك بيلباو مع إسبانيول. 
تذكير بنتائج الدورة 22:   
إسبنيول / بيتيس: 1 – 4 
ليفانطي / قاديس: 0 – 2 

فيا الريال / مايوركا: 3 – 0 
إشبيلية / سلطا: 2 – 2 

أ.مدريد / فالينسيا: 3 – 2 
غرناطة / أوصاصونة: 0 – 2 
ريال مدريد / إلتشي: 2 – 2 
رايوفاليكانو / أ.بلباو: 0 – 1 

ريال صوصيداد / خيطافي: 0 – 0 
ألفيس / برشلونة: 0 – 1 

برنامج الدورة 23:  
أمس الجمعة 

)الساعة  ليفانطي   / خيطافي 
التاسعة ليال(

اليوم السبت 
الثانية  )الساعة  ألفيس   / إلتشي 

ظهرا(
مايوركا / قاديس )الساعة الرابعة 

والربع( 
)الساعة  رايوفاليكانو   / سلطا 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  إشبيلية   / أوصاصونة 

التاسعة مساء(
غدا األحد

صوصيداد  ريـــال   / فالينسيا 
)الساعة الثانية ظهرا(

)الساعة  ــد  أ.مــدري  / برشلونة 
الرابعة والربع(

)الساعة  الــريــال  فيا   / بيتيس 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  غرناطة   / مدريد  ريال 
التاسعة ليال(

بعد غد اإلثنين
أ.بلباو / إسبنيول )الساعة التاسعة 

ليال( 
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 50 نقطة
2 - اشبيلية: 46 //
3 - بيتيس: 40 //
4 - أ. مدريد:36 //
5 - برشلونة: 35//

6 - ريال صوصيداد: 34 //
7 - فيا الريال: 32 // 

8 - رايوفاليكانو: 31 //
9 - أ. بلباو: 31 //

10 -  فالينسيا: 29 //
11 - أوصاصونة: 28 // 

12 - سلطا: 27 //
13 - إسبانيول: 27 //

14 - غرناطة:24 //
15 - إلتشي: 23 //

16 -  خيطافي: 22 //
17 - مايوركا: 20 //
18 - قاديس: 18//

19 - أالفيس: 17 //
20 - ليفانتي: 11//

عجلة املنتخب تت�قف عن الدوران يف الربع و�شخط عارم
 يف ال�شارع املغربي

خبر األسبوع

الجمعة،  أمس  صباح  الصادرة  اإلسبانية  الصحف  سلطت 
الضوء على إقصاء ريال مدريد من ربع نهائي بطولة كأس ملك 
إسبانيا، عقب الخسارة ضد أتلتيك بيلباو. وعنونت صحيفة »ماركا«: 
الدقيقة 89  بيرنجير في  األخير«، وأضافت: »هدف من  »الزئير 
يقضي على ريال مدريد في كأس الملك«. وتابعت: »أنشيلوتي 
البرازيل  مع  لعبوا  أن  بعد  ورودريجو  فينيسيوس  على  اعتمد 
ديبورتيفو« بعنوان:  صحيفة »موندو  وخرجت  األربعاء«.  يوم 
»حلم«، وأضافت: »أوباميانج صرح: انضمامي لبرشلونة فرصة 
»ضربة  وتابعت:  األهداف«.  بتسجيل  المساعدة  وأريد  حياتي، 
قاضية لريال مدريد في سان ماميس، بهدف رائع من بيرنجير في 
الدقيقة 89، شهد تأهل أتلتيك بيلباو لنصف النهائي، والميرنجي 
لم يتوج بالكأس منذ 2014«. وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة 
بتسجيل  تعهد  »أوباميانج  »ماتادور«، وأضافت:  »سبورت«: 
أنا سريع ومستعد للقتل ضد المرمى، وأتمنى  األهداف، وقال: 
أن أسجل الكثير من األهداف لبرشلونة«. وتابعت: »البورتا يفتح 

الباب أمام هاالند، وجوارديوال يعقد جلسة مع وكيل أراوخو«.

�شق�ط ريال مدريد يف �شدر 
�شحف اإ�شبانيا
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الملحق الرياضي14

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

تشيلسي يترصد ديمبلي
خدمات  على  الحصول  في  تشيلسي  يرغب 
الفرنسي ديمبلي، جناح برشلونة، خالل الموسم 
الحالي. وينتهي عقد ديمبلي في الصيف المقبل، 
التجديد  عروض  كل  الفرنسي  الالعب  ورفض 
لصحيفة »موندو  ووفقا  الكتالوني.  النادي  مع 
مع  التوقيع  حاول  تشيلسي  فإن  ديبورتيفو«، 
ديمبلي في الميركاتو الشتوي المنصرم، وسيحاول 
مجددا ضم الفرنسي في الصيف المقبل. وأشارت 
ديمبلي  اهتمام  اختبر  تشيلسي  أن  الصحيفة 
باالنتقال إلى ملعب »ستامفورد بريدج« في األيام 
لم يحصل  لكنه  الشتوي،  الميركاتو  األخيرة من 
على تأكيد من الالعب. وأوضحت أن مسألة فسخ 
دراسة،  محل  تزال  ال  برشلونة  مع  ديمبلي  عقد 
وإذا فعل النادي الكتالوني هذه الخطة، سيكون 
تشيلسي في مقدمة األندية الراغبة في التوقيع 

مع الالعب مجانا هذا الموسم.

تشافي يضحي بألفيس
مدرب  تشافي،  أن  »آس«  صحيفة  أكدت 
برشلونة، قرر استبعاد البرازيلي ألفيس، من قائمة 
البارسا لبطولة اليوروبا ليج. ويحق لبرشلونة قيد 
3 العبين فقط في قائمته، بعدما انتقل للمشاركة 
في  الثالث  المركز  احتالله  بعد  ليج،  اليوروبا  في 
مجموعته بدوري أبطال أوروبا. وبحسب الصحيفة، 
الجديد،  الهجومي  الثالثي  قيد  تشافي  قرر  فقد 
فيران توريس وأداما وأوباميانج.  وأعطى تشافي 
أولوية لتدعيم خط الهجوم، لوجود خيارات كثيرة 
في الخط الخلفي. وأضافت الصحيفة، أن تشافي 
استبعاده  أسباب  له  وأوضح  ألفيس  مع  تحدث 
وتسجيل الثالثي الهجومي، وهو ما تفهمه الالعب 
يرى ضرورة  تشافي  أن  الصحيفة،  جيدا. وأشارت 
األرجنتيني  اعتزال  بعد  الهجومي،  الخط  تعزيز 

أجويرو، واإلصابات المتكررة لفاتي.

موراتا يتمسك باألمل ونجم إنتر 
يدخل أجندة برشلونة

يحلم موراتا، مهاجم يوفنتوس، المعار من 
الموسم  لبرشلونة  باالنتقال  مدريد،  أتلتيكو 
المقبل بعد فشل االنتقال خالل الميركاتو الشتوي 
المهاجم  مع  البارسا  وتعاقد  الصفقة،  تبرم  ولم 
أوباميانج. وحسب صحيفة »سبورت«، فإن فشل 
انتقال موراتا إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي، 
مدريد.  أتلتيكو  فرضها  التي  للشروط  يعود 
ألتلتيكو،  مشكلة  يمثل  بات  موراتا  أن  وأشارت 
ألن يوفنتوس لن يفعل بند شرائه، كما أنه ليس 
وأوضحت  سيميوني.  المدرب  حسابات  ضمن 
أن الالعب مقتنع بمشروع تشافي في برشلونة، 
خدماته  عرض  لذا  منه،  جزءا  يكون  أن  ويرغب 
وهو  المقبل  الصيف  في  الكتالوني  الفريق  على 
مقتنع بأن أتلتيكو سيسمح له بالرحيل مجانا في 
الصيف المقبل، على شاكلة ما حدث بين أوباميانج 
وآرسنال، ثم ينتقل مجانا إلى برشلونة. من ناحية 
أخرى، كشفت صحيفة »سبورت«، نقال عن تقارير 
إيطالية، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الكرواتي 
مع  عقده  وينتهي  المقبل.  الصيف  بروزوفيتش 
النيراتزوري بنهاية الموسم الحالي، وعرض النادي 
اإليطالي عليه التجديد مقابل راتب سنوي بقيمة 6 
ماليين يورو لكنه رفض. وأشار التقرير، أن اهتمام 
برشلونة قد يكون السبب وراء رفضه تجديد عقده 
مع إنتر. ولن يكون البارسا الوحيد المهتم بضمه 
بل توتنهام أيضا. ويرى برشلونة أن بروزوفيتش 
سيكون مناسبا لخطط تشافي مدرب الفريق، كما 
أنه سيصل مجانا مثله مثل الصفقات التي أبرمها 

النادي وعلى رأسها ديباي وإريك جارسيا.

ريال مدريد يخطط ألربع صفقات 
مجانية

يستعد  بدأ  مدريد  ريال  أن  »آس«،  أفادت 
تدعيم  أجل  من  المقبل،  الصيفي  للميركاتو 
صفوفه بصفقات قوية.  وارتبط الريال بالتعاقد 
مع الثنائي مبابي مهاجم سان جيرمان، وهاالند 
مهاجم دورتموند.  وبحسب الصحيفة، فإن الريال 
يستهدف عقد أكثر من صفقة مجانية، مع حلول 
الميركاتو الصيفي المقبل.  وأوضحت، أن النادي 
المميزة،  المجانية  الصفقات  يحاول جلب معظم 
مع وعد بتقديم رواتب كبيرة لهم، ولعل أبرزهم 
مبابي.  وال ينظر الريال للصفقات المجانية فقط، 
فقط  واحد  موسم  يتبقى  الذين  الالعبين  وإنما 
في عقودهم، على شاكلة صفقة البلجيكي هازارد، 
الذي انضم من تشيلسي في صيف 2019، قبل 
موسم واحد من نهاية عقده.  ومن أبرز الصفقات 
المجانية التي ينوي جلبها لبرنابيو الصيف المقبل، 
بايرن،  العب  توليسو  ومواطنه  مبابي  الرباعي 
تشيلسي،  مدافع  روديجر  األلماني  إلى  باإلضافة 

واإليفواري كيسي العب وسط ميالن. 

تحكم في مصير بوكيتينو
تطور  عن  باريزيان«الفرنسية  كشفت«لو 
جديد يتعلق بمستقبل األرجنتيني بوكيتينو، مدرب 
سان جيرمان. وودع الفريق كأس فرنسا من دور 
الـ16، اإلثنين الماضي، بعد الخسارة أمام نيس 
بضربات الترجيح. وبحسب صحيفة »لو باريزيان«، 
فقد أراد سان جيرمان إقالة بوكيتينو من منصبه 
القرار  هذا  أن  إلى  وأشارت،  الماضي.  خالل يناير 
على  االستقرار  لعدم  النهاية  في  استبعاده  تم 
البديل األنسب، خصوصا وأن الهدف األول لإلدارة 
الباريسية هو زيدان، بينما يرفض المدرب السابق 
التوقيت.  هذا  في  المنصب  تولي  مدريد  لريال 
ال  زيدان  بأن  أفادت  الفرنسية  الصحيفة  وكانت 
في الموسم  ولكن  جيرمان،  سان  تدريب  يمانع 
مواجهة  على  مقبل  الفريق  وأن  خاصة  المقبل، 
فريقه السابق ريال مدريد، في دور الـ16 لدوري 
أبطال أوروبا. وأضافت، أن بوكيتينو سيستمر في 
تقدير،  أقصى  الموسم على  نهاية  منصبه حتى 
مونت  »راديو  شبكة  أما  إقالته.  ستتم  ثم  ومن 
الخروج  حالة  في  أنه  إلى  أشارت  فقد  كارلو«، 
أمام الريال من دوري األبطال، فقد تتم اإلطاحة 

ببوكيتينو فورا.

تشيلسي يتربص بمدافع الريال
نية  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
تشيلسي عقد صفقة دفاعية مفاجئة في الميركاتو 
الصيفي المقبل. وتنتهي عقود 3 مدافعين من 
أندرياس  وهم  الموسم،  هذا  بنهاية  تشيلسي، 
كريستينسن وأنطونيو روديجر وسيزار أزبيلكويتا، 
حول  أي منهم  مع  التفاق  التوصل  يتم  ولم 
التجديد. وبحسب صحيفة »آس« اإلسبانية، فإن 
تشيلسي وضع البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال 
مدريد، على رأس المطلوبين لتدعيم خط دفاعه 
في الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة، أن المدير 
الفني األلماني توماس توخيل، هو من طالب إدارة 
البلوز بالتعاقد مع ميليتاو. وأشارت الصحيفة، إلى 
أن تشيلسي حاول ضم ميليتاو، عندما كان العبا 
في بورتو، قبل أن يتدخل ريال مديد ويتعاقد معه. 
ومع ذلك، أكدت الصحيفة صعوبة إتمام الصفقة، 
ألنه رغم انخفاض راتب الالعب، حيث يتقاضى 3 
ماليين يورو سنويا، فإن ريال مدريد ينوي تحسين 
أجره. ويستعد تشيلسي للتواصل مع ريال مدريد، 
من أجل معرفة موقفه من بيع ميليتاو في الصيف 
المقبل، لكن الرد المتوقع سيكون بالرفض عكس 

ما يتمناه البلوز.

تكريــــم »ماحــا«... مبــادرة رائعـــة

احتاد طنجة ي�ؤهل اأربعة لعبني وي�شتعيـد 
اجلزائري املـ�دن

الع�شبة الحرتافية 
الحرتافية تعلن 
انطلق البط�لة

هذا الأ�شب�ع

أعلن اتحـاد طنجة تأهيل أربعة العبين اثاروا جدال منذ 
بداية الموسم، ويتعلـق األمـر بحارس المرمى عماد عسكر 
وحبيب اهلل الدحماني وفوزي عبد المطلب وحمزة الحساني، 
بعد تقديم الشروط التي حددتها لجنة مراقبة مالية األندية 
التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكانت قضية 
عدم تأهيل الالعبين األربعة، أولى الملفات التي فجرتها لجنة 
تصريف أعمال اتحاد طنجة لدى استئناف عملها في وقت سابق. 
وكان الفريق يتحمل مصاريفهم ويتدربون بشكل عادي رغم 
المشاكل المادية ودون علم بعدم تأهيلهم، وهي من األخطاء 
المحسوبة على المكتب المديري السابق الذي قدم استقالته 

بعد إغراق الفريق في العديد من المشاكل المالية واإلدارية. 
على  االعتماد  غامونـدي  ميغيل  المدرب  بإمكان  وسيكوم 
الالعبين خالل المباراة المقبلة أمام الوداد الرياضي لحساب 
الدورة 16 من البطولة االحترافية للقسم الوطني األول. كما 
استعاد الفريق العبه الجزائري، عبد اهلل المودن الذي ظل عالقا 
بالجزائرمنذ دجنبر الماضي بعد إغالق الحدود بسبب جائحة 
قيادة  تحت  مرة  األسبوع ألول  هذا  المودن  وتدرب  كورونا. 
المدرب ميغيل غاموندي، بعدما كان يتلقى حصصه التدريبية 

عن بعد خالل فترة وجوده بالجزائر. 

قدماء  من  مجموعة  اسداه  بما  االعتراف  لثقافة  تكريسا 
أقل ما  التكريمية  المباريات  الرياضيين بمدينة طنجة، تبقى 
للوفاء  عربونا  الرياضيين،  المناضلين  لهؤالء  تقديمه  يمكن 
مسارهم  طيلة  أسدوها  التي  وللتضحيات  لهم  واإلخالص 
الرياضي كل حسب تخصصه. حيث ضحوا بالغالي والنفيس في 

سبيل إبراز مدينة طنجة وتمثيلها أحسن تمثيل.
بلقب  المعروف  الدراوي  محمد  تكريم  ان  شك  وبدون 
»ماحا«، ابن حي المصلى، من مواليد 1948، مؤسس والعب 
وفاق المصلى ووداد طنجة وحكم وكذلك مدرب وفاق المصلى، 
شغل مهامات أخرى في كرة القدم، واحد من المساهمين إلى 

الخياطي »ولد اعشوشة » في تنظيم  المرحوم محمد  جانب 
وإنجاح دوريات وبطوالت األحياء القوية التي كانت تدور رحاها 
على أرضية ملعب الشريف، مشتل المواهب المحلية بطنجة، 
يعد التفاتة رائعة من مقاطعة المدينة وباقي الشركاء، ونتمنى 
أن تتواصل مع مناضلين رياضيين آخرين حتى يحسون أنهم 
في الذاكرة وغير منسيين. حيث نظم بالمناسبة دوري ثالثي 
درادب »عشابة«   ،3 القرب  بملعب  الماضي  االحد  يوم  صباح 
بمشاركة فرق، قدما وفاق المصلى وقدماء اتحاد طنجة ونخبة 
من قدماء العبي اتحاد طنجة. واختتم الدوري بتوزيع التذكارات 

في أجواء احتفالية رائعة.  

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية ان مرحلة 
االياب من منافسات البطولة االحترافية للقسم الوطني األول 
تستأنف هذا األسبوع. ودعت العصبة جميع األندية المشاركة 
في البطولة التخاذ التدابير الالزمة من اجل االستعداد للعودة 

للتباري. وسيكون برنامج الدورة 16 كالتالي:
أمس الجمعة:

مولودية وجدة / أولمبيك اخريبكة )الساعة الرابعة عصرا( .
الفتح الرياضي / شباب المحمدية )الساعة الرابعة عصرا(.

سريع وادي زم / حسنية أكادير )الساعة السادسة والربع 
مساء(

د.ح. الجديدي / أولمبيك اسفي )الساعة الثامنة والنصف 
مساء(.

اليوم السبت:
اتحاد طنجة / الوداد الرياضي )الساعة الرابعة عصرا(.

ش.ر. السالمي / الجيش الملكي )الساعة الرابعة عصرا(.
نهضة بركان / المغرب الفاسي )الساعة السادسة والربع 

مساء(.
الرجاء الرياضي / يوسفية برشيد )الساعة الثامنة والنصف 

مساء(.
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)الشمتة( مرة أخرى جاءت تقريبا من نفس المنافس.. 
منتخب مصر.. ليس ألنه أقوى منها، بل ألننا ال نستوعب 
المغربية  الجماهير  أغلب  فإن  السبب  ولهذا  الدروس. 
اإلفواري بدل االصطدام  المنتخب  كانت تفضل مواجهة 
بالمنتخب المصري، ليس تقليال من قيمة اإلفواريين، أو 
خوفا من المصريين، فقط الن المغاربة ينتابهم إحساس 
غريب كلما واجهوا منتخب مصر، وأجزم أن السبب ال يكمن 
في كون األخير أفضل منهم، بل نظرا للعقدة التي يشكلها 
هذا المنتخب بالنسبة لنا واألساليب التي ينهجها وتخرج في 
بعض األحيان عن النطاق الرياضي.. هم معمولون هكذا 
وهذا خيارهم، لكن العيب فينا أننا لم نستفيد من الدروس 
والعبر ونعود لنتركب نفس األخطاء. وهنا سنبرز مسؤولية 

فوزي لقجع، بصفته رئيسا للجامعة: 
لنا منتخب وطني شاب، بمواهب كبيرة، لكننا  أوال، 
نفتقد إلى ربان تقني ثقيل في تعامله.. رزين ومتفهم.. 
للمنتخب  العامة  المصلحة  إلى  ينظر  صغير(..  )راسه 
الوطني.. ولم يكن ضروريا التعنت مع العبين موهوبين 
من حجم حكيم زياش ونصير المزراوي المتألقين في أكبر 
األندية العالمية...هنا كان يستوجب تدخل لقجع لفرض 
مثل هذه المواهب على المدرب باعتباره أجيرا ولن تكون 
اختياراته وقراراته صائبة دائما... وكما راينا ان المنتخب 

يفتقر إلى قائد رزين وفنان في الوسط من حجم زياش.
بالحضارين  المليئ  المغربي  الطاقم  جيش  ثانيا، 
للرقص  إال  يقفون  ال  عرس..  في  وكأنهم  الضاد(  )بضم 
لحظة تسجيل األهداف )يعني ضمان الرواتب والمكافآت(..

يديهوم..  )مربعين  جالسين  يظلوا  األحيان  غالب  وفي 
يتفرجون(.. بينما شاهدنا طاقم المصريين بقيادة القيدوم 
وائل جمعة، لم يهدأ لهم بال وكأنهم في حرب.. وحتى 
الالعبون االحتياطيون يتدخلون في بعض األحيان للضغط 
المدرب كيروش  دور  وعلى العبينا..  التحكيم  على طاقم 
يظهر من خالل تدبير تحرك فريقه لحظة بلحظة.. راينا 
كيف يسقط العبو المنتخب المصري لتضييع الوقت من 
أجل التخفيف والتأثير على المنتخب الوطني كلما ضغط 
التمثيل الذي يقوم به  العبونا واربكوا مرماهم.. نالحظ 
الالعب مصري كلما أصيب ولو إصابة خفيفة فيترنح على 
أرضية الملعب كأنه مضروب »بالرصاص«.. وهي عوامل 
البطاقات ضدنا..  أكبر عدد من  لربح  الحكم  ضغط على 
ولنرفزة خصومهم.. بالمقابل أن الالعب المغرب ينهض 
من اإلصابة كانه لم يتعرض لشيء... وهذه واحدة من 
)اتحراميات الكرة( كما نسميها والتي لألسف ال نستعملها 
ومن المفروض أن تكون حاضرة في مثل هذه المواجهات 
ومع منتخبات تتقنها بشكل كبير مثل مصر ووحتى تونس 
كذلك.. فكم من مواجهات سواء على مستوى المنتخبات 
نحن  ونكون  الجزئيات  هذه  بسبب  خسرناها  األندية  أو 
إلى  حاجة  في  اليوم  نحن  وتحضيرا.   كرويا  منها  أفضل 
القدم  كرة  لواقع  القراءة من جديد  تشريح جدري إلعادة 
المغربية.. وعلينا أن نخرج بحلول ناجحة.. فمثلما نجحنا 
في البنيات التحتية علينا أن نسيرعلى نفس النهج لتحقيق 
البطولة  من  ينطلق  واإلداري  التقني  التدبير  في  النجاح 
وهذا  العمرية..  المنتخبات  ليشمل  و  بأنديتها  الوطنية 
يستوجب التعاقد مع أطر تقنية.. نفسية..طبية... إدارية..

ووو.. متمكنة ال وجود فيها ألصناف خليلوزيتتش وباقي 
)الحضارين( المرافقين له في مرسي االحتياط.

ا�شتمار ال�شذاجة وغياب 
)حتراميات الكرة(.. من 

ع�امل اإق�شاء املنتخب ال�طني

وحيد خاليلوزيتشحوار السبت

نفكر حاليا  م�شر..  اأمام  تهديدات  “ع�شنا 
 يف التاأهل للم�نديال”

عقد وحيد 
خاليلوزيت�ش، مدرب 

املنتخب الوطني املغربي 
لكرة القدم، ندوة �صحفية 
عقب الإق�صاء من دور ربع 

نهائي كاأ�ص اأمم اإفريقيا. 
حيث تطرق مبجموعة من 
التفا�صيل، �صمنها الهزمية 

اأمام املنتخب امل�صري 
العوامل التي اأثرت على 

كل مكونات اأ�صود الأطل�ص، 
جماهري ولعبني وطاقما 

وم�صوؤولني. وفيما يلي 
اأبرز ما جاء يف هذه الندوة 

ال�صحافية التي انعقدت  
�صباح اأول اأم�ص اخلمي�ص:

المسابقة: لم يكن سيئا طيلة مشواره في  المغربي  المنتخب 
رأي  مرشحين حسب  كنا  المسابقة.  مشوار  طيلة  سيئا  يكن  لم  »المنتخب 
المحللين، ولعبنا بشكل جيد.. امام مصر كانت أول هزيمة منذ عامين ونصف 
العام، لو سجل نايف أكرد الكرة التي أتيحت له أمام المرمى لما كنا اليوم هنا 

الصحافي.. هي تفاصيل صغيرة؛ لكنها مؤثرة« المؤتمر  في هذا 
أمام مصر: تهديدات وعدوانية 

مباراة  في  والعدوانية  والتهديدات  االستفزازات  من  الكثير  هناك  »كانت 
مصر.. لم يسبق لي أن رأيت هذا.. والجميع اكتشف هذا األمر، لو كان التحكيم 
جيدا لطرد 10 العبين من مصر.. لقد كان سب وقذف للحكم، لو كانت المباراة 

في كأس العالم لطرد الجميع في مصر«.
المباراة: لهذه  االختيارات  تفسير 

للمباراة،  إستراتيجية دقيقة  لدينا  الالعبين.. كانت  اختيار  أخفق في  »قلما 
أعرف لماذا أدخلت برقوق والحدادي، لقد كانا جاهزين، وكانت لدي إستراتيجية 
الطويلة لصالح..  التمريرات  ومنع  الوسط  في  الهيمنة  نريد  كنا  الوسط..  في 
دفاعيا، أدينا بشكل جيد؛ لكن هجوميا وفي الوسط افتقدنا للسرعة والنجاعة. 
في  تقنياته  إلى  حاجة  في  كنت  كبيرة،  بإمكانيات  ويتمتع  كبير  الحدادي العب 
األمام مع بوفال، وكان جاهزا وطموحا.. أما بوفال فأخرجته بعدما أدى بشكل 
جيد في الشوط األول؛ لكن في الشوط الثاني نال منه العياء وفقد كل نزاالته 
المفقودة  الكرات  كل  أن  بما  األمام  إلى  يندفع  أن  منه  أطلب  وكنت  الثنائية، 
المباراة،  لهذه  لإلعداد  كثيرة  تفاصيل  هناك  كانت  صالح..  محمد  إلى  تذهب 
ذلك  كان  لوحده  ترك صالح  أن  وبمجرد  جزئيات صغيرة،  عند  توقفت  واألمور 
يلعبوا  لم  الالعبين  أن  ذلك  يعني  مباراة،  تخسر  الفرق.عندما  إلحداث  كافيا 
والكعبي  أفضل، مايي  أنهم سيكونون  وأعتقد  الالعبين  أختار بعض  وأنا  جيدا 

إلعطاء  وتيسودالي  رحيمي  أدخلت  المعهود..  مستواهما  في  يكونا  لم  مثال 
روح للمجموعة، ولم يكن عندنا ذلك الالعب الحاسم مثل صالح وماني.. صالح 
آدم  تركه  وعندما  صده  يمكن  وال  المنافسات  أكبر  في  العبين  يعاقب  مثال 
أبعد العبا سيقدم اإلضافة للمنتخب؟  أنا أحمق لكي  ماسينا للحظة سجل. هل 
ومراكش  والرباط  ووجدة  وبركان  البيضاء،  الدار  في  المواطنين  بهجة  تابعت 
بعد الفوز على ماالوي وفرحت.. أنا المسؤول عن اختياراتي وأنا المسؤول عن 
وأعرف  مهاجم  أيضا  وأنا  آسف،  أنا  ذلك..  الالعبين  أحمل  أال  ويجب  الخسارة 

المهاجمين«. حالة 
 . اإلحباط... شعور الشعور متبادل 

»مثلكم أشعر باإلحباط نتيجة لما حدث وأشعر بالحزن، لقد شيدت الكثير 
قلة  أن  وهو  بالواقع  اصطدمنا  لألسف  لكن  الفريق  هذا  بشأن  األحالم  من 

المجموعة كانت حاسمة«.  لدى  الخبرة 
المقبلة: للسنوات  بطل  يمتلك مشروع  المغرب 

10 سنوات المقبلة ألنه  »هذا المنتخب يملك فرصة ليكون بطال خالل الـ 
القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  عالية،  وبجودة  السن  صغير 
منا  أكبر  خبرة  تملك  منتخبات  واجهنا  أننا  إال  شيء  كل  لنا  وفر  لقجع  فوزي 

فخسرنا، وال ينبغي أن ننسف كل شيء بسبب ذلك«.  
العالم: التأهل لكاس  نفكر في 

العالم، وإن كانت مصلحة  3 منتخبات لنهائيات كأس  »سبق لي أن أهلت 
فعلتها في  أنني  أتردد في ذلك، خاصة  فلن  رحيلي  تقتضي  المغربي  المنتخب 
مرات سابقة مع منتخبات دربتها. أقوم بعمل جيد، استقدمت العبين لم يكن 
أتراجع  ولن  البناء  هذا  هدم  يمكن  وال  مايي،  ريان  أمثال  يعرفونهم  المغاربة 

»2022 إلى الوراء. نفكر حاليا في التأهل لكاس العالم بقطر 
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خامت  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اآله  الأنبياء واملر�صلني، �صيدنا حممد النبي الأمني، وعلى 

و�صحبه اأجمعني.
 : يَثنْيمِ َحدمِ ُعـوٍد،  َم�صْ ْبُن  مِ  اهللهَّ َعْبُد  َثَنــا  َحدهَّ بعـــد:  اأما 
َن  ، َقاَل: »اإمِنهَّ امُلوؤْممِ همِ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالآَخُر َعْن َنْف�صمِ بمِ اأََحُدُهَما َعنمِ النهَّ
 ، َعَلْيهمِ َيَقَع  اأَْن  َيَخاُف  َجَبٍل  َت  حَتْ ٌد  َقاعمِ ُه  َكاأَنهَّ ُذُنوَبُه  َيَرى 
قاَل:  ُثمهَّ   ،» همِ اأَْنفمِ َعَلى  َمرهَّ  َكُذَباٍب  ُذُنوَبُه  َيَرى  َر  الَفاجمِ َواإمِنهَّ 
همِ َمْهَلَكٌة...«،  ًل وبمِ ن َرُجٍل َنَزَل َمْنزمِ همِ ممِ ُ اأْفَرُح بَتْوَبةمِ َعْبدمِ »هلَلهَّ

اأخرجه البخاري يف �صحيحه:8/67، رقم:6308.
امل�صلمني  من  الكثري  اليوم  نرى  اإننــا  القـراء:  معشر 
ومن  تعالــى  اهلل  من  خوف  دون  والذنوب  املعا�صي  يرتكب 
وعفوه،  تعالى  اهلل  رحمة  �صعة  على  منهم  اتكاًل  عقابه، 
ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص؟، وهل كان النبــي  فهــل هــذا هــو هــدي النبــي 
واأ�صحابه هكذا؟!، قال اأن�ص بن مالك -ر�صي اهلل عنه-، َكاَن 
ي  ْت َقْلبمِ َب الُقُلوبمِ َثبِّ ُ اأَْن َيُقوَل: )َيا ُمَقلِّ مِ ملسو هيلع هللا ىلصُيْكثمِ وُل اهللهَّ َر�صُ
 ، همِ ْئَت بمِ ا جمِ َ َك َومبمِ ا بمِ ، اآَمنهَّ مِ وَل اهللهَّ َك(، َفُقْلُت: َيا َر�صُ ينمِ َعَلى دمِ
ْن  ُبَعنْيمِ ممِ َفَهْل َتَخاُف َعَلْيَنا؟، َقاَل: )َنَعْم، اإمِنهَّ الُقُلوَب َبنْيَ اأُ�صْ
َكْيَف َي�َشاُء(،اأخرجه الرتمذي:4/448،  ُبَها  ُيَقلِّ  ِ اِبِع اللهَّ اأَ�شَ
رقم:2140، فاإذا كان هذا حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو حبيب اهلل، 

فكيف باملق�صرين اأمثالنا؟!.
ُف  ّ ُيعرمِ الذي   هو  احلقيقّي،  الإميان  اإن  القراء:  أعزائي 
يف  جاُوزمِ  الَتّ عن  ــُدُه  فُيبعمِ تعالى،  اهللمِ  بَعَظمةمِ  َبه  �صاحمِ
الطاعـــات،  على  ويحثــه  ذلك،  يف  مرارمِ  ال�ْصتمِ اأو  همِ  مع�صيتمِ
عبُد  اجلليل؛  ال�صحابي  فقــوُل  القربات،  اإلى  ويدعوه 
نمِ مع  امُلوؤممِ وا�صفا حاَل  - ر�صي اهلل عنه-  اهللمِ بنمِ م�صعــوٍد 
 ، ْن معا�صٍ ممِ َف  اْقرَتَ ما  اأي  ُذنوَبُه(؛  َن يرى  املوؤممِ )اإَنّ  ه:  ُذنوبمِ
ْثَل ذلك  ، ويرى ُذنوَبُه ممِ ْنَد �َصْفحمِ َجَبلمِ وكاأَنّ املوؤمَن واقٌف عمِ
، )َيخاُف اأْن َيَقَع عليه(؛ اأي َيخاُف اأْن َيَقَع هذا اجلبُل  اجَلَبلمِ
عظاممِ املوؤمنمِ اأَْمَر مع�صيةمِ  ؛ وذلك ل�ْصتمِ همِ عليه، وهو يف اأَ�ْصفلمِ
َفاإمَِذا  ٌر،  ُمَنَوّ نمِ  امْلُوؤْممِ َقْلَب  اأََنّ  َك؛  َذلمِ َبُب يفمِ  وال�َصّ  ، اهللمِ عَزّ وجَلّ
اْلأَْمُر  َعُظَم  َقْلَبُه،  همِ  بمِ ُر  ّ ُيَنومِ َما  ُف  ُيَخالمِ َما  همِ  َنْف�صمِ ْن  ممِ َراأَى 
َكاتمِ  ْهلمِ امْلُ َن  ُه ممِ اأََنّ َغرْيَ ؛  َبلمِ اجْلَ يلمِ بمِ ْمثمِ الَتّ ْكَمُة يفمِ  َواحْلمِ  ، َعَلْيهمِ
اإمَِذا  َبلمِ  اجْلَ اَلفمِ  خمِ بمِ ْنُه،  ممِ َجاةمِ  الَنّ َلى  اإمِ ُب  �َصُبّ الَتّ ُل  َيْح�صُ َقْد 
َنّ  اأَ ُلُه،  َوَحا�شِ َعاَدًة،  ِمْنُه  َيْنُجو  َل   ، ْخ�شِ ال�َشّ َعَلى  �َشَقَط 
ةمِ  ُقَوّ ْوُف وي�صتح�صر مراقبة اهلل له؛ لمِ ُب َعَلْيهمِ اخْلَ َن َيْغلمِ امْلُوؤْممِ

ُن  َها، َوَهَذا �َصاأْ �َصَببمِ ، َفاَل َياأَْمُن اْلُعُقوَبَة بمِ َن اْلإمِمَيانمِ ْنَدُه ممِ َما عمِ
الح،  ُر َعَمَلُه ال�صَّ غمِ َت�صْ ،  َي�صْ َراَقَبةمِ ْوفمِ َوامْلُ ُم اخْلَ ُه َدائمِ ، اأََنّ ممِ لمِ امْلُ�صْ

ِغري عمله ال�شيء. ويخ�شى من �شَ
اأي  (؛  همِ اأَْنفمِ َعَلى  َمرهَّ  َكُذَباٍب  ُذُنوَبُه  َيَرى  َر  الَفاجمِ )َواإمِنهَّ 
يف  غريِة  ال�شَّ احَل�َشرِة  ِتْلَك  ِمْثــَل  ُذنوَبــُه  يرى  الفا�شق  اأن 
همِ  ى منه، اأزاَحه بيدمِ ، فيتاأَذّ همِ ها واأذاها؛ اأن َيَقُع على اأَْنفمِ َحْجممِ
بحاَنه وتعالى  �صُ َمع�صيةمِ اهللمِ  َهيبةمِ  ْعفمِ  ل�صَ لَيطرَي؛ وذلك 
ل  ه َيح�صُ نَده، ل يعتقُد اأَنّ ، فذنُبه �َصهٌل عمِ رمِ يف َقْلبمِ الفاجمِ
�صهٌل،  عنده  بابمِ  الُذّ �صرَر  اأَنّ  كما  �صرٍر،  كبرُي  ه  ب�صببمِ له 
َك َقَلّ  َذلمِ ، َفلمِ مِ اهلَلّ َفةمِ بمِ يل امْلَْعرمِ ر َقلمِ وال�صبب يف ذلك، اأن اْلَفاجمِ
ْنُب  ٌم، َوُوُقوُع الَذّ ؛ لأن َقْلَبه ُمْظلمِ َيةمِ امْلَْع�صمِ َخْوُفُه، َوا�ْصَتَهاَن بمِ

ْنَدُه. يٌف عمِ َخفمِ
اأيها امل�صلمون: فاحلديث ا�صتمل على �صطرين: 

الوجــدان،  اليقــظ  للموؤمـــن  ت�شوير  الأول:  ال�شطــر 
واملراقبة  تعالى،  الل  من  اخلوف  ال�شديد  ال�شمري،  احلي 
لها،  واملوؤاخذة  لنف�صه،  املحا�صبة  الدقيق  �صبحانه،  له 
ول  َيرتكبه،  بذنب  ُيبايل  ل  امل�صتهرت،  للفاجر  وت�صوير 

يتاأمَلّ خلطيئة يقع فيها. 
اأما ال�شطر الثاين: ففيه ت�شوير ل�شعة رحمة الل، وفتح 
باب التوبة ليل نهار، وحّث للموؤمنني املذنبني على الإ�صراع 
التوبة،  باأهداب  والت�صمك  فوراً،  الذنب  من  الرجوع  اإلى 
اللوم واملحا�صبة، ول  اإّل بعني  اإلى نف�صه  فاملوؤمن ل ينظر 
بذلك  فهو  والعجب،  والتزكية  الفخر  بعني  اإليها  ينظر 
اإلى ما ح�صل  يرقى يف مراتب القرب من اهلل، غري ملتفت 
عليه من ثواب، اآمال املزيد، بل يخاف من الذنوب واخلطايا 
اأعمال  اأحبطت  �صغرية،  مهلكة  فرب  �صغرية،  كانت  مهما 
خري كثرية، ول�صان حاله يقول: ل تنظر اإلى �صغر ذنبك، 
–ر�صى اهلل عنه– َقاَل:  اأََن�ٍص  ولكن انظر ملن ع�صيت، فَعْن 
ا  ْن ُكَنّ َعِر، اإِ ُكْم َلَتْعَمُلوَن اأَْعَماًل ِهَي اأََدُقّ يِف اأَْعُيِنُكْم ِمَن ال�َشّ »اإَِنّ
.البخاري:8/103،  َقاتمِ َن امْلُوبمِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص ممِ يمِ بمِ َها َعَلى َعْهدمِ الَنّ لَنُعُدّ
من  القرب  درجات  اكت�صاب  يف  عقبة  فاأكرب  رقم:6492، 
اهلل تعالى، هي التهاون يف املعا�صي، فاملوؤمن يخاف ذنوبه 
�صاحبها  على  اجتمعت  �صغائر  فرب  �صغرية،  كانت  مهما 
ْقِه ويرجو رحمته  فاأهلكته، لذلك فاملوؤمن يخ�شى الل وَيَتّ

َل اإلى عمله، مهما قدم من اأعمال �صاحلة،  كمِ وثوابه، ول يَتّ
ُبوا،  ُدوا َوَقارمِ ّ ِبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )�َصدمِ فَعْن ال�شيدة َعاِئ�َشَة َعِن الَنّ
ْنَت  َة َعَمُلُه(، َقاُلوا َوَلاأَ َنّ َحًدا اجْلَ ُه َل ُيْدِخُل اأَ ُروا، َفاإَِنّ َواأَْب�شِ
َرٍة  ْغفمِ َ ُ مبمِ َدنمِ اهلَلّ ؟، َقاَل: )َوَل اأََنا، اإمَِلّ اأَْن َيَتَغَمّ مِ وَل اهلَلّ َيا َر�صُ

َوَرْحَمٍة(،البخاري:8/98، رقم:6467.
 فالواجب على امل�صلم األ ي�صر على فعل الذنوب، فاإن 
الإ�صرار على ال�صغرية يجعلها كبرية، وقد قال اهلل تعالى 
اأَْو  َفاِح�َشًة  َفَعُلوا  اإَِذا  ِذيَن  )َواَلّ املتقني:  عباده  و�شف  يف 
ُر  َيْغفمِ َوَمْن  ْم  همِ ُذُنوبمِ لمِ َفا�ْصَتْغَفُروا   َ اهلَلّ َذَكُروا  اأَْنُف�َصُهْم  َظَلُموا 
وا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن( اآل  ُرّ ُ َومَلْ ُي�صمِ ُنوَب اإمَِلّ اهلَلّ الُذّ

عمران:135. 
معشر القراء الفضالء: اإّن للمعا�صي وكثتها، اأثراً �صّيئًا 
ر�صول  حّذر  فقد  ولذلك  واآخرته،  حياته  يف  امل�صلم  على 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص امل�صلم اأمّيا حتذيٍر من ا�صت�صغار الّذنوب والّتهاون 
ُعوٍد،  َم�صْ ْبنمِ  مِ  اهلَلّ َعْبدمِ  فَعْن  العمل،  هذا  خامتة  ل�صوء  بها؛ 
ُهَنّ  َفاإمَِنّ  ، ُنوبمِ الُذّ َراتمِ  َقّ َوحُمَ اُكْم  )اإمَِيّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  مِ  اهلَلّ وَل  َر�صُ اأََنّ 
يف  اأحمد  اأخرجه  ْكَنُه(،  ُيْهلمِ ى  َحَتّ ُجلمِ  الَرّ َعَلى  ْعَن  َيْجَتممِ
الإن�صان  اأتاها  اإذا  فالّذنوب  رقم:3817،  امل�صند:6/367، 
اليد،  يف  مع�صيًة  فجعل  بها،  متهاونًا  اإّياها،  م�صتحقراً 
هذه  كّل  فاإّن  العني،  يف  ومع�صيًة  اّلل�صان،  يف  ومع�صيًة 
املعا�صي �صتجتمع عليه، وحينئٍذ لن تبقى �صغائر، بل اإّنها 
�صتكون كبائر وباًل عليه، فتهلكه، وامل�صلم الذي يحّب اهلل 
وي�صعى ملر�صاته، يدرك قيمة الّذنب مهما �صغر، ويعلم اأّنه 
عظيٌم يف حّق اهلل تعالى؛ فيخافه، وي�صعى للّتوبة منه يف 
اأقرب ُفر�صٍة، مع النّية على عدم العودة اإليه يف اأّي حال.  

ي اأَْن َيُكوَن  ُه َيْنَبغمِ : اأََنّ يثمِ دمِ َن احْلَ َتَفاُد ممِ أعزائي القراء: ُي�صْ
رًيا  غمِ �صَ َذْنٍب،   ّ ُكلمِ ْن  ممِ َتَعاَلى  مِ  اهلَلّ َن  ممِ ْوفمِ  اخْلَ يَم  َعظمِ ُن  امْلُوؤْممِ
ُه َل  ، َفاإمَِنّ يلمِ ُب َعَلى اْلَقلمِ ّ َ َتَعاَلى َقْد ُيَعذمِ أََنّ اهلَلّ رًيا؛ لمِ َكاَن اأَْو َكبمِ

ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، وهم ي�صاألون. ا َيْفَعُل �صُ ُل َعَمّ اأَ ُي�صْ
النبي  حممد  �صيدنــا  على  وبارك  و�صلـــم  اهلل  و�صلى 

الأمني، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
واحلمد هلل رب العاملني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

خط�رة التعاي�س بني الطاعة واملع�شية 

)�صدق ال العظيم(
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ

صبيحة يوم الخميس 24 جمادى األخير 1443هـ الموافق لـ 27 يناير 2022م، ووري جثمانه الثرى بعد ظهر اليوم 
نفسه في الزاوية الصديقية بطنجة. 

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسدل عليه رداء رضوانه ومغفرته وأسكنه فسيح جنانه مع الصالحين األبرار وحسن 
أولئك رفيقا.

وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأصدق التعازي وخالص المواساة إلى كافة أفراد األسرة الكريمة سائلين المولى 
تعالى أن يلهمهم جميل الصبر ويأجرهم في مصابهم.

احلاج �شيدي عبد ال�شلم بن الفقيه اأحمد بن العلمة املهدي 
بن العلمة اأحمد بن العلمة املف�شر اأحمد بن عجيبة

انتقل إلى دار البقاء ملبيا نداء ربه راضيا مرضيا الشريف الوجيه
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بطنجة،  األكفاء  والتعليم  التربية  رجال  اشبابو)1(، من  عبدالسالم  بن  اهلل  عبد  األستاذ 
ومن أبرز القيادات التاريخية للعمل الدعوي واإلصالحي المعاصر بشمال المملكة، وأحد 

أنشط أعضاء المجلس العلمي المحلي السابقين بطنجة. 
النشأة والدراسة :

     كانت والدة األستاذ عبداهلل في قرية الشجيرات، التابعة إلى جماعة البحراويين، المطلة على 
1941م، وينحدر من أسرة محافظة، يشكل الدين عصب حياتها. فوالده رحمه  خليج طنجة سنة 
اهلل كان فقيها مدررًا، ملما بالعلوم الشرعية واللغوية، اشتغل طول حياته بالتدريس والخطابة، 
بعيد  غير  لطنجة،  الشرقية  بالضاحية  الواقعة  السانية  قرية  إلى  ولده عبداهلل  وكان يصحب معه 

عن مسكن األسرة، حيث كان ينهض بمهمة تعليم القراءة والكتابة ألبناء القرية المذكورة، ويقوم 
بتحفيظهم القرآن والمتون الشرعية واللغوية، فعاش  األستاذ عبداهلل في  هذه المرحلة بجانب الوالد 

والتقوى  الورع  الحسنة ومنها  الصفات  وأخذ عنه مجموعة من  االرتباط،  به شديد  وارتبط 
والجدية في العمل واالنضباط واحترام المواعيد.

وضبطه  رسمه  وأتقن  الكريم،  القرآن  حفظ  اشبابو  عبداهلل  أتم  وبعدما 
برواية ورش، واستظهر المتون الفقهية والعلمية األساسية عن طريق والده، 

المجالس  تشهد  يومئذ  وهي  طنجة  حاضرة  إلى  االنتقال  من  بد  ال  كان 
العلمية النظامية، وحلقات الدرس االختيارية التي يتصدرها كبار الشيوخ 

الديني  المعهد  إلى  فانتسب  1957م،  سنة  ذلك  له  فتم  المدرسين، 
في  فالتحق  األعظم،  بالمسجد  التدريسية  حلقاته  تعقد  كانت  الذي 

مسجال  يكون  أن  دون  الدراسية  الحلقات  بتلك  كمستمع  البداية 
رسميا، فقضى نحو سنة كاملة كان يختلف خاللها إلى الدروس 
يكون  أن  دون  الدروس  من  يلقى  كان  مما  العلمية مستفيدا 
من زمرة الطلبة النظاميين، وما إن اطمأنت نفسه وآنس من 

نفسه القدرة على متابعة الدراسة حتى بادر إلى االنخراط في صفوف طلبة ذاك المعهد، وأصبح مسجال رسميا في 
سنة 1958م.

وفي هذا الطور الدراسي سيجد الطالب عبداهلل اشبابوا في دراسته، وتتلمذ على مجموعة من الشيوخ األعالم 
ونخبة من خريجي جامع القرويين الشباب، ومن أبرز شيوخه وأساتذته في هذه المرحلة الدراسية:

الفقيه العالمة عبدالحي بن الصديق.  •
الفقيه عبدالرحمن زولو.  •

الفقيه عبدالمجيد أخريف.  •
الفقيه محمد بن عبدالرحمن العلمي أخريف.  •

الفقيه محمد الشاهد الشنتوف.  •
الفقيه محمد الحفيد كنون.   •

الشرعية  العلوم  مختلف  وغيرهم  هؤالء  عن  وأخذ   
واللغوية ومواد جديدة لم تكن تدرس من قبل في المعهد 
الديني كالفيزياء والحساب والعلوم الطبيعية، وهذه المواد 
كان يدرسها نخبة من األساتذة المشارقة. وقضى األستاذ 
عبداهلل اشبابو في هذا المعهد ست سنـوات  )من 1957 

إلى 1963م(.
 وفي سنوات 1962 و 1963و 1964 وقعت إضرابات  
كانوا  الذين  والتالميذ،  الطلبة  صفوف  في  متواصلة 
السكن   ظروف  وتحسين  المنحة،  في  بالزيادة  يطالبون 
اإلداريين  بعض  لتعسف  حد  ووضع  للطلبة،  المخصص 
الذين  المصريين  األساتذة  وتعويض  األساتذة،  وبعض 
للجيش  المصري  النظام  دعـم  إثــر  المغرــب  من  طردوا 
الجزائري ضد المغرب في معركة الرمال سنة 1963م، وهو 

ما أثر كثيرا على مسار التعليم األصيل بطنجة.
الوظائف:

اشبابو  عبداهلل  األستاذ  ارتأى  1964م  سنة  وفي   
مدرسة  ولوج  المتحان  فتقدم  الدراسة،  كرسي  يترك  أن 
المعلمين بطنجة بمجرد توصله بشهادة االعتراف بالنجاح 
إليه  انتهى  ما  الحظ  ما  بعد  وذلك  البروفي  امتحان  في 

من  عائلته  وضع  إليه  صار  وما  أزمات،  من  الديني  التعليم 
تقشف في العيش نظرا لدخل والده الهزيل. 

وقد نجح في امتحان القبول، ما ننقل إلى مدرسة المعلمين بعين الشق بالدار البيضاء، وبعد سنة من التكوين 
عين األستاذ اشبابو معلما بنفس المدينة، فدرس في مدرسة يوسف بن تاشفين للبنين بحي بنمسيك، وقد عاش 
سنوات الستينات بزخمها السياسي والعاطفي مؤمنا بالوحدة العربية، معجبا بالتجربة الناصرية في مصر،  مفتونا 
بشخصية جمال عبد الناصر، وكان وقتذاك يتابع باهتمام كبير أخبار تحركاته ويستمع إلى خطبه على أمواج إذاعة 

صوت العرب بالقاهرة.
شديدين.  ويأس  وانهيار  بإحباط  أصيب  وعندها  النكسة،  حدثت  أن  إلى  العربية  وبالقومية  به  تعلقه  وظل 
وللتخلص من اإلحباط وملل الروتين اليومي، ورغبة في استكمال تكوينه العلمي قرر اجتياز امتحانات الباكالوريا، 
عوائق  أن  إلى  ومناقشة مضامينها  الباكالوريا  مقرر  في مطالعة  بوتغراص  رفقة صديقه محمد  وقتا طيبا  فقضى 
عديدة قد حالت دون متابعته لهذا المشروع. وفي سنة 1975م شرع في تحقيق حلمه من جديد ليلتحق بعد ذلك 
بكلية أصول الدين بتطوان نظرا لقربها وإمكانية حضور بعض محاضرات أساتذتها في أوقات الفراغ، وقد قضى 
على شهادة  بمجرد حصوله  ليتقدم   ،1978 الدين سنة  أصول  في  اإلجازة  على  أن حصل  إلى  ثالث سنوات  فيها 
االعتراف باإلجازة إلى وزارة التربية الوطنية بطلب تغيير اإلطار الوظيفي وإدماجه في التعليم الثانوي. فكان إدماجه 
في إطار أستاذ التعليم الثانوي بثانوية موالي سليمان للتعليم األصيل سنة 1979م، حيث اجتمع شمله بمن بقي 
أخريف،  المجيد  عبد  كاألستاذ  والثانوية  االبتدائية  المرحلة  في  عليهم  الذين درس  أساتذته  الحياة من  قيد  على 

واألستاذ عبد الرحمان زولو واألستاذ محمد الشنتوف. 
االنخراط في الحركة اإلسالمية بالمغرب :

في سنة 1969م حدث تحول جذري في حياة األستاذ عبداهلل اشبابو، حين بدأ يربط الصالت بجمعية الشبيبة 
وبواسطة  والتعليم،  التربية  رجال  فيها مجموعة من  يومذاك  ينشط  كان  رسمية  ثقافية  وهي جمعية  اإلسالمية، 

الجمعية، فكان صديقه يقدم له  اقترب من عالم تلك  العمل األستاذ محمد بوتغراص  صديقه وزميله في 
الكتب التي تنظر للحركة اإلسالمية وخصوصا كتابي »المستقبل لهذا الدين« و»معالم في الطريق« لسيد 
قطب، وكان يستضيفه في منزله  لحضور اللقاءات التي  تقوم على مدارسة هذه الكتب ومناقشها، واقترح 
عليه االنضمام إلى جمعية خريجي مدارس المعلمين، وأخذه  إلى بعض الحفالت التي كانت تنظمها 
جمعية الشبيبة اإلسالمية في الدار البيضاء. وهناك كان األستاذ اشبابو يقوم بإلقاء المحاضرات في دور 
الشباب في حي بورنازيل وحي قرية الجماعة، والحي المحمدي، وخصوصا تلك التي تركز على األصول 

اليهودية للماركسية، مما كان يجعله في مواجهة دائمة مع التيار الماركسي.
وبعد عشر سنوات عاد األستاذ عبداهلل اشبابو إلى مسقط رأسه سنة 1974م  حامال معه مشروع 
متينة،  البيضاء  بالدار  اإلسالمية  الشبيبة  بكوادر جمعية  عالقته  وظلت  إسالمي.  تنظيم  نواة  تأسيس 
في  بمرشان  بوزيد  محمد  األستاذ  منزل  في  الخلية  تشكيل  وتم  المستجدات.  على  يطلعونه  فكانوا 
غضون أوائل 1975م وكانت تتشكل آنذاك من مجموعة من األساتذة: عبد النبي الصمدي، التهامي 
التربوي  بوعرفة، أحمد المزكلدي، وغيرهم. وما أن شرعوا في المحاوالت األولى لتنظيم العمل 
والدعوي حتى وقعت  حادثة  اغتيال عمر بن جلون التي اتهم فيها أعضاء من جمعية الشبيبة 
اإلسالمية، فشرعت السلطات المغربية في تضييق الخناق على أعضائها، واعتقلت عددا 
كبيرا منهم ومن بينهم األستاذ عبداهلل اشبابو الذي ناله األذى وتعرض لالستنطاق 
والتحقيق في مخفر الشرطة بطنجة، قبل أن يتم نقله إلى معتقل درب موالي 

الشريف.
انقسام  الداخل، وحدث  الحركة من  االغتيال  حادثة  فجرت  وقد 
عبر  تبلورت  مجموعات  عدة  منها  لتخرج  الشبيبة  جمعية  في  شديد 
كيران  بن  عبداإلله  وسيعلن  تنظيمات.  في  اليوم  لتستقر  عقود 
إسالمية  وتأسيس جمعية  اإلسالمية،  الشبيبة  عن  رسميا  االنفصال 
سنة  اإلسالمية  الجماعة  جمعية  هي  مغربية  مسالمة  مستقلة 
1983م، وشكلت القناعات التي أعلنها األستاذ عبداإلله بن كيران بعد المفاصلة عن عبد الكريم مطيع توجها جديدا 
إلى األمن  إلى واقع تنظيمي، فتقدم برسالة كتبها بنفسه  آمن به األستاذ عبد اهلل اشبابو، ونقله بحكمة وتبصر 
والوالية والعمالة بطنجة يطلعهم فيها على األنشطة التي تقوم بها الحركة في المدينة من أجل الترخيص لها، 

لكن السلطات كانت دائما تتجاهل تلك الرسائل، باستثناء  وصل الترخيص الذي توصل به من طرف وكيل الملك.
الدين بنصبيح كاتبا عاما، وأحمد  رئيسا، ونور  اشبابو  أعضاء: عبد اهلل  الفرع يتكون من خمسة  وكان مكتب 

بوخبزة مكلفا بالشؤون الثقافية، وعمر أقلعي مكلفا بالشؤون االجتماعية، والتهامي بوعرافة أمينا للمال.
العمل الجمعوي : 

واألستاذ عبداهلل اشبابو من الشخصيات اإلسالمية التي كان لها أثر طيب على المسار الدعوي والحركي بمدينة 
الثمانينات،  منتصف  مع  للحركة  الجديد  التوجه  استوعبت  التي  األولى  الشخصيات  من  أنه  القول  ويمكن  طنجة، 
وانطلق فيه بقوة، حيث ساهم بشكل قوي في إرساء معالم 
من  وكان  اإليجابية  والمشاركة  واالعتدال  الوسطية  فكر 
الشخصيات التي انفتحت على العمل الثقافي من خالل دور 

الشباب والتعامل مع الجمعيات في الساحة المحلية. 
السلطات  طرف  من  للحركة  الترخيص  لعدم  ونظرا 
أنشطة  بعدة  اشبابو  األستاذ  قام  فقد  بطنجة،  المحلية 
ثقافية في المواسم الدينية والوطنية، وخاصة التي كانت 
التي كان رئيسها السيد  تنظمها جمعيـــة رسالـة الطالب 
الشباب، وسينما  دار  مصطفى بنمسعــود رحمــه اهلل، في 
لها  استدعي  الثقافــة،  ودار  مبــروك  وسينما  موريطانيا، 
والمثقفين  المحاضرين  أبرز  الجمعية  رئيس  مع  بالتنسيق 
اإلسالميين من جمعية الجماعة اإلسالمية من خارج طنجة 
على رأسهم األستاذ عبداإلله بنكيران واألستاذ المقرئ أبو 
زيد، واألستاذ األمين بوخبزة، ومن غير المنتمين للجمعية 
الخرشاف،  ادريس  والدكتور  الكتاني،  ادريس  الدكتور 
والدكتور محمد بريش، والدكتور فاروق حمادة، إلى جانب 
محمد  العالمة  المرحوم  أمثال  والعلماء  الدعاة  من  عدد 

الحبيب التجكاني وغيرهم.
 وشارك إلى جانب هؤالء من طنجة نخبة من األساتذة 
عليلو،  محمد  واألستاذ  المزكلدي،  أحمد  األستاذ  أمثال: 
الباحثين  من  وعددا  وغيرهم،  البقاش  محمد  واألستاذ 

الجامعيين من أبناء الحركة كالدكتور الطيب بوعزة.
كما أتاحت له جمعية التوعية اإلسالمية التي كان يترأسها آنذاك العالمة الدكتور سيدي إبراهيم بن الصديق 
وفنية،  ثقافية  وأمسيات  ومعارض  وندوات  محاضرات  عدة  مقرها  في  نظم  حين  باألنشطة،  للقيام  عديدة  فرصا 
في  األخوات  جناح  اتخذتها  كما  لتداريبها،  مقرا  بطنجة  اإلسالمية  الجماعة  جمعية  أسستها  التي  الفرق  واتخذتها 

الحركة مقرا لنشاطهن اإلشعاعي الدعوي العلني المخصص للنساء والفتيات.
وعلى الرغم من أن الجمعيتين قد أتاحتا الفرص للنشاط الثقافي والدعوي إال أن أعضاء فرع طنجة للجماعة 
اإلسالمية كانوا يحنون إلى تأسيس جمعية ثقافية مرخصة تنشط تحت إشرافهم بطريقة علنية، وتحتضن أنشطتهم 
دون قيد أو شرط. وهكذا استطاع األستاذ عبد اهلل اشبابو وزمالءه تأسيس جمعية اإلشعاع الثقافية في دار الشباب 
واستطاعت تنظيم عدة محاضرات وندوات وتظاهرات ثقافية بدار الشباب، وكان من أبرزها وأشهرها تلك التي ألقاها 

األستاذ عبداإلله بنكيران بالمركز الثقافي اإلسباني تحت عنوان: )الدعوة اإلسالمية : الواقع واآلفاق(.
كما نظمت الجمعية المخيمات الصيفية ألسر أعضاء الحركة وللتالميذ والطلبة. وكان أول مخيم تم تنظيمه 
مخيم أسر أعضاء الحركة بشاطئ مدشر زرارع، وبعده مخيم ألعضاء الحركة بوادي المرسى، ثم توالى تنظيم مخيمات 

صيفية لألعضاء وللتالميذ والطلبة بوادي الرمل حيث يوجد حاليا ميناء طنجة المتوسط.
اإلسالمي   النشيد  توظيفها  إلى  الثمانينات  منتصف  في  يتطلع  طنجة  فرع  بدأ  التي  التربوية  الوسائل  ومن 
وتقديمه بديال للغناء الماجن في الحفالت، وكان األستاذ عبد اهلل اشبابو يغتنم فرصة إقبال الناس على االستمتاع 
ليلقي هو وزمالؤه دروسا تربوية تراعي المناسبة والمقام، وقد لقي هذا البديل الفني استحسان الناس، فانتشر في 

البداية في صفوف األسر الملتزمة ثم لم يلبث أن أقبل عليه عامة الناس.
ـــــــــــــــــ

1( أنظر سيرته الذاتية في كتابه: »من منبر الدعوة إلى معترك السياسة: تجربة سياسية غير منتظرة«  سلسلة مسارات- 
الطبعة األولى -2018 الرباط.

• إعداد :  عدنان الوهابي
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المرض يجعل الناس، أحيانا،  أكثر شفافية وصدقا،  إال أن آالمه التي ترهق نفوس المرضى ال يمكن أن 
تزول أوتنسى بسهولة..  وحين نتأمل هذا الجسد، نزداد قناعة بأن الحياة تعني الكثير وهي شديدة القوة 
والتناسق والجمال وأن ما وهبناه وربما بالصدفة، يجب أن نحرص عليه وأن نحترمه حتى اللحظة األخيرة 
وإال، كيف نفسر قدرة اإلنسان على تحمل الصعوبات وتحدي األخطاروقدرته على النهوض من جديد بعد 

كل سقوط...؟
أشعر أنني أحمل السجن معي أينما ذهبت ويظهر لي أنني لن أستطيع التخلي عنه أبدا وهذا أخطرما 
في المشكلة، لقد أصبح السجن، بالنسبة إلي، شعورا ال يفارقني، تماما كالعالمة الفارقة ! ألننا نحن عباقرة 

في توهم األحزان ثم في االستسالم لها...
ولكن قناعتي أننا نحن الذين خلقنا الجالدين ونحن الذين سمحنا باستمرارالسجون، لقد فعلنا ذلك 
من خالل تساهلنا وتنازلنا عن حقوقنا، من خالل استسالمنا لمجموعة من األوهام واألصنام، ثم لما أصبحنا 
نحن الضحايا لم نعد نعرف كيف نتعامل مع هذه الحالة، لكن ال حاجة ألن نجلد أنفسنا مرة أخرى، يكفي ما 

تلقيناه من عذاب مدة طويلة، تقاس بسنين مرت من حياتنا.
أرى أن موتي يبدو وشيكا.. لذلك كتبت هذه السطور، مرة أخرى، بعد جهد جهيد وصبرمتواصل عن 
الظلم الذي تعرضت له بهضم حقوقي من طرف بعــض المسؤولين وغير ذلك من العذاب الكبير والمعاناة 
الجمة والضررالذي لحق بي وبالمناضليــن األحرار الذين يتوقــون إلى اإلصالحات الكبيرة لبلدنا وألوطان 

العروبة واإلسالم ولإلنسانية كافة، خاصة الضحايا الذين ملوا االنتظارات...
ضحايا  ملف  في  يلزم  بما  للقيام  البلد  بهذا  المعنيين  المسؤولين  بعض  ينتظره  الذي  ما  أدري  ال 
اإلدارية  التسوية  مع  ربه،  عبد  ومعهم  عاجال،  أضرارهم  كل  وجبــر  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
وتحقيق كل مطالبهم المشروعة والعادلة للتخفيف من معاناتهم لسنين مضت ولعالج أمراضهم، بسبب 

التعذيب الجهنمي الذي تعرضوا له ظلما وأحيانا بدون قانون أومحاكمة...
من أين تستمد الدولة كل هذه الثقة في تأخير قراراتها التنفيذية؟! فكل ما تفعله قد يلطخ الصفحة 
البيضاء التي يملكها المغرب،  صفحة حقوق اإلنسان، مقارنة مع بعض الدول.... وكل تأخرفي التنفيذ قد 

يصب في اتجاه واحد، هو انعدام الثقة التامة في الدولة ومؤسساتها ...
نتابع  ونحن  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  ضحايا  نحن  حالتنا،  يتصور  أن  للمرء  يمكن  وال 
أخبار هذا الوطن وهو يبتعد، يوما بعد يوم، عن مآسينا ومطالبنا وانتظاراتنا، منذ عقود، حيث قمنا بعدة 
اعتصامات واحتجاجات. وما يثير أعصابنا كثيرا هو هذا البرود الذي يتم التعامل به مع قضايانا الحساسة 
والمعروفة دوليا ووطنيا، مما يلطخ بعضا من تاريخ المغرب الحديث وسيرته العطرة في مجال تصفية تركة 
الماضي األليم وتثبيت ثقافة حقوق اإلنسان.فكل خطوة إجابية قد تعد قرارا سياسيا مهما يمكن اتخاذه، 
في  طويلة  تزال  ال  والتي  البالد  مسيرة  في  جديدة  قفزة  وللمغاربة  للمغرب  فيحقق  وضحاها،   ليلة  بين 
مجال إقرارحقوق اإلنسان ودولة الحق والقانون. ومن صميم الحكمة األساسية في الظرفية التي يمر منها 
المغرب اليوم، أن يتم التسريع بطي هذا الملف الحساس وتحقيق المصالحة الشاملة والعاجلة مع الضحايا 
المفيد  من  وليس  والترهيب،  الممنهج  القمع  أوفي  االنتهاكات  في  التورط  لتفادى  ...وذلك  المذكورين 
أبدا  والتي ال تعني  للمصالحة  المصالحة  والعنف من خالل مقاربة  القوة  الدولة مزيدا من  أن تظهر  أبدا 
االستسالم أوالخضوع للتهديد أواالبتزاز، بل تعني بذلك وأساسا تلك الممارسة السياسية الحقة والواقعية 
القادرة على التنبؤ واستشراف المستقبل واستباق بعض مفاجآته التي قد ال تكون في الحسبان، عكس ما قد 
يتراءى لبعض المسؤولين بالمغرب، أصحاب حزازات وتسويفات مملة، فقد مللنا االنتظارات، لعدة سنوات..

خاصة بالنسبة إلى من تعذبوا بالصعقات الكهربائية على مستوى رؤوسهم، فهيئة اإلنصاف والمصالحة، 
لم ترد طرح هذا الملف آنذاك للتحقق من الذين خضعوا للتعذيب، منهم الوطني الغيور والزعيم الكبير 

والفقيه المثقف المرحوم برحمة اهلل الواسعة،  عبد السالم ياسين، عندما عذبوه بالكهرباء في رأسه عذابا 
مبرحا.كما عذب عبد ربه بالمثل، برفقة آخرين. ورغم أنني ال أتفق مع المرحوم عبد السالم ياسين في بعض 
أفكاره، لكنني أحترمه كثيرا، لدفاعه عن المجتمع المغربي، بجرأة وشجاعة نادرة، مع صبره وتحمله الصعاب، 

إذ لم تغره األموال وال األطماع... 

مستشفى نزالؤه كالسردين في العلب 
المرض  آالم  نشكو  صعب،  الزمن  هذا  في  المستشفى  إلى  أوالدخول  العالج  حتى  صعب،  شيء  كل 
وعالته، كما نشكو ثمن الدواء وقد نتوجه أحيانا إلى المستشفى، لنخفف من وطأة المرض وحدته ونشفى، 

ال ليستفحل الداء.
لدى  المستشفى  هذا  اشتهر  ظاهرين..  وعناء  مشقة  بعد  إليه  يصعد  جبل،  فوق  رابض  بمستشفى 
السكان، بضخامة أسواره وما تضمه من بشر، رهن العالج كما يتراءى للجميع، مصنفين في ثالث أو أربع 
ورجل  وشاعر  كاتب  المرضى،  بين  وألوانا.من  أشكاال  والضياع  الحرمان  من  بها  يعانون  مختلفة،  ردهات 
في  عنوان »حزن  تحت  قال  وآماله، حيث  آالمه  حبيبته، يشكوها  الشاعرنظم عدة قصائد عن  قانون)ق.(  
الرأس وفي القلب«: »حبيبة بعيدة عني وقريبة في القلب،  أتذكرها حتى في لحظات صعبة أعيشها بين 
الجدران، إنها ال تبارح خيالي«. سمع الطبيب األجنبي بعض قصائده منها التي يَعتزم نشرها في ديوانه 
هدوء  إلى  حاجة  في  أنت  بالوجدان،  وما  الهيام  تشك  ال  نعالجك...  اآلن  »:نحن  له  قائال  وغضب  الجديد 
النفس«. تذكر الكاتب هذا وهو في غرفته رقم )7( بجوارصديقه رجل قانون )ق( ذي بال في المحكمة وهو 
يبحث في هذه األثناء عن ساعته بعد أن أخذها منه أحد الممرضين لحظة الصدمات... قال: »إنها صدمات 

تمتد حتى النخاع، صدمات كهربائية بقصد العالج كما يردد الطبيب األجنبي«. 
لم يتذكر لحظة الغياب السرمدي وقت الصدمات ولوحتى اسمه، لقد غاب عنه كل شيء، أصبح بدون 
أعرف  ال  اليدوية،  ساعتي  الساعة؟  »أين  وهويستفسر:  مستقبل  أو  حاضر  بدون  ذكريات،  بدون  ذاكرة... 
في  »نحن  القانوني:  قال  اليوم؟«  إسم  ما  ليال...  أم  ظهرا  الصباح،  في  أم  المساء  في  نحن  هل  الزمن، 
مستشفى المجانين، ال يهمنا الزمن، ال تبحث عن ساعتك وقل للشاعر أن يرثيها بقصيدة عصماء، كما يرثي 

حبيبته حينما ظن أنها غابت عنه إلى األبد«..
في الليل بعد العشاء، استعاد بعض الذكريات.. انتبه واستفسر نفسه، ثم  سأل صديقه بعد أن وجد 
ساعته صدفة تحت وسادته: »هل رأيتم دهليزا كدهليز الصدمات الكهربائية الثامنة التي استعملت لنا، إذ 
فيه العجب العجاب«. أجاب القانوني )ق(: »نعم يوجد الوسخ الكثير وبشر يعامل كالحيوانات، هل هذا عالج، 

أم تعذيب خاص.؟! فعالجات القرن الماضي بهذا الشكل لم تعد تنفع اآلن..«.
مسطرون  ونحن  الكهربائية  للصدمات  دوري  يحين  أن  قبل  عليكما  تفرجت  »لقد  الشاعر:  وأضاف 
كالسردين في العلب«. وقبلها،  تجولت في الدهاليز المجاورة وكل واحد يشكو لآلخر بما ألم به، وروائح 
إلى  عندي  »جاؤوا  قال:  ومما  القبو  لهذا  دخوله  لي عن سر  وأحدهم حكى  مكان  منبعثة من كل  كريهة 
الدكان وطلبوا مني أن أرافقهم إلى حيث أنتم قابعون وهم يرددون، أتينا لنأخذك في سيارتنا السوداء إلى 
المكان المناسب للعالج، ألن حالتك غيرمرغوب فيها! فردد الكاتب: »غير مرغوب فينا...في هذا  المستشفى، 
األشبه بمراكز التحقيق للطرق الجهنمية، المزعوم أنها عالج على يد هذا الطبيب األجنبي اإلسباني الذي ال 

يحن أو يرحم، بل وازع الرحمة لم يطرق قلبه بعد«. 
وهكذا نام الجميع وهم يرددون، لننم قبل أن يسمعنا حارس الليل... إذ كل ما في هذا المستشفى هو 

خاص، ممرضوه، حراسه، طبيبه الرئيسي ومحتواه البدائي القذر.

من يوميات عبد القادر أحمد بن قدور العضو الشرفي بمنظمة العفو الدولية ـ فرع المغرب....

أشعر وكأنني أحمل السجن معي أينما ذهبت...

يتابع المجلس الوطني للصحافة بأسف شديد بعض الممارسات المشينة، التي صاحبت تغطية محاوالت إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم الشاون، مسجال العديد من الخروقات المخالفة 
لميثاق أخالقيات مهنة الصحافة، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الصحف اإللكترونية، في تجاهل تام للمبادئ اإلنسانية التي يتضمنها الميثاق المذكور، والتي من المفترض أن تلتزم بها المقاوالت 
الصحافية والصحافيون المهنيون، خاصة في ظل أزمات وفواجع، ال يمكن أن تتحول، بأي حال من األحوال، إلى مجال للربح المادي واإلثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة 

في المآسي اإلنسانية. 
ويستعرض المجلس بعض نماذج هذه الخروقات، من قبيل: 

• تصوير الطفل ريان في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية إنسانية صعبة، مما يشكل ضررا لمشاعر عائلته، باإلضافة إلى خرق مبدإ الحق في الصورة.
• تصوير واستجواب أطفال قاصرين وهم في حالة إنسانية غير طبيعية، جراء التأثر بالحادث المتعلق بمصير حياة طفل قاصر، وكذا نشر صور قاصرين عبر أشرطة مصورة بمحيط عملية اإلنقاذ، بغرض 

اإلثارة المجانية، دونما األخذ بعين االعتبار لوضعيتهم النفسية أو سنهم.
• وتعد هذه األفعال منافية للمحور الثاني من ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع والسيما البند التاسع منه المتعلق بحماية القاصرين.

• مخالفة المحور األول من ميثاق أخالقيات المهنة، والسيما البند األول منه، المتعلق بالبحث عن الحقيقة، حيث تم التعامل مع المعلومات والمعطيات المتعلقة بعملية اإلنقاذ، بشكل غير مهني، من 
خالل ترويج أخبار غير صحيحة، إلى طغيان الهاجس التجاري والتسويقي، دون التأكد من صدق المعلومات.

وقامت بعض الصحف اإللكترونية باستجواب أسرة الطفل، مصرحة، بشكل فاضح أن هذا التصوير سيرفع عدد المشاهدات، باإلضافة إلى توظيف الوضع النفسي لألسرة، بطرح أسئلة ال عالقة لها بقواعد 
الصحافة، في عمل تجاري بحت، مستغلة االرتباك والحزن الشديدين، والخوف ألفراد عائلة ريان وهم ينتظرون عملية نجاح إنقاذ ابنهم، وذلك في خرق سافر للمحور الثاني من ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة 

الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع والسيما البند األول منه المتعلق باحترام الكرامة اإلنسانية. 
الصحافة  احترام  لمدى  رئيسيا  محكا  تعتبر  اإلنسانية،  الفواجع  تغطية  أن  منبها  وقواعدها،  النبيلة  ومبادئها  المهنة  بأخالقيات  االلتزام  أجل  من  اإلعالم،  وسائل  مختلف  إلى  دعوة  المجلس  ويوجه 

لمسؤوليتها االجتماعية وحرصها على أال تحول الفواجع إلى وسيلة للربح واالرتزاق. 
والمجلس إذ ينوه بوسائل اإلعالم والصحافة التي التزمت بالعمل الصحفي الرصين، يخبر أنه بصدد ضبط مختلف الخروقات التي قد تستحق المتابعة التأديبية، لتفعيل ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة، 

طبقا لما يسمح به القانون المحدث للمجلس ونظامه الداخلي ومسطرة التصدي التلقائي لالنتهاكات.

دع�ة للإلتزام باأخلقيات ال�شحافة يف تغطية عملية 
اإنقاذ الطفل ريان
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من صميم المجتمع

الرجل األحدب
الحكايــــات  مـــن 
تــــروى  التي  الشائعـة 
رجــال  أن  الحمـــام  عن 
خاليا  وكان  دخله  أحدب 
سمع  فجأة  الناس،  من 
أصواتا، فشاهـــد عــــدة 
من  يخرجون  أشخاص 
)صهريج( الحمام، فارتعد 
الخوف  شدة  من  الرجل 
هؤالء  إلى  نظر  وحين 

وأرغموه  الوسط  إلى  األحدب  بجر  فقاموا  وبقر.  معز  قوائم  أنها  وجد 
والسبت…  والجمعة  “الخميس  ينشدون:  وهم  معهم  الرقص  على 
الخميس والجمعة والسبت، فأضاف األحدب “كسكسو بالزبدة واللفت، 
يرددونها.  وأخذوا  الالزمة  هذه  فأعجبتهم  واللفت”،  بالزبدة  كسكسو 
بعد انتهائهم من الرقص والغناء، رفعوا الرجل في الهواء وأنزلوه إلى 
األرض وأخذ جني حدبة الرجل وقال له: لقد خلصناك من حدبتك جزاء 
اختفى  فجأة  نشيدنا.  بها  أتممنا  التي  الجميلة  الالزمة  تلك  على  لك 
الجن من الحمام، ووجد الرجل نفسه وحيدا، فاندهش حين وجد ظهره 

مستقيما ومشيته سوية، فأصابته فرحة غامرة وسعادة ال مثيل لها.
طريقة  له  يبين  أن  منه  والتمس  أحدب  رجل  اتصل  يوم  ذات 
الرجل  قصد  الليل  في  الحمام.  إلى  فأرشده  الحدبة،  هذه  من  تخلصه 
األحدب الحمام ولما دخل يهوه وجد جماعة من الجن يرقصون ويغنون 
صاح  عندها  واللفت”.  بالزبدة  سكسو  والسبت،  والجمعة  “الخميس 
الرجل بكلمة لم ترق رجال الجن فغضبوا أشد الغضب، ثم هجموا على 
األحدب وزرعوا له حدبة ثانية في ظهره. أصيب الرجل بصدمة نفسية 
إلى أن وافته المنية. هكذا، يروي سكان مدينة شفشاون حكايات كثيرة 

عن الجن وكيف كان يظهر ويختفي في عدة أماكن.

******
التواصل سيكون باألفكار ال الكالم

مـن  سئـمـت  هل 
ثرثرة من حولك وتبحث 
للتعبير  طـــريقـــة  عن 
الناس  مــع  والتواصــل 
قد  األمر  الكالم؟  غير 
يبدو خياليًا حًقا، فتخيّل 
من  أمور  عدة  تريد  أنك 
وحــددت  لك  صديـــق 
وقضيت  لتقابله  موعدًا 
ما تريد دون أن يتحدث 

كل منكم إلى اآلخر، األمر قد يحدث فعال في سنة 2050!
الذكاء االصطناعي، فإنه بحلول  فوفًقا ألبحاث ودراسات خبراء في 
سنة 2050 يمكن أن يتخلى البشر عن الكالم في التواصل، ليتخاطبوا 
مع بعضهم بأفكارهم اعتمادًا على ما يُسمى بـ»الوعي الجماعي للذكاء 
االصطناعي« وهو جزء من نسيج الدماغ يمكن أن يكشف عمّا يفكر فيه 
سينتقل   »HIBA«تُدعى اصطناعي  ذكاء  وحدة  خالل  من  شخص،  أي 
أفكار  قراءة  لتتمكن من  بين مستخدميه،  والمعلومات  واألفكار  الوعي 

زميلك، بل التواصل معه بهذه األفكار.
فهل تتوقع أن تحدث هذه النبوءات وتشهدها عندما تغادر الشباب 

إلى مرحلة الشيب وليس عن طريق تطبيق »فيس أب«؟
******

سيارة اإلطفاء
سيــــارة  تعبـــــر 
اإلطفـــــاء شــــــوارع 
المديــنــة، بســرعــة 
وتولول صارخة  فائقة 
الذي  الحريق  لتطفئ 
في  ألسنتـه  اندلعت 
إحدى المنازل القديمة 
الشعبية  األحياء  بأحد 
للمدينة،  المتاخمة 

أن  نسيت  المقصود،  المكان  إلى  اإلطفاء  سيارة  وصلت  وحينما 
تمأل صهريجها بالماء...

******
فرقعة األصابع: هل هي مضرة؟

هــذه  تقـــرأ  بينما 
السطور، قد تكون تفرقع 
الوقت  في  أو  أصابعــك 
الذي يسبق مقابلة عمل 
بشخص  دراية  على  أو 
على  يدمن  األقــل  على 

هذه العادة.
عمليـــة فرقــــعـــة 
خالل  من  تتم  األصابع 

المفاصل بقوة إلصدار صوت، هي عادة منتشرة بكثرة في كل  سحب 
السلوكية،  الناحية  من  إدمان  بأنها  البعض  يصفها  عالمنا،  من  بقعة 

بينما تشير دراسات إلى كونها عادة حميدة ال تحمل الضرر الكبير.

تتعرض مفاصل أجسامنا بشكل يومي إلى قوى شد مختلفة ويتسبب 
األكسجين  على  يحتوي  الذي  الغاز  من  جيوب  تشكيل  في  الضغط 
مقلقا،  الصادر  الصوت  يكون  قد  الكربون،  أكسيد  وثاني  والنيتروجين 
لكن نادرا ما يدل على حدوث ضرر حقيقي أو حسن االعتقاد الشائع على 

أنها تتسبب في حدوث أمراض التهاب المفاصل.
******

تحية لـ “تاء” التأنيـث

الحرف بمحدوديته ذكر، واللغة بشمولها أنثى
والسجن بضيق مساحته ذكر، والحرية بفضائها أنثى

والبرد بلسعته ذكر، والحرارة بدفئها أنثى 
والجهل بكل خيباته ذكر، والمعرفة بعمقها أنثى
والفقر بكل معاناته ذكر، والرفاهية بداللها أنثى

والجحيم بناره ذكر، والجنة بنعيمها أنثى
والظلم بوحشته ذكر، والعدالة بميزاتها أنثى
والتخلف برجعيته ذكر، والحضارة برقيها أنثى

والمرض بذله ذكر، والصحة بعافيتها أنثى
والموت بحقيقته ذكر، والحياة بألوانها أنثى

أحمد شوقي
******

من غشنا فليس منا
قال المعلـم أثنــاء درس 
ناصحـــا،  الصباحي  األخالق 
تالمذته  وجدية،  صدق  بكل 
فليس  غشنا  من  الصغار:” 
للترقية  واستعــدادا  مــنا”. 
معه  المعلم  حمل  المنتظرة، 
صندوق  االمتحــان  قاعة  إلى 
ليوثــق  والمراجــع،  المصادر 

بها موضوعه.

المحطــة  هذه  ظلت 
السككـــي  الخـــط  وهذا 
المدينـــة  ساحـــل  يعبــر 
فهــو  طويلــة،  لسنوات 
مالمـــح  بيـن  مــن  كان 
أن  إلى  الشهيــرة،  طنجة 
من  الجزء  هذا  ايـقاف  تم 

الخط سنة 1999.
الكثير  زال  ال  اليــوم 
الطنجـــاوييــــن  مــــــن 
السكة  تلك  يتـــذكــرون 
بساحــــل  الحديــديــــة 
منبــه  وأجــراس  المدينة 
ساحل  يدخل  وهو  القطار 

تلك  من  يبق  لم  حين  في  منهم،  الكثيرين  أذن  في  تطن  طنجة 
الصور  اليوم لتصبح مجرد ذكريات ترويها  الحديدية شيء  السكة 

واأللسنة.
هذه المحطة بها بصمات وطنيــة، خاصــة سنــة 1947 حينما 

الملك  لــه  المغفور  زارها 
كمــا  الخـــامــس.  محمد 
تمثل  تاريخيا  حدثا  عرفت 
للمواطنين  استقبالها  في 
الذين شاركوا في المسيرة 
سنة  المظفــرة  الخضــراء 

.1975
بقيــت  المحطة  هذه   
كل  ذاكرة  في  إحداثياتها 
لسنوات  طنجـــي  مواطن 
المدينة  خضعـت  أن  إلى 
غيـــرت  جديــدة  لهيكلة 
إلى  وهياكلهـا  مالمحها 
تدخــل  جعلـهــا  مستــوى 
إثره  على  الحديث،  المعماري  الطراز  ذات  الكبرى،  الدول  مصاف 
المثل من حيث  اِشعاع دولي يضرب بها  لها  أمام مدينة  أصبحنا 
وبكل  امتياز  بكل  الشمال  عروس  فعال  إنها  والتكامل.  الجمال 

القواعد الحضارية المعمارية الحديثة.

معاني  حول  القطار  تركب  وأنت  يوما  تساءلت  هل 
أخرى؟  إلى  ينقلك من محطة  ناقال،  كونه  مجرد  أكبر من 
أال ترى أنه شبيه بالحياة؟ كالهما عبارة عن مجموعة من 
الرحالت تنتهي في مجموعة من المحطات، تلتقي خاللها 
بالكثير من التجارب واألشخاص. ففي محطات القطار كما 
بشغف  القطار  إلى  ينظر  الصغير  تجد  الحياة  محطات  في 
القطارات  تعد  لم  الذي  العمر  ومتوسط  الصبا  وعنفوان 
تبهره بحكم تجريبه لها وتنقله فيها، والكهل الطاعن في 
المحطات  الحياة عُوده، حتى أصبحت  الذي عجمت  السن 

كلها كإعادة للذكريات.

قطار احلياةهــذه املحطـــة..

منـــوعــــــات

• سهيلة أضريف فسحةفسحة

منوعـات
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العودة إلى مسقط الرأس )3(:
اليجوز بأي حال من األحوال ذكر مدينة سيدي إفني  على طرف اللسان 
جيوش  هزموا  الذين  الشجعان  ألبنائها  البطولي  بالتاريخ  التذكير  دون  

اإلسبان في حرب منسية  تقشعر لها األبدان.
معاهدة  إلى  إفني  بمنطقة سيدي  اإلسباني  التواجد  بداية  تاريخ  يعود 
عبد  السلطان  منح  بموجبها  التي   ،1860 سنــة  تطـوان  في  الواد”  “راس 
للجيـوش  المتتالية  الهزائم  إثر  إسبانيا  إلى  المنطقة  هشام  بن  الرحمن 
عدد  في  الغــازيــة  للقــوات  العنيفــة  المقاومــة  من  وبالرغــم  المغربيـة، 
عبر  واقعًا  إفني  سيدي  بمنطقــة  اإلسباني  التواجد  أمسى  المـعـــارك  من 
اإلسبانية  السلطات  مع  باعمران  آيت  قبائل  وقعتها  اتفاقية«أمزدوغ«التي  

1934؛       سنة 
تواجدهـــا  اإلسبانيــــة  االستعمـــاريـة  القــــوة  استغـــلــت  حيــــث 
في  للمشـاركـــة  الفتيــة  السواعد  من  أعداد  بتجنيد  فقامت  بالمنطقــــة 
كبيرة  جهــــودا  بذلــت  كما   ،)1939-1936( اإلسبانيـــة  األهليــة  الحرب 
المغرب  استقـــالل  إعالن  أن  إال  المنطقة..  أبناء  هوية  طمس  محاولة  في 
الباعمرانيين  نفوس  في  الغضب  نيران  أجج   ،1956 سنة  رسمي  بشكــل 
األحرارالذين وقفوا وقفة رجل واحد، احتجاجًا على قرار السلطات اإلسبانية 
تجنيس الساكنة وإلحاقهم قسرًا بالدولة اإلسبانية ،ابتداًء من سنة 1947، 
أيت  انتفاضة  الكناري،فاندلعت  جزر  من  قريبة  إفني  سيدي  وأن  السيما 
فتمكن  المغربي..  التحرير  جيش  وساندها   ،1957 نونبر   23 في  باعمران 
المقاومــون من السيطــرة على مراكــز الجيــش اإلسبانــي خارج المدينة 
وفرضوا الحصار عليها في حرب سماها اإلسبان ب »حرب إفني« أو »الحرب 
التي  الهزيمة،  بطعم  جيشه  يخاطب  فرانكو  الجنيرال  جعل  مما  المنسية«. 
عبرعنها بمرارة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة السنة الجديدة حيث قال: 
التي قدمها المكافحون اإلسبان في سيدي إفني سيستفيد  »إن التضحيات 
اإلسباني  الشعب  يتراجع  لن  وسوف  بكاملها،  الغربية  وأوروبا  بلدهم  منها 

القانون/المغاربة«.  الخارجون عن  الذي يقوم به  العدوان الخسيس  أمام 

  

اإلسباني  الجيش  بهزيمــة  انتهت  قـد  المنسـيـة«  »الحـرب  أن  ورغـم 
استمرت  بل  تتوقف،  لم  إفني  بمنطقة سيدي  الباعمرانيين  انتفاضة  أن  إال 
 30 بتاريخ  اإلقليم  استرجاع  عن  اإلعالن  تم  أن  إلى  لسنوات،  الخفاء   في 

.1969 يونيو 
وكان من دواعي الفخر واالعتزاز أن أنتقل وأسرتي إلى أرض أجدادي، 
ومسقط رأسي، بعد خمس سنــوات من استرجاعهــا إلى حظيـرة الوطن.. 
ومما أثــار انتباهي هو ما خلفه المستعمر اإلسباني في المدينة من ثكنات 
ومؤسسات  عمومية  وحدائق  سكنية  ومباني  إدارية  ومرافــق  عسكرية 

ليلية. ومالهي  تربوية 
  هذا فضال عن مطار للرحالت الجوية ومنارة إلرشاد السفن  و قاطرة 
»تليفريك« تعد معلمة فريــدة من نوعها في شمال إفريقيا، وتتكون  من 
عربتين، واحدة في األعلى كانــت تقل على متنها أكثر من ثالثمائة مسافر 
البضائع،  من  أطنان  عشرة  من  أكثر  تنقل  األسفل  في  وأخرى  الساعة،  في 
عبر كابالت ضخمة تشتغل بمحرك  متر،  بـألف وثالثمائة  تقدر  على مسافة 
كهربائي ذي قوة عالية؛ وتخترق الكابالت أعمدة ضخمة مشيدة باإلسمنت 
إسمنتية  بقاعدة  البر  تربط  مترًا،  وستين  ثالثة  ارتفاعها  يبلغ  المسلح، 
ترسو  التي  السفن  الستقبال  مخصصة  كانت  البحـــر،  عرض  في  مشيدة 

البحر. الشاطئ وهيجان  رمال  لعرقلة  تفاديا  بالقرب منها 
الطابـــع  ذات  االستعماريــة  المنشــآت  من  العديد  أن  حقًا  والمخجل 
من  جلها  تنج  ولم  والنسيان،  التهميش  طالها  قد  إفني  بسيدي  اإليبيري 
ورخامها  ونوافذها  أبوابها  استهدفت  التي  النهب  وأيادي  الهدم  معاول 

مراحيضها. ومواسير  أسقفها  وحديد  وصنابيرها  وزليجها 

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�س78

جبالـــة«  ذاكـــرة  »مؤسسة 
مولــود جديـــد بمدينـــة القصر 
بالتـــوثيـــق  سيعنـــى  الكبيـــر، 
وتــراث  تـــاريـــخ  في  والبحـــث 

المنطقة الشمالية بالمغرب.
حســب  المؤسســة،  وتـعــد 
التأسيســـــي،  العـــام  جمعهـــا 
مؤسسة بحثية تسعى إلى توثيق 
ذاكرة منطقــة جبالــة وتشجيـــع 
وتراثهــــا  تاريخهــا  في  البحث 
المادي والالمادي، كما تهدف إلى 
وتوظيفه  تثمينه  في  المساهمة 
التنمية المحليــة، إلى جانـب  في 
القضايــا  مختلـف  حـول  الترافع 

المتعلقة بذاكرة وتراث المنطقة.
المؤسسة ستوفر برنامج عمل 
المتدخلين،  مختلف  على  منفتح 

الباحثين  جهـــود  تعبئة  أجل  من 
والتـراث  الذاكــرة  على  الحفــاظ  مجـال  في  والفاعليــن 
تنطلق  أكاديمية  علمية  منهجية  على  معتمدة  الثقافي، 
من التراكم البحثي الموجود، في محاولة لتقديم اإلضافة 

النوعية في هذا المجال.
سعيد  رئيسها  إلى  إضافـــة  المؤسســـة،  وتضـــم 
الحاجي، المتخصص في التاريخ والتراث الثقافي، مجموعة 
العلــــوم  في  المتخصصين  والباحثين  األكاديميين  من 
اإلنسانية واالجتماعية، الذين يشتغلون في أبحاثهم على 

مواضيع مرتبطة بمنطقة جبالة.
ويشار في هذا الصدد – يقول 
رئيس المؤسسة - إلى أن لمنطقة 
جبالة موقعا جغرافيا متميزا بقربها 
موطنا  جعلهـــا  مـــما  أوروبا،  من 
ومعبرا لمجموعات بشرية متنوعة 
كما  طويلة،  قرون  امتداد  على 
األحداث  أهم  قلب  في  كانت  أنها 
التاريخية الكبرى، مثل معركة وادي 

المخازن والمقاومة الريفية..
الطابع  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
التضاريســـي الصعــب لمنطقـــة 
جبالة ساهــم في جعـــل انفتـــاح 
المجموعات البشرية المستقرة بها 
حدود  إلى  محيطهـا  على  محدودا 
جعلها  ما  وهذا  الحماية،  مرحلـة 
التي  ثقافتها  عناصر  على  تحافظ 
إلى  مستمرا  منها  العديد  يزال  ال 
اليوم، وهو ما يشكل تراثا ثقافيا ماديا والماديا غنيا ومهما 
يستدعي تكثيف الجهود للمحافظة عليه وتثمينه وتوظيفه 
بمواقع  المنطقة  زخر  المنطقة. هذا فضال عن  تنمية  في 
ومشاهد طبيعية متنوعة تجعل منها تراثا طبيعيا يستوجب 
تثمينه، إذ يمكن أن يشكل رافعة قوية، خاصة بالعمل على 
مزج ثنائية الطبيعي والثقافي التي ينتظر منها انعكاسات 

تنموية بالمنطقة.
أ.ع

»ذاكرة جبالة«.. 
ُتنظـم وُتهيكـل للإ�شهـام يف التنميـة

،ابن فالح بسيط  أنا توفيـق جلولي 
كانت  لكنها  متعلمة،  غير  بدويـــة  وأم 
وتوبخني  باستمرار  الدراسة  على  تحثني 

إن أنا تكاسلت.
اإلعدادي  بالسلك  التحاقـــي  عنـــد 
المدينة، واستمررت  إلى  انتقلت عائلتـي 
بالتفوق والنجاح في الدراسة رغم تفاوت 
مقارنــة  بالمدينـــة  الدراسي  المستوى 
مادية  ولظــروف  لألسـف  لكن  بالبادية، 
وولجت  الدراســة  أقســام  تركـت  قاهرة 
أكادير  مدينة  إلى  انتقلت  العمل.  سوق 
رغـــم  الفالحيــة  بالضيعـــات  واشتغلت 
االستغالل البشــع الذي يوجـــد في هذا 
آخر  في  الحرفـــة  غيرت  لكنني  المجال، 
إمرة  تحت  البناء  في  واشتغلت  المطاف 

يهتـم ألمـري  كان  الذي  الحسن  المعلم 
الدراسة  ألقسام  العــودة  على  ويحثني 
قائال إنه مكاني المناسب في هذه السن، 
فكان في األخير أن امتثلـت ألمره وعدت 
فحصلت  أكبر  وطمــوح  جديــد  بنفس 
الفيزيائيــة  العلوم  في  البكالوريــا  على 
المتخصص  بالمعهد  بعدهــا  والتحقت 
التكنولوجيـــا التطبيقيــة وحصــلت  في 
على دبلوم تقني متخصص في األنظمة 
بعض  في  بعدها  اشتغلت  ثم  التلقائية، 
المعامل كتقني في الصيانة الميكانيكية 
واكتسبت العديد من الخبرات ليتوج هذا 
التحصيل العلمي والمهني وبتوفيق من 
اهلل أوال وآخرا بالتحاقي بالمكتب الشريف 
للفوسفاط. خضـت بعدهـا تكوين ولوج 

انتقلــت  لسنتيــن،  دام  الذي  الوظيفــة 
واألوراش  والمدارس  المعاهد  بين  فيها 
التكوينيـة بمختلـف ربـوع المملكـة حتى 
تم إدماجـي بالوظيفـة كمتــدرب يتلقى 
الكفاءات  تطوير  بمركـز  العلمي  تكوينه 
مهمتـــي  بعدهــا  واستلمــت  المهنيــة 
تدريجيـــا وأصبحــت موظفــا بالمكتــب 

الشريف للفوسفاط. 
كانت هذه قصتي، أحببت مشاركتها 
معكم، لعلها تكون حافزا لبعضكم لدفعه 

نحو الدراسة والنجاح في العمل والحياة.

محمد العودي
 oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية تعمل بها قد تجعلك ناجحًا في حياتك..

من الفلحة اإلى امليكانيك ثم اإلى ال�ظيفة العم�مية
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2022، وشيع جثمانه الطاهر، بحضور األهل واألحباب  25 يناير  وذلك يوم الثالثاء 
والمعارف ودفن بمقبرة المجاهدين، بعد صالة الظهر.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أبناء الفقيد، هدى 
إلى إخوته وأخواته، راجية لهم الصبــر والسلوان  الزهراء وكذا  ودينا ومهدي وفاطمة 
جناتـه  فسيح  وأسكنــه  رحمتــه  بواسع  اهلل  تغمــده  والغفــران،  األجر  عظيــم  وللفقيد 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ { اإِنَّ الَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ الَّ َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيرِّ اأَ

تسليط األضواء على بعض االختالالت والتجاوزات المنافية لضوابط 
القانون التي تعرفها بعض اإلدارات العمومية يقتضي الحقيقة كما نراها 
بدون مزايدات على أحد، وهنا يكمن دور الصحافة باعتبارها أداة للنقد 
وتقصي الحقائق والكشف عن المستور وإيصال المعلومة، والمضي في 
هذا السبيل ال تحده حدود.. الأريد أن تفوتني الفرصة دون اإلشارة وبدون 
تحفظ إلى أن الكالم الخارج عن قواعد اللباقة والموضوعية والرقي، أضع 
التغاضي عنه ويترتب عن  أو  تحته  خطا أحمرا عريضا، اليمكن تجاوزه 
هذا الفعل »الفعل المضاد« والمسألة في بعدها األخالقي تقتضي حسن 
التصرف وفن التعامل مع اآلخرين! وقديما قيل لرجل حكيم لماذا النراك 
تعيب أحدا ؟ فقال لست عن نفسي راضيا حتى أتفرغ لذم اآلخرين.. هذه 

إشارة التزيد عن كونها توضيحية لمن يعنيه األمر ال أكثر وال أقل..
من  اليوم  نالحظه  ما  أن  إلى  مشيرا  ماسبق،  بشأن  كالمي  أتمم 
وارتباك الحدود  تعاني من اضطراب  االجتماعية  القطاعات  كون بعض 
أبطاله مسؤولون  اإلداري  والتدبير  والتأطير  الممارسة  على مستوى  له 
يملكون زمام األمور، وقد تأخدك الرأفة واإلشفاق من حال هؤالء فتسأل 
عن  الخارجة  المسؤولين  بعض  سلوكيات  بسبب  فوريا  سؤاال  نفسك 
فإلى  الدولة..!  إدارات  داخل  عليها  المتعارف  والمبادئ  القيم  منظومة 
متى تظل اإلدارة المغربية مجاال يكرس فيه بعض المسوؤلين سياسة 
العارفين  بمظهر  والظهور  الذات  وتضخم  الفارغة  والعنجهية  الترهيب 
المتضلعين؟ والحقيقة التي الغبار عليها أنهم عديمي الكفاءة  والتجربة 
يكون  ما  أشد  يحرصون  بل  الجهود  قصارى  يبذلون  لكنهم  واألخالق، 
نصفها  الدولة،  ميزانيات  واختالس  األموال  وحصد  جمع  على  الحرص 
يضخ في حسابات أولياء الفضل والنعمة وسوابق بعضهم شاهدة على 
اإلدارة  من  خرج  بعضهم  المسوؤلية،  مواقع  في  اليوم  وهم  ماضيهم 
منكسرا مذحورا مهزوما اليلوي على شيء، ناهيك عن ربطهم لعالقات 
مشبوهة تكاد تكون عائلية مع ثلة من المقاولين ومن شابههم ممن 
وهذه  اإلدارات!؟  بهذه  دائمة  اعتكاف  شهادة  على  الحصول  لهم  يحق 
حكاية أخرى يطول شرحها.. هذه العينة من المسوؤلين الذين أتحدث 
إذا  إال  اليغادرونها  مكاتبهم  في  قابعين  بسهولة  تجدونهم  قد  عنهم 
أسدل الليل ستاره بعد أن جاؤوا إليها بقرارات تعيين التخلو من الزبونية 
اليعدو  المحصلة  وفي  ذلك،  شابه  ما  أو  القرابة  وعالقات  والمحسوبية 
األمر كونه شططا في استعمال السلطة وسوء التدبير المركزي من قبل 

مسؤولين يفضلون أكل نصف الكعكة - أو الثلث منها!؟
فال مجال إذن للكالم عن التطوير والتخليق والتحديث وما إلى ذلك 
المنافية  الخطيرة  التجاوزات  هذه  عن  المسؤول  من  الكالم..  هذا  من 
ألخالقيات المهنة وضوابط القانون؟ كيف السبيل إلى الوصول لتصحيح 
وحرمة  البشر  لكرامة  صونا  أخالقيات  على  والحفاظ  بالجملة  اختالالت 
اإلدارة كمرفق عمومي تابع للدولة وليس ضيعة فالحية أو معمال إلنتاج 
مادة الصابون أو األغطية يملكه شخص أو اشخاص..؟ يبدو أننا في حاجة 
إلى تربية النفس على المواطنة وتحكيم القيم والمثل وروح المسوؤلية 
التعبر  متجاوزة  انتهازية  مريضة  بسلوكات  مرهونة  األمور  حتى التظل 

عن  الوعي الحقيقي المطلوب في التسيير وتدبير الشأن اإلداري..
الثقــة  إلعادة  سلوك  مدونــة  إلى  حاجة  في  العموميــة  الوظيفــة 
المسؤولون  يعي  وأن  العمومي،  والمرفـق  المرتفــق  بين  المفقــودة 
وأنهم  وممارساتهم،  أفعالهم  عن  ومسوؤلون  مراقبون  بأنهم  جيدا 
خاضعون المحالة للمساءلة والتتبع واالفتحاص المالي لمراقبة االلتزام 
ربط  يعني  بما  لها  المخصصة  المشاريع  في  العمومية  النفقات  بصرف 
عليه  صوت  الذي  المملكة  دستور  في  جاء  كما  بالمحاسبة  المسوؤلية 
ما  إعفاء  تم  حينما  ببعيد  ليس  أعيننـا  أمام  الماثل  والنموذج  المغاربة 
بعد  مهامه  من  أوزين«  »محمد  والرياضة  الشباب  بوزير  سابقا  يسمى 
تورطه المكشوف في فضيحة ملعب األمير موالي عبد اهلل فبادر جاللة 
الملك إلى إعفائه على خلفية بحث عميق تضمنتها تقارير مرفوعة إلى 
جاللته، وكان القرار أن تم اإلطاحة به على الفور ولم يتنفس الصعداء 

إلى يومنا هذا.. 
بقي أن اشير إلى أنه »ال تنمية بدون تخليق للحياة االدارية«، والخوف 
على الحقيقة ألن الحق اليخشى الباطل.. والخوف الذي قد يصيبنا هو أن 

نستمر دون تغيير هذا الواقع.. 
فاعتبروا يا أولي األبصار ..

)انتهى(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

تطهري الإدارة املغربية 
من املف�شدين وناهبي املال 
العام �شرط اأ�شا�شي لتعزيز 

ال�شفافية واإعادة بناء 
2/2الثقة!؟

له  محاضرة  في  العروي،  اهلل  عبد  إليه  نبه  ما  بين  من 
موت  هو  بالرباط،  اآلداب  بكلية  االفتتاحي  الدرس  بمناسبة 
المنظور  فشل  على  إحالة  في  والمدنية  االجتماعية  الدولة 
التنموي وهواعتراف ضمني بأن هناك شيئا ما ينقص الجانب 
اإلجتماعي ومنه الشعوربانعدام قيم المواطنة بالمعنى الذي 
يعني  مما  مغاربــة،  مفكرين  عند  الفكـري  الخطاب  في  يرد 
اإلحساس العام بضعف قيم التجانس بين المكونات المشكلة 
للوطن من خالل إشارات عديدة، منها تصاعد العنف المادي 
والرمزي الذي يحيل على عودة الفكر القبلي واجهة للتطرف 

المجالي الذي أصبح يحكم عالقة المغاربة فيما بينهم. 
إن تثبيت القبيلة كشكل من أشكال التمركز على الذات، 
يجعلها ترفض إنتاج آليات التمدن بها الرتباط القبيلة بالمجال 
القروي أوال، ثم ألن عمليات التغيير االجتماعي بها لم تكسبها 
تدريجيا القيم الحضرية، وما يرتبط بها من أنماط للسلوك 
الحضري القائم على قبول اآلخر والتعايش معه، ألن الحضارة 

كما يقول إبن خلدون في كتابه المقدمة، تقاس بالعمران 
مدينة  مثل  التاريخية  المدن  في  مثال  تجسد  كما  الحضري، 
طنجة، حيث ارتبط عمرانها في أغلبه بالنظام الدولي والبعثات 
الديبلوماسية وهي المؤسسات الممهدة الحتالل المغرب، قبل 
إحكام قبضتها على المغرب، استندت اإلدارة االستعمارية على 
بعض الكتابات السوسيولوجية واالنتروبولوجية والجغرافية، 
إذ كتب بعض المستكشفين والباحثين في نهاية القرن 19 

بدعوى البحث العلمي عن جغرافية المغرب وعاداته وتقاليده 
بالهجرات  طنجة  وامتازت  دقيق.  بشكل  القبلية،  وبنيته 
األوروبية المنتظمة وباستقرار المكون الموريسكي واليهودي 

واألوروبي..
التمدن شكل من أشكال الثقافة والمثاقفة واليمكن أن 
ما  كثيرا  والتي  باألنا  ارتبطت  التي  والطائفة  القبيلة  يساير 
تبقى أسيرة مجالها فقط بمعناه الجغرافي، دون أن تجد لها 
قبوال عند اآلخر، خصوصا أن الفكر القبلي نفسه هو ترسيخ 
لمفاهيم التمايز ببن أفراد القبيلة الواحدة، عبر إعادة صياغة 
الوالءات وإنتاج ما يسمى باألعيان، كما أنه يعمل على ترويج 
أن الدولة غير قادرة على إعطاء الفرد حقوقه، مما يجعلها في 
ال شعوره، بال قيمة. ومن تم الحاجة إلى الوالء واالنتماء لها، 
بل ال داعي لها وال مبرر لوجودها أصال، ما دامت القبيلة هي 

التي تمنحه الحاجة والمصلحة. 
ألن  بالقبيلة،  مرتبطة  تعد  لم  اليوم  بمعناها  السلطة 
مرتبطة  تعد  لم  اليوم  القبيلة  عنها  تبحث  التي  الحظوة 
عبر  السياسية،  الدولة  مفهوم  مع  تاهت  التي  بالعصبية 
مؤسساتها الدستورية التي تحيل على مفهوم الوطن حيث 
دور القبيلة لم يعد مقبوال أمام ثقافة المجتمع المدني ودوره 
المواطنة  حساب  على  القبيلة  ثقافة  تكون  بأن  التنمية  في 
والعدالة  القانون  أمام  والجماعات  األفراد  ومساواة  والوطن 

ونجاعة المؤسسات الدستورية المؤطرة لدستور 2011.

الت�شيب وال�شتخفاف باملعايري احل�شرية 

لبى نداء ربه المشمول بعفـو اهلل ورحمتـه

الدكت�ر جنيب بنكريان

يضر بالمواطنة والوطن ومساواة األفراد والجماعات والعدالة...
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

ل �صك اأن العامل املعا�صر مل ينتبه، خلطر الإرهاب الظامل الذي 
يهدد �صالم حياة و طماأنينتهم اإل بعد حادث برجي مركز  التجارة 
كان  مدنيتان  نقل  طائراتا  �صدمتهما  حني  انهارا  اللذين  العاملي 
اإرهابيون من ف�صيلة القاعدة قد اختطفوهما، و انتهى الأمر مباأ�صاة 

ة. مقتل و فقدان الآلف من الأرواح الربيئة و امُل�صاملمِ
الإرهابي  احلادث  على  الزمن  من  عقـد  من  اأزيــد  مــرور  بعـــد 
املوؤمل، وبعد ا�صتيقاظ املجتمع الدويل من هول ال�صدمة الفاجعة، 
اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف �صنة 2006 ا�صرتاتيجية 
عاملية ملكافحة الإرهاب، و مت التاأكيد، من خالل هذه املبادرة، على 
اأنه »ل يجوز  و ل ينبغي ربط الإرهاب باأي دين اأو جن�صية اأو ح�صارة 
اأو  جماعة عرقية«، و املالحظ، يف هذا اخل�صو�ص، اأن اخلطة اإياها 
�صعت للتاأكيد على هذا »املوقف املو�صوعي« يف حماولة من �صانعيها 
لتفادي الو�شول اإلى ال�شروط املالءمة لنتعا�ش احلركات الإرهابية 
عرقية،  بجهة  الإرهاب  ربط  مت  اإذا  اجلهاد،  و  املقاومة  مربر  حتت 

جن�صية، اأو دينية.
غري اأن احلقيقة، التي حاولت »ال�صرتاتيجية« تفادي الإ�صارة 
اإليها ب�صريح العبارة، لأ�صباب، �صيا�صية يف املقام الأول، هي يف واقع 
املتعلقة  فالإح�صاءات  الغبار،  يعلوها  ل  و  ثابتة  حقيقة  الأمر 
بالأعمال التي تكت�صي �صفة »عمل الإرهابي« تثبت اأنها عمليات، يف 
املوؤ�ص�صة على عقيدة  الدينية  للتنظيمات  الأعم، من�صوبة  الغالب 
الديانة  هي  اأخرى  معتقدات  بني  من  الوحيدة  تكون  تكاد  دينية 

الإ�صالمية. فما ال�صر يف ذلك؟
الديني لدى احلركات  الفكر  اأزمة  اأن  البداية  القول منذ  ميكن 
مزمنة  اأزمة  هي  خا�ش،  ب�شكل  لالإ�شالم  منها  املنت�شب  و  الإرهابية، 
وغري قابلة للتجاوز اأو لالإ�صالح، لأن كل هذه التنظيمات الإ�صالمية 
ٍر واحد، يقوم على متجيد املا�صي و الطعن  تاأ�ص�صت على مبداأٍ ُمَتَحجِّ

يف احلا�صر، كيف ذلك؟
لالإ�صالم،  املنت�صبة  الدينية  احلركات  روجته  الذي  اخلطاب  اإن 
فرتة  ت�صوير  يحاول  خطاب  للغاية،  بئي�ص  ما�صوي  خطاب  هو 
الر�صول باملدينة،  اأ�ص�صها  التي  الرا�صدة« يف تاريخ الدولة  »اخلالفة 
العدل  مبادئ  حماية  و  النا�ص  �صوؤون  اإدارة  يف  مثالية  فرتة  كاأنها  و 
غًا يف الكذب و يف جتاهل احلقائق  والإن�صاف، و هذا كان ت�صويرا مبالمِ
التاريخية و حتويرها وتزييفها، فدعاة الفكر الظالمي يزعمون اأن 
الرفاهية  العدل و تغمره  جمتمع اخلالفة كان جمتمعا ي�صود فيه 
على  انقلبوا  القري�شني  اأن  املقابل،  يف  يتنا�شون،  و  جانب،  كل  من 
مبادئ العدل و انخرطوا يف البحث عن مواقع الزعامة، و الر�صول مل 
يدفن بعد، و ن�شبوا اأحقية خالفته لقري�ش دون غريها من القبائل، 
الأن�صار  انتخبه  الذي  عبادة  بن  �صعد  باخلليفة  اأطاحوا  اإنهم  بل 
يو�صي  اأن  قبل  وذلك  الر�صول،  �صهر  ال�صديق،  بكر  اأبا  مكانه  َوولوا 
هذا باخلالفة من بعده لعمر بن اخلطاب، و هو من قام بنفي �صعد 
بن عبادة، اخلليفة امُلْنَقلبمِ عليه، من مدينة كان من وجهائها، وذلك 
من  الأول  ال�شيا�شي  الغتيال  هذا  بة  ِن�شْ و  ال�شام  يف  اغتياله  قبل 
الأن�صار  اأنكر دور  ابن اخلطاب، قائد النقالب،  اإن  ن، بل  نوعه للجِّ
يف حماية الر�صول و ا�صتقبال املهاجرين الفارين من مكة يف املدينة، 
اغتيال  و هذا كله قبل   الآخر،   اأن ينتهي باغتياله هو  وهذا قبل 
اأعقبه اغتيال للخليفة  الثالث عثمان بن عفان، اغتيال   اخلليفة 
ذريعة  حتت  الر�صول،  بنات  اأعز  زوج  طالب  اأبي  بن  علي  الرابع 
اغتيالت  ب�صل�صلة  اخلالفة  اأحوال  لتنتهي  عثمان،  لدم  النتقام 

متتابعة  !
اإن ت�صوير مرحلة، ما بعد وفاة الر�صول، وال�صراعات التي قادها 
اأ�شخا�ش مب�شرون باجلنة، بكونها خالفة را�شدة، مل يكن، يف حقيقة 

الأمر،  �صوى »مزاعم بدون برهان«.

»مزاعم بدون 
برهان«

بها  بعـــث  تضامــن  بمراسلة  الجريــدة  توصلت 
جمركي متقاعد بطنجة، حررها بأسلوب شيق وسليم، 
يفصح عن نوع ومستوى الجمركي الذي زاول مهامه، 

سنوات الزمن الجميل، كما يقال...
متقاعدي  ومعاناة  تتناول ظروف  التي  والمراسلة   
الجمارك وأفراد أسرهم الذين وجدوا أنفسهم مهددين 
المدن  من  العديد  شوارع  في  وتشريدهم  بطردهم 
قيامهم  في  والنفيس  الغالي  قدموا  بعدما  المغربية، 
بواجبهم المهني والوطني، طيلة عقود من العمل في 

الوظيفة العمومية، ننشرها فيما يلي:  
»وظلم ذوي القربى اأ�صد م�صا�صة

                 على املرء من وقع احل�صام املهند..

الشعــر  البيــت من  مع األســـف لم أجد إال هــذا 
»الجاهلي« لوصف حال فئـــة من المغاربـــة تعيــش 
تتحدث  شديد  وباختصار  ..القصة   ..)21( القرن  في 
وأراملهم  الجمارك  متقاعدو  يخوضه  مرير  صراع  عن 
وأيتامهم مع اإلدارة العامة للجمارك التي تحاول بشتى 
الفضاء  إلى  مساكنهم  من  طردهم  والوسائل  الطرق 
السماء  وسقفهم  األرض  فراشهم  يكون  حيث  العام، 
وهم الذين كانوا، ذات زمن، جنودا مجندين في خدمة 
العامة  للخزينة  جنودا  بصفتهم  الوطني  االقتصاد 
الحدود.. ومراقبة  العامة  للمالية  وحماة  للمملكة 

فالمساكن التي يقوم عليها الصراع في ملكية الجمعية 
الجمارك  إلدارة  والعالقة   )ADM(المغربية الجمركية 
االجتماعية  األعمال  بمثابة  هي  الجمعية  بها..وهذه 
الجمركييـــن،  طـــرف  من  منتخبـــون  أعضائها  وكل 
ورئيسها  المركزي  ومتقاعدين.ومكتبها  مزاولين 
ومكاتبها الجهوية، تحت مسؤولياتهم، بفضل أصوات 

الجمركيين..واألكثر من ذلك أن الجمع العام للجمعية 
الجمركية المنعقد سنة 2009 صوت باإلجماع لتفويت 
وأراملهم  المتقاعدين  من  لساكنيها  المساكن  تلك 
وأيتامهم .ولكن إدارة الجمارك بعنادها عطلت تطبيق 
سعد  السابق،  الحكومة  لرئيس  سبق  القرار..ولقد 
الدين العثماني، أن أصدرقرارا يقضي بتفويت المنازل 
بالجريدة  والقرارصدر  يشغلونها  الذين  للموظفين 
اليطالبون  المتقاعدين  هؤالء  فإن  وعليه  الرسمية... 
امتيازات  عن  واليبحثون  والعدل  والحق  إالباإلنصاف 
أوإكراميات..فاليعقل أن يفنوا زهرة شبابهم في خدمة 
أنفسم  الجمارك وفي األخير يجدون  الوطن من خالل 

في الشارع هم وأطفالهم وأسرهم.
الثقافة  وزير  السيـــد  كان  السيــاق،  نفــس  وفي 
مشكل  نفس  لهم  الذين  ميكري«  »اإلخوان  استقبل 
وطمأنهم  أزرهم  وشد  وحاورهم  الجمارك  متقاعدي 
في  زميلته  حذوه  التحذو  فكيــف  استقرارهم..  على 
وفدا  وتستقبل  والمالية  االقتصاد  وزيرة  الحكومة، 
؟   معاناتهـــم  وإلى  إليهم  وتستمع  لتحاورهم  منهم 
تعاستهم،  من  يخفف  حال  لهم  تجد  أن  يمكن  بعدها 
علما أن إدارة الجمارك تعتبر تابعة لوزارة المالية وتحت 

سلطتها  .
لهذه  حل  إيجاد  بهـــدف  التجاوب،  انتظار  وفي 
قريبا  االنفراج  يكون  أن  نتمنى  اإلنسانية،   المعضلة 
والباب مفتوحا على مصراعيه حتى اليبقى المتقاعدون 
القضائي  المفوض  وأيتامهم يعيشون رعب  وأراملهم 
والقوة العمومية التي تزورهم وتقض مضجعهم،  كل 

وقت وحين«.
لحسن بوركبة
جمركي متقاعد ـ طنجة

بعد ما أفنوا زهرة شبابهم في أداء رسالتهم المهنية...

متقاعدواجلمارك واأ�شرهم مهددون بالت�شريد
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في ظاهرة غريبة، اختفت طوائف النحل 
في مناطق عديدة بالمغرب، ما خلف مخاوف 

وتساؤالت..
»انهيار  لظاهرة  سبق  خبراء،  وحسب 
طوائف النحل« أن سُجلت في عدد من الدول 
عبر العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا.

وربطت الدراسات واألبحاث المعمقة التي 
تم إجراؤها بهـذه الدول وجود هذه الظاهرة 
ألسباب متعددة تتداخل فيها مجموعة من 
حيث  والبيئية،  المناخية  بينها  من  العوامل 
تتميز بارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات 
وما  المراعي  وفرة  على  وتأثيرها  المطرية 
يترتب عنها من قلة الموارد الضرورية لتغذية 
النحل، إضافة إلى العوامل المرتبطة بالحالة 
الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة في 

تربية النحل.
المهندس  وادنون،  العزيز  عبد  ويؤكد 
أمام  أننا  النحل  تربية  في  والخبير  الزراعي 
نفس الظاهرة بالمغرب، إذ اعتبر أن عوامل 

مركبة أدت إلى هذه الظاهرة منها:

- عامل مناخي، راجع إلى ارتفاع درجات 
وتوالي  المطرية  التساقطات  وقلة  الحرارة 
الغطاء  إلى ضعف  أدى  مما  الجفاف،  سنوات 

النباتي وتراجع المراعي..
- التلوث البيئي واالستعمال الالعقالني 

للمبيدات الحشرية في الزراعات واألشجار..
منها  النحل  تصيب  التي  األمراض   -
أساسا: مرض الفارواز و مرض النوزيما اللذان 

يؤثران سلبا على مناعة النحل. 
ترك  وعدم  للعسل  الجائر  الجني   -
المخزون الكافي للنحل ليمر بفترة النشتية 

بدون انهيار.
بها  ضعيفة  بخاليا  النحل  تشتية   -
أمراض أو بملكات نحل غير منتجة  )ملكات 

يفوق سنها سنتين أو ثالث سنوات(.
سلبية  آثارا  للظاهرة  يكون  أن  وينتظر 
على عدة مستويات، ناهيك عن تدني كميات 
إنتاج العسل، يمكن أن تخلف عدة تبعات، وبما 
النباتات  أكثر من 75 % من  النحل يلقح  أن 

فإن  النباتي،  اإلنتاج  وكمية  جودة  ويحسن 
ظاهرة اختفائه تؤشر على تأثير سلبي على 

اإلنتاج الفالحي خاصة والتوازن البيئي عامة.
وأمام هذه التهديدات الخطيرة، تدخلت  
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
إعداد  عن  اإلعالن  عبر  والغابات،  والمياه 
برنامج خاص لدعم مربي النحل المتضررين 

من ظاهرة انهيار طوائف النحل.
للوزارة، تخصيص  وقد تم وفقــا لبالغ 
آنية،  إجراءات  التخاذ  درهـــم  مليون   130
خاليا  إعمار  إلعادة  المربين  دعم  بينها  من 
نحل  طوائف  توزيع  عبر  المصابـــة  النحل 
جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة خاليا 
القيام بحمالت  الفارواز وكذا  داء  النحل ضد 
ما  خاصة  النحل،  مربي  لفائدة  تحسيسية 

يتعلق بالممارسات الجيدة في تربية النحل.
يبدو بجالء أن األوساط اإليكولوجية تعبر 
بقوة وغضب عن ممارسات لم تعد تتحملها، 

فعلينا نتعظ ونتغير قبل فوات األوان.
أ.ع

اختفاء ط�ائف النحل يدق ناق��س اخلطر 

استرساال لمسلسل اإلشعاع الثقافي والحضري الذي 
الرحالة  ذاكرة  متحف  افتتاح  تم  طنجة،  مدينة  تعيشه 
النعام  برج  بمعلمة  األسبوع،  هذا  نهاية  بطوطة،  ابن 

المشهورة بالقصبة.
الثالث  للرحالت  توثق  المتحف معروضات  ويتضمن 

البن بطوطة، عبر وسائل إبداعية مختلفة.. 
ويشار إلى أن المشروع، يندرج في إطار عمل شركة 
التي   )SAPT( المدينة  المينائية لطنجة  المنطقة  تهيئة 

تكلفت بتهيأة متحف برج دار البارود.
العمارة  في  الخبير  الطلحي،  ألحمد  تصريح  وفي 
المدينة  تصنيف  ملف  إعداد  فريق  في  وعضو  اإلسالمية 
العتيقة لطنجة كتراث عالمي من قبل اليونسكو، اعتبر أن 
المتحف سيشكل قيمة إضافية نوعية، كما سيساهم في 

التنشيط الثقافي والسياحي بمدينة طنجة.
وأضاف في نفس التصريح، أن محتوى المشروع استجاب - تقريبا - لكل ما كنا نقترحه 
كمختصين وكفاعلين مدنيين وكمثقفي المدينة في مختلف اللقاءات التي كانت تنظم إلعداد 

هذا المشروع ولغيره من المشاريع السوسيوثقافية في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة.
وبهذا اإلنجاز تكون عروسة الشمال تزخر بثمانية متاحف متنوعة، ما يجعلها في طليعة 

المدن المغربية المشعة فنيا وثقافيا.

أ.ع

واأخريًا..
لبن بط�طة متحف بطنجـة

وذلك يوم الجمعة 25 جمادى الثاني 
الموافق  28 يناير وشيع جثمانه الطاهر، 
بحضور األهل واألحباب والمعارف ودفن 
الظهر  بعد صالة  المجاهدين،  بمقبرة 

بمسجد محمد الخامس.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة 
جريدة طنجة بأحر التعازي إلى ابنه حاتم 
وابنته سمية وإلى أرملته السيدة مريم 
بنزكري وأخيه عبد الباقي وأخته ربيعة، 
بومغيث  عائلــة  أفــراد  إلى  باإلضافـة 
راجية  كافة،   ومعارفه  الفقيد  وأصدقاء 
لهم الصبر والسلوان وللمرحوم عظيم 

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

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

عبد اللطيف ب�مغيث

)�صدق ال العظيم(

ًة  َيّ َيــًة َمْر�صِ ـــِك َرا�صِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس اْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   } َفاْدُخِلـــي  ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

المجتمعية،  والصحة  لإلنقاذ  المغربية  المنظمة  أعلنت 
بحر هذا األسبوع، عن ميالد فرع لها بمدينة طنجة.

المدن  من  العــديــد  في  الحاضــرة  المنظمة،  وتعنــى 
األوليــة  اإلسعافــات  في  تكوينية  دورات  بتقديم  المغربية 
مجال  في  والتحسيس  التوعية  خـــالل  من  فيهــا،  للراغبين 
الحـــوادث  حــاالت  في  السليــم  التدخل  وآليـــات  السالمة 

والكوارث..
بمحـــاور  يهتمــون  بالمؤسسة،  الجمعويون  الفاعلون 
السالمــة  بين  تتنــوع  التكوينيــة،  دوراتهــم  في  متعـددة 
الشخصية، الجروح والنزيف، إصابة الرأس، حاالت بلع اللسان، 

االختناق واإلغماء، الغرق والتسمم ومحاور أخرى.

للمجلس،  العادية  الدورة  تنظيم  عن  طنجة  لجماعة  إعالن  أفاد 
الجاري  الشهر  من  والعشرين  والحادي  السابع  يومي  سيعقد  الذي 

بقاعة عبد اهلل كنون بمقر الجماعة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة األولى، عدة محاور، يأخذ التعمير 
ونزع الملكية حصة األسد منها، كما يتضمن اتفاقيات الشراكة التي 
جماعية  مرافق  تهم  تعيينات  إلى  إضافة  ربطها،  المجلس  يعتزم 
العمومية وأيضا،  اإلنارة  الطاقية في تدبير  النجاعة  ودراسة عريضة 

اإلجابة على 17 سؤاال كتابيا متعلقا بوضعية النظافة بالمدينة.
القرار  مشروع  على  بالمصادقة  فستعنى  الثانية  الجلسة  أما 
وكذا   الجماعي  العام  الملك  الحتالل  بالترخيص  المتعلق  التنظيمي 
المصادقة على جملة من مشاريع دفاتر التحمالت المرتبطة بمزاولة 

األنشطة التجارية.
القرار  الثانية، نقطة مراجعة  الجلسة  أعمال  كما يتضمن جدول 
بمقاطعة مغوغة  المتعلق  التهيئة  ودراسة مشروع تصميم  الجبائي 

– السواني.
تكون  الجماعية  للمجالس  العادية  الدورات  جلسات  أن  يذكر 
اعتبارا  أنه  إال  ذلك،  في  يرغب  من  لكل  الحضور  ومتاحة  عمومية 
القيود  بعض  تكون  أن  المتوقع  من  فإنه  الوبائية،  الحالة  لتطورات 

والحدود.

تنظيمات 
الإ�شعافات الأولية 

بطنجة تتعزز 
بفاعل جديد

اأبـرز املحـاور
دورة جديدة للمجلس الجماعي 
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�ُشحُّ الأمطار.. 
ال�شبيل اإلى جتاوز اأزمة ندرة املياه

المؤشرات المائية لمدينة طنجة :
تصنف طنجة ضمن أكثر المدن المغربية الغنية بمواردها 
مهمة،  مطرية  تساقطات  باستقبال  المعروفة  فهي  المائية، 

تتجاوز في الغالب 800 ملم سنويا.
مكعب  متر  مليون   77 ب  يقدر  ما  إلى  المدينة  وتحتاج 
سنويا، في االستهالك المنزلي والصناعي والسياحي، وهو رقم 
كبير يسائل مجموعة من الممارسات، خاصة إذا علمنا أن 1,5 

مليون متر مكعب منها تذهب لسقي المناطق الخضراء.
وتوفر هذه الموارد المائية ثالثة مصادر: 

•  سد 9 أبريل بحقينة تبلغ 300 مليون متر مكعب
29 مليون متر مكعب،  تبلغ  ابن بطوطة بحقينة  •  سد 

ويرتقب أن تصل إلى 70 مليونا بعد التعلية
•  الفرشة المائية شرف العقاب، وتقدم قرابة 29 مليون 
تعطل  حالة  في  استثناء  إال  إليها  اللجوء  يتم  ال  مكعب،  متر 

محطة التصفية بسد 9 أبريل.
وبالرجوع إلى واقعنا المتأزم واستنادا إلى األرقام الرسمية، 
الثالث من يناير الجاري، بلغت نسبة ملء سد 9  فإلى حدود 
أبريل %17,3 بحجم 52 مليون متر مكعب، وسد ابن بطوطة 

31,9 % بحجم 9,3 مليون متر مكعب.
يتبين من هذه المعطيات أننا أمام عجز ال يقل عن 16 
المياه  كمية  كل  استعمال  اعتبار  على   - مكعب  متر  مليون 
لواقع  ما يشكل تهديدا  أبدا –  لم يحدث  ما  بالسدين، وهو 
ومستقبل المدينة، إذا استمر شح األمطار - ال قدر اهلل - فلماذا 
المناطق  بأغنى  المتواجدة  وهي  الخطر  هذا  المدينة  تعيش 

المائية بالمغرب؟
رأي الخبيـر :

يشدد أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية ورئيس 
سابق للجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة، في التحذير من 
إلى  المدينة، ويدعو  الذي تعيشه  المائي  الوضع  عدم تدارك 
للمدن  للشرب  الصالح  للماء  المديري  التصميم  فكرة  تبني 
المغربية الكبرى، الذي سيكون بمثابة تصور مستقبلي على 
مدى عشريتين أو ثالث، يتضمن المشاريع الهيكلية الكفيلة 

بمواجهة تحديات التغيرات المناخية القادمة.
 وفيما يتعلق بالظرفية الحالية، أكد الخبير في تصريحه 
إنجاز  تأخر  في  يتجلى  الحالي  الخطر  اعتبار  على  للجريدة 
المشاريع المائية بالمنطقة، مما يهدد بتكرار سيناريو تأخر بناء 

سد 9 أبريل وما صاحبه من أزمات زمن التسعينات.
األول  مشروعين،  يهم  التأخير  هذا  أن  الطلحي  وأضاف 
يتعلق بتحويل مياه سد الخروب بإقليم العرائش إلى طنجة، 

والثاني يعنى بتعلية حاجز سد ابن بطوطة.

الحلول المقترحة :
يرى أحمد الطلحي أن الوضع المائي بمدينة طنجة يحتاج 
لتدخل ذي نظرة شمولية، فحتى على اعتبار إتمام المشروعين، 
تتيح  مشاريع  على  االنكباب  يتطلب  المائي  األمن  بلوغ  فإن 

استعماال راشدا لجميع الموارد المائية.
المشاريع،  من  مجموعة  الخبير  يقترح  الصدد،  هذا  وفي 
ستمكن من استغالل 77 مليــون متر مكعــب من الميــــاه، 
اعتمادا على المياه العادمة، إذ تشكل هذه األخيرة أهم الموارد 
الضائعة الكفيلة بخلق االكتفاء والوفرة.. ويدعو في ذلك إلى 

إطالق مجموعة من المشاريع:
األحياء  ليشمل  السائل  تطهير  بشبكة  الربط  تعميم    •

الهامشية، مع التفعيل الدوري والمستمر للصيانة واإلصالح.
•  إتمام إنجاز الشطر الثاني من محطة بوخالف لمعالجة 
المياه العادمة، حيث يرتقب أن ترفع الطاقة االنتاجية من 10 
آالف إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، بمجموع 10 ماليين متر 

مكعب سنويا، وهو ما يعادل %14 من االستهالك السنوي.
•  تحويل محطة بوقنادل من المستوى األول للمعالجة إلى 
الثالث، ويذكر هنا أن المعالجة األولية تتمثل في إزالة المواد 
الطبيعية،  األوساط  في  العادمة  المياه  وصب  فقط  الصلبة 
الثنائية  المعالجة  أن  حين  في  طنجة،  في  البحري  كالوسط 
المعالجة  أما  الصناعي،  القطاع  في  المياه  باستعمال  تسمح 
المناطق  سقي  في  المياه  استعمال  من  فتمكن  الثالثية 
في  االستعمال  تتيح  رباعية  معالجة  أيضا  وهناك  الخضراء، 
سقي المزروعات وكذا للشرب واالستعماالت المنزلية.. كما هو 

معمول في سويسرا وكاليفورنيا بأمريكا.
ويقترح  العادمة،  المياه  لمعالجة  ثالثة  محطة  بناء    •
الخبير موقع الجنوب الغربي للمدينة، نظرا التجاه التوسعات 
تيك  »طنجة  المرتقبة  الصناعية  المنطقة  وتواجد  العمرانية 

محمد السادس«.
•  توسيع شبكة توزيع المياه العادمة المعالجة حتى تغطي 
مختلف مناطق المدينة، وخاصة المناطق الخضراء، الصناعية 

والسياحية.
•  نشر ثقافة االقتصاد في استهالك الماء، سواء بالمنازل 
التي  السياحية  المنشآت  منها  العمومية، وخاصة  المرافق  أو 

تعتبر األكثر استهالكا للماء الصالح للشرب
وفي األخير، وأمام كل هذه التنبيهات واالقتراحات، ال يبقى 
لنا إال انتظار تحرك المسؤولين عن الوضعية المائية لتدارك 
األعزاء،  بقرائنا  خاللها  من  نهيب  أيضا  مناسبة  وهي  األمر، 

توخي االقتصاد والترشيد والعقلنة في استهالك الماء.
أمل عكاشة

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

اعتبرت  التي  »العزيز«  لحكومة  األولى  يوم  المائــة  بعــد 
حصيلتها  »موفقة«، طالما أن الرجل بدا »عمليا« منذ الساعات 
األولى لتنصيبه، وانتقل مباشرة لدراسة مراسيم قانونية لتنفيذ 
بشأنها  دراسات  على  يتوفر  كان  أنه  يبدو  اجتماعية،  مشاريع 
قبل 8 شتنبر. بعد هذا »االمتحان« التنفيذي الناجح، جاءت دورة 
»هزيلة«  البرلمان،  لمجلسي  التشريعية  بالنسبة  »الخريف« 
بل بدت  المنتظر  منها،  التشريــع  الزخم من  ولم تحمل ذاك 
واضحة »هيمنــُة«  الحكومة على »التشريع« داخــل البرلمان 
البرلمانية،  الفرق  بها  قوانين  تقدمت  مقترحات  تزال  ال  حيث 

»مجمدة« داخل اللجان الدائمة.
عمليـــة  الدورة  هذه  أشغــال  انطالقــة  طبـــع  حين  وفي 
سحب  الحكومة لسبعة مشاريع قوانين من البرلمان، دون أدنى 
أثار حفيظة فرق المعارضة  »تفسير« مسبق لذلك، األمر الذي 
التي لم تؤثر مواقفها بهذا الخصوص على قرار الحكومة التي 
جاءت  ألنها  ذلك  في  الحق  للحكومة  أن  باسمها  أكد  الناطق 

لتطبق سياستها وليس سياسة من سبقوها.
وقال الجميع آمين.

صفـــة  البرلمانيــة  الدورة  هــذه  على  سحبــت  المعارضة 
التشريع، سوى بضعة  »الضعيفة« ألنها لم تناقش، في مجال 
حين  اعتبرت  في  دولية،  اتفاقيات  تخص  أغلبها  نصوص 
مقترحات  »عرقلة«  على  تعمل  البرلمان  رئاسة  أن  المعارضة 
اعتراض  البرلمانية،  وهذا  الفرق  بها  تتقدم  التي  القوانين 
مجلس  رئاسة  باعتراض  ندد  أنه  فيه  الجديد  قديم،  جديد 
النواب على تغطية الصحافة  ألشغال اللجان البرلمانية عبر منع 

الصحافيين من متابعة أشغال تلك اللجان.
وإلى جانب  حديث فرق المعارضة عن »هزالة« هذه الدورة 
في  ورد  ما  أن  المعارضة  اعتبرت  التشريع،  جانب  يخص  فيما 
إنما  »منجزات«  كـ  النـواب،  مجلس  لرئيس  الختامية  الكلمة 

هي  حصيلة برامج حكومية، وليست نتاج مشاريع تشريعية.
بالمقابل، أكد رئيس مجلس النواب أن وتيرة التشريع  خالل 
هذه الدورة لم تكن أقل سرعة من الدورات التشريعية  السابقة 
وأن دراسة قانون المالية خالل الدورات األولى للبرلمان تأخذ 

المساحة األوسع من التشريع حسب رأيه.
ومع ذلك، يقول رئيس مجلس النواب ، فقد صادق المجلس 
ألعضاء  التشريعية  بالمبادرات  منوها   ، قانونيا  نصا   17 على 
المجلس حيث بلغ عدد  مقترحات القوانين  المحالة على  رئاسة 
»حفظا  للقانون  و  وفقا  معالجتها  مقترحا ستتم   69 المجلس 
تطوير  وألهميتها  في  التشريع  في  المجلس  أعضاء  لحقوق 

التشريع الوطني.
ولم يخل خطاب رئيس مجلس النواب من جانب »إنشائي« 
حين اعتبر أن المجلس كان خالل هذه الدورة المنتهية  »فضاء 
وإطارا للتداول  ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى في السياق 
الوطني«   وأن العبرة في االنتاج البرلماني  هي جودة التشريع 
االختصاص  ممارسة  المجتمع،  في  قضايا  مع  وأثره  وتفاعله 
ركائز  بتعزيز  اتصل  ما  خاصة   ، للبرلمان  والتقييمي  الرقابي 
مجاالت  في  العمومية  الخدمات  وتجويد  االجتماعية«  »الدولة 
التعليم والصحة والتشغيل والعدل والسياحة والثقافة والفالحة 
يطالب  بينما  لألحرار،  االنتخابي  البرنامج  به  مما حفل  وغيرها 
صوتٌ حركي من داخل البرلمان بحكومة »جشة، عشة، هشة، 

بشة، وليس بحكومة »كشة مشة نشة«......                

برلمانيات

دورة اخلريف: مراقبة 
وتقييم وجت�يد الت�شريع

يترقب سكان طنجة بابتهال كبير عودة أمطار الخير إلى المدينة، فمنذ أسابيـع طويلـة ونحن نكابـد شح 
األمطار الـذي أصبـح يشكل أزمة وخطرا على المدينـة ومعمريهـا.

ولألسف، يستمر تواضع نسب األمطار للسنة الرابعة على التوالي، مما يهـدد بخطر األزمة المائية فصل الصيف 
المقبـل إذا استمـر الوضع على حالـه، ال قـدر اهلل.

ولعل األمن المائي للمدينة مرتبط بمجموعة من العوامل، فإذا كانت التساقطات المطرية أهمها، فهناك حلول 
متعددة كفيلة بتدبير الوضعية، تستوجب بداية، االنصات والتواصل مع أهل االختصاص، ثم اإليمان باألفكار والمشاريع 

الطموحة الحاملة لإلبداع واالبتكار، عسى أن تجد تحقيقا في الواقع.
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)تتمة ص1(
واعتبر الرئيس األول أن السنة المنصرمة 
على مستوى  إيجابية  نتائج  بتحقيق  تميزت 
النشاط القضائي بمحكمة االستئناف بطنجة 
والمحاكم االبتدائية التابعة لها، موضحا أنه 
 81.5٪ في  الحكم  تم  االستئناف،  بمحكمة 
نسبة  انخفضت  كما  الرائجة،  الملفات  من 
القضايا المخلفة بين سنتي 2020 و 2021، 
وتقلصت نسبة االعتقال االحتياطي إلى 32٪، 
بينما تراوحت نسبة تنفيذ األحكام بالمحاكم 

االبتدائية األربعة بين ٪61.1 و 91.7٪.
للمحكمة من  األول  الرئيس  اتخذ  وقد 
تحديث  مظاهر  لذكر  أيضا  مناسبة  اللقاء 
للعمل  التميز  أوجه  وإبراز  القضائية  اإلدارة 
أهمية  على  مشــددا  بالمحكمة،  القضائي 
لدوريات  تفعيال  بعد،  عن  المحاكمة  اعتماد 
المجلس األعلى للسلطة القضائية، كاختيار 
استراتيجي ال محيد، موضحا أنه تم وضع كافة 
المحاكمات  اللوجستيكية لتسهيل  الوسائل 
من  القضائية  والهيئات  المعتقلين  وحماية 

أخطار الوباء.
مظاهـــر  أهم  كلمتــه،  في  تناول  كما 
البشرية  بالموارد  والعناية  اإلدارة  تحديث 
إلصالح  األساسية  الدعائم  من  باعتبارهما 
المستويات،  مختلف  عبر  العدالة،  منظومة 
الندوات  تنظيم  بالتأطيــر،  تعلقــت  سواء 

والدورات التكوينية والتكوين المستمر، تعزيز 
آليات التواصل وكذا تفعيل الزيارات التفقدية 
للمحاكم االبتدائية وعصرنة اإلدارة القضائية 

والرقمنة.
فقدم  العامة،  النيابة  مستوى  على  أما 
للملــك  العــام  الوكيـــل  الزواكي،  محمد 
باستئنافية طنجة، حصيلة عملها بالمحاكم 
مبرزا  لطنجة،  القضائية  للدائرة  التابعة 
تسجيل 39 ألفا و 537 شكاية جديدة، بينما 
تخلفت 9460 شكاية عن السنوات الماضية، 
ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة أكثر من 50 
 660 و  ألفا   37 تصفية  تمت  شكاية،  ألف 
شكاية من بينها. وفيما يخص المحاضر، فقد 
راج ما مجموعه 126 ألفا 477 محضرا، تمت 

تصفية 105 ألفا و 624 منها.
وبعد استعراض مجموعة من المؤشرات 
العام  الوكيل  سجل  الجريمة،  ظاهرة  حول 
للملك، انخفاض معدالت الجريمة خالل سنة 
بعمل  منوها   ،2020 بسنة  مقارنة   2021
عناصر الضابطة القضائية، من شرطة ودرك 
الظاهرة  بمحاربة  المعنية  السلطات  وباقي 

اإلجرامية.
ولم يُفت الوكيل العام، التأكيد على اعتبار 
اللقاء ليس فقط محطة لتقييم الحصيلة وإنما 
مناسبة لإلعداد لسنة قضائية جديدة، بهدف 
الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق 

عملها وتحديث أسلوب أدائها، في تناغم تام 
وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية 

ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي نفس السيــاق، قـــال الزواكي أن 
استئنافية طنجة انخرطت بكل مكوناتها في 
تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة 
في مجال العدالة، السيما بالنسبة للمجاالت 

المستأثرة باالهتمام االجتماعي والحقوقي.
واألهـــداف  لالستراتيجيـــة  وكشفــــا 
أشـــار  بالمحكمة،  المعتمـــدة  المستقبلية 
المسؤول القضائي إلى وضع مخطط يقوم 
على تصفية الملفات المخلفة عن السنوات 
السابقة، مع التركيز على التخليق بشراكة مع 
هيئة الدفاع وباقي مكونات مساعدي القضاء، 
في انفتاح وتتبع ألبحاث الضابطة القضائية، 
أمال في التصدي لالنتهاكات الماسة بالحقوق 

والحريات.
وفي الختام، تجدر اإلشارة إلى أن اللقاء 
والي جهة  وازنا، جمع كال من  عرف حضورا 
طنجة تطوان الحسيمة وعامل الفحص أنجرة، 
إلى جانب عضوين بالمجلس األعلى للسلطة 
القضائية والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، 
فضال عن مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة 
العسكريين  المسؤولين  من  وعدد  العدل 
والمدنيين وممثلي مختلف المهن القضائية.
ج.ط

انخفا�س معدل اجلرمية وتدين ن�شبة 
العتقال الحتياطي اإلى %32..

ببالغ الحزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء 
اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمولة

بعفو اهلل المرحومة

احلاجة خديجة اأغبال�

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

ح�شني ال�شرادي
كولـونيـل سابـق بجمـارك طنجـة

هـ   1443 الثانيـــة  22 جمادى  الثالثــاء  يــوم  وذلك 
2022 وشيــع جثمـانهـا الطاهــر  25 ينـايــر  الموافـق لـ 
والمعـارف  واألحباب  األهـــل  بحضور  موكــب مهيـب  في 

ودفـن بمقبرة سيـدي اعمار، بعد صالة العصر.
طنجــة  جريدة  أسـرة  تتقـدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 

نادية، كوثر وأسماء  الزهـراء،  محمد، عثمـان، فاطمة  الفقيدة،  أبنــاء  إلى  التعـازي  بأحـر 
وبوخبزة، فضال  أغبالـو  وعائلتـي،  أسرة  أفـراد  إلى جميـع  باإلضافة  وأبنائهم،  إخوتها  وإلى 
عن أصهارهما وأقاربهما، راجية لهم من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان 
وللفقيــدة عظيـم األجـر والغفــران، تغمدها اهلل بواسع رحمتــه وأسكنهـا فسيــح جنــاتــه، 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

هـ   1443 الثــانيـة  جمـادى   25 الجمعـة  يـوم  وذلك 
الطاهـــر في  2022 وشيـع جثمانه  ينايـر   28 لـ  الموافق 
واألحباب  األهـل  بحضور  مهيـــب،  جنــائــزي  موكــب 
والمعارف، باإلضافــة إلى عــدد من رجــال الجمارك الذين 
جثمان  ونقلوا  اليوم  نفـس  في  الجنازة  بمراسم  تكلفوا 
الفقيد، ليوارى التــراب بمقبــرة المجاهدين، بعـــد صالة 

العصر بمسجد محمد الخامس.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعــازي إلى أرملــة الفقيـــــد، 
لهم  راجية  ونادية،  مليكة، مريم  الشرادي،  الدكتور محمد  أبنائهما،  وإلى  لالأمينة  السيدة 
وأسكنه فسيح  رحمته  بواسع  اهلل  تغمده  والغفران،  األجر  وللفقيد عظيم  والسلوان،  الصبر 

جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ {َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ

)�صدق ال العظيم()�صدق ال العظيم(

والد زميلتنا مريم الشراديوالدة زميلتنا نادية بوخبزة

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ { اإِنَّ الَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ الَّ َماَذا َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيرِّ اأَ

ت : حم�دة

وذلك يوم اإلثنين 31 يناير وشيع 
جثمانها الطاهر بحضور األهل واألحباب 
ودفن بمقبرة  سيدي اعمار، بعد صالة 

الظهر.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة 
زوج  إلى  التعـازي  بأحــر  طنجة  جريدة 
وإلى  بوشارب  إدريس  السيد  الفقيدة 
جميع أفراد عائلة بودقة وعائلة حفيظ 
راجيــة لهم  العلوي وعائلة بوشــارب، 
من المولى جلت قدرتــه أن يرزقهــم 
الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر 

النبيين  مع  جناته،  فسيح  وأسكنها  رحمته  بواسع  اهلل  تغمدها  والغفران، 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة

جنيبــة ب�دقــة
حرم السيد ادريس بوشارب

)�صدق ال العظيم(

يتقدم  بودقـة،  نجيبة  المرحومة  اهلل  بعفو  المشمولة  وفاة  إثر  على 
إلى  التعازي  بأحر  الشمال  وجريدة  طنجة  جريدة  مدير  بخات،  الحق  عبد 
شقيق الفقيدة السيد العربي بودقة وإلى نجلتها السيدة نزهة بوشارب، 
الوزيرة السابقة وكذا إلى جميع أفراد عائلتي، بودقة وبوشارب، راجيا منه 
رحمته  بشآبيب  يمطرالفقيدة  وأن  والسلوان  الصبر  يرزقهم  أن  تعالى 

ويسكنها فسيح جناته.

تعزية خا�صة

ًة  َيّ َيــًة َمْر�صِ ـــِك َرا�صِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس اْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   } َفاْدُخِلـــي  ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ
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ينتخب بالإجماع اأحمد بناين رئي�شا للنادي امللكي بطنجة 
انعقد الجمع العام العادي للنادي الملكي 
للزوارق الشراعية يوم السبت 29 يناير الماضي 
انتخاب  بمارينا باي بمدينة طنجة وأسفر عن 
األعضاء  بإجمـاع  للنـادي  رئيسا  بناني  أحمد 

الحاضرين.
المقاول  أشاد  بالمناسبة،  له  كلمة  وفي 
الملكي  النادي  رئيــس  بناني،  أحمد  الشاب، 
للزوارق الشراعية بالمدينة ذاتها بالمجهودات 
التي قام بها المكتب السابق، منذ مدة طويلة، 
منوها كذلك باألعضاء الذين وضعوا الثقة فيه 
النورسنة 1925، هذا  رأى  الذي  النادي  لقيادة 
الملكية  الجامعة  لواء  تحت  المنضوي،  النادي 
الملكي  والنـادي  خاصـة  الشراعية،  للزوارق 
إنجاز  على  مقبل  بطنجة  الشراعيــة  للزوارق 
وتجهيزقاعدة بحرية بالشاطئ البلدي لعاصمة 
وآليات  قوارب  ولوج  تيسير  أجل  البوغازمن 
الجمع  عرف  كما  البحر.  إلى  الشراع  مدرسة 
قراءة  الملكي  للنادي  االنتخابي  العادي  العام 
للنادي  والمالي  األدبي  التقريرين  ومناقشة 
ذاته في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021 
والمصادقة عليهما بإجماع األعضاء الحاضرين.

وخالل الجمع العام، تم الوقوف على استئناف 
مدرسة الشراع، وما صاحبها من تأثيرلجائحة 
األنشطة  بظاللهاعلى  ألقت  التي  »كورونا« 
والحركية داخل النادي، مع فتح مطعم ومقصف 
له، ثم التمكن من الحصول على ما مجموعه 
الحوض  داخل  بالنــادي،  خاصا  مربطــا   160

المائي لمارينا.

لبى نــداء ربــه الكولونيـل السابــق 
فـــي سلـك الجمــارك المرحـــوم حسيــن 
يناير   28 الجمعـــة  يـــوم  الشـــرادي 
إلى  الطاهر  جثمــانـــه  وشيـــع  الماضي 
مثـــواه األخيــــر، بحضور أهلــه وأقاربــه 
تكلفوا  الذيـن  الجمارك  رجال  من  عدد 

بمراسم الجنازة.
تكريم،  موضـــوع  المرحــوم  وكان 
حوالي  منـــذ  زمالئـــه،  بعض  برفقـــة 
الجمعــية  نظمــت  عندما  سنوات،  ثالث 
»بوكماخ«  بمركز  للجمارك  المغربيـــة 

بطنجة حفل تكريم على شرف المتقاعدين والمتقاعدات والذي دأبت على 
تنظيمه كل سنة...هذا الحفل الذي نظم بجهة الشمال الغربي للمملكة 
وطنجة بالخصوص، تم خالله تكريم ما مجموعه عشرة متقاعدين ممن 
الفقيد  بينهم  وتضحياتهم.ومن  بعطاءاتهم  اإلدارة  هذه  تاريخ  بصموا 
الكولونيل حسين الشرادي الذي تقلد عدة مهام، حيث عمل في البداية 
والقنيطرة  والعرائش  الجمارك، بكل من طنجة وتطوان  رئيسا لمصالح 

والدار البيضاء...
وقد انطوى هذا التكريم على رمزية التقدير، لما كان يتحلى به الراحل 
والتفاني  والمثابرة  والكفاءة  المسؤولية  من  عال  قدر  على  مكانة  من 
واإلخالص، مما مهد الطريق لهذا االعتراف، لما قدمه من مهنية الفتة، 
إذ شرفـ  قيد حياتهـ  مهنة الجمارك وبصمها بشخصيته وعمله الدؤوب. 
أسرته  وألهم  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  اهلل  اغمد 

الكريمة الصبر الجميل.

الربملان و�ش�ؤال الثقافة

)تتمة ص1(
سـؤال الثقــافـــة  نــزل على البرلمـــان 
والحكومة معا، ليصرف انتباههما خارج دائرة 
الجائحة، والقضايا الشائكة العالقة، وليرتقي 
من  كان  ما  إلى  بالبرلمان  التداول  بلغة 
»الخربقة«  بدل  عليه،  تكون  أن  المفروض 
وتعقيب  وجواب،  سؤال  بين  نسمعها  التي 

ورد.
وألول مــرة، نزلت تعابيـــر »مقطـــرة« 
كماء الورد، على لغة البرلمان والبرلمانيين، 
وايضا على لغة الوزراء،حيث تم الحديث عن 
لخلق  »منصة  و  للتنمية«  ك»رافعة  الثقافة 
االعتبار  ردّ  وعن ضرورة  الشغـــل«  فــرص 
والثقافية،  بهدف  الفنية  التعابير  لمختلف 
المحافظة على هويتنا وقيمنا الوطنية. الكالم 
تطلع  عن  أعلن  الذي  الحكومة  لرئيس  هنا 
لسياسة  واضحة  لبنات  وضع  إلى  حكومته 
ثقافية تشجع اإلنتاجات الوطنية  الهادفة إلى 
ترسيخ قيم التعدد الثقافي، ورعاية الفنانين 

والمبدعين.
رئيس  ألقى  األهـــداف،  هـــذه  ولبلوغ 
ضمنه  جميال،  »إنشائيــــا«  بيانا  الحكومة 
مجموعة من »النوايــــا«  الحسنة جدا، نرجو 
للتنفيذ،  قابلة  برامج  شكل  في  تتبلور  أن 
تأهيل  العمل  على  منها  الواقع،  أرض  على 
المرافق العمومية  الثقافية، وضمان  قربها 
المواطنين وتحسين خدماتها، وإحداث  من 
تشجيع  إلى  إضافة  كبرى،  ثقافية  مشاريع 
اإلنتاجات الثقافية الوطنية ، ومضاعفة دعم 
اإلبداعي  على  اإلنتاج  تطوير  قصد  الدولة 
جعل  أجل  من  الدولي  و  الوطني  المستوى 
الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
التفكير  عن  الحكومـــة  رئيس  وأعلن 
في إعداد خطة  متكاملة تهدف إلى تحديد 
في  لبالدنا  الرئيسية  واالختيارات  التوجهات 
المجال الثقافي، انطالقا من تشخيص الوضع 
تروم  شاملة  رؤية  وبلورة  الوطني  الثقافي 
النهوض بالقطاع الثقافي وإعداد إطار قانوني 

لمواكبة هذه الرؤية.

أيضا،وفق  الموضوع  هذا  في  والجديد 
بيان أخنوش أنه سيتم خالل األيام القادمة، 
إلى  اإلجراءات  الرامية  من  مجموعة  تنزيل 
المواطنين  لكل  الثقافية  الحقوق  ضمان 
للشباب واألطفال  الفعلية  المشاركة  وتعزيز 
وضعية  في  واألشخاص  والمسنين  والنساء 
أسس  وبناء  الثقافية،  الممارسات  في  إعاقة 
العيش المشترك والتطور المجتمعي والسلم 

المدني، ومنها إحداث
التراث  مكونات  لمختلف  “تميز”  عالمة 
الثقافي الوطني، فضال عن عالمة تميز تحت 

إسم “متحف المغرب”
مخطــط  إطـــار  فــي  اآلن   ويـــتــــم 
رئيس  وفــق  االجتماعيـة،  تعميم  الحماية 
الحكومــة،  العمـل  على استكمال إجــراءات 
مرسوم  عبر  للفنانين،  االجتماعية  الحماية 
والعمال  المهنيين  فئات  بتمكين  يتعلق 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص  المستقلين 
بالمهن  يتعلق  فيما  خاصا  نشاطا  يزاولون 
الفنية من االستفادة من الحماية االجتماعية..

 كما، يتم إعداد مشروع قانون إلحداث 
وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين 
بأوضاعهم  النهوض  إلى  تهدف  المغاربة، 
بهم  واالحتفــاء  االجتماعية  وتكريمهـــم 
وتقديـــم  بإنجازاتهم،  والتعريف  واإلشادة 
ذوي  ولفائدة  لفائدتهم  اجتماعية  خدمات 

إعداد  خــالل  من  ذلك  وسيتـــم  حقوقهم، 
تحديد  إلى  تهـــدف  متكاملة  استراتيجية 
في  لبالدنا  الرئيسية  واالختيارات  التوجهات 
تشخيص  من  انطالقــا  الثقافـــي،  المجال 
الوضع الثقافي الوطني وبلورة رؤية واضحة 
تروم النهوض بالقطاع الثقافي وإعداد إطار 

مؤسساتي وقانوني لمواكبة هذه الرؤية.
أوحى  التي  الوردية  تلك هي  النظـــرة 
األخير  تدخله  أخنوش،  في  السيد  لنا  بها 
المغربية  الثقافة  ينتظر  ما  حول  بالبرلمان، 
والمثقفين والمبدعين المغاربة،  في القادم 
من األيام، من إمكانات تسير في اتجاه ثالثي، 
المؤسسات  ودعم  المغربية،  الثقافة  تطوير 
واألدبي  المادي  الوضع  الثقافية  وتحسين 

للمثقفين والمبدعين المغاربة.
وال يمكننا إال أن نبتهج لبلوغ مسؤولينا 
لها  ليخصصوا  هذه،  بالثقافة  الوعي  درجة 
كأرضية  الحكومة  لرئيس  استفسار  جلسة 
العامة  الحياة  في  الثقافة  لعرض  سؤال 
شعار  رفع  على  سنة   45 المغربية،  بعد 
»الثقافة رافعة التنمية الشاملة«  في موسم 
أصيلة الثقافي الدولي،  من طرف الوزير العالم 
األستاذ محمد بن عيسى، نفس هذا الشعار 
المتحدة،  ضمن  األمم  منظمة  اعتمدته 
أهداف التنمية المستدامة ، في العام 2015..

عزيز كنوني 

»موسم الهجرة للثقافة«
اأخنو�ش : اهتمام احلكومة والربملان بالثقافة

 »لي�ش ترفًا فكريًا«

في زيارة ميدانية قام بها لمدينة طنجة، صبيحة األربعاء 02 فبراير الجاري، اطلع ورير العدل 
عبد اللطيف وهبي، على أوضاع مختلف المرافق الواقعة بمحاكم المدينة، األمر يتعلق بمحاكم 

االستئناف، االبتدائية والتجارية.
 هذه الزيارة عرفت حضوركل من محمد مهيدية، والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، 
األول لمحكمة  الرئيـس  أنجرة، بوشعيب محــب،  الفحص  المرزوقي، عامل عمالة  الخالق  عبد 
االستئناف بطنجة، محمد زواكي، الوكيل العام بها، محمد واكريم، رئيس المحكمة االبتدائية 
بطنجة، مراد التادي، وكيل الملك بها، عبد اللطيف الهدان، رئيس المحكمة التجارية بطنجة، 

غزالن بلبول، وكيلة الملك بها.
وتزامنت زيارة وزير العدل لمدينة طنجة مع التهييء لمشروع بناء وتجهيز محكمة االستئناف 
الجديدة بالمدينة، حيث تكفل والي جهة الشمال بإيجاد وعائها العقاري وكذا إعادة تهيئة وترميم 
المحكمة االبتدائية القديمة بطنجة من أجل نقل المحكمة التجارية للمدينة ذاتها، وتفويت 
فضاء المحكمة التجارية الحالي الموجود بحدائق مقر المندوبية التاريخي إلى وزارة الداخلية في 
شخص محمد مهيدية، والي جهة الشمال من أجل استغالله، بهدف إقامة مشاريع مدرة للدخل،  

الشك أنها ستعود بالنفع اقتصاديا وتجاريا على مدينة طنجة وسكانها.

وزيرالعدل عبد اللطيف وهبي 
يتفقد مرافق محاكم طنجة

ت : حم�دة

الجمع العام العادي للزوارق الشراعية...

ت : حم�دة

وداعًا الك�ل�نيل ح�شني ال�شرادي .. 
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

كان بودي أن أغض الطرف عن هذه الزوبعة 
الناس، فانشغلوا بها انشغاال  التي صارت حديث 
مفرطا غير مبارك فيه، مؤجلين النظر في القضايا 
القلب  في  وتزرع  المضاجع،  تقض  التي  المؤرقة 
المواجع، لعلنا في الخوض في خضمها نجد مخرجا 
ويضمن  واستقرارنا،  أمننا  يهدد  قد  مما  ينجينا 
مستقبل  على  واطمئنانا  كريما،  عيشا  للمواطن 
أبنائه الذي صار ينذرنا بالكثير من اإلكراهات في 
والتشغيل،  العمومية  والصحة  التعليم  قطاعات 
بعد أن أكد هذا الشعب الودود قدرته على تحمل 
مخلفات الكوفيد التي أحدثت شلال يكاد يكون تاما 

في مجاالت إنتاجية حيوية.
والزوبعة التي أعنيها في هذا الزائد الناقص، 
أمام  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  انتكاسة  هي 
إفريقيا  كأس  منافسات  ضمن  المصري  نظيره 
لألمم، والتي كان علينا أن نتقبلها بروح رياضية، 
»الريح«  ب  محشوة  بكرة  يتعلق  األمر  دام  ما 
تتقاذفها األرجل، وتتناطح في سبيل الوصول إليها 
األشقاء  نهنيء  أن  بنا  األجدر  كان  بل  الرؤوس.. 
في  المتحكم  المحكم  إنجازهم  على  المصريين 
تطبيق خطة المدرب، والروح القتالية التي خاض 
خاضوا  كما  المقابلة،  هذه  الدنيا«  »أم  أبناء  بها 
الكاميروني،  المنتخب  مع  العسيرة  المواجة  بها 
مما جعلهم يتأهلون لمباراة النهاية ضد المنتخب 

السنغالي.
تنفعنا  قد  الكروية،  »االنتكاسة«  هذه  إن 
التي  االختــالالت  من  الكثير  في  بجديــة  للنظر 
أصنافه،  بمختلف  عندنا  الرياضة  قطاع  يعرفها 
وليست كرة القدم وحدها، رغم أنها تحظى بدعم 
نتائج  حققت  أخرى  رياضات  مع  مقارنة  خيالي، 
عالمية، جعلت العلم الوطني يرفرف خفاقا لسنوات 
نرفع  وجعلتنا  دولية،  رياضية  محافل  في  طويلة 
رؤوسنا اعتزازا باالنتماء لهذا الربع الطيب المبارك.

لرياضاتنا  يمكن  ال  المتواضع،  وفي تصوري 
قد  التي  المرجوة  النتائج  وتحقق  تنتعش  أن 
المغاربة  وبيوت  قلوب  في  والفرح  البهجة  تزرع 
في  وحاسمة  مستعجلة  نظر  بإعادة  إال  البسطاء، 
استفحلت  التي  واالختالالت  التجاوزات  من  جملة 
األورام  واستئصال  عندنا،  الرياضي  الجسم  في 
الخبيثة المهددة لسالمة كيانه، وهي اختالالت لم 
المرضي  العناد  اللهم ذلك  أحد،  تعد تخفى على 
على  تعودوا  الذين  أوالئك  به  يتسلح  الذي 
الهزائم  حصدنا  كلما  بالغربال  الشمس  حجب 
وكراسيهم،  مناصبهم  في  ليظلوا  واالنتكاسات، 
الحائط كل  بقلة حياء، ضاربين عرض  يتبجحون 

انتقاد يروم اصالح فساد أو تقويم  اعوجاج.
كل  على  القارية  الكروية  االنتكاسة  وهذه 
من  لنعود  عابرة،  غيمة  مثل  تمر  سوف  حال، 
يقف  التي  األخرى،  المصيرية  هزائمنا  إلى  جديد 
قرارات  اتخاذ  في  مترددين  المسؤولون  أمامها 
ونتصدى  واستقرارنا،  أمننا  بها  نضمن  حاسمة، 
أنعم  بما  المتربصة  الخارجية  التحديات  بها لكل 
اهلل من خيرات على هذه األرض الطيبة المباركة،  
الحيوية  القطاعات  داخلية تشمل كل  بإصالحات 
من  األدنى  الحد  المواطن  بها  يضمن  التي 
عيش كريم في مجال التعليم والصحة العمومية 

والتشغيل، وما ذلك على همة الرجال بعزيز.

لنن�شغل بهزائمنا الأخرى..!!

عليه  وفرضت  وأسراره،  واقتحمت عليه فضاءاته  للبرلمــان  »العاليــة«  الثقافــة األبــواب  حطمــت  وأخيرا، 
أراد أن »يغمــق« على  الحركي الذي  النائب  لغة وأسلوبا من نوع جديد لم يعتدهما من قبل، بعيــدا عن لغة 
»زمالئه« وعلى الحكومة، فالتقط من قديم العربية كلمات »جشــة، عشة، هشة، بشة، كشـة«،  بدون ربط في 

المعنى ولو أنها من القول العربي السليم.

تخليدا للعرف، تم بداية هذا األسبوع افتتاح السنة القضائية 
الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف بطنجة، وقد شكل 
مناسبة لتقديم تقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية 
وكذا لعرض األهداف االستراتيجية والمشاريع المستقبلية لكل 
الجودة  تحقيق  أجل  من  العامة  والنيابة  المحكمة  رئاسة  من 

والنجاعة القضائية المطلوبتين.
محب،  بوشعيب  قــدم  حيــث  المحكمة،  رئاسة  من  وبداية 
مستهـــال  المؤشرات،  أبرز  االستئنــاف  لمحكمة  األول  الرئيس 
سنة  خالل  االستئناف  بمحكمة  الرائجة  الملفــات  عدد  بتقديم 
2021 الذي بلغ 9475 ملفا، حيث تم البت في 4052 من بينها، 
شخصا،   356 و  ألفا   11 إلى  وصل  المعتقلين  عدد  أن  مضيفا 
والعرائش  وأصيلة  لطنجة  االبتدائية  المحاكم  أما على مستوى 
عدد  فبلغ  لطنجة،  القضائية  للدائرة  التابعة  الكبير،  والقصر 
بينها،  3587 من  في  البــت  تم  ملفــا،   9840 الرائجة  ملفاتها 

ووصل عدد المعتقلين على ذمتها إلى 10 آالف و 887 شخصا:
)البقية ص 3(

»موسم الهجرة للثقافة«

اأخنو�ش :  اهتمام احلكومة والربملان بالثقافة
 »لي�ش ترفًا فكريًا«

البـرملــان و�شــ�ؤال الثقـافــة

)البقية ص2(

اختتام ال�شنة 
الق�شائية

انخفا�س معدل اجلرمية وتدين ن�شبة 
العتقال الحتياطي اإلى %32..

ت : حم�دة


