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Conseil de Sécurité
Une étape décisive dans le conflit 

artificiel du Sahara Marocain

La station Métragaz 
située à tahaddart 
à tanger, qui reliait 

l’Espagne via le détroit 
de Gibraltar, aux puits 
de gaz de Hassi R’Mel en 
algérie, a cessé de fonc-
tionner, dimanche 31 oc-
tobre 2021 à minuit, suite 
à la décision unilatérale du régime d’alger qui comptait apporter ainsi une gêne 
considérable dans les besoins énergétiques du Maroc.

Or, dans un communiqué conjoint, l’Office national des hydrocarbures et des 
mines (ONHYM) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) 
ont indiqué que la décision des autorités algériennes n’aura, dans l’immédiat, 
qu’un impact insignifiant sur la performance du système électrique national 
car, en prévision du comportement algérien, les dispositions nécessaires ont 
été prises pour assurer la continuité de l’alimentation du Royaume en électri-
cité.

En outre, d’autres options sont en cours d’étude pour des alternatives du-
rables, à moyen et long termes. Lire en page 6

Les aventuriers du polisario et leur marraine l'Algérie ne se sont jamais autant sentis dans l'embarras et la déroute, que depuis la publication, vendredi 
29 octobre dernier, par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au terme de sa dernière réunion, de la résolution n°2606 votée à l'écrasante majorité, 
par 13 membres et deux abstentions de la Russie et de la Tunisie, deux positions sur lesquelles nous reviendrons plus loin. 

Fermeture de Métragaz : 
sans grands effets sur les besoins 

du Maroc

Des mentalités dépassées
Un triste scénario sur mesure, basé sur un tissu de mensonges, était fin 

prêt pour être servi par le régime d’alger, au peuple algérien frère, le 
jour de la commémoration de sa Fête Nationale, le 1er Novembre... ceci en 
prévision d’une nouvelle confrontation tant convoitée avec le voisin maro-
cain... pour le seul désir d’assouvir une vengeance !

Se venger de qui ? de quoi ? Pourquoi ?
Une manière inconsciente de faire le malheur des peuples et de conforter 

l’intérêt des marchands d’armes qui, eux, par contre ne se font pas de guerre 
armée pour se détruire, mais des guerres économiques et scientifiques pour 
se construire !!!     

Le régime algérien veut se venger 
de qui ? de quoi ? Pourquoi ? 
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À partir de 2022, cinq nouvelles liaisons maritimes de 
passagers seront mises en service, a rapporté la com-
pagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV).

Il s’agit de liaisons par ferry entre Barcelone (Es-
pagne) et tanger et Nador, entre Sète (France) et tan-
ger et Nador et entre Gênes (Italie) et tanger.

La compagnie italienne déploiera cinq ferries pour 
assurer les liaisons deux ou trois fois par semaine.

Au cours des deux dernières années, les voyageurs 
en voiture ont été contraints de prendre le ferry depuis 
la France ou l’Italie pour la traversée vers le Maroc.

Le Maroc avait exclu les ports espagnols de la cam-
pagne annuelle Marhaba 2020 et 2021 pour les va-
cances d’été.

Le Conseil provincial d’al Hoceima a tenu, mardi, 
une session extraordinaire, consacrée à l’exa-

men et l’adoption de son projet de règlement intérieur.
Les travaux de cette session ont été tenus sous la 

présidence du président du Conseil provincial, Ismail 
Rais, en présence du secrétaire général de la province 
d’al Hoceima, Mohamed Badraoui.

Le projet de règlement intérieur du Conseil de la 
province d’al Hoceima a été adopté à l’unanimité ab-
solue.

Le règlement intérieur adopté comprend des dis-
positions générales et d’autres relatives, notamment 
aux réunions du Conseil provincial et à sa gestion, 
ainsi qu’à la constitution de ses commissions et de 
l’Instance de l’équité, de l’égalité des chances et de 
l’approche genre.

Ismail Rais, du Rassemblement national des indé-
pendants (RNI), avait été élu à l’unanimité, président 
du Conseil provincial d’al Hoceima.

Ismail Ettakhchi de l’Union constitutionnelle (UC), 
Mohamed aarbiti du Parti de l’Istiqlal (PI) et Salwa 
Benhadi du Mouvement populaire (MP), avaient éga-
lement été élus respectivement premier, deuxième et 
troisième vice-présidents.

Par ailleurs, Redouane El Hassouni du MP a été choi-
si pour le poste de secrétaire du conseil, avec Hafida 
Benmassoud du RNI en tant que secrétaire-adjoint.

Forte ambition que celle affi-
chée par les responsables du 
Centre régional d’investisse-

ment de tanger-tétouan-al Hoceï-
ma (CRITTA) qui affirment plancher 
sur une stratégie visant à position-
ner la région Nord du Royaume en 
tant que plateforme de premier plan 
pour le commerce international... « à 
l’instar des modèles réussis comme 
Dubaï, Hong kong, Rotterdam, Dji-
bouti ou Singapou ! », annonce-t-on 

La stratégie de ce gigantesque 
chantier reposerait, selon eux, sur 
une banque de projets d’investisse-
ments qui seraient déjà dans le pipe 
du centre, au même que celui du re-
crutement d’un expert en la matière.

Le CRI tta table sur les nom-
breux atouts de la région, sur 
les spécificités locales et sur les 

Le renforcement des relations 
de coopération et la conclu-

sion d’accords de partenariat et de 
jumelage entre la ville de tétouan et 
des villes cubaines ont été au centre 
d’une réunion de travail, tenue mardi, 
entre le président de la commune 
de tétouan, Mustapha El Bakkouri, 
et l’ambassadeur de la République 
de Cuba au Maroc, Javier Domokos 
Ruiz.

Cette réunion, tenue au siège de 
la commune de tétouan, a été l’oc-
casion pour les deux parties d’affir-
mer leur volonté de développer et de 
renforcer les relations économiques, 
commerciales, culturelles, sportives 
et touristiques entre les villes des 
deux pays, et de les hisser à des pers-
pectives plus larges.

S’exprimant à cette occasion, El 
Bakkouri a indiqué que la commune 
de tétouan s’emploie à assurer da-
vantage d’ouverture et à développer 
les potentialités prometteuses et 
les nouvelles opportunités offertes, 
grâce au développement des rela-
tions entre les deux pays, précisant 
que les communes marocaines et les 
villes cubaines peuvent contribuer 
à faire connaître la culture des deux 
pays et à approfondir la coopération 
dans divers domaines, en plus du 
partage d’expertises et du renforce-
ment des échanges.

Pour sa part, Domokos Ruiz a sou-

potentialités territoriales qui, an-
noncent les responsables du CRI, 
lui permettent d’ambitionner de se 
positionner en tant que plateforme 
régionale du commerce internatio-
nal à l’instar d’autres régions au 

niveau mondial », confirme-t-on. 
Concrètement, rien n’est encore 

annoncé, mais nous ne manque-
rons pas de revenir sur la question 
dès que les choses commenceront 
à se mettre en place sur le terrain.

ligné la volonté de son pays de sou-
tenir les relations d’amitié et de ren-
forcer les liens de coopération avec 
le Maroc dans des domaines d’intérêt 
commun, affirmant que le gouverne-
ment cubain accorde actuellement 
de l’importance au renforcement des 
relations Sud-Sud, et en particulier 
au développement des relations de 
coopération avec le Royaume dans 
les domaines économique, social et 
politique, en plus de consolider la 
coopération culturelle, académique, 
scientifique et technique.

Le diplomate cubain a également 
évoqué l’importance d’ouvrir les ca-
naux de communication entre les 
collectivités territoriales marocaines, 
à commencer par la commune de 
tétouan, et les mairies des villes cu-
baines, afin de conclure des accords 

de jumelage et de partenariat, mettant 
en avant l’ouverture de son pays à 
tous les domaines de coopération, en 
vue de partager les expériences des 
deux parties dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation, de la culture, du 
sport, du tourisme, de l’économie et 
du commerce.

L’ambassadeur de la République 
de Cuba au Maroc avait tenu, mardi 
plus tôt dans la journée, une réunion 
de travail avec le président de l’Uni-
versité abdelmalek Essaâdi (UaE) 
de tétouan, Bouchta El Moumni, et 
le doyen de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines (FLSH) de 
tétouan, Mustapha El Ghachi, consa-
crée à l’examen des moyens de ren-
forcer les relations académiques et la 
recherche scientifique entre l’UAE et 
ses homologues cubaines.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Forte ambition du CRI

Renforcement de la coopération entre 
Tétouan et des villes cubaines

Transport maritime 
Cinq nouvelles lignes passagers 

vont relier Tanger et Nador 
à l'Espagne, la France et l'Italie

Al Hoceima :
 Le conseil provincial adopte son 

projet de règlement intérieur 
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Les aventuriers du polisario et leur marraine 
l’algérie ne se sont jamais autant sentis 

dans l’embarras et la déroute, que depuis la publication, 
vendredi 29 octobre dernier, par le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, au terme de sa dernière réunion, de 
la résolution n°2606 votée à l’écrasante majorité, par 13 
membres et deux abstentions de la Russie et de la tu-
nisie, deux positions sur lesquelles nous reviendrons 
plus loin. 

Cette nouvelle résolution qui a mis le voisin de l’Est 
au pied du mur et semé la débâcle au sein du polisario, 
entérine le processus politique comme unique solution 
au conflit artificiel du Sahara Marocain, enterrant ainsi 
définitivement tout autre processus prôné par les 
ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc.

En fait, les résultats de ce vote à la majorité ab-
solue des membres du Conseil, qui sont en tous 
points conformes aux trois dernières résolutions 
sur le Sahara (2018, 2019 et 2020), enterre la di-
vision de la communauté internationale, brandie 
par alger qui se trouve aujourd’hui avec son pro-
tégé, face à une communauté internationale sou-
dée autour de la légalité, ne faisant plus aucune 
allusion ni aucune mention à un quelconque réfé-
rendum d’autodétermination, irréalisable dans les 
faits et définitivement oublié par la majorité des 
nations du monde étant convaincues de l’esprit 
de réalisme, de compromis et de pragmatisme qui pré-
vaut désormais comme unique voie à une solution au 
conflit du Sahara.

Croyant pouvoir influencer les membres du Conseil 
de Sécurité, l’algérie a distribué, une semaine avant le 
vote de la résolution 2606, une note aux membres du 
Conseil de sécurité, y affirmant qu’elle n’allait pas parti-
ciper aux tables rondes sur le Sahara et que sa décision 
était «irréversible».

Or, le chantage et les gesticulations du régime algé-
rien sont insignifiants pour la Communauté internatio-
nale. La preuve, c’est que dans la résolution 2606, le 
Conseil de sécurité exhorte, bon gré, mal gré, l’algérie 
à participer au processus politique, matérialisé par les 
tables rondes. Cela signifie donc, en toute clarté, que la 
junte d’alger s’est mise dans une très mauvaise pos-
ture, en proclamant, de façon péremptoire, son refus 
de s’asseoir avec le Maroc, le polisario et la Mauritanie 
autour d’une table.

D’ailleurs, la première action concrète du nouvel en-
voyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan 

Le Centre régional d’investissement de 
tanger-tétouan-al Hoceïma (CRItta) 

a organisé sa deuxième Caravane de l’entrepre-
neuriat portant sur la promotion des mesures 
d’accompagnement et des incitations offertes 
par l’État aux porteurs de projets, des auto-en-
trepreneurs et des tPME/PME.

S’inscrivant dans la série d’actions du Centre, 
visant à promouvoir l’entrepreneuriat dans la 
région, à travers des services d’accompagne-
ment de proximité adaptés aux spécificités des 
territoires, cette caravane était organisée en 
partenariat avec Maroc PME, l’agence nationale 
de promotion de l’Emploi et des compétences 
(anapec), la Caisse centrale de garantie et la 
section Nord de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc. Elle a effectué 7 escales 
dans différentes préfectures et provinces rele-

résolution au sujet du recensement des réfugiés rete-
nus dans les camps de tindouf, une formalité à laquelle 
l’algérie et le polisario se sont toujours opposés, an-
nonçant des chiffres fantaisistes et hypertrophiés.

Pour revenir aux deux pays membres du Conseil de 
Sécurité qui se sont abstenus du vote sur la résolution 
2606, il y a d’abord la Russie qui a bloqué le projet de 
ladite résolution rédigée par Washington, en charge du 
dossier aux Nations unies.

a l’origine, le texte devait être adopté, mercredi 27 
octobre 2021. Ce vote n’a eu lieu que le vendredi 29 
octobre, sans aucun changement à la teneur de la Ré-
solution onusienne, alors que le mandat de la Minurso 

expirait deux jours plus tard.
apparemment, Moscou n’est « pas satisfaite 

des paragraphes relatifs au processus politique 
» et appuie le refus de l’algérie de reprendre les 
tables rondes.

Evidemment, la position de Moscou ne pouvait 
se faire autrement, l’algérie comptant parmi ses 
principaux clients en matière d’armement.

a noter, cependant, que l’abstention de vote de 
la Russie ne peut être considérée comme une po-
sition contre le Maroc car, si Moscou avait voulu 
répondre aux désirs des algériens , elle aurait dû, 
non seulement boycotter la résolution 2606, mais 
voter contre et utiliser, en plus, son droit de véto. 
Chose qui n’a pas été faite. Selon des experts, Il 

s’agirait seulement d’un exercice habituel dans la diplo-
matie russe vis-à-vis des Etats-Unis qui ont rédigé la 
Résolution..

Quant à la tunisie, elle se trouve actuellement dans 
une position embarrassante parce qu’elle est membre 
non-permanent du Conseil de sécurité. C’est une mis-
sion passagère. Mais le pays a une frontière directe 
avec l’algérie dont l’appareil militaire peut se montrer 
menaçant pour la Tunisie si ce pays prenait une posi-
tion contre ses intérêts. C’est déjà arrivé avec la Mauri-
tanie à l’époque de Mokhtar Ould Daddah.

Le souci de la tunisie est de s’efforcer de garder 
une neutralité, quoiqu’en apparence, dans le conflit 
algéro-Marocain, avec, malgré elle, un semblant de 
penchant pour l’algérie agressive, menaçante et ven-
geresse, le Maroc étant de nature pacifique.

En somme, aussi bien la Russie que la tunisie se 
voyaient contraints de contenter l’Algérie, l’une par in-
térêt et l’autre par contrainte, sans plus. Cela n’a rien 
changé à la situation et aux objectifs planifiés par la 
Communauté internationale. 

vant de la région de tanger-tétouan-al Hoceïma. 
Les animateurs de la Caravane ont ainsi pu 

rencontrer quelque 300 jeunes porteurs de pro-
jets et entrepreneurs effectifs, qui ont exprimé 
leurs besoins et pris connaissance des méca-
nismes d’appui financier et des mesures d’ac-
compagnement accordés par Maroc-PME aux 
tPME, en vue de renforcer leur compétitivité sur 
le marché, notamment à travers les programmes 
“Nawat”, “tatwir”, “Istitmar” et “Mowakaba”.

 L’ anapec a, pour sa part, développé ses mé-
canismes d’accompagnement des entreprises 
dans le cadre des programmes «Idmaj», «tah-
fiz» et «Taehil» pour l’amélioration de l’employa-
bilité, l’insertion des jeunes et la participation 
aux charges salariales de l’employeur pendant 
les deux premières années de vie de l’entre-
prise, entre autres avantages spécifiques. 

de Mistura, consistera à appliquer les recommanda-
tions du Conseil de sécurité en relançant le processus 
politique consubstantiel aux tables rondes auxquelles 
doit participer l’algérie. On se demande comment 
alger peut échapper à cette obligation qui la tétanise au 
point qu’alger a perdu toute notion des convenances 
diplomatiques, allant jusqu’à menacer la Communauté 
internationale, se mettant ainsi dans une situation ri-
sible aux yeux du monde.

En effet, les feux des projecteurs sont, aujourd’hui, 
plus que jamais, braqués sur le voisin de l’Est qui s’est 
placé dans une situation embarrassante du fait que, 
s’il persiste dans son refus de participer au processus 

onusien, il sera considéré comme la partie bloquante 
de toute solution au conflit du Sahara qui se fera, pro-
bablement, sans lui ; et s’il reconsidère sa position, ce 
sera là une énième humiliation pour ce régime qui ac-
cumule les revers et les manquements à ses engage-
ments, ne sachant plus sur quel pied danser. Le proche 
avenir nous dira si le régime voisin finira par retrouver 
la raison ou continuera inconsciemment à miner son 
propre pays et déstabiliser toute la région par une agi-
tation farfelue, des comportements de névrosés, des 
propos excessifs, des sorties extravagantes, des bra-
vades et menaces ciblant jusqu’à la communauté inter-
nationale. Le régime algérien n’a plus de frein et semble 
avoir perdu toute notion de discipline, voulant imposer 
ses propres lois au monde. 

Concernant le Maroc, le Royaume considère la te-
neur de la résolution 2606 adoptée par le Conseil de 
sécurité, comme largement juste, logique, impartiale et 
satisfaisante pour toutes les parties, sauf que certains 
points déplaisent au régime algérien, comme celui de 
la demande expressément formulée par le texte de la 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Conseil de Sécurité 
Une étape décisive dans le conflit artificiel 

du Sahara Marocain

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma :

Deuxième Caravane de l’entrepreneuriat 
au profit des TPME/PME
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Rubrique   
Culturelle

Le récit de ce jeune écrivain sénégalais de 31 ans né à 
Dakar a séduit les jurés de tous les prix prestigieux 

(académie, Goncourt, Renaudot). 
Mais qu’y a-t-il donc dans ce récit qui provoque une telle 

unanimité ? D’abord une histoire, accrocheuse en diable. Ce 
roman est construit sur une succession de récits enchâssés, 
s’appuyant sur divers formats de narration (journal intime, 
articles de presse, mail…), se déroulant à diverses périodes 
historiques (Première Guerre Mondiale, années 1930, Oc-
cupation, période actuelle…) et dans plusieurs villes (Paris, 
Buenos aires, amsterdam, Dakar). Et pourtant, petit miracle : 
le lecteur ne s’y perd jamais.

Écrit dans une langue magnifique, intelligente et sans com-
plexe, « La plus secrète mémoire des hommes » dépoussière 
avec brio cette rentrée littéraire.

Bonne lecture !
Résumé : En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain 

sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 
: Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son au-
teur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le 
scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane 
s’engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Eli-
mane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colo-
nialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par 
l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ? 

Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, 
Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs 
africains : tous s’observent, discutent, boivent, font beau-
coup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la création 
à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux femmes : la 
sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojour-
naliste Aïda… 

D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des 
hommes est un roman étourdissant, dominé par l’exigence 
du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par le désir de dé-
passer la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il 
est surtout un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir 
intemporel.

@ par Meryem Cherradi

Le Goncourt 2021 
décerné à

 « La Plus secrète 
mémoire des hommes » 

de Mohamed Mbougar Sarr

Légende vivante de la chanson arabe, le 
célèbre chanteur syrien, Sabah Fakhri, 

icône de la chanson aleppine et célèbre 
dans tout le monde arabe, est décédé, mardi 
2 novembre 2021, à Damas, à l’âge de 88 ans.

« Son cœur a cessé de battre. Il nous a 
quittés », a annoncé anas 
Fakhri, son fils, ajoutant 
toutefois que « son père 
était une légende d’alep 
et de la Syrie, et que les 
légendes ne meurent pas ».

Né à alep, ville située au 
Nord-Ouest du pays, ber-

La pièce théâtrale « Cânti-
co Negro » a remporté, 

samedi dernier, le grand prix de 
la 14è édition du Festival interna-
tional du théâtre universitaire de 
tanger (FItUt).

La pièce théâtrale « Cântico 
Negro », de la troupe de l’univer-
sité de Beira Interior (Portugal) a 
remporté le grand prix de cette 
édition du FItUt, placée sous 
le Haut Patronage de SM le Roi 
Mohammed VI.

Par ailleurs, la pièce de théâtre 
« Salib Sifer » (moins zéro), de 
la troupe de la Faculté de com-
merce de l’Université ain Shams 
au Caire (Egypte), a décroché 
quatre prix lors de cette édition 
du festival.

Il s’agit du prix de la meil-
leure interprétation féminine, 
remporté par Laila khalf ab-
delaal, le prix de la meilleure 
interprétation masculine, remis 
à khalid Islam, le prix de l’écri-
ture théâtre et le prix des droits 
de l’Homme.

Les prix de la synergie de 

L’association Médina pour le 
développement et la culture 

a annoncé la tenue, du 26 au 28 
novembre, de la 9ème édition du 
Festival international de poésie 
de tanger.

Cette édition, organisée sous 
le thème « Dans la beauté de la 
poésie se rencontrent les deux 
rives », porte le nom du poète 
espagnol Luis García Montero, et 
prévoit de décerner le grand prix 
des jeunes poètes, a indiqué l’as-
sociation dans un communiqué.

Cette compétition intervient 
dans le sillage des travaux de la 
9ème édition du Festival inter-
national de poésie de tanger, a 
précisé la même source, notant 

ceau de la chanson en Syrie, Sabah Fakhri a 
interprété de sa voix puissante les chants 
traditionnels, notamment les « mouwachahat 
andalous » et les « qudud aleppins ».

Chanteur infatigable, il était capable de 
tenir en haleine son auditoire 

pendant des heures en répétant 
inlassablement les couplets de 

poèmes arabes classiques ou 
contemporains. En 1968, il 
avait battu un record en chan-

tant pendant dix heures d’affi-
lée lors d’une tournée à Caracas.

groupe et de la scénographie 
dans la catégorie costumes ont 
été remportés par la pièce de 
théâtre « Pfliper Forever » de la 
troupe « Vu Physical theater » de 
l’Université de Vilnius (Lituanie), 
tandis que le prix de la réalisa-
tion a été, aussi,  décerné à la 
pièce « Cântico Negro ».

S’agissant des pièces de 
théâtre filmées, qui étaient en 
lice pour la compétition offi-
cielle du festival à distance, la 
pièce « the last Flowers » de la 
troupe de l’académie théâtrale 

que les lauréats des quatre caté-
gories seront annoncés le 20 no-
vembre, après décision du jury, 
lors de la conférence de presse 
dédiée à la présentation du pro-
gramme du festival.

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans 

de Rome Sofia Amendolea (Ita-
lie) a remporté le prix de l’ex-
périmentation théâtrale, tandis 
que la pièce « A madman’s diary 
», de la troupe de l’académie de 
théâtre de Shanghai (Chine) a 
décroché le prix du jury.

Rappelons que cette édition 
du FItUt a connu la participa-
tion de troupes théâtrales ve-
nues de plusieurs pays, dont la 
Jordanie, la Palestine, le koweït, 
l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Ita-
lie, le Portugal, la Chine, la Bel-
gique, la Lituanie et le Maroc.

souhaitant participer à la com-
pétition, doivent envoyer deux 
poèmes qu’ils ont écrit dans 
l’une des catégories susmen-
tionnées, et qu’ils n’ont jamais 
soumis pour d’autres compéti-
tions.

Décès de 
Sabah Fakhri 

Tombée de rideau sur la 
14ème édition du FITUT

Le palmarès

Flambée des prix : 
le gouvernement 

rassure !
À l’issue du Conseil de gouvernement de jeudi, l’exécutif a 

rassuré les Marocains quant à la préservation de leur pouvoir 
d'achat.

Plusieurs mesures ont été prises pour préserver le pouvoir 
d’achat des Marocains dans cette conjoncture difficile, annonce-
t-on, ajoutant qu’il sera veillé à la stabilité des prix de l’électricité 
après la fermeture  du gazoduc Maghreb-Europe, et aux prix des  
produits de première nécessité subventionnés qui ne seront pas 
augmentés en 2022.

«Les subventions permettront d’éviter toute hausse du prix du 
gaz butane, de la farine subventionnée ou du sucre», rassure-t-on.

9ème Festival international 
de poésie 

Tanger, du 26 au 28 novembre
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Arts & culture

Bachir Demnati
Avant-gardisme et renaissance

Parti de base de réflexion solides telles 
cette conception de plate-forme de 

l’ensemble à laquelle s’ajoute une certaine 
énergie des couleurs laquelle reflète l’état 
d’âme du plasticien, une sensation esthé-
tique qui très souvent échappent au prati-
cien quand il est à l’ œuvre, Bachir DEMNatI 
est tout aussi attentif à la lumière, plutôt à 
la luminosité créée par une certaine dyna-
mique et un arrangement subtile des com-
posantes lequel couronne les éléments 
constitutifs et logiques de sorte à conférer 
logique et équilibre à l’ensemble de l’œuvre. 

Voilà pourquoi Bachir DEMNatI se révèle l’un des derniers survivants d’une gé-
nération d’artistes d’avant-garde ayant échelonné sciemment leur parcours et l’en-
semble de l’œuvre amassé déjà durant plus d’un demi-siècle de labeur en atelier.

Désormais, on a affaire à une production artistique étalée, tenez-vous bien, sur 
soixante-deux ans de création plastique, repartie sur quatre périodes :

 - Une période Rose sur dix ans, depuis 1959 laquelle englobe des esquisses et 
essais sur divers matériaux ; 

- Une période de Rouge depuis 1970 comportant notamment des formes géo-
métriques plutôt abstraites sur panneaux en bois laqué et plus tard sur plexiglas ; 

- Une période bleue depuis 1977 axée sur des études et compositions d’acry-
lique sur toile, de perfection du plexiglas et une certaine reprise d’œuvres an-
ciennes, pour une grand part détériorées ou jamais exposées ; et enfin 

- Une période Or depuis 2014 à nos jours, englobant des plexiglas et reliefs, des 
expressions de synthèse avec fusion de collages, laqués et plexiglas, des projets 
de création dont certains en cours ou déjà concrétisés avec feuilles en bronze, 
laiton cuivré, aluminium, inox brossé et maints et maintes autres matériaux et 
techniques dont le créateur se refuse à révéler le secret ; pourvu qu’il en garde 
dans ses malles, pour la postérité, de toute évidence. 

C’est dire que Bachir DEMNatI, l’artiste note tout sur son parcours, même sa 
résurrection de créateur dans sa tour d’ivoire, ignorant délibérément les facilités 
promises du computer, à l’époque des capteurs électrostatiques et de la vidéo-la-
ser. 

Bien plus encore, l’artiste se refuse à se de mêler à quelque art cinétique d’un 
Victor Vasarely, avec ses célébrissimes formes géométriques mises en perspec-
tive. Pas question non plus de se laisser influencer par Joël Stein (mort en 1926) 
un pionnier du laser, lequel fut l’un des tout premiers à avoir manipulé le volume 
en exploitant plexiglas et miroirs.

Bachir DEMNATI croit dur comme fer à son style propre. Quand Ellsworth Kel-
ly, né en 1923, avait élaboré des tableaux hard-edge, ou dur bord, une peinture 
géométrique aux contours nets, avec des bandes de couleurs vives décoratives, 
en réaction, dit-on, à la peinture expressionniste abstraite, notre artiste a conçu 
délibérément, au lieu du dur bord, le coin arrondi. Il suffit de scruter ses tableaux 
avec ces formes variées, circulaires ou en demi-cercles, et ces coins nettement 
arrondis. Une manie du rond que le peintre justifie non sans conviction. 

Le cercle est, pour DEMNatI « une forme qui ne commence nulle part et ne se 
termine nulle part ». C’est pour lui un corps qui se meut dans l’espace de manière 
précise et cohérence. «ainsi s’explique cette rigueur d’une composition visant 
l’accès au cosmos», ou du moins, c’est ce que laisse entendre le peintre lequel 
semble porté à croire que l’artiste est un être qui vit au delà de notre réalité. 

Un souci d’évasion et d’harmonie qui confère à l’œuvre, plutôt qu’une froideur 
avancée, une certaine lumière, voire même quelque émotion rendue absolument 
subjective, avec une spontanéité raisonnée mais sereinement contrôlée. 

à suivre. 

par Ahmed FASSI

APPARITION, 
TANGER, 1972 

Collage sur panneau 
Signé, daté et titré 
au dos 80 x 107 cm 

Collection privée 
Mohamed Melehi

Paru en page de garde du J.Tanger 
N°1550 du 19 Déc. 1970

Chronique d’une création rationnelle

Organisé par l’association « Bi-
dayyat Artcine » et la Faculté des 

Lettres et des Sciences humaines de té-
touan relevant de l’Université abdelmalek 
Essaâdi, avec le soutien du Centre ciné-
matographique marocain, en partenariat 
avec plusieurs organismes marocains et 
étrangers, le «6ème Festival international 
des Ecoles de cinéma» se déroulera à 
tétouan, du 22 au 26 novembre courant, 
avec la participation de 23 concurrents 
qui ont une tradition cinématographique 
et des Ecoles de cinéma de renom dont : 
la Norvège, la France, la tunisie, le Chili, le 
Liban, l’Italie, la Suisse, la Chine, la Rou-
manie, l’Espagne, la Pologne, la Belgique, 
la Grande Bretagne, la Bosnie-Herzégo-
vine, le Danemark, l’afrique du Sud, l’Iran, 
l’allemagne, la Hongrie, la Russie, la Slo-
vaquie, la Corée du Sud et le Maroc.

Sur les 1.862 œuvés cinématogra-
phiques soumises à l’examen du Comité 
de sélection, 34 films ont été retenus pour 
la compétition, dont 13 films de fiction, 13 
documentaires et 8 films d’animation, la 
plupart porteurs de valeurs humanistes 
et universelles comme la tolérance, le res-
pect, la solidarité, la justice, la fraternité 
et l’amour, entre autres grandes valeurs 
humaines.

Ces œuvres recèlent une large varié-
té de sujets traités dans divers champs 
thématiques, notamment l’identité, la mi-
gration, la jeunesse, les crises de l’adoles-
cence, l’enfance, la solitude, la vieillesse 
et l’adversité, autant de thématiques bien 
souvent ancrées dans des réalités locales 
et nationales certes, mais qui interpellent 
l’universel en nous, expliquent les organi-
sateurs de l’événement artistico-culturel.

La 10ème édition du 
Festival internatio-

nal de cinéma et de 
mémoire commune 
(FICMEC) de Nador se 
déroulera du 15 au 21 
novembre 2021, sous 
le thème: «Le cinéma, 
le monde post- Co-
vid-19 et la nouvelle 
essence de la Méditer-
ranée», avec 26 films 
en compétition, en pro-
venance de différents 
horizons, dont 7 longs 
métrages, 6 documen-
taires et 13 courts 
métrages, reflétant un 
monde transformé par la crise sanitaire du 
Coronavirus.

Parmi ces œuvres, on trouvera : «L’ap-
pel du désert» de Pablo Cesar; «La voix 
d’Aïda» de Jasmila Žbanic, «Un Monde» 
de Laura Wandel; «Les femmes du pa-
villon J» de Mohamed Nadif; «Sami» de 
Habib Bavi Sajed; et «Freda» de Gessica 
Geneus, Haiti. 

Côté documentaires, on a program-
mé les œuvres suivantes : «9 jours à 
Raqqa» de Xavier de Lauzanne; «Dear 
Future Children» de Franz Böhm ; ou en-
core «L’école de l’espoir» de Mohamed El 
aboudi. 

Au-delà des compétitions officielles, il 
est prévu une cérémonie pour la remise 
du Prix international «Mémoire pour la 

démocratie et la paix» 
à Najat Vallaud- Belka-
cem, ancienne ministre 
française de l’Educa-
tion nationale, de l’En-
seignement supérieur 
et de la Recherche.

Le Festival propose 
également un master 
class, en présence de 
Carlos Rozado, pré-
sident du Comité du 
cinéma espagnol.

 À l’instar des éditions 
précédentes, on rendra 
hommage à une sélec-
tion de personnalités 
qui se sont distinguées 

dans le domaine de la culture et des droits 
humains, en l’occurrence la réalisatrice et 
productrice Izza Genini, l’actrice afghane 
MaMalalai Zikria et Leila Meziane, prési-
dente de la Fondation Benjelloun-Meziane.

Le Festival célébrera également le grand 
amateur des événements cinématogra-
phiques, le regretté Edgardo Bechara qui 
était directeur du Festival international du 
cinéma arabe et latin. 

L’édition présentera enfin une exposition 
spéciale du cinéma rifain qui sera organi-
sée à la Faculté pluridisciplinaire de Nador, 
et organisera une série de conférences plé-
nières et de tables rondes qui seront mises 
à profit pour rédiger ensemble ce qui a été 
appelé «La Déclaration de Nador: la nou-
velle essence de la Méditerranée»

6ème Festival international 
des Ecoles de cinéma de Tétouan 

10ème édition du 

FICMEC de Nador 
 le cinéma en post-Covid
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La présidence algérienne 
a publié, mercredi 3 

novembre 2021, un communi-
qué sur un supposé bombarde-
ment de camionneurs algériens, 
quelque part dans le désert. 

Selon la « Mouradia », c’est le 
Maroc qui serait derrière cet «as-
sassinat lâche», qui «ne restera 
pas impuni» dira-t-on.

Malgré le démenti officiel ap-
porté, mardi 2 novembre, par 
les autorités militaires mauri-
taniennes quant à cette fausse 
information sur une prétendue 
attaque marocaine contre des ca-
mionneurs algériens en territoire 
mauritanien, c’est la présidence 
algérienne qui persiste et signe. 
Le lendemain, non seulement elle 
fait sienne cette affaire douteuse, 
mais elle n’hésite pas à la dépla-
cer vers la zone tampon du Saha-
ra marocain après que l’état-ma-
jor de l’armée mauritanienne ait, 
dans un communiqué officiel, 
démenti cette prétendue attaque 
sur le sol mauritanien et conseil-
lé aux médias locaux de ne plus 
relayer ce genre d’«informations 
suspectes», devenues très cou-
rantes ces dernières semaines. 

Mais la volonté des autorités 
algériennes d’exploiter cet in-
cident monté de toutes pièces, 
à des fins bellicistes, est mani-
feste. En effet, dans le communi-
qué de la présidence algérienne, 
relayé par l’agence de presse 
officielle algérienne (APS), c’est 
surtout la journée du 1er no-
vembre qui est mise en exergue, 
en vue de galvaniser l’opinion 
publique algérienne, afin de la 
détourner de graves soucis so-
cio-économiques.

«Le 1er novembre 2021, alors 
que le peuple algérien célèbre, 
dans la joie et la sérénité le 67e 
anniversaire du déclenchement 
de la glorieuse Révolution de 

Le peuple marocain célèbre, 
ce samedi,  le 46ème anni-

versaire de l’annonce par feu SM 
Hassan II, de la glorieuse Marche 
verte, un moment fondateur de 
l’Histoire du Maroc contemporain 
qui a suscité un élan patriotique 
inégalé pour le parachèvement de 
l’unité territoriale du Royaume.

Les Marocains des anciennes 
et nouvelles générations commé-
morent chaque année, avec une 
immense fierté, cette date phare 
qui a profondément façonné la vie 
politique au Royaume et a mar-
qué un tournant décisif dans la 
lutte pour la récupération de nos  
provinces du Sud.

C’est le 16 octobre de l’année 
1975 que feu SM Hassan II avait 

rejoignent, en ce glorieux jour du 
1er Novembre, les Martyrs de la 
Libération nationale».

C’aurait été effectivement très 
choquant, voire inhumain, si ce 
n’était un tissu de mensonges 
relevant de la dernière trouvaille 
du régime algérien ciblant le 
Royaume.

En fait, que cherche au juste 
l’algérie ?

a lire entre les lignes de ce 
communiqué de la présidence 
algérienne, il ne fait aucun doute 
que l’algérie cherche un alibi, 
fut-il une fake news, pour embra-
ser la région.

D’ailleurs, le régime algérien 
s’est engagé depuis plusieurs 
mois dans une escalade se tra-
çant comme fin, un conflit armé 
avec le Maroc. Dans toutes ses 

y avait des “liens juridiques d’al-
légeance” entre ce territoire et le 
Royaume du Maroc.

L’appel fut donc lancé et 
350.000 participants, dont 10% 
de femmes, en provenance des 
quatre coins du pays, ont fait 
le déplacement pour rejoindre 
cette marche libératrice qui dé-
montra de la plus éloquente des 
manières de la ferme volonté du 
peuple marocain de récupérer 
son territoire spolié et refléta la 
lucidité politique et la vision sage 
du défunt Souverain.

En ayant permis de hisser, le 
28 février 1976, le drapeau natio-
nal dans le ciel de Laâyoune, la 
Marche verte constitue une ré-
férence en matière de lutte paci-

dernières publication, la revue 
«El Djeich,» porte-voix de l’ar-
mée algérienne, utilise un lan-
gage guerrier contre le Maroc. Le 
chef d’Etat-major, Said Chengri-
ha, qualifie le Maroc d’«ennemi 
traditionnel», sans jamais cesser 
de multiplier les sorties hostiles 
contre le Royaume. Pourquoi? 
Dans une interview télévisée, le 
président tebboune, a menacé, 
le 10 octobre 2021, d’une «guerre 
sans fin» contre le Maroc. Pour-

quoi ?
a ces provocations et ges-

ticulations, le Maroc, n’ayant 
rien à se reprocher vis-à-vis 

de l’algérie dont il considère 
sincèrement le peuple frère; 

oppose calme et sang-froid. 
Jusqu’à l’extrême limite, le 

Royaume ne se laissera pas 
entraîner dans la folle spirale 
voulue par le régime algérien, 
quoique bien préparé pour ripos-
ter sévèrement en cas d’agres-
sion par l’armée algérienne.

Ce dont devraient finalement 
prendre conscience les diri-
geants algériens, c’est que, vain-
queurs ou vaincus, ils sortiront 
perdants d’ une confrontation 
armée, avec le Maroc ou avec 
quiconque d’autre. 

Les témoins des grandes 

fique des Nations et des peuples 
pour le recouvrement de leurs 
droits bafoués.

Depuis lors, le Maroc a placé 
en tête de ses préoccupations le 
développement de cette partie in-
tégrante de son territoire national, 
en la dotant des infrastructures 
de base nécessaires pour rompre 
son isolement et garantir à la po-
pulation locale fraichement libé-
rée du joug colonial espagnole 
les conditions de prospérité, de 
sécurité et de quiétude.

ainsi, les villes des provinces 
du Sud, qui constituent un véri-

guerres nous diront que les deux 
parties, vainqueurs ou vaincues, 
sortiront anéantis pour des an-
nées et leur pays et leur peuple 
sombreront dans la misère 
noire. Chacun sait que seuls 
les marchands d’armes sortent 
gagnants d’une guerre armée 
quelle que soit sa force. 

Il y a bien longtemps que les 
Nations modernes, conduites 
par des dirigeants mûrs, sensés, 
conscients, avertis ,mesurés 
et calculateurs, ne se font plus 
de guerres barbares sur des 
champs de bataille où l’on ne dé-
plore, gagnants ou perdants, que 
morts et dégâts dévastateurs. 

Si la rivalité doit avoir lieu au-
jourd’hui, elle se fait dignement 
sur les scènes constructives 
économiques et scientifiques, à 
travers l’échange et la complé-
mentarité. 

On comprend que l’algérie 
soit embourbée dans une crise 
multiforme. La guerre serait-elle 
la solution à cette crise ?

très chers voisins, commen-
cez d’abord par répondre sin-
cèrement à cette question et 
soupesez vos réactions. 

Vous n’avez plus l’âge, ni les 
raisons des comportements 
légers et enfantins. Oubliez les 
carences de la vengeance et des 
règlements de compte stériles qui 
ne conduisent qu’au désastre.

Soupesez et considérez vos 
gestes à leur juste valeur. Vous, 
votre pays et votre peuple aurez 
tout à gagner en serrant la main 
de vos alliés, de vos frères, de 
vos amis et de vos voisins.

N’insultez pas l’avenir. Construi-
sez les générations. et surtout ne 
plongez pas vos enfants dans le 
cauchemar d’une guerre qui, ré-
pétons-le, ne profite qu’aux mar-
chands d’armes.

a bon entendeur salut !!!

table trait d’union entre le Maroc 
et le reste de l’afrique sur les 
plans géographique, humain et 
économique, se sont mues en 
véritables centres urbains bien 
structurés et en pôles écono-
miques prospères.

Cette dynamique s’est poursui-
vie sous le règne prospère de SM 
le Roi Mohammed VI qui veille à 
la réalisation de grands chantiers 
dans tous les secteurs d’activi-
té pour assurer à la population 
de ces provinces les conditions 
d’une vie digne et pour favoriser 
son développement.

Libération Nationale, trois res-
sortissants algériens ont été 
lâchement assassinés par un 
bombardement barbare de leurs 
camions, alors qu’ils faisaient 
la liaison Nouakchott-Ouargla, 
dans un mouvement naturel 
d’échanges commerciaux entre 
les peuples de la région», in-
dique le communiqué.

Pire, et alors qu’il affirme que 
les autorités algériennes vont 
bientôt ouvrir une enquête, 
le communiqué présidentiel 
affirme déjà, de manière 
évidente, que «plusieurs 
facteurs désignent les 
forces d’occupation maro-
caines au Sahara occidental 
comme ayant commis, avec 
un armement sophistiqué, 
ce lâche assassinat à tra-
vers cette nouvelle manifesta-
tion d’agressivité brutale qui est 
caractéristique d’une politique 
connue d’expansion territoriale 
et de terreur» sic !.

Evidemment, comme d’habitu-
de, ce scénario sur mesure était 
édifié à l’avance et fin prêt pour 
être servi au peuple algérien le 
jour de la commémoration de sa 
fête nationale, lui martelant que 
«les trois victimes innocentes 
de cet acte de terrorisme d’Etat 

annoncé cette grande Marche po-
pulaire qui a abouti à la libération 
des provinces du Sud, après  la 
confirmation par la Cour Interna-
tionale de Justice (CIJ) de La Haye 
de l’existence de liens juridiques 
et d’allégeance entre les Sultans 
du Maroc et les tribus sahraouies.

Cette confirmation répondait à 
une demande formulée, le 13 dé-
cembre 1974, par le Maroc pour 
que l’assemblée Générale des 
Nations Unies puisse saisir la CIJ 
d’une requête concernant son 
avis consultatif sur l’aspect juri-
dique de la situation du Sahara du 
temps de l’occupation espagnole.

Dans son avis du 16 octobre, 
la CIJ a jugé que le Sahara n’a 
jamais été «terra-nullius» et qu’il 

Le régime algérien veut se venger de qui ? 
de quoi ? Pourquoi ? 
Des mentalités dépassées

Un triste scénario sur mesure, basé sur un tissu de mensonges, était fin prêt 
pour être servi par le régime d’alger, au peuple algérien frère, le jour de la commé-
moration de sa Fête Nationale, le 1er Novembre... ceci en prévision d’une nouvelle 
confrontation tant convoitée avec le voisin marocain... pour le seul désir d’assouvir 
une vengeance !

Se venger de qui ? de quoi ? Pourquoi ?
Une manière inconsciente de faire le malheur des peuples et de conforter l’intérêt 

des marchands d’armes qui, eux, par contre ne se font pas de guerre armée pour 
se détruire, mais des guerres économiques et scientifiques pour se construire !!!     

46 ans après, l’esprit de la 
Glorieuse Marche Verte 

est toujours aussi vivace !
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Tétouan 

 Découverte de 2 corps 
humains 

Mercredi 27 octobre dernier, deux corps humains, 
sans vie, ont été découverts, dans le quartier Bar-

rio Malka à tétouan, l’un celui d’une femme du troisième 
âge, habitant seule, et le second, celui d’un homme 
d’une cinquantaine d’années, également demeurant 
seul, chacun dans sa propre maison.

La demeure de la femme aurait été cambriolée. Le 
corps de la victime était en décomposition parce que 
cela faisait plusieurs jours qu’elle avait disparu des re-
gards.

Concernant la seconde découverte, il s’agirait d’un 
homme répondant au nom de khamisi connu dans le 
quartier. Il avait apparemment fait l’objet de violence 
puisque son corps portait des traces de sang. 

Les services sécuritaires qui se sont déplacés sur 
les lieux des deux drames ont fait évacuer les deux dé-
pouilles à la morgue de l’hôpital de Saniat R’mel pour 
autopsie, et ouvert une enquête pour remonter aux ori-
gines de ces deux décès.

uuuuuu 

Nador

Une jeune fille 
met fin à ses jours 

Une jeune fille, succombant probablement à un cha-
grin ou à une crise quelconque, a mis fin à ses 

jours, mardi dernier, en se jetant d’un balcon de l’appar-
tement familial situé au quartier Laarasi à Nador.

La jeune victime qui a été évacuée en urgence à l’hô-
pital, n’a pas tardé à succomber à ses graves blessures. 

Les autorités compétentes se sont déplacées sur le 
lieu du drame pour les besoins de l’enquête.

uuuuuu 

Le responsable d’un parti 
à Tanger poursuivi pour 

fake news

Le coordinateur du parti de la Renaissance et de la 
Vertu à tanger, Youssef Ben aissaoui, a été convo-

qué, dernièrement, par la police judiciaire pour avoir 
diffusé des fake news sur la vaccination, dans lesquels 

ActuAlités

il affirme qu’une fille est décédée juste après avoir été 
vaccinée et appelle à : «interrompre la campagne de 
vaccination des mineurs qui affecte gravement leur 
santé et à poursuivre en justice le gouvernement qui est 
responsable du décès de la jeune fille.

La convocation de la police fait suite à une plainte dé-
posée par le ministère de la Santé l’accusant de semer 
le doute sur la vaccination et de publier des informa-
tions mensongères.

après avoir été entendu pendant huit heures par les 
enquêteurs Ben aissaoui a été poursuivi en état de li-
berté provisoire 

uuuuuu 

Les bananes sont saines

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
alimentaires (ONSSa) a rejeté catégoriquement, le 

contenu des fake news (fausses nouvelles) qui circulent 
autour des bananes commercialisées au Maroc.

«toutes les bananes commercialisées sur les mar-
chés marocains, sont saines » afirme une source de l’ 
ONSSa) rassurant l’opinion publique, suite à une vidéo 
relayée sur les réseaux sociaux prétendant l’importation 
d’une cargaison de bananes impropres à la consomma-
tion en provenance de Somalie contenant des vers qui 
causeraient une intoxication gastrique, et incitant les 
citoyens à s’abstenir de consommer des bananes.

L’ONSSA affirme que le Maroc n’importe pas de ba-
nanes de Somalie, mais, en plus d’une production lo-
cale importante de ce fruit, le Royaume importe les ba-
nanes des îles Canaries et des pays de l’Amérique du 
sud comme l’Equateur, le Costa Rica et la Colombie.

En outre, les divers fruits et légumes importés, y com-
pris les bananes, sont soumis à un contrôle rigoureux 
immédiat par les services de l’ONSSa. Ces fruits et 
légumes sont également accompagnés de certificats 
phytosanitaires délivrés par les autorités compétentes 
du pays d’origine qui atteste qu’ils sont exempts de ma-
ladies ou de parasites.

Cette même vidéo a été largement relayée dans plu-
sieurs pays arabes qui ont, à leur tour, nié cette rumeur, 
laquelle s’inscrit dans le cadre des fake news.

uuuuuu 

 Cri de détresse de jeunes 
orphelins à Tanger 

Le support médiatique le « Site info » rapporte 
que des pensionnaires d’un orphelinat à tanger 

pointent du doigt les conditions déplorables qu’ils 
vivent au quotidien au sein de cet établissement.

Selon le journal, « l’un deux, anas Bensaid, aurait 
déclaré que les pensionnaires sont contraints de vivre 
dans la précarité la plus complète et que certains par-
mi eux ont dû quitter leurs études et survivent dans la 
rue, seul refuge, dans un état de clochardisation »…et 
d’ajouter que les pensionnaires mineurs trouvent de 
grandes difficultés à poursuivre leurs études et n’ont 
pas la latitude de défendre leurs droits, la rue étant la 
seule solution d’échapper à l’amertume de leur quoti-
dien. anas Bensaid aurait également précisé que « les 
pensionnaires de cet orphelinat tangérois subissent 
marginalisation, privation et harcèlement ».

« Par ailleurs, un autre pensionnaire a renchéri en ra-
contant les conditions désastreuses qu’il subit au sein 
de l’établissement de bienfaisance, ne trouvant d’autre 
issue que la rue et la clochardisation » rapporte le jour-
nal, ajoutant que « tous sont unanimes à lancer un appel 
désespéré aux autorités concernées de venir à la res-
cousse et les aider à trouver une vie digne et salvatrice.

uuuuuu 

Trafic de drogue 
à Tanger implication 

d’un agent public

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de tanger, a récemment procédé à l’arresta-

tion de sept individus impliqués dans la possession, la 
consommation et le trafic de drogues. 

Quatre parmi eux, dont deux sœurs et un fonction-
naire de police exerçant à tanger, qui étaient sous l’effet 
de stupéfiants et d’alcool, se trouvaient à bord d’une 
voiture l’gère.

Les trois autres qui ont des antécédents judiciaires, 
étaient en possession de et monnaie locale, provenant 
assurément d’activités illicites. 

Ces mis en cause ont été placés en garde à vue, pour 
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.

uuuuuu 

Deux asphyxies au gaz 
à Tanger

Les corps inertes de deux jeunes gens, la trentaine, 
ont été récemment découverts dans un garage si-

tué dans un quartier populaire à tanger.
Selon les premiers éléments de l’enquête, ces deux 

victimes auraient été asphyxiées par une fuite de gaz 
propane qui les aurait surpris dans leur sommeil à l’in-
térieur du garage dont ils faisaient leur domicile.

Leurs corps ont été évacués à la morgue pour autopsie.
Une enquête est ouverte.

uuuuuu

Port Tanger Med 

Saisie de 7903 comprimés 
psychotropes

Dans la matinée d’hier vendredi 5 novembre, les 
services sécuritaires en service au poste frontière 

du port tanger Med, ont procédé à la saisie de 7903 
comprimés psychotropes, dissimulés dans la cabine 
d’un camion de transport de marchandises arrivé à 
bord d’un bateau de croisière en provenance du port 
espagnol d’algésiras.

Le chauffeur du poids-lourd, un Marocain de 28 ans a 
été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête 
et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

Faits divers



8

Le Journal de Tanger  • N° 4183 • Samedi 06 Novembre 2021

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME8 ECONOMIE SANTÉ JEUX DIVERS SPORTSTOURISME TANGER PRATIQUE

Le Journal de Tanger  •  N° 4183 •  Samedi 06 Novembre 2021

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Il y a bien longtemps, la presse accréditée à Tanger se plaignait du 
manque de communication avec le comité de l’IRT qui ne travaillait 
avec la transparence et beaucoup de choses se passaient à l’insu 

des journalistes .Le même scénario se répétait avec la commission 
provisoire qui prenait les rênes de l’équipe après la démission de 
Abdelhamid Aberchane et de ses proches collaborateurs. Ce matin, 
le premier communiqué officiel signé Mohamed Ahkane arrive à la 
rédaction.  Il fait mention du limogeage de Bernard Casoni et de son staff 
technique pour des raisons non expliquées. Incroyable mais vrai, une 
commission provisoire constituée de 17 membres avec de nombreuses 
commissions prend une décision à l’improviste en se séparant d’un 
entraineur qui a laissé une excellente impression avec son sérieux travail 
à Oujda sur le banc de touche du MCO. Il est certain que la majorité de 
nos amis dits provisoires manque d’expérience dans la gestion d’un 
club surtout dans le domaine technique et personne ne sait avec qui il 
y a eu une concertation. En plus, est-ce que la commission provisoire 
a demandé l’avis des membres adhérents, bien sûr que non selon 
leurs propres déclarations recueillies. A-t-elle consulté le wali qui est 
actuellement le vrai mandataire de l’IRT en l’absence d’un vrai comité 
d’autant plus que la première autorité de la ville a beaucoup fait pour la 
constitution d’un bureau provisoire susceptible de sauver la seule équipe 
de la Botola I de toute la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Limoger un 
entraineur après seulement 8 journées de championnat, est une décision 
irraisonable. Pendant cette brève période, peut-on évaluer le travail 
d’un technicien ayant entrainé l’Olympic de Marseille ? Il est vrai que 
ce limogeage pourrait sans aucun doute avoir des conséquences très 
graves. A l’heure où la trésorerie souffre du manque de recettes (matchs 
à huis clos, crise de la pandémie,  fuite des sponsors, ajournement de la 
subvention du parrain l’ONDA),Mohamed Ahkane et ses  camarades se 
permettent le luxe d’avoir des dépenses supplémentaires :compensation 
du staff technique pour résiliation du contrat environ 180 millions de 
centimes, engagement d’un autre entraineur avec sa prime de signature. 
Comme les supporters l’ont toujours dit, l’IRT est un pauvre qui mène 
la vie des riches. Les raisons de cette séparation ne sont pas claires. 
Par- ci, par-là l’on parle d’un litige entre Bernard Casoni et ses joueurs 
dans l’organisation des entrainements et dans la tactique  des rencontres 
officielles. L’on parle aussi d’un manque de communication entre les deux 
parties. D’après une enquête menée, il semble  qu’il existe deux clans 
dans l’effectif :les pour et les contre le français. La dernière déclaration 
de l’entraineur français après le fiasco de Berkane 4-1 donne beaucoup 
à réfléchir : «Il y a des choses graves à l’IRT, Il est honteux d’en parler». 
Depuis sa son engagement à Tanger, il était clair qu’il n’était pas content. 
Une goutte avai fait déborder le vase :Bernard Casoni travaillait avec des 
footballeurs qu’il n’avait pas demandés. Tous les recrutements avaient été 
faits pendant son absence en France.  Une seule recrue sous ses ordres 
était l’ex oujdi du MCO l’algérien Abdellah Moudden. Le communiqué 
parle également du nouveau remplaçant à la direction technique : Jaafar 
Rkik le directeur actuel du centre de formation. La nomination est-elle 
provisoire ou définitive ? Si les bons résultats n’arrivent pas, fera-t-on 
appel à un troisième entraineur ? Autant de questions auxquelles il 
est difficile de répondre car l’IRT parait dans le gouffre. Et l’assemblée 
générale extraordinaire ,premier objectif de la commission où est-elle ? 
A vrai dire, la tenue d’une assemblée pour la constitution d’un comité 
aurait été la première priorité avant le limogeage de l’entraineur. Personne 
ne doit oublier que cette commission provisoire ne peut travailler plus de 
trois mois selon les règlements en vigueur.

Portrait

sportif

Q-De Barcelone à Paris. Dites comment vous 
l’avez vécu ? 

R-C’était un grand changement que, comme je l’ai dit 
à l’époque, je n’avais pas imaginé. Heureusement, je suis 
déjà installé, les enfants sont déjà scolarisés, nous sommes 
plus ou moins installés dans le quotidien. Nous sommes 
contents. 

Q-Vous êtes-vous habitué à l’idée de ne pas 
être au Barça ? 

R- Oui, à ce jour, quand je regarde les matchs, ça me 
donne envie de retourner à Barcelone... ou je me souviens 
de choses des rencontres au Camp Nou, avec les gens... 
C’est revivre un peu tout ce qui était. Maintenant, comme 
je viens de le dire, je suis plus calme, plus assimilé  et, 
évidemment, je pense à tout ce que j’ai ici et à ce qui  vient 
au niveau sportif et familial. Nous profitons aussi de cette 
ville qui est magnifique malgré le temps. Nous avons eu la 
chance d’avoir aussi du beau temps, avec parfois de la pluie 
et du froid mais nous sommes très heureux. 

Q- Auriez-vous joué gratuitement ? 
R-La vérité est que, comme je l’ai expliqué en sortant, 

j’ai fait tout mon possible pour rester, à aucun moment il 
était question de jouer gratuitement. On m’a demandé de 
réduire mon salaire de cinquante pour cent et je l’ai fait sans 
aucun problème. Nous étions en mesure d’aider davantage 
le club. Mon désir et celui de ma famille étaient de rester à 
Barcelone. Personne ne m’a dit de jouer gratuitement mais 
en même temps il me semble que les mots prononcés par 
le président sont déplacés. Ils m’ont fait mal parce que je 
pense qu’il n’a pas besoin de dire ça, c’est comme te retirer 
le ballon et ne pas en assumer les conséquences, ou 
prendre les choses en main. Cela fait réfléchir ou génère un 
type de doute que je pense ne pas mériter. J’ai fait de mon 
mieux pour rester, à aucun moment on ne m’a demandé de 
jouer gratuitement. D’ailleurs je l’aurais fait avec joie car je 
faisais partie du club. 

Q-Comment voyez-vous le Barça en ce moment?
R- Il a une bonne équipe, il joue très bien. Je le vois dès 

que je peux. Des gars importants et très bons sont apparus, 
comme c’est le cas de Gavi. Au niveau de l’équipe, ils vont 
bien. Avec le retour de Kun et Dembélé, s’il revient bien, ils 
seront d’une grande aide pour l’équipe. Le FC Barcelone 
sera toujours là parce qu’il est l’un des meilleurs au monde. Il 
va toujours se battre pour la ligue et pour les objectifs, même 
si cela peut ou non arriver plus tard. 

Q-Avez-vous des relations avec l’un de vos 
anciens coéquipiers ? 

R-Oui, je parle souvent avec Kun Agüero, qui n’était pas 
un partenaire mais il est un grand ami. Avec Busquet, avec 
Jordi Alba je parle aussi souvent. 

Q-Un ancien collègue vous a-t-il déçu ? 
R-Non, pas déçu, car je  connais tous les footballeurs par 

cœur. Mon départ de l’équipe les a pris par surprise comme 
pour moi. Ils étaient à mes côtés et me soutenaient à tout 
moment. 

Q-Etes-vous pour un éventuel retour au FC 
Barcelone ?

R-Bien sûr, j’y pense toujours car j’aime le club et la ville  
pas comme footballeur mais comme technicien.

Q-Messi ballon d’or 2021, qu’en pensez-vous ?
R-Un septième ballon d’or pour moi, cette année, 

pourquoi pas. Mais ça sera une aventure de folie. Je respecte 
ceux qui sont avec moi dans la liste des 10 top meilleurs 
footballeurs d’Europe. Je pense qu’ils méritent tous ce 
trophée.

(Traduit de l’espagnol par 
RACHID MADANI
du journal catalan ‘‘Sport’’)

Tribune du Sport

BERNARD CAS0NI LIMOGE MESSI : 
« LES MOTS DU PRESIDENT M’ONT FAIT MAL. 

JE NE LES MERITE PAS !»
Silence
complet de
Léo Messi 
depuis son 
départ de 
Barcelone. 
Deux mois 
après, il a repris 
la parole pour 
répondre à un 
discours dur du 
président
Joan Laporta.

sport
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tAnger prAtique

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 08 au 12 
novembre 2021

Samedi 06 et dimanche 07 
novembre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. sidi Driss, prés mosqué Beni Said
Tél. : 05.39.30.73.35 
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 n° 10 
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Mouadafine
Q. mouadafine Rue Wahda Watania 
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Galerie Andalucia
Galerie Andalucia Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Ouahid
Hay Mesnana prés le Souk
Tél.: 05.39.31.82.69
 •  DIMANCHE
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80 
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia entrée ouad Chate
Tél. : 05.39.30.15.48 
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Grande Pharmacie Rif
17, Av Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face Cplx Kawasim
Tél.: 05.39.31.29.18
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55

Lundi 08 novembre 2021 

Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri prés club Equestre
Tél.: 05.39.94.99.14
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir Chifae Achenad
Tél. : 05.31.03.87.88 
Pharmacie Souani
43, Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62 
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rompoint Aswak Assalam, rte Achakar
Tél. : 05.39.93.92.18 
Mardi 09 novembre 2021

Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Complexe Hassani
Tél. : 05.39.31.11.64 
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Arrabie
716, Satfilage rte de l’aviation 
Tél. : 05.39.31.84.48
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Ikrae
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta prés Café Abderrahman 
Tél.: 05.39.31.30.72
Mercredi 10 novembre 2021 

Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah prés usine coca cola
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Sidi Boukhari
76, Rue Sidi Boukhari lots Benazaiz
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie El Moufid
Rue Ahlen Zemmouri 2 en face Saham
Tél. : 05.39.30.73.41
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Ain Chifae
Lot El Azizia Rés. Aya Cplxe Al Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45 
Jeudi 11 novembre 2021

Pharmacie Randa
Route de Rabat Hay Riad Ahlen en 
face MCD Marjane
Tél.: 05.39.31.18.55
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.35.20.49
Pharmacie Al Yakine
Début rte Aouama école Zellaka
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah N°138 B prés Cricket
Tél. : 05.39.93.53.60
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derrière le prison
Tél. : 05.39.31.89.09
Pharmacie Metioui
Bd, Mohamed V Imm Al Boughaz
Tél.: 05.39.94.42.88
vendredi 12 novembre 2021

Pharmacie El Hadri
Sidi Driss Achenad 2 Bahraouien
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Lamtafi
6,rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Bd Mly Rachid Val Fleuri en face Victoria
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Afilal
Drissia 2 Belle Vue prés res. Jawhara
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia Aouama
Tél. : 05.20.28.35.90

Samedi 06 et dimanche 07 
novembre 2021

Pharmacie Jnan Marjane
A côté Doha Wafae derrière Marjane
Tél. : 05.39.38.11.56
Phar macie Ifriquia
44, Av. Mly Ali Cherif beni Makada 
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkirane Mers Achenad
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra 
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie La Vie
Aouama Hay Gambouria N° 554 
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie Populaire
Nouveau quartier casabarata 
Tél. : 05.39.31.82.17
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 05.39.30.19.32 
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés 19éme Arrd°
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Hay Al Inara
Av.Raouda entrée de 11éme Arrd° 
Tél. : 05.39.38.34.19 

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Les talents artistiques vont se nicher dans les activités les plus variées 
et, souvent, il y a peu de différence entre un grand savant et un grand artiste.
amour : Votre chaleur, votre ardeur à aimer. Vous vous laissez voguer sur un 
petit nuage fleur bleue et romantique.
argent : Votre créativité vous suggère les stratégies et votre éloquence vous 
assure l’attention de votre auditoire. Vous remportez les suffrages en douceur.
Travail : Vous avez de la suite dans les idées. Cela vous autorise une certaine 
largeur de vue. Vous réussissez à jouer sur plusieurs tableaux tout en maintenant 
l’équilibre. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : C’est une belle journée pour les chefs et les leaders, un peu plus 
difficile pour ceux qui ne détiennent aucun pouvoir et risquent de se retrouver 
sous la férule d’une autorité rigide et peu bienveillante. 
amour : Vous bénéficiez d’une grande créativité et vous êtes disposé à faire 
avancer vos projets dans le bon sens. 
argent : Prenez le temps qu’il faut sans vous précipiter dans des décisions 
trop radicales. Ainsi, vous éviterez de commettre des erreurs.
Travail  : Si l’ambiance vous donne envie de vous démarquer, vous serez 
confronté au dynamisme survolté du monde et vous risquez de mal le vivre.. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Plus disponible et plus posé, vos échanges gagnent en complici-
té et vous êtes prêt à tout faire pour faire plaisir à ceux qui vous entourent. 
amour  : Soyez serviable, comportez-vous avec dignité envers les per-
sonnes de votre entourage, pas uniquement celles que vous convoitez ! 
argent : Vous savez bien que vous méritez l’abondance financière et c’est 
pourquoi vous vous êtes engagé à devenir indépendant financièrement.
Travail : Vous voilà un peu harcelé par votre famille. On vous incite à fer-
mer votre bureau et à venir partager un moment de détente.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Votre confiance en vous est au top et vous ressentez le besoin de 
partager votre enthousiasme. Demain, changement d’heure ! 
amour : Si durant des années vous avez associé stabilité et ennui, il est grand 
temps d’arrêter. Équilibre sentimental ne veut pas forcément dire désagrément.
argent : Évitez que le stress et le manque de repos vous incitent à l’erreur et 
réduisent votre capacité productive.
Travail : Le ciel complaisant favorise les initiatives créatives et tout ce qui 
touche de près ou de loin au monde artistique et culturel..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Le climat vous invite à mettre votre ego de côté et votre pouvoir de 
persuasion en sourdine et à aller vers les autres en étant plus réceptif, plus 
modeste et plus diplomate.
amour : Vous avez l’art pour arrondir les angles. C’est une qualité que les 
autres apprécient chez vous.
argent : C’est le moment de faire part de votre perspective, de faire aboutir 
des alliances commerciales ou financières. 
Travail : Pourtant vous avez pleinement conscience de ce qui vous attend. 
Outre vos obligations habituelles, vous lancez un chantier important.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Il est temps de marquer le coup et de montrer vos limites simple-
ment, avant qu’on ne vous en demande trop.
amour : La partie intime de votre imaginaire pourrait se laisser aller à la gran-
deur. N’oubliez pas que tout ce qui brille n’est pas or !
argent : Vous devrez faire des efforts pour garder la maîtrise de points de 
détails importants dans vos comptes. 
Travail  : Rien ne s’oppose à votre évolution, sinon quelques tensions dans vos 
échanges. Rien de grave mais veillez à jouer l’apaisement plutôt que la confrontation.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre sens du relationnel fait des merveilles et va vous procurer de 
multiples occasions de vous épanouir et de faire des rencontres intéressantes. 
amour : Amour et passion se réunissent pour vous apporter le confort affectif 
que vous recherchez. La moindre occasion est bonne pour concrétiser vos envies.
argent : Un changement important dans votre secteur financier est possible. 
Vous prenez résolument les meilleures décisions qui soient.
Travail : Bonne nouvelle ! Espérance et enthousiasme sont au programme... 
Vous avez besoin d’équilibrer votre vie matérielle, avec de nouveaux projets.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous êtes rassuré dans vos intuitions et vous pouvez donc conti-
nuer à peaufiner certains projets qui vous tiennent particulièrement à coeur. 
amour : Si vous souhaitez faire des plans sur la comète, il n’y a pas de 
problème sauf que vous devriez en parler autour de vous.
argent : Vous n’avez pas réussi à gérer vos finances comme vous l’auriez 
voulu et vous êtes maintenant obligé de liquider une partie de vos acquis.
Travail : Les exigences des uns et des autres vous rendent peut-être d’hu-
meur sombre mais vous avez vous-même des désirs puissants ou des 
attentes démesurées.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous vous stabilisez sur un point d’équilibre satisfaisant, entre 
liberté et autorité. De nouveaux horizons se dégagent. 
amour : Vous êtes en pleine forme et vous passez la journée en pleine 
possession de vos moyens !.
Travail : La chance est de votre côté, vous pouvez vous affirmer dans les 
domaines qui vous passionnent ou triompher.
argent : Il se pourrait que vous vous inscriviez à un séminaire sur l’argent et que 
vous en appreniez énormément sur les placements et la prospérité. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Le ciel vous facilite la tâche en vous offrant la possibilité de briller en 
société et d’assurer par votre aisance verbale l’heureuse conclusion de vos affaires.
amour : Vos idées ont le vent en poupe et vos amours évoluent avec grâce. 
Vous jubilez et votre charme agit à tous les niveaux.
argent : Vous avez l’opportunité d’obtenir un revenu supplémentaire, que ce 
soit en exerçant une activité ponctuelle durant votre temps libre, en concluant 
une vente ou parce que quelqu’un vous rendra de l’argent.
Travail : A la recherche d’une activité professionnelle, c’est une semaine qui à 
suffisamment d’opportunités professionnelles à offrir.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : En amour comme en amitié, vous n’allez pas hésiter à avoir recours 
à l’imagination et à la douceur pour rendre agréable le quotidien de chacun. 
amour : Une déception pourrait ternir l’attrait initial d’une relation, vous réus-
sissez, tout de même à rebondir.
argent : C’est le bon moment pour prendre des contacts bancaires. Votre 
rigueur vous vaudra de réussir et de convaincre efficacement !
Travail : Préparez donc soigneusement cette semaine car ce que vous retien-
drez à l’issue de vos cogitations devra faire ses preuves bientôt.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous aurez raison de ne pas douter de vous car vous allez donner le meil-
leur ! Diplomatie, bonne humeur, dynamisme, audace, motivation et bonnes idées. 
amour : Ouvrez votre coeur aux émotions de cette journée ! L’ambiance du jour 
chouchoute les enfants, les activités ludiques, que vous soyez parent ou non.
argent : Si vous avez prévu quelques jours de vacances c’est le moment de 
faire les comptes et de déterminer quel est le budget maximum que vous 
pourrez dépenser.
Travail : Vous avez besoin du soutien de vos proches. vous tentez de réunir 
votre famille pour passer plus de temps tous ensemble.

HOROSCOPE

 

Culte Musulman

Jour
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  Sam. 06 06:18 13:12 16:01 18:28 19:45 

 Dim. 07 06:19 13:12 16:01 18:27 19:44 

 Lun. 08 06:20 13:12 16:00 18:26 19:44 

 Mar. 09 06:20 13:12 15:59 18:25 19:43 

 Mer. 10 06:21 13:12 15:59 18:25 19:42 

 Jeu. 11 06:22 13:12 15:58 18:24 19:42 

 Ven. 12  06:23 13:12 15:57 18:23 19:41

HORaIRES DES PRIÈRES
du 06 Oct. au 12 Nov. 2021
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Had Al Gharbia

Dar Al Oumouma
un projet de développement 

au service des femmes enceintes 
en milieu rural

Dar al Oumouma , la Maison de la maternité de Had al Gharbia, 
financée par l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) et mise en service en mars 2020, se veut un centre pour 
prodiguer les soins médicaux et les services sociaux aux femmes 
rurales enceintes, avant et après l’accouchement.

Cet établissement  d’une capacité d’accueil de 10 lits, accueille  
des femmes enceintes qui bénéficient d’examens médicaux, d’un 
suivi continu avant et après l’accouchement, un appui social et 
psychologique, en plus de l’organisation d’ateliers pour sensibi-
liser à l’importance de prendre soin de la santé de la mère et de 
l’enfant.

Située à 38 km au sud de tanger et à 13 km à l’est d’assilah, 
Dar al Oumouma de Had al Gharbia est un établissement social 
jouant un rôle important en matière de promotion de la situation 
de la femme rurale, qui offre des services de santé de proximité 
au profit des femmes enceintes et des mères issues des zones 
reculées de la préfecture de tanger-assilah.

ADEV CONSULTING SARL
Audit – Conseil – Système de Gestion

Route de Tanger Km 5, TETOUAN 
GSM : 06 66 99 10 89 - FIXE : 05 39 91 41 66 

- adevconsulting2020@gmail.com
« STE SARF CHAMAL »

Société à responsabilité limitée d’associé unique
Au capital de 2.000.000,00 dirhams

Siège social : Numéro 32 & 34, Av Malik 
Ibnou morhil et Rue Caid Ahmed - Larache.

DEMISSION DE L’ ANCIEN GERANT 
NOMINATION D’UN NOUVEAU GERANT

1 - Aux termes du procès-verbal des décisions 
extraordinaires de l’associé unique en date du 
11 OCTOBRE 2021, l’associe unique de la 
Société «STE SARF CHAMAL» SARL AU a 
décidé ce qui suit :
a) Démission de Mr BOUKOUAIL MOHAMED 
l’ancien gérant de la société de toutes ses fonc-
tions de la gérance.
b) Nomination de Mr ABDESLAM HARRAK, 
titulaire de la CIN n° L221128, demeurant à La-
rache, 166 BD MY MOHAMED BEN ABDEL-
LAH, en qualité de nouveau gérant unique de la 
société pour une durée illimitée et l’engage par 
sa seule signature.
c) Pouvoir à donner.
2 - Le dépôt légal est effectué au tribunal de pre-
mière instance de Larache en date du 04/11/2021 
sous n°1183 au registre chronologique.

Pour extrait et mention.
--------------------------------------------------------

SOCIETE LARAGESTION S.A.R.L.
RUE IBNO EL KHATIB N° 2éme ETAGE, 

LARACHE
TEL: 05.39.91.41.70

 SOUDAGE AL GHARB S.A.R.L.A.U
Siège social: LOT CHAABANE N° 584 

2EME ETAGE LARACHE
 Constitution d’une Société A Responsabi-

lité Limitée d’associé unique
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 20/10/2021 à A LARACHE, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité limitée 
d’associé unique, dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
• Dénomination : SOCIETE ** SOUDAGE AL 
GHARB S.A.R.L.A.U **
• Objet : TRAVAUX METALLIQUES ET DE 
SOUDURE.
IMPORT ET EXPORT. 
Plus généralement : toutes opérations commerciales, 
industrielles financières mobilières immobilières se 
rattachant directement ou indirectement, en tout ou 
en partie, à l’objet ci-dessus, ainsi qu’à tous objet simi-
laires ou connexes susceptible de favorises le déve-
loppement de la société ou la réalisation.
• Siège social est à : LOT CHAABANE 1 N° 584 
2EME ETAGE LARACHE.
• Durée : est fixée à 99 années à dater du jour 
de sa constitution définitive.
• Capital social : est fixé à 100.000,00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 100,00 DHS 
réparties comme suit :
- Mr. NAAMA RACHID : 1000 parts sociales 
associé de la société « SOUDAGE AL GHARB 
S.A.R.L.A.U » demeurant à : DR TADANA SIDI 
BOUBKER LHAJ SK EL ARBAA DU GHARB.
• Gérance : Mr NAAMA RCHID, est nommé 
gérant de la société « SOUDAGE AL GHARB 
S.A.R.L.A.U », pour une durée illimitée.
• Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.
• Immatriculation : La société a été immatriculée 
au registre de commerce auprès du tribunal de 
première instance de LARACHE le : 03/11/2021 
sous le numéro : 6457 du registre analytique.

Pour extrait et mention
La gérance

--------------------------------------------------------
IC-INTERNATIONAL CONSULTING MAROC 

SARL
Conseil de sociétés, étude Financières, 

travaux comptables, juridiques et fiscaux
25, Avenue Youssef Ibn Tachfine, Immeuble 

Ibn Batouta, 2ème Etage, Local B2.08 - Tanger
 Tel : 05 39.94.57.57
www.ic-groupe.eu

VIABREA, SARL. AU 
Société à responsabilité limitée d’associé unique 

Au capital de 10.000,00 Dirhams
Siège social : 857, Zone Industrielle Al 

Majd, 2ème Etage - Tanger
Registre de Commerce n° 89503 - Tanger

Clôture de liquidation
Aux termes du PV des décisions de l’associé 
unique de la société « VIABREA, SARL. AU », 
établi à Tanger en date du 23/06/2021, il a été 
décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liquidation,
- Examen des comptes de liquidation et vote 
d’une répartition pour solde de tout compte,
- Clôture des opérations de liquidation, quitus 
au liquidateur Mr. ANTONI RUIZ GARCIA et 
décharge de son mandat, 
- Radiation définitive de la société du registre 
de commerce de Tanger
- Pouvoirs en vue des formalités légales.
II- Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 05/11/2021 
sous numéro 247599

Pour extrait et mention
Le liquidateur

--------------------------------------------------------
IC-INTERNATIONAL CONSULTING MAROC SARL

Conseil de sociétés, étude Financières, 
travaux comptables, juridiques et fiscaux
25, Avenue Youssef Ibn Tachfine, Immeuble 

Ibn Batouta, 2ème Etage, Local B2.08 - Tanger
 Tel : 05 39.94.57.57
www.ic-groupe.eu
SOLAMTA, SARL

Société à responsabilité limitée au capital 
de 5.200.000,00 Dirhams 

Siège social : Rocade n° 9, Al Harrarine - 
Tanger

Registre de Commerce n° 63485 – Tanger 
Réduction de Capital Social 

Aux termes du PV des décisions de l’AGE de la 
société «SOLAMTA, SARL «, établit à Tanger en 
date du 12/07/2021, il a été décidé ce qui suit:
- Réduction de capital social par absorption 
d’une partie des pertes cumulées et ce d’une 

somme de Quatre Million Huit Cent Mille Di-
rhams (4.800.000,00 Dirhams), pour le réduire 
de Dix Million Dirhams (10.000.000,00 Di-
rhams) à Cinq Million Deux Cent Mille Dirhams 
(5.200.000,00 Dirhams),
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des 
statuts
- Pouvoirs en vue des formalités légales
II- Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 04/11/2021 
sous le numéro 247567

Pour extrait et mention
La gérance

--------------------------------------------------------
“INDUSTRIAL WORKERS” SARL AU

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

RC N° 121349
ICE 002925939000036

1- Suivant acte sous seing privé en date du 28 
septembre 2021 à Tanger, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
• Dénomination : «’ INDUSTRIAL WORKERS 
« S.A.R.L. 
• Siège : TANGER – RES AL AZIZIA BD 
ROYAUME SAOUDITE 3ème ETAGE N°20
• Objet : La société a pour objet dans tous les pays:
- Travaux de menuiserie en aluminium, fer, inox 
et métallique.
- La soumission ou la participation à tous mar-
chés ou appel d’offres publics ou privés se ré-
férant à l’objet ci-dessus.
- L’achat, la vente, l’importation et la fabrication 
de tous matériaux de construction.
- Et plus généralement toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobilières 
et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement aux objets cités ci-des-
sus ou à des objets similaires ou connexes, de 
la manière la plus étendue.
• Capital : Il est fixé à MAD 100 000 divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune, à savoir:
- Mr HAMZA TURQUIE : 1000 parts 
• Durée : 99 années, à compter de son immatri-
culation au Registre du Commerce.
• Gérance : Mr HAMZA TURQUIE de nationa-
lité Marocaine titulaire de la CIN N° K529381
Est nommé gérant de la société pour une durée 
illimitée. 
• Bénéfice : Il est prélevé 5% pour la constitu-
tion d’une réserve légale, le reste est mis à la 
disposition des associés.
• Année sociale : Du premier janvier au trente et 
un décembre de chaque année.
2- Dépôt légal : Est effectué au Tribunal de 
commerce via le Centre Régional d’investis-
sement de La Wilaya de Tanger-Tétouan le 
01/11/2021 sous le N° 247421 

Pour extrait et mention
La gérance

--------------------------------------------------------
DILIGENCIA DATA SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU 
CAPITAL DE 1.900.000,00dhs

SIEGE SOCIAL : 14 BD PASTEUR 3éme 
Etage n° 16, 17 et 18 TANGER
Démission de deux gérants

Refonte des statuts
Questions diverses

1. L’associé unique accepte la démission de M. 
BEN ABDELHANIN Omar, titulaire de la CIN 
N° K323540 de ses fonctions de gérant de la 
société et lui donne quitus entiers et définitif 
pour sa gestion antérieur. 
La société est valablement engagée pour tous 
les actes et documents la concernant par la 
signature séparée de l’un des deux cogérants 
présents : M. BAKKALI Noureddine ou M. 
GOODWORTH RICHARD JOHN. 
2. Suite aux modifications apportées ci-dessus 
l’assemblée générale décide de la refonte des 
statuts.
3.Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 05/11/2021. 

Pour Extrait et Mention
LA GERANCE

--------------------------------------------------------
« FERDAWS TANGER »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
D’ASSOCIE UNIQUE

 Au Capital de : 100.000 ,00 DH
 Siège Social : 45, Bd. Ben Hanna, Quartier 

Souani - TANGER
RC n°88253

Aux termes du procès-verbal des décisions de 
l’Associé unique en date du 06/10/2021 de la 
société dite «FERDAWS TANGER» il a été 
décidé :
1. De procéder à une augmentation de capital 
de la société de Un Million Cent Mille Dirhams 
(1.100.000,00) Dirhams le portant ainsi de Cent 
Mille (100.000,00) Dirhams à Un Million Deux 
Cent Mille (1.200.000,00) Dirhams par émis-
sion au pair de Onze Mille (11.000) parts nou-
velles de Cent (100) Dirhams chacune toute à 
souscrire dans les mêmes proportions, par voie 
de compensation avec le compte courant crédi-
teur inscrit dans le passif du bilan de la société. 
D’où le changement des articles 6 et 7 des sta-
tuts comme suit :
Article 6 : Apports 
L’associé comparant apporte à la société les 
sommes en espèces suivantes :
- M. ENNABAREK EL HOUSSEIN 
1.200.000,00 DH
Article 7 : Capital :
Le capital social est fixé à la somme de Un Mil-
lion Deux Cent Mille (1.200.000,00) Dirhams, 
il est divisé en 12.000 Parts de Cent (100,00) 
Dirhams de valeur nominal et se compose ex-
clusivement des avoirs ci-dessus énumérés.
Toutes les parts sociales formant le capital so-
cial sont souscrites intégralement libérées puis 
affectées comme ci-dessous :
- M. ENNABAREK EL HOUSSEIN .
 12.000 Parts
2. La mise à jour des statuts conformément au-
dit procés-verbal.
Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de 
Commerce de Tanger le 04/11/2021sous nu-
méro 9627.

La Gerance

Fusion - absorption 
AVIS D’INFORMATION

Entre les sociétés : CITITEX SARL, RC 4469
INNOVATIONS TEXTILES, RC 5713

Les sociétés ci-après :
 La société « CITITEX S.A.R.L », société 

à responsabilité limitée au capital de 
15.000.000,00 DHS, inscrite au registre 
de commerce sous le numéro 4469, IF 

04902930 et dont le siège social est à Tan-
ger - 1 Résidence FLORES C Rue Figuig 1° 

Etage N° 9, “Société Absorbante “.
ET La société « INNOVATIONS TEXTILES 
S.A.R.L » société à responsabilité limitée au capital 
de 1.500.000, DH, inscrite au registre de commerce 
sous le numéro 5713, IF 04903206 et dont le siège 
social est fixé à Tanger – Zone Industrielle Route 
de Tétouan Lot N° 92, « société Absorbée » Ont 
signé le 1er Novembre 2021 un traité définissant 
les termes de la fusion projetée.
Dans ce traité le gérant de la société CITITEX 
sarl ainsi que le gérant de la société absorbée 
INNOVATIONS TEXTILES SARL proposent, 
sous réserve de son approbation par les assem-
blées générales extraordinaires qui seront convo-
quées à cet effet au moment opportun, une fusion 
– absorption de la société INNOVATIONS TEX-
TILES SARL par la société CITITEX sarl. 
Les conditions de fond et de forme de l’opération 
de fusion sont définies et arrêtées par les gérants 
des deux sociétés dans le traité de fusion. 
Le dépôt légal du traité de fusion a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce de Tanger, le 5 
novembre 2021 sous le numéro de dépôt 247622

Pour extrait et mention 
  La gérance 

--------------------------------------------------------
«SOCIETE WHY NOT FASHION S.A.R.L AU»

ICE : 002364928000007
RC : 102775

Modification statutaire
I - Aux termes Du procès - verbal de la Déci-
sion extraordinaire de l’Associé Unique tenue 
le 05/07/2021 de la société dite « WHY NOT 
FASHION S.A.R.L AU » société à responsabilité 
limitée d’associé unique, au capital de 8.000,00 
Euro et dont le siège social est à « ZONE 
FRANCHE D’EXPORTATION, ILOT 16 N°4, 
RDC, BOUKHALEF, TANGER»; il a été décidé: 
1- la cession de 800 parts sociales de 10 euro, en 
possession de Mr. BEN LAMKADDEM ELYAS ; au 
profit de Mr. GHAILAN EL ACHHAB MOHAMMED.
2- L’acceptation de la démission de Mr. BEN 
LAMKADDEM ELYAS de ces fonctions de gé-
rance ont assumons la responsabilité de ca 
période de gérance; et la nomination de Mr. 
GHAILAN EL ACHHAB MOHAMMED titulaire 
du passeport N° AAG507106 entant que gérant 
unique de la société pour une durée indétermi-
née; ainsi la société sera valablement engagée 
pour tous les actes la concernant par la seule 
signature du seul gérant - associé unique Mon-
sieur GHAILAN EL ACHHAB MOHAMMED.
3 - La mise à jour des statuts.
II – Le dépôt légal est effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 05/11/2021.

Pour Extrait & mention
GHAILAN EL ACHHAB MOHAMMED

--------------------------------------------------------
« WOOD FOR YOU »

SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITEE
 A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL SOCIAL 100 000 DHS
Siège Social : TANGER, Commune Rurale 
Ghdir Dafla,en face de station Afriquia,Pro-

vince de Fahs Anjra.
LIQUIDATION DE LA SOCIETE

- Par décision en date du 11/10/2021 Et y enregistre 
le 15/10/2021 sous les références (80782-
21297) l’associé unique de la société dite « 
WOOD FOR YOU » société a responsabilité 
limitée a associe unique au capitale social de 
cent mille de dirhams, et dont le siège social 
situe au TANGER, Commune Rurale Ghdir 
Dafla,en face de station Afriquia,Province de 
Fahs Anjra. décidé de :
- Approuver définitivement la liquidation de la 
dite société.
- Constater la liquidation définitive.
- Donner quitus entier et définitive à madame EL HADADI 
Fatima pour son mandat de liquidatrice de la société.
- Dépôt légal : le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de commerce de Tanger le 
03/11/2021 sous le N°9575.

--------------------------------------------------------
FIDUCIAIRE LARFID SARLAU

AV, MALIK IBN MORHIL, RUE DE TANGER 
IMM AL MOHIT APPT N° 14, LARACHE

E-MAIL : fiduciaire_larfid.comp@hotmail.com
Tél : 05 39 91 61 32-Mobile : 06 61 45 01 26 

RAHMANI CASH
Société à responsabilité limitée au capital 

de cent mille (100.000,00) dhs. 
Siège social : LOUAMRA CENTRE.

RC : 5403 - Larache.
MODIFICATIONS STATUTAIRES

I - Aux termes du P.V. de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés tenue le 23 Octobre 
2021 ; Il a été décidé à l’unanimité :
1. Approbation de l’acte de cession des 500 
parts sociales de 100,00 dirhams que détenait 
Mr. Mohamed RAHMANI en faveur de Mme. 
Hanan DIMOU et modification des articles 
2-Dénomination Sociale, 3-Objet 6-Apports et 
7-Capital Social des Statuts suite à la cession 
des parts sociales, 16-Gérance.
2. Extension et mise en évidence de l’activité 
principale de la société caractérisée par trans-
fert d’argent pour d’autre activité, agence intérim 
et de recrutement, prestation de service, entre-
preneur de travaux divers, l’étude, le conseil 
et tous autres services et travaux fournis aux 
entreprises et aux professionnelles immobiliers.
3. Nomination de Mme. Hanan DIMOU, en 
qualité de cogérant aux côtés de Mr. Mohamed 
RAHMANI avec signature séparée et modifica-
tion de l’article 15 et 16 des statuts. 
4. Approbation des nouveaux statuts refondus 
suite aux dernières modifications et abrogation 
des anciens statuts.
II - Le dépôt légal a été effectué au secréta-
riat-Greffe du Tribunal de Commerce de LA-
RACHE en date du : 05/11/2021 n° 1193.

Le gérant.

Cooperative agricole Nour Al Badria 
Centre Zaitouna C.R laghdir 
Province de chefchaouen 

Ouverture d’une enquéte publique pour 
la création d’une unité de Tritution d’oli-

ve au centre cité ci-haut.

air arabia relie Istanbul à deux nouvelles villes marocaines. 
Il s’agit de tanger et Fès dont les vols directs débuteront en 

deux temps. Dans le détail, les vols directs à destination de l’aéro-
port international Sabiha Gökçen, dont le lancement est prévu à 
partir du 12 novembre, se feront chaque vendredi à 18h10 à partir 
de tanger. L’arrivée est prévue à 00h40 (GMt+1).

Le départ de l’aéroport international Sabiha vers tanger se fera 
pour sa part chaque samedi à 1h35 heure locale pour une arrivée 
à 4h20 à tanger.

Les voyageurs peuvent réserver leurs vols directs entre le Maroc 
et Istanbul directement sur le site web d’air arabia, ou encore via le 
centre d’appels et les agences de voyages. Air Arabia a également 
introduit une couverture d’assurance Covid-19 gratuite pour ses 
passagers. Cette assurance est automatiquement incluse dans la 
réservation. ainsi, aucun document supplémentaire n’est demandé.

Transport aérien 

Air Arabia assure
une liaison 

Istanbul - Tanger

ECONOMIE SANTÉ JEUX DIVERSAnnonces Légales et AdministrativesTOURISME
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

السينمائيين  الفنانين  من  أحد  يكن  لم 
والفن،  األدب  ورجال  والمخرجين  والمسرحيين 
ومصمم  األنيق  الفنان  تكريــم  حضـروا  الذين 
 2009 سنة  اليعقوبي  العربي  العالمـي  األزياء 
السينمائي  المركز  تنظيم  من  المنزه،  بفندق 
لم  طنجة،  وجريدة  الثقافي  والمنتدى  المغربي 
يكن أحد من هؤالء يتوقع تلك المبادرة التي تم 
اإلعالن عنها في ختام الحفل، بمنح شيك بقيمة 
مئة ألف درهم من طرف السيد عبد الحق بخات، 
وسط  حصاد،  محمد  الوالي  به  للمحتفى  سلمه 
تصفيقات الشخصيات الفنية الوازنة التي حضرت 

هذا اإلحتفاء الباذخ.
وأذكر يومها، كيف حدثني المسرحي المبدع 
عن  بالغ،  بتأثر  اهلل  رحمه  عفيفي  سعيد  محمد 
عمق هذه المبادرة النبيلة التي ال تنحصر دالالتها 
تأكيد  إلى  تتعداها  بل  المادية،  قيمتها  في 
االعتراف بما أسداه رجال الفن واألدب لهذا البلد 
السعيد، في غياب يكاد يكون مطلقا من طرف 
الجهات الراعية والحاضنة لهذه الفئة من رجال 
حظهم  يندبون  صاروا  حين  والسينما،  المسرح 
 - عليه  والعباد  اهلل  لعنات   - »شيطانهم«  ألن 
أغواهم بالدخول في هذا الغمار الذي جعلهم في 
نهاية المطاف ال يجدون ثمنا لكسرة خبز أو دواء، 

أو ما يدفعون به واجب ماء وكهرباء وكراء.
وكم كان السي العربي اليعقوبي رحمه اهلل 
قبل أن نشيع جثمانه الواهن إلى مقبرة سيدي 
عمار يوم 5 مارس 2016 يحدثني عن هذه الهبة 

النبيلة التي رفعت عنه ذّل الخصاص.
يمتطي  كمـن  المناسبة  بهذه  ووجدتني 
بهذه  ألعود   ،Jules Verne للكاتب  الزمن  آلة 
عقود  لخمسة  الخوالـــي  السنوات  إلى  الذاكرة 
خوسافات-  حــي  شباب  نحن  كنا-  يوم  ونيّف، 
نلتئم بكل فرح وابتهاج وطموح في فريق الهالل 
لكرة القدم أواخر الستينات، ونحن ما زلنا نتابع 
المكتب  رئيس  كان  حيث  الثانوية،  دراستنا 
الهالل«  د  »ادريس  جانب  إلى  للفريق  المسيّر  
هو هذا الرجل.. كما عرفته، عبد الحق بخات، بخفة 
روحه ونشاطه وحيويته، وهي الصفات التي ظل 
الذكريات  هذه  تجميع  حين  إلى  عليها  محافظا 

المتشظية بين تجاويف الذاكرة ومنعرجاتها.
وجــدتُ  حين  بالرجــل،  عالقتي  وترسخت 
األنشطة  لمختلف  يكّل،  ال  الذي  الداعم  فيه 
يرفع  فكان  والثقافية،  الفنية  والمهرجانات 
به  يتسم  لِما  المسعى،  لنا  ويُيسّر  العبء  عنا 
طبعه المنشرح من تفاؤل وتجاوز لكل المطبات 
الجمعيات  معظم  ولعل  والمثبطات،  والعراقيل 
والفعاليات بالمدينة تشهد على ذلك، حتى صرت 
مادي  مردود  على  يحصل  يكاد  ال  رجال  أتصوره 
بجده وذكائه، حتى يوزعه على من هم بالحاجة 

والخصاص.. »وشي ما قضينا«..!!
قد  الناقــص  الزائــد  هــذا  فـي  ولعلنــي 
عن  الطرف  غضضت  ألنني  حقه،  الرجل  غبطت 
الصحافة  حقل  في  يتحملها  التي  المسؤوليات 
والنشر، والتقاليد الصباحية التي كان مؤسسا لها 
وواسطة عقد شملها في صالون بورت ومقهى 
ميامي، وعالقة محمد شكري به حين كان ينشر 
مقاالته وخواطره بجريدة طنجة، وتفاصيل كثيرة 

سأعود إليها الحقا.. إن ظل في العمر بقية.

هذا الرجل..
كما عرفته

أحداٌث كثيرة، متسارعة ومتداخلة، طبعت األسبوع الذي نودع،  بعد تنصيب الحكومة  وصدور مرسوم اختصاصات وزرائها  
منعا لتداخل تلك االختصاصات في انتظار توزيع »كعكة« كتاب الدولة بين الحلفاء، وهو موضوعٌ، واعدٌ بمفاجآت سياسية البد  

وأن تكون شيقة بالنسبة لهواة »السياسة عن بعد« ! 
إال أن الحدث البارز خالل هذه الفترة من حياة حكومة السيد أخنوش، كان النزول الكاسح للمواطنين إلى الشارع، احتجاجا 

على فرض »جواز التلقيح«. 
وخالفا لقول وزير الصحة، الذي ال نحتاج إلى دليل إلثبات ضعف شعبيته بين المواطنين، فإنه ال توجد أغلبية تحبذ التلقيح 
وأقلية ترفضه، بحجة  الماليين من المواطنات والمواطنين الذين  أقبلوا على عملية التلقيح، بل إن المشكل،  في »الجواز« 
الذي »فرض« عليهم بقرار  اعتبر »متسرعا«، وبالتالي  كان مثار جدل حاد وعام حول قابليته للتنفيذ، كما اعتبر مربكا لتنقالت 

المواطنين وولوجهم لإلدارات العمومية،  والعديد من الفضاءات الخصوصية  التي تتوقف عليها مصالحهم. 
هذا الوضع، دفع بعض الحقوقيين إلى التساؤل عن مدى قانونية هذا الجواز، مبرزين تعارضه مع فصول الدستور التي 

تؤكد حرية التنقل والجوالن. 
ومما زاد في استغراب المواطنين التشدد في فرض »الباس سانيتير« في الوقت الذي تم اإلعالن فيه عن أن المغرب دخل 

المنطقة الخضراء، وأنه قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المناعة الجماعية. 
المشكل ،كما انتبهت إليه  بعض الهيئات السياسية والنقابية يكمن في »سوء« تدبير الملف ككل،  وضعف تواصل وزارة 
»الجواز«  هذا  قرار   أن   الحكومة   أكدت  حين  في  وفتاواهم،   المختصين  تصريحات  وتضارب   المواطنين،  مع  بشأنه  الصحة 
قانوني ودستوري،  ألنه يندرج في فلسفة مكافحة الجائحة و في إطار حالة الطوارئ الصحية التي يفرضها المغرب والتي تشمل 

جميع التدابير االحترازية المتخذة في إطار هذه الحالة. 
من جهته أكد  نزار بركة، أحد أعمدة التحالف الحكومي أن  الحكومة »تسرعت في فرض جواز التلقيح«. وهو نفس موقف 
أمين عام التقدم واالشتراكية »المعارض« نبيل بنعبد اهلل،  الذي اعتبر  أنه كان يجب أن يسبق هذا القرار نقاش وتواصل 

وتفسير!   
من جهته، يسعى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  إلى إيجاد صيغة مقبولة لجواز التلقيح و استدراك »الصورة السيئة« 
التي قدمتها حكومة أخنوش بهذا القرار، الذي اعتبر الكثير من الحقوقيين والسياسيين والمدنيين انه يشكل انتهاكا لحقوق 

اإلنسان والمبادئ الدستورية.

من اأحداث
الأوائل” ! ...    “الع�شرة 



تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تزويد معامل 
صناعة السيارات في المملكة بالطاقة المتجددة، 
بهدف تخفيض البصمة الكربونية لهذا القطاع 

من خالل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وزير  عقده  لقــاء  خالل  ذلك  إعـالن  جـاء 
الجمعيــة  مـع  مزور،  رياض  والتجارة،  الصناعة 
المغربية لصناعـة وتركيب السيارات، أول أمس 
الخميس، بمقر معهد التكوين في مهن صناعة 

السيارات بالقنيطرة.
وسيمكن التخلص من الكربون في معامل 
القطاع  السيارات بالمغرب من تأمين صادرات 

والرفع من قدرته التنافسية.
والتجارة  الصناعة  وزارة  معطيات  وحسب 
فقد تمكن قطاع صناعة السيارات، الذي يتصدر 
على  الحفاظ  من  المصدرة،  القطاعات  كافة 
موقعه رغم الجائحة، بتحقيق رقم صادرات قيمته 

72.18 مليار درهم سنة 2020.
قطاع  ساهم  الدينامية،  هذه  وبفضل 
صناعة السيارات في إحداث أزيد من 180.761 
منصب عمل ما بين 2014 وشتنبر 2021، وبلوغ 
قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 700.000 سيارة.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن نجاح هذا 
الوطني  اإلنتاج  إلى تميز  أساسًا  يُعزى  القطاع 

من  جعل  ما  المحدثة،  الصناعية  والمنظومات 
عالمة “صُنع في المغرب” مرجعًا دوليًا، بحيث 
أزيد  إلى  البالد في هذا الصدد  إنتاجات  تصدر 
اندماج محلي  بنسبة  العالم،  عبر  بلداً   74 من 

تبلغ 60 في المائة.
قطاع  يعرفها  التي  التحوالت  ولمواكبة 
صناعة السيارات في العالم، يتجه المغرب إلى 
الكهربائي  التنقــل  منعطــف  فرص  استغالل 
في  دولية  استثمارات  بجلب  وذلك  المستدام، 
هذا الصدد لتصنيع سيارات كهربائية وهجينة؛ 

وقد بدأت أولى المشاريع بمدينة القنيطرة.
ويطمح المغرب إلى المضي قدمًا في هذا 
في  تنافسية  أكثر  كمنصة  والتموقع  القطاع 
العالم من خالل العمل على رفع االندماج المحلي 
لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من اإلنتاج 
ودمج  المتجددة،  الطاقات  استعمال  خالل  من 
رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

االندماج  مستوى  تطوير  من  وينتظر 
توطين  في  يساهم  أن  عميق  بشكل  المحلي 
بينما  السيارات،  صناعة  في  جديدة  قطاعات 
في  المتمثل  الكربون،  من  التخلص  سيمكن 
تأمين  المتجددة، من  بالطاقة  المعامل  تزويد 

صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية.
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 املغرب يزود معامل �شناعة 
ال�شيــــارات بالطاقــة النظيفــة

لرفـع القدرة التناف�شية وتوقيع  صياغة  األغلبية  مكونات  قررت 
ومرجع  مؤسساتي  كإطار  األغلبية”،  “ميثاق 
والتعاون بين مختلف  أساليب االشتغال  يحدد 
والحزبية،  والبرلمانية  الحكومية  المؤسسات، 

وذلك في غضون شهر نونبر الجاري.
عقدته  تنسيقي  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
أجل  من  الخميس،  أمس  األغلبية،  مكونات 
تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة 
واألغلبية  الحكومة  بين  الجهود  بتكثيف 
البرلمانية، حضره كل من رئيس حزب التجمع 
العام  واألمين  أخنوش،  عزيز  لألحرار  الوطني 
لحزب األصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، 
بركة،  نزار  االستقالل  لحزب  العام  واألمين 
األصالة  لحزب  الوطني  المجلس  ورئيسة 
األغلبية  فرق  رؤساء  جانب  إلى  والمعاصرة، 

بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
النقاش  أن  األغلبية  لمكونات  بالغ  وذكر 
هذا  في  لألغلبية  المتميز  األداء  حول  تمحور 
داخل  أو  الحكومة  داخل  سواء  الوجيز،  الوقت 
الحكومة  البرلمان، حيث شهد ميالد  مجلسي 
البرنامج  وتقديم  المجلسين  هياكل  وانتخاب 

مشروع  وتقديم  عليه،  والمصادقة  الحكومي 
واحد.  شهر  خالل   2022 لسنة  المالية  قانون 
وأضاف أن المتدخلين أجمعوا على أن “االنسجام 
التام بين مكونات األغلبية ساهم بشكل كبير 
في ربح الوقت من أجل وضع اإلطار المؤسساتي 
الدستورية واألعراف  المقتضيات  الذي تفرضه 

الديمقراطية”.
وأشار البالغ إلى أنه “إذا كان المطلوب في 
بداية كل الحكومات هو وضع اإلطار المؤسساتي 
أوال، فإن األغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية 

والمواطنات،  المواطنين  وانشغاالت  انتظارات 
وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم األجوبة على كل 
القضايا التي التزمت بها خالل الحملة االنتخابية 

أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.
أن  البالغ –  المجتمعون – يضيف  واعتبر 
المواطنين  لمتطلبات  الفورية  “االستجابة 
والمواطنات رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات 
األغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران 
الذات”، مؤكدين أن “المرحلة تتطلب تحصين 

الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”.

 التـــوقيـــــع على “ميثــــاق الأغلبيــــة”
خالل �شهر نونرب اجلـاري

�ْشُكوْن َجاْبِني... ْو�ْشُكوْن َجاُبو
ْو�ْشُكوْن

ْز ْحُروْف ْكَتاِبي ْمْن ْكَتاُبو َطّرْ
اْت ْعِلَيّ ْقَراْيُتو... ْوْع�شَ

َراِبي َراُبو َياْك ْحُيوْط ْمْ
َراُبو ْحْت �َشا�ْس ْمْ َحّ ُيوْم �شَ
اُبو... الِتي ْبْتَ ْمْت ْل�صْ ْوْتْيّمْ

يْق �ْصّدْ ْوَثاِقي اْلْع�صِ
ْو�ْشَقاِن ْمْن ُدوْن ُكّلْ �َشاِقي

ْح ْعِلَيّ ْوْعِليْه ْرَواِقي ْو�ْصَرّ
و ى ْعِليْه ْفَياُقُ ْوْع�صَ

ى ْعِلَيّ ْفَياِقي ِكيَما ْع�صَ
ْوَذاْبْت ُروِحي ْفْتْعَناُقو

ْوَتاْهْت ُروُحو ْفْتْعَناِقي...
َلة َياْلُوَلى ِكيْف َبْعْد اْلَْوا�صْ

يِقي ْنِطيْق ْفَراْق ْع�صِ
يِقي ْفَراِقي. ْوِكيْف ْيِطيْق ْع�صِ

والمآثر  البيئــة  حمايــة  لمرصد  كان 
األسبـــوع  بحــر  لقـــاء،  بطنجة  التاريخية 
المنصرم، مع »منير الليموري« عمدة مدينة 
نائبه  الغيالني«  الغزواني  و»محمد  طنجة 
اللقاء  هذا  في  المرصد  مثل  وقد  األول. 
كل  في  المتمثلين  التنفيذي  مكتبه  أعضاء 
محمد  البدراوي،  الدين  نور  السادة؛  من 
امشيشو، عبد العزيز جناتي، سعيد شكري، 
عبد السالم الشعباوي، محمد أولحاج، نورة 

المستحي والحسين العاتق.
سلسلة  سياق  في  اللقاء  هذا  ويندرج 
من اللقاءات التواصلية مع مختلف فعاليات 
المجلس  بها  يقوم  التي  المدني  المجتمع 
خاللهــا  عبر  مناسبة  كان  وقد  الجماعي، 
وضــع  في  الكاملـة  ثقتهما  عن  الطرفان 
االلتقائية  على  تنبني  ناجعة  استراتيجية 

واالنسجام.
اللقاء،  خـالل  الطرفــان  تبـــادل  كما 
الجهود  ودعم  تعزيز  أهمية  حول  الحديث 

عقد رئيس المجلس الجماعي لمدينة 
بمقر  اجتماعا  الماضي  الثالثاء  يوم  طنجة 
التنفيذي  المكتب  ممثلي  بحضور  الجماعة 
سعيــد   : السادة  الصحافة  بيت  لمؤسسة 
كوبريــت رئيــــس المكتــــب التنفيــــذي 
أمين  العمرتي  للمؤسسة، محمـد كويمـن 
المال، عبد السالم الشعباوي وأنس الحداوي 

العلمي عضوين بالمكتب.

والمآثـــر  البيئــة  مجالــي  في  المشتركة 
التاريخية بالمدينة، كخيار استراتيجي إلنجاز 
مشاريع وأنشطة متعلقة بهذين المجالين، 
قائمة  مؤسسة  أضحى  المرصد  أن  باعتبار 
لمدينة  الكبرى  بالقضايا  تهتم  الذات، 

سياسـة  إطــار  في  اللقـــاء  هذا  وجاء 
جماعة  تنهجها  التي  والتواصل  االنفتاح 
السياسية  الفعاليات  مختلف  مع  طنجة 
بالمدينة  واإلعالمية  والثقافية  والمدنية 
خالل  من  والتواصل،  التعارف  أجل  من 
سلسلة من اللقاءات االنفتاحية التي يعقدها 
رئيس مجلس الجماعة مع مختلف الفعاليات 
التي  المحلية  اإلعالمية  والمنابر  المدنية 
التي  القضايا  دعم  في  أساسيا  دورا  تلعب 

تهم الشأن العام المحلي.

واستشاريا  أساسيا  شريكا  طنجة، باعتباره 
بالنسبة للجماعة في كل ما يرتبط بالصالح 

العام للمدينة.
أ. ع.

اللقـاء مناسبة إلبداء رئيس  وقــد كان 
تشجيعه  على  تأكيــده  الجماعــي  المجلس 
ومجال  عامة،  بصفة  الثقافة  لقطاع  الكامل 
الصحافة بمختلف وسائطها بصفـة خاصــة، 
لما لها من أهميـة في ترسيخ قيم التعاون 
وتحقيق اإلشعاع التنموي والمحلي بما يخدم 

الثقافة المواطنة بالمدينة.
أ. عكاشة

العمدة وبيت ال�شحافة.. 
لقاء تعارف على اأمل التعاون

مر�شد حماية البيئة واملاآثر التاريخية
ي�شارك جماعة طنجة الق�شايا الكربى للمدينة

يمر الشــيخ محمد الهيشو بوعكة 
صحية ألزمته الفراش، منذ مدة ليست 

بالقصيرة.
ولإلشــارة، فهــو واحد مــن القراء 
األوفياء لجريدة طنجة، حيث يتابع، عبر 
صفحاتها،  كل ما ينشر باللغة العربية، 
من أخبار وأحداث ومعلومات متنوعة... 
وأما وفــاؤه لمطالعة الجريــدة، فعمره 
عشرات الســنين، قبل أن تضعف قواه، 
شيئا فشيئا، ويحل به المرض الذي حد 

من نشاطاته...
وبالمناســبة، فإن الشيخ محمد الهيشــو يرجو من متابعي هذا 
المنبرأن يدعــوا له بموفور الصحة والعافية وأن يشــرح اهلل صدره 
وييســر أمــره. و نحن بهيئة تحريرهــذه الجريــدة، بدورنا ندعو له 

بالشفاء العاجل، إن شاء اهلل.

بال�شفاء العاجل لأحد قرائنا الأوفياء
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إعالن
فضاء األنثـى   :

تفاجأ الرأي العام، نهاية األسبوع الماضي بانتشار خبر مثير، حول 
إلغاء تكليف أستاذة  متعاقدة، بجهة فاس – مكناس،  لتدريس اللغة 
العربية  بإحدى الثانويات، وذلك  بقرار إداري ، بدعوى عدم قدرتها 
هذا  أن  يحرك  طبيعيا  وكان  التدريس.  مهمة  مزاولة  على  البدنية 
القرار مشاعر التضامن لدى العديد من أساتذة »التعاقد« ليسارعوا 
إلى إعالن تضامنهم مع زميلتهم  وإلى اتخاذ موقف صارم من قرار 

المديرية اإلقليمية الذي اعتبروه مجحفا وجائرا. 
وهكذا قررت التنسيقية الجهوية لألساتذة  »المتعاقدين« بجهة 
فاس - مكناس خوض إضراب جهوي ليومين وأصدرت  بيانا استنكاريا 
المديرية  اإلقليمية، حيث  األستاذة  مع  معاناة  فيه  استعرضت 
تعرضت لمعاملة مهينة،   بوصف التنسيقية، ال تليق بأسرة التعليم، 
، إنها »لو طلبت خدمة  وإذ أنها وجدت من  قال لها بنبرة  ساخرة 
»جباس« وصادف أن أصابه مرض، فماذا تفعل؟ سوف تطلب جباسا 
خدماتها  عن  االستغناء  يتم  قد  أنه  إلى  واضحة  إشارة  في  غيره«، 
البدنية وال  ألمّ بها،  ال يؤثــر  إطالقــا على ملكاتها  بسبب مرض 

العقلية. 
كما أنها تواصلت مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ولم 

تحصل سوى على وعود  اعتبرت »فارغة«. 
 وكانت  المديرية اإلقليمية بتاونات  قررت إنهاء تكليف أستاذة 
المندوبية  إلرسالية  استنادا  سنة،   26 سليم،  وجدان  العربية  اللغة 
الفحص  نتيجـــة  اإلقليم،  تتضمـن  بهذا  الصحة  لوزارة  اإلقليمية 
الطبي الذي يفيد عدم قدرتها البدنية على مزاولة مهام التدريس. 
إال أن األستاذة وجدان  استغربت لقرار الطبيب بشأنها،   دون معاينة 
قدرتها على التدريس  داخل القسم، مؤكدة  أن المرض الذي أصيبت 
به على مستوى المخيخ في يناير 2021 نتج عنه ضعف في  تناسق 
أثناء السير، ما ال يمنعها من المشي  وال من  الحركة بين الرجلين 

القيام بواجبات التدريس بصورة كاملة. 
 وكانت األستاذة وجدان سليم  تتابع دراستها في سلك الدكتوراه 
أومن  التدريس  من  المرض  يمنعها  أن  دون  بفاس،  اآلداب  بكلية 
والتكوين  بفاس  التربية  لمهن  الجهوي  بالمركز  تكوينها  متابعة 
طيلة السنة الماضية، كما لم يمنعها من المشي مؤخرا في  مسيرة 

احتجاجية . 
التدريس  على  بقدرتها  اإلقليمية  المديرية  إقنـاع  حاولـت  وقد 
بصورة عادية، غيران المسؤول عن المديرية أخبرها أن األكاديمية 
مدير  أن  أن  كما  الملـف”،  لهذا  حال  يملك  ال  وأنه  المسؤولة  هي 
األكاديمية رفض استقبالها بصفتها الشخصية بدعوى أن حل الملف 
األستاذة  اعتبرته  ما  وهو  المعنية،  األطراف  جميع  اجتماع  يقتضي 

محاولة لطي ملفها وطردها في النهاية. 
إال أن عزيمتها وعنادها وقوة إيمانها بحقها  كامرأة،  وبقدراتها 
الذاتية  والعلمية والمهنية، وقوة التضامن  الواسع معها، عززت من 
موقفها،  رقم ضعف  المواجهة،  في  االستمرار  إلى  ودفعتها  موقفها 
إداريا، أمام تعنت اإلدارة واستنادها إلى تقرير طبي  مجانب للواقع، 
في اعتبارها،  كما ألحت على تأكيد ذلك أكثر من مرة ، عبر تدويناتها 
بسبب  حلمها  تحقيق  في  أملها  وخيبة  الصحي،  وضعها  بخصوص 
كبداية  التكليف،  إلغاء  قرار  فرض  في  والمندوبية  األكاديمية  تعنت 
تمت  أن  إرادتها  بعد  انتصرت  أن  إلى  التوظيف،   إلغاء  نحو  طريق 
دعوتها لفحص طبي رسمي  مضاد،  أكد بتمام الوضوح،  »قدرتها 
الكاملة« على مزاولة مهام التدريس،  األمر الذي رفع  عنها قرار  إلغاء 

التكليف السابق وأهلها للعودة لمهامها . 
الخبر ابتهج له كافة زمالئها، سواء في التنسيقية أو داخل أسرة 
التعليم عبر المغرب،  أو داخل الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة،  
حيث نجحت في انتزاع حقها في الوجود، بعد ما كانت قاب قوسين 

أو أدنى من الضياع. 

سميـة أمغـار -

والتعليم  الرتبية 

بني قوة الإرادة 
وتعّنت الإدارة 

مت�شرر ب�شارع احلرية.. 

الثمن : 120 درهم

الثمن : 120 درهمالثمن : 100 درهم

تعلن إدارة 

أن بحوزتهـا عددًا 
من نسخ الكتب التالية :

 »رسالة باريس«
و

»كذلك كان..«
و

»Retour sur  le  
passsé«

و 
أصداء 3 مارس 1973

»بوح الذاكرة وإشهاد 
الوثيقة«

عدد الكتب محدودة 
أعدها المناضل
امبارك بودرقة

وعلى الراغب في اقتناء 
نسخ منها االتصال
 بإدارة الجريدة.

ثمن خمس أجزاء بـ  : 300 درهم

توصلنا من السيد شاندرو فراينداس مورجاني بشكاية، مفادها 
أنه يعاني، منذ وقت طويل، من مشاكل كثيرة، يلخصها في أن له 
من  لمضايقات  معرضا  الحرية،  بشارع  الكائن  دكانه،  أسفل  مخزنا 
طرف مالك مخبزة ومطعم بدون مرحاض، قام وبدون وجه حق وبدون 
توفره على رخصة بإحداث مرحاض بالجهة المالصقة لجدارمخزنه 
بناء  بإحداث  المخزن،  بناية هذا  أجزاء  استغالل بعض  المذكور، مع 
كذلك فوق بابه، وبالتالي تمرير قناة للتكييف الهوائي وقناة للماء، 
المذكورة  المخبزة  أسفل  »المازوط«  للوقود  فضال عن وضع خزان 
)انظــر الصور(، حيـث تتوفــر الجريدة على نسخة من معاينة لمفوض 
الروائح  انبعاث  منها  أضرارا،  بالمشتكي  يلحق  األمرالذي  قضائي، 
الكريهة ووجود الحرارة المفرطة، باإلضافة إلى خطرإمكانية اشتعال 
النارفي كل وقت وحين، خاصة أن هذا المكان السفلي ضيق والحركة 
أي منفذ لإلغاثة،  قد يسهل  به  الذي اليوجد  الوقت  تتوقف في  ال 

عملية إنقاذ األرواح في حالة نشوب نيران.
ويلتمس المشتكي من الجهات المختصة التدخل العاجل لرفع 
المأساوية  الحوادث  تجنب  وبالتالي  األوان،  فوات  قبل  الضرر،  هذا 
الممكنة، كما وقع لبعض المصانع والمستودعات السرية التي ذهب 
عن  الطرف  القانـون وغض  خـرق  بسبـب  األرواح،  ضحيتها عشرات 

المخالفين له.
أ.ص  

ي�شتكي ويحذر من خطر 
وجود »املازوط« اأ�شفل محلـه
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

مع  الدينيين  القيمين  حظوظ  سوء  حول  يتحقق  اإلجماع   يكاد 
أحمد التوفيق الذي ال نحتاج إلى دليل  إلبراز مدى استغراب الرأي العام  
الستمراره وزيرا لألوقاف والشؤون الدينية،  فوق العشرين سنة، بالرغم 
وطريقة  األوقاف  لشؤوون  تدبيره  حول  من  انتقادات  يتسرب  مما  
معالجته  لملفات األضرحة والزوايا التي يبلغ عددها في الوقت الراهن،  
6999  والتي أعلن أنها سوف تستهلك، في ميزانية العام المقبل، من 
مليون   12( سنتيم  مليون   200 و  مليار  العامة،  فوق  الخزينة  أموال 

درهم( !!!.... 
هذا الموضوع استفزّ الفريق النيابي  لحزب من أحزاب »التحالف« 
والمغاربة  اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  بلجنة 
الماضي،  للدفاع  األربعاء  التوفيق، صباح  مثل  حيث  بالخارج  المقيمين 
عن ميزانية وزارته، وووجه  بتساؤالت حول ما إذا كان يراقب  ما اعتبر 
تلك  تشهده  لما  نظرا  الحنيف،  اإلسالمي  والدين  ممارسات  تتنافى 
 ، أخالقية  ال  وأحيانا  غريبة   وممارسات  من  طقوس  والزوايا  األضرحة 
الحديث.  »وال يساهم بأي شكل من  المغرب  أمر غير مقبول في  وهو 
االجتماعي  التخلف  وواع، وفي محاربة  بناء مواطن مثقف  األشكال، في 

المتمكن«. 
األضرحة  موضوع  يثير  إذ  فريقها   أن  الحزب  هذا  ممثلة   وأكدت 
والزوايا  ليس  من باب االعتراض على العناية بها، لكنه يرى أن  األولى 
بالوزارة أن تخصص نفس العناية المادية للقيمين الدينيين؛ ) ونضيف 
وظروفهم  اإلدارية   أن  وضعياتهم   على  متفق  الجميع  أن  جهتنا  من 

المادية والمعنوية تثير الشفقة(. 
للقيمين  األولوية  تكون  أن  “يتوقع  إنه  بقول  رد  »الموفق«  الوزير 
وأن  االجتماعي«  الدعم  برامج  من  االستفادة  يخص  فيما  الدينيين 
من  ستستفيد  التي  الفئات  رأس  على  سيكونون  الدينيين  القيمين 
سوف  ما  لتنزيله،  الحكومة  تستعد  الذي  االجتماعي،  الدعم  مشروع 
الوقت  في  منه  ينتفعون  ال  الذي  التقاعد  من  االستفادة  من  يمكنهم 

الراهن. 
إداري  إطار  في  تدمجهم  لم   الوزارة  ألن  منه؟   يستفيدون  ال  ولم 
كبيرا  بذلت مجهودا  اعتبرت  أنها  إنها  بل  بذلك،  لهم  ، يسمح  سليم 
حين قررت زيادة 300 درهم في رواتبهم ألربع سنوات متتالية وبدون 
إن   بالقول  الوزير  »تبجح«  الدينيين  القيمين  لكرامة  اعتبار  أو  خجل 
لألجور« !!!..... األدنى  الحد  من  قريبين  »أصبحوا  الدينيين  القيمين 

من  األضحى،  عيد  الحولي،  بمناسبة  شراء  »منحة،  أن  الوزارة  وتعتبر 
االمتيازات التي يجب التذكير بها تحت قبة البرلمان.  

بالمقابل اعتبر الوزير أنه ال يمكن دمج القيمين الدينيين في أسالك 
الوظيفة العمومية )رغم أن العديدين منهم مؤهلون  لذلك ومتوفرون 
زيادات  هناك  تكون  أن  »توقع«  ولكنه  عليا(،  أكاديمية  شهادات  على 
وضعيتهم  تحسين  أجل  من  القادمة  السنوات  خالل  متدرجة  أخرى  

االجتماعية !. 
وزارته  أن  »الموفق«،  الوزيــر  أوضــح  »الوعود«،  إطار  في  ودائما 
المساجـــد،  على  بالقائميـــن  العنايــة   2022 عــام   في  ستواصــل 
بتخصيص 1،61 مليار درهم لدعم مكافآت القيمين الدينيين، وتسديد 

مصاريف الحج لبعضهم. 
مليون   229 التوفيـــق،  بحسـب  أيضـا،  األوقـاف،  وزارة  وسترصد 
الدينيين،  والقيمين  للخطباء  الصحي  التأمين  خدمات  لتغطية  درهم، 

والمؤذنين، ومراقبي المساجد، وذوي الحقوق. 
للمساجـد  درهـم  مليــون   853 تخصيـص  تم  أنه  الوزيـر  وأوضـح 

في 2021، منها 758 مليون درهم لبناء المساجد، وإصالحها. 
هذا وال تزال قضية اإلمام المحكوم بالسجن النافذ، سعيد  أبو علي، 
تلقي بظاللها على وزارة األوقاف  وتسلط الضوء  على قضية القيمين 
الدينيين ، حيث إن فئة هامة منهم يرفضون منهج ما يسمى ب »شرط 
الجماعة« القائم على الصدقات والعطايا، وهو أمر ال يحفظ كرامتهم  
وال مكانتهم االعتبارية داخل المجتمع، خاصة وأن أجرة القيم الديني، 
كما صرحوا بذلك، تتراوح بين 500  و 1000 درهم بالنسبة للمؤذن، 
واإلمامة  الخطابة  يمارســون  من  يحصـل  فيما  والحارس،   والمنظف 
وغيرها على مكافأة شهرية تتراوح ما بين 800 و 2500 درهم حسب 

المدينة. أما بالبادية  فالوضعية أكثر صعوبة وقساوة. 
»هيسبريس«  جريـــدة   متتبعـــي  تعليقات  على  اطلعوا  والذين 
المختصة،  البرلمانية  باللجنة  األوقاف  وزارة  ميزانية  مناقشة  خبر  حول 
البد وأنهم كونوا فكرة عن معاناة القيمين الدينيين  مع الوزارة التي 
تتكفل بهم، وأيضا حول »نظرة« المواطنين إلى وزارة السيادة الوقفية  

وطريقة تعاملها مع القائمين على الشأن الديني بالمساجد.  

12 مليون درهم للعناية ب 6999 
�شريحا وزاوية باملغرب ! 

العمومية  بالقوات  المحلية بطنجة مستعينة  شرعت السلطات 
السلطة  وأعوان  المساعدة  والقوات  الشرطة  عناصر  مراقبة  وتحت 
المحلية في عملية هدم سوق الخضر والفواكه واألسماك... سيدي 
بوعبيد، وذلك بعد أن تم نقل جل تجار السوق إلى سوق نموذجي 

بحي ادرادب.
للسوق  المواطنين  انتقادات  كثرت  بعدما  الهدم  هذا  ويأتي 
مرافقه  في  الصحية  السالمة  توفر شروط  النعدام  وذلك  المذكور، 
الضالة  الكالب  لتجول  وكذا  المرتفقين،  أو  للتجار  بالنسبة  سواء 

والقطط فيه.
بحي  مؤقتا  للتجار فضاء  المحلية  السلطات  وقد خصصت  هذا 

ادرادب إليواء األنشطة التي لطالما احتضنها السوق لسنوات عدة.

شركة  تحط  أن  المرتقب  من  فإنه  مطلعة،  مصادر  وحسب 
»صوماجيك« جرافاتها بالسوق إلحداث مرآب تحته قصد استكمال 
تنزيل مشروع إحداث مرائب أرضية، والتي استهدفت من قبل حدائق 

المندوبية العريقة.

ولإلشارة، فإن سوق سيدي بوعبيد يعد من أقدم أسواق مدينة 
تنوع  بفضل  عليه،  الجنسيات  مختلف  توافد  يشهد  حيث  البوغاز، 
منتجاته، سواء المحلية أو مطاعمه الشعبية التي تسهر على تقديم 

مأكوالت محلية لزبائنها.

طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت 
لقاء  بعقد  الحكومة  رئيس  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  لواء 
معهم في أقرب وقت، قصد مناقشة زيادة أسعار المحروقات ووضعية 

المقاولة النقلية بالبالد.
الحكومة  رئيس  إلى  الموجهة  رسالتها  في  النقابة  دعت  وقد 
إلى ضرورة التداول في موضوع المحروقات للحد من غالء أسعارها 
المقاوالت  ومساعدة  المواطنين  لعموم  الشرائية  القدرة  وحماية 

النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة.
مراجعة  ضرورة  على  الطرقي  النقل  مهنيو  شدد  وقد  هذا 
التنافس الحقيقي بين  القوانين المتعلقة بالمنافسة وخلق شروط 
واستئناف  البترولية  للمواد  الوطني  المخزون  من  والرفع  الفاعلين، 

تكرير البترول في المغرب.
ورصدت الرسالة ذاتها، وجود تأثيرات جد سلبية الرتفاع أسعار 
المحروقات على توازنات المقاوالت العاملة في النقل وكذا على القدرة 

الشرائية لعموم المواطنين، السيما بعد حذف الدعم وتحرير األسعار 
في نهاية 2015.

القرار  النقابة قد سبق لها أن كاتبت، منذ  الرسالة أن  وذكرت 
والشؤون  والمعادن  والطاقة  النقل  المعنية في  السلطات  المذكور، 
العامة للحكومة ومجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، للمطالبة 
بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم 
من اإلجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع األطراف وإنقاذ المقاوالت 
النقلية من اإلفالس وتوفير النقل والتنقل باألثمان المناسبة لعموم 

المواطنين، غير أنه لم يتم التفاعل مع مضمون المراسلة.
المحروقات  أسعار  ارتفاع  استمرار  أيضا من  النقابة  كما حذرت 
تحديد  من  الدولة  وانسحاب  دوليا،  األسعار  اشتعال  جراء  المهولة 
األمر  وللمواطنين،  للمهنيين  الدعم  وحذف  للعموم،  البيع  أسعار 
الذي ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل 

والتنقل.

ال�شلطات ت�شرع يف هدم �شوق �شيدي بوعبيد

بعد ارتفاع اأ�شعار املحروقات... مهني النقل 
الطرقي يرا�شلون اأخنو�س
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)تتمة ص1(  
احتجاجات وتدخالت عنيفة لقوات األمن 

التلقيح  قوبل  الحكومي  بشأن جواز  القرار   ومعلوم أن هذا 
باحتجاجات رافضة من قبل المواطنين وبعض األحزاب السياسية، 
ما أدى إلى انقسام الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض إللزامية 
جواز التلقيح، فيما نشرت عريضة إليكترونية  تطالب بإلغاء قرار 
من  ألف   30 من  أكثر  عليها  ووقع  المغرب  في  التلقيح«  »جواز 

السياسيين والحقوقيين. 
وقد شهدت العديد من حواضر المغرب مظاهرات  واحتجاجات  
أحيانا قوية  تنديدا بالجواز وإلزاميته لدخول المؤسسات العامة 
لمظاهرات في حواضر  فيديو  أشرطة  مقاطع  وانتشرت  والتنقل. 

عديدة بالبالد،  منها مدينة طنجة، تطالب بإسقاط الجواز. 
وتخللت بعض االحتجاجات السلمية مشادات بين متظاهرين 
وقوات األمن  حيث برزت، بشكل واضح »بوليسية أكادير«  وهي 
تركل مواطنات  متظاهرات من الخلف،  كن في طريقهن لمغادرة 

»مسرح الجريمة« !. 
بالمقابل، حملت تدوينات عديدة دعوة أصحابها إلى  التلقيح 
جـــواز  قبـول  وإلى  العامــة،   الحياة  إلى  للعودة  وحيدة  كوسيلة 
التلقيح، الذي يدخل في إطار الحماية الجماعية، بينما أعلن وزير 
فليس  الرافضة،  األقلية  أما  األغلبية،  أن مهمته »حماية  الصحة 

لها »أن تفرض علينا رأيها« !  
وتحت قبة البرلمان، انتقدت البرلمانية أمال العمري، رئيسة 
فريق نقابة االتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بشدة 
قرار فرض إجبارية اإلدالء بجواز التلقيح لولوج األماكن العمومية، 
واستغربت أن يتم اإلعالن عن دخول المغرب  للمنطقة الخضراء 
بالغ   عبر  التلقيح  جواز  الحكومة  إلزامية  قررت  الذي  الوقت  في 
متسرع  بدون استراتيجية التواصل بعد أن أشيع أن التلقيح أمر 

اختياري. 
لقجع يغضب أساتذة التعاقد 

لقجع،  للسيد  تصريحات  أيضا،  البارزة  األسبوع  أحداث  ومن 
واسعا  جدال  وأثارت  »التعاقد«  أساتذة  أغضبت  حاليا،  المستوزر 
المكلف  الوزير  إن  حيث  خاصة،  والمعنيين  التعليم،  أسرة  وسط 
بالميزانية قارن بين وضعية هؤالء األساتذة  ووضعية اآلالف من 
الظروف، موضحا  المتعاقدة مع مؤسسات أخرى في نفس  األطر 
أنه إذا كانت توظيفات األكاديميات فيها إشكال، فإن هناك مائة 
ألف موظف في أكثر من 200 مؤسسة  ال يتوفرون على رقم تأجير 
مركزيا  تحويلها  يتم  درهم  مليار   20 الخزينة  ويكلفون  مركزي، 

إلى المؤسسات المعنية لتأدية األجور. 
وكان طبيعيا أن ينتبه الجميع إلى أن  الوزير اختلطت في فمه 
ولغة  العنيفة،  المتميزة،  »القوية«،  »الكوايرية«  الخاصة،  لغة 
التربية والتعليم  األدبية، المتحضرة، كما أن في لغة الوزير القادم 
من جامعة كرة القدم،  إشارة إلى أن ال شيء يوحي بأن الحكومة 
وهو  التعاقد.  عليهم  المفروض  األساتذة  وضعية  تصحيح  تنوي 
موضوع حساس ومهم وكبير، كان واجب الحكمة و التروي  وأيضا 

في  األقل  على  اللغوية،  اللباقة  نوعا من  يفرض  التحفظ،  واجب 
التعامل معه. 

ومعلوم أن ملف »التعاقــد« كان من بين الملفات »الحارقة« 
الرأي  شغلـت  والتي  أخنــوش،   السيــد  حكومــة  تسلمتها  التي 
العام لسنوات الرتباطها بمستقبل النشء وبوضعيات اجتماعية  

خطيرة. 
والبد أن الوزير شكيب بنموسى قد وقف على هذا الملف خالل 
إعداد »النمــوذج التنمـوي الجديــد« في شقه المتصل بالتربية 
والتكوين، وقـد أظهـر الوزيــر نوعـا من »االهتمام« بالموضوع 
حوار  لجلسة  القطاع  نقابات  المهام،  تسلم  بعد  استدعـى  حيث  
يهم  عالقا  ملفا   23 رأس  على  المتعاقدين  األساتذة  ملف  كان 
الوزيـر  قـال  أكتوبـر   30 السبت  ويوم  التعليم.  قطاع  موظفي 
بنموسى  إن ملف إدماج األساتذة أطر األكاديميات مازال مفتوحا، 
سلسلة  بعد  المقبل،  الشهر  نهاية  سيكون  المالئم  والجواب 
تداوالت هادئة للموضوع. وأضاف أنه ال يمتلك عصا سحرية لحل 
كان  “لو  المهمة،  وأنـه  بصعوبة  مقرا  فوري،  بشكل  الموضوع 
األمر سهال لتم حله منذ مدة، لكن النقاش في الوقت الراهن مع 
مختلف الفعاليات مازال قائما”. وأضاف أن »الجميع يدرس أجوبة 

المدى القصير والمتوسط والخروج بتصور مشترك«.   

احتجاجات شعبية ضد الغالء 
عهد  بداية  المواطنين  عمت  الجــارف  االستيــاء  من  موجة 
برنامجها  أهداف  بين  من  جعلـت  التي  أخنــوش   عزيز  حكومة 
الحكومي دعــم الدولة االجتماعية، وذلك بسبب ارتفاع  أسعـــار 
والكهرباء   الماء  استهالك  وفواتير   األساسية   االستهالك  مواد 
األمر الذي اعتبر إجهازا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة 

الطبقات الفقيرة. 
وقد استغرب المواطنون من أن يصادف االرتفاع المفاجئ في 
أسعار عدد من المواد االستهالكية بداية عهد الحكومة الجديدة، 
والشاي  المائدة،  وزيت  والقمح،  بالطحين،  أساسا  األمر  ويتعلق 
الخامسة من  تعد  زيادة  التي سجلت معظمها  القطاني،  وبعض 
المواطنين  صفوف  في  تذمرا  خلف  ما  وجيز،  ظرف  في  نوعها 

وجمعيات حماية المستهلك.   
االنتعاش االقتصادي بالعالم

 سبب ارتفاع األسعار ! 
وفي رده على تدخالت الفرق البرلمانية  بلجنة المالية، رفض 
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحميل الحكومة 
االستهالكية،  المواد  من  عدد  أسعار  ارتفاع  مسؤولية  الجديدة 
رافضا أن تنسب هذه الزيادات المسجلة في األسعار إلى حكومة 

لم تكمل شهرها األول. 
سنة  خالل  »منخفضة  كانـت  األسعار  أن  الحقيقـة  إن  وقال 
2020 على مستوى العالم وأن هذا االرتفاع سجل في مختلف دول 
العالم، وبالمغرب لم يرتفع مؤشر السعر عند االستهالك سوى بـ2 
في المائة؛ ألن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ7.1 في المائة 

وأن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا »طفيفا« بـ0.7 في المائة؛ في 
حين أن أسعار المواد ذات األثمان المحددة، والتي تمثل 22 في 
المائة من سلة المنتوجات المستهلكة، ارتفعت ب1.3 في المائة 

خالل هذه الفترة، أي بنفس وتيرة السنة الماضية. 
الحالي  االرتفــاع  إلى  أدت  التي  العوامــل  أن  الوزير  واعتبر 
االنتعاش  إلى  أساسا  تعود  بلدنا  وفي  العالم  في  األسعار  في 
االقتصادي الذي يعرفه العالم، وهو أكثر مما كان متوقعا، وكذلك 

إلى االرتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة”. 
كتاب الدولة: الكعكة المقبلة !  

وصدور  الثالثي،   التحالف  إطار  في  الحكومة  تشكيل  بعد 
عن  اإلعــالن  إلى  األنظار  تتجه  الـــوزراء،  اختصاصات  مراسيم 
التعيينات الجديدة بخصوص كتاب الدولة التي سيسعى التحالف 
بواسطته إلى التخفيف من حدة الضغوطات الداخلية  القوية من 
الحزبية  القيادات  من  خاصة  الدولة،  كاتب  بمنصب  الظفر  أجل 
التي كانت تطمح لإلستــوزار  قبــل أن  تطيــر منهم »الكعكة« 

الشهية.  
المشاركة  األحــزاب  أعضاء  صفوف  في  كبير  ترقب  ويسود 
الحكومي، حول نصيب كل حزب من مناصب كتاب  التحالف  في 
الدولة في حكومة عزيز أخنوش ، المكونة من 24 وزيرا ووزيرة، 
ستتعزز  جديدا،  وجها   15 ضمنهم  الحكومة،  رئيس  جانب  إلى 
ستتطلب  التي  الوزارية،  القطاعات  بعض  في  دولة  بكتاب  إذن 
عمال كبيرا بحكم اشتمالها على أكثر من مجال وقطاع،  وتتقاطر 
على أحزاب التحالف، األحرار واالستقالل واألصالة ، عشرات السير 

الذاتية ألطر عليا  لتلك األحزاب من أجل الظفر بالمنصب.   
وأخيرا: عودة بنكيران  

خصومه  طــرف  من  المتسم  الرجل  عــودة  شكلت  وأخيرا 
السياسية  األحــداث  من  بــارزا  حدثا  المطلقة،  ب»الشعبوية« 
المؤثرة التي طبعت األيام القليلة الماضية. ومعلوم أن بنكيران 
لم يتوانى في شن هجومات واضحة وقوية ضد أخنوش ولشكر، 
للحياة  أو بعدها.  فهــل تشكل عودته  االنتخابــات  سـواء قبــل 
السياسية التي لم يبتعد عنها قط، ولو من على أريكة في بيته،  

تشويشا جديا على الحكومة؟ 
الكثيرون من داخــل حـزب »المرجعيــة« يرون أن بنكيــران ال 
يشكل اليوم بالنسبة لـ»العدالة والتنمية« سوى خيارا للخروج من 
النفق المظلم، وأن النتائج »الكارثية« للحزب في االنتخابات األخيرة 
الحزب يشهد  زال  ال  العامة، حيث  لألمانة  ما سهلت عودته  هي 
جدال واسعا  يمتد إلى مختلف طبقات الشعب، ، بسبب استفادته 
من راتب تقاعدي قدر بنحو 9 ماليين سنتيم  شهريا،  األمر الذي 
دفع بالعديد من البيجيديين،  والمواطنين من خارج الحزب، إلى 
بالتناقض بين الخطاب والممارسة السياسية، من خالل  اتهامه 
قبول االستفادة من نظام »الريع«  الذي يعتبر نوعا من الفساد 

الذي بنى على محاربته  »خطته« للوصول إلى الحكم. 

عزيز كنوني 

من اأحداث »الع�شرة الأوائل« ! ...   

عبد اإلله بنكيرانشكيب بنموسىفـوزي لقجـع
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

العقائد  أن  المسلمين،  غيـــر  مسلمين  المفكرين،  عديــد  يعتبــر 
الدينية نزعة فطرية لدى اإلنسان، و هو لذلك، مرغم على اعتناق دين 
من األديان أو عقيدة من العقائد، إذ ال يُتصوَّر ، بحسبهم ، وجود إنسان 
دون انتماء ديني معين، بل ذهب بعضعم إلى حد إنكار وجود ملحدين 

حقيقيين ممن ال يؤمنون بوجود اهلل.
 في مقابل ذلك، ذهب الفالسفة، ومن بينهم مؤسس علم االجتماع، 
إلى نفي المطلق، واعتبار الالهوت مجرد طور من أطوار التفكير البشري 
البدائي، ساد في البداية قبل أن تليه المرحلة الميتافيزيقية و تحل، بعد 

ذلك، المرحلة العلمية، و هي المرحلة النهائية.
و على الرغم من أن اإلسالم، كسواه، يُعدُّ دينا من الديانات القائمة، 
اعتبار اإلسالم دينا كونيا صالحا  المسلمين يصرون على  أن معظم  إال 
لكل زمان و مكان، وهو، فضال عن ذلك، بحسب اعتقادهم، دين يهتم 
بتنظيم حياة البشر في الدنيا الفانية، كما يهتم في الوقت ذاته بتنظيم 
شؤون اآلخرة الباقية، وهذا اعتقاد راسخ لدى غالبية مسلمي المجتمعات 
محمد  انتهى  وهكذا  عالِم،  غير  بشكٍل  ذلك  كان  ولو  حتى  اإلسالمية 
الدين   ...  « بـأن  الجزم  إلى  العشرين(   القرن  )جاهلية  كتاب  في  قطب 
و سياستهم   اقتصادياتهم  و  اجتماعياتهم  للحياة يشمل  تنظيم شامل 

كما يشمل وجدانهم و عقيدتهم«.
دور  حول  السائد  الضمني،  أو  الصريح  االعتقاد،  هذا  على  تأسيسا   
اإلسالم في المجتمع، ظهرت في أوائل القرن العشرين حركة دعوية ذات 
بعد اجتماعي و سياسي سعت لتقديم اإلجابات حول تساؤالت مرتبطة 
بواقع المسلمين الذي انحدر إلى قاع االنحطاط، و  أخرى تتعلق باألسباب 
التي أدت بهم إلى درجـة كبيـرة من التخلـف و الفسـاد، و هي تسـاؤالت 
من  لفترة  الحركة،  هذه  لمؤسسي  بالنسبة  عنها،  اإلجابة  تستلزم  ال 
التأمل و التقدير و حسن اإللمام بالموضوع، بل قدمت على الفور إجابة 
لوال  ليحصل  يكن  لم  المسلمين  تخلف  بأن  القول  في  تتلخص  واحدة 
ابتعادهم عن اإلسالم، و قد كانت هذه اإلجابة مقدمة و تمهيدا  لوصف 
ال سبيل  أن  و  الجاهلية،  مرحلة  إلى  ارتد  قد  بكونه  اإلسالمي  المجتمع 

لهذا المجتمع نحو الخالص من تخلفه إال بالعودة إلى طريق اإلسالم !
لكن اإلجابة التي قدمتها هذه  الجماعات الدينية حول سؤال التخلف 
و االنحطاط و إجمالها في العودة إلى اإلسالم، لم يكن في واقع األمر 
إال شعارا دعائيا مبالغا فيه، و ال تسنده الحقائق العلمية و ال المعطيات 
التاريخية، بل إن تمحيص هذه اإلجابة المتهافتة فتح المجال واسعا أمام 

طرح أسئلة جديدة حول ماهية طبيعة اإلسالم الذي تجب العودة إليه؟.
غبية  قراءة  على  اإلسالمية  للجماعات  المتهافتة  األطروحات  تعتمد 
الرسول  حكم  مرحلة  لتصوير  جاهدة  تسعى  فهي  اإلسالمي،  للتاريخ 
لدولة المدينة الناشئة، ومن بعده الخلفاء األربعة، باعتبارها مرحلة زاهرة 
من تاريخ اإلسالم، مرحلة عرفت أعلى درجات سيادة العدل و المساواة 
و إقامة الوزن بالقسط، لكن الحقيقة كانت مخالفة الدعاءاتهم الكاذبة، 
تخضع  البشرية،  المجتمعات  تحول  مراحل  من  كغيرها  مرحلة،  فهي 
لقوانين التطور المحكومة حتما بالصراع و التنافس، و إال فكيف يستطيع 
هؤالء الدعاة الحمقى نفي نسبة الجرائم المناقضة ألحكام اإلسالم  التي 
ارتكبها قائد إسالمي مثل خالد بن الوليد؟ و كيف يستطيعون إنكار أن 
عمر بن الخطاب طالب الخليفة أبا بكر الصديق بإقامة حد الزنا على خالد 
بني  دار بسقيفة  الذي  الصراع  الحمقى  و كيف يفسر هؤالء  الوليد؟  بن 

ساعدة بين أصحاب الرسول المبشرين بالجنة؟
بترنيمة  تكتفي  تالوينها،  و  أصنافها  بكل  اإلسالمية،  الجماعات  إن 
مآسي  لكل  الوحيد  الحل  هي  اإلسالم   إلى  العودة  أن  تزعم  واحدة 
حول  متكاملة  فكرة  تملك  ال  المقابل  في  لكنها  المسلمين،  وتعثرات 
كيفية تحقيق الخالص من التخلف و ال عن أي مشروع مجتمعي واضح 
المعالم يشمل السياسة و االقتصاد و الثقافة و العلوم، فكل رأسمالهم 
الفارغ  يتأسس على أن اإلسالم هو الدين الحق و يتوجب على المؤمنين 
الجزية  أو أن يدفعوا  به فرض تعاليمه على بقية خلق اهلل بحد السيف 

وهم صاغرون. ! 
بأن  إقناعنا  المتهافت،  الجماعات اإلسالمية، بمنطقها  هل تستطيع 
اإلسالم هو الحل الحقيقي لمعضالت المجتمع اإلسالمي أم أن األوان قد 
حان لصحوة حقيقية في المجتمع، صحوة تعلن للناس أن اإلسالم دين 
كغيره من األديان، و تطرح السؤال الفلسفي/ االستنكاري الذي جاء في 

القرآن »اأفاأنت تكره النا�س حتى يك�ن�ا م�ؤمنني«.

»اأفاأنت تكره النا�س
 حتى يكونوا موؤمنني؟«

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

تجويــد  مفتــاح  هو  المستمــر  التكويــن  أن  البديهــي  من 
بمهامهم  يضطلعوا  حتى  العمومية،  اإلدارات  وموظفي  أطر  كفاءة 
اإلطار  هذا  وفي  والمنتظر.  المطلوب  الوجه  على  واختصاصاتهم 
يتبنى المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة القيام بتكوينات دورية 
لفائدة موارده البشرية، إيمانا منه براهنية وجدية هذه المقاربة في 

رفع مستواهم وتعزيز كفاءتهم.
الثالثاء  يومي  إدارة جماعة طنجة  الصـدد، نظمــت  وفي هـذا 
لفائدة  الجماعة  بمقــر  تكوينيـة  محاضرات  الماضيين  والخميس 
استعدادهم  مستوى  من  الرفع  أجل  من  لها،  التابعين  الموظفين 
تحت  وذلك  المهنية،  الكفاءة  امتحانات  الجتياز  المعرفية  وقدرتهم 
إشراف كـل مــن األستـاذيــن الجامعييــن بكليــة الحقـوق بطنجـة، 

عبد الكبير يحيا وعبد اللطيف جبراني. 
وفي تصريح لـ »جريدة طنجــة« قال األستـاذ عبد الكبير يحيا 
أن مساهمته إلى جانب األستاذ عبد اللطيف جبراني وباقي أساتذة 
كلية  بين  والتعاون  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  في  تندرج  الكلية 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة ومجلس جماعة  العلوم 

طنجة.
كما أضاف المتحدث أنه انطالقا من برنامج التكوين المسطر 
المسطرة  األهداف  أن  يعتبر  فإنه  يومين،  امتداد  على  والمنجز 

انطالًقا من هذه االتفاقية تتحقق، السيما تحقيق الحكامة المحلية 
الجيدة وذلك بمساهمة الكلية في تكوين وتجويد تدخالت الفاعلين 
الجماعة  وأعوان  هنا عن موظفي  الحديث  و  بالجماعة،  المرتبطين 

وكذلك عمالة - إقليم طنجة..
أما بخصوص سؤال عن مدى مساهمة المحاضرات في المنازعات 
وموظفي  ألطر  القانوني  التكوين  مستوى  من  الرفع  في  اإلدارية 
الجماعة، قال أستاذ القانون العام أن المنازعات اإلدارية تبقى مادة 
محورية في هذا التكوين ولها تأثير بالغ في الرفع من مستوى وأداء 
أطر وموظفي وأعوان الجماعات الترابية، فيكفي التذكير بما للموظف 
التراكم اإليجابي في تطور  العمومي والترابي من إسهام كبير في 
االجتهاد القضائي اإلداري نحو حماية أكبر لحقوقه وحرياته والحد من 
تعسفات اإلدارة وتجاوزاتها في المساس والدوس على المشروعية. 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من وعي هذا الموظف العمومي 
بالمسؤوليات التي هي على عاتقه، ألداء واجبات عمله و حرصه على 
احترام النصوص القانونية والتنظيمية، وكذلك الدفع بتقوية إيمانه 
أو  ورفاه جماعته  كونه بدون تطوير قدراته يستحيل تحقيق تقدم 

إقليمه أو وطنه ككل..
أمل عكاشة

ا�شتمرار 
املحا�شرات 

التكوينية لفائدة 
موظفي جماعة 
طنجة لالأ�شبوع 

الثالث
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من صميم المجتمع

الفساد  مظاهر  عن  الحديث  الموضوع  من  الثاني  الجزء  في  نتابع 
المجتمع  جسم  تنخر   باتت  التي  الكبرى  المعضالت  من  معضلة  لكونه 
إيجابية  وتأثيرات سيئة وغير  أبعاد خطيرة  له  باستمرار.. وسلوكا مشينا 
القانون..يحتلون  خارج  أنفسهم  يعتبرون  مشبوهون  أشخاص  يمارسه 
مراكز معينة يدبرون شأنها دون الغوص في طبيعتها وأهدافها.. يلجؤون 
الثروات..  يراكمون  الشخصية  لخدمة مصالحهم  مكانتهم  استغالل  إلى 
يخوضون حرب المضاربات بغير قليل من  التجاوزات.. يتملصون من أداء 
الضرائب والواجبات.. يعمدون إلى الغش واالحتكار، كما سبق وأن أشرنا 
الذين  األزمات  تجار  بعض  سلوكات  بخصوص  السابقة  مواضيعنا  في 
لجؤوا قبل الحملة االنتخابية األخيرة إلى الرفع من أسعار المواد األساسية 
سعيا إلى الربح السريع واالغتناء غير المشروع..! وهو ماينطبق على بعض 
الحكوميين في قطاعات عمومية وشبه عمومية  المديرين والمسؤولين 
وجماعات محلية، يستغلون مناصبهم اإلدارية، يسيؤون استعمال القانون 
هي  دنيئة  أغــراض  تحقيق  إلى  وصوال  تطبيقه  وعدم  عليه  بالتحايل 
األخرى.. يقومون بأعمال غير نزيهة منافية لمقتضيات القانون من قبيل 
التأشير على توظيفات مشبوهة والتالعب في صفقات وميزانيات الدولة 
والتواطؤ مع مقاولين معمرين اليتبدلون واليتغيرون واليستغنى عنهم 
وتقريب  قانونية  غير  ترخيصات  ومنح  يعقوب..!!  نفس  في  دائم  لغرض 
مقربين منهم وحمايتهم، فضال عن تزكية أعمال وخدمات يشوبها تزوير 
مكشوف يستفيد منها أشخاص مقابل دفع رشاوى وعطايا وهدايا وهلم 
جرا..!! النختلف في أن مراكمة الثروات دون موجب حق وتبديد واختالس 
آخر من  الدولة والزبونية والمحسوبية »وباك  صاحبي« هو وجه  أموال 

وجوه الفساد الذي الغبار عليه.. 
أتصوره  كما  المفسـد،  أو  فالفاسد  تتصـورون..  مما  أطول  القائمة 
البالد  ونهب  اختالس  أي  المحظور  في  يقع  من  هو  كثيرون،  ويتصوره 
خادعة وخطط  كلمات  الناس، صاحب  أنظار  مايتوارى عن  غالبا  والعباد، 
كاذبة ونوايا غير صادقة، يتظاهر بالجدية والمثالية ويعمل على محاربة 
في  متضلع  ضالع  االعتمادات  على  والسطو  القدرات  وخنق  الكفاءات 

التجاوزات والمخالفات..
وقد جمعني القدر ذات زمن ببعض أشباه المسؤولين، سقطوا سهوا، 
أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من غير كد والتعب والشقاء والعناء 
بتزكية مكشوفة من أولياء الفضل والنعمة نهبوا واختلسوا وأكلوا أموال 
عمل  اليصلح  واهلل  خاسئين..  خائبين  مدبرين  فولوا  بالباطل..!!  الناس 
المفسدين.. لذلك فإن مظاهر الفساد تأخذ أبعادا متعددة لن نستطيع، 
مهما حاولنا، حصر طبيعتها ومساراتها البشرية األخطبوطية!! فمعضلة 
المجتمع!  وانتشارا في  تعقيدا  الفساد  أنواع  أكثر  تعتبر  الرشوة بمفردها 
ال أذيع سرا إن قلت لكم أن داخل القطاعات العمومية، رغم المنشورات 
الذي  التتبع  وأعمال  اإلجرائية  والتدابير  الصارمة  التوجيهية  والمذكرات 
والجدية  باالستقامة  ألطرها  المشهود  الدولة   إدارات  بعض  به  تقوم 
بل  آفة  من  بدءا  استفحاله،  في  ماض  عموما  الفساد  فإن  اليد،  ونظافة 
التزكية  وبئس  تزكيها  الهشيم  في  النار  انتشار  المنتشرة  الرشوة  نزيف 
سلوكات منحرفة لمسؤولين كثر يلجؤون إلى استغالل مناصبهم للقيام 
أو إنجاز أعمال مشبوهة بطرق يجرمها القانون هي األخرى عبر ممارسات 
انعكاساته  إلى  بالنظر  الفساد  أوجه  أحد  تشكل  واضحة  وغير  ملتوية 
الخطيرة على السير العام لقطاعات الدولة والمرتفقين، بما اليساعد على 

بناء الثقة بين اإلدارة والوافدين عليها..
أكثر من  أن وجه عبر كثير من خطبه وفي  الملك  لجاللة  وقد سبق 
مكامن  على  األصبع  واضعا  العمومية،  لإلدارة  الذعة  انتقادات  مناسبة 
القيام  ضرورة  إلى  داعيا  للوضعية،  دقيق   تشخيص  خالل  من  الخلل 
اختالالته  وتقويم  خدماته  جودة  وتحسين  العمومي  المرفق  بإصالح 
استجابته  األعمال وعدم  إنجاز  في  والبطئ  التأخر  أن الحظ جاللته  ،بعد 
وقلة  والتباطؤ، كما ذكرنا  التقاعس  منها  المواطنين ألسباب  النتظارات 
الكفاءة واالبتكار وافتقاد اإلدارة إلى الفعالية والحكامة العمومية الجيدة..
)يتبع(

محاربة الر�شوة والف�شاد 
واللتزام بربنامج 

الإ�شالحات الكربى.. 

• إدريس كردود

المواطنين.. انتظارات 

من صميم المجتمع
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للتخطيط  السامية  المندوبية  كشفت 
عن أن خمس جهات بالمملكة تضم 72,1 % 
من مجموع السكان النشيطين البالغين من 

العمر 15 سنة فما فوق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية 
الفصل  خالل  الشغل  سوق  وضعية  حول 
الدار  جهة  أن   ،2021 سنة  من  الثالث 
البيضاء- سطات تأتي في المركز األول بنسبة 
22,3 % من مجموع النشيطين متبوعة بكل 
 ،)% 13,3( الرباط -سال-القنيطرة  من جهة 
)13,2 %( ثم طنجة- وجهة مراكش-أسفي 

وفاس-مكناس   )%  11,9( تطوان-الحسيمة 
.)% 11,5(

وأضافت أن ثالث جهات سجلت معدالت 
نشاط تفوق المعدل الوطني )%45,1(، ويتعلق 
األمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة)50,9%( 
ومراكش-  )% والدارالبيضاء-سطات)47,7 

أسفي)46,0 %(.
في المقابل، سجلت أدنى المعدالت بكل 
من الجهة الشرقية )%42,1(، وجهة سوس-

تافياللت   – درعة  وجهة   )%  41,2( ماسة 
. )% 40,9(

ما  يتمركز  بالبطالة،  يتعلق  ما  وفي 

أصل  من  العمل  عن  عاطلين  سبعة  يقارب 
عشرة )69,6 %( بخمس جهات. وتأتي جهة 
الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 24,2% 
من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-

سال-القنيطرة))12,9 % وجهة فاس-مكناس 
طنجة-تطوان-الحسيمة  وجهة   )%  12,8(

)10,1 %( ثم الجهة الشرقية )9,6 %(.
البطالـــة  أعلـى مستويـــات  وسجلــت 
والجهة   )19,2%( الجنوب  جهات  من  بكل 

سجلـــت  أقـل،  وبحـدة   .)%  17,4( الشرقية 
المعـــدل  تفــــوق  معدالت  جهات  ثــالث 
الوطنـي )11,8 %(، ويتعلــق األمـــر بجهات 
البيضاء- والدار   )13,2%( فاس-مكناس 

سطات )12,8 %( ودرعـة تافياللت )12,5 %(. 
البطالـــة  أدنى مستويات  بالمقابل، سجلت 
بجهات مراكش-أسفي، وبني مالل-خنيفـرة، 
وطنجة-تطوان-الحسيمة حيث كانــت على 

التوالي 7,7 %،10,0 %و10,0 %.

 �شوق ال�شغل.. جهة طنجة ت�شم حوايل 12 باملائة 
من ال�شكان الن�شطني يف املغرب

رنشهاوسن،   جمعية  نظمت  للمدن«  العالمي  »اليوم  بمناسبة 
تم  الحكاية«،  ثقافيا تحت عنوان »يوم  الماضي،  نشاطا  األحد  يوم 
من خالله عرض مسرحية »صخرة لالازوينة« التي أبدعت فيها فرقة 
الجمعية  طرف  من  مشكورة  بالعرائش،  والفنون  للمسرح  »صرخة« 
والممثلين  بالل  أحمد  المقتدر  الفنان  قبل  من  الدعوة  تلبية  على 
المبدعين،  فاطمة الجباري وحمزة فتح اهلل، فضال عن األداء الجميل 
والمتميز ألصدقاء فرقة »جمعية صرخة« للمسرح  و األسلوب الفني 
واألدبي الجميل الذي تم به عرض حكاية »صخرة لال ازوينة« ضمن  
قالب خيالي ساحر والمع،  أضاء خيال األطفال الحاضرين بقاعة الجمعية  

وحتى الكبار من اآلباء واألمهات الذين رافقوا أبناءهم الصغار .
ولإلشارة والتوضيح، فإن »صخرة لالزوينة« يوجد مكانها بمدينة 
العرائش بجنب البحر تقصدها الفتيات أمال في الحصول على الزواج،  
عن  بالل  أحمد  يحكي  القديمة،    وذاكرتها  آثارها  خالل  من  حيث 
أسطورة /حكاية  حب جميلة،  بين شاب وفتاة، حكاية مشحونة بمشاعر 
الحب واأللم أمال في عالقة زوجية ناجحة، لكن لألسف الشديد ستنتهي 
الحكاية بخيبة أمل الفتاة التي غاب عنها فارسها بدون رجعة. )فاطمة 

الجباري وحمزة فتح اهلل (.
و كما سلف القول، فالغاية من زيارة هذه الفرقة المسرحية لجمعية 
»رنشهاوسن« هي المشاركة في إحياء« اليوم العالمي للمدن« الذي 

يصادف 31 أكتوبر من كل سنة،  حيث دأبت منظمة اليونيسكو على 
على  معينة  مدينة  برزت  كلما  شبكتها،   في  المبدعة  المدن  إدراج 
مستوى أرجاء العالم في مجاالت الموسيقى والفنون والحرف الشعبية 
والفنون اإلعالمية والتصميم والسينما واألدب،  بما في ذلك فن الطبخ، 
إذ غالبا ما يتم اختيار المدن وضمها إلى شبكة اليونسكو، بناء على 
عطائها اإلبداعي، بل وعلى جعلها اإلبداع  والثقافة ركيزة أساسية في 
تطورها وتميزها، وهو ما تطمح إلى تحقيقه مدينة طنجة والغاية التي 
تناضل من أجلها كذلك جمعية »رنشهاوسن« .وفعال فمدينة طنجة 
قادرة على مزيد من العطاء والتميز في شتى المجاالت وبالتالى ضمان 
اختيارها في أكثر من مناسبة  أو مسابقة، بالنظر إلى مجموعة من 
االعتبارات، منها موقعها الجغرافي واإلستراتيجي، حضارتها الضاربة في 
أعماق التاريخ، جمالها الطبيعي واإلنساني »فأبناؤها كالمسك في أرج« 
كما جاء على لسان شاعر الحمراء، فأهل طنجة يستوعبون من يقدرهم 
ويحترم فكرهم وكفاءتهم وطيبتهم وأناقتهم... ويمكنهم من تكافؤ 
الفرص في جميع المجاالت والقطاعات، وفق فقرة مقتبسة من العدد 
األخير من »جريدة طنجة« وتشاطرها جمعية »رنشهاوسن« الرأي في 

ذلك.
م.إ

  فرقة »�شرخة« للم�شرح والفنون بالعرائ�س 
يف رحاب جمعية »رن�شهاو�شن«

قدمت أسطورة في »يوم الحكاية« وفي اليوم العالمي للمدن..
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خزانة  من  السكر  قوالب  على  السطو  في  تماديت  لما  مغفال  كنت 
المؤونة وبيعها بنصف سعرها، إذ لم يخطرعلى بالي أن السيد الوالد الخبير 
في أالعيب»القوالب«  قد فطن بنقصان عددها فقام بترقيمها من أسفلها..

ومنذ تلك الواقعة التي »تقولبت« فيها ونلت جزائي من العقاب، ماعدت 
أقترب من القوالب وبدأت أبحث عن مواد أخرى أبيعها لقضاء بعض المآرب.

 في تلك الحقبة من طفولتنا المشاكسة لم يكن اآلباء واألقارب أسخياء 
الصبيان  سلوك  تفـلِّس  الفلـوس  بأن  يعتقـدون  كانـوا  لكونهم  معنـا، 
إال  يتبرعون علينا   لذا كانوا ال  الدخان،  العصيان وشرب  وتشجعهم على 
في  لنجاح  أو   عيد  لفرحة  تزكية  معينة،  مناسبات  في  منها  القليل  بالنزر 
امتحان..ومايتبرعون به علينا من فرنكات ال يسد تكاليف ما نرغب فيه من 
حاجيات، إذ نصرفه كله في اقتناء قطع من الشوكوالطة والحلويات.. وذلك 
مما كان يدفعنا إلى البحث عن مصادر إضافية نجني منها بضعة دريهمات.. 
ولقد  وجدنا بغيتنا في قنينات المشروبات الكحولية الفارغة التي نفتش 
عنها في األجمات وبين منعطفات الدروب وفي األماكن الخالية حيث يعاقر 
السكارى الخمرة بعيدا عن األنظار..وكلما ظفرنا بعدد منها بعناها لصاحب 
وأصنافا  الغذائية  المواد  من  أنواعا شتى  يعرض  الذي  »البيسري«  دكان 

مصنفة من المشروبات الغازية والكحولية.
قنينات  من  أيدينا  عليه  تقع  مما   الفلوس  من  نصيبا  نوفر  كنا  كما 
مشروبات غازية فارغة نبيعها ألصحاب الدكاكين بأثمنة ضمان تفضيلية.. 
ولم يكـن مصــدر مصـروف جيوبنــا من قنينــات الزجاج فحسب، بل كنا 
والرصاص  األلمنيوم  و  كالنحاس  الفلوس معدنية  نستخلص نصيبا من 
المعروف عند العامة ب »الخفيف«.. وجل هذه المواد نتحصل عليها بطرق 
مختلفة ونقوم بدكها دكا بحجارة صلبة قبل بيعها بالكيلو ألصحاب حوانيت 
ألرباب  المقنطرة  بالقناطر  يبيعونها  مماثلة  مواد  من  كميات  يكدسون 
المصانع التحويلية.. وبفضل ماكانت تدره علينا تلك المواد من فلوس،كنا 
نحقق مانصبو إليه من فرجة في  األفالم العربية التي كانت تعرضها القاعة 
السينمائية الجديدة »السعادة« المنافسة لسينما »المامونية« القديمة..

وكان فيلم »أبي فوق الشجرة« من األفالم التي كلفتنا تذكرتها كيلوات من 
النحاس، خاصة وأنه قد شاع بين المتحمسين للفرجة أنه يتضمن مشاهد 
»99 بوسة«.. مما جعلنا نحن الصغار نتزاحم مع الكبار أمام شباك التذاكر 
لنحجز أماكننا في الصفوف األمامية .. لكن الشباك قد أغلق دفته قبل أن 
السوق  سماسرة  منها  األسد  حصة  اقتنى  التي  التذاكر  لنفاذ  إليه  نصل 
السوداء الذين يعرضونها للبيع  بضعف ثمنها ..دام عرض الفيلم لشهرين 
متتابعين والقوم يتزاحمون بباب السينما متدافعين بالمناكب واألكتاف.. 
ومنهم من عاود مشاهدة الفيلم ليضبط عدد القبالت.. ومن حسن حظي 
أنني وثلة من رفاقي أدركنا الفرجة في آخر يوم للعرض وكنا نركز على حرارة 
القبالت،بينما المتفرجون خلفنا يحسبون عدد »البوسات« وهم يتأوهون 
تقطع  ملتهبة  قبالت  و  حارا  عناقا  شاهدوا   كلما  ويصفرون  ويصرخون 

األنفاس في إحدى اللقطات.
وكنا ندخر من مبيعاتنا المعدنية مانقتني به بعض القصص المصورة 
المطاعم  في  نصرفه  مدخراتنا  من  بيننا..ونصيب  فيما  نتبادلها  التي 
الشعبية-المجاورة لعين المدني-التي تقدم للزبناء الحريرة ووجبات خفيفة 
من البطاطس  المعقودة« و الطحال والتون الحار.. وكان ثمن قرص من 
البطاطس عشر فرنكات وكذلك كان ثمن قطعة الطحال »المشرملة« أما 
وجبة التون فال تتجاوز الثالثين فرنكا.. إذ ال غـالء على الجائع المسكين 

الراغب في إشباع بطنه في الحين.. 
 وحينما نتناول وجباتنا المرفقة بمونادا »السيكون« نهرع إلى ساحة 
المالهي بعين المكان لنجرب حظنا في »لعبة الفأر« التي ربحت فيها مرة 
دزينة كؤوس تنشرح لزخارفها النفوس.. وتتشكل اللعبة من خشبة دائرية 
تتخللها صناديق صغيرة مرقمة، لها واجهات مفتوحـة يلـج الواحدة منها 
الفأرالمحجوز تحت إناء، حينما يطلق سراحه متعهده. وترى الالعبين خلف 
السياج المحيط بالصناديق يتفحصون أوراق اللعب الحاملة ألرقام وهم في 
غاية البهجة واالنشراح، وإذا دخل الفأر إلى خانة نادى المنادي على صاحب 
الرقم الفائز لينال هدية قد تكون كؤوسا زجاجية أو صحونا قصديرية أو 

ورود بالستيكية.
 والتفوتنا فرصة اللعب بالريال الفضي من فئة خمس فرنكات الذي 
نلقي به صوب جفنة ملئت ماء تطفو عليه قطع فلينية حمراء تحمل في 
اللعبة  على  المشرف  قلبها  قطعة  فوق  الريال  وقع  فكلما  أرقاما..  باطنها 
بمخطف وناول الرابح قيمة الرقم الذي تحمله نقدا.. أما إذا وقع الريال على 
يسارا،  أو  يمينا  باإلشارة،  إحداهما  اختيار  حرية  فلالعب  القطعتين  حافتي 
والخاسرون في هذه اللعبة أكثر من الرابحين، وأنا أحدهم، فرغم محاوالتي 

المتكررة، ما أصبت الهدف قط والربحت..
فيها حينما تكون بطوننا  اللعـب  نتحاشى  فكنا  الدوارة  األرجوحة  أما 
شبعانة خشيـة أن تدوخ رؤوسنا ونفرع ما في أحشائنا فنصبح مثار سخرية 

بين أقراننـا.. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س إعداد  دة :  زبيدة بن علي الورياغلي

م�شروع تربوي للدر�س القراآين 
خا�س بالبنات

مدخل : 
ال ينكر أحد من المسلمين مدى األهمية التي يحظى 
يشتمل  لما  ودنيويا،  دينيا  المسلم  حياة  في  القرآن  بها 
وما  عقيدته،  في  والثابتة  األساسية  المعاني  من  عليه 
ومحاسن  الشريعة  وأحكام  العقيدة  أصول  من  يتضمنه 
نزول  منذ  الحرص،  المسلمون كل  لذلك حرص  األخالق، 
أول آية من كتاب اهلل على رسوله الكريم محمد صلى اهلل 
للناشئة  وتعليمه  وفهمه  القرآن  حفظ  على  وسلم  عليه 
جيال بعد جيل، وعلى نشره بين األمم والشعوب. ولم يكن 
اهتمام المغاربة بكتاب اهلل وما يرتبط به من علوم القرآن 
بأقل من اهتمام باقي المسلمين به، فقد قامت المدارس 
القرآنية العتيقة والمساجد والزوايا وغيرها، المنتشرة في 
على  الحفاظ  في  رائد  بدور  والحواضر،  والبوادي  الجبال 

كتاب اهلل وتدريسه وتحفيظه للناشئة ذكورا وإناثا.
وبما أن التعليم الديني في المراكز التعليمية القديمة 
البنات  كان يستهدف باألساس فئة الذكور، إال أن تعليم 
فإن بعض  هذا،  ومع  واالهتمام.  العناية  بنفس  يحظ  لم 
تعليم  المتعلمات كن يقمن بمهمة  المغربيات  السيدات 
من  سورا  وتحفيظهن  والكتابة  القراءة  مبادئ  البنات 
هلل.  واحتسابا  تطوعا  الخاصة  بيوتهن  داخــل  القرآن، 
ظروف  في  الحاالت  أغلب  في  تتم  العملية  هذه  وكانت 
تتسم بالسرية التامة، وتفتقر إلى أدنى درجة من التشجيع 

والرعاية من طرف المجتمع.

أهداف المشروع :
1 - خلق نواة لمدرسة قرآنية خاصة بالبنات توفر لهن 

تعليما متوازنا ومتكامال.
2 - إحياء تعليمنا القرآني وتطويره وتطعيمه بالوسائل 

التعليمية الحديثة.
3 - تكريس األخالق اإلسالمية في نفوس المتعلمات 
وتحصينهن ضد التيارات األجنبية الهدامة وتربيتهن على 

مبادئ اإلسالم وقيمه.
وبين  بينه  الجسور  وربط  النظامي  التعليم  - دعم   4

المدرسة القرآنية وإقامة توازن تام بينهما.
وأدائه،  القرآن وفهمه  البنات على حفظ  - تشجيع   5
المجال،  هذا  في  مواهبهن  إلبراز  لهن  الفرصة  وإتاحة 

وخلق آفاق للتنافس فيما بينهن.
6 - اإلسهام في إذكاء الروح اإلسالمية داخل األسرة 
وتأهيلهن  وتوعيتهن،  البنات  تربية  طريق  عن  المغربية 
ومربيات  كأمهات  الحياة  في  الطبيعي  بدورهن  للقيام 

لألجيال المقبلة.

اإلطار العام للمشروع :
تتلقى  أن  نقترح  الذكر،  السالفة  األهــداف  لتحقيق 
التلميذات دروسا تسير وفق البرامج الدراسية المقررة من 
طرف وزارة التربية الوطنية في السلك األول من التعليم 
األساسي الخاصة بتدريس مادة القرآن الكريم، باإلضافة 
أمهات  من  اإلسالم  نساء  في سيرة شهيرات  دروس  إلى 

المؤمنين وصحابيات وعالمات وغيرهن، على أن يشتمل 
هذه  تلميذات  التجريبية  األولــى  مرحلته  في  المشروع 
الحتضان  النجاح  أسباب  توفر  حالة  في  ويعمم  المرحلة 

األقسام الدراسية الالحقة.

التأطير التربوي :
أساتذة  عليها  ويشرف  الــدروس  هذه  بتأطير  يقوم 
من الجنسين متخصصون في القرآن وعلومه ممن تتوفر 
والبيداغوجية والمستوى األخالقي  العلمية  الكفاءة  فيهم 
الرفيع، وينبغي اإلشارة هنا إلى أن الهدف األساسي لهذه 
الدروس ليس فقط تلقين التلميذات المعارف بقدر ما هو 

موجه أساسا للتربية الدينية واألخالقية.

توزيع الحصص الزمنية :
األيام  أنصاف  زمان خاص يمأل  استعمال  تتم صياغة 
أن  على  للتلميذة  األصلي  الزمان  استعمال  في  الفارغة 
النبوية  السيرة  لدروس  أسبوعيا  أحد  يخصص صباح كل 
التاريخ  بما فيها سيرة النساء المسلمات المشهورات في 
الساعة  من  ابتداء  صباحا  الدراسة  وتنطلق  اإلسالمي، 
إلى   2.30 من  مساء  أو   11.30 الساعة  غاية  إلى   8.30
الحصص  توزيع  مهمة  المادة  أستاذة  ويتولى   5.30
األصلي  الدراسي  المستوى  يقتضيه  ما  حسب  الدراسية 
متناسبة  دراسية  وحدات  إلى  تقسيمهن  بعد  للتلميذات، 

تضم متعلمات من نفس المستوى التعليمي.

المضامين والطرق البيداغوجية :
والطرق  التقنية  األساليب  مراعاة  األستاذ  على  يجب 
التعليمية،  العملية  في  مادة  بكل  الخاصة  البيداغوجية 
وأن يعوّد تلميذاته دائما على األداء السليم للنص واتباع 
الالزم  التدرج  مراعاة  مع  عليها،  المتعارف  التجويد  قواعد 
بحسب السن والمستوى والفروق الفردية. ويحملهن على 
في  اصطالحات  على  تدريبهن  مع  المصحف  في  القراءة 
الرسم والضبط وأماكن الوقف. وكذلك استعمال الوسائل 
واألسطوانات  األشرطة  كاستخدام  المساعدة  التعليمية 
كما  نموذجية،  قراءة  القرآني  النص  قراءة  في  والتلفزة.. 
واضح صحيح  بخط  المطلوب حفظه  النص  بكتابة  يقوم 
وأن  الضبط.  عالمات  على  الحرص  مع  السبورة،  على 
يلجأ في تفسيره للنصوص القرآنية إلى أبسط األساليب 
الغوص  متجنبا  التلميذات،  وإدراك  فهم  إلى  وأقربها 
عليهن  يصعب  التي  العميقة  والتأويالت  المفاهيم  في 

استيعابها.
وختاما، وبعد تقديمي لهذا المشروع المتواضع، أرجو 
أن أكون قد وفقت في تبليغه سائلة اهلل عز وجل أن يهيء 
له أسباب القبول والرضى، وأن يجعله خالصا لوجهه تعالى 

نافعا لعباده، إنه سميع مجيب.
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يعتبر المغرب حليفا أساسيا للواليات المتحدة من خارج حلف الناتو، 
وقد احتل الجانب العسكري واألمني مكانة متميزة بينهما، حيث نظم 
البلدان بشكل مشترك العديد من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة 

ضد المخاطر العابرة للحدود.
ويصبو التعاون المغربي األمريكي إلى تعزيز التوافق بين القوات 
المسلحة المغربية والجيش األمريكي، وتعزز هذا التوافق في السنوات 
األخيرة من خالل المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري 

على أرض الواقع..
وشكل التعاون األخير للمسؤولين السامين من البلدين مناسبة 
األمريكية  المتحدة  والواليات  للمغرب  االستراتيجية  األهمية  إلبراز 
على المستويين األمني والعسكري، وفتح المجال للتوافقية على مجال 
واسع فيما يتعلق بالرهانات األمنية الكبرى للعالم.. وتوج هـذا اللقــاء 
الدفاع  للتعاون في مجال  الطريق  خارطة  اسم  يحمل  اتفاق  بتوقيــع 

2020-2030 بين المغرب والواليات المتحدة األمريكية..
العسكري واألمني ودعم  التعاون  إلى تقوية  االتفاق  ويرمي هذا 
القرار الملكي في تعزيز الصناعة العسكرية الوطنية، انطالقا من تعزيز 
في  واالستقرار  األمن  على  الحفاظ  في  محورية  كدولة  المغرب  دور 

شمال إفريقيا وجنوب الصحراء..
»اليوم  للمغرب:  زيارته  خالل  »اسبر«  األمريكي  المسؤول  وقال 
وأكثر من أي وقت مضى، فإن بلدينا يعمالن في إطار شراكة وثيقة 
ومكافحة  يوم  بعد  يوما  تعقيدا  تزداد  أمنية  بيئة  تحديات  لمواجهة 

العابر  اإلرهاب وتهديدات االستقرار اإلقليمي 
وعلينا  أوسع،  استراتيجية  وتحديات  للحدود 
واالستقرار  باألمن  للنهوض  جميعا  نقوم  أن 
المشتركة،  شعبينا  أهداف  لتحقيق  واالزدهار 
هو  الهدف  أن  األمريكي  المسؤول  واعتبر 
األمد  الطويل  لاللتزام  المستمر  التعزيز 
إفريقيا..  نحو  وبالتالي  المغرب  إزاء  والراسخ 
في  االتفاق  هذا  في  الجوانب  أبرز  وتتجسد 
الــذي  اإلفــريــقــي«  »األســـد  تمرين  أهمية 
إلى  بأكملها  القارة  من  مشاركين  يستقطب 

جانب المغرب.
على  البلدين  بين  التعاون  يقتصر  ولم 
مجال  شمل  بل  فحسب  العسكري  الجانب 
رئيسي  بطابع  يحظى  ألنــه  االستعالمات، 
في  ذلك  تجسد  وقد  لواشنطن..  بالنسبة 
األمريكي  السفير  جمع  الذي  األخير  االجتماع 
في الرباط »دافيد فيشر« بالمدير العام لألمن 
الوطني، المدير العام لمراقبة التراب الوطني 
وناقش  الحموشي..  اللطيف  عبد  السيد 
الطرفان خالل هذا االجتماع مختلف المواضيع 
األمنية التي تحظى باالهتمام المشترك بين 
البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في 

والجريمة  العنيف  والتطرف  اإلرهابي  التهديد  مخاطر  مكافحة  مجال 
المنظمة وارتباطاتها المتزايدة في المحيط اإلقليمي، منطقة شمال 

إفريقيا ودول الساحل األطلسي.
التعاون  وتدعيم مستويات  الجانبان تطوير  إليه  ما تطرق  وأهم 
الثنائي بين المديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني والوكالة األمنية األمريكية في مجال مكافحة المخاطر 
الوطنية.  للحدود  العابرة  المنظمة  بالجريمة  المرتبطة  والتهديدات 

وفيما يتعلق بالتبادل المشترك للخبرات والتجارب بين المؤسستين.
المغرب  بين  العسكري  التعاون  خارطة  تنزيل  تسريع  إطار  وفي 
اللجنة االستشارية العسكرية  والواليات المتحدة األمريكية، اجتمعت 
اإلنفاق  عناصر  لتنزيل  الجارية  السنة  بداية  في  المغربية-األمريكية 
الشراكة  الذي يمتد لعشر سنوات، وناقش االجتماع تعزيز  العسكري 
بين القوات المسلحة الملكية والجيش األمريكي في الثاني من أكتوبر 

.2020
روابط  المتحدة  والواليات  المغرب  بين  القائمة  الروابط  وتعتبر 
قوية ومتينة على مستوى التعاون العسكري ومحاربة اإلرهاب والفكر 
صفقات  في  المتحدة  للواليات  وفي  زبون  المغرب  أن  كما  المتطرف 
التسلح، وتشير األرقام إلى أن 91٪ من األسلحة التي استوردها المغرب 

خالل السنوات األخيرة أمريكية الصنع.
المغرب من دخول نادي  التعاون األمريكي-المغربي  ومكن هذا 

الصناعة العسكرية، أضف إلى ذلك أن االتفاق العسكري الموقع بين 
الطرفين فتح الطريق للمغرب لولوج الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، 
مناورة  احتضانه ألكبر  اكتسبها من خالل  التي  الخبرة  بعد  خصوصا 
عسكرية أمريكية في القارة اإلفريقية وهي مناورة »األسد اإلفريقية«..

يجلب  أن  شأنه  من  العسكري  االتفاق  هذا  أن  الخبراء  ويــرى 
المغرب،  إلى  العسكرية  الصناعات  مجال  في  أمريكيين  مستثمرين 
خاصة وأن هذا األخير يتوفر على بعض اإلمكانيات في هذا السياق، 
ويتجلى ذلك في مصنع الطائرات، وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات 

األجنبية لولوج باب االستثمار في ميدان التصنيع العسكري..
المكلف  األمريكية  الدولة  كاتب  مساعد  شينكر«  »ديفيد  وأكد 
بشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا أثناء زيارته لمدينة الداخلة أن 
المغرب شريك رئيسي للواليات المتحدة األمريكية لالستقرار اإلقليمي 
عسكرية  شراكة  تجمعهما  وواشنطن  الرباط  أن  واعتبر  بالمنطقة، 

واسعة.
وأثار دخول المغرب نادي الدول المصنعة للسالح توجسا إسبانيا، 
حيث عبرت بعض األوساط السياسية في مدريد عن قلقها من منافسة 
االتصاالت  بعد  سيما  وال  العسكرية،  الصناعات  مجال  في  المغرب 
المارينز  قوات  قائد  النغلي«  »مايكل  الجنرال  أجراها  التي  المكثفة 
العلمي  مصطفى  أميرال  الكونتو  مع  وأفريقيا  أوروبا  في  األمريكية 
حسب  معا  وناقشا  المغربية  الملكية  البحرية  للقوات  العام  المفتش 
التي  عليها  المتفق  المشتركة  العسكرية  االلتزامات  اإلعالم  وسائل 

تمت بنجاح في السنوات القليلة الماضية بين قوات المارينز األمريكية 
والقوات البحرية الملكية المغربية، خصوصا فيما يتعلق بتكوين قوات 
العمليات الخاصة المغربية وبرنامج العمل المتعلق باأللغام لتكوين 

تقنيين مغاربة متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة.
وفي نفس السياق عبر الجنرال النغلي عن شكره وامتنانه للمغرب 
لضمان  المتواصل  التزامها  على  المغربية  الملكية  البحرية  وللقوات 
األمن البحري، وتعهد بالسعي إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون ودعم 
االستقرار اإلقليمي من خالل تعزيز الروح المهنية والقدرات التي تتمتع 
بها القوات البحرية والبرمائية في المنطقة، وذكر بأهمية المنتديات 
الناجعة مثل ندوة قادة المارينز إفريقيا متعددة الجنسيات التي ترتكز 
على القارة السمراء، والتي من المقرر أن تنعقد خالل السنة الجارية، 
وتهدف إلى الجمع بين الدول الشريكة والقوات البحرية وقوات المارينز 
من أجل تطوير إمكانيات التشغيل المتبادل والتصدي لألزمات بتعزيز 
العالقات التي من شأنها أن تعمل على تحسبن األمن وضبط األمور 

في المجال البحري على مستوى القارة..
وتبعا لهذه الشراكة االستراتيجية، جدد الجنرال األمريكي جيمس 
على  التأكيد  األمريكي  الجيش  ألركان  األربعين  الرئيس  ماكنوفيل 
الشراكة خالل اجتماعات عقدها مع مسؤولين  البالغة لهذه  األهمية 
مغاربة في الدفاع بالرباط شهر غشت الماضي قائال: »أومن بالسالم 
من خالل القوة، وبأن القوة تأتي من جيش قوي إلى جانب مغاربة في 

الحكومة ككل وحلفاء وشركاء أقوياء، أتاح لنا االجتماع مع شركائنا، على 
لمناقشة  الفرصة  المغرب  العالية في  القدرات  الطويل، وذوي  المدى 
سبل تعزيز التعاون بشأن األولويات المشتركة مثل التكوين والمدارس 

المهنية العسكرية وتطوير قدرات ضباط الصف«..
وتمحور نقاش المسؤولين األمريكيين والمغاربة حول المشاركة 
مع  تمرين عسكري   100 من  أزيد  في  المتواصلة  السنوية  المغربية 
أكبر تمرين  األفريقي«، وهو  بما في ذلك »األسد  المتحدة،  الواليات 
عسكري بإفريقيا الذي عاد في يونيو الماضي للمغرب بعد توقفه بسبب 
المتوخى  النقاش بين الطرفين من الهدف  جائحة كورونا، ولم يخُل 
ذات  المجاالت  نحو  التعاون  توجيه  في  المتمثل  الطريق  لخارطة 
األولوية، ومنها دعم تحديث الجيش المغربي وبذل كل المجهودات 
تتسم  بطريقة  جنب  إلى  جنبا  الجهوية،  التحديات  مواجهة  أجل  من 
العامة  القيادة  بزيارة مقر  الجنرال ماكنوفيل  بالنجاعة والحسم، وقام 
بدورها  تزامنت  مناسبة  وكانت  المغربية،  الملكية  المسلحة  للقوات 
مع تخليد الذكرى المائوية الثانية للمفوضية األمريكية بطنجة التي 
أهداها المغرب للواليات المتحدة األمريكية سنة 1821، حيث كانت 
أول بعثة دبلوماسية أمريكية بالمغرب التي تعد دوما كرمز ثابت ودائم 

للصداقة بين البلدين..
وفي إطار التعاون العسكري واألمني في صلب التحالف المغربي 
األمريكي أجرى الطرفان تدريبا للسفن والطائرات المقاتلة األمريكية 
والمغربية جنبا إلى جنب، وأطلق على العملية »مصافحة البرق 2021« 
بيانا  الرباط  في  األمريكية  السفارة  وأصدرت 
أعلنت فيه أن هذه المناورات العسكرية تشكل 
والدائمة  القوية  األمنية  الشراكة  من  جزءا 
بين البلدين، ولم يكشف البيان األمريكي عن 
وال  للسفن  العسكرية  المناورات  هذه  مكان 
المدة التي ستستغرقها، وما أعلنت عنه بثته 
فقط على مواقع التواصل اإللكتروني ال يعدو 
أن يكون سوى صورة للمدمرة ذات الصواريخ 
والفركاطة  بورتر«  إس  إس  »يو  الموجهة 
زياد  بن  طــارق  المغربية  الملكية  البحرية 
مأخوذة من سطح حاملة الطائرات »ديو إس 
إس دوايت ري أيزنهاور« ويرى بعض الخبراء 
حول الشراكة االستراتيجية في هذا الباب، أن 
الجيوستراتيجة  الرؤية  ضمن  يوجد  المغرب 
لإلدارة األمريكية الجديدة، وذلك بحكم موقعه 
السياسية، من شأنه  الواجهة  على  الجغرافي 
أن يسهل تثبيت السيطرة والهيمنة األمريكية 
على المضاييق الدولية، كما هو الحال بالنسبة 
لمضيق جبل طارق، باعتباره معبرا بين غرب 
المتوسط والمحيط األطلسي وبين بحر تيمور 
يصل  الذي  وأستراليا  أندونسيا  بين  الفاصل 
المحيط الهندي بالمحيط الهادئ، وقد حدث 
داروين  ميناء  إيجار  عقد  توقيع  على   2015 سنة  أستراليا  أقدمت  أن 
 »LANDBRIDGE GBOUP« لمدة 99 عاما، مع مجموعة الندبريج
الشديد  استيائها  عن  األمريكية  المتحدة  الواليات  فأعربت  الصينية 
لهذا التصرف، ألن الميناء هو موقع حساس بالنسبة للبحرية األمريكية، 
المتحدة  الواليات  اتفاقا مع  أبرمت  أنه سبق ألستراليا أن  اعتبار  على 
يسمح لمشاة البحرية األمريكية باالنتشار في إقليم ميناء داروين، وذلك 
والهندي،  الهادئ  المحيطين  في  األمريكي  البحري  النشاط  لتوسيع 
البحرية  مراقبة  إمكانية  إلى  سيؤدي  فيه  الصين  وجود  أن  بمعنى 
التي  لبريطانيا  بالنسبة  الحال  وكذلك  المنطقة،  هذه  في  األمريكية 
تتقمص الموقف األمريكي وتتسابق للتمركز في المواقع االستراتيجية، 
لكونها تتوفر على قاعدة بحرية مهمة في جبل طارق التابع لها، وفي رد 
فعل على السياسة البريطانية تجاه هون كونغ وفي المحيطين الهندي 
والهادئ، تندفع الصين أيضا نحو المواقع العسكرية البحرية لبريطانيا، 
كما حدث في قبرص حيث تتوفر بريطانيا على قاعدة عسكرية هناك، 
فعمدت البحرية الصينية إلى زيارة ميناء »ليما سول« سنة 2014 في 
قبرص  مع  االتفاق  ليتم  التنافسي  البحري  العسكري  االنتشار  سياق 
بالسماح للصين في تطوير مشاريع البنية الطاقية في الميناء القبرصي، 
األكبر من  انتشار عسكري بحري يعد  إلى  بريطانيا  الذي دفع  الشيء 
جانب  إلى  المنطقة  في  الصين  تحركات  لمراقبة  قبرص  في  نوعه 

المراقبة األمريكية.
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•  األستاذ محمد  الخراز

التحالف الع�شكري والأمني
بني املغرب والوليات املتحدة الأمريكية

رئي�س اأركان اجلي�س الأمريكي يوؤكد على متانة ال�شراكة 
ال�شرتاتيجية الع�شكرية املغربية الأمريكية..



810

4183 • ال�شبـت  06 نوفمبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

عرفتها  التي  الكبــرى  األوراش  انتهــاء  إثر  على 
كافة هياكل المدينة العتيقة بمدينة طنجة، انطالقا 
بإعادة  مرورا  المنشآت،  من  عدد  ترميم  إعادة  من 
تأهيل قنوات الصرف الصحي الرئيسية على مستوى 
المدينة  تربط شمال   التي  الكبرى  والمحاور  الطرق 
أعاد  معماري  نسق  في  بغربها  وشرقها  بجنوبها 
يعتبر  الذي  الحضاري،  اإلرث  لهذا  والنشاط  الحيوية 
هوية  استرجعت  تعميرية  منظومة  من  أساسيا  جزء 
المدينة القديمة التي ما َفتِئت تنهار بفعل اإلهمال 
نشاطها  وكــذا  وأحيائها  معالمها  جل  طال  الــذي 
واجهات  تغيير  إعــادة  عن  فضال  هذا  االقتصادي، 
التهيئة،  هذه  وبمناسبة  التجاري.  نشاطها  محالت 
طنجة  جهة  والي  وتفعيلها  تنزيلها  على  سهر  التي 
لهذا  وتتويجا  طنجة  مدينة  قررت  الحسيمة،  تطوان 
العمل التأهيلي الرائع للمدينة العتيقة إقامة مهرجان 

ثقافي وفني أطلق عليه اسم “طنجة فراجة”.
والساحــات  الفضاءات  من  مجموعـــة  وشهدت 
من  بعضًا  المدينــة،  وســط  تُؤثث  التي  العمومية 
التي سهر على  الفنية والثقافية  العروض واألنشطة 
تنظيمها عدد من الجمعيات المحلية التي لها اهتمام 
التعاونيات،  من  عدد  عن  فضال  الفني،  بالمجال 
بتنسيق ودعم من لدن السلطات الجهوية والمديرية 

الجهوية للثقافة.
ومرتادو  سيتابع سكان  التظاهرة  هذه  إطار  في 
األسبوع  نهاية  الفرجـــة  من  حصصا  المدينة  هذه 
من  انطالقا  لساعتين،  تمتد  شهر  كل  من  األخير 
الساعة الخامسة مساء الى الساعة السابعة، تتخللها 
وحكواتية،  موسيقية،  ومقاطـــع  مسرحيــة،  عروض 
فضال عن عروض في مجال الرسم وفن الكاريكاتور، 

واأللعاب البهلوانية واالستعراضية.
جميــع  بأن  فراجــة”  “طنجة  منظمو  أعلن  وقد 

ستشهد  العتيقة  المدينة  لفضاء  المؤثثة  الساحات 
وفنية  ثقافية  أنشطة  الشهر  من  أسبوع  كل  نهاية 
وترفيهية، تخليدا لذكرى إنهاء األوراش التي انتقلت 
الحيوية  درجة  إلى  واإلهمال  الالمباالة  درجة  من 
ودورهـــا  لهُويتها  المدينـــة  واستعادة  والنشاط، 

الحضاري والثقافي.
المنظمين  طرف  من  المقدمة  للوعود  وتنزيال 
لسكان  التظاهرة  هــذه  ضربــت  فقــد  والمنسقين، 
بيـــن  موعدًا،  ومرتديهــا  بطنجة  العتيقـة  المدينة 
السبــت  يومــي  من  والسابعة  الخامسة  الساعتين 
وموسيقية  حكواتية  عــروض  مع  الماضيين،  واألحد 
ومسرحية وورشات فنية في الكاريكاتور والرسم، هذا 

فضال عن عروض وألعاب استعراضية متعددة.
عرض  أكتوبر   30 السبت  يوم  برنامج  وعــرف 
بساحة  البنكي  سعيد  أحمد  الحكواتي  مع  “البرزخ” 
الطابور )القصبة(، وعرض أكروبات طنجة بإدارة سناء 
الكموني بساحة المشور )القصبة(، وعرضا مع الرسام 
ثم  سالم،  برج  بساحة  الدهدوه  الغني  عبد  الساخر 
دار  مجموعة  مع  الكناوي  التراث  من  موسيقي  حفل 
بساحة سوق  الكورد  اهلل  عبد  المعلم  برئاسة  كناوة 

الداخل.
عرضا  أكتوبر   31 األحد  يوم  برنامج  ضم  بينما 
“ممكن”  لتعاونيــة  زجليـة  بقراءة  السيرك  أللعاب 
بإدارة أيوب اللهلـوه بساحــة باب العصا، وأوراش 
الرسم والصباغة مع معرض لجمعية طنجة للفنون 
باب  بساحة  الصغير  أحمد  إدارة  تحت  التشكيلية 
المجموعة  مع  موسيقي  وحفل  القديمة،  الديوانة 
ــدوالري  ال حميد  برئاسة  ــادور”  ــروب “ت الغيوانية 
بساحة دار الدباغ، وعرض كراووكي في حلة المانغا 
بجمعية تنين طنجة برئاسة سليم الغرودي بساحة 

9 أبريل.

اإلهــمــال،  مــن  سنة  خمسين  مــن  أزيــد  بعد 
مصارعة  حلبة  التاريخية  المعلمة  في  الحياة  ستدب 
كانت  بعدما  البوغاز،  بمدينة  طورو  بالصا  الثيران 
مسرح  غرار  على  اإلكلينيكي،  الموت  مرحلة  تعيش 
سيرفانتيس الذي نفض هو اآلخر عنه غبار النسيان.

تطوان  طنجة  جهة  واليــة  من  كل  وخصصت 
وتنمية  إنعاش  ووكالة  الجهوي  والمجلس  الحسيمة 
أقاليم الشمال وجماعة طنجة مبلغ 50 مليون درهم 
النور  رأت  التي  طورو،  بالصا  معلمة  تهيئة  إلعادة 
 11 مجموعه  لما  تسع  والتي   1950 غشت   27 في 
مصارعة  عروض  لمتابعة  يحجون  كانوا  متفرج  ألف 

الثيران.
“الثيران”حضور أشهر مصارعي  وعرفــت حلبــة 
فاإلسبان  الالتينية،  وأمريكــا  إسبانيـا  في  الثيــران 
بناء “بالثا طورو”، نقل جزء  كانوا يسعون من خالل 
المغرب، وذلك من خالل  إلى  من تراثهم وثقافتهم 

احتضان مجموعة من المسابقات بعد افتتاحها.
شكل تاريخ افتتاح حلبة مصارعة الثيران استثناء 
التي توافدت على  الغفيرة  الحشود  في طنجة، نظير 
تشكلت  حيث  العالم،  مناطق  مختلـف  من  المدينة 
طوابير طويلة انطالقا من )ساحة 9 أبريل حاليا( إلى 

غاية أبواب الحلبة.
مباشرة بعد استقالل المغرب سنة 1956، تلقت 
مقتل،  في  أصابتها  قاضية  “ضربة  طــورو  “بالصا 
بعرض   1970 لتستأنف سنة  العروض  توقفت  حيث 
أن  غير  اإلسبان،  المصارعين  أشهر  مشاركة  شهد 

آخر  استعراضهم لم يلق نجاحا كبيرا، وبذلك يكون 
عرض في تاريخ الحلبة.

إلى فضاء  الثيران  وسيتم تحويل حلبة مصارعة 
للتنشيط االقتصادي والثقافي والفني، وفضاء للفرجة 
متنوعة  مجموعة  إلحياء  يخصص  الطلق  بالهواء 
للعرض  قاعة  وكذا  مقعد،   7000 بسعة  الفنون  من 
ومطاعم ومتاجر ثقافية ومرافق أخرى، باإلضافة إلى 

التهيئة الخارجية للمعلمة.
عمومي  بفضاء  محاطة  الثيران  ساحة  وستكون 
حضرية  وتجهيزات  للسيارات  مرائب  من  مكون 
 120 استيعاب  على  قادرة  عمومية،  وساحة  ونافورة 

شخصا، وفضاء للعرض الخارجي.
جمالية  استعادة  من  التصميم  هذا  وسيمكن 
التاريخيــة  المعلمــة  هذه  وتثمين  طورو”  “بالصا 
واالقتصادية  االجتماعية  للتنميــة  رافعــة  لجعلهــا 

والثقافية لمدينة البوغاز.
العام  الرأي  أشاد  بالموضوع،  مرتبط  سياق  في 
المحلي بكل المساهمين في هذا العمل الجبار، الذي 
روحا  طنجة  بمدينة  الفنية  الثقافة  حياة  في  نَفَث 
جديدة ستبقى خالدة على رمال الزمن، فبعد مسرح 
الثيران،  مصارعة  حلبة  دور  اآلن  جاء  سيرفانتيس، 
وهذا يدل على مدى اهتمام والي جهة طنجة تطوان 
أقاليم  تنمية  ووكالة  الترابية  والجماعات  الحسيمة 
الشمال بالمجال الفني والثقافي، وهي بادرة تستحق 

كل التنويه والتقدير.

• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

طنجة فراجة توؤثث املدينة العتيقة 
لعرو�س ال�شمال

بال�شا طـور و تتحـدى املـوت 
الإكلينيكي وحتيا..

أوراش  تعرف  الشتوي  الموسم  بداية  ومع  الخريف  موسم  حل  كلما 
والنشاط  االنتعاش  من  نوعا  والدرازة  الحياكة  وخاصة  التقليدية  الصناعة 
البوادي  اإلقبال، خاصة في  يكثر  إذ  األخرى،  المواسم  تعرفه خالل  الذي ال 

الشمالية، على اللباس التقليدي المعروف باسم »الجالبة الوزانية«.
كورونا  جائحة  أن  من  الرغم  وعلى  الضمانة«،  »دار  وزان  مدينة  في 
أدخلت الحرفيين في إجازة مفتوحة وغير مدفوعة األجر، إال أّن ذلك لم يمنع 
الرّكود من خالل عرِض  المحاّلت من مواجهة “شبح”  الحرفيين وأصحاب 

منتوجاتهم التّقليدية التي تُزيّن طرقات “المدينة القديمة”.
يتزايد إقباُل المواطنين، من كل صوب وحدب، على »الجاّلبة الوزانية« 
خالل فصل الشّتاء، فهذا اللباس التقليدي له مكانة خاصة عند المغاربة، 
اعتبارا لكونه يقي الجسم من الرأس إلى القدمين من قر البرودة خاصة في 

المرتفعات والمناطق الجبلية.
المدينة  بأزقة  والــدرازة  الحياكة  محالت  في  للتجول  دفعنا  األمر  هذا 

العتيقة لطنجة، حيث اإلقبال على  اقتناء الجلباب كمنتوج جاهز، هذا األمر دفعنا الستفسار أحد الصناع التقليديين 
المنحدر من مدينة وزان الذي أكد لجريدة طنجة: »الحمد هلل دابا كاين الرواج، كنا مقتولين شحال هادي، لكن 

دابا خِدمة موجودة، والعروض كتكثر نهار على نهار«، وأشار: »نتمناو نبقاو على 
هاد الحال ويتزاد الطلب على الجاللب، نتماعشوا شويش«.

نعرف  الوزاني: »ما  الجلباب  باقتناء  الزبناء وهو مولع  أحد  من جهته، علق 
على  سائد  عرف  الجلباب  ارتداء  كون  واحد  مدلول  له  وهذا  جالب«،  بال  نغلي 
والمجتمع  األسرة  لدى  مكانة  البسه  يعطي  األولى  بالدرجة  الوطني  المستوى 

بصفة عامة.
إذا نبشنا في تاريخ الجلباب، نجده يمتد إلى آالف السنين، ويعود أصل كلمة 
تحتفظ  ومازالت  »الجلباب«،  كلمة  أدق من  وبشكل  العربية  اللغة  إلى  الجالبة 

بمكانتها المميزة لذا المغاربة فهو جزء من هويتهم.
الكبير  بالتنوع  خصوصا  والجالبة  عموما  المغربي  التقليدي  اللباس  يتميز 
الذي استمده من التنوع الثقافي والجغرافي اللذان يميزان المغرب من شماله 
إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، حيث تمازج الطابع األمازيغي والعربي األندلسي والصحراوي واإلسالمي وحتى 

اليهودي فترك بصمته الواضحة على اللباس التقليدي المغربي.

اجلـالبــة »مدفــاأة« الرجــال يف ِعــزِّ الَبــرد
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الدكتور أحمد الطريبق أحمد  من الباحثين المتميزين في منطقة الشمال، وأحد األصوات الشعرية المتميزة بها، 
فهو من رواد القصيدة ذات المنزع الصوفي في الشعر المغربي الحديث إلى جانب ثلة من الشعراء اآلخرين أمثال: محمد  
السرغيني، وعبد الكريم الطبال، ومحمد بنعمارة وغيرهم من الشعراء الذين أسهموا  في حركية التحديث الشعري بالمغرب.

ولد سنة 1945م في حي المصلى بمدينة طنجة، وفيه نشأ  وترعرع  بين أزقته ومضائقه. وفي زوايا كتاب الحي بدأ 
الحرف القرآني وهو طفل ، فحفظ القرآن الكريم في كتاتيبه، وما زالت ذاكرته تحتفظ بتفاصيل الحفل الذي نظمه والده 
احتفاال بحفظه للقرآن الكريم: »في بستان العرفان الذي كان يسقيه بدم القلب وعبير الروح، والدي رحمه اهلل وقد زرع 
في تربتي وفي رحابة نفسي  بذور الوفاء، وطيب االحتفاء، فأكرمني ورفعني رفعة القرآن الكريم، يوم أقام االحتفال البهي، 

الحفيل، برسم ختمي للقرآن الكريم، وكان منه يومئذ وإلى يوم يبعثون، 
خطاب التمجيد للكلمة القرآنية  المعجزة... وكان ذلك اليوم لي، خطابا 
بحروف نورانية، وقد أرسله كافة الحضور وحضار ختم القرآن، وجاؤوا 
ويشاهدون  الحفيل،  اليوم  يشهدون  وصوب،  حذب  كل  من  وأقبلوا 
أعراس القرآن الكريم، ومراسيم الطقس التقليدي التاريخي في تراث 

المغاربة أجمعين« 
 تأثر في طفولته باألجواء الصوفية التي كانت تميز حي المصلى 
بطنجة في تلك الفترة حيث كان قرآن الفجر وتالوته المتكررة واألوتار 
واألذكار وأشعار الصوفية تتراكم  في ذاكرة الطفل أحمد مما أغراه 

بالبحث عن المزيد، فأعجب بالكلمة الموزونة والمنظومة.
األصيل،  بالمعهد  االبتدائي  بالتعليم  الخمسينات  نهاية  التحق 
وطرد من المعهد بسبب قصيدة ورسالة، وهو في الخامسة من التعليم 
الثانوي آنذاك، وقدر له الحقا أن يتقدم الجتياز امتحان الباكالوريا حرا، 

وتحقق له المراد ونال مبتغاه.
 وقد استقى أثناء دراسته في التعليم األصيل من مناهل علماء 
الشرع والبيان واللغة علوما شتى بدت واضحة على كتاباته وأبحاثه، 
وانسجاما مع طفولته العذبة التي يغلب عليها الطابع الروحي الصوفي 
بدأ يغوص شيئا فشيئا في األعماق لينغمس في الحرف الرومانسي 
فرادس  أول من دله على  الشابي  القاسم  أبو  الجميل، وكان  العذب 

اإلبداع والعذاب الشعري وعذوباته، فانحفرت في ذاكرته ووجدانه تجاوبات األغاني 
الشابية .

 واطلع على ترجمان األشواق البن العربي الحاتمي ومعزوفات الصوفية البن 
الفارض وغزليات الشعراء العذريين وعلى غيرهم من فحول وطبقات الشعراء. كما 
أن الصالة  المشيشية وأوراد الجزولي في دالئل الخيرات، وطالع بنهم شديد مؤلفات 
صادق  ومحمد  المنفلوطي  مثل  العرب  ألعالمه  فقرأ  الحديث  الكالسيكي  األدب 

الرافعي الرافعي، وجبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة وغيرهم. 
وبعد نجاحه في الباكالوريا الحرة التحق بكلية اآلداب بفاس  الموسم الجامعي  
المجاطي،  أحمد  الشعراء:  بأساتذته  هناك  عالقته  توطدت  حيث  1966ـ1967م، 
ومحمد السرغيني، ومحمد الخمار الكنوني، وإبراهيم السوالمي، لتبدأ مرحلة النضج 

في حياة الشاعر أحمد.
الحميم  وصديقه  دربه  رفيق  صحبة  اشتغل  1970م  سنة  تخرجه  وبعد 

الدكتورعبداللطيف شهبون مدرسا للغة العربية بثانويتي زينب النفزاوية وابن 
الخطيب، كما ساهم في تكوين أفواج الطلبة األساتذة بالمركز الجهوي بطنجة 
إلى غاية 1986م، ليلتحق بعد ذلك بكلية اآلداب بتطوان أستاذا جامعيا إلى حدود 

وإجهاد  الكامل  واالستقصاء  الواسع  باألفق  تدريسه  أثناء  وتميز  2005م.  سنة 
النفس في الرجوع إلى المصادر التي تهدي الطريق واختيار المناهج التي تسهل 

سبل البحث.
وقد تجلى ذلك بوضوح في أطروحته: » الخطاب الصوفي في األدب المغربي 
على عهد الدولة اإلسماعيلية«، أو في بحثه األكاديمي الضخم، الصادر في ثالثة 

أجزاء، المعنون بـ »الكتابة الصوفية في أدب التستاوتي« الذي أعاد االعتبار فيه  
لمرحلة تاريخية وأدبية بكاملها في المغرب من خالل أحد أعالمها: » بحيث لم يكن 
أحمد بن عبدالقادر التستاوتي قبل إنجاز هذا العمل العلمي يمثل أي قيمة في معادلة 
تاريخ األدب المغربي، خالل العصر العلوي الذي توطدت أركانه على عهد السلطان 

المولى إسماعيل« .
وال يتوقف إسهام الشاعر أحمد الطريبق في إثراء الثقافة المغربية واإلضافة 
إليها عند هذا الحد فقط، فانشغاالته األخرى تنفتح على أفق آخر يساهم من داخله 
الشاعر في تحريك أسئلة الثقافة المغربية والعربية، سواء عبر دوره المؤثر في اتحاد 
كتاب المغرب من خالل فروعه بطنجة، بما قدمه شاعرنا » إبان تحمله مسؤولية 
دفاعه  عبر  أو  نيرة،  وأفكار  بحكمة وهدوء، من تضحيات جسام  وبعدها  تسييره 

المستميت عن اللغة العربية« .
وهو عضو في مؤسسة عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي التي عرفت 

األديب الشاعر فاعال في مكاتبها ولردهاتها ومختلف أركانها.
أو من خالل مجلته المتميزة » مواسم« بما قدمته لنا على امتداد عمرها من 
ملفات دسمة وثقافة جديدة وإبداع متجدد، ولو بإمكانيات ذاتية ومادية محدودة، 

لكنها كانت مع ذلك تصل في موسمها متحدية العواصف الطارئة.
وتميز األستاذ الدكتور أحمد الطريبق أحمد باحترامه لرجال العلم وأهل الفكر، 

وتقديسه لكل من دافع عن الحق وجعل القلم سالحه وعدته، فسهر على تكريم 
تاويت  بن  محمد  كنون،  عبداهلل  أمثال:  واألدب  العلم  بأهل  واالحتفال  الرجال 
التطواني، وابن عمه محمد بنتاويت الطنجي، وسعيد أعراب، وغيرهم ممن سعى 
في االحتفال  بهم أو كتب عنهم، أو خصص لهم ملفات في منبره اإلعالمي مواسم.. 
العلم  البيضاء ومساهماتهم في خدمة  أياديهم  وجمع أهل الفضل للحديث عن 
والفكر ولغة الضاد.  وهو بذلك يمثل: » الوفاء وتقدير ما ينبغي أن يكون بين األستاذ 

وطالبه، والشيخ ومريده من مشاعر وجدانية« .
وبالرغم من انشغاالته العلمية الكثيرة، فإنه كان ال يتوانى وال يبخل بالحضور 
والمشاركة في هذا الملتقى أو ذاك داخل المغرب وخارجه، الشيء الذي يضفي دائما 
بحضوره  المعرفي والروحي، وبتواضع العالم العارف، جوا من الحميمية والتلقائية 
والتجاوب غير المفتعل، مما يجعل منه شخصية وقورة ومحبوبة هنا  أو هناك. ويكفيه 
فخرا أنه أصدر أول بيان  عربي عن االحتفال باليوم العالمي للشعر، ونشر بجريدة 

القدس العربي 2 نونبر 1992م، وتوالى نشره بجرائد عربية وبعناوين مختلفة.

ويشغل الشعر المغربي على الخصوص، قديمه وحديثه، حيزا الفتا في دراسات شاعرنا وفي أبحاثه، بحيث ال يتردد 
األستاذ أحمد الطريبق  في االنتصار للبعد المغربي في األدب والثقافة والفكر والتأسيس للحداثة الشعرية بالمغرب، في 
وقت كان التوجه فيها نحو دراسة التراث المشرقي الهم المهيمن لكن األستاذ أحمد الطريبق خالفا لكثيرين، سرعان ما 
يحول بوصلة تفكيره نحو التراث المغربي لما يكون قد استشعره  من حاجة هذا التراث إلى من ينفض عليه غبار اإلهمال 
والنسيان ويخرج أسماءه  من عالم النكرة إلى اسم العلم، هو القائل: » حدث أن عدلت عن التراث المشرقي وصممت العزم 
على أن أختار موضوعا مغربيا على وجه العموم واتجاها صوفيا على وجه الخصوص لما لمسته من قلة المحصول من 

الدراسات المغربية« 
وال يعني ذلك أن األستاذ الطريبق كان يشتغل ويبحث ويفكر 
من زاوية شوفينية ضيقة غير مفكر فيه أصال لديه، وال أدل على ذلك 
من دراساته وآرائه وأفكاره في الشعر العربي الحديث وانتصاره لرواده 
من التفعيليين واألحرار على حد سواء، فتجده ينتصر لشعر شوقي 
ولكالسيكية الجواهري، كما تجده ال يؤمن بمعول العقاد وينبه إلى 
غياب النقد الجاد في مشهدنا النقدي العربي، وال يتنكر لشاعرية نزار، 
أو من خالل أشكال حضوره المؤثر محليا وعربيا، بحيث ال يمكن أن 
ننسى ما قدمه شاعرنا من خدمات جليلة للشعر المغربي والعربي 
والخليجية  المشرقية  المؤسسات  أيضا من خالل بعض  ولشعرائه 

المعروفة  .
والدكتور أحمد الطريبق أديب بالسليقة، وشاعر بالفطرة، وكاتب 
ملهم، شعره نثر ينساب بمختلف المعاني المتناسقة، ونثره شعر يمتح 
في عالم الخيال ومنازل اإلبداع. وهوشاعر مسكون بالقصيدة. مبدع 
للرؤى والتجليات والمواقف واألفكار واألخيلة كما هو مبدع للغة بكل 
أحمد  الشاعر  عبر  فقد  الفراغ.  وملء  والتخييل  التصوير  الممكنات، 
الطريبق عن هذه الملكات وراج في فنون الشعر وشجونه، وعبر عما 
امتلكها موهبة  التي  الفنية  التعبير  أحاسيس بوسائل  يخالجه من 

ودراسة.
أدركته حرفة األدب مبكرا، فنشر أولى نصوصه اإلبداعية على 
صفحات )أصوات( في جريدة العلم، التي كان يشرف عليها األستاذ 
الشاعر محمد السرغيني في ستينيات القرن العشرين، فاختار طريق الشعر باقتحامه 

عالم النشر وما زال وقد اشتعل الرأس شيبا في رحلة الكلمات التي ال تنتهي.
 وتتميز التجربة الشعرية ألحمد الطريبق أحمد بعطاء إبداعي، ثري ومتنوع على 
الصعيدين المضموني والفني، يتنازعها تياران: تيار غنائي وتيار صوفي. وقصائده 
تبدو وكأنها ومضات مشعة قد تخطف نظر القارئ ولكنها تتركه بحكم طبيعة التجربة 
الخاصة ذات منحى الصوفي المستوحى من عالم الصوفية الذي ترعرع بين أحضانه.

ويبقى شاعرنا أحمد الطريبق، خالفا لشعراء مغاربة آخرين، ممن يزاوجون بين 
كتابة الشعر والبحث فيه، واحدا من الشعراء الباحثين القالئل الذين يتميزون في 
تجربتهم مع الكتابة بالمكون الصوفي وهذيانه ومقاماته وتعابيره، مما يوسع من 
الفضاء التخييلي والتعبيري واللغوي والفكري في شعره وفي أبحاثه، بشكل أضحى 
معه المكون الصوفي عالمة مميزة لشعر أحمد الطريبق خالفا لشعراء آخرين ممن 
يستلذون هذا المنحى باعتباره موضة أو نزوة مقحمة، نابعة لديهم من خواء روحي 

ووجداني ومعرفي في معظم األحيان.
وتبقى  التجربة الشعرية الصوفية، كما تتبلور في أشعار شاعرنا، نابعة من 
صفاء روحي وذهني، ومن امتالء ثقافي ومعرفي، ومن ذائقة أدبية ولغوية وغنائية 
ودرامية عميقة، ومن تأن في التأمل والكتابة واالحتراق بالشعر، ومن عشق وتمكين 

صوفي أيضا .
وإذا كانت مدينة طنجة قد ارتبطت سرديا باسم الكاتب الراحل محمد شكري، 
فقد ارتبطت شعرا باسم شاعرنا أحمد الطريبق، عاشق هذه المدينة التي شهدت 
ذاكرته، مدينته  رمز  تجاربه فصارت  فيها طفولته وشبابه، وحوت  وعاش  ميالده، 
األثيرة ومبتدأه وخبره، وهو ما فتئ في شعره، يكلم بحرها ويكلمه، ويتماهى مع 

زمنها، ويؤرخ لصورتها الشاعرة في أبحاثه وكتاباته . 
وقد أثرى الدكتور الباحث والشاعر المبدع  أحمد الطريبق أحمد المكتبة المغربية 
بمجموعة من النصوص الشعرية والسردية، والدراسات األدبية، واألبحاث العلمية 

الدقيقة منها:
أزهار الحب والوطن... تموت واقفة.   .1

األعمال الشعرية الكاملة.  .2
تجليات المكان في الشعر العربي الحديث والمعاصر.  .3

الحبات الستون:  من الصورة إلى الوجود.  .4
حومة المصلى: لوح مسطور بحبر الزبيب وعبق الصلصال.  .5

الخطاب الصوفي في األدب المغربي على عهد السلطان إسماعيل.  .6
خطاب وحوار: مواقف واستبصار.  .7

رحلة اإلمتاع والمؤانسة من طنجة إلى ماليزيا وسنغافورة.  .8
سنابل ... من سبائك العرفان.  .9

طنجة الصورة الشاعرة.  .10
في ظالل محمد صلى اهلل عليه وسلم: تكوثرت الرؤى والمفردات.  .11

القدس بحثا عن معالم الصورة.  .12
الكتابة الصوفية في أدب التستاوتي.  .13

كراسات يغشاها صمت زالغ وبوح باب المحروق.  .14
مخاض حياة: على الجليد، وتحت الرماد.  .15

من عدوة  طنجة العاليا... إلى بحر الصين.  .16
هكذا كلمني البحر.  .17

ومن أسمائها الحسنى: طنجة ْلعَاْليَا.  .18
وقد سبق للمركز المتوسطي للدراسات واألبحاث، بتعاون مع أبعاد متوسطية 
ومنتدى العرفان، أن نظم ندوة علمية احتفاء وتكريما لعطاءات هذا الباحث المبدع، 
اللقاء العلمي عنوانا : » التحديث الشعري في شمال المغرب: تكريم  وحمل هذا 
الفن  متحف  بقاعة  2006م  ماي  و13   12 يومي  وذلك  الطريبق«  أحمد  الشاعر 

المعاصر بمندوبية وزارة الثقافة بطنجة.
وشكلت هذه الندوة محطة متميزة بما تضمنته من عروض قيمة ونقاشات 
مفيدة، وبما تميزت به من حضور مكثف ونوعي من رجال األدب واإلعالم والمهتمين 

بالثقافة المغربية عامة واألدب المغربي خاصة.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الدكتور 

اأحمد الطريبق اأحمد اليدري
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إقليم شفشاون
فتح بحث عمومي عن المنافع والمضار المتعلق 
بمشروع إنجاز معصرة حديثة لإلنتاج واستخراج زيت 

الزيتون بالمقر المشار إليه أعاله.
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Email : alboughaz.syndic@gmail.com

إلى
جميع المالك المشتركين

العنوان: بمقر االتحاد المذكور بالرأسية أعاله 
كل بجزئه المفرز من 7 إلى 67.

الموضوع: إشعار بفتح حساب بنكي وإشعار بآخر 
أجل ألداء المساهمات.

يخبر وكيل االتحاد جميع المالكين المشتركين 
بأن الحساب البنكي لالتحاد قد تم فتحه لدى البنك 

الشعبي تحت المراجع التالية:
RIB : 164 640 21211 3768358 001 369
CODE SWIFT : BCPOMAMC
IBAN : MA

التحويل  إنجاز  عملية  عند  أساسا  والمطلوب 
تحديد رقم الجزء المفرز مع إخبار وكيل االتحاد عبر 

البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى.
كما يخبركم وكيل االتحاد أنه بهدف تحصيل 
المساهمات بالنسبة للمالكين المدينين إلى غاية 
2021/10/29، فإن إشعار ثان باألداء سيتم تبليغه 

بتكليف مفوض قضائي.
كما أن آخر أجل لألداء هو 2021/12/31. 

بفوات هذا األجل سيكون وكيل االتحاد مضطرا 
قانونا  المنصوصة  القضائية  المساطر  سلوك  إلى 
وعلى نفقة المدين من أجل ضمان أداء المساهمات. 

وتقبلوا خالص تحياتنا.
وكيل االتحاد

يمكنكم معرفة الرصيد المدين لكل جزء مفرز 
عبر تحميل الوضعية العامة وكذا اإلشعارات من خالل 

الموقع اإللكتروني لالتحاد
http://alboughaz-tanger.com
أو توجيه طلب عبر البريد اإللكتروني:

alboughaz.syndic@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشيد بن كدار
مفوض قضائي محلف

لدى المحكمة االبتدائية بطنجة
إعالن عن بيع بالمزاد العلني

ملف التنفيذ عدد :2019/8510/68  
بن  رشيد   : االستاذ  القضائي  المفوض  نحن 

كدار 
لفائدة : اسماعيل داوود، الجاعل محل المخابرة 
معه بمكتب األستاذ محمد يوسف الزهيري المحامي 

بهيئة طنجة. 
في مواجهة: جمعية تسيير مدرسة كرة القدم 
لنادي االتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم في شخص 
ممثلها القانوني، الكائن مقرها االجتماعي بالمركب 

الرياضي الزياتن طنجة.
يعلن المفوض القضائي، الموقع أدناه أنه بناء 
على األمر رقم : 293 الصادر عن المحكمة التجارية 
 : عدد  الملف  في   2018/05/15 بتاريخ  بطنجة 

.2018/8102/293
سيتم البيع عن طريق المزاد العلني المنقول 

المحجوز التالي:
الحافلة الحاملة للوحة: 40-ب-5045

وقـــد حــدد الثمــن االفتتاحـــي في مبلـــغ : 
400.000.00 درهم.

 12 الساعة  على   2021/11/30 بتاريخ  وذلك 
الزياتن  الرياضي  بالمركب  االجتماعي  بالمقر  زواال 
طنجة. ويجب على كل من رسا عليه البيع أن يؤدي 
الثمن نقدا أو بواسطة شيك مضمون األداء مع زيادة 

10 في المائة واجبات الخزينة العامة.
وبمضمنه حررنا هذا المحضر للرجوع إليه عند 

االقتضاء.
توقيع المفوض القضائي
رشيد بن كدار
مفوض قضائي محلف
لدى المحكمة االبتدائية بطنجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفويت حصص شركة: 100 حصة، وتغيير النشاط

تفويت حصص شركة 
 » EX SHF SARL AU ش.م.م « 

شركة ذات مسؤوليــة محدودة ذات شريــك 
وحيد رأسمالها )100.000،00 درهم(، الكائن مقرها 
شارع   ،2 العيون  تجزئة   ،84 بطنجة،  االجتماعي 

المملكة العربية السعودية، الطابق األول رقم 10. 
التجارية  المحكمة  لدى  التجاري  بالسجل  المقيدة 

بطنجة تحت عدد 107825. 
بمقتضى عقد عرفي بطنجة بتاريخ 25 أكتوبر 
 2021 أكتوبر   27 في  بماليتها  والمسجل   ،2021
األمر باالستخالص: 83855،  التالية:  المراجع  تحت 

وصل عدد 22091.
تم تفويت خمسون حصة اجتماعية )50 حصة(، 
المغربي  كطاية،  الدين  حسام  السيد  طرف  من 
التعريف  الحامل لبطاقة  الكامل األهلية،   الجنسية، 
السيدة فاطمة  لفائدة   ،CD235831 الوطنية عدد
الزهراء كطاية، المغربية الجنسية، الكاملة األهلية،  
 .C791189 التعريف الوطنية عدد الحاملة لبطاقة 
وتفويت خمسون حصة اجتماعية )50 حصة(،  لفائدة 
السيدة إيمان السعيدي البدوي، المغربية الجنسية، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة  األهلية،   الكاملة 

.KB86723 عدد
تخلي السيد حسام الدين كطاية ، عن منصبه 
في الشركة، وتعيين السيدة إيمان السعيدي البدوي، 

مسيرة للشركة، لمدة ثالث سنوات )03 سنوات(.
شركة  من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد لشركة ذات 

مسؤولية محدودة.
تغيير نشاط الشركة إلى شركة للتنظيف. 

اإليداع القانوني: تم بالمحكمة التجارية بطنجة 
للسجل   9593 عدد  تحت   ،2021 نونبر   03 بتاريخ 

التحليلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن الجمع العام االستثنائي لشركة
(Sté INCONOR sarl)

االستثنائي  العام  الجمع  محضر  بمقتضى   
تغيير  سيتم  ش.م.م  »إنكونور«  المسماة  للشركة 

المكتب   
المسيرللشركة وبند من بنود القانون الداخلي 
وذلك يوم الجمعة 12 نونبر2021، ابتداء من الساعة 
مقرمقاطعة  قرب  مساء،   )6( الساعة  إلى  زواال   )4(

السواني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بأصيلة 
ملف تنفيذ عدد :2021/6201/90   

إعالن عن بيع قضائي
لفائدة : شوعا بوي الحاج 

ينوب عنها ذ/ محمد يوسف الزهيري المحامي بهيئة 
طنجة

ضد : أحمد البكري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
سيتم  قضائيا  بيعا  بأن  للعموم  بأصيلة  اإلبتدائية 
الساعة  على  بتاريخ 2021/12/16  المحكمة  بهذه 
15:00 زواال بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار 

التالي :شقة سكنية محفظة
الرسم  ذات   »4 »زيليس  ورسمها:  إسمها 

العقاري عدد 10875/61
مساحتها :59 متر مربع.

* موقعها: شارع الدوحة- مرج بوطيب- أصيلة.
* مكوناتها: تتكون من بيت و صالة وواسطة 

وحمام ومطبخ وباطيو
 300.000  : مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.)ثالثمائة ألف درهم(
ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا مع 
زيادة 03 في المائة لفائدة الخزينة العامة، وللمزيد 
من المعلومات االتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه 

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
امضاء : المصطفى المسيح
منتدب قضائي من الدرجة 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة ال+ابتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2021/6502/4254

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

لدى  الضبـط  كتابـة  مصلحــة  رئيس  يعلن 
المحكمــة  هـذه  بأن  بطنجة  اإلبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2021/07/09  حكمها  أصدرت 

1067 في الملف عدد: 2021/1102/1067. 
محــل  الجاعـل  مرزوق،  محمــد  السيد  بين: 
وعبد  العبدالوي  ذان/المكي  بمكتب  معه  المخابرة 

االله بورخيص المحاميان بهيئة طنجة.
 : عنوانه  بالفريج،  كريم  محمد  السيد  وبين: 

شارع الجيش الملكي كلم 5 فندق أهال طنجة. 
اآلتي نصه: نصرح بقبول الطلب. 

- نأمر السيد محمد بالفريج بأن يؤدي لفائدة 
السيد محمد مرزوق مبلغ 880.100.00 درهم، بما 
في ذلك أصل الدين والمصاريف ويحفظ أصل سند 

الدين بالملف.
وقابال  نهائيا  الحكم سيصبح  فإن هذا  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة 
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد: 2020/6105/45
طالب التنفيذ: الشركة العامة المغربية لألبناك.

منفذ عليه:الشاعر الفالح محمد ياسر.
إعالن عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقــع  أنه  بطنجــة  اإلبتدائيـة 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ 2021/12/21 

على الساعة 10:30.
لألبناك،  المغربية  العامــة  الشركــة  لفائدة: 
عنوانهم رقم 55 شارع عبد المومن، طنجة. الجاعل 
محل المخابرة معه بمكتب األستاذ رضوان التعارجي 

المحامي بهيئة الدار البيضاء.
ضد: الشاعر الفالح محمد ياسر. 

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 06/200204 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
المسمى  الثاني،  بالطابق  الشقة  باسم  والمعروف 
أقلعي 2-22 الكائن بالعمارة الكائنة بطنجة اجزناية، 

مساحته 51 متر مربع )سنتيار( 
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 

من مبلغ 153.000.00 درهم. 
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ بالمحكمة االبتدائية 

بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة 
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد: 2020/6105/47
طالب التنفيذ: الشركة العامة المغربية لألبناك.

منفذ عليه: السيد بناصر المرابط.
إعالن عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ 2021/12/21 

على الساعة 10:30.
لألبناك،  المغربية  العامة  الشركة  لفائدة: 
الدارالبيضاء.  المومن  عبد  شارع   55 رقم  عنوانها 
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ رضوان 

التعارجي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
ضد: السيد بناصر المرابط. 

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 06/83829 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
الكائن بحي  الرابع،  بالطابق  والمعروف باسم شقة 
وزنقة  زيدون  ابن  زنقة  الخرالدة،  إقامة  بروكس، 
قرطبة، قبالة إدارة العمران طنجة، مساحته 159 متر 

مربع )سنتيار( 
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 

من مبلغ 1.590.000.00 درهم. 
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ بالمحكمة االبتدائية 

بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/93

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
مؤرخ  موثق  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
، باع السيد احمد ايت الموذن،  في: 2021/09/21 
 ،K56699 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بمقتضى وكالة عدلية محررة في فرنسا و مؤرخة في 
2021/06/22 نيابة عن السيد يونس ايت الموذن 
 ،K322516 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
والقاطن بفرنسا، والمسجل بالسجل التجاري بطنجة 
الكائن  التجاري  األصل  94962، مجموع  عدد  تحت 
السيدة  لفائدة  اكزناية،  الفريحيين  مدشر  بطنجة 
سلمى كعبوب، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
موضوع  التجاري  األصل  قيمة  وحددت   ،I710480
البيع في مبلغ إجمالي قدره 450.000.00 )اربعمائة 

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

مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشــعـــار 
شركة ال ميديتر انيان دو ديستريبسيون، في شخص 

ممثلها القانوني
 RC:59757

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/10/28 
الحكم  رقم   2021/8301/27 عدد  الملف  في 

2021/39 قضت المحكمة التجارية بطنجة:
في  القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح   -1
مواجهة شركة ال ميديتر انيان دو ديستريبسيون، في 
شخص ممثلها القانوني قضائيا، مقرها االجتماعي: 
ب 5 زنقة بن عقيل متجر 1 طنجة، مسجلة بالسجل 
التجاري لدى المحكمة التجارية بطنجة تحت رقم : 

.59757
في  الدفع  عن  التوقف  تاريخ  تحديد   -2

2020/10/15
3- تعيين السيد محمد الزنطاري  قاضيا منتدبا 
والسيد سعيد الحجاجي قاضيا منتدبا نائبا والسيد 

اسماعيل الكرطي سنديكا.
التصريح  الدائنين  من  فالمطلوب  وعليه 
موقعة  قائمة  ضمن  المعين  للسنديك  بديونهم 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  المطلوبة  المبالغ  تتضمن 
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلشعار 

بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 584.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف التنفيذ عدد : 25/2015/810

طالب التنفيذ : شركة ك بيولدينغ ش ذ م م. 
منفذ عليه : شركة عالء ويلتمارك ش م م.
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/12/09 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك 
للمنفذ عليها المذكورة أعاله، الكائن بالمنطقة الحرة 
البقعة 68 تجزئة 3 طنجة، وهو عبارة عن  للتبادل 
معمل للخياطة، والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة 
التجارية بطنجة تحت عدد 45771 بعناصره المادية 

والمعنوية. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 6.100.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
10 في المائة. 

وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة 

عن رئيس كتابة الضبط
مصطفى السرغيني 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ 
ملف عدد: 25/2015/664

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: السيد جمال أكدي، ينوب عنه ذ/لحسن 

العمود، محام بهيئة مكناس.
ضد: السيد يقين اإلدريسي، عنوانه مقهى 
الميلودية الطريق الرئيسية لتطوان طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/12/07 على الساعة 
الثالثة عصرا، سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )حي باب سبتة 602( 
ذي الرسم العقاري عدد 19/28276 المملوك للمنفذ 
عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن بناية تتكون من 
مرآبين وسدة وأربعة طوابق، الكائن بإقليم تطوان 

بلدية الفنيدق .
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2021/6201/908
طالب التنفيذ : السيد عب بن بنعيسى محمود 

منفذ عليه: السيد عب بن بنعيسى محمد
إعالن عن بيع عقار 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ 2021/12/21 

على الساعة 10:30.
 ، محمود  بنعيسى  بن  عب  السيد  لفائدة: 
الساكن بشارع الدكتور فرج رقم 75 حي لال الشافية، 
االستاذ  بمكتب  معه  المخابرة  محل  الجاعل  طنجة 

محمد ابن قاسم المحامي بهيئة طنجة.
وذلك  محمد،  بنعيسى  بن  عب  السيد   : ضد 
للعقار المحفظ والمسجل بالمحافظة العقارية طنجة 
بناية  باسم  والمعروف  16022/ج  تحت  المدينة 
تشتمل على سفلي وأربعة طوابق، الكائن بحي بني 

مكادة طنجة، مساحته 110 متر مربع )سنتيار( 
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 
الزيادة  أراد  1.650.000.00 درهم. ومن  مبلغ  من 
االتصال  يمكنه  العروض  وتقديم  اإليضاح  في 

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

االتصال على الرقم
0539943008 

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف
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أكــدت لجنــة تصريف أعمال اتحاد طنجــة 
لكرة القدم إقالة المدرب الفرنسي بيرنار كازوني 
النتائج، آخرها الهزيمة المذلة أمام  بسبب سوء 
األحد  لواحد، مساء  أهداف  بأربعة  بركان  نهضة 
البطولة  من  الثامنة  الدورة  لحساب  الماضي 

االحترافية للقسم الوطني األول.
دق  الذي  المدرب  تبرير  عن  النظر  بغض 
خطير  تصريح  خالل  من  الخطر  ناقوس  كازوني 
صدر منه بعد المباراة عبر من خالله عن استغرابه 
ولمح  الالعبين  بعض  يقدمه  الذي  للمستوى 
هي  بينما  ضده.  تحاك  التي  المؤامرة  لفرضية 
في الواقع تحاك ضد الفريق وضد المدينة، هذا 
من جهة. ومن جهة ثانية أن قرار إقالة المدرب 
المليئة  الفريق  سيكون مرة أخرى مكلفا لخزانة 
بالديون وفي ظل تشبث كازوني بالحصول على 
جميع مستحقاته المالية، حيث يتقاضى حوالي 17 
مليون سنتيم كراتب شهري إلى جانب مستحقات 
أخرى، ومستحقاته مساعديه، ما سيكلف الفريق 
حوالي 160 مليون مقابل فك االرتباط بالطاقم 

التقني الفرنسي.
الفريق عين إبن الدار، اإلطار التقني الشاب، 
جعفر الركيك. بدون شك أنه إطار شباب، مجتهد 
من  كان  إذا  هذا  بنجاح،  طريقه  ويشق  وطموح 
يقود تسيير شؤون الفريق له إلمام بالتسيير وله 
الحقيقي  المشكل  يكمن  وهنا  للمستقبل،  رؤية 

التحاد طنجة الذي يعيش أزمة عقليات.
المفروض اليوم في الفريق إن كانت هناك 
نية إلخراجه من أزماته ونية اإلصالح الحقيقي. أن 
تقوم اللجنة المؤقتة بغربلة داخلية، والتشطيب 
أقول  لم  إن  بالمكتب  صلة  له  من  جميع  على 
على  الوقوف  ثم  السابقة..  المسيرة  بالمكاتب 
للراي  وإخراجه  للفريق  الشامل  المالي  الوضع 
المشاكل  جميع  على  الجميع  يطلع  حتى  العام 
بكل  والديون  والمصاريف  المداخل  من  المالية 
تفاصيلها. وفسح المجال أمام من له الرغبة في 
تسيير الفريق بشكل رسمي وله القدرة على إخراج 
الفريق من مشاكله بتقديم برنامج باستراتيجية 
مقنعة تتسم بالوضوح والشفافية باالشتغال على 
تصفية الديون ورسم برامج لتحقيق موارد قارة، 
لفريق  الحقيقي  البناء  بداية  معالم  تتضح  حتى 
يوجد بمدينة لها من اإلمكانيات ما يؤهلها لتبني 

فريق كرة القدم نموذجي.  
بذهاب  الحالي  التسيير  على  االعتمــاد  أما 
الوجوه  بنفس  مؤقتــة  لجنـــة  وتشكيل  مكتب 
لتهدئة الشارع الرياضي، ومن تم تعبيد الطريق 
للعودة للتسيير من جديد، فلن يتحقق أي تغيير، 
بالعكس ستزداد المشاكل استفحاال وستؤدي إلى 
بصفة  بالمدينة  القدم  كرة  ومعه  الفريق  إقبار 

نهائية.

م�شاكل احتاد طنجة.. 
اأزمة عقليات

وإذا  اإلطالق.  على  األفضل  كان  لقد  اإلنجاز،  هذا  أجل  من  كثيرًا  قاتلنا  أن  بعد 
وصلت إلى الكرة الذهبية، سيكون ذلك غير عادي لما يعنيه الفوز بها مرة أخرى، 
أهدافي  أحد  حققت  قد  سأكون  فإنني  يحدث  لم  وإذا  جنوني،  مرات  سبع  الفوز 

العظيمة، أنا سعيد جدا بما حدث وما يمكن أن يحدث«.
كيف تشعر بأشهرك األولى في باريس؟

»منذ وصولي شعرت كما لو كنت في غرفة المالبس لفترة طويلة ألن لدي 
التكيف  ويجعلون  اإلسبانية  يتحدثون  الذين  واألشخاص  األصدقاء  من  العديد 
أسرع بكثير. بدأت الدخول في األجواء، ألنه بخالف حقيقة وجودي منذ شهرين 

فقط، فإنني لعبت عددا قليال من المباريات، ما زلت أعتاد على األمور«.
ما هي أفضل وأسوأ لحظات ميسي في أول فترة له مع باريس؟

»اللحظات السيئة كانت في البداية، حين كانت كل األمور تحدث فجأة، قضينا 
شهرًا ونصف في الفندق، وليس من السهل القيام بذلك مع األوالد الذين بدأوا 
المدرسة بالفعل. كنا في وسط المدينة، وهذا جعل حركة المرور ال تطاق، استغرقنا 
ساعة للذهاب إلى المدرسة أو التمرين، األطفال لم يتمكنوا من تحمل البقاء في 
الفندق، كان هذا صعبا. في الوقت نفسه حاولنا االستمتاع بتجربة المدينة للتعرف 

على كل شيء حتى حصلنا على المنزل، هذا جعل كل األمور أفضل«.
ماهي أهدافك مع باريس سان جيرمان؟

»عندما جئت إلى هنا كان ذلك أحد األسباب الرئيسية، كما قلت في وداعي، 
عندما  باأللقاب.  الفوز  مواصلة  سأحاول  فيها  ألعب  التي  األخيرة  اللحظة  حتى 
قررت القدوم إلى باريس سان جيرمان، كان ذلك أحد األسباب ألن لديهم فريًقا 
رائعًا، ورغبة في االستمرار بالنمو، والفوز بدوري األبطال بعد سنوات عديدة من 

المحاولة، لكل هذا قررت االنتقال إلى هنا، ألن أهدافنا متطابقة«.
كيف هي عالقتك مع نيمار ومبابي؟

سهلة  األمور  جعلوا  لقد  مذهلة،  بالكامل  المالبس  غرفة  أن  هي  »الحقيقة 
للغاية بالنسبة لي. كانت لي عالقة طويلة األمد مع نيمار، واصلنا التحدث رغم 
عدم لعبنا معًا، أما مع مبابي في البداية كان األمر غريبا ألننا لم نكن نعرف ما 
إذا كان سيبقى أم سيرحل. لحسن الحظ نحن نتعرف أكثر على بعضنا البعض، 
داخل وخارج الملعب، نتعايش بشكل مذهل، هناك مجموعة جيدة ومترابطة في 

غرفة المالبس«.
من الثالثي المفضل بين برشلونة التاريخي وباريس الحالي؟

آخر، بخصائص مختلفة عن  نوع  لويس سواريز مهاجم من  »األمر مختلف، 
المهاجم  من  أكثر  الجناح  على  الماضية  القليلة  السنوات  لعب  كيليان  مبابي، 
بالقوة ويقتلك  يتمتع  المركز، كيليان  أما سواريز فهو معتاد على ذلك  الصريح. 
في المساحات. والمقارنة صعبة، لقد كنت محظوًظا لوجود في ثالثي برشلونة، 
والذي كان رائعًا وآمل اآلن أن نتمكن من تحقيق نفس األشياء التي حققناها في 

السابق«.

هل اعتدت االبتعاد عن برشلونة؟
»حسنًا، حتى هذا اليوم، حين أشاهد المباريات أسترجع القليل من كل ما 
كان، اآلن أنا هادئ أكثر، وأكثر استيعابًا لكل شيء ومن الواضح أنني أفكر في 

كل ما لدي هنا، وما هو قادم على مستوى الرياضة واألسرة«.
لماذا لم تفكر في فكرة اللعب مجانا لصالح برشلونة؟

في  ما  كل  فعلت  الوداع،  مؤتمر  في  شرحت  كما  أنني،  هي  »الحقيقة 
اللعب مجانًا في أي وقت. إلدارة طلبت مني  للبقاء، ولم يطلب مني  وسعي 
خفض راتبي بنسبة %50 وقمت بذلك دون أي مشكلة، كنا في وضع يسمح لنا 
بمساعدة النادي أكثر. كانت رغبتي ورغبة عائلتي هي البقاء في برشلونة، لم 
يطلب مني أحد أن ألعب مجانا، ولكن في نفس الوقت يبدو لي أن الكلمات 
التي قالها الرئيس جوان البورتا ليست في محلها. لقد جرحني ألنني أعتقد 
أنه لم يكن بحاجة لقول ذلك، األمر يشبه فقدانك للكرة وعدم تحمل عواقب 
ذلك، أو عدم تولي مسؤولية األشياء، هذا يجعل الناس يفكرون، أو يولد نوعا 

من الشك وأعتقد أنني ال أستحق ذلك«.
هل تفكر في العودة مجددا للعب مع برشلونة؟

»ال أعرف متى سينتهي عقدي مع باريس سان جيرمان، األمر شبه المؤكد 
ما  وأن حياتنا ستكون هناك. هذا  أخرى،  برشلونة مرة  أننا سنعيش في  هو 
تريده زوجتي وما أريده، ال أعرف ما إذا كان عقدي مع باريس سينتهي، لكن 

سنعود للعيش في برشلونة«.
هل ترى برشلونة الحالي قادر على الفوز باأللقاب؟

»برشلونة يمتلك فريقا رائعا، يلعب بشكل جيد للغاية، أشاهد المباريات 
كلما استطعت، ظهر العبون مهمون ورائعون للغاية مثل جافي، على مستوى 
الفريق هم بخير. مع عودة أجويرو وديمبيلي، إذا عاد بشكل جيد، سيكونان 
في  األندية  أفضل  أحد  ألنه  دائما  سينافس  برشلونة  للفريق.  كبيرًا  عونًا 

العالم، وسيقاتل من أجل الدوري وأهدافه«.
كأس  بعد  االعتزال  في  تفكر  وهل  للمونديال،  مستعدون  أنتم  هل 

العالم 2022؟
»أنا متحمس جدا للقيام بأشياء عظيمة، لقد حققنا الفوز بلقب كوبا أمريكا 
بعد أن حاولنا ذلك لفترة طويلة. نحن اليوم جيدون ومستعدون للمونديال، 
ما زلنا بحاجة إلى أن نكون أحد أكبر المرشحين، لسنا كذلك بسبب وجود فرق 
أفضل، لكن نحن نسير على الطريق الصحيح. إمكانية اعتزالي بعد المونديال، 
ال ليس بالفعل، بعد ما حدث لي، أعيش يوما بعد يوم، ال أعرف ما سيحدث 
في كأس العالم أو بعده، ال أفكر في ذلك، سنرى بعد كل ما سيحدث في تلك 

اللحظة«.
هل تفكر في الفوز بالكرة الذهبية السابعة ومن المرشح المفضل؟

»إذا كنت صادقا، فال أفكر في األمر، أكبر جائزة حققها كانت كوبا أمريكا، 

ليونيل ميسيحوار السبت
بر�شلونة” يف  للعي�س  و�شنعود  جرحتني  لبورتا  “كلمات 

نجـم  ميســي،  ليونيل  انتقــد 
تصريحات  جيرمــان،  سـان  باريس 
رئيس برشلونة، خوان البورتا، التي 
الدولي  من  انتظر  إنــه  فيهــا  قال 
األرجنتيني أن يقترح اللعب للفريق 
الكتالوني مجانا، على خلفية األزمة 
لرحيــل  أدت  التي  للنـادي  المالية 
الماضـــي.  الصيــف  األول،  نجمـه 
وتحدث ميسي أيضا، خالل حوار مع 
صحيفة »سبـورت« الكتالونية،عن 
التغيير الكبير الذي طرأ على مسيرته 
مؤخرا، مؤكدا رغبته في العودة إلى 

مدينة برشلونة مستقبال.



14

4182 • ال�شبـت  30 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

في  األولى  تشافـي  صفقـة  بيدري 
برشلونـة!

من  بيدري،  الشاب  اإلسباني  النجم  اقترب 
برشلونة  فريقه  مع  والمشاركة  للمالعب  العودة 
إسباني،  تقرير صحفي  وقال  المقبلة.  الفترة  في 
إن عودة بيدري للمشاركة في المباريات ستكون 
وأوضحـــت  للبارسا.  الجديدة  الصفقة  بمثابة 
بيدري سيكون  أن  صحيفة »سبورت« الكتالونية 
الذي  هيرنانديز  لتشافي  األولى  الصفقة  بمثابة 
من  بيدري  وعانى  برشلونة.  تدريب  من  يقترب 
األسابيع  خالل  المشاركة  عن  أبعدته  إصابة 
عقب  جاهزا  وسيكون  يتعافى  لكنه  الماضية، 
هذا  بيدري  يشارك  ولم  الدولي.  التوقف  فترة 
الموسم سوى في 4 مباريات 2 بالليجا ومثلهما 
دقائق.   310 دقائق  بمجموع  األبطال  بدوري 
جدا  مهما  األمر  كان  »لو  الصحيفة:  وأضافت 
من  لكان  فيجو،  سيلتا  ضد  السبت  لقاء  خالل 
الممكن أن يلحق بيدري بالمباراة، لكن في ظل 
معه  التعامل  سيتم  أخرى  مهمة  مباريات  وجود 
بحذر«. وأشار التقرير، إلى أن بيدري سيكون في 
التوقف  بعد  كامل  بشكل  ويتعافى  ممتازة  حالة 
الدولي، وسيكون متاحا للمشاركة ضد إسبانيول 
في الديربي وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا. ومن 
الفنية  المسؤولية  تشافي،  يتولى  أن  المتوقع 
لبرشلونة عقب فترة التوقف الدولي هذا الشهر، 

والبداية بمواجهة إسبانيول.

برشلونة يراقب بديل أجويرو
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة 
يعتزم التحرك لضم الالعب الدولي داني أولمو من 
األلماني. وأوضحت صحيفة »آس«  فريق اليبزج 
في  أولمو  ضم  يريد  برشلونة  أن  أخرى  وصحف 
يناير المقبل، كبديل لألرجنتيني سيرجيو أجويرو 
بسبب  األقل  على  أشهر   3 لمدة  سيغيب  الذي 
مشاكل في القلب. وتابعت أن أولمو )23 عاما(، بات 
الخيار المفضل للنادي الكتالوني إلى جانب نجم 
سيكون  والذي  سترلينج  رحيم  سيتي  مانشستر 
بمثابة الخطة البديلة. وانضم أولمو إلى اليبزج 
في عام 2020، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، 
ويمتد عقده حتى عام 2024 مع وصيف الدوري 
أن  التقارير،  وذكرت  الماضي.  الموسم  األلماني 
برشلونة يرغب في ضم العب يكون بمثابة حل 
حاسم وليس مؤقتا، وذلك رغم الديون التي تثقل 
كاهل النادي والتي تسببت في رحيل نجوم الفريق، 
ونقلت  جريزمان.  وأنطوان  ميسي  ليونيل  مثل 
صحيفة »آس«، عن نائب رئيس برشلونة إدوارد 
ألنه  عقبة،  يواجهون  أنهم  مؤخرا  قوله  روميو، 
لم يتم التوصل بعد إلى سقف الرواتب بالنسبة 

للموسم الحالي.

في  لالستمــرار  يضحـــي  ديمبلـي 
برشلونـــة

من  تضحية  برشلونة،  نجم  ديمبلي،  قدم 
أخــرى.  لمواسم  النادي  مع  عقــده  تجديد  أجل 
وينتهــي عقــده الحالي في الصيف المقبل. ولم 
يوقع الالعب حتى اآلن على العقد الجديد. ووفًقا 
تفاؤال  هناك  فإن  ديبورتيفو«،  لصحيفة »موندو 
على  سيوقـع  ديمبلي  بأن  برشلونـة  في  كبيرا 
وأشارت  المقبلة.  األسابيع  خالل  الجديد  العقد 
إلى أن ديمبلي أقنع وكيله بالتخلي عن عروض 
التجديد  مفاوضات  في  والتركيز  البريميرليج، 
والبقاء مع برشلونة، رغم أن العروض اإلنجليزية 
تضمن حصول الالعب على راتب أكبر. وأوضحت 
أن برشلونة يعرض على ديمبلي التجديد لثالثة 
بما  مقارنة  الثابت  راتبه  خفض  مع  مواسم، 
من  الالعب  سيعوض  لكن  اآلن،  عليه  يحصل 
في  سعيد  ديمبلي  أن  وذكرت  المتغيرات.  خالل 
مع  تألقه  مسيرة  عرقلت  واإلصابات  برشلونة، 

الفريق الكتالوني.

هدف بنزيما يتوج الريال على عرش 
 300 يقفل  وكاسيميرو  جديد  أوروبي 

مباراة 
نجح بنزيما مهاجم ريال مدريد، في تسجيل 
هدفين في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 61 خالل 
مواجهة شاختار األوكراني، مساء األربعاء، بالجولة 
الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن الهدف 
دوري  في  للريال   1000 رقم  هو  لبنزيما  األول 
أبطال أوروبا. وأضافت الشبكة: »ريال مدريد أصبح 
أول فريق يصل لهذا الرقم في تاريخ المسابقة«. 
كاسيميرو،  البرازيلي  استكمل  أخرى،  ناحية  من 
 300 األوكراني،  شاختار  مواجهة  في  بمشاركته 
أنه  أكد  إنجاز  وهو  مدريد،  ريال  بقميص  مباراة 
لم يتخيل أبدا الوصول إليه حين انضم لصفوف 
عاما   29 البالغ  الالعب  وقال   ،2013 في  النادي 
»إنه بالتأكيد رقم مهم للغاية«. وأوضح »بصراحة 
لم أتخيل أبدا عندما وصلت إلى فريق الناشئين، 
وأكد  المباريات«.  من  الكم  هذا  سأخوض  أنني 
كاسيميرو »إنه حلم طفل. هذا النجاح الكبير يكمن 
في العمل اليومي. حتى لو كانت 300 مباراة، أشعر 
في كل مرة أنها المباراة األولى بالنسبة لي وأحاول 
المباريات«.  جميع  مثل  جهدي  قصارى  أبذل  أن 
الجوالت  في  وحيدة  هزيمة  مدريد  ريال  وتلقى 
تيراسبول  شيريف  ضد  وكانت  األولى،  الثالث 

بنتيجة )2-1( في معقله »سانتياجو برنابيو«. 

مورينيو يتطلع الصطياد العب من 
الريال 

يسعى مورينيو، مدرب روما، الصطياد صفقة 
مميزة من ريال مدريد في فترة االنتقاالت الشتوية 
أن  األخيرة  األيام  في  تقارير  وذكرت  المقبلة. 
البرتغالي يصر على ضم اإلسباني داني سيبايوس، 
ووفقا  المقبل.  يناير  في  الريال  وسط  العب 
ل«موندو ديبورتيفو« فإن مورينيو طلب من إدارة 
روما محاولة التعاقد مع ناتشو فيرنانديز، مدافع 
ريال مدريد. وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي يريد 
االستفادة من خبرات ناتشو في دعم دفاع روما في 
الجاري. وكان ناتشو  الموسم  الثاني من  النصف 
يشارك كثيرا في مباريات الريال، مع بداية الموسم 
الحالي، لكنه أصبح مالزما لالحتياط باستمرار عقب 
تعافي ميندي وكارفاخال. يذكر أن عقد ناتشو مع 
الالعب  ويجيد   ،2023 صيف  في  ينتهي  الريال 
اللعب في مراكز قلب الدفاع والظهيرين األيمن 

واأليسر.

ريـال مدريـد يقتــرب من صفقــة 
إنجليزيــة

مجانية  صفقة  عقد  مدريد،  ريال  يستهدف 
من دوري الدرجة األولى اإلنجليزية، في الميركاتو 
»صن«  صحيفة  وبحسب  المقبل.  الصيفي 
مع  التعاقد  في  يرغب  الريال  فإن  البريطانية، 
فابيو  البرتغالية،  األصول  ذو  الشاب  اإلنجليزي 
كارفالو، العب فولهام، الذي ينتهي تعاقده بنهاية 
الموسم الجاري. وأضافت الصحيفة، أن فلورنتينو، 
رئيس الريال، يرغب في مواصلة سياسة التعاقد 
مع الالعبين الشباب أصحاب الموهبة، وتكرار ما 
حدث مع الثنائي البرازيلي فينيسيوس وردريجو، 
وأكدت  للميرنجي.  قوي  جيل  بناء  أجل  من 
الصحيفة، أن كارفالو )19 عاما( رفض عرضا كبيرا 
من فولهام لتمديد عقده، ما يسهل فرص الريال 
في  األمل  فقد  فولهام  أن  وأشارت،  ضمه.  في 
قدم  بعدما  خاصة  كارفالو،  على  اإلبقاء  إمكانية 
له راتبا كبيرا ورفضه الالعب، مع اهتمام العديد 
من األندية الكبرى بخدماته. وختمت، بأن كارفالو 
يفضل االنتقال إلى مدريد على العديد من األندية 

اإلنجليزية الكبرى الراغبة في ضمه.

لقجع يعقد لقاء توا�شليا مع روؤ�شاء الع�شب

ع�شبة البوغاز للكراطي تعقد جمعها العام 
العادي وتعلن تنظيم نهائيات كاأ�س العر�س

ميالد جمعية اأخرى لقدماء لعبي املغرب التطواين

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم، يوم األربعاء الماضي، لقاء تواصليا مع رؤساء العصب 
الجهوية، بمقر الجامعة بمدينة الرباط. ودعا لقجع خالل هذا 
االجتماع، رؤساء العصب إلى بدل مزيد من المجهودات للرفع 
بالفئات  االهتمام  خالل  من  الوطني،  الكروي  المنتوج  من 
والمالي،  اإلداري  التدبير  في  الحكامة  وترسيخ  الصغرى، 
وشدد  الجهوية.  العصب  بين  المسابقات  نظام  وتطوير 
ضرورة  على  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس 
بجميع  باالهتمام  النسوية،  القدم  كرة  تطوير  وثيرة  تسريع 

بكرة  أيضا  واالهتمام  قاعدتها،  وتوسيع  السنية،  فئاتها 
للممارسة تساهم  إيجاد فضاءات  الشاطئية من خالل  القدم 
في إطالق بطولة وطنية بشكل احترافي. وأوضح فوزي لقجع، 
أن العصب الجهوية مطالبة بتطوير هياكلها التنظيمية من 
واإلدارة،  والتحكيم  التحتية  بالبنيات  أيضا  االهتمام  خالل 
من  الوطني  التسيجالت  تطبيق  تعميم  ضرورة  على  مؤكدا 
خالل نظام  FRMF Connect    ، مذكرا في نفس الوقت أن 

الطموح هو جعل العصب الجهوية بمثابة جامعة مصغرة.

عقدت  مشتركة  وأساليب  للكراطي  البوغاز  عقدت عصبة 
عصبة البوغاز جمعها العام السنوي العادي برسم الموسمين 
السبت  يوم   ،2021  / و2020   2020  /  2019 الرياضيين 
للمديرية  التابعة  االجتماعات  بقتعة  أكتوبر   30 الماضي، 
في  مر  الذي  العام  الجمع  والرياضة. وشهد  للشباب  الجهوية 
تحت  منضوية  رياضية  جمعيات  حضور  عالية  رياضية  ظروف 
لواء العصبة. وتمت خالله المصادقة باإلجماع على التقريرين 
مناقشتهما.  بعد  المذكورين  للموسمين  والمالي  األدبي 

وتميز الجمع الذي اختتم برفع برقية الوالء واإلخالص لجاللة 
الفائزين  الملك محمد السادس، بعملية توزيع الشواهد على 

بدرجات عليا في رياضة الكراطي.
مشتركــة  وأساليـب  للكراطي  البوغاز  عصبة  ان  يذكر 
التي  للكراطي  العرش  كاس  نهائيات  احتضان  بشرف  حظيت 
الحالي  نونبر   28 يوم  المغربية  الملكية  الجامعة  ستنظمها   

بقاعة الزياتن بمدينة طنجة.

بعد جمعية قدماء العبي المغرب أتلتيك تطوان الرياضية 
الفريق  العبي  قدماء  من  أخرى  أسماء  التأمت  واالجتماعية، 
»الالعبين  جمعية  إسم  تحت  جديدة  جمعية  في  التطواني 
الدفاع  إلى  تهدف  تطوان«،  أتلتيك  المغرب  لفريق  السابقين 
اجتماعية  أنشطة  وتنظيم  الفريق  العبي  قدماء  كرامة  عن 
على  واالنفتاح  مستديرة  وموائد  ندوات  من  ورياضية 
جمعها  عقدت  حيث  والوطنية.  المحلية  الرياضية  الجمعيات 
العام التأسيسي بالقاعة العصرية لنادي تطوان الثقافي مساء 
السابقين  الالعبين  من  مجموعة  بحضور  الماضي  الجمعة 

وبعد  بتطوان.  الموازية  الرياضية  الجمعيات  رؤساء  وبعض 
مناقشة القانون األساسي الذي أعدته اللجنة التحضيرية التي 
والمصادقة  المساري،  بومعزى  أحمد  السابق  الالعب  تراسها 
أحمد  ويضم  للجمعية  المسير  المكتب  انتخاب  تم  عليه، 
ورضوان  له،  نائبا  عمار  سي  أوالد  ولحسن  رئيسا،  بومعزى 
وعثمان  له،  نائبا  الشرقاوي  وأحمد  عاما،  كاتبا  الشوعلي 
الذهبي أمينا للمال، وخالد بوطيار نائبا له، وعبد اهلل الزياني 

مستشارا.



انتخب حسن شمالل رئيسا التحاد 
الواحد  لعبد  خلفا  السلة  لكرة  طنجة 
بولعيش الذي قدم استقالته خالل الجمع 
العام العادي الذي عقده الفريق أول أمس 
مصادقة  وبعد  النادي.  بمقر  الخميس 
التقريرين  على  باالجماع  العام  الجمع 
شمالل،  حسن  تقدم  المالي،  و  األدبي 
الذي سبق له أن تراس الفريق وحقق معه 
عدة ألقاب، مرشحا وحيدا ونالت الئحته 
ثقة الجمع وتضمت، الحسين بن الطيب 
وعبد العزيز البقيوي و رشيد السالمون 
و طارق المودني وعبد المالك الصمدي 
السريفي  نوابا للرئيس، و محمد وهبي 

العروسي كاتبا عاما، و كريم بن عمر نائبا 
له، و عادل الصدرتي أمينا للمال، و  فيصل صادق الشرابي نائبا له، و أمال 
الترغي وسارة االزمي الحسني و محمد رضى الجراي مستشارون. وتحدث 
الصعبة  المراحل  واليته عن  المنتهية  الرئيس  بولعيش،  الواحد  عبد 
التي اجتازها فريقه ومعها كرة السلة الوطنية بسبب اإلكراهات المالية 
والمشاكل التي عاشتها اللعبة في السنوات األخيرة، وحمل القسط األوفر 
من المشاكل التي عانا منها اتحاد طنجة لكرة السلة لما وصفه بالحقد 

السياسي الدفين لحزب “ العدالة والتنمية 
الجماعي  المجلس  يقود  كان  الــذي   “
من  الرياضية  الجمعيات  وحرم  لطنجة 
أسوا  تعيش  وجعلها  الــمــادي  الدعم 
مواسمها الرياضية. واعتمد فريقه على 
الغيورين وتضحيات أعضاء  دعم بعض 
المكتب المسير التي أنقذت الفريق من 
وصفها  لما  وتصدت  القلبية  السكتة 
بالحرب الخبيثة والمؤامرات الدنيئة من 
اشخاص ينتمون للمدينة حاربوا الفريق 
بالدعم  الوسائل. ونوه بولعيش  بشتى 
الكبير الذي تلقاه الفريق من قبل محمد 
وكذلك  السابق  طنجة  والي  اليعقوبي، 
نوه  كما  مهيدية.  محمد  الحالي،  الوالي 
بالمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة طنجة تطوان الحسيمة عبد 
الواحد اعزيبو المقراعي ، الذي اعتبره الشريك االستراتيجي  في جميع 
البرامج الهادفة  التي نفذها النادي. من جانبه تعهد الرئيس الجديد، 
حسن شمالل ببذل كل الجهود من أجل استعادة بريق اتحاد طنجة 
لكرة السلة ومواصلة العمل وتنفيذ البرامج التي بدأها سلفه، عبد الواحد 

بولعيش من اجل العودة للمنافسة على األلقاب.
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البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
ريال �شو�شييداد

ي�شتعيد �شدارة الليغا
القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  صدارة  سوسييداد  ريال  استعاد 
ضمن  الباسك  ديربي  في   1-1 بلباو  أتلتيك  ضيفه  مع  بتعادله 
إيزاك  ألكسندر  السويدي  الدولي  وافتتح  الليغا.  من   12 المرحلة 
إيكر  وأدرك   58 الدقيقة  في  جزاء  ضربة  من  لسوسييداد  التسجيل 
رصيد  وأصبح   .)90+1( الدقيقة  في  للضيوف  التعادل  مونياين 
سوسييداد متزعما للترتيب برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، مقابل 
وفاز  إلتشي  مستضيفه  حاجز  تخطى  الذي  مدريد  لريال  نقطة   24
عليه 1-2. وسجل للريال البرازيلي فينيسيوس جونيور 22، 73، فيما 
العب  وتعرض  ميا 86.  الوحيد بيري  األرض  على هدف صاحب  وقع 
إلتشي راؤول غوتي للطرد بعد نيله اإلنذار الثاني 64. وضمن مباراة 
إشبيلة  حقق  سانشيز-بيخوان،  رامون  ملعب  وعلى  نفسها،  الجولة 
فوزه السابع هذا الموسم مقابل 3 تعادالت وخسارة. ويدين النادي 
األندلسي الذي يأمل في إنهاء فترة 75 عامًا من االنتظار للفوز بـ »ال 
إلى  بانتصاره   ،1946 عام  في  األخيرة  للمرة  باللقب  فاز  ليغا« حيث 
الدقيقة  في  التسجيل  افتتح  الذي  كارلوس  دييغو  البرازيلي  مدافعه 
الثاني  أوكامبوس  لوكاس  األرجنتيني  المهاجم  أن يضيف  قبل   ،40
في الدقيقة 60.   وواصل برشلونة ترنحه في الموسم الحالي وسقط 
أالفيس  وعمق  أالفيس.  ديبورتيفو  ضيفه  مع   1-1 التعادل  فخ  في 
في  نو«  »كامب  ملعب  على  اليوم  معه  بالتعادل  برشلونة  محنة 
برشلونة، علما بأنها المباراة األولى للفريق الكتالوني بقيادة مدربه 
المؤقت سيرجي بارخوان الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة خلفا 
نقطة،   16 إلى  رصيده  »البرسا«  ورفع  كومان.  رونالد  للهولندي 
الذي  فالنسيا  أمام  فقط  األهداف  بفارق  التاسع  المركز  إلى  ليتقدم 
فاز على ضيفه فياريال -2صفر، سجلهما هوغ غيامون )43( وكارلوس 
فايكانو  رايو  وفرط   .77 الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  باراغان  سولر 
بعد  الرابع  المركز  إلى  اللقب  حامل  مدريد  بأتلتيكو  اللحاق  بفرصة 
لمثله. وضمن  فيغو بصفر  مع ضيفه سلتا  التعادل  فخ  في  سقوطه 
المرحلة ذاتها تفوق غرناطة خارج ملعبه على ليفانتي بثالثة أهداف 
دون رد. وأصبح رصيد غرناطة بذلك 11 نقطة في المركز الرابع عشر 

بفارق األهداف فقط أمام سيلتا فيغو.
نتائج الدورة 12: 

إلتشي / ريال مدريد: 1 – 2 
إشبيلية / أوصاصونة: 2 – 0 
فالينسيا / فيا الريال: 2 – 0 

برشلونة / ألفيس: 1 – 1 
قاديس / مايوركا: 1 – 1 
أ.مدريد / بيتيس: 3 – 0  

خيطافي / إسبنيول: 2 – 1 
ريال صوصيداد/ أ.بلباو: 1 – 1 

رايوفاليكانو / سلطا: 0 – 0  
 ليفانطي / غرناطة: 0 – 3 

برنامج الدورة 13: 
أمس الجمعة :

أ.بلباو / قاديس )الساعة التاسعة 
مساء(

اليوم السبت :
)الساعة  غرناطــة   / إسبنيول 

الثانية ظهرا(
سلطا / برشلونة )الساعة الرابعة 

والربع( 
)الساعة  ليفانطـــي   / ألفيـــس 

السادسة والنصف مساء(
رايوفاليكانــو   / مدريد  ــال  ري

)الساعة التاسعة مساء(
غدا االحـــد :

)الساعة  خيطافـي   / الريال  فيا 
الثانية ظهرا(

)الساعة  أ.مــدريــد   / فالينسيا 

الرابعة والربع( 
)الــســاعــة  إلــتــشــي   / مــايــوركــا 

السادسة والنصف مساء(
صوصيداد  ريــال   / أوصاصونة 
والنصف  الــســادســة  )الــســاعــة 

مساء(
)الساعة  إشبيليــة   / س  بيتيــــ 

التاسعة مساء(
الترتيب العام :

1 - ريال صوصيداد: 25 نقطة
2 - ريال مدريد: 24 //

3 - اشبيلية: 24 //
4 - أ. مدريد: 22 //
5 - بيتيس: 21 //

6 - رايوفاليكانو: 20 //
7 - أوصاصونة: 19 // 

8 - أ.بلباو: 18 //
9 - برشلونة: 16//

10 -  فالينسيا: 16 //
11 - إسبنيول: 14 //
12 - مايوركا: 14 //

13 - فيا الريال: 12 //
14 - غرناطة:11 //
15 - سلطا: 11 //

16 - إلتشي: 10 //
17 - أالفيس: 10 //

18 - قاديس: 9//
19 - ليفانتي: 6 //

20 -  خيطافي: 6 //

�شمالل يعود لرئا�شة �شلة احتاد طنجة بعد ا�شتقالة بولعي�س

مضمون،  انتصار  جديد..  مدرب 
بعض  على  تنطبــق  ما  غالبا  قاعدة 
أول  طنجـة  اتحــاد  وكـان  األنديـة.. 
له  فوز  أول  حقق  بعدما  المستفيدين 
الحسني  الدفاع  حساب  على  بميدانه 
من  التاسعة  الدورة  لحساب  الجديدي 
الوطني  للقسم  االحترافية  البطولة 
تحت  الموسم  هذا  له  والثاني  األول، 
الركيك  جعفـر  المؤقـت  مدربه  قيادة 
بيرنار  الفرنسي  المدرب  عوض  الذي 
طنجة  اتحاد  وقدم  المقال.  كازوني 
المبكر  الطرد  واستغل  جيدة  مباراة 
الجديدي  الحسني  الدفاع  لالعب 
الحكم كريم  بقرار من  الربجة  محسن 
الفيديو.  لتقنية  لجوئه  بعد  صبري 
وتمكن اتحاد طنجة من تسجيل أربعة 
أهداف، افتتحها العميد أحمد حمودان 

الوطنية منذ  البطولة  أهداف  أسرع  بهدف من 
الغابوني  وأضاف  المباراة،  بداية  من  ثانية   21
 ،33 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  مايي  اكسيل 
الدقيقة  في  الثالث  الهدف  اجروتن  وتوفيق 
43 وختم اكسيل مايي الحصة بهدف رابع في 
الدقيقة 55 من ضربة جزاء. وأهدر اتحاد طنجة 
بسبب  الفارق  لتوسيع  الفرص  من  مجموعة 
التسرع وعدم التركيز. بالمقابل، انتفض الفريق 
الدكالي في الشوط الثاني وتمكن من تقليص 
فارق األهداف بتسجيل هدفين عن طريق عبد 
الفتاح حدراف في الدقيقة 64 ثم 76 من ضربة 
جزاء مستغال ثغرات في دفاع اتحاد طنجة وكان 
لو  التعادل  بإدراك  المفاجأة  ان يخلق  باإلمكان 
استغل الفرص المتاحة في المراحل األخيرة من 
المبـاراة. وسجلت المباراة إصابة أحمد حمودان 
نجم اتحاد طنجة، على مستوى الساق، أكد مصدر 
خضع  بعدما  الالعب  على  تأثيرها  عدم  طبي 
المباريات  في  حاضرا  وسيكون  طبي  لفحص 
المقبلة. وبهذا االنتصار ارتقى اتحاد طنجة إلى 
المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط فيما تجمد 
رصيد الدفاع الحديدي عند 14 نقطة في المركز 
الخامس. وشكر جعفر الركيك، المدرب المؤقت 
التحاد طنجة الالعبين على المجهود الذي بذلوه 
المباراة  خالل  بها  ظهروا  التي  القتالية  وعلى 
الكريم  للجمهور  نقط  ثالث  نهدي  وأضاف” 
الذي كان متعطش لذلك. اشتغلنا في حصتين 
من التداريب بعد التحاقي بالفريق على العامل 
الالعبون  التقني.   الجانب  من  أكثر  الذهني 
كانوا في حاجة إلى ذلك”. وتابع الركيك “قمنا 
الجديدي.  الحسني  الدفاع  لعب  لطريقة  بقراءة 

ركزنا على عامل القوة. تفوقنا إلى حد كبير في 
بلوغ الهدف مع ارتكابنا لبعض األخطاء سنعمل 
وختم  المقبلة”.  المباريات  في  تصحيحها  على 
مدرب اتحاد طنجة” ينتظرنا عمل كبير، نتمنى 

المواصلة على هذا النهج”. 
نتائج الدورة 8:

شباب المحمدية / حسنية أكادير: 2 – 0 
يوسفية برشيد / أولمبيك اسفي: 0 – 0 

الفتح الرياضي / أولمبيك اخريبكة: 1 – 2 
د.ح. الجديدي / الرجاء الرياضي: 0 – 2  
مولودية وجدة / ش.ر. السالمي: 2 – 4 

نهضة بركان / اتحاد طنجة: 4 – 1 
الوداد الرياضي / المغرب الفاسي: 1 – 0  

سريع وادي زم / الجيش الملكي: 0 – 3 
نتائج الدورة 9:

ش.ر. السالمي / الفتح الرياضي: 1 – 0 
أولمبيك اسفي/ حسنية أكادير: 1 – 2 

المغرب الفاسي / شباب المحمدية: 1 – 1 
الرجاء الرياضي / سريع وادي زم: 0 – 0 

أولمبيك اخريبكة / الوداد الرياضي: 0 – 3 
اتحاد طنجة / د.ح. الجديدي: 4 – 2 

الجيش الملكي / يوسفية برشيد: 2 – 1 
نهضة بركان / مولودية وجدة: 1 – 0 

برنامج الدورة 10:
اليوم السبت:

)الساعة  الفاسي  المغرب  اسفي/  أولمبيك 
الرابعة عصرا(

شباب المحمدية / أولمبيك اخريبكة )الساعة 
الرابعة عصرا(

)الساعة  السالمي  ش.ر.   / زم  وادي  سريع 
الرابعة عصرا(

)الساعة  الرياضي  الرجاء   / الرياضي  الوداد 
الخامسة مساء(
غدا األحد :

)الساعة  الملكي  الجيــش   / أكادير  حسنية 
الرابعة عصرا( 

)الساعة  طنجـة  اتحاد   / الرياضي  الفتــح 
السادسة والربع مساء(

)الساعة  وجدة  مولودية   / برشيد  يوسفية 
السادسة والربع مساء(

)الساعة  بركـان  نهضة   / الجديدي  د.ح. 
الثامنة والنصف مساء(

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 25 نقطة

2 -  الرجاء الرياضي: 20 //  
3 - ش.ر. السالمي: 16 //
4 - الجيش الملكي:15 //
5 - نهضة بركان: 15 //

6 - د. الحسني الجديدي: 14 //   
7 - المغرب الفاسي: 12 //  

8 - حسنية أكادير: 11 //
9 - شباب المحمدية: 11 //

10 - أولمبيك اخريبكة: 10 //
11 - مولودية وجدة: 9 //   

12 - يوسفية برشيد: 8 //
13 - اتحاد طنجة: 8 //   

14 - أولمبيك أسفي: 8 //
15 - الفتح الرباطي: 5 //
16 - سريع وادي زم: 4 //

احتاد طنجة حقق اأول انت�شار مبيدانه والركيك
ركز على اجلانب الذهني

خبر األسبوع

من  تشيلي،  العب  فيدال  أرتورو  اسم  محليون  مسؤولون  أزال 
فعل  رد  إلى  أدى  مما  فيها،  ولد  التي  المنطقة  في  قدم  كرة  ملعب 
القرار  إن  خواكين،  سان  بلدية  رئيس  وقال  الالعب.  من  غاضب 
بإزالة اسم فيدال يعود إلى »سوء فهم«، بشأن تمويل الالعب بناء 
عدم  نزاع  بسبب  اسمه  إزالة  طلب  أنه  إلى  فيدال  وأشار  الملعب. 
السماح بدخول الالعبين الشبان إلى الملعب. وأبلغ كريستوبال البرا 
رئيس البلدية موقع ردجول التشيلي »تمويل بناء الملعب كان من 
اسم  وتركه تحت  االسم  إزالة  قررنا  السبب  لهذا  المحلية.  الحكومة 
سان خواكين«. لكن فيدال، العب إنتر ميالن الحالي، قال إنه طلب 
من المسؤولين إزالة اسمه. وأضاف في حسابه بموقع »إنستجرام«: 
»لدينا مشروع مدارس كرة القدم لتطوير الالعبين الشبان ولم نتلق 
إجابة من الملعب لذا كنت غاضبا«. وتابع »هذا ظلم ألنني سمحت 
للشبان  السماح  عليهم  يجب  وكان  مقابل  أي  دون  اسمي  بوجود 
لممارسة الرياضة مثلما اعتدت«. ووضع فيدال حجر أساس الملعب 
في 2012 وحضر افتتاحه في 2016 عندما قاد تشيلي للقبها الثاني 

في عامين بكأس كوبا أمريكا.

فيدال يغ�شب بعد اإزالة ا�شمه 
من ملعب يف ت�شيلي
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من ي�شاء من عباده
إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
347

الحلقة الثانية من المحاكمة العادلة
جذوري عربية إسالمية ،عروقي يسري فيها دم عربي

كيف ال أتشبث بديني اإلسالمي
القاضية : قصي علي كيف اخترت اإلسالم دينا؟

عائشة : رأيت أني داخل مسجد أصلي مع المسلمين وجاءني رجل له هبة ووقار وقال لي : 
يا فتاة أنت اليوم اسمك »عائشة«.

األم : إنها أضغاث أحالم فتراءى لها ذلك!
عائشة : أيقنت أن ربي سيهديني سبيل الرشاد، دينا قيما.

القاضية : من فضلك أيتها األم، اترك لها إبداء الرأي.. من هي عائشة، أهي مسلمة في 
صدر اإلسالم؟

عائشة هي أصغر زوجات النبي وأنباهن أتاها الرسول علما، وروت عنه عدة أحاديث أجمع 
والحكمة  النبوغ  من  وتعلمت  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  وردت  أحاديث  أنها  العلماء 

وحفظت آيات كتاب اهلل الكريم.
القاضية : ما هذا اللباس الذي ترتدينه؟

عائشة : اخترته لنفسي أتباها به، هو لباس وقار وحشمة وستر وغطاء ألنوثتي.
القاضية : ماذا تطلبين من والديك؟

عائشة : كنت دائما وال أزال أحترمهما قال تعالى :
ِعنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  اإِمَّ اإِْح�َسانًا  َوِباْلَ�الَِدْيِن  ــاُه  اإِيَّ اإِالَّ  َتْعُبُدوْا  اأَالَّ  َربَُّك  ى  »َوَقضسَ
اْلِكَبَ اأََحُدُهَما اأَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَماآ اأُفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْ�اًل َكِرميًا* 
ِغرياً«  َياِنى �سَ بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ َواْخِفضْس َلُهَما َجَناَح الذُّ

صدق اهلل العظيم.
وقد بحث عن دين فيه كماليات، فوجدت في دين اإلسالم مبتغاي.

القاضية : هل كان بحتك مقتصرا عن الحاسوب عن اإلسالم؟
عائشة : ال يا سيدتي، لما رأيت في منامي ذاك الرجل الوقور يقول لي بأن عبادة اهلل الواحد 

األحد الصمد، هو الطريق الصحيح.
القاضية : وما دخل القرآن بدينك؟

عائشة : القرآن كالم اهلل عز وجل أنزله جبريل عليه السالم على سيد المرسلين حين كان 
يتأمل ملكوت اهلل تعالى، ولما قرأته بإمهال ويسر علمت ما فيه من خير لإلنسانية زاد إيماني 

باإلسالم دينا.
القاضية : ما رأي والديك؟

عائشة : لما كانت والدتي تصاحبني معها إلى الكنيسة وأنا صغيرة كنت أرفض إذ كنت ال 
أرتاح لهذه العبادة الوهمية أوافق والدي قط في إنكاره وجود اهلل، فهو ال دين له.

األب : إنها مسلمة؟
عائشة : لقد قررت أن أكون مسلمة وأموت على ملة اإلسالم إن شاء اهلل فقد اعترضا على 

أني أمقت الصليب وال أفهم التثليت واهلل واحد، الشريك له، هو المعبود ال معبودا غيره.
القاضية : كيف آمنت باإلسالم دينا دون غيره.

عائشة : أحتاج إلى معرفة من أنا؟ وماذا أريد؟ وأين ذاهبة أواخر العمر، بعد الوفاة؟
قال اهلل تعالى :

ه اإِاَلٌه َواِحٌد َواإِن  َ َثالُِث َثاَلَثة َوَما ِمْن اإَِلٍ اإِالَّ »لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُل�ْا اإِنَّ الَّ
نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْنُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم« صدق اهلل العظيم. ا َيُق�ُل�َن َلَيَم�سَّ ْ َينَتُه�ْا َعمَّ لَّ

القاضية : ألك حجة على ما تقولين ؟
عائشة : إن القرآن الكريم، قال : 

ُ َيا ِعي�َسى اْبَن َمْرَيَ اأَاأَْنَت ُقْلَت ِللنَّا�ِس اتَِّخُذوِن َواأُمَِّي اإِاَلَهنْيِ  »َواإِْذ َقاَل الَّ
ِ َقاَل �ُسْبَحاَنَك َما َيُك�ُن ِل اأَْن اأَُق�َل َما َلْي�َس ِل ِبَحقٍّ اإِْن ُكْنُت  ِمْن ُدوِن الَّ
ُم  اأَْنَت َعالَّ اإِنََّك  َنْف�ِسَك  اأَْعَلُم َما ِف  َتْعَلُم َما ِف َنْف�ِسي َواَل  ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه 

اْلُغُي�ِب« صدق اهلل العظيم.
وقال تعالى : »ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون« صدق اهلل العظيم.

القاضية : البحث عبر األنترنيت يتطلع إليه كل الراغبين في البحث؟
عائشة : سأحكي لك قصتي سيدتي حسبت نفسي أني أصلي، فشعرت باألمن والطمأنينة 

التي لم أشعر بها من قبل.
القاضية : كيف بدأت الدخول في اإلسالم؟

عائشة : شهدت أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل.
القاضية : كيف عرفت تلك الشهادة، هل اتصلت بملسم؟

عائشة : كما قلت لك سابقا اتصلت بأخواتي في الدين اإلسالمي.
األم : قد غرر بها شخص واستغلها رغم سنها القاصر.

عائشة : عرفت أن اإلسالم هو االستسالم هلل تعالى.
األب : لقد خيرتها بأن تكون على ملة والدتها، الكاتوليكية، أو ال تدين بشيء مثلي.

عائشة : لقد دخل اإلسالم في قلبي والقرآن هو كتابي المقدس.
القاضية : دعونا نكمل معها.

األب : لها حرية االختيار بين دين الكاتوليك أو أن تبقى غير متدينة.
القاضية : هل هذا هو االتفاق؟

عائشة : لماذا عارضا أمري بشدة.
األم : نحن نبحث يا دكتورة عن مخرج؟

القاضية : ال يمكن يا عائشة دخول مدرسة بهذا اللباس؟
عائشة : أمي وأبي رفضا دخولي مدرسة إسالمية وأحبا دخولي الكنيسة، كل ما يمارس في 

المدرسة هو عكس ما أومن به، إن اهلل يأمرني أن أحترم وأطيع والداي ولو كانا على ضالل.
القاضية : هل بحثتي عن اإلسالم في مراجع؟

عائشة : أكثر الناس اليوم يدخلون اإلسالم رغبة ومحبة وشوقا، ألن السب هو أنه ليست 
لنا وساطة بيننا وبين اهلل.

القاضية : كم مرة تصلي؟
عائشة : خمس مرات في اليوم.

األم : إننا ال نرغب في هذا بل نتبع طقوس دين آبائنا وأجدادنا.
عائشة : أمي وأبي عدائيين وال يعتقداه أن اهلل واحد ال شريك له.

األب : يا دكتورة، التعصب يقضي إلى اإلرهاب ليس هذا هو اإلسالم.
عائشة : اإلسالم ال يأمر بالتعصب بل يأخذ بالرأي والمشورة. 

َل�اَة َواأَْمُرُهْم �ُس�َرى َبْيَنُهْم َوِمَّا  قال تعالى : »َوالَِّذيَن ا�ْسَتَجاُب�ْا ِلَربِِّهْم َواأََقاُم�ْا ال�سَّ
َرَزْقَناُهْم ُينِفُق�َن« صدق اهلل العظيم.

األم : أحبها أن تتزوج، ولكن بغير مسلم فتكون الزوجة الثالثة أو  الرابعة.
متدخلة من الحاضرين : هل تحبين أن تكونين الزوجة الرابعة ؟

األم : هذا مسموح به في اإلسالم.
أال  أدنى  ذلك  أيمانكم  ملكت  ما  أو  فواحدة  تعدلوا  أال  خفتم  »فإن   : تعالى  قال   : عائشة 

تعدلوا« صدق اهلل العظيم.
عائشة : كبرت في عائلتي ولكني لست على دينهم.

متدخلة أخرى : خرجت من بيت والدي وأنا في سن 18 عشر سنة ألبحث عن هويتي فوجدت 
أن اإلسالم دين حقيقي.

رجل مسن : كبرت على ملة الكاتوليكية ولكني قررت بعد عمر طويل اعتناق اإلسالم دينا 
حنيفا.

القاضية : كم عدد المسلمين في العالم؟
متدخل : يتزايد عددهم وخصوصا بعد أحداث 11 يناير.

القاضية : وضح لنا تدخلك على سبيل المثال؟
الرجل المسن : ليس لهم أبوية وال كهنة، وال وساطة بينهم وبين اهلل كما قالت الشابة.

هم يشبهون »البروتستان« في تأويل التورات.
عبادة هي طقوس قليلة في المسجد هو ليس كالمعبد بل هو مكان يسجدون فيه هلل، 

ويعبدون يتقدمهم إمام يتم اختياره من الناس الفقهاء.
والالهوت اإلسالمي سيفاجئ الكثير والعهد الجديد كل الشخصيات المسيحية واليهودية 

مذكورة في القران كماهو منصوص عليه في اإلنجيل.
ويأتي رسول باسم ذكره أحمد في كتبهم العبرية والنصرانية.

متدخلة : المراهقة مرحلة من حياة اإلنسان التي يبدأ فيها بالبحث لتأكيد الذات.
القاضية : لنحسن الجدل.

القرار :
هذه الطفلة ال تتعاطى المخدرات وال الدعارة ،ال تنتمي ألي عصابة، وال تسرق وال تتسبب 

في أية جريمة أو مشكلة، أبواها أول من أعطاها حرية االختيار وأكل الخنزير. القرار النهائي :
ستخرجانها من مدرسة الكاتوليك وتدخالنها مدرسة فيها تدين باإلسالم الذي اختارته.

األم : كيف يا دكتورة؟
القاضية : سيدتي جئتما بمحض إرادتكما، واعطيتموها حرية المجيء لهذا تقبال القرار:

ال تفارقي والديك ألنك لست راشدة.
ولن أقبل إهانة دينك!
وعليهما النفقة عليك

انتهت الجلسة
عائشة : يحيا العدل

مالحظة : كل اآليات القرآنية لم تدرج في المداخالت وإنما كانت في مخيلة الفتاة الناضجة 
تزيدها قوة وضنانة وتبيانا بدين اإلسالم.

قال تعالى : »وتمت كلمات ربك صدقا وعددا ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم« صدق 
اهلل العظيم.
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