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Le directeur d’une agence bancaire se serait donné 
la mort, lundi 3 janvier, à tanger.

Le corps de l’homme, âgé de 58 ans, a été retrouvé 
dans son domicile, portant une plaie profonde à la gorge, 
a priori due à un objet tranchant. 

Sa dépouille a été évacuée à la morgue, pour autopsie. 
aucune trace d’effraction visible n’a été relevée sur les 
lieux.

apparemment, le drame est survenu alors qu’une ins-
pection générale était sur le point de s’enclencher dans 
l’établissement bancaire où travaillait la victime. 

Une enquête est ouverte par les polices judiciaire et 
scientifique relevant de la préfecture de police de Tanger.

Bizarrement, l’Office des 
changes vient de prendre 
une mesure inadaptée 

au contexte sanitaire actuel, celle 
de l’augmentation de la dotation 
touristique, qui passe de 45.000 di-
rhams en vigueur depuis plusieurs 
années, à 100.000 dirhams par an à 
partir du 1er janvier 2022. alors que 
les voyages sont conditionnés, les 
frontières sont fermées, les rela-
tions aériennes et maritimes sont 
suspendues, cette mesure, pour le 
moins étrange, est décrétée dans 
un contexte sanitaire prévalant de-
puis deux années.

La question ne réside pas tant dans la somme an-
nuelle autorisée pour les voyages à l’étranger que 
dans l’opportunité de cette décision qui intervient 
dans un contexte sanitaire difficile marqué par l’ap-
parition d’une nouvelle vague des contaminations qui 

empêche les voyage et encore plus ceux touristiques.
On se demande pourquoi l’Office des changes a 

choisi ce moment précis pour annoncer cette nou-
velle d’autant plus que le Maroc a, par les temps qui 
courent, plus que jamais besoin de devises. 

Tanger
Le directeur d’une agence 

bancaire met fin à ses jours

Reprise économique 
et vigilance sanitaire

Feuille de route 2022

Est-ce vraiment le moment ?
La dotation touristique passe 

de 45.000 à 100.000 dh
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La veille du jour de l’an, ven-
dredi 31 décembre dernier, 

le wali de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, Mohamed 
M’hidia a rencontré, au siège de 
la wilaya, des représentants des 
commerçants de la Médina de 
tanger qui lui ont fait part des 
doléances de cette catégorie de 
citoyens qui subit, de plein fouet, 
les conséquences désarmantes 
de la pandémie Covid 19.

au cours de cette réunion à 
laquelle ont pris part, outre des 
membres de la corporation des 
commerçants de la Médina, des 
représentants des Chambres 
professionnelles concernées, on 
a discuté des problématiques 
liées aux commerces dans cet 
espace intra-muros qui a pour-
tant fait l’objet d’un important 
programme de réhabilitation et 
de valorisation, sans pour au-
tant retrouver son dynamisme 
à cause de la crise économique 
imposée depuis bientôt deux an-
nées.

Le fait que le secteur du tou-
risme connaisse un recul impor-
tant à cause des restrictions de 
voyage décrétées partout dans 
le monde eu égard aux mesures 
de protection exigées par les au-
torités sanitaires dans toutes les 
frontières, les opérations com-
merciales sont réduites à néant 
dans la Médina dont l’activité 
des bazars est en grande partie 
basée sur la vente de produits 
aux touristes qui ont, depuis plu-
sieurs mois, disparu du paysage 
tangérois.

Il s’agirait donc de chercher, 
dans la mesure du possible, des 

solutions palliatives à ces pro-
blèmes et trouver des alterna-
tives à ce manque de rentabilité 
dont souffrent les commerçants 
de la Médina de tanger, comme 
d’ailleurs d’autres profession-
nels dans d’autres secteurs, non 
seulement à tanger, mais partout 
au Maroc, voire dans le monde, 
sachant que cette impuissance 
est imposée à tous depuis bien-
tôt deux années par le Corona-
virus. Cela s’est déjà vu avec de 
précédentes pandémies mainte-
nant lointaines, et le monde avait 
mis longtemps à s’en relever.

Pour revenir à notre réunion 
du 31 décembre, le wali de la 
région, Mohamed M’hidia qui a 
naturellement compati et s’est 
montré très attentif et conscient 
de la situation, a appelé à une 
solidarité avec les commerçants 
de la Médina avec lesquels il a 
ouvert un dialogue constructif. 

ainsi, en attendant un retour à 
la normale, que nous espérons 
proche, on souhaite que les ci-
toyens se tournent davantage 
vers la Médina pour effectuer 
leurs achats.

En plus, les atouts et potentiali-

tés de la Médina doivent être mis 
en évidence dans le cadre des 
Journées commerciales qui se-
ront organisées par la Chambre 
de commerce, d’industrie et de 
services de tanger-tétouan-al 
Hoceima (CCIS-tta) pour sou-
tenir et développer le commerce. 
à travers une série de formations 
programmées, dont celles te-
nues sur le e-commerce dédiées 
aux professionnels du Nord. 

Citons l’exemple d’une opéra-
tion qui vient d’être lancée à l’ap-
pel des acteurs associatifs, des 
professionnels et de simples ci-

toyens sur les réseaux sociaux 
pour encourager les internautes 
à aller faire leurs achats chez 
les commerçants de l’ancienne 
Médina afin de les aider à faire 
face à la récession qui frappe les 
activités commerciales, en parti-
culier celles dépendantes de la 
clientèle étrangère.

Plusieurs artistes, sportifs et 
autres s’y sont joints en postant 
des vidéos de soutien en faveur 
des professionnels de la Médi-
na. Ils appellent leurs fans à par-
ticiper à cette opération de soli-
darité avec ces commerçants.

Comme suite à la réunion de travail présidée récemment par 
le wali de la région Mohamed M’hidia avec les commer-

çants de la Médina de tanger atteints par un marasme écono-
mique à la suite de la disparition du paysage tangérois de leurs 
principaux clients constitués essentiellement de touristes étran-
gers freinés par la pandémie du Covid 19 (lire si-contre), la wilaya 
de tanger-tétouan-al Hoceima, en partenariat avec plusieurs ins-
titutions partenaires, lance une initiative appelée « Msarya F’Mdi-
na » (une balade à la Médina), dans l’objectif de promouvoir les 
activités touristique et économique de la Médina de tanger.

Cette initiative sera ponctuée par des visites hebdomadaires 
à des espaces culturels, touristiques et religieux, ainsi qu’à des 
ateliers d’artisanat traditionnel, en plus des principales places pu-
bliques de l’ancienne Médina. Ces parcours touristiques visent à 
faire découvrir les joyaux architecturaux et urbains de la Médina 
de tanger, et à mettre en exergue les restaurants traditionnels, les 
boutiques d’artisanat et les produits de terroir dont elle regorge.

Cette initiative sera inaugurée par la visite d’une importante dé-
légation d’entrepreneurs industriels et de propriétaires d’usines 
de la ville du Détroit, passant notamment par Bab Qasbah, Sya-
ghine (côté Place 9 avril), Bab Droj Mericane (Légation améri-
caine), Bab Marsa, Bab Dar Dbagh, Bab Bahriya, Bab Gzenaya, et 
accès Bouknadel (Villa Mabrouka). Elle sera clôturée par une ré-
ception à la place Bab Diwana, animée par un groupe de Gnawa. 

Organisée en partenariat avec l’agence pour la promotion et le 
développement du Nord (aPDN), la Société de gestion du Port de 
tanger Médina, la direction régionale du tourisme et la direction 
régionale de la Culture, ainsi que l’association des guides tou-
ristiques et l’ensemble des associations de la chaîne de valeur 
touristique, cette initiative ambitionne de promouvoir le secteur 
touristique et les activités économiques de la Médina de tanger 
et de soutenir ses commerçants et artisans.

Il est à noter que le programme de réhabilitation et de valori-
sation de la médina de tanger (2020-2024), pour lequel une enve-
loppe budgétaire de 850 millions de dirhams a été allouée, vise à 
préserver le patrimoine culturel et urbain de la ville et à investir 
ses composantes dans la promotion du développement local et 
le renforcement de l’attractivité touristique et économique.

Ce programme repose sur les axes de « réhabilitation de l’es-
pace urbain », « restauration et réhabilitation du patrimoine », «res-
tauration et réhabilitation des lieux de culte», et de « renforcement 
de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne Médina ».

Le wali de la région 
consacre une réunion aux 

commerçants de la Médina 

Ph : DR

Après la fructueuse réunion du 
wali de la région, Mohamed M’hidia,
avec les commerçants de la Médina 

lancement de l’initiative 

« Msarya F’Mdina »

Ph : DR
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des conséquences dans de nombreux secteurs, trans-
port aérien, restauration et tourisme en tête, le secteur 
ayant enregistré au Maroc une perte de 80 milliards de 
DH de recettes en deux ans

Le dérèglement climatique et les catastrophes natu-
relles associées pourraient en outre peser sur les prix 
alimentaires, les barrages au Maroc étant à leur plus bas 
niveau historique.

Les cours mondiaux sont déjà proches de leurs re-
cords de 2011 : les produits laitiers ont pris plus de 15% 
cette année, tandis que le blé et les huiles végétales ont 
battu des records.

Pour ce qui est des facteurs endogènes, les précipita-
tions seront l’élément clé pour apprécier la croissance 
de notre produit intérieur brut (PIB). Le Haut-commis-
sariat au Plan (HCP) estime que le taux de croissance 
serait de l’ordre de 2,9% en 2022.

Mais, fort heureusement, le tableau n’est pas totale-
ment noir au Maroc où la mise en œuvre de plusieurs 
chantiers donne de l’espoir.

Il y a d’abord le projet que le gouvernement doit pour-
suivre en 2022; celui de la généralisation de la protec-
tion sociale, lancé par le Souverain le mercredi 14 avril 
2021, et qui se veut une étape importante sur la voie de 
la promotion de la justice sociale et spatiale et de la pré-
servation de la dignité des citoyens. 

Près de 11 millions de personnes vont bénéficier, à 
partir de ce mois de janvier 2022 et de manière progres-
sive, de l’assurance maladie obligatoire (aMO). ainsi, 
1,6 million d’agriculteurs, 500.000 artisans et 170.000 
chauffeurs de taxi, ainsi que leurs ayants droit sont dé-
sormais couverts par l’aMO. Commerçants, profession-
nels et prestataires indépendants soumis au régime de 

contribution professionnelle unique (CPU), au régime 
de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité 
sont également concernés.

Ce chantier d’envergure devra s’étendre, dans un se-
cond temps, à d’autres catégories dans la perspective 
de la généralisation effective de la protection sociale à 
tous les citoyens. 

a terme, 22 millions de personnes supplémentaires 
bénéficieront de cette assurance, qui couvre les frais de 
traitement, de médicaments et d’hospitalisation.

 Il y a aussi la réalisation des objectifs du Nouveau 
modèle de développement (NMD) qui attend l’exécutif 
appelé à mettre en œuvre les grands projets. 

Développer les opportunités d’emploi est aussi un 
chantier que l’exécutif avait promis de lancer, dès ce 
mois de janvier, à travers son programme ‘‘awrach’’ vi-
sant à garantir des emplois temporaires sans condition 

de qualifications, à 250.000 jeunes. C’est 
en fait un programme de grands et petits 
chantiers publics temporaires qui seront 
lancés en partenariat avec les départe-
ments ministériels, les établissements pu-
blics, les autorités locales et collectivités 
territoriales, mais aussi avec les organi-
sations de la société civile et les coopéra-
tives locales. 

D’autre part, partout à travers le 
Royaume, il y a d’autres chantiers à ciel 
ouvert dont certains achevés, à l’image du 
Palais de la Culture au quartier Malabata à 
tanger, et de deux importantes infrastruc-
tures artistiques, les deux grands théâtres 
de Rabat et de Casablanca, alors que 
d’autres doivent être lancés ou finalisés 
en 2022 , comme celui de la construction 
de la ville industrielle tanger tech, s’éta-
lant sur 200 hectares et où s’installeront 
quelque 200 entreprises chinoises opé-

rant dans l’automobile, l’aéronautique, le textile, l’élec-
tronique et les machines-outils.

autre projet d’envergure, celui du port «Nador West 
Med» où les travaux de construction devraient s’ache-
ver à la fin 2022 avec un nouveau port en eau profonde, 
une plateforme industrielle intégrée, des infrastructures 
en zone franche, s’étendant sur 1.500 hectares, mais 
également d’autres situés en dehors de la zone franche, 
sur une superficie de 2.500 hectares. 

C’est en 2022 également que la «tour Mohammed VI, 
devrait être livrée.

Il s’agit d’un gratte-ciel de 55 étages à usage profes-
sionnel, d’habitation et touristique, d’une structure en 
verre en forme de missile, édifié sur la vallée du Boure-
greg à Rabat, constituant la plus haute tour du continent 
africain avec ses 250 mètres de hauteur. 

trer la photo de la plaque minéralogique du vé-
hicule pris en flagrant délit d’excès de vitesse. 

Ces appareils peuvent, de surcroît, photo-
graphier, de jour comme de nuit, plusieurs 
véhicules à la fois et contrôler leur  vitesse, le 
respect des feux de signalisation et celui de la 
ligne continue. 

Par la suite, le  contrevenant recevra à son 
adresse, un avis concernant l’infraction qu’il a 
commise dont il a le devoir de payer la somme 
indiquée. S’il le fait sans retard, le montant de 
l’infraction est réduit presque de moitié.

Le monde a accueilli, il y a une semaine, la 
nouvelle année 2022, avec de timides cé-
lébrations ici et là. Pas de grandes festivi-

tés et des rues désertes aux 12 coups de minuit à cause 
du couvre-feu. 

après une année 2021 astreignante et décevante à 
bien des égards, la pandémie du Covid 19 ayant mis à 
genoux des pans entiers de la société et des secteurs 
vitaux pour l’économie, le monde fonde ses espoirs sur 
2022, souhaitant qu’elle soit plus conciliante, avec des 
facteurs interagissant entre eux : santé, économie, po-
litique, social…

Se voulant optimiste, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) table sur cette année 2022 pour vaincre le 
Sars-CoV-2. 

Plus réalistes peut-être, face aux vagues d’infection et 
aux variants qui se succèdent, de nombreux experts en 
santé publique jugent que le monde doit 
apprendre à vivre avec cette maladie en-
démique.

En tout cas, ce début d’année n’est ni 
encourageant, ni prometteur: la pandémie 
fait de plus en plus rage et l’état d’urgence 
sanitaire dans notre pays est prolongé 
jusqu’au 31 janvier, tout comme la ferme-
ture des frontières. 

Du point de vue sanitaire, certains, 
éreintés, démoralisés et déprimés, consi-
dèrent qu’il est inimaginable de continuer 
à instaurer des restrictions et de les lever 
sur la base des indicateurs épidémiques. 
Mais que peut-on faire devant un problème 
universel accablant où la nature dicte ses 
règles à l’humanité souvent impuissante. 

Devant ces phénomènes qui nous ac-
cablent depuis maintenant deux ans, le 
gouvernement doit nécessairement agir 
parce qu’il a la responsabilité de protéger 
les populations. Les choix ne sont pas toujours faciles 
ni systématiquement à portée de la main.

Le plus dur, c’est que l’on doit réussir à faire adhérer 
les citoyens à ces choix avec des stratégies rationnelles 
et murement réfléchies. Ce qui n’est pas toujours le cas. 
La crise du pass sanitaire en est un exemple.

Sur le plan économique, si 2021 a été l’année de la 
reprise avec 6,7% de croissance au Maroc, annoncés 
par Bank al-Maghrib, avec un effet de rattrapage par 
rapport à la récession de 2020, l’année 2022 ne serait fi-
nalement pas celle du boom économique, estiment des 
analystes de différents instituts de prospective, face au 
nouveaux variants, aux pénuries et à l’inflation persis-
tantes; l’économie mondiale va rester en zone grise, sur 
fond d’impératifs climatiques. Déjà, le variant Omicron 
et les restrictions sanitaires qu’il entraîne font craindre 

Le Bulletin officiel n°7052, publié le 30 dé-
cembre dernier, comporte un arrêté du mi-
nistère du transport et de la Logistique se 
rapportant aux différents lieux d’installation 
de radars fixes contrôlant la vitesse sur les 
routes du Royaume et en périmètre urbain.

Ledit arrêté est une longue suite avec les 
noms des avenues du périmètre urbain, 
ceux des routes nationales et régionales, 
ainsi que les autoroutes où sont installés 
ces radars dits intelligents et de nouvelle 
génération qui ont la capacité d’enregis-

@Rétrospective du 
Dr. Abdelhak BAKHAT 

Reprise économique 
et vigilance sanitaire

Feuille de route 2022

Circulation routière

Nouveaux radars fixes
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Les premiers jours de Janvier sont souvent ceux des dé-
cisions pour des nouveaux départs et surtout pour des 

bonnes résolutions. Parmi ces bonnes résolutions je vous 
recommande cette semaine ce livre, une caricature de la so-
ciété marocaine, fragile et complexée, qui se cache derrière 
l’éthique pour critiquer, juger et incriminer.

Notre société est remplie de personnes conscientes et 
assez intelligentes pour comprendre leurs concitoyens et ce 
qu’ils traversent, c’est les khibrologues. D’autres se basent 
sur des stéréotypes pour juger les autres. Ce livre a pour 
but de rendre hommage aux khibrologues du Maroc. Et par 
la même occasion, montrer à ceux qui ne le sont pas que 
leurs concitoyens qu’ils jugent ont tous une lutte à mener. 
On découvre dans cet ouvrage sept histoires que vivront des 
khibrologues, des rencontres marquantes et des prises de 
conscience d’envergure. C’est un éventail de profils qu’on 
rencontre dans notre quotidien et dont on ne sait que très 
peu. C’est une invitation à l’empathie sociale et un pas vers 
l’autre.

Bonne lecture !
Résumé : «L’Khibrologue» est le modèle du citoyen 

conscient de son environnement, intelligent et qui sait se 
mettre à la place des autres pour mieux les comprendre. Ce 
livre contient sept histoires de Khibrologues différents qui, 
à tour de rôle, vivront les problèmes les plus saillants de la 
société marocaine. Traités avec sérieux ou avec humour, ces 
sujets font partie de notre quotidien et grâce à ce livre, on 
les découvre sous un autre angle et par la même occasion, 
on y fait la connaissance des profils les plus singuliers et 
attirants de notre société.

@ par Meryem Cherradi

L’KHIBROLOGUE
de Mohamed Amine Ezzerrouti

Des noms bizarres donnés 
à des rues à Tanger Balia

C’est notre concitoyen Larbi alaoui qui attire l’attention sur 
l’originalité d’une série de noms donnés à des rues de tan-

ja Balia.
La personne chargée de cette tâche doit être soit un incon-

ditionnel de la mer, soit un friand de fritures car, ces noms sont 
puisés dans la famille des poissons. 

ainsi, rapporte Si Larbi alaoui, « les noms de 41 artères vont 
du Requin, à celle de l’araignée bleue, en passant par la rue de la 
Sardine, celle du thon, sans oublier la rue du Maquereau, appelé 
communément « kabaila-zaroug » à tanger».

Selon lui, les avis des internautes sont partagés concernant 
cette initiative poissonneuse: alors que certains n’ont trouvé 
rien à redire sur ces nouveaux noms et qu’ils considèrent qu’il 
n’y a aucune raison de s’en offusquer, d’autres citoyens, en re-
vanche, ont vivement exprimé leur désapprobation et ne com-
prennent pas le but de ces appellations saugrenues de noms de 
poissons à des rues tangéroises».

Répondant à l’invitation 
de la section tangéroise 
de la «Fondation Maroc 

du Patrimoine», le Président de 
ladite fondation, Mohamed aze-
larab amrani, a effectué les 26 et 
27 décembre écoulé, une visite 
de travail à tanger, au cours de 
laquelle il s’est enquis des activi-
tés et des projets de la représen-
tation locale de son institution.

Lors d’une réunion tenue dans 
les locaux du Club littéraire de 
l’association des résidents et des 
commerçants des immeubles 
« Renshausen », les partici-
pants qui ont observé les règles 
sanitaires de rigueur, ont éva-
lué la présense, le 18 décembre 
écoulé, à Rabat, de représentants 
leur fondation à une cérémonie 
consacrée à l’évaluation d’un 
projet de partenariat de leur ins-
titution avec le «Club de la Mé-
moire». Ils ont également défini 
une douzaine d’actions à déve-
lopper dans les domaines cultu-
rel, artistique et patrimonial, dont 
celle de l’exploitation de l’espace 
«Renhausen» pour l’organisation 
d’activités artistiques et cultu-
relles, en collaboration avec des 
représentations de leur fondation 
dans d’autres villes ; la promotion 
de la recherche sur le patrimoine 
en partenariat avec l’Université 
abdelmalek Essaâdi, la création 
d’une bibliothèque du patrimoine 
ou encore la concrétisation du 

« C’est du jamais vu ! nous 
nous sommes retrouvés avec 
zéro client durant une nuitée en 
cette fin d’année ». 

Ce témoignage est celui d’un 
hôtelier tangérois, rapporté par 
notre confrère Benahmed (avec 
Les Inspirations ÉCO). 

Un autre professionnel qui 
opère dans la location de meublés, 
et qui n’aurait, à son tour, effectué 
aucune réservation pour les fêtes 
de fin d’année 2021, affirme : « 
À vrai dire, ce genre de situation 
est relevé depuis le début de la 
pandémie. Il n’y a pratiquement 
plus de touristes à tanger. Nous 
avions l’habitude de recevoir de 
nombreuses réservations d’ap-
partements meublés ou de stu-
dios pour Noël et le Jour de l’an, 
mais cette année, c’est le calme 
absolu, rien du tout ! », affirme-
t-il, ajoutant que, d’ordinaire, de 
nombreux touristes nationaux 
et étrangers, mais aussi des Ma-

projet du musée «ahl al Bayt». 
Le programme prévoyait égale-

ment une visite au musée multi-
disciplinaire 

« Margheri t » sis rue d’Italie, 
constitué d’une collection d’ob-
jets de valeur, don de ses fonda-
teurs. 

Ont pris part à ladite réunion 
aux côté du président de la fon-
dation, le Pr Sidi Mohamed El 
Yamlahi Ouazzani, responsable 
de la cellule Maroc du Patrimoine 
de tanger; la Pr Margherita Mu-
ratore Balaclava, universitaire 
italinne, membre de la fondation 
et spécialiste du patrimoine ita-
lien à tanger, et Maître Mohamed 
Larbi Benrahmoun, également 
membre de la fondation et res-
ponsable du lieu de mémoire 
«Renhaunsen».

au terme des travaux, les par-
ticipants se sont déclarés satis-
faits de la visite de leur président 

rocains résidents à l’étranger 
(MRE), passent ici leurs vacances 
de fin d’année. Et pourtant, le 
temps ensoleillé était bien au 
rendez-vous durant les derniers 
jours de 2021. 

En fait, tout le marasme revient 
évidemment à la pandémie qui 
contraint les autorités sanitaires 
à prendre des mesures préven-
tives comme c’est le cas partout 
dans le monde : fermeture des 

qu’ils ont qualifiée de fructueuse 
et de porteuse d’espoirs, don-
nant lieu à de nombreuses pos-
sibilités d’actions à dimensions 
nationale et internationale, qui 
nécessitent, néanmoins mobili-
sation en vue de la concrétisa-
tion d’ un maximum de projets, 
passant par la sensibilisation 
de la population dont des parte-
naires qui partagent les mêmes 
ambitions et les mêmes préoc-
cupations patrimoniales, ainsi 
que les responsables locaux, 
régionaux et nationaux.

Pour sa part, le président Mo-
hamed azelarab amrani a tenu 
à remercier ses hôtes pour la 
chaleur de l’accueil qui lui a été 
réservé et pour le travail sérieux 
qui a été accompli, malgré les 
contraintes sanitaires.

Parmi les recommandations 
faites, un programme de futures 
réunions de suivi, sera établi. 

restaurants à minuit, interdiction 
de toute activité festive dans les 
hôtels et couvre-feu, entre autres.

ajoutons à cela la suspension 
provisoire des liaisons maritimes 
et aériennes avec le Maroc.

Encore faut-il se réjouir que les 
restaurateurs, cafetiers et autres 
professionnels de la gastrono-
mie peuvent partiellement se 
rattraper pendant la journée et en 
début de soirée. 

Le Président de la
"Fondation Maroc du Patrimoine" 

en visite à Tanger 

Le marasme touristique 
très ressenti en fin d’année 
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La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) se po-
sitionne au 5ème rang des régions marocaines les 

plus peuplées, en abritant 10,5% de la population nationale. 
Elle occupe le territoire le plus étroit de toutes les régions du 
Royaume avec un espace de seulement 2,4% du territoire 
national, soit une densité de population plus intense.

La direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) 
révèle, dans une note d’information sur les comptes régionaux 
en 2019, qu’avec un PIB de 126 milliards de dirhams (MMDH), 
la région tanger-tétouan-al Hoceima (tta) occupe la troisième 
place parmi les régions économiques du Royaume, devancée 
par les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-kenitra ».

Ladite note relève aussi que la région tta se situe aussi dans 
une position moyenne pour ce qui est du PIB par emploi, en oc-
cupant le 6ème rang parmi les régions marocaines, avec une valeur 
de 107.809 dirhams de création de richesse annuelle moyenne 
par emploi, soit un écart de 2,6% par rapport à la moyenne natio-
nale qui s’établit à 105.049 dirhams par emploi.

La région tta est défavorablement positionnée entre les ré-
gions du Royaume en termes de PIB par habitant, puisqu’elle est 
classée au 6ème rang avec une valeur de 33.367 dirhams/tête, 
fait savoir la même source, notant que cette année aussi, le PIB 
de la région par tête dépasse la moyenne nationale, qui s’établit 
à 32.394 dirhams/tête, avec un écart de +3%.

Selon ce même critérium de production de richesse par habi-
tant, la région tta reste devancée par cinq régions, à savoir la 
région de Dakhla-Oued Ed-Dahab en tête avec 86.166 dirhams/
hab, suivie par Laâyoune-Sakia-El Hamra avec 51.207 dirhams, 
puis les régions de Casablanca-Settat, Guelmim-Oued Noun et 
Rabat-Salé-kénitra avec respectivement 50.075, 38.858 et 36.596 
dirhams/tête.

Entre 2018 et 2019, la région tta a enregistré un taux de crois-
sance économique marquant, s’élevant à 3,8%, dépassant le taux 
national de 1,2 point. ainsi, 15,6% de la croissance du PIB natio-
nal est à l’actif de la région puisque sa contribution à la crois-
sance nationale est de 0,4 point, explique la note, relevant que les 
disparités régionales continuent de s’accentuer à l’égard de ce 
critère. Durant les cinq dernières années, la croissance écono-
mique était plus importante à la région tta que dans l’ensemble 
du Royaume, mais avec presque la même tendance. Le secteur 
tertiaire, qui regroupe les activités de service et le commerce, 
participe pour presque la moitié (45,1%) du PIB créé à la région 
tta, et pour 9,7% à la valeur ajoutée correspondante à l’échelle 
nationale, ce secteur ayant connu une évolution de 7,4% par 
rapport à l’année précédente. Deux activités tertiaires dominent 
toujours dans la région: « Immobilier, location et services rendus 
aux entreprises » (12,2% de la richesse régionale), puis « Com-
merce » avec 10,3%, précise la note, relevant que l’importance de 
l’activité tertiaire serait attestée par l’amélioration des réseaux 
routiers et autoroutiers et l’essor du port tanger Med.

Pour sa part, le secteur secondaire, qui concerne les activités 
de transformation de biens, contribue pour 30,9% au PIB régional, 
et pour 13,3% à la valeur ajoutée nationale correspondante à ce 
secteur, tandis que le secteur primaire, comprenant l’agriculture 
et la pêche, contribue pour 11,4% au PIB créé à la région et pour 
10,3% à la valeur ajoutée correspondante nationale. Par rapport 
au niveau national, quatre secteurs d’activité sont les plus surre-
présentés dans la région tta, à savoir « les industries de transfor-
mation » et « commerce », qui viennent en tête avec des apports 
respectifs de 16,6% et 14,2% à la valeur ajoutée nationale relative 
aux mêmes secteurs, suivis du secteur « production et distribu-
tion d’électricité et d’eau » avec un poids de 12,6%, puis « éduca-
tion, santé et action sociale » avec 11,8 et « Immobilier, location et 
services rendus aux entreprises » avec 11,9%. 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

3ème PIB national 
de 126 MMDH

Entretien avec  

KARIMA KADAOUI, 
cofondatrice et présidente de TAMKEEN 

fondation communautaire pour le développement Humain

Entretien

• Journal de Tanger : D’en-
trée de jeu, peut-on connaître 
qui est Karima Kadaoui ?

Karima Kadouai : (sourire) 
Il n’est pas toujours aisé de 
parler soi, c’est un exercice 
en apparence facile, mais 
bien difficile en réalité. Mais 
puisque la question nécessite 
une réponse, je vous dirais 
que je suis une tangéroise, 
mère de deux filles. J’ai une 
formation en mathématiques 
appliquées aux sciences sociales que j’ai suivie 
respectivement en France et en angleterre. Sur 
le plan professionnel, j’ai commencé une carrière 
dans le secteur privé en qualité de consultante, 
puis j’ai eu une très belle expérience au sein du 
gouvernement marocain. J’ai été conseillère du 
ministre de l’emploi de l’habitat et de la formation 
professionnelle, juste avant le gouvernement d’al-
ternance. À cette époque, j’ai essentiellement tra-
vaillé sur les questions d’emploi et de formation 
professionnelle. J’ai aussi eu le privilège de vivre 
des expériences dans le social qui m’ont forte-
ment marqué avant de co-fonder tamkeen. 

• D’où est venue l’idée de la création d’une fon-
dation communautaire pour le développement hu-
main ?

J’aime bien la manière avec laquelle vous poser 
la question parce qu’il est important de préciser 
que nous fonctionnons selon le cadre juridique 
régissant les associations. Il n’y a pas d’autres 
options pour des activités à but non lucratif. Par 
contre, en ce qui concerne le modèle institution-
nel, nous sommes une fondation communautaire, 
et donc, nous créons des relations de partenariat 
avec différentes communautés (communautés 
de quartiers, scolaires, d’artistes, universitaires, 
institutionnelles etc). Et c’est dans ces relations 
de partenariat qu’émerge tout un ensemble d’ini-
tiatives, tout un processus que nous appelons 
processus tamkeen. ainsi, je puis vous dire que 
l’idée n’émane pas d’une personne mais, elle a 
pris racine à travers des rencontres, des expé-
riences, des questionnements sur les approches 
de développement. On s’est par exemple rendu 
compte à travers l’expérience d’appui à une initia-
tive communautaire dans la périphérie de tanger, 
qu’il n’est pas toujours nécessaire d’être à l’inté-
rieur de l’initiative pour l’ériger en modèle, mais 
davantage dans une relation avec l’initiative pour 
favoriser son épanouissement et celle de tous les 
acteurs impliqués y compris nous-même.

•  À vous entendre, votre démarche se démar-
querait des approches interventionnistes de déve-
loppement ?

Nous avons profondément compris qu’il y avait 
une grande problématique concernant la façon 
dont nous percevons souvent les choses ; la plu-
part du temps, même si les intentions sont bonnes, 
il faut bien croire que si nous ne sommes pas 
dans l’humilité épistémologique, si  nous n’allons 
pas au rythme des choses, ce qu’on pense être 
des solutions deviennent généralement de grands 
problèmes. Contrairement aux approches inter-
ventionnistes basées sur des logiques de projets 
ou de théorie du changement, tamkeen n’arrive 

pas avec une approche ou dé-
marche, elle part à la rencontre 
des communautés avec une 
humilité épistémique, une véri-
table confiance dans le poten-
tiel humain, doublé d’un désir 
d’enrichissement mutuel. Cela 
favorise l’émergence des pro-
cessus organiques au sein 
des communautés, ouvrant la 
voie à des logiques de mé-
tamorphoses sociétales. Et 
c’est  là quelque chose de re-
marquable.

• Comment Tamkeen a-t-elle traversé les débuts 
de la période pandémique avec ses nombreuses 
contraintes ?

La crise sanitaire a été un choc pour tout le 
monde, elle a entrainé la souffrance terrible de la 
perte d’êtres chers et une souffrance économique 
dont les effets sont toujours visibles. tamkeen en 
tant que modèle communautaire n’a donc pas été 
épargné. Cependant ce que nous avons fait, c’est 
d’abord revenir dans notre communauté pour es-
sayer de comprendre ce qui se passe, de créer un 
environnement où à travers le partage des émo-
tions nous arrivons à grandir nos résiliences. Nos 
équipes qui sont par ailleurs membres de nos dif-
férentes communautés partenaires ont été ainsi 
à mesure de cocréer les mêmes conditions avec 
leurs communautés. Par ailleurs, nous avons été 
les témoins d’une extraordinaire créativité dans 
les communautés, nous avons vu comment les 
membres des communautés avec lesquelles nous 
interagissons ont créé tout un ensemble d’initia-
tives solidaires et créatives. Enfin de compte, avec 
nos partenaires du système éducatif, nous avons 
vu émerger des mécanismes de résilience remar-
quables.

• Quel regard avez vous sur les rapports et 
échanges entre les différents acteurs impliqués 
dans le processus de développement humain dans 
la région Tanger Tétouan al Hoceima ?

De notre modeste expérience, je pense qu’il 
existe une importante confiance entre les acteurs 
engagés dans les processus de développement 
humain de notre région, et cela est une chose 
nécessaire. La confiance est au cœur de tout pro-
cessus de développement, et elle est l’essence 
même de l’approche tamkeen co-facilitée avec 
nos partenaires. Cette confiance se nourrit par 
l’expérience de relations profondément humaines. 
Jusqu’ici, c’est la confiance qui a fait que nous 
ayons des relations extraordinaires avec les ins-
titutions gouvernementales et autorités locales. 
L’académie régionale de l’éducation, ainsi que les 
directions provinciales sont des partenaires avec 
lesquels l’approche tamkeen a énormément gran-
di. au niveau de tanger et de Larache par exemple, 
nous sommes actuellement dans les processus 
de témoignage de ce qu’on appelle l’émergence 
d’écosystèmes d’apprentissage communautaires, 
où l’idée même d’apprentissage dépasse l’école: 
écoles, quartiers, universités, et autres commu-
nautés créent ensembles les conditions de l’ap-
prentissage par la relation humaine qui libère 
créativité, imagination, épanouissement humain et 
harmonie sociétale.

Propos recueillis par Sali B.O

Cela fait plus d’une décennie que Tamkeen, fondation com-
munautaire  pour le développement humain facilite un pro-
cessus de métamorphose sociétale à rebours des approches 
interventionnistes. Karima Kadaoui, cofondatrice et présidente 
de cette institution innovante localisée à Tanger, nous donne 
des pistes pour mieux le comprendre.
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C’est avec une pro-
fonde affliction et une 
immense consternation 
que nous avons accueil-
li la triste et chagrinante 
nouvelle du décès sur-
venu  le 6 janvier 2022,  
du très cher regretté Na-
bil BENCHRIFa.

La dépouille du  dé-
funt a été convoyée 
dans un émouvant  cor-
tège funèbre restreint 
eu égard à l’observation 
de mesures sanitaires 
anti-covid 19, et inhumée après salat addohr,  au cimetière 
de Sidi amar, en présence de proches qui ont tenu à l’ac-
compagner à sa dernière demeure.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à sa veuve; à ses enfants 
Soundouss, Hamza, Hind, Ilham et  Yassir ; à son père  Si ab-
delhamid Benchrifa ; à ses frères et sœurs asmae, Rachid, 
khalid et Ikram ; à l’ensemble des membres de la  famille 
Benchrifa  et familles alliées, ainsi qu’à tous les proches du 
regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde grati-
tude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifes-
tant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et 
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les 
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Nécrologie
Nabil BENCHRIFA

rappelé à Dieu

Dans un communiqué dif-
fusé le 2 janvier courant, 
à la suite de diverses 

plaintes d’étudiantes dénonçant 
un harcèlement sexuel par des 
enseignants, l’université abdel-
malek Essaâdi de tétouan a an-
noncé l’ouverture d’un numéro 
vert et une adresse mail pour 
dénoncer tout acte de harcèle-
ment et de violences sexuels. 
Une initiative qui a pour objectif 
de prévenir et de dissuader tout 
comportement abusif au sein de 
l’université en garantissant l’ano-
nymat des plaignantes. Le minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
a, de son côté, annoncé qu’il fe-
rait preuve d’une “tolérance zéro” 
face à ce genre d’abus.

Ces mesures qui devraient ré-
jouir les étudiants et particuliè-
rement les étudiantes, et dissua-
der les enseignants qui abusent 
de leur pouvoir pour exercer 
ce genre de harcèlement, inter-
viennent quelques jours après 
les révélations sur des faits de 
harcèlement sexuel survenus à 
l’École Roi Fahd de traduction à 
tanger où l’on a évoqué le cas 
d’«un enseignant-chercheur qui 
faisait, apparemment, visionner 
des enregistrements du genre 
sexuel à une étudiante».

L’enseignant en question aurait 
été suspendu jusqu’à sa présenta-
tion devant un conseil disciplinaire 
qui devait être tenu d’urgence.

Pour ce début d’année 
2022, le ministre de l’Édu-
cation nationale, du Pres-

colaire et des Sports, Chakib 
Benmoussa, avait rendez-vous 
avec les députés de la Première 
chambre. L’objet de cette ren-
contre était de faire le point sur 
les défis de cette rentrée sco-
laire, qui coïncide avec la nou-
velle vague de contaminations 
Covid-19.

Interrogé sur la stratégie de 
son département pour faire face 
à ce défi et assurer la continuité 
des cours durant cette période 
pandémique, le ministre a dé-
claré que tant que la situation 
épidémiologie est stable, l’en-
seignement en présentiel restera 
privilégié.

Il a noté également que le pré-
sentiel est bien plus efficace que 
l’enseignement hybride ou le dis-
tanciel au vu de sa nature interac-
tive directe avec les professeurs. 
Cependant, Chakib Benmoussa 
a déclaré que la stratégie peut 
changer à tout moment et que 
son département est prêt à inter-

au Maroc, 7 conta-
minations sur 10 au 
Covid-19 sont dues au 
variant Omicron qui 
est devenu dominant 
au Maroc où  70 % des 
contaminations au Co-
vid-19 sont dues à ce 
variant, apparu pour la première fois dans le Royaume le 15 dé-
cembre 2021.

avec le variant Delta, le Maroc enregistrait, en octobre et no-
vembre 2021, 150 cas de contaminations au Covid-19 par jour et 
avec Omicron, ce nombre est passé à 6000, comme cela a été le 
cas  jeudi 6 janvier 2022.

actuellement, plus de 150 patients traités pour le Covid-19, et 
qui ont été hospitalisés, se trouvent dans un état grave. Le taux 
d’occupation des lits dans les services de réanimation se situe 
aux alentours de 4,6%.

-------------------------

Port du masque 
 Appel au retour des amendes 

Les professionnels de la Santé se 
plaignent du laxisme face à la négligence 
constatée dans le port du masque dans les 
espaces publics. 

Des spécialistes des maladies infec-
tieuses expriment leur «inquiétude» à ce 
sujet en estimant que la phase actuelle 

exige une gestion plus «rigoureuse». Ils appellent à  la (re)mise en 
œuvre du décret-loi 2.20.292 qui oblige au port du masque sous 
peine d’une amende allant de 300 DH à 1300 DH et/ou de un à trois 
mois d’emprisonnement.

Les étudiants, eux, réclamaient 
la démission du mis en cause 
qui risque d’être frappé d’une 
interdiction définitive d’exercer 
les fonctions d’enseignant ou de 
chercheur dans un établissement 
public d’enseignement supérieur. 

L’administration estime qu’il 
serait «difficile de prouver l’exis-
tence d’un harcèlement sexuel de 
la part d’un enseignant: il faudrait 
que les étudiantes fassent re-
monter leurs plaintes auprès des 
chefs de départements».

Cette affaire a suscité l’indigna-
tion sur les réseaux sociaux, où 
un groupe a lancé une campagne 
de dénonciation sur internet pour 
récolter des témoignages d’éven-
tuelles autres victimes. 

venir devant les différents scéna-
rios qui se présentent.

Le ministre a appelé les éta-
blissements scolaires à ap-
pliquer le protocole sanitaire 
mis en place par les autorités. 
Ce dernier prévoit la fermeture 
d’une classe pendant sept jours 
en cas d’enregistrement de 3 cas 
ou plus, et la fermeture de tout 
l’établissement dans le cas d’en-
registrement de 10 cas de conta-
minations ou plus.

Benmoussa a souligné que 
l’enseignement à distance reste 
l’option de dernier recours en 

L’enseignant visé par les accu-
sations de harcèlement, à l’École 
supérieure Roi Fahd de traduc-
tion de tanger a été interpellé par 
les autorités dans la soirée du 4 
janvier suite à une plainte pour 
harcèlement déposée à son en-
contre par une étudiante et une 
douzaine de témoins.

L’homme aurait  été placé en 
garde à vue. 

Durant la même journée, la di-
rection de l’établissement scolaire 
avait tenu une réunion extraordi-
naire pour discuter de ces cas.

L’administration de l’école avait 
auparavant suspendu l’ensei-
gnant accusé, et l’avait remplacé 
par une professeure.

L’enquête suit son cours.

cas de fermeture des classes 
ou des écoles. Il a ajouté que  : 
«l’adoption des mesures pré-
ventives est la meilleure solution 
pour lutter contre la propagation 
du virus».

Le ministre a noté également 
que son département veillera au 
strict respect des mesures sa-
nitaires dans tous les établisse-
ments d’enseignement publics et 
privés, notamment le protocole 
sanitaire, les tests de dépistage 
réguliers auprès d’un échantillon 
d’élèves et l’aération régulière 
dans les salles de cours.

L’Université Abdelmalek Essaâdi 
lance un dispositif contre

 le harcèlement sexuel 

Organisation scolaire 

L’enseignement en présentiel 
restera privilégié

Pandémie
Omicron est dominant à  70%
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Faits divers

Meurtre du petit Adnane :
La cour de cassation 

confirme la peine capitale 
pour le meurtrier

La Cour de cassation a confirmé, mercredi 5 jan-
vier 2022, la condamnation du tueur du petit ad-

nane Bouchouf à la peine de mort.
Rappelons que la défense de l’accusé s’était pour-

vue en cassation contre le jugement en première ins-
tance, qui avait été confirmé par la Cour d’appel de 
tanger, au cours du mois d’avril 2021.

Le coupable avait été condamné à la peine de 
mort, convaincu par la Cour des chefs d’accusation 
de «viol», «meurtre avec préméditation», «détour-
nement de mineur», «abus sexuel» et «mutilation 
de cadavre» qui pesaient contre lui. Les trois autres 
accusés, qui résidaient avec l’accusé principal dans 
le domicile où avait été perpétré le crime, avaient été 
condamnés à une peine de quatre mois de prison 
ferme pour «non-dénonciation d’un crime».

Cette tragédie a entraîné une grande vague d’émo-
tion dans l’opinion publique et une pétition avait été 
lancée pour demander que la peine de mort soit pro-
noncée à l’encontre du principal accusé.

Le petit adnane avait été porté disparu par sa fa-
mille le 7 septembre 2020. Son corps a été décou-
vert quatre jours plus tard. Les éléments du service 
préfectoral de la Police judiciaire de tanger avaient 
ensuite interpellé, le 11 septembre 2020, l’accusé 
principal, âgé de 24 ans.

Les recherches et investigations des éléments de 
la Sûreté nationale sur la disparition de cet enfant, 
âgé de 11 ans, avaient révélé qu’il s’agissait là d’une 
disparition à caractère criminel. D’autant que le vi-
sionnage d’enregistrements vidéos avait démontré 
l’implication présumée d’un individu qui avait entraî-
né la victime, qu’il avait rencontrée près du domicile 
de sa famille.

Les recherches et le diagnostic menés par la po-
lice judiciaire, appuyée par les services de la Direc-
tion générale de la surveillance du territoire (DGSt), 
avaient abouti à l’identification du suspect, qui rési-
dait dans le voisinage, puis à son interpellation. Les 
enquêteurs avaient ensuite réussi à trouver le lieu où 
le mis en cause s’est débarrassé de la dépouille.

Les premiers éléments de l’enquête avaient révélé 
que le mis en cause avait emmené le petit adnane 
dans un appartement qu’il louait dans le même quar-
tier, l’avait sexuellement agressé, puis froidement as-
sassiné, avant d’enterrer le corps de l’enfant près de 
son domicile.

uuuuuu 

Larache 

2,1 tonnes de cannabis 
saisis par les gendarmes

Deux tonnes et cent kilos de cannabis ont été saisis 
lors de trois opérations effectuées, lundi, par les élé-
ments de la gendarmerie royale dans la région de La-
rache.

La première opération s’est soldée par la saisie d’une 
tonne de cannabis, au douar tataft relevant de la com-
mune rurale L’Qolla, province de Larache. a la même 
commune rurale, mais au douar amgadi, les gendarmes 
ont effectué une deuxième descente ayant donné lieu à 
la saisie de 100 kilos de cannabis.

La troisième opération a eu lieu, le même jour, ciblant 
la région de tajzart relevant de la commune rurale Beni 
arouss. Lors de cette descente, les gendarmes ont saisi 
une tonne de cannabis.

 Lors de ces trois descentes ciblant les lieux de dépôt 
de cannabis, un seul trafiquant de drogue a été arrêté. 
Mais, les enquêtes se poursuivent afin de mettre hors 
d’état de nuire les personnes impliquées dans ce trafic 
de drogue. 

uuuuuu 

Nuit du nouvel an 
Grave accident à Tanger :

un blessé 

Un grave accident s’est produit dans la nuit du nou-
vel an, lorsqu’un homme ivre roulant à grande vi-

tesse dans les rues de tanger, a perdu le contrôle de sa 
voiture légère qui a fait un grand dérapage avant de se 
renverser.

Le chauffeur qui était seul a été grièvement blessé et 
évacué à l’hôpital.

Plusieurs bouteilles d’alcool ont été retrouvées dans 
le véhicule qui a été très endommagée.

uuuuuu 

Nador
Remise en état du centre 

commercial incendié 

Le gouverneur de la province de Nador, ali khalil, 
a présidé, lundi, une réunion de travail consacrée 

à l’incendie qui a ravagé récemment 22 boutiques d’un 
grand centre commercial de Nador.

Ont pris part à cette rencontre, le président de la 
Chambre de commerce, d’industrie et de services de 
l’Oriental, Abdelhafid Jaroudi, des représentants des 
autorités locales, du conseil communal et des commer-
çants victimes du sinistre.

Les discussions ont porté sur les moyens à mettre ra-
pidement en œuvre pour réhabiliter les lieux endomma-
gés par le feu et permettre aux commerçants concernés 
de reprendre leurs activités le plus rapidement possible. 

Il a été ainsi convenu de la mise en place d’un fonds 
de solidarité entre les commerçants locaux, pour finan-
cer les travaux de remise en état des lieux et qu’une 
commission technique se chargera de l’étude et la réali-
sation des travaux nécessaires. 

Larache 

 Un père de famille viole 
sa femme et sa belle-fille 

de 13 ans

au quartier El Jdid, à Larache, un père de famille 
a violé sa femme avant d’abuser sexuellement 

de sa belle-fille, âgée de treize ans.
Une plainte a été portée par l’épouse qui a pris la 

fuite en escaladant le mur de la terrasse des voisins. 
Dans cette plainte, l’épouse a affirmé que son époux 
l’a sodomisée sauvagement. après quoi il a violé sa 
fille de 13 ans née d’un premier mariage.

Les éléments de la police judiciaire de Larache 
sont arrivés, dimanche dernier, à arrêter le mis en 
cause. Les deux victimes ont été évacuées à l’hôpital 
de la ville pour expertise médicale laquelle a attes-
té de traces de violences relevées sur le corps de 
l’épouse et de viol de sa fille. 

Le mis en cause qui a été maintenu en garde à vue 
a été traduit, mardi, devant le parquet général près la 
Cour d’appel.

uuuuuu 

Assilah 

Deux cambrioleurs 
tombent entre les mains 

de la police

Deux cambrioleurs ont été mis hors d’état de 
nuire par les éléments de la police judiciaire 

relevant du district d’assilah.
Il s’agit d’un vingtenaire et d’un trentenaire qui ont 

perpétré le cambriolage d’un local à usage commer-
cial situé au boulevard Hassan II, à assilah, et se sont 
emparés d’une somme de dix mille dirhams. 

C’est grâce à des vidéo-surveillance que les deux 
malfaiteurs ont pu être identifiés.

alors que l’un d’eux a été arrêté au centre-ville, 
l’autre a été interpellé à la gare ferroviaire d’assilah 
où il s’apprêtait à prendre le train.

Cette opération a donné lieu à la saisie de quatre 
appareils de télévision volés..

uuuuuu

Opération policière 
au niveau national

La brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) 
a interpellé, entre les 3 et 5 janvier, sur la base d’in-
formations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGSt), cinq individus, dont un repris de justice, 
deux infirmiers et deux fonctionnaires de sûreté (bri-
gadiers de police), pour leur implication présumée 
dans une affaire de trafic de drogue, d’atteinte aux 
systèmes de traitement automatique des données et 
falsification de pass vaccinaux.
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Course, marathon, marche, il y aura un peu de tout le 16 janvier 
prochain pour les citoyens tangérois. Un grand évènement au profit des 
amateurs  du sport qui ,en cas de réussite, pourrait être annuel. « L’esprit 
sain dans le corps sain » est la devise qui a été choisie pour faire de la 
Rencontre de la Forêt diplomatique placée sous le patronage de la Wilaya 
de Tanger. Incroyable mais vrai, l’une des belles forêts du royaume a revêtu 
sa plus belle parure pour accueillir  toutes les couches de la population.  
Sur une dizaine de km, un joli cadre verdoyant et équipé de matériel sportif 
moderne sera le lieu de détente et de repos surtout en fin de semaine et 
congé pour tous les citoyens. Contrairement aux anciennes habitudes 
de la Wilaya qui était ouverte seulement pour résoudre les problèmes de 
la première équipe de football de la ville l’IRT :soutien sur tous les plans, 
aide financière, recherche des parrains et des sponsors, encadrement 
administratif et technique du comité, cette fois-ci, sous les directives du 
Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima Mohamed Mhidia, les caïds 
des différentes circonscriptions viennent de s’engager au sport de masse 
et toutes les forêts qui étaient uniquement sauvages se sont transformées 
en de grands espaces pour la pratique du sport. On y trouve aussi des 
tables et des bancs fixes en bois et en fer pour servir les repas des pique-
niques pour les gens qui accompagnent les sportifs. Une bonne initiative 
qui, fera de la belle forêt diplomatique un lieu de rencontre de tous ceux 
et celles qui disent oui au sport. Pour la vulgarisation   de ce sport dit de 
masse, la Wilaya s’apprête à organiser son premier cross annuel ouvert à 
tous les amateurs fédérés ou libres de diverses catégories pour se disputer 
les coupes de champions. A cette occasion, plusieurs journalistes sportifs 
accrédités à Tanger et qui co stituent la délégation régionale de l’AMPS 
ont effectué une visite d’étude pour voir de près l’infrastructure aménagée 
de la forêt diplomatique sous les explications du pacha, du directeur de la 
course et du responsable de l’aménagement sportif. Les représentants des 
médias étaient les suivants :MAP,SNRT, Medi TV, Radio Medina, Assabah, 
Alam, l’Opinion, le Journal de Tanger, la Chronique de Tanger, Tanger 
24.Une pléiade de reporters qui ont décidé de couvrir le grand évènement 
de la course du 16 janvier 2022.Les travaux d’aménagement de la foret 
diplomatique ont couté 42 millions  dh dans le cadre du partenariat avec 
la Wilaya et ont bénéficié de la contribution  du Conseil de la Région,du 
Conseil Régional Tanger-Asilah, de la Commune de Gzenaia et de l’Agence 
du développement du nord et de plusieurs entrepreneurs privés. « La foret 
partie fondamentale du patrimoine national humain » est la politique qui 
a été choisie pour permettre à tous les citoyens de pratiquer le sport et 
d’utiliser l’infrastructure sportive gratuitement. Dans une déclaration 
à la presse, Mustafa Benslimane directeur de la Course, a remercié 
les représentants des différents médias d’avoir répondu à l’appel des 
organisateurs .Il a ensuite insisté sur tous les efforts qui ont été déployés 
pour satisfaire les citoyens surtout dans le domaine sportif. « Nous avons 
un grand rendez-vous le 16 janvier .Si l’évènement réussi, la Course 
sera annuelle ».Mohamed Samadi président de la délégation AMPS lui a 
répondu en le remerciant de l’accueil chaleureux ce la Wilaya aux médias et 
l’a assuré de l’appui inconditionnel de tous les représentants de la presse 
sportive surtout dans la couverture de la Course.

Q- Vos choix pour la liste ont été décidés au 
milieu d’une grande controverse, en êtes-vous 
convaincu ? 

R-La polémique ne s’arrêtera pas quoi qu’il arrive, 
car c’est une année footballistique et il est très naturel 
qu’elle précède les grandes compétitions, et les choix d’un 
entraîneur dans le monde n’ont jamais été unanimes. La 
différence est parfois dans le respect des coachs qui sont 
les spécialistes, car ils connaissent les détails fe la réalité 
footballistique, alors je répète que je suis convaincu de ces 
choix, qui se sont construits sur la base d’une étude et 
d’un repérage minutieux (des joueurs) qui a pris beaucoup 
de temps.

Q- Mais il y a aussi un consensus pour ne pas 
accepter les raisons d’exclure Ziyech et Mazraoui 
de la liste . 

R-Je m’ennuie avec ce problème car j’ai expliqué 
à plusieurs reprises ma position sur les joueurs, en 
particulier Ziyach. J’ai dit qu’il n’y avait pas de place 
pour un joueur rebelle .Si je sacrifiais ma position,  je 
n’abandonnerais pas mes principes . Aujourd’hui, je vois 
qu’aborder la question de Ziyach, alors que nous sommes 
sur le point de continuer, dévalorise le public et l’insulte, ce 
que je ne permettrai pas. Ils se sont sacrifiés avec moi et je 
sacrifierai ma part pour les protéger à ma manière. 

Q-Mais le public a le droit de comprendre 
ce qui s’est passé avec Ziyech, car on parle du 
champion d’Europe avec son club. 

R-Je pense que le maillot de l’équipe nationale 
marocaine est au-dessus de tout le monde et que seuls 
ceux qui le méritent le porteront, et il n’y a pas de place 
pour un joueur rebelle et indiscipliné, qui ne respecte pas 
les consignes. De telles personnes n’ont pas de place 
avec moi. J’ai construit un groupe solide qui a gagné sans 
ces deux footballeurs et obtenu des chiffres incroyables 
lors des qualifications et je pense qu’il mérite un peu de 
respect et de soutien. 

Q-Il existe également une controverse sur la 
convocation tardive de Zalzouli et l’exclusion de 
Bannon et son inscription sur la liste d’urgence. 

R-La convocation de Zalzouli n’était pas en retard car 
je ne devais pas inclure un joueur  participant à la troisième 

équipe de Barcelone, mais quand il a joué avec la première 
équipe de Barcelone,  je l’ai convoqué, et je ne lui ai donné 
aucune garantie pour jouer un rôle important, parce que 
je n’ai pas fait ça tout au long de ma carrière. Le joueur 
semblait enthousiaste et heureux de représenter son 
pays, j’ai donc laissé le reste des affaires aux officiels pour 
communiquer avec la direction du Barça. Quant à Bannon, 
je l’ai comparé à Shakla et Sami Mayi et j’ai trouvé que 
cette dernière paire était  plus forte que lui physiquement 
et était bonne dans d’autres rôles en défense. Ce sont mes 
priorités dans mon choix et j’en suis responsable. 

Q-Zalzouli a opté finalement pour la sélection 
espagnole. Qu’en dites-vous ?

R-Je respecte son choix.

Q-Comment est l’ambiance des préparatifs et 
quelle est votre lecture de la chance du Maroc au 
Cameroun ?

R- L’ambiance de la préparations est bonne. Nous 
sommes en train de vivre une version inédite qui se déroule 
en temps de pandémie. La situation sera plus compliquée 
au Cameroun, malgré le protocole sanitaire. On sera tous là 
avec une arme de prudence, et on se prépare sans matchs 
amicaux, c’est aussi difficile, avec le retard de l’arrivée 
des professionnels en Ligue et en Premier League. Nos 
chances sont comme celles du reste des équipes qui disent 
être des candidats au titre. Je vois que 5 équipes, dont le 
Sénégal, sont de sérieux  candidats. Ce que je promets aux 
Marocains, c’est que nous nous battrons jusqu’au dernier 
souffle avec force et détermination. 

Q-Etes-vous satisfait de votre carrière avec 
l’équipe nationale marocaine ? 

R-Je suis entièrement satisfait, et les chiffres me 
soutiennent et me rendent justice. Nous nous sommes 
qualifiés pour les barrages de la Coupe du monde avec le 
score maximum, avons marqué 21 buts et encaissé un but. 
L’équipe nationale marocaine a récemment été nominée 
pour le prix de la meilleure équipe internationale, aux côtés 
de l’Italie, du Brésil, de l’Argentine et de la France. Nous 
avons progressé au classement FIFA, et nous sommes à la 
tête  des équipes africaines et la première équipe arabe, et 
l’équipe marocaine est devenue un groupe jeune, en forme 
pour une décennie. 

Tribune du Sport Portrait  Sportif

SOUS LE PATRONAGE DE LA WILAYA 
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA

EN PRESENCE DE LA DELEGATION AMPS

LA COURSE DE LA FORET 
DIPLOMATIQUE : LE 16 JANVIER

EN DIRECT AVEC LE SELECTIONNEUR 
MAROCAIN

L’AMBIANCE DE LA PREPARATION EST BONNE
Avant le départ de la 

sélection marocaine 
au Cameroun pour 

disputer la Coupe d’Afrique du 
9 janvier au 6 février, l’entraineur 
Wahid Halilhodzic a affronté 
avec beaucoup de courage les 
représentants de la presse sportive 
qui ne cessaient de le « harceler » 
de questions. Certains l’ont critiqué 
pour son mauvais choix des joueurs 
sélectionnés, d’autres n’étaient pas 
d’accord pour ses systèmes de jeu. 
Pour tous, le Maroc avait une chance 
incroyable dans les éliminatoires 
après avoir disputé toutes ses 
rencontres chez lui. L’éventail de 
questions était le suivant :

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 10 au 14 
Janvier 2022

Samedi 08 et dimanche 09 
Janvier 2022

•  SAMEDI
Pharmacie Brooks
A coté du 3é Arrondissement 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira Mouadafine
Tél. : 05.39.95.81.25
Pharmacie Al Hourria
Hay Assalam, rue Bouziane El Aouama
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira, route de Tétouan
Tél. : 05.39.95.01.98 
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 
Tél. : 06.64.02.60.41
Pharmacie Ben Abbou
Lotissement Safir N°27 Mesnana
Tél. : 05.39.38.83.90
 •  DIMANCHE
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah, côté de bain Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05 
Pharmacie Bouarraquia
Av. Hassan II n°34
Tél.: 05.39.37.58.85
Pharmacie Passadena
Immeuble Passadena rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Annassiha
Av. El Koweit N°16 hay Bouhout 
Tél.: 05.39.95.45.05
Pharmacie Al Kantara
Al Kantara de Bendibane
Tél. : 05.39.95.94.86 
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat Résidence Marjane
Tél. : 05.39.31.20.07

Lundi 10 Janvier 2022 

Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23 
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Imam Mouslim
87, Av. Imam Mouslim Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie Assalam
Jirari 2 rue avenue en face café Iram
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Saada
3, place des Arènes Souk Charf 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face forêt Rahrah
Tél.: 05.39.37.74.16
Mardi 11 Janvier 2022

Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 houmat Rhouni
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Descendant de hop med 5 Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima tanja balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Bahrayen
Mers Achenad kdima entre café Achenad
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat à côté hôtel Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41 
Mercredi 12 Janvier 2022 

Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie El Harrarine
Quartier el harrarine lot 2874 
Tél. : 05.39.38.48.58
Pharmacie Tingis
Bd Imam Mouslim Dradeb prés BP
Tél. : 05.39.93.36.35
Pharmacie Ataallah
1518 quartier Boubana Rahrah
Tél. : 05.39.37.70.43 
Pharmacie Abbes
Rte Satfillage derrière FSJET
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Fehmi
Mghogha Sghira prés école El Waha
Tél. : 05.39.36.62.55
Jeudi 13 Janvier 2022

Pharmacie Imam Nafie
Lot Belkhairi rue n° 12 Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.03.65  
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA (Mesnana)
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Sidi Driss
Rte Principale de Sidi Driss Aherrarine 
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Arreda
Tanja Balia Doha Menbet N°2
Tél. : 05.39.30.12.82
vendredi 14 Janvier 2022

Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Annajat
Av. Mly Rachid, Ex. Rte de l’Aviation 
Tél.: 05.39.31.39.66  
Pharmacie La Source
Lots Al Majd Rue Al Kadissia
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Ramses
Doha dhar kanfoud Mers El Baraka
Tél. : 08.08.56.17.57
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Pharmacie Tanja Al Koubra
Bd Mly Rachid Hay Mesnana
Tél. : 05.39.42.27.05

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous pouvez vous réconcilier avec quelqu’un ou simplement pro-
fiter de votre partenaire sentimental, de vos meilleurs amis, de la solidarité.
amour : Les astres tablent sur les amours stables et durables. Si vous n’aviez 
pas envisagé cette option, n’attendez pas pour le faire.
argent : C’est le moment de faire un investissement à moyen ou à long terme. 
Les collaborations financières sont favorisées.
Travail : Vous êtes tenté par une formation pour améliorer vos compétences 
ou diversifier vos sources. Veillez cependant à ménager vos interlocuteurs. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : C’est le moment de mettre de l’inédit dans votre quotidien, du pi-
ment dans votre vie sentimentale et de profiter pleinement de l’instant présent.
amour : Un peu rude, même si le ciel adoucit les moeurs et permet de rêver, 
de s’évader vers de grands espaces où l’amour s’exprime librement.
argent : Vous pourrez relever la qualité de votre niveau de vie. Un puissant 
besoin de liberté vous pousse à prendre des décisions claires mais positives.
Travail : Les domaines de l’édition, de l’enseignement, du juridique et des échanges 
internationaux seront au centre de vos préoccupations et de votre évolution. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur  : C’est dans la tolérance et l’ouverture aux autres cultures que se 
cache la réussite de vos projets.
amour  : L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs, mais il faut parfois 
prendre des risques pour vérifier. Ouvrez vos perspectives !
argent  : C’est votre période de chance, vous récupérez votre argent sans 
avoir à le lui réclamer. C’est un petit bonus imprévu.
Travail  : Votre entourage vous reproche votre manque d’implication fami-
liale, vos sorties nocturnes à répétition y sont sûrement pour quelque chose. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous aurez l’énergie nécessaire pour balayer les éventuels obstacles et aller 
dans la direction que vous vous êtes fixée. Alors, foncez comme bon vous semble !
amour  : Vous ne rechignez pas devant certains appuis influents qui vous 
mènent là où cela a tout l’air d’un paradis.
argent : Vous tenez de grandes conversations et vous arrivez à un accord 
avec quelqu’un, même si vous devez céder un peu.
Travail  : Vous pouvez tirer quelques gratifications après avoir franchi des 
obstacles qui vous paraissaient insurmontables..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous devez garder votre sang-froid, il y a de la contradiction dans 
l’air, restez patient, prenez du recul pour trouver les bons arguments.
amour : Vous excellez dans les situations où s’offrent opportunités de bon-
heur et voluptés à gogo.
argent  : Vous pourriez effectuer des déplacements pour faire rentrer de 
l’argent pour le travail ou bien pour une affaire personnelle.
Travail : Vous autorise les petites folies, auxquelles vous aviez renoncé. Tous 
les ingrédients sont réunis pour un bon semaine.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous devez garder votre sang-froid, il y a de la contradiction dans 
l’air, restez patient, prenez du recul pour trouver les bons arguments. 
amour : Vous excellez dans les situations où s’offrent opportunités de bon-
heur et voluptés à gogo.
argent  : Vous pourriez effectuer des déplacements pour faire rentrer de 
l’argent pour le travail ou bien pour une affaire personnelle.
Travail : La Lune remet de l’ordre rapidement, dans un projet qui n’était pas tout 
à fait bouclé. Cela vous autorise les petites folies, auxquelles vous aviez renoncé. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous êtes plus efficace, vous développez votre recul pour évaluer 
votre position sociale en rapport avec votre vie privée.
amour : Vous avez à coeur d’améliorer votre relation, de resserrer les liens mais 
pas à n’importe quel prix. Vous mettez les points sur les i et vous avez raison !
Travail : Le succès vous tend les bras alors, ne péchez pas par excès de mo-
destie. Ne soyez pas frileux et lancez-vous dans la bataille.
argent : En cette semaine, vous serez davantage réceptif à vos besoins maté-
riels, rééquilibrer votre gestion vous est fortement favorable.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Les bons aspects vous conviennent parfaitement pour agir, vous 
exprimer, mettre vos idées au grand jour, prendre une décision et aller au-de-
vant des autres.
amour : Le ciel vous a appris à appréhender ce qui compte vraiment et il vous 
pousse maintenant à préserver une certaine forme d’indépendance.
Travail : L’euphorie vous guette, un succès professionnel se fera jour et vous 
pousse dans la bonne direction.
argent  : Sur le plan financier, vous êtes dans une phase évolutive. Si un 
proche vous propose de vous associer, écoutez ses idées.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous allez pouvoir couper court avec la routine. Vous aurez raison 
de vous pencher sur de nouveaux projets.
amour : Vous abordez votre partenaire avec confiance et vous vous sentez 
parfaitement en phase dans une situation que vous faites évoluer avec beau-
coup de tendresse et d’intelligence.
argent : Rien ne peut vous arrêter, vous avez une énergie débordante, votre 
esprit n’a pas de limites et vos soutiens sont multiples.
Travail : C’est avec passion que vous vous y attaquez, vous ne voyez pas 
passer les heures. La nuit est déjà là, vous êtes fatigué, mais satisfait.. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous êtes de très bonne humeur vous n’avez aucune envie que ça 
change. Place à la joie de vivre et à rien d’autre.
amour : Vous baignez dans un climat propice à de grands projets sentimen-
taux et vous pouvez même songer à vivre vos amours sous des cieux lointains.
argent : Vous êtes très enthousiaste et les négociations ne vous font pas peur, vous 
savez dans quelles branches investir et avec qui traiter pour réussir vos affaires.
Travail : Votre décision est prise : c’est le moment ou jamais de commencer 
les travaux que vous envisagez depuis plusieurs semaines.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Grâce à un charisme hors du commun et à des discussions très 
efficaces vos requêtes ont toutes leurs chances d’être accordées.
amour : La détente vous caractérise tout au long de la journée. Aucune ten-
sion, un relâchement de l’esprit, vous semblez très zen côté sentiments.
argent : Après avoir vécu quelques déboires vous pourriez être tout à fait 
connecté à vos désirs les plus profonds et vouloir écrire un guide simple.
Travail : Si vous recherchez du travail, vous n’êtes pas fatigué et vous ne 
manquez pas d’idée pour rendre votre candidature plus intéressante pour 
des postes qui vous attirent. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Il est important que vous soyez plus attentif à ce que ressentent les 
personnes de votre entourage et que vous preniez en compte leurs attentes.
amour : Vous tirez des plans sur la comète et vous communiquez passion-
nément sur ce thème.
argent : N’essayez pas de rivaliser avec le dynamisme de certains concur-
rents, vous perdriez du temps et de l’énergie.
Travail : Vous ne craignez rien ni personne. Il faut dire que vos projets auda-
cieux ont de quoi séduire, même vos détracteurs les plus farouches. 

HOROSCOPE
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  Sam. 08 06:57 13:35 16:08 18:31 19:52 

 Dim. 09 06:58 13:35 16:09 18:32 19:53 

 Lun. 10 06:58 13:36 16:10 18:33 19:54 

 Mar. 11 06:58 13:36 16:11 18:34 19:55 

 Mer. 12 06:58 13:37 16:11 18:35 19:55 

 Jeu. 13 06:57 13:37 16:12 18:36 19:56 

 Ven. 14  06:57 13:37 16:13 18:37 19:57

HORaIRES DES PRIÈRES
du 08 au 14 Janvier 2022

Samedi 08 et dimanche 09 
Janvier 2022

Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie Beni Makada
Avenue Mly Slimane Béni Makada 
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie La Raison
Rue Mosab Ibno Abi Oumair Mjahdine
Tél. : 05.39.42.15.11 
Pharmacie Riad
Cplx. des Habitats Filali Hay Mesnana
Tél.: 06.89.37.97.02
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 06.84.87.49.52
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A N°3 
Tél. : 05.39.31.31.42 
Pharmacie Cap Spartel
Cplx. Al Irfane Boukhalef 
Tél. : 05.39.39.50.62
Pharmacie Mosque El Fath
Rue Chatarra en face mosqué El Fath
Tél. : 05.39.35.31.98

« Société J&T TRAVAUX s.a.r.l »
ICE : 002398402000055

RC : 103089
Modification statutaire

I – Aux termes du Procès – Verbal de L’As-
semblée Générale Extraordinaire des Asso-
ciées tenue à Tanger le 15/10/2021, il a été 
décidé :
1- La cession de 75 parts sociales de 
1.000,00 dirhams chacune en possession de 
Monsieur MENDIL JALAL et de 25 parts so-
ciales de 1.000,00 dirhams chacune en pos-
session de Monsieur MENDIL AYYOUB au 
profit de Monsieur  ACHOUAK MUSTAPHA 
qui rassemblera ainsi la totalité des parts so-
ciales (100 part social). 
2- L’acceptation de la démission de Mes-
sieurs MENDIL JALAL et MENDIL AYYOUB  
de ces fonctions de cogérances et les donnes 

quitus entière et définitif pour leurs période de 
cogérance ET la nomination de Monsieur 
ACHOUAK MUSTAPHA titulaire de la CIN 
n° Q42483 entant que gérant unique de la 
société pour une durée indéterminée. Ainsi la 
société sera valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la seule signature 
du gérant unique Monsieur ACHOUAK MUS-
TAPHA.
3- Le transfert du siege social de la societe 
a la nouvelle adresse suivante : « 3, COM-
PLEXE HASSANI EL HANA 3 ETAGE 4 
APPT 63 – TANGER »
4- La mise à jour des statuts.
II – Le dépôt légal est effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
17/12/2021 sous le numéro : 249103.

Pour Extrait & mention
ACHOUAK MUSTAPHA

Annonces Légales et Administratives
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

أمام هذا الورش الكبير الذي عرفتـه مدينـة 
العتيقة،  فضاءاتها  تأهيل  مخطط  ضمن  طنجة، 
العمـق  الشاهدة على  التاريخية  وترميم معالمها 
لها  مدينــة  منها  جعل  الذي  الزاخــر،  الحضـاري 
خصوصيتها الوطنية والمتوسطية، نظرا لموقعها 
في أقصى نقطة للمغرب والقارة اإلفريقية، تطل 
المجردة في شبه عناق لجارتها األوروبية  بعينها 
عبر شبـه الجزيـرة اإل@يبيرية، ونظرا للعديد من 
بهذه  استحضارها  يمكن  التي  األخرى  الحيثيات 
المناسبة المتمثلة في هذا الورش التأهيلي الكبير 
بانتمائنا  معتزين  منبهرين  أمامه  وقفنا  الذي 
والرعاية، بعد  لمدينة حظيت بكل هذا االهتمام 
مرحلة سالفة ظالمية كادت تجعل منها مدينة على 
نتساءل  أن  لنا  يحق  فإنه  الوطن،  خارطة  هامش 
بحسن نية عن المرحلة األساسية القادمة للتصالح 
والتفاعل مع هذا الورش الكبير، حتى ال يظل عبارة 
لتدوسها  وألوانها،  بأناقتها  تبهرنا  عن ديكورات 

بعد ذلك حوافر عوادي الزمن.
وقد تابعت حملة ال أشك في أبعادها النبيلة 
من طرف فعاليات غيورة على ما تحقق من إنجازات 
العتيقة،  ومعالم طنجة  فضاءات  لمعظم  تأهيلية 
الفضاءات،  زيارة هذه  السكان على ضرورة  تُحّفز 
المتواضعة  التجارية  محالتها  من  والتبضع 
رفع  في  بذلك  وبازاراتها، حتى نسهم  وحوانيتها 
بعد  بحدة،  منها  تعاني  التي  واإلكراهات  األزمة 
الكساد السياحي الذي قصم ظهرها منذ ظهور هذا 

الكوفيد المتحور والمتجدد لعنة اهلل عليه..!!
في  ترقى  ال  تحفيزية  عملية  لعمري  وتلك 
سبيل  في  به  نسهم  أن  يمكن  ما  إلى  تصوري 
عقد تصالح متين وفاعل مع هذا اإلنجاز التأهيلي 
محطات  إلى  التاريخية  المعالم  بتحويل  الباهر، 
ثقافية وفنية، تراعي الخصوصية الحضارية الوطنية 
والمتوسطية للمدينة، بفضل الفضاءات التي تم 
ترميمها وإعادة تأهيلها، مثل برج الحمام ورياض 
وغيرها،  النيابة  ودار  القصبة  وسجن  السلطان 
ويكفي طنجة فخرا- كما صرح لي المؤرخ الراحل 
عبد الهادي التازي ذات مناسبة- أن أحد أبنائها هو 
الرحالة المبهر االستثنائي ابن بطوطة، والذي من 
المفروض أن يكون برج الحمام مركزا يحمل إسم 
هذا الرجل العظيم لتخليده بتنظيم لقاءات وطنية 
ودولية حول أدب الرحالت، واإلشعاع الكوني الذي 

حققه ابن بطوطة في أرجاء المعمور.
كخصوصية  الحمام  برج  على  ينطبق  وما 
تاريخية وحضارية، يمكن أن نعمق به هوية مختلف 
الورش  هذا  من  استفادت  التي  األخرى  المعالم 
الترميم  طور  في  اآلن  هي  التي  تلك  أو  الكبير، 
وإعادة التأهيل، مثل مسرح سيرفانتيس الذي ظل 
ينظر إلينا بعين كسيرة معاتبة حزينة زمنا طويال، 
دون أن يجد من يعيد إليه الحياة قبل أن يتداعى 

ويهوي..
وقبل أن أعود إلى هذا الموضوع الذي يكتسي 
في نظرنا جميعا أهمية جوهرية قصوى، أليس من 

حقنا أن نتساءل، وماذا بعد..؟!!

وماذا بعد..؟!!

?

)البقية ص8(

)البقية ص2(

تسع عشرة سنة فقط، تفصل فرض نظام الحماية الفرنسية بالمغرب على سلطان فاس، وانتفاضة الحركة الوطنية بالشمال 
الذي تسلمته إسبانيا من فرنسا »المحتلة« لتقيم به أيضا نظام »حماية« بالوكالة. 

القومية  »الجبهـة  تلتها وثيقة  المغربيـة«  األمـة  مطالب  »وثيقـة  بـ  بتطوان  الوطنيــة  الحركة  تقدمـت   ،1931 سنة  ففي 
الشعور  تنامي  بعد  المغربية«،  »الوحدة  وحزب  الوطني«  »اإلصالح  قدمها بصفة مشتركة حزب  التي   )1943( بالشمال«  الوطنية 

الوطني  بالمنطقة الخليفية  بضرورة تفعيل المكاسب الوطنية لحرب الريف، من أجل المطالبة باالستقالل والوحدة. 

الحتفالت بال�شنة الأمازيغية اجلديدة
ومعهــم  العـــالـــم  أمازيــغ  يحتفــل 
بالسنــة  األسبــوع،  هـذا  المغرب،  أمازيـــغ 
التقويـم  وفق   2972 الجديــدة  األمازيغية 
الفالحـــي  الذي يكـــرس ارتبـاط األمازيــغ 
الحيــاة  تنظيم  أساس  على  ويقوم  باألرض 
في  والسياسيــة  واالجتماعيـــة   الزراعيـــة  
المجتمعــات األمازيغية منــذ  عهود قديمة. 

وقــد  انطلــق هذا التقـــويم من قصة 
أو  »شيشنيـــق«  أمـــازيغــي  قائــد  اعتالء 
»شاشانــق« أو شيشــــاق« أو »شوشنق«،  
األسطــورة  فراعنـــة مصر، حســــب  عرش 
األمازيغيـــة،  بعـــد انتصاره على جيـــوش 
رمسيس الثاني  في معارك ضارية  ببالد بني 
سنوس، قرب تلمسان،  وموت آخــر فراعنــة 
األسرة 21، »بسوسنس الثاني« الذي تزوج 

الفرعون األمازيغي ابنته.. 

78 �شنة مّرت
على تقدمي وثيقة 
املطالبة بال�شتقالل

اأهداف  فهل حققنا 
رواد  ال�شتــقــالل
ومغرب ال�شتقـالل

وثيقة اال�ستقالل

2972
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عرفت الدورة العادية ليناير 2022  لمجلس 
مقاطعة  بني مكادة، المنعقدة يوم الثالثاء 04  
من الشهر الجاري،  التي ترأسها رئيس المجلس 
حصيلة  حول  عرض  تقديم  الحمامي،  محمد 
المنصرمة،   يوم   100 خالل  المقاطعـة  عمل 
الدعم   المحلي،  وتعزيز  للتنشيط  والمتضمن 
فاالنفتاح على شركاء آخرين، فحفظ الصحة،  مع  
العمومية،  اإلنارة  الوقوف على بعض  مشاكل 
وكذا   انخراط   المقاطعــة في برنامج الحكومة 

المنفتحة،
التي عرفت حضـور  الدورة،  كما تم خالل 
لعمدة  األول  النائب  الغزواني  غيــالن  محمـد 

لرئيس  االول  النائب  الحريقي  ومحمد  طنجة، 
مجلس مقاطعة بني مكــادة،  وعدد من األعضاء 
دراسة وضعية األســواق  بتــراب المقاطعـــة، 
ســواء  أســواق القرب أو األسـواق النموذجية، 
مع مناقشة  وضعية التعمير بتراب  مقاطعة بني 

مكادة..
محمد  أشــاد  بالمناسيــة  له  كلمـة  وفي 
مكادة،   بني  مقاطعة  مجلس  رئيس  الحمامي 
بمجهودات والي جهة طنجة تطوان الحسيمة  
السيد  محمد امهيدية، المبادر بإقامة  مجموعة 
من التجزئات العقـاريــة، المساهمــة في  حـل 

مشاكل  المواطنين.

عقد مجلس مقاطعة السواني، يوم األربعاء، 
دورته العادية لشهر يناير، بحضور رئيسه سعيد 
أهروش، الذي افتتح الجلسة بتقرير ملخص عن 
أعمال المجلس خالل المائة يوم السابقة، والتي 
النتخاب  المجلس  هياكل  إتمام  حول  انصبت 
عقد  إلى  باإلضافة  ونوابهم،  ورؤسائها  اللجان 
الجماعة  مستوى  على  اللقاءات  من  مجموعة 
على  العمل  عن  فضال  والوالية،  والمقاطعة 
مشروع مكتبة الموظفين وتقديم برنامج لوالي 
جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، 
في إطار مشروع تهيئة المراكز الناقصة التجهيز 

بالمدينة.
المدة،  هذه  خالل  المقاطعة  عملت  كما 
العمومية  باإلنارة  متعلق  مشروع  تقديم  على 
إلى  باإلضافة  واألزقة،  الشوارع  بعض  وصيانة 
االلتفاتة إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه 
المقاطعة على مستوى المناطق الخضراء التي 
تفتقر لوجود بعض األلعاب الخاصة باألطفال، 
تحتاج  التي  المناطق  بعض  أسماء  تقديم  مع 

إلحداث مناطق خضراء بها.
وقد عمدت المقاطعة أيضا على تشييج واد 
السواني لما يشكل من خطر على المارة وعلى 
أرضية  على  العثور  من  تمكنت  كما  الساكنة، 
صالحة إلضافة ملعب للقرب بإحدى األحياء، مع 
تقديم برنامج يخص إعادة الماء الصالح للشرب 

للواد الحار.
النتخاب  خصصت  الدورة  هــذه  أشغــال 
لجنتين موضوعاتيتين مؤقتتين، ويتعلق األمر 
بتتبع  المكلفة  المؤقتة  الموضوعاتية  باللجنة 
والكهرباء  للمـاء  المفوض  والتدبيـر  األشغال 
وتطهير السائل، حيث تم انتخاب عبد اإلله بن 
صالح رئيسا لها ومحمد العاقل نائبا له، فيما تم 
انتخاب هشام الزيادي رئيسا للجنة الموضوعاتية 
وربيعة  والنظافة،  بالصحة  المكلفة  المؤقتة 

الدحمان نائبة له.

لتحيين  أيضا  الدورة  هذه  خصصت  كما 
مقرر عدد 10 بتاريخ 21 نونبر 2019 والمتعلق 
بتنظيم إدارة المقاطعة وتحديد اختصاصاتها، 
فضال عن انتخاب أعضاء اللجنة اإلدارية الفرعية 
العامة  االنتخابية  اللوائح  بمراجعة  المكلفة 
لعمر  رئاستها  والتي وكلت  السواني  لمقاطعة 
العباس وزهير الوكيلي نائبا له. كما تم انتخاب 
أحمد مناري رئيسا للجنة اإلدارية الفرعية، وعبد 

القادر العصعص نائبا له.
خاصا  أيضا عرضا  الدورة  عرفت  وقد  هذا 
بوضعية شبكة الماء والكهرباء، قامت بتقديمه 

شركة أمانديس.
تصريح  وفي  الدورة،  هذه  هامش  وعلى 
صحفي لرئيس المقاطعة، سعيد أهروش، فيما 
يخص االنتخابات األصلية والفرعية، أوضح من 
خالله أن انتخاب اللجان اإلدارية جاءت بتوصيات 
من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مضيفا 
بانتخاب  متعلقتين  نقطتين  تأجيل  تم  قد  أنه 
أشغال شركة  لتتبع  خاصتن  مؤقتتين  لجنتين 

أمانديس والصحة والنظافة إلى دورة أخرى.
المقاطعة  التي ستتخذها  الحلول  أما عن 
بشأن المشاكل التي تطرحها الشركة المخول 
أكد  فقد  والكهرباء،  الماء  قطاع  تدبير  لها 
أهروش أن مقاطعة السواني تحرص على خلق 
أن  مضيفا  ترقيعية،  ال  حقيقية  جذرية  حلول 
تتوفر  تعد  ولم  مغلقة  تقريبا  باتت  المقاطعة 
على أي مساحة صالحة لبناء جديد، مما يعني 
قديمة  شبكة  أضحت  بها  الخاصة  الشبكة  أن 
الخاصة  الزمنية  مدتها  استنفذت  وقد  بل 
الصالح للشرب  والماء  الصحي  الصرف  بقنوات 
في بعض األحياء، مشيرا أن عملية التغيير قد 
بدأت فعال، في انتظار إتمام العملية في األحياء 
األخرى، مؤكدا على ضرورة تجديد جل شبكات 

المقاطعة، رافضا رفضا قاطعا سياسية الترقيع.
رميساء

جمل�س مقاطعة بني مكادة 
يتدار�س و�شعية ال�شواق 

جمل�س مقاطعة ال�شواين يقدم 
ح�شيلة عمله خالل املئة يوم

تحت عنــوان »أزمـة قراءة« في ثالثــة 
أسئلة لعبد الجليـل ناظـم، الرئيس السابـق 
الزميل  المغاربة،أجرى  الناشرين  التحاد 
هشام المساوي عن وكالة المغرب العربــي 
المؤتمر  هامش  على  معــه  حـوارا  لألنبــاء 
بطنجة،  مؤخرا  المنعقد  لالتحاد،  الخامـس 
تناول فيه الحديث عن أزمة القراءة بالمغرب، 
أسبابها وتجلياتها، وكيف تراجع دور الكتاب 
خطة  هي  وما  المتنامي  الرقمي  المد  أمام 

االتحاد لترسيخ ثقافة القراءة.
الحوار من وجهة  في  ورد  ما  وضمــن 
أن  قــولـــه  الجليــل  عبد  األستــاذ  نظــر 
طارئا،  مشكال  وهناك  مزمنا  مشكال  هناك 
فالمشكـــل المزمــن يتمثــل فـي الســوق 
الضيق للقراءة وهي قضية مجتمع بأكمله، 
بكافة مؤسساته ومختلف توجهاته، معتقدا 
يحسون  والناشـرون  مزمنـة  مشكلة  أنها 
بالفعل  تهدد  أنها  إذ  مباشـر،  بشكـل  بها 
وجود مقاوالت النشر والكتاب،  حيث تداول 
ومتواضعة  عمليــة  خطــة  وضــع  المؤتمر 
الكبرى تحدد  الخصوص، ألن األشياء  بهذا 
بالخطوات البسيطة أوال، مضيفا أن الخطة 
تقتضي فتــح حـوار جــدي مع كل الجهات 
والمجتمع،  القراءة  مسألة  في  يد  لها  التي 

فالقراءة مسألة تربوية ومعرفية وإبداعية وصحية، 
فيها إفادة للفرد وللمجتمع، يتعين أن تكون لهما 
هناك  أن  يالحظ  وهنا  بالكتاب،  ثقافية  عالقة 
مشكال مزمنا، يتعين حله بالحواراإليجابي مع باقي 

األطراف....

اأ�شئلة للنا�شر عبد اجلليل ناظم...

)تتمة ص1( 
لمدينـة  كان  فقــد  ولألمانــة، 
تطوان العريقة فضُل السبق في بعث 
الروح الوطنية  والوعي الوطني، ليس 
الخليفية  بل  المنطقـة  في  فحسـب 
السلطانيـة،  المنطقــة  في  وأيضا 
حيث  كان الكثير من شبابها يتابعون 
العمل الوطني بالشمال، الذي انطلق 
الوطني  التعليم  على  التركيــز  من 
من  نخبــة  له  تجنـدت  الحـر،  الذي 
الزعيــم  الوطنييـــن، وعلى رأسهـم 

عبد الخالق الطريس والزعيم الشيخ محمد المكي الناصري رحمهما 
اهلل، والذي كان يرعاه، ماديا ومعنويا،  بوطنية مثالية، سموّ الخليفة 

موالي الحسن بن المهدي رحمه اهلل. 
سنة  وطني  سياسي  تنظيم  أول  قيام  تطوان  شهدت  وقد 
1930، بقيادة الفقيه الصفار حيث كان يضمّ خيرة شباب الحركة 
داوود،  محمــد  والفقيه  بنونة  السالم  عبد  الحاج  أمثال  الوطنية 
وأحمد غيـالن،  ومحمد طنـان  والتهـامـي الوزاني  وغيرهـم من 
الوطنيين األفذاذ ، وتميزت تطوان، مبكرا، بجو ثقافي رفيع،  نظرا 
المشرق  في  والفكرية  الثقافية  باألوساط  القوية  الرتباطاتها 
العربي  ووجود تواصل إعالمي وثقافي مستمر بين النخب المثقفة 
بالمغرب والمشرق، خاصة مصر، والعراق، وفلسطين،  وسوريا، كما 
الحرة واألندية  المدارس والمعاهد  إنشاء  الوطنيون على  اشتغل 
الثقافية  وفتح المجال أمام المرأة التطوانية التي ساهمت بحظ 

وفير  في تحقيق النهضة الثقافية والفكرية والعلمية  بالشمال. 
المتوقـــد،  المتوثــب  الوطني  الوضـع  هذا  عن  وتمخض 
قبل   ،1936 ديسمبر   18 في  الوطنــي  اإلصـالح  حزب  تأسيس 
الوزاني،  التي  الحسن  بن  للزعيم محمد  قيام  »الحركة القومية 
تحولت إلى حزب الشورى واالستقالل )1946(، ثم »الحزب الوطني« 
أشرف  الذي  الحزب  الفاسي  هذا  عالل  بزعامة  االستقالل(  )حزب 
على إعداد وتقديم  »وثيقة االستقالل« في 11 يناير 1944، سنة 
تأسيس  حزب االستقالل  وانطالق جريدة »العلم« الغراء الناطقة 

باسمه. 
الحزب  خارج  و  داخل  من  وطنية  شخصياتٌ  شاركت  وبينما 
الوطني )االستقالل( في إعداد وثيقة االستقالل، والتوقيع على هذه 
الوثيقة التاريخية،  فقذ أصر بعض قادة هذا الحزب على إقصاء ممثلي 
الحركة  القومية  من التوقيع على وثيقة المطالبة باالستقالل، ولو 
بصفتهم الشخصيــة،  بالرغم من وجود زعيمي الحزبيــن بالمنفى 

حسب رواية المرحوم عبد الهادي بوطالــب  الذي سجــل أيضـــا أن 
السلطــان محمـــد الخامــس، بعد أن انتبه إلى إقصـاء حزب الشورى 
واالستقالل من وثيقة االستقالل، »ما قد يوحي لالستعمار  بأن هذه 
الوثيقة  ال تحظى بإجماع الشعب المغربي«، أوعــز إلى قـــادة حزب 
الوزاني بإعداد وثيقة مماثلة  خالل يومين، وهو ما قام به الحزب في 
ظروف استثنائية،  وتم  تقديم وثيقة حزب الشورى واالستقالل  إلى 

جاللة السلطان يومين فقط بعد وثيقة11 يناير.    
وكانت الحركة الوطنية بالشمال التي انضم إليها، فضال عن 
مناضلي حزبي »اإلصالح الوطني« و »الوحدة المغربية« )الوحدة 
واالستقالل( في ما بعد، عددٌ كبيرٌ من الشخصيات المستقلة  من 
سياسيين ومثقفين  وأدباء وعلماء  ورموز الكفاح الوطني بالريف 
العتيد، أعلنت من تطوان عن ميثاقها الذي نصّ على »المطالبة 
باالستقالل الكامل«، و »وحدة األراضي المغربية« تحت لواء العرش 
العلوي المجيد، وشعار »المغرب كل ال يتجزأ« و »العرش بالشعب 

والشعب بالعرش«  . 
التي يمكن أن نستخلصها من هذه  الدروس  لعل من أهم 
الذكرى المجيدة،  أن نؤمن بالوطن، كما  آمن به الرواد األماجد، 
أمثال األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وأبطال معارك التحرير 
الفاسي ومحمد  بالريف واألطلس، وزعماء الحركة الوطنية، عالل 
بن الحسن الوزاني وعبد الخالق الطريس والشيخ محمد المكي 
الناصري، وكل الوطنيين من رجال المقاومة وجيش التحرير، شماال 
وجنوبا، الذين واجهوا االستعمار الغاشم بقوة اإليمان، دفاعا عن 
بأرواحهــم  يبخلوا  الوطن، ولم  وكرامة  الوطن،  وحرية  الوطن، 
ودمائهم في معركة التحرير والكرامة حاملين  شعار »المغرب فوق 

كل اعتبار« 
االستقالل  ومغرب  االستقــالل  رواد  أهـداف  حققــنــا  فهل 

ومغاربة  االستقالل ؟  
عزيز كنوني

78 �شنة مّرت على تقدمي وثيقة املطالبة بال�شتقالل 
فهل حققنا اأهداف رواد ال�شتقالل

               ومغرب ال�شتقالل؟

وثيقة اال�ستقالل

ت : حمودة

يف دورته العادية 

وجدير بالذكر، أن الناشر طارق سليكي، 
عن دار »سليكي أخوين« بطنجة تم انتخابه، 
مؤخرا، رئيسًا التحاد الناشرين المغاربة، خلفا 
للرئيس السابق عبد الجليل ناظم على هامش 
ببيت  نظم  الذي  لالتحاد  الخامس  المؤتمر 

الصحافة بمدينة طنجة.
المثقفيــن  أحد  سليكـي،  طارق  ويعتبر 
واألكفاء في مجالهم، يتمتـع بحيوية وينعم 
بشعبية واسعة بالمدينة ذاتها، منذ تأسيس 
مؤسسة »سليكي إخـــوان« )خالــد ـ كريم ـ 
طارق ( سنة 1995، قبل أن تصبح فيما بعد 
طارق(  ـ  )كريم  أخوين«  »سليكــي  مؤسسة 
قطاع  خدمة  القصوى  اهتماماتها  من  التي 
النشر وصناعة الكتاب، تقنيا وثقافيا، حيث أنها 
وبمجهود طاقمها اإلداري والتقني، استطاعت 
أن تبرز، محليا وجهويا ووطنيا، إذ شاركت في 

المستـوى  على  حتى  المعـارض  من  العديد 
العربي والدولي. كما صـدرت عنهـا العديـد 
من األعمال، تعود لكتاب ومفكرين وباحثين 

معروفين، مغاربة وأجانب...
م.أ

النا�شر طارق �شليكي رئي�شًا جديدًا...

ت : حمودة
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رئيس الحكومة يصرح بمجلس المستشارين : 

فضاء األنثـى   :

رئيس الحكومة  انتبه إلى أنه »لم يعد مسموحا أن ترتبط  صورة 
في  حقوقها  من  والحرمان  القاصرات  وزواج  باألميـة  القرويـة  المـرأة 
التعليم والصحة  والعيش  وسط التهميش  واإلقصاء  والعمل الشاق 

وسط السهول والجبال  وبين الحقول  والبيت  وتربية األبناء«. 
فإذا كانت الصورة التي قدمها رئيس الحكومة  عن المرأة القروية 
تنطبق على الواقع، ولو بصورة »مخففة« ألن المعاناة اليومية  للمرأة 
القروية مع ظروف الحياة القاسية  في محيطها الطبيعي أشدّ وأشق، 
تصورات  نتيجة  إنه  بل  »قدرا«  اعتباره  يمكن  ال  الوضع   هذا  أن  إال 
للشأن  سيء  تدبير  عن  ناتجة  خاطئة،   وسياسية  وثقافية  مجتمعية  
العام،  تداولت عليه حكومات االستقالل، دون محاولة تغييره لصالح 

العالم القروي، بنسائه ورجاله وأطفاله وبيئته.  
األخيرة بعض  السنوات  أدركه خـالل  القروي  العالــم  إن  حقيقــة 
االهتمام،  وأن التعامل مع  النساء القرويات شمله، أيضا بعض التغيير، 
إال أن المسؤوليات التي يتحملنها  في البيت والحقل وتربية األوالد، 
في  بجد  والمساهمـــة   مواهبهن  لتطوير   مجـــاال   لهن  تترك  لم 
بناء الوطن إلى جانـب المرأة الحضرية  التي تنعم بـ  »عطف« مكين، 
االبتكار  المجتمع  بذكائهن وقدرتهن على  أبهرن  القرويات   أن  ولو 
النجاح  على ذلك من  أدل  وال  األوضاع.  مع  والتكيف  واإلبداع  والخلق 
وضعف  قلتها،  على  القرويات،  النساء  تعاونيات  حققته  الذي  الباهر 
بعين  األخذ  مع  »المركانتيلي«  وتكوينهن  عليها  القائمات  إمكانيات 
االعتبار  الدعم النسبي الذي يقدم إليهن من بعض اإلدارات العمومية 

المعنية وأيضا من طرف بعض المنظمات األهلية  المساندة. 
وبالتالي فإنه »لم يكن، يوما،  »مسموحا« أن ترتبط  صورة المرأة 
التعليم  في  حقوقها  من  والحرمان  القاصرات  وزواج  باألمية  القروية 
الشاق وسط  والعمل  التهميش  واإلقصاء   والصحة  والعيش وسط 
السهول والجبال  وبين الحقول  والبيت  وتربية األبناء« كما جاء على 
لسان رئيس الحكومة ، وألن السماح بهذا الوضع الشاذ، إلى اآلن،  إنما 
هو نتيجة تصور خاطئ لمعالجة قضايا التنمية في  مغرب االستقالل 
ظل  بينما  »النافع«  الحضري  العالم  على  مجملها  في  انكبت،  التي 
العالم القروي »حبيس« نظرة نمطية بائدة، ألنماط العيش التقليدية،  

بمعاناتها  ومشاقها  التي  تتحملها النساء فوق ما يتحمله الرجال. 
ال مجال لنكران عدد من تدخالت اإلدارة  الوطنية في مجال تطوير 
لفائدة  اتخذت  التي  المبادرات  ننكر  ال  كما  القروي،  بالعالم  الحياة 
شاملة،  تكن  لم  والمبادرات  التدخالت  تلك  أن  إال  القروية،  المرأة 
التجهيـزات  القـروي حيث  العالـم  لقضايـا   الناجعة  بالحلول  تأت  ولم 
في  الخصاص  وحيث  منعدمة،  وأحيانـا  ناقصة  تزال  ال  األساسيـة 
المدرسي  والنقل  الشباب  ودور  والمستوصفات  والمسالك  المدارس 
واإلنارة  العمومية والماء ، وغيرها، تترك لدى القرويين انطباعا سيئا 
عن اهتمام »المدنيين« بهم  وبظروف حياتهم، وبتفهمهم للمعاناة 
آفق  وانسداد  الشديد  والحر  الزمهرير   الصقيع  أيام  يعيشونها  التي 

التكسب والتعيش . 
أنه  اعتبــر  حيـن  صواب  على  الحكومة  رئيس  كان  لقد  حقيقـة، 
ليس من شمائل المغرب الجديد أن تظل المرأة القروية »موصوفة«  
والتهميـــش  والصحــة   التعليم  في   ومحرومة من حقوقها  باألمية 
واإلقصاء  ومحكوما عليها بالعمــل الشاق  وسط السهول  والحقول، 
الحضرية  للمرأة  ما   الحقــوق  لها من  القروية  المرأة  أن  يعنى  وهذا 
»مغـرب  وفي  العموميــة«  السياســات  في  الكامل  »اإلدماج  ومنها 
التمكين« من أجل »تعزيز اإلدماج االجتماعي للنساء القرويات«،   وأن 
إدماج  قادرة على  الباب يتطلب »سياسات عمومية«  التغيير في هذه 
عنصرا  وتجعلها  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج  في  القروية  المرأة 

فاعال في صناعة القرار على المستوى المحلي. 
وهذا، بالضبط ما تطالب به المرأة القروية، وما  تنتظره من حكومة 
السيد أخنوش الذي وضع لحكومته شعار إرساء »الدولة االجتماعية« 
وهذا، أيضا،  ما ينتظره العالم القروي، لنفض غبار الضعف والتهميش 
والتخلف، من أجل مغرب منسجم، متناسق، يتطور بسرعة واحدة  وفق 

برامج   متناغمة وسياسات عمومية مترابطة ومتماسكة. 
ودعواتنا بالتوفيق.  

سميـة أمغـار -

املراأة القروية يف اأجندة 
احلكومة املغربية

الثقافة،   وزير  بنسعيد،  مهــدي  عقد 
مع  نوعــه  من  األول  هو  تواصليــا  لقــاء 
المغاربة  الناشرين  التحاد  الجديد  المكتب 
والشباب  الثقافة  وزارة  بمقـر  انعقد  والذي 
دجنبــر   30 الخميــس  يــوم  واالتصــال، 
تداول  تم  اللقــاء،  هذا  وخالل  المنصرم. 
مجمل التحديات التي واجهـت قطـــاع النشر 
والكتـاب خــالل السنـــة الماضية، باإلضافة 
إلى بحــث سبـل كسب الرهانات واستشراف 
اآلفاق المستقبلية التي من شأنها  أن تجعـل 
المستدامة  للتنمية  قاطـرة  الثقـافـة  من 
كان  اللقاء  هذا  أن  القول  ويمكن  ببالدنا. 
الرؤيـــة  يوحـــد  أن  استطاع  ألنه  ناجحا، 
المستقبلية لدى الحاضرين،  للنهوض بهذا 
االستعداد  من  له  البد  الذي  الهام  القطاع 
أداء  تطوير  أجــل  من  للعمــل  المشترك 
لن  وهذا  المغربية.  الثقافيـــة  المقاوالت 
وجهات  وتقريب  بتضافرالجهود  إال  يتأتى 
والنشر  الثقافة  بقضايا  يتعلق  ما  النظر في 
جديد،  عهــد  ظـل  في  لهما  والتأسيس 
يتطلب دقة االبتكار وروح اإلبداع من أجــل 
واالجتماعي  االقتصادي  الركــب  مواكبـة 
السريع الذي اليقبل الركون واالنتظار. وقــد 
ونقط  خالصات  عن  اللقـــاء  هذا  أسفــر 
من  العمل  ضرورة  حــول  تمحــورت  هامة، 
الثقافيـة  الصناعة  مفهوم  توطيـن  أجـل 
االستفادة  إلى  تسعى  وآلية،  مبـدأ  وجعلــه 
مـع  تماشيــا  المغربية،  الثقافية  الثروة  من 
مشاركة  تعزيز  الشامل،   التنموي  النموذج 
بعيــن  تأخذ  التي  التنمية  النشرفي  قطاع 
واالجتماعيــــة  االقتصاديــة  األمور  االعتبار 
المنوط  بدوره  ليقوم  وتأهيله  المندمجـــة 
لها  التي  الصناعات  بقاطرة  للدفع  به، 
مع  وطني،  ثقافــي  هو  ما  بكل  ارتبــاط 
الحفاظ على المكتسبات المحققــة، خــالل 
مجال  في  تجلت  التي  الماضية،   السنوات 
الصناعات  من  وغيرها  والكتاب  النشر  دعم 
لمفهوم  مغايرة  نظرة  إعطاء  مع  الثقافية، 
الدعم واحتسابه دعما لالستثمار في الثقافة،  
من  تستفيد  التي  القطاعات  باقي  يضاهي 
الرؤية  وهي  فيها  لالستثمار  الدولة  دعم 
التي ستوفرـ ال محالة ـ  بيئة سليمة والئقة 

كشف رئيس الحكومـة، خــالل  جلسة 
الرد على استفسارات مجلس المستشارين، 
تمدرس  نسبة  أن  العامة،  السياسة  حول 
الفتيات في »المناطق المستهدفة« بالعالم 
المائة، بزيادة  60 في  إلى  ارتفعت   القروي 
 ،2017 سنــة  مع  مقارنــة  المائة  في   15
حسب دراسة تقييمية في الموضوع،  أثبتت 
االجتماعية  الفوارق  تقليـص  برنامج  أن 
القروي، مكن من  العالم  والمجالية وتنمية 
إحداث تحسن ملموس في ظروف التمدرس، 
يخص  فيما  المنجزة،  المشاريـع  بفضل 
البنيات التحتية والتجهيزات المواكبة،  وأن 
75 بالمائة من سكان المنطق المستهدفة  
رئيــس  يذكــر  ولم  النتيجــة،  بهذه  أقرت 
سكــان  استفســار  تم  وأين  متى  الحكومة 

المناطق المستهدفة حول هذا الموضوع. 
المنظومــة  أن  أخنــوش  السيد  وأكد 
أيضا   شهدت  القروي  العالم  في  الصحية 
تحسنا كبيرا مكن من خفض نسبة وفيات 
المواليد الجدد إلى النصف في المناطق التي 
المؤسسات  بناء  وأن  البرنامج،  فيها  نُفذ 
الصحية، واقتناء سيارات اإلسعاف، والوحدات 
الطبية المتنقلة، عوامل مّكنت من تحسين 
الولوج إلى الخدمات الصحية وقوت جودتها  

بنسبة 78 في المائة. 
بتوفير  المتعلقة  المشاريع  أن  وأضاف 
تقليص  من  مكنـت  للشـرب  الصالح  الماء 
للتزود  الالزمة  الزمنيــة  والمدة  المسافة 
بالماء بـ 82  حسب نتائــج دراسـة التقييم 

للمقـــاوالت  االقتصــادي  األداء  لتطويــر 
لتشجيع  وبالتالي  الثقافة  حقل  في  العاملة 
تدريجيا  ترفع  أن  أجل  من  الوصية  الوزارة 
الضخ في ميزانياتها لفائدة هذا االستثمار، 
للمقاولة  نموذج  بنـاء  ضرورة  عن  فضال 
المغربية وحمايتها،  لتلعب دورها  الثقافية 
في تقوية القوى الناعمة للمغرب، بما يعزز 
التي  واالقتصادية  الديبلوماسية  الحركيـة 
تقوم بها المملكة على المستوى األفريقي 
العمـــل  إلى  باإلضافـة  واألوربي،  والعربي 
العموميـــة،  اإلعـالم  وسائــط  مختلف  مع 
بغية لعب دور متقدم في التسويق لإلنتاج 
الثقافي المغربي، بما يساهم في خلق سوق 
استهالكيـة وطنيـة، هي وحدها القادرة على 

الفوارق  تقليص  لبرنامــج   المرحلي  نصف 
االجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي. 
تحسين  من  مكـن  البرنامـج  هذا  أن  كما 
جودة مياه الشرب بنسبة 95 في المائة على 
مستوى الربط الفردي، و65 في المائة على 
المنجزة  المشاريع  أن  و  النافورات،  مستوى 
مكنت  المستهدفة  القروية  المناطق  في 
من خلق 103 ماليين يوم عمل، و234 ألف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 
المحلية  الجماعــات  مستــوى  على  أما 
المستهدفــة بالمشروع المذكور،  فقــد تم 
إنجاز  الفارطة، في  الشروع، إلى غاية السنة 
8137 مشروعا في الجماعات التابعة للمجال 
القروي، منها  7066 مشروعا يتعلق بالبنية 

عامـة  الثقافية  المقاولة  استقاللية  تحقيـق 
ومقاولـة النشر على وجه التحديد.

اتحاد  أعضاء  عبر  بأن  اللــقــاء  واختتم 
حول  تفاؤلهــم  عن  المغــاربــة  الناشرين 
ضــوء  في  والكتاب  النشـر  قطاع  مستقبل 
تحدث  التي  والجديدة  المتقدمــة  الرؤية 
هــذا  أشغــال  طيلــة  الوزير،  السيد  عنها 
وحماسهم،  استعدادهــم  مؤكدين  اللقاء، 
لدعم ومساندة هذه الرؤية التي ـ حالما يتم 
تنزيلها- ستتمكن جميع الصناعات الثقافية، 
التي  المكانة  تبــوؤ  من  النشر،  فيها  بما 
تستحقها،  ضمن مكونات االقتصاد الوطني.
ج.ط

للعربات  اقتناء  عمليــة   1071 مع  التحتية، 
المتنقلــة، من سيــارات اإلسعــاف وحافالت 
النقل المدرسي، إلى جانب المعدات الطبية 

والمدرسية،   
الذي  الحكومة  رئيس  برأي  والخالصة، 
العالم  وتنمية  الفالحة   قطـاع  يتولى  كان 
الحكومة  في  أخرى،  وقطاعـــات  القــــروي  
الفوارق  تقليص  برنامــج  فإن  السابقــة، 
االجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي 
“حقق معظم أهدافه  لفائدة 1066 جماعة، 
و142 مركزا قرويا، استفاد منها  14 مليون 

نسمة من  سكان العالم القروي. 
ع.ك

وزير الثقافة مهدي بن�شعيد يف لقاء توا�شلي
مع احتاد النا�شرين املغـاربـة...

واملجاليـة  الجتماعيـة  الفوارق  تقليـ�س  “برنامـج 
وتنمية العامل القروي حقق معظم اأهدافه”
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انضمت وزيرة االقتصاد والمالية، نادية العلوي )الشريفة بوصف عبد 
اإلله بنكيران( إلى نادي الوزراء »المعاندين« في حكومة »الكفاءات«، 
الذين يصرون، عبر تصريحات رسمية، على معاكسة  بعض مطالب 
فئات واسعة من الشعب، بل ويتسببون في نزول محتجين غاضبين إلى 

الشارع تنديدا بمواقفهم وبياناتهم. 
من هؤالء الوزراء، بوصف خاص، بنموسى ومواقفه من معضلتي  
الذي تسببت تصريحاته في هيجان  ولقجع  »التسقيف«،  و  »التعاقد« 
غير مسبوق بقطاع التعليم والصحة وبيتاس صاحب ثالثي »ماشي« 
وبطبيعة الحال الوزير الزعيم وهبي الذي لم يستقم في قعدته حتى 
حرك ضـــده أوساطــا واسعـــة من »زمالء األمس«، المحامين، سواء 
باتهامه لهم بعدم التصريح بكامل التزاماتهم إزاء إدارة الضرائب، أو 
بسبب إصراره على إخضاعهم لقرار اإلدالء بشهادة التلقيح قبل الولوج 
إلى دور القضاء. وكان ردهم أن زهدوا في المحاكم  وعرضوا مصالح 

المتقاضين لخطر التلف والضياع. 
إلى  الكفاءات  وزراء  يعمد  واإلقناع،  الحكمة  لغة  استعمال  وعوض 
تصريحات تحمل الكثير من معاني التحدي والمغالبة.، كقول لقجع إن 
قرار التسقيف قرار حكومي، أو بنموسى حين اعتبر أن التسقيف إرادة 
حكومية إلصالح التعليم والحال أن إرادة الحكومة ليست مطلقة، بل 
إنها مقيدة بالخضوع لرأي البرلمان. إال أن األغلبية »التحالفية« الحالية 

ال تترك أمال لالعتراض!. 
وهاهي مدام علوي الوافدة على الحكومة من قطاع التأمين تثير 
الرسمية،  الجريدة  من   7048 بالعدد  المنشور  بقرارها   االستغراب 
بخصوص تحديد الئحة الجرائد الورقية واإلليكترونية المخول لها نشر 

اإلعالنات اإلدارية.  
وحسب نص هذا  القرار فإن الالئحة تضم  أربع جرائد ورقية صادرة 
و”بيان  األمة”  و”رسالة  االشتراكي”  و”االتحاد  “العلم”  وهي:  بالعربية 
اليوم« بينما تضم الئحة الصحف الورقية المفرنسة ”صحف ”.: “البيان” 
و”ليبراسيون”  و”لوماتان”  و”ليكونوميست”،  إيكونوميك”  و”الفي 
و”لوبينيون”، و”النوفيل تريبين” و”فينونس نيوز” و”لوريبرتر”، و”ماروك 
إيبدو” و”الفيريتي” و”أوجوردوي لوماروك”، و”ليزانسبيرانسيون إيكو” 
و”تشالنج إيبدو«، حيث يبدو واضحا االتجاه المفضل التعامل معه من 

طرف حكومة الكفاءات العالية. 
أما الئحة المواقع اإللكترونية التي منحتها الوزيرة حق نشر اإلعالنات 
و”الكوتيديين”  إيبدو”  نيوز  و”فينونس   ”24 “ميديا  فتضم  اإلدارية، 

و”بورس نيوز” و”تيل كيل«. 
والغريب أن قرار الوزيرة هذا لم يتم، كما يبدو،  بتشاور مع الهيئات 
الرسمية  الممثلة للصحافة، كما تقتضي األعراف الديمقراطية، وال حتى 
مع الوزارة الوصية على القطاع التي انخرطت ، منذ األربعاء  الماضي،  
في نقاشات تشاورية مع ممثلي الصحافة الوطنية ، بحضور فوزي لقجع، 
الوزير المنتدب لدى وزارة االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول 
»الخيارات المتاحة لمواجهة التحديات الجديدة  وكسب رهان التأهيل«. 
وتمت خالل هذا اللقاء األول، نقاشات حول مستقبل الصحافة بوصفها 
“خدمة عمومية”، وعوائقها الحالية من حيث النموذج االقتصادي ووضع 
في  خاصة  إشكاالت،  من  الجائحة  كشفته  وما  واإلشهار  الصحافيين 

اإلعالم الورقي والرقمي. 
الوسط  في  واسعا  غضبا  الالئحــة  هذه  تخلق  أن  طبيعيا  وكان 
اإلعالمي وأن توجه اتهامات للوزيرة بمحاباة مؤسسات إعالمية بعينها 
كما تساءل الناشرون عن المعايير المعتمدة في تحديد هذه الالئحة  

التي غابت عنها الجرائد المستقلة الورقية أو اإللكترونية 
والواقع أنه ال توجد معايير البتة، إذ األمر بيد المسؤول عن قطاع 
االقتصاد والمالية  )الوزيرة نادية فتاح العلوي حاليا(، لتوزع المال العام 

على الصحف التي يتم اختيارها بدون رقابة. 
إال أن التدبير الحكيم لهذا الموضوع كان يقتضي  تشاورا مباشرا مع 
صانعي القرار اإلعالمي، بالبالد، خاصة والصحافة المكتوبة والمقروءة  
والمشاهدة أيضا تمر، كغيرها من القطاعات العمومية والخصوصية 
األخرى بصعوبات جمة جراء تبعات الجائحة، وكان من الحكمة والرصانة 
إثارة  عدم  على  والمالية  االقتصاد  وزارة  تحرص  أن  التبصر،  وحسن 

مشاكل إضافية  في عالقات الحكومة مع الصحافة والصحافيين. 

اهٌل اأم اإق�شاٌء ؟! تجَ

شهـدت مدينـة طنجــة خالل ليلة رأس السنة الجديدة 
نزوال أمنيا مكثفا في مختلف شوارعها، وذلك تنزيال للقرار 
الذي كان يقضي بإلغاء احتفاالت رأس السنة وفرض حظر 
التنقل الليلي للحـد من تفشـي فيروس كورونا المستجد 

ومتحوراته.
اتخذت مجموعة من  أمـن طنجـة قد  وكانـت واليــة 
اإلجراءات والتدابير الخاصة والترتيبات الجامعة والشاملة 
الحضـري لمدينة طنجة، سواء بمداخلها  المدار  على جل 

أو خارجها.
وقد شكلت والية األمن مجموعة من الدوريات، الراكبة 
التي  التدابير  وتطبيـق  االمتثال  على  للسهــر  والراجلــة، 
لوجيستيكية  شرطية  آليات  توفيـر  عبر  الحكومة،  أقرتها 
عملية  ولتسهيل  للمواطنين  خدماتها  لتقديم  وبشرية 

السير والجوالن.
هذا وقد حرصت المؤسسة ذاتها على تعبئة أزيد من 
2400 عنصر أمني للسهر على صحة وسالمة المواطنين، 
في  واإلدارية  القضائية  السدود  من  كل  في  انتشروا 
مداخل مدينة طنجة، وبأهم المدارات والساحات العمومية 
باألحياء  وأيضا  الحساسة،  واألماكن  الساحلي  وبالشريط 

والتجمعات السكانية.
وفي تصريح صحفي للمراقــب العـــام رئيــس منطقة 
الترتيبات  أن  خالله  من  أوضح  قرابو،  محمد  مكادة،  بني 
التنزيل األمثل لتعليمات  األمنية المتخذة تدخل في إطار 

من  بالرفع  تقضي  والتي  الوطني  لألمن  العام  المدير 
يضمن  بشكل  الترتيبات  وبمضاعفة  والحــذر،  الحيطـة 
حمايـة  مـع  الجديـدة،  السنة  رأس  لليلة  السلس  السير 

المواطنين سواء كانوا محليين أو زوارا للمدينة.
ومن جانبه، أفاد العميد المركـزي رئيس منطقة أمن 
طنجة المدينة، عبد الحميد الطاهري، أن التدابير المتخذة 
بمواكبة  متعلق  األول  الشق  أساسيين،  شقين  شملت 
تحركات المواطنين لتأمين سالمة أرواحهم وممتلكاتهم، 
استثناء  مع  الليلي،  التجوال  متعلــق بحظر  الثاني  والشق 
صحي  وضع  أو  العمل  أو  الدواء  كاقتناء  الطارئة  الحاالت 

طارئ.
بجل  الزجر  تم  قــد  أنه  نفسه،  المتحدث  أكد  كما 
مخالفي اإلجراءات والمقتضيات، من طرف سدود المراقبة 
مرفوقين  القضائية  الشرطة  ضباط  عليها  أشرف  التي 
للمواطنين  مخالفــات  بتسجيــل  قامــوا  بمساعدين، 

الذين خالفوا مقتضيات حظــر التجول الليلي.
بالسيارات  المتنقلة  األمنية  الفرق  فإن  ولإلشارة، 
والدراجات النارية قد جابت خالل ليلة رأس السنة مختلف 
المناطـق الطرقيــة واألحيــاء والفضاءات العمومية، بهدف 
الليلي،  التنقل  حظر  لتدابير  الدقيق  االحترام  ضمــان 
ليال، فضال عن  المخالفين عن سبب خروجهم  واستفسار 

توجيه الحاالت االستثنائية المسموح لها بالتنقل.
رميساء 

ولية الأمن عباأت 2400 عن�شر اأمني لتطبيق 
حظر التنقل الليلي خالل ليلة راأ�س ال�شنة

تضامنا مع تجار وحرفيي المدينة العتيقة، وتزامنا مع اليومين التضامنيين مع هذه الفئة من المهنيين، تعلن إدارة 
صوماجيك بركينغ ش.م عن مجانية مآربي باب المرسى وباب القصبة خالل يومي 15 و 16 يناير.

ويأتي هذا التضامن تحفيزا للحركة السياحية واالقتصادية بالمدينة العتيقة، خاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا 
المستجد ومتحوراته، وما خلفه من تأثير سلبي على مختلف القطاعات، خاصة على تجار وحرفيي المدينة القديمة.

�شوماجيك تعلن عن جمانية ماآرب ال�شيارات خالل هذين اليومني...
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�سل�سـلـة  جديـدة
08 ينــايـــر 2022

ت�شوير »�شمكي« مبقاطعـة  مغـوغـة 
أسماء  إطالق  مشروع  البتة،   ، يفاجئنا  لم 
بعض أنواع الحوت الرخيصة، على شوارع وطرق 
العريقة. ذلك أن »منتخبينا«  مقاطعة مغوغة 
الركاكة،  و  من  السخافة  صروف  على  عودونا 
والعبث،  فصرنا »إذا أصابَتْنا سِهامٌ، تكسرت 

النصال على النصال« )المتنبي(. 
وهي  وحضاريـة،  حضريـة  منطقة  مغوغة 
جزء من  النسيج المدني لطنجة، وما أدراك ما 
آالف سنة من  ثمانية  وراءها  تجر  التي  طنجة، 
 8 كان  إذا  حتى  المتواصل،  الحضاري   الوجود 

شتنبرطلع انبرى من بيننا من يجرؤ على العبث بأسماء الطرق والشوارع ، وينزل بها إلى 
أسواق الحوت  مUتبرا ذلك »طفرة«،  فتحا مبينا،  أوإنجازا عظيما. 

المقاطعة، صرح  الجديدة لكجلس  النفس، أن واحدا من »القيادات«   لكن ما حز في 
ما معناه أنه »بعد استنفاذ« أسماء شخصيات المدينة، لم يبق أمامهم سوى »البالصة«  
يتسوقون فيها »أسماء«  لشوارع المدينة، على غرار ما هو موجود بمدن إسبانية مقابلة. 
اعتبارا ألن أسلوب »انقل وألصق« هوالمتيسر الهين،  حين يغيب العلم والذكاء  واإلبداع. 

ولو  »تحزم« مسؤولو المقاطعة  بقدر كاف من الشجاعة  والجرأة و »التواضع« أيضا، 
وجالسوا أهالي المدينة، لتحصلوا خالل ثالثين دقيقة،  على خمسمائة اسم لشخصيات من 
أهل طنجة ، علماء ، وأدباء وشعراء  ومثقفين، وصحافيين،   ونبغاء ووطنيين  ومناضلين، 
ومقاومين،يحق لألجيال المتواصلة أن تتعرف عليهم لتذكر فضلهم على  المدينة والبلد، 
وتمجد إسهاماتهم العلمية والفكرية، عوض إقحام ذاكرتهم بتوافه األمور التي  ال تحمل 

رمزا  وال داللة.    
إال أن لدينا كامل الثقة في أن وزارة الداخلية لن تسمح بمثل هذا العبث في مدينةتعتبر 

واجهة  مغرب األلفية الثالثة كما كانت قمة حضارية منذ آالف السنين. 

QQQQQ

ن�شف الطلبة املغاربة يغادرون اجلامعات دون �شهادات..
ما هي الأ�شباب؟ 

هذا ما كشفه وزير التعليم العالي بالمغرب، من أن نصف طلبة الجامعات  ال يكملون 
دراستهم، 

فمن يتحمل مسؤولية هذه المضيعة؟ 
لغة  اختالف  التحصيل بسبب  إلى ضعف مستوى  أساسا  الوزير: »إن ذلك يعود  يقول 
العلمية  الشعب  في  خاصة  العالي  الجامعي  والتعليم  الثانوي  التعليم  بين  التدريس 

والتقنية واالقتصادية«، 
ويقول خبراء إن هذا األمر  يرجع لعوامل عدة،  اجتماعية واقتصادية، ونفسية، حيث إن 
عددا من الطلبة لم يعودوا يتطلعون إلى التحصيل العلمي ونيل شهادات جامعية، إضافة  
إلى حالة المقررات الدراسية واالكتظاظ في الجامعات  حيث يفوق عدد الطلبة 150 لكل 

أستاذ، األمر الذي ال يعد حافزا للطلبة. 
يمكن أن نستنتج من ذلك أن جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الوضع تعود للطريقة 
التي تدبر بها الدولة التعليم العالي و المنظومة التربوية بكاملها. ولفشل القائمين على 
هذه المنظومة في تنفيذ برامج اإلصالح المستمر، المواكب للتطور الهائل الذي يشهده 

التعليم من األولي إلى الجامعي فما فوق. 
وزارة   إلى  سبقوه  ومن  وهو،  ويتشكى،  العالي   التعليم  وزير  »يتظلم«  فممّ  وإال، 
التربية والتعليم يتحملون المسؤولية األخالقية والمادية والمعنوية فيما حصل ويحصل. 

QQQQQ 

وزيرة تعرتف: الإدارة العمومية »تتكرف�س« على املواطنني 
و »ترجرهم« من اإدارة لأخرى 

الرقمي  االنتقال  وزيرة  اكتشفت   وأخيرا، 
تعـذب  المغربيـة  “اإلدارة  أن  اإلدارة،  وإصـالح 
يلتجئ  حيـن  عليهم«  المواطن  و»تكرفص 

المواطن إليها لقضاء أغراضه اإلدارية”. 
الوزيرة  سالمـــة  على  هلل  الحمــد  »إيوى 
والحكومـــة والدولـــة«،  حيــث إنـــه بعد  67 
عاما على االستقالل،  وبـعـــد كل المحن التي 
في  بها،  المواطنين  وتظلمات  ضجت شكايات 
إلى  بالبلد  المسؤولون  وصل  والعلن،  السرّ 

»تتكرفص«  العمومية  اإلدارة  بأن  »االقتناع« 
على المواطنين  و »تمرمدهم« كلما اضطرتهم ظروفهم للتوجه إليها، حتى أن »وسيط 

المملكة«  صرح مؤخرا أن تردي جودة الخدمات جعل المغاربة ال يثقون في اإلدارة . 
وزيرة  االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة اكتشفت أيضا ان  “المواطن إذا أراد الحصول 

اإلدارية”،  األمور  لتسوية  للرباط  السفر  أخرى، مع  إلى  إدارة  أن يمر من  على وثيقة عليه 
واصفة تعامل اإلدارة مع المواطن بـ”التعذيب والتكرفيص” و »التجرجير من إدارة ألخرى«، 

األمر الذي يدفعه إلى فقدان الثقة فيها. 
الوزيرة اعتبرت أن التطبيق السليم للرقمنة، هو السبيل لتمكين المواطن من الولوج 

إلى اإلدارة لطريقة سهلة وشفافة. 
وخلصت الوزيرة إلى القول أننا )الحكومة طبعا( »خصنا نتهالو فالموظف، ويفهم أن 

الرقمنة ستساعده على أن يتهلى فالمواطن« ! 
من جهة أخرى أعلنت وزارة الوزيرة حذف 800 مسطرة إدارية ، تدخل ضمن اختصاص 
تبسيط  على  اليوم  تعمل  وزارتها  وأن  قانوني  سند  على  تتوفر  ال  العمومية،  اإلدارات 

المساطر اإلدارية من أجل التفعيل األمثل لهذا القانون.  
وإذا  الجديدة،   الكفاءات  وزارات   بعض  تروجه  مما  شيئا  نفهم  نعد  لم  أننا  نعترف 
»قفلنا« على شيء مما قالته وزيرة »الرقمنة«  فإن مداركنا تكون قد وصلت إلى  استيعاب 
إدارية  »ال تتوفر على سند قانوني«. فبأي حق  800 مسطرة  الدولة كانت تطالبنا ب  أن 
كانت اإلدارة تطالبنا بتلك المسطرات وبأي حق كانت »تعاقبنا« ماديا أو معنويا،  في حالة 
القانون  في  يعرف  ما  قانوني  سوى  على سند  تعتمد  ال  التي  المسطرات  لتلك  مخالفتنا 

 ! LE FAIT DU PRINCE  الفرنسي ب
QQQQQ

وهبي يراكم الرتاجعات  
وأخيرا ربح المحامون قضية »جواز التلقيح« 
الذي  سابقا،   وزميلهم   حاليا  وزيرهم  ضد 
المحامين  إلزام  عن  تراجع،  »ال  بأن  توعدهم  

بإبراز »جواز التلقيح« عند دخول المحاكم !!!  
وقفـــات  عدة  شهــدت  مدنا  أن  ومعلـوم 
محاكم،  مقار  أمام  محامون  نظمها  احتجاجية 
تدعو  شعارات  رافعين  أمني،  حضور  وسط 
السلطات إلى التراجع عن فرض »جواز التلقيح« 
برفض  ومتشبثون   المحاكم  لدخول  كشرط 

فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم 
المحامين  المائة من  “80 في  إن  المستشارين  إحاطة بمجلس  ردا على  وقال وهبي، 
تطبيق  عدم  مني  يطلبوا  أن  إال  شيء،  أي  يطلبوا  أن  للمحامين   يمكن  وأنه  ملقحون 
القائمة منذ12 قرنا ولم يزعزعها  الدولة  القانون ستتفكك  القانون«، ألننا إن لم نطبق 

أحد، ولن يزعزعها أحد ” !!!.... 
ولم  الدولة  تتزعزع  ولم  آمنين  مطمئنين،  المحاكم  »دخلوا«  قد  المحامون  وها هم 
تتفكك، فقط أنهم لم يخضعوا إلى الممارسة األمنية المرفوضة من طرفه،  فيما يخض 

اإلدالء بجواز التلقيح ! 

 QQQQQ

 كأس األمم اإلفريقية  

خم�شة اأطنان من املوؤن الغذائية واملعدات  والأفر�شة للمنتخب 
املغربي 

ظـــاهــر  وبنــوع  عــدة،  جهـــات  علقت  
التي  الترتيبـــات  أخبـار  عن  السخريـــة  من 
لكـرة  المغربيــة  الملكيــة  اتّخذتها الجامعـة 
الوطني في  مقــام  المنتخب  القدم  بشـــأن 
نهائيات  في  للمشاركة  استعدادا  الكاميرون، 

بطولة  كأس األمم األفريقية،  
أيضا  تناقلتها  التي  األخبار  تلك  موضوع 
منابر إعالمية أجنبية، أن بعثة »أسود األطلس« 
المُعِدّات  من  أطنان  خمسة  معها  حَمِلت 

والمؤن المرتبطة بالتغذية، فضاًل عن المياه المعدنية، كما ذهبت إلى الكاميرون بمواد 
المسابقة  في  مشاركتها  امتداد  على  فيه  ستمكث  الذي  اإلقامة  فندق  لتطهير  تعقيم 

القارية.  
بأفرشة  الكاميرون  إلى  سافر  الوطني  المنتخب  وفد  أن  نفسها  المصادر  وأضافت 
بالطبَّخ  ل  يتكفَّ متكامل  طاقم  إلى  باإلضافة  البعثة،  أفراد  وكل  لالعبين  للنوم 
سيُحالون  الذين  األصليين  العاملين  من  بداًل  الفندق  في  سيشتغلون  ومُساعدين 

على اإلجازة مؤقتًا.  
أما ميزانية المشاركة المغربية  في البطولة اإلفريقية فإنها ، بكل تواضع ، »فرعونية« 
»االتجاه  في  حتى  كان،   اتجاه  أي  في  تستقر  أن  ويمكن  مستديرة  الكرة  أن  من  بالرغم 

المعاكس« ! 

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

تطــور  بتاريخ  العالمون  القانون  ورجال  المفكرون  يجمع  يكـاد 
المؤسسات السياسية، على فكرة محورية تقول في فكرتها الرئيسة 
لوال  لتنشأ  لم تكن  »الـدولة«  كـبرى مثل  بــــأن مؤسسة سياسية 
حصول تعاقد جامع بين أفراد وطبقات كل مجتمع، وهكذا نجد مفكرا 
مثل طومـاس هوبز، على سبيل المثال، يقول بأن »القانون الطبيعي 
كانوا  التي  التعاسة  حالة  مَخْرَج من  البحَث عن  األفراد  على  حتَّم 
عليها في مرحلة الفطرة، ما دفعهم إلبرام عقدٍ ِبإنشاء »الدولة«، عقدٍ 
تتركز لديها  تنازلوا بموجبه عن حقوقهم ليضعوها في يد جـــهة 

السلطة، وذلك مقابل شرط وحيد هو  »حصولهم على األمــــن«
و بالرغم من تعدد نظريات المفكرين بخصوص اإلجابة عن سؤال: 
كيف نشأت الدولة؟ وبصرف النظر عن النقاشات الكثيفة التي دارت 
حول طبيعة أطراف »العـــقد االجـــتماعي« المؤسس لهذه الدولة، 
ومضمونِ هذا العقد، وشروط فسخه، وغير ها من األسئلة النظرية، 
رغم كل ذلك، فقد حصل اتفاق وإجماع على أن الهدف المركزي  يجب 
أن يــكون هو  إنـــشاء »الدولة« بشكل يضمن لها الخروج في أفضل 
الصيغ لتكون بذلك »قادرة على تلبية طموحات الشعب، وتنطوي في 
الوقت نفسه على اآلليات الكفيلة بتمكين حكومة منتـــخبة من إدارة 

شــؤون الدولة بأعـــلى قدر من الكـــفاءة«.
بعيدا عن المناظرات الفكرية المرتبطة بنظرية »العقد االجتماعي« 
التاريخ المعاصر، ال بد من اإلقرار بأن نشوء الدولة،  وتحوالتها عبر 
الغربي من  النصف  أروبا، وتحديدا في  الحديث، قد تم في  بشكلها 
القارة العجوز، ومنها انتقل »المفهوم الحديث للدولة« نحو بقاع أخرى 
التوسع  آلية  عبر  أو  االقتداء،  منهج  عبر  ذلك  أتمَّ  العالم، سواء  من 

االستعماري التي اتخذتها الدول الجديدة.
يمكن  أشكاال  السابق  في  عرف  أنه  رغم  فالمغرب،  بالطبع،  و 
وصفها بالـ »مـاقبل حداثية« فيما يخص مفهوم الدولة، فإنه يُعتبر 
بدوره موضوعا لنشـــوء الدولة عبر وسائط االستعمار، وهو استعمار 
بكونه »حمايًة«  ليوصفَ معه  المالئم  القانوني  صيغ في شكــــله 
بدل كونه  احتالاًل، ولذلك فإن الشكل الحديث للدولة المغربية لم 
يظهر للوجود إال مع خروج »الحامي« األجنبي وإعالن البلد  استقالله.

وما دام نشوء المغرب كدولة حديثة لم يتحقق إال قبل نحو نصف 
يتعلق  اآلن  يُطرح  أن  يجب  الذي  السؤال  فإن  بقليل،  أكثر  أو  قرن 
بماهية وطبيعة التصورات التي يمتلكها المغاربة إزاء كائن سياسي 

اسمه »المغرب«؟
لقد تشكل لدى المغاربة منذ السنوات األولى لالستقالل، بمختلف 
فئاتهم وعقائدهم وطبقاتهم، مفهوم ثقافي يعتقد بأن الدولة كائن 
قوي وخارق، وأن بإمكانه صناعة المستحيل إن اقتضت الضرورة ذلك، 
وبلغ االعتقاد بهذا المفهوم درجة أصبح معها بعض »المواطنين« 
يجسدون الدولة،كعنوان للقوة، في مجرد فرد تافه، فقط ألنه »ُمْنَتٍم 

للدولة« !
ال شك أن درجة حدة المفهوم قد تراجع االعتقاد به كثيرا لدى 
عامة الناس، العتبارات حقوقية ومعرفية، لكنه تغير بالنسبة لكثيرين 
منهم، السيما أولئك الذين يصنفون ذواتهم في دائرة »الدولة« أو 
في حواشيها، إذ تحول اعتقاد هؤالء وتطور بشكل سريع، بحيث لم 
تعد الدولة بالنسبة إليهم مجرد كائن »مرعب« بل هي أيضا،  من 
جانب آخر ،كـائن يفتح إيجابي لكونه يفتح سُبَُل اإلثــراء بدون سبب 
مشروع أمام شخص »مُنتٍم« لهذه الدولة، بل إنها قد تكون أيضا 
الضوء،  دائرة  خارج  تحدث  التي  والسرقة  للسطو  آلية شكلية  مجرد 
حتى ولو كان ذلك يتم عبر مجرد انتماء تافه لمؤسسة من مؤسساتها 

العامة.
و هكذا تشكلت في »الفكر اإلدارويّ« المحلي نظرية جديدة تقوم 
على مبدأ اإلكثار من النفقات التي يخولها القانون »المكتوب« لرعاية 
مصالح العموم، وذلك قبل العمل عل »استعادة« هذه النفقات نحو 
الحساب »الخصوصي«، وهي نظرية  بسيطة لكنها تمتاز بالعملية 
وتحقيق »الفائدة الخصوصية«، إنها بكل تأكيد »نظرية  لصوصية« 

اجتهدت، بشكل غير مُتْعِب،  في نشر ثقافة اللصوصية.

يف ن�شـر ثقـافــة 
اللُّ�شو�شيـة

 

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

نبيل بن�شريفـة
يوم الخميس 06 يناير 2022 وشيع جثمانه 
الطاهر، بحضور األهل واألحباب والمعارف 

ودفن بمقبرة »سيدي اعمار«بعد صالة الظهر 
بمسجد محمد الخامس. 

وبهـذا المصـاب الجلـل،  تتـقـدم أســرة جــريـدة 
طنجة بأحر التعــازي إلى زوجــة الفقيد وإلى أبنائــه، 

سندس، حمزة، هند، إلهام وياسر وكذا إلى والده السيد عبد الحميد بنشريفة وإلى إخوته، 
أسماء، رشيد، خالد وإكرام، باإلضافة إلى جميع أفراد أسرة الفقيد وعائلته وأقاربه، راجية 
لهم من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، 
تغمده اهلل بواســع رحمتـــه وأسكنـــه فسيح جناتـــه مع النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.  

)�سدق اهلل العظيم(

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

أوما  احساين«  »سيدي  بمنطقة  التلي  الشق  يعيش 
في  ما  بكل  حقيقية،  بيئية  كارثة  بالبحيرة  عليه  يصطلح 
والبحيرة  الطبيعة  اغتيال  يتم  بحيث  معنى،  من  الكلمة 
احتـــرام  دون  اإلنســـان،  طــرف  من  وحشية  وبطريقة 
والذي  طنجـــة  المجاورلمدينة  االيكولوجي  الفضاء  هذا 
بني  لمقاطعة  المجاورة  األحيـــاء  لسكــان  يعتبرمتنفسا 
مكادة، إذ ال يتم احترام الموقع من طرف الحرفيين الذين 
كالردمة  التقليدية،  الورشـــات  مخلفــات  من  يتخلصون 
وبقايا أجزاء السيارات والعجالت المنتهية صالحيتها وقس 

على ذلك.
نـــادي  طــرف  مــن  بها  توصلنــا  مراسلـة  وحسـب 
البيئــة بالمجموعة المدرسية »ابن طفيــل« الخصوصية، 
ومسمع  مرآى  على  تحدث  المشينة  التصرفات  هـذه  فإن 
من الجميع،  فــال الجماعة تقوم بتفقد الفضاء واتخاذ ما 
تراه مناسبا وال السلطة التي يجب عليها التدخل ومراقبة 
بالحفاظ  يقوم  أن  ينبغي  الذي  والالمواطن  المخالفين 
لجعـــل  التوعيــة  في  والمساهمـة  المكـان  نظافة  على 

 ، المكان  عين  في  بقمامتهم  اليلقون  األقل  على  الزوار 
إنقاذ  في  المساهمة،   بهدف  للجميع،  موكولة  فالدعوة 
وإحياء ما تبقى من هذا الفضاء، مع جعله منتزها حقيقيا 
وقيمة مضافة إلى المناطق الخضراء والمنتزهات األخرى 

المتعارف عليها .
»ابن  المدرسية  بالمجموعة  البيئة  نادي  وأضاف   
تنظيم  يقترح  أنه  المراسلة  ذات  الخصوصية في  طفيل« 
المستوييــن،  أقسام  تالميذ  فيه  يشارك  تطوعـي،  يوم 
التي  الفعليـــة  االنطالقـــة  والسادس، إلعطــاء  الخامس 
الجميل،  الطبيعي  الفضاء  هذا  تهييء  لمبــادرة  تؤسس 
مع دعوة المجتمع المدني المهتم للمساهمة في توعيــة 
في  البيئة  أمور  وصون  المحافظــة  على  وحثهم  الزوار 
لهذا  المجندين  جميع  سيؤكد  وبهذا،  تجلياتها.  جميع 
العمل النبيل ، أنهم يمثلون، بحق وحقيق،  البلد المنظم 
لتظاهرة كوب 22،  للحد من االحتباس الحراري،  بقيادة 

جاللة الملك. .
م. إ

منطقة »�شيدي اح�شاين« تتعر�س لعتداء بيئي

البيئة ت�شتغيث...
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الشرطة القضائية توقف محاولة سرقة
وكالة بنكية

أوقفت عناصر الشرطة القضائيـة خالل الساعـات األولى من 
مكادة،  بني  أمن  بمنطقة  الجاري  ينايـر   4 الثالثــاء  يوم  صبـاح 
شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب محاولة للسرقة باستعمال 
الكسر من داخل وكالة بنكية وحيازة السالح األبيض في ظروف 

من شأنها تعريض سالمة األشخاص والممتلكات للخطر.
المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة كان قد حاول فيما قبل 
بمدينة طنجة  البنكية  الوكاالت  الزجاجية ألحد  الواجهة  تكسير 
الشرطة  لعناصر  الفوري  التدخل  يسفر  أن  قبل  السرقة،  بغرض 
عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من محاولة ارتكاب هذه األفعال 

اإلجرامية وحجز سالح أبيض كان بحوزته.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن 
المختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  البحث  إشارة 
قصد الكشف عن جميع ظروف ومالبسات القضية، وكذا تحديد 

الخلفيات الحقيقية الرتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

ooooo

المغرب يسجل أول حالة وفاة بالمتحور 
»أوميكرون«

يوم  المغربيـة،  االجتماعيـة  والحمايـة  الصحـة  وزارة  أعلنت 
المستجد  كورونا  لفيـروس  الجديـد  المتحور  حاالت  أن  الثالثاء، 
»أوميكرون«، الزالت في تكاثر مستمر خاصة مع تسجيل أول حالة 

وفاة بالمتحور الجديد.
الثالثة  الجرعة  تتلق  لم  مسنة  بسيدة  الوفاة  حالة  وتتعلق 
المعززة. كما عرفت هذه الهيمنة التدريجية لمتحور »أوميكرون« 

دخول سبع حاالت مؤكدة ألقسام اإلنعاش والعناية المركزة.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة 
الصحة والحماية االجتماعية، معاذ المرابط، في تقديمه لحصيلة 
الفترة  للجائحة خالل  الوبائية  بالحالة  الخاصة  الشهرية  النصف 
الممتدة من 20 ديسمبر 2021 إلى 3 يناير الجاري، إن المغرب 
االنتشار  من  الثالثة  الموجة  في  أسابيع  ثالثة  منذ  دخل  قد 
الجماعي الواسع للفيروس، موضحا أن المعطيات تظهر أن هذه 
بلغت  إذ  الحاالت،  عدد  في  كبير  أسبوعي  بتغير  تتميز  الموجة 
نسبة التغير في األسبوع األول 50 بالمائة، ثم 150 بالمائة في 
بالمائة   222,5 إلى  األخير  األسبوع  في  لترتفع  الثاني،  األسبوع 

بتسجيل 10658 حالة.
كذلك، مستوى  يؤكدهـا  الحاالت  تسجيـل  في  السرعة  هذه 
األسبوع  في  انتقلـت  التي  اإليجابيـة،  لنسبة  األسبوعي  التطور 
األول من 1,6 بالمائة، لترتفع بشكل كبيــر في األسبــوع األخير 

إلى 10,2 بالمائة.
وعلى مستوى مؤشر توالد الحاالت، تظهر المعطيات ارتفاعا 

متسارعا لعدد الحاالت، إذ بلغ إلى حدود يوم األحد 1,39.
األسبوعي  التطــور  مستــوى  وعلى  المؤشــرات،  باقي  وفي 
والعناية  اإلنعاش  أقسام  على  الوافدة  الجديدة  الحاالت  لمعدل 

المركزة، فقد بدأت بدورها باالرتفاع منتقلة من 42 حالة جديدة 
في األسبوع األول الى 152 حالة وافدة في األسبوع األخير.

يضيف  قليال،  زال  ما  العدد  أن  فرغم  الوفيات،  مؤشر  أما 
13 حالة  باالرتفاع من  بدأ  العدد  أن  المالحظ  أن  إال  المسؤول، 
وفاة في األسبوع األول من االنتشار الجماعي للفيروس الى 27 

حالة في األسبوع األخير.
الملقحين  نسبة  بلغت  للتلقيح،  الوطنية  الحملة  جديد  وفي 
الملحقين  نسبة  بلغت  حين  في  بالمائة،   67,3 األولى  بالجرعة 
بالجرعة  الملقحين  نسبة  ووصلت  بالمائة.   63 الثانية  بالجرعة 
الثالثة المعززة 8,5 بالمائة، بمعدل استمرارية الجرعة الثالثة في 

حدود 20 بالمائة.
ooooo

فرقة محاربة العصابات توقف ثالثة تجار 
للمخدرات القوية

 

الوالئية  للمصلحة  التابعة  العصابات  محاربة  فرق  تمكنت 
توقيف  من  األربعاء  مساء  طنجة  أمن  لوالية  القضائية  للشرطة 
تتعلق  قضية  في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلك  أشخاص،  ثالثة 

بالحيازة واالتجار في المخدرات القوية من نوع كوكايين.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليتين منفصلتين، إذ 
تم توقيف األولين على متن سيارة نفعية بحي بوخالف، فيما جرى 

توقيف اآلخر بحي طنجة البالية.
هذه  في  المنجزة  والحجز  التفتيش  عملية  أسفرت  وقد  هذا 
مخدر  من  لفافة   22 مجموعه  ما  وحجز  ضبط  عن  القضايا 
الكوكايين معدة للترويج، لدى الموقوفين، فضال عن حجز مبلغ 

مالي وسالح أبيض وهواتف نقالة لفائدة البحث.
تدابير  تحت  الثالث  فيهم  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  فيما 
النيابة  البحث الذي يجري تحت إشراف  النظرية لفائدة  الحراسة 
العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة األفعال اإلجرامية المنسوبة 

إليهم وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضايا.

ooooo

استفادة عدد موظفي الشرطة من الترقية 
خالل سنة 2021

موظفات  عدد  أن  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت 
السنة  برسم  الترقية  من  استفادوا  الذين  الشرطة  وموظفي 
المالية 2021، بلغ مجموعهم 8151 مستفيدا، من بينهم 774 

من العنصر النسوي.
فإن مداوالت  الوطني،  العامة لألمن  للمديرية  وحسب بالغ 
لجان الترقي أسفرت عن استفادة 8151 موظفة وموظفا يتوزعون 
مستفيدا،   6130 مجموعه  بما  الرسمي،  الزي  شرطة  بين  ما 
مئوية  بنسبة  وذلك  مستفيدا،   2021 بـ  المدني  الزي  وشرطة 
الترشح  43,07 بالمائة من إجمالي المسجلين في قوائم  بلغت 
للترقية، والتي حققت ارتفاعا مقارنة مع نتائج الترقية برسم سنة 
 42,20 للمستفيدين  المئوية  النسبة  فيها  بلغت  والتي   ،2020

بالمائة.

تولي  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أن  البالغ،  وأضاف 
المصنفين  والموظفين  للموظفات  خاصة  وعناية  بالغا  اهتماما 
في الدرجات المتوسطة والصغيرة، إذ ناهز عدد المستفيدين من 
مقدم  )من  الرسمي  الزي  في  الدرجات  في صفوف هذه  الترقية 
شرطة حتى ضابط أمن ممتاز( 5911 مستفيدا، بينما ناهز عدد 
درجة  من  المدني  الزي  شرطة  في  الترقية  من  المستفيدين 

مفتش ممتاز حتى عميد شرطة، ما مجموعه 1618 مستفيدا.
أشغالها  في  اعتمدت  الترقي  لجان  أن  ذاته  المصدر  وسجل 
الموظفــات  مردودية  لتقييم  مندمـج  ميثــاق  على  ومداوالتهـا 
دقيقة  معايير  وفق  وذلك  السنــوي،  وتنقيطهم  والموظفين 
تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية، واالستحقاق، والمردودية في 
الوظيفة المزاولة، واألقدمية في الدرجة، وكذا المسار والسلوك 

المهني للمرشحة والمرشح.
وخلص البالغ إلى أن المديرية العامة لألمن الوطني تراهن 
آليات  طليعة  في  توجد  لكونها  باالختيار،  الترقية  على  كثيرا 
التي  اإلدارية  الحوافز  أهم  من  واحدة  وتعتبر  الوظيفي،  االرتقاء 
التضحية  من  مزيد  بذل  على  والموظفين  الموظفات  تشجع 
في  المتمثلة  النبيلة،  مهامهم  مزاولة  خالل  الذات  ونكران 
صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سالمة ممتلكاتهم، 

وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.
ooooo

والية الجهة تنظم برنامجا أسبوعيا
لتحفيز الحركة السياحية واالقتصادية 

بالمدينة العتيقة

السياحية  للحركة  وتحفيزا  لمدينة«  ف  »مساريا  شعار  تحت 
وحرفييها،  لتجارها  ودعما  العتيقــة  بالمدينــة  واالقتصاديــة 
الشمال  أقاليم  وتنمية  إنعاش  وكالـة  من  كل  مع  وبشراكــة 
وشركة تسيير ميناء طنجة المدينة والمديرية الجهوية للسياحة 
والمديرية الجهوية للثقافة وكذا جمعية المرشدين السياحيين 
والية  تنظم  السياحية،  القيم  الفاعلة ضمن سلسلة  والجمعيات 
أسبوعيا  برنامجا  المدينة  ومجلس  الحسيمة  تطوان  طنجة 
بها  افتتاحية سيقوم  بجولة  تستهله  الثقافية،  السياحة  لجوالت 
وفد هام من المقاولين والصناعيين بمدينة البوغاز، ابتداء من 
الساعة  غاية  إلى  اليوم  هذا  من  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 

الثالثة بعد الزوال.
لزيارة  سياحية  جوالت  من  المبادرة،  هذه  برنامج  ويتكون 
زيارة  أيضا  تشمل  كما  والدينية،  الثقافية  الفضاءات  مختلف 
ورشات الحرف التقليدية والساحات العمومية الرئيسية بالمدينة 

العتيقة لعروس الشمال.
المعمارية  بالكنـوز  التعريـف  إلى  الجـوالت  هـذه  وتهـدف 
والعمرانية للمدينة العتيقة وإظهار ما تزخر به من مطاعم الطبخ 
المغربي األصيل ومتاجر الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية 

حسب المسار السياحي المرفق. 
وستنطلق هذه الجولة عبر مختلف مداخل المدينة، من باب 
المرسى  وباب  ميريكان  دروج  وباب  الصياغين  ومدخل  القصبة 

وباب الدباغ، ثم باب البحرية وبرج دار البارود ومدخل بوقنادل.

محليــة ووطـنيــة�أخبــــــــــــــــــــار
رميساء بن راشد
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ميدلت المحطة الثالثة في مرحلة الطفولة بعد البيضاء والحاجب :
الطفولـة     مرتـع  فيه  سأغادر  يوم  سيأتي  أنه  قط  بالي  على  يخطــر  لم 
الخريطة  في  وموقعها  إسمها  سوى  أعـرف  ال  مدينـة  إلى  الحاجب  بمدينة 
مطير  بني  أحضـان  بين  الكريم  العيش  من  سنوات  ست  الجغرافية،فبعد 
بالقشلة  الوالد  السيد  التحــق  حيث  ميدلت  مديية  إلى  وأسرتـــي  انتقلت 
الدراسية،إثر  العطلة  نهاية  في  آنذاك  ..وكنت  العسكرية  مهامه  لمواصلة 
حصولي على الشهادة اإلبتدائية ،مما خول لي التسجيل في قسم المالحظة 
بمؤسسة العياشي التعليمية »اإلعدادية /الثانوية« ذات الهندسة المعمارية 
األوربية ،المتضمنة ألقسام عصرية، التنقصها تدفئة والتهوية، وقاعة ألعاب 
المدرسين  بالمدن األجنبية وجل  الرياضة  راقية في مستوى قاعات  رياضية 
للغة الثانية بهذه المؤسسة ـ التي شيدتها القوة االستعمارية ـ من جنسية 

فرنسية.
وبقسم المالحظة الحظت ذاك النظام الصارم الذي كانت تفرضه إدارة 
سلوكهم،  مراقبة  وعشية،  صبــاح  كل  التالميذ،  على  التعليمية  المؤسسة 
بنظافـة  ـ  العـــام  والحــارس  المعيــديـن  بلسان  ـ  إياهم  ناهية/زاجرة/آمرة 
األجسام وانسجام الهندام والوقوف في الصفوف بانتظام قبل ولوج األقسام 

وإيالء الدروس بالغ العناية واالهتمام.
وكان أغلب التالميذ  ممن يتابعون معي الدراسة في قسم المالحظة من 
أبناء عمال مناجم الرصاص  المتواجدة بكل من قريتي »أحولي« و »ميبالدن« 
مع  ويتعاملون  بطالقة  الفرنسية  يتكلمون  الدراسة..  في  متفوقين  وكانوا 

غيرهم بلباقة.. ولهم دراية بأنواع المعادن واألحجار البلورية البراقة.
وبحكم احتكاكي بثلة من أوالئك التالميذ النجباء تعرفت على ما تزخر به 

مدينة ميدلت وضواحيها من معادن شبه نفيسة وقصور تاريخية منيفة ك:

»قصر إخرمجيون« و »قصر عثمان ؤموسى« و »قصر تشاويت«  و »قصر 
األسبوع  طيلة  سوق  به  يقام  كان  أنه  مصادرتاريخية  تؤكد  الذي  بوزمَال« 
كانوا  الذين  لليهود  بالنسبة  وعبادة  راحة  يوم  وهو  السبت،  يوم  باستثناء 
يحركون ناعورة التجارة ويمتهنون الحرف اليدوية ،كصياغة الحلي والخياطة 
والنجارة والحدادة وعدد من الحرف الوضيعة التي يعرض المغاربة المسلمون 
لليهود  حي  يتواجد  العياشي   ثانوية  من  حجر  مرمى  وعلى  مزاولتها.  عن 
المغاربة كان اليقطنه ـ آنذاك ـ سوى عدد قليل من الشيوخ والعجزة الذين 
رفضوا الجالء عن مسقط رؤوسهم بمدينة ارتبطوا بأرضها ارتباطا وثيقا وما 
فضلوا عنها من أرض اهلل بديال.. وكان يروق لي، بين الفينة واألخرى، المرور 
بذلك الحي بدافع الفضول متتبعا حركات يهوديات مسنات يتجاذبن أطراف 
الحديث فيما بينهن وهن ينعشن عظامهن بأشعة الشمس جلوسا بعتبات 
بيوتهن التي تفوح منها روائح مطبوخات متوبلة تفتح الشهية..وكان بعض 
استشطن  وقد  جمعهن  فينفــض  بالحجارة  يرشقونهن  المشاغبين  األوالد 
غضبا وهن يلقين حميما من الســب والشتم على األوالد المعتدين العديمي 
التربية ناعتات إياهم ب »أوالد الزنا«، وفي بعض األحيان يتدخل عابر سبيل 
لتهدئة روعهن تزكية لوشائج التسامح والتقارب التي تربط بين المسلمين  

وأهل الكتاب من يهود ونصارى.
إليها  الفرنسييـن  المهتمين أن إسم المدينة قبـل دخـول  ويرى بعض 
سنة 1917 كان هو »أظاظ« وأن هذا اإلسم مستنبط من وادي »أوطاط« 
أن  اآلخر  البعض  يرى  بينما  األصليون،  السكـان  ضفافه  على  استقر  الذي 
السكان األصليين كان يشار إليهم بالبنان )أظاظ( باألمازيغية وسموا »أيت 
أظاظ«/أهل األصبع.. ويرى أحد الباحثين أن أصل ميدلت مشتق من »إمي 
ندلت« وهوإسم بركان على مقربة من الهضبة التي شيدت فوقها المدينة 
في عهد الحماية الستنزاف ما تزخر به المناطق المجاورة من معادن مدرة 

للثروة كالرصاص والنحاس والزنك واألحجار المعدنية الشبه نفيسة.
موقعا  وأشجاراألرز،  التفاح  بأشجار  المشهورة  ميدلت  مدينة  وتحتضن 
الذي  العياشي  جبل  سفح  على  بانورامية  إطاللة  للزائر  يتيح  متميزا  سياحيا 
ساهم ،منذ أمد بعيد، في شهرة المدينة، خاصة لدى عشاق جوالت المشي 

والسياحة الرياضية والجبلية.
كما تزخر المنطقة بمواقع أخرى جذابة ذات جمالية طبيعية خالبة، كآيت 
بن عزو، وبرطاط، وعين زريويال، وغيرها من المواقع األطلسية الغنية بجمال 
الطبيعة ،المتميزة ساكنتها بطيبوبتها وعفويتها وحفاوة استقبالها للغريب 

والقريب.   

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�س74 )تتمة ص1( 
الروايـات  المتوارثة،  من  العديد  وحسب 
التي كانت في  األمازيغــي  التقويم  فإن بداية 
ترتبــط بمرجعية  الميالد، ال  950  قبل  العام 
بالنسبة  الحال  هي  كما  دينية  أو  عقـــائدية 
اليهودية  خاصة  سبقتــه،  التي  للتقويمـــات 
والمسيحية واإلسالمية،  بل بحــدث  سياســـي 
على  األمازيغ  شعب  انتصار  يسجّل  تاريخي، 
فراعنة مصر وارتقاء  القائد األمازيغي »شيشنق« 
رمسيس  عرش  الميالد(  قبل    929 ـ   950(
الثالث، ليعطي بذلك انطالقة األسرة  األمازيغية 
الفرعونية  الثانية والعشرين  في سلسلة األسر 

الفرعونية التي حكمت مصر.  
وحسب األسطورة األمازيغية، فإن  انتصار 
الذي  مصر  فراعنة  على  أفريقيا   شمال  أمازيغ 
األمازيغ  اختاره  الميالد،  950  قبل  العام  حدث 
تقويمهم  ولتدوين  لتاريخهم  بداية  ليكون 
السنوي الذي ال يختلف كثيرا عن تقويم جوليــان 

الروماني.  
انتصار  إذا  من  تنطلق  األمازيغية  السنة 
أو »شـاشانـــق«  األمازيغـي »شيشنق«  القائد 
عــرش  واعتالء  »شوشنق«،   أو  شيشـــاق«  أو 
فراعنــة مصر  بعد ومــوت آخر فراعنة األسرة 
الفرعون  تزوج  الذي  الثاني«  »بسوسنس   ،21

األمازيغي ابنته. 
شيشنق )929-950 ق م( هو ابن نمرود، 
بن  نبنشي،   بن  ياتوت،  بن  شيشنق،   بن 
ماواسانا ، بن بويوواوا  وهو الجد األكبر ينتسب 
إلى قبيلة المشواش الليبية وكان مقيما بصحراء 
ليبيا ،  ويعتبر مؤسس العائلة الثانية والعشرين 
التي حكمت مصر زهاء قرنين من الزمن )950 - 
730(. وجاء ذكر شيشنق الفرعون األمازيغي في 
كتب اإلغريق باسم الملك سوساكوس. كما أن 
التوراة جاء على ذكره كملك قوي رفع من شأن 
مصر وسيطر على العديد من البلدان المجاورة 
ومنها فلسطين »التي أغار عليها  واستولى على 
كنوز المعابد«، اليهودية بالقدس  وكنوز بيت 
الرب يهودا وأيضا على خزائن سليمان الذهبية. 

كما تروي صحف اليهود. 
وحتى يدعم نفوذة الروحي كملك وكابن 
عهده   وولي  ولده  زوج  والده،  األكبر  للكاهن 
الذي  الراحل  الفرعون  بنــت   »أوسركون« من 
خلفه على عرش مصر كما زوج ابنه الثاني من 
إحدى بنات الكاهن األكبر »بينوزم الثاني« كبير 
األمازيغ  قبائل  كانت  الذي  أمون  اإلله  كهنة 

المصرية تدين به. 
اهتم  الملك شيشنق بتعمير األرض فشيد 
القصور و أقام هيكله الشهير في مدينة القدس، 
المجاورة  الممالك  حرص على مصاهرة ملوك 
فتزوج من ابنة الفرعون وملكة سبأ في اليمن، 
مع  تحالف  أن  بعد  سليمان   امبراطورية  وغزا 
يربعام عدو سليمان وقد انضم إليه »رحبعام« 

ابن سليمان  واتخذ من »بوبيستيس« عاصمة 
بأرض  العبرانيين  لدى  تعرف  وكانت  لملكه، 
»جوشن«،  وحقق لشعب مصر السالم واالزدهار 
االقتصادي ، توافد عليه أمراء الفنيقيين يقدمون 

له الهدايا ويضعون القرابين  في معابد مصر. 
المصرية   الكرنك  مدينة  في  العثور  وتم 
وابنه   هو  فيها   يظهر  لوحة   من  جزء  على 
وهما  طيبة  في  الكهنة«   »كبير  »أوبوت« 
إلى اإلله آمون، في  النبيذ في خشوع  يقدمان 
مدينة هيرونوبوليس التي تحتل موقعا هاما في 

الطريق الى السويس.  
االحتفال بالسنة األمازيغية 

بالمغرب 
يعتبر االحتفال بالسنة األمازيغية بالمغرب، 
وبالعالـــم األمازيغـــي  حدثا  اجتماعيا يحمل  
دالالت رمزية  ، ثقافية وحضارية وتاريخية،  على 
والفني،  كما  والثقافي  االجتماعي  المستوى 
خاصة  طقوس  بممارسة  االحتفال  هذا  يتميز 
ترسخت في الثقافة األمازيغية  التي تعتبر رافدا 
والثقافة  المغربية  الهوية  روافد  من  أساسيا 

المغربية   والثروة الوطنية.   
األمازيغية  السنة  االحتفال برأس  ويتمثل 
الطقوس  التقليدية وإقامة  الوجبات  إعداد  في 
االحتفالية وفق عادات وتقاليد ورثها الخلف عن 
السلف وتتنوع بتنوع المناطق المغربية إال أن 
االجتماعي  الطابع  غلبة  هو  المشترك  القاسم 
لالحتفال، بحيث تشكل مناسبة االحتفال بالسنة 
أفراد  فيها  يجتمع  فرصة  الجديدة  األمازيغية 

األسر لمد جسور التواصل وصلة الرحم. 
يطلق األمازيغ على الشهر األول من سنتهم 
اسم »ينير« وتعني الشهر األول كما يطلق على 
هذا الشهر اسم »تاكورت أوسوكــاس« ويعنــي 
باب الســنــة  وكذلك »نــض ؤ فرعون« وتعني 

ليلة فرعون .

بالســـنـــة  المغــــاربــة  واحــتــــفـــال 
باألرض،  تشبثهـــم  عن  تعبــيـــر  الفالحيــة، 
الطــــقـوس  في  ذلك  ويتجلـــى  وخيراتهــا، 
بالمناسبــة  يتـم  حيث  باالحتفال،  المرتبطــة 
إعداد العديد من المأكوالت، والوجبات التقليدية 
باختالف  تختلف  والتي  عليهــــا،  المتعارف 
المناطق وبأنواع المحصوالت المنتجة بها من 
»ِإمْنِْسي«  اعداد  ويتم  وغيرها،  وخضر  حبوب 
أي العشـــاء احتفاًء بالسنة األمازيغية، كما أن 
الطعـــام الذي يقدم، يجب أن يشكل رمزا لغنى 

وخصوبة ووفرة المحصول. 
باحث  أسمهــري،  المحفـــوظ  وحســــب 
بالمعهد  والبيئية  التاريخية  الدراسات  بمركز 
الملكي للثقافة األمازيغية فإن دالالت االحتفال 
بالسنة األمازيغية تتمثل في التشبث بالتقويم 
العصور،  أقدم  إلى  تعود جذوره  الذي  الفالحي 
هذا التقويم الذي  يختزل معطيات عن الدورة 
الفالحية وعن الطقوس والمعتقدات  المتصلة 
بالمنتوج الفالحي الذي كان، وما يزال، الضامن 

لحياة اإلنسان على األرض.  
وعراقتها،  المناسبة  هذه  أهمية  ولتأكيد 
أدرجت منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة 
قائمة  األمازيغية  في  السنة  رأس  احتفاالت 
التراث العالمي الالمادي باعتبارها تقليدا تاريخيا 
عريقا تمارسه مجموعة بشرية وتتداوله األجيال، 
وذلك إلى جانب أبجدية تيفيناغ باعتبارها تراثا 
إنسانيا الماديا، وكذا الطبق األمازيغي األصيل 
“الكسكس” الذي تم تصنيفه في قائمة التراث 

الثقاقي الالمادي. 
 : األمازيغ  إخوتنا  لجميع  نقـول  وختامـا، 
عيدكم وعيدنا جميعا مبارك سعيد، وكل عام 
بثقافاته  والمعتز  بوحدته  المتشبث  والمغرب، 
وأمنه  الضامن  لوحدته  المتعددة،  وبعرشــه 

واستقراره، بألف ألف خير!.. 
ع. كنوني 

الحتفالت بال�شنة الأمازيغية 
اجلديدة 2972 

CNSS ي�شع مكاتب للقرب لتي�شري اإيداع ملفات 
التعوي�س عن املر�س

المفعلة والمنزلة لسياسة تعميــم  في سيــاق سلسلــة من اإلنجازات 
التغطـــيـــة الصحيـــة بالمــغــرب، أعلــن الصنـــدوق الوطني للضمـــان 
التعويــض  ملفــات  إيـــداع  المؤمنين  بإمكان  أصبـــح  أنـــه  االجتماعــي، 
الخاصة بالتأميــن اإلجــبـــاري عن المرض، لدى مكاتب القرب المعتمدة، 
والتي تحمل شعار: »مكتب معتمد  الوطني  التراب  أنحاء  المنتشرة في كل 

.»AMO لوضع ملفات التعويض عن المرض
وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب الخدمة إلى كافة المؤمنين، من العمال 
األجراء وغير األجراء، حيث يمكنهم تتبع مراحل معالجة ملفاتهم من خالل 
بوابة الموقع أو تطبيقه على الهاتف الذكي أو عبر التواصل بمراكز االتصال.

وتأتي هذه الخدمة في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي وعدة أطراف: الشعبي كاش، بريد كاش، كاش بلوس 

وتسهيالت.
بمناطق  متواجدا  معتمدا  مكتبا  إثني عشر  على  مدينة طنجة  وتتوفر   
طريــق  أحمار،  مدشر  ديبان،  بن  الرهراه،  العوامة،  مغوغة،  مكادة،  بني 
القطار، شارع فاس، شارع محمد بن عبد  البوخاري، محطة  الرهراه، سيدي 
اهلل وشارع ولي العهد، ومن أجل اإلطالع على تفاصيل هذه العناوين يوفر 

موقع الضمان االجتماعي، معلومات وافية.

قصر  أخرمجيون

ثانوية العياشي
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موؤ�ش�شة »مغرب الرتاث« تناق�س م�شاريعها 
امل�شتقبلـيــة...

نتابع في هذا الموضوع ماسبق التأكيد عليه من مالحظات وانتقادات 
العمومية وماراكمته من أخطاء وانزالقات تشوبها مساوئ  تخص اإلدارات 
ونقائص كثيرة واختالالت التنقضي عجائبها..! وقد تحدثنا بغير قليل من 
داخل  الوضع  معها  يستقيم  ال  وعوائق  إشكاالت  مجموعة  عن  التفصيل 
اإلداري  العمل  على  يطغى  الذي  التدبير  ســوء  بسبب  العمومـي  المرفق 

بمؤسسات الدولة والجماعات الترابية..
خطب  تضمنتها  التي  الصارمة  الملكية  التوجيهات  الى  وبالرجوع 
مكمن  على  االصبع  تضع  جريئة  خطب  وهي  األخيرة  السنوات  في  جاللته 
الداء، يتحدث فيها جاللته عن تباطؤ اإلدارة وتقاعسها وسوء تدبيرها وعدم 
المواطن  تهم  خدمات  من  به  القيام  ينبغي  فيما  مرتفقيها  مع  تجاوبها 
المغربي، بكيفية مباشرة، الذي يشتكي من سوء العنايــة وعـــدم التجاوب 
مع طلباته وإنجاز خدماته على الوجه األكمل بسبب سلوك إداري ظل حبيس 
والمتطلبات  المرحلة  مقتضيات  التساير  ومتجاوزة  عتيقة  نمطية  صور 
التي يستوجبها تطور العصر تدبيرا وفعالية ونجاعة بما يعزز التواصل مع 
المواطنين دون اإلشارة إلى ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية تسيء 
الرافضين  المرتفقين  بانتظارات  ذلك  العمومي وعالقة  المرفق  إلى صورة 

للسلوك اإلداري العقيم.
نعود قليال إلى الوراء وتحديدا إلى 14 أكتوبر من سنة 2016 بمناسبة 
افتتاح جاللة الملك للدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية 
 : يلي  ما  السامي  خطابه  في  جاللته  يقول  للبرلمان،  العاشرة  التشريعية 
بالضعف  تتعلق  نقائص  عدة  من  تعاني  العمومية  واإلدارات  المرافق  »إن 
تعاني  أنها  كما  للمواطنين،  تقدمها  التي  الخدمات  جودة  وفي  األداء  في 
من  العديد  لدى  المسؤولية  روح  وغياب  الكفاءة  قلة  ومن  التضخم  من 
من  انطالقا  مايفيد  وهو  الملكي،  الخطاب  منطوق  انتهى  الموظفين« 
إشارات جاللة الملك وتوجيهاته السديدة إلى أن اإلدارة المغربية في حاجة 
إلى إصالح شامل يأخذ بعين االعتبار مشاكل وقضايا وهموم المواطن عبر 
السلوك  بقيم  االلتزام  إطار  في  حقوقه  ويضمن  حاجياته  يلبي  جيد  تدبير 
اإليجابي والحكامة الناجعة والفعالة لوضع حد لكل أشكال العبث والتقاعس 
والتباطؤ في خدمة مصالح المواطنين وبما يعيد االعتبار للصورة والمكانة 
إشارات  إذن  هي  ومصداقيتها!!  اإلدارة  استمرارية  تضمن  التي  الحقيقية 
اللثام  ملكية قوية ومبادئ توجيهية صارمة في أقوى خطاب ملكي يميط 
لموظفي  الموكولة  المهام  أداء  في  والتقصير  واالرتباك  الخلل  أوجه  عن 
المطلوب  التدبير  واختلت موازينها في  الكالم  لغة  أن تعطلت  بعد  الدولة 
وعدم  والزبونية  التسيب  أن  لكم  أقــول  دعوني  العام،  للشــأن  واألمثل  
االلتزام بضوابط القانون واختالس أموال الدولة بدون موجب حق باعتماد 
العامة  المصلحة  ألغراض  مخصصة  ميزانيات  على  والسطو  ملتوية  طرق 
واعتماد أسلوب الصفقات المشبوهة والزبونية والمحسوبية على شاكلة »أنا 
وخويا وامراتي« وتهميش الكفاءات والتعيينات المنافية للضوابط القانونية 
ومراكمة األموال وانعدام الضمير والوازع األخالقي!؟ ممارسات مشينة تنم 
عن سوء التدبير وفساد الجهاز اإلداري عموديا وأفقيا، وكلها سلوكات غير 
منضبطة تمس بصورة وأخالقيات اإلدارة وتؤشر بشكل واضح على اإلخالل 
المرفق  داخل  األزمة  تعميق  من  وتزيد  والمهنية  القانونية  بالضوابط 
بالمسوؤلية..  واالستهتار  المواطنة  روح  غياب  البارز  عنوانها  العمومي، 
فراغ بل هي طينة  أنطلق من  أو عمر وال  بزيد  نكاية  الوهم  أسوق هنا  ال 
من مسؤولي اإلدارات شاءت األقدار في ما مضى من السنين  أن تجمعني 
ببعضهم وهي نماذج أربأ بنفسي عن سرد مساوئها وسيئاتها وسوء نواياها 
دعك من جشعها الالمحدود.. وأكدنا غير مامرة عن قلقنا وعدم رضانا بشأن 
سلوكات النجد لها أثرا في قاموس تفسير القيم اإلنسانية المتعارف عليها.

ومن العبث تفسير سلوكات وتصرفات من الترقى سلوكاتهم إلى المستوى 
الالئق والمشرف.. من المسوؤل إذن عن كل هذه الممارسات والسلوكات 
التي ال صلة لها بما هو أخالقي داخل قطاعات حكومية مسؤولة؟! ما هو 
من  الخلل؟!  جوانب  وتقويم  الوضعية  لتصحيح  به  القيام  المطلوب  الدور 
الظواهر  الضوء على مجموعة من  الملكي سلط  الخطاب  أن  القول  مفيد  
مسوؤلي  من  عينة  لدى  سلوكية  بجوانب  المتصلة  السلبية  والممارسات 
الموظفين  أشبـــاه  فلكهــم من بعض  في  يدور  ومن  العموميــة  اإلدارت 
المتملقين ومنعدمي الضمير.. واألمر هنا يستدعي الكثير من التأمل لكون 
الحالة التي أتحدث عنها قيل وكتب عنها الكثير ودار بشأنها سجال ونقاش 
وانتقادات واسعة!؟ وماورد من إشارات بالغة الداللة وتوجيهات صارمة في 
للتوجهات  اللهجة  شديدة  نقدية  قراءة  بحق  نعتبرها  الملك  جاللة  خطب 
والتصورات والمساطر المعقدة والسلوك وأسلوب العمل غير اإليجابي في 

تدبير مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين.

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

تخليق الإدارة العمومية 
وربط امل�شوؤولية باملحا�شبة 

�شرورة ملحة لإ�شالح هيكلي 
�شامل!

الوزاني،  اليمالحي  محمد  سيدي  الدكتور  استعرض 
رئيس فرع مؤسسة »مغرب التراث« بمدينة طنجة، زيارة 
لمدينة  العمراني  العرب  عز  محمد  السيد  بها  قام  عمل 
مكتب  من  بدعوة   2021 دجنبر   27 و   26 يومي  طنجة 
الفرع المحلي لمؤسسة مغرب التراث، بغرض االستطالع 
عن كثب على حسن سير برنامج عمل خلية طنجة ومناقشة 

المشاريع واألنشطة المزمع إنجازها في المستقبل.
اللقاء تم بالنادي الثقافي لجمعية »رنشهاوسن«، حيث 
شارك في هذا االجتماع إلى جانب السيد الرئيس الدكتور 
المؤسسة،  فرع  رئيس  الوزاني،  اليمالحي  محمد  سيدي 
بجامعة  أستاذة  بالكالفا،  موراطوري  مركريطا  الدكتورة 
»طورينو«، عضوة بالمؤسسة ومختصة في التراث اإليطالي 
بنرحمون،  العربي  محمد  األستاذ  إلى  باإلضافة  بطنجة، 
رئيس سابق لهيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤالفرص 
»رنشهاوسن.«  جمعية  وشريك  عضوالمؤسسة  بطنجة، 

وقد تضمن جدول أعمال االجتماع ثالث نقط:
1ـ  تثمين مشاركة الوفد المنتدب، مغرب التراث، لحفل 
ونادي  التراث  مغرب  مؤسسة  بين  شراكة  مشروع  توقيع 

الذاكرة بالرباط، يوم السبت 18دجنبر 2021 .
بطنجة  التراث  مغرب  مؤسسة  أنشطة  اقتراحات  ـ   2

لسنة 2022 .
»مركريط  للدكتـــورة  الخاص  المتحــف  زيــارة  ـ   3

موراطوري بالكالفا«، الكائن بشارع إيطاليا.
إيجابي  بتثمين  األعضاء  قام  األولى،  النقطـة  بشأن 
لمؤسسة  المحلي  للفرع  الممثلين  العضوين  لمشاركة 
مغرب التراث بطنجة واعتبروا هذا االجتماع التواصلي قد 
التوجهات واألهداف لمجموعة عمل،  ساهم في استيعاب 
اللقاء  أثناء  نسجت  حيث  المغربي،  التراث  على  تشتغل 
أبعاد  ذات  ألعمال،   جديدة  آفاقا  وفتحت  مثمرة  عالقات 

تراثية مشتركة ترفع من مكانة التراث بالمغرب.
المشاركون  استطــاع  الثانيــة،  النقـطــة  وبشأن 
سوف  األعمال  من  عشرنوعا  إثنى  إبراز  طنجة،  باجتماع 
الموضوعاتية  االجتماعات  أثنــاء  باألولوية،  تحظى 

المتخصصة:
تنظيم  أجل  من  »رنشهاوسن«  فضاء  استعمال  ـ   1
أنشطة فنية وثقافية على مستوى واسع بتعاون مع جميع 
والممثلة  المغربية  المدن  بباقي  التراث  مندوبيات مغرب 

داخل المؤسسة.
الثقافي  التراث  قضايا  حول  محاضرات  تنظيم  ـ   2
الديبلوماسية  العاصمة  طنجــة  مرحلـــة  عن  الموروث 

وطنجة الدولية .
بعــد  عن  المحاضرات  في  طنجة  فرع  مشاركة  ـ   3

المنظمة من طرف مغرب التراث.
4ـ  تشجيع الشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي من 

أجل تطوير البحث حول التراث الجهوي.
مغرب  مؤسسة  مع  بتعاون  الفعلية  المساهمة  ـ   5
التراث، من أجل حل المشاكل المرتبطة بالتراث المنبثق 
التراث  بأوضـــاع  المتعلــق  خاصــة  طنجة،  مدينة  عن 

اإليطالي .
6 ـ النهوض بالشراكات مع المسؤولين المحليين من 

أجل تطوير ثقافة التشارك في أفق سنة 2022.
8 ـ تحضيرمشاريع ترميم القنصلية اإليطالية بطنجة، 

لها  المخول  الجهة  من  فضاء  اقتناء  الحال  اقتضى  إذا  أو 
قانونا التصرف في فضاء بناية »رنشهاوسن«.

8 ـ التفكير، بشراكة مع متحف »مركريطا«، في إحداث 
أنشطة فنية،  داخل فضائه الخاص.

التراث من  في  مكتبة متخصصة  إحداث  ـ مشروع   9
طرف مندوبية مؤسسة مغرب التراث طنجة.

10 ـ مشروع إحداث متحف أهل البيت بطنجة، بتعاون 
مع مؤسسة سيدي الحاج عبد السالم من أجل حماية التراث 

الثقافي والروحي.
11 ـ مشروع تنظيم أيام تراثية لمدينة فاس بطنجة، 

بعد حصول تحسن في الوضعية الوبائية.
ـ إحداث شراكات مع جمعيات لها نفس األهداف   12

وتشجيعها.
المرتبطة  الثالثة،  النقطــة  بشــأن  يتعلق  فيما  وأما 
في  المشاركون  قـام  فقــد  »مركريطا«  الخاص  بالمتحف 
بيت  داخل  إيطاليا  بشارع  وهوكائن  بزيارته  االجتماع 

الدكتورة »مركاريط موراطوري« وزوجها »بالكالفا«...
هذا المتحف الجميل،  متعــدد االختصاصــات،  مكــون 
من تحف متنوعة، مصدرها ما جمعتـــه عائلة »بالكالفا« 
قديما وحديثا.وبصريح العبارة، هومتحف يستحق التشجيع 
وجعله مثاال وقدوة للعائالت المغربية العريقة التي تمكنت 
من مراكمة، عبر تاريخ أسرها، تراث ثري، لكنه يظل عرضة 
للذبول في صناديق ودواليب. هكذا عبرت أسرة »بالكالفا« 
عن تقاسم  وجهة نظرها وحبها للتراث مع الشعب المغربي. 
وخالل هذا اللقــاء،  قـــام رئيس وأعضاء مؤسسة »مغرب 
التراث« التي تعـــد السيـدة »ماركريطا« إحدى أعضائها، 
بتوجيه الشكرللزوجين لكرمهما االستثنائي وتشجيعهما، 
الفضاء  هذا  جعل  أجل  من  شراكة  عقد  توقيع  أمل  على 

التراثي أكثر جاذبية.
عز  محمد  التراث  مغرب  رئيس  زيارة  تعد  ولإلشارة، 
العرب العمراني مثمرة وحاملة آلمال كبيرة، بفتحها آلفاق 
والدولية  الوطنية  بأبعاده  المشترك،  العمل  وإمكانيات 
إلى تعبئة وأفعال ملموسة من أجل تحقيق  والذي يحتاج 
أجل  من  أيضا  وكذلك  المشاريع من جهة  من  عدد  أكبر 
والجهويين  المحلييـن  والمسؤوليـن  الساكنة  تحسيـس 
يتقاسمون  الذين  الطبيعيين  الشركاء  وكذا  والوطنيين 

نفس االنشغاالت ونفس الطموحات، ذات األبعاد التراثية.
اجتماعات  عقد  برنامج   وضع  تقرر  فقد  وبالمناسبة، 
توجه  والمواكبة.كما  التتبع  إلى  يرمي   اآلجال،  أقرب  في 
»مغرب  مؤسسة  أعضــاء  لكافــة  بالشكر  الرئيس  السيد 
التراث«بطنجة على حسن االستقبال والعمل المنجز أو الذي 
سيتم إنجازه، مكلفا إياهم بتبليغ تحياته وسالمه الخالص 
للحضور  الظروف  تسعفهم  لم  الذين  األعضاء  باقي  إلى 
بسبب بعض اإلكراهـــات، فضال عن جائحـــة »كورونا«. 
وجديربالذكرأن التراث العائلي يعد بامتياز جزءا مهما من 
التراث الوطني، بل حتى الدولي. كما تعتبر هذه الزيارة من 

األعمال الحميدة التي يجب مباركتها.
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•  األستاذ محمد  الخراز

أربعة  إلى  أدت  السياسية  الحياة  في  للجيش  تدخالت  عدة  تأسيسها  منذ  تركيا  عرفت 
انقالبات عسكرية، وكانت لتلك االنقالبات عواقب وخيمة على البالد وأزهقت الكثير من األرواح، 

وال يمكن مقارنة أي منها باالنقالب الواقع في 15 يوليوز 2015.
لكن، االنقالب األخير لم يكن متوقعا رغم الخالف الذي كان قائما بين القيادات في الجيش 
التركي عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان غير الليبرالية، فكان هذا االنقالب مستبعدا من 

الجميع سواء في الداخل أو في الخارج، ومع ذلك يمكن إرجاعه لعدة أسباب. 
في سنة 2007 عارض الجيش بشدة تولي عبد اهلل غول، مؤسس حزب العدالة والتنمية 
الجيش  العتراض  اهتمام  أي  يعيرا  لم  والبرلمان  الحزب  لكن  البالد،  رئاسة  أردوغان  ورفيق 
بويوكانيت«  »ياشار  الجينرال  المسلحة  القوات  قائد  أن  غير  لتركيا؛  رئيسا  غول  وانتُخب 
والتنمية،  العدالة  حزب  في  فدخل  الحكومة،  مهام  تحديد  في  التدخل  محاوال  أخرى  مرة  عاد 
باسم  عُرفت  قضية  في  المستوى  عالي  جنائي  تحقيق  بإجراء  الحزب  بقيادة  الحكومة  فأمرت 
منظمة  عن  عبارة  هي  إرجينيكون  فإن  االتهام،  قائمة  وحسب   ،»Ergenekon »إيرجينيكون 
إرهابية تتألف من القوميين العلمانيين في الدولة داخل النظام السياسي، وهذا االتهام تمحور 
ومن  والتنمية،  العدالة  حزب  بحكومة  لإلطاحة  وتفجيرات  اغتياالت  تنفيذ  في   التحقيق  حول 
بين المتهمين في القائمة، قائد القوات المسلحة السابق الجينرال »إيلكير باشبوغ«، واستمرت 
التحقيقات في قضية  2010، حيث بدأت  إلى غاية سنة  السياسية إلحباط الخصوم  المناورات 
أخرى سميت »سليدج هامر«، أي قضية المطرقة »Skedgehammer«، وخالل التحقيقات تم 
اعتقال ما يزيد عن 300 مسؤول من الجيش بتهمة التخطيط لالنقالب العسكري ضد حكومة 
حزب العدالة والتنمية، لكن الغريب في األمر، اتضح بعد ذلك أن معظم األدلة كانت ملفقة وبرأ 

القضاء ساحة جميع المتهمين.
أتباع  أن  اتضح  بالذات،  الحقبة  هذه  وفي 
الجيش والمخابرات واألمن والقضاء  غولن من 
وغولن  والمحاكمة،  االتهامات  هذه  وراء  كانوا 
في  كبير  تأثير  لـه  بارز  إسالمي  دين  رجل  هو 
بالواليات  »بنسلفانيا«  واليـة  في  ويقيم  تركيا 
العدالـة  حزب  اعتمد  وقد  األمريكية،  المتحدة 
العلمانية  على  للقضاء  غولن  حركـة  والتنمية 
ذلك  وأدى  والجيـش،  الدولـة  على  المسيطــرة 
الصراع  بدأ  ذلك  وبعد  الجيـش  تهميش  إلى 
على السلطة بين الحزب وحركة غولن من أجل 
السيطرة على البالد، غير أن تغلغل الحركة في 
عمق الدولة التركية أصبح في نظر الحزب من 

الصعب تتبعه وإيقافه عند حده.
وعند تأزم الوضع بين حزب العدالة والتنمية 
البالد  الرئيس أردوغان تطهير  والحركة، تعهد 
إرهابيا  كيانا  اعتبرها  التي  الحركة  تغلغل  من 
وأطلق حملة اعتقاالت في صفوفها واعترف بأن 
الحل ليس سهال واألمر سيحتاج إلى وقت كاف 

الستئصال الداء، ويقصد بذلك الحركة، وبعد أن أحكم سيطرته على الوضع في ظل وجود قادة 
الجيش الكبار إلى جانبه اتضح أن من قام باالنقالب هم من أفراد الدرك والقوات الجوية، بدليل 

أن قطاعات رئيسية في الجيش أدانت محاولة االنقالب بشدة.
للقوات  العام  القائد  اعتقل  االنقالب  حاول  الذي  العسكري  المجلس  فإن  التقارير،  وحسب 
المسلحة واثنين من الجينراالت تابعين للقوات البحرية، وتم اإلفراج عن قائد القوات المسلحة، 

غير أن مكان وجود جينراالت البحرية ال يزال مجهوال.
ويالحظ من تقارير المراقبين أن هناك العديد من النظريات حول من يقف وراء المحاولة 
االنقالبية الفاشلة، فهناك نظرية تقول إن الرئيس أردوغان من يقف وراءها من أجل التعتيم 

لكسب المزيد من السلطة والهيمنة على األوضاع السياسية.
وتبنت الحركة الكردية نظريات أخرى، مفادها أن الكماليين الموجودين في الجيش وهم 
أتباع فتح اهلل غولن وقرروا  أتتاتورك خانوا  الحديثة مصطفى، كمال  تركيا  أتباع مؤسس  من 
اإلطاحة بهم من خالل تنفيذ االنقالب مع علم الكماليين أن االنقالب سيفشل وعندها سيتحرك 

أردوغان ضد أنصار غولن لتطهير الجيش والدولة منه.
العدالة  حكومة  أن  إلى  تشير  السياسيين  المسؤولين  أحد  تبناها  ثالثة  نظرية  وهناك 
والتنمية كانت تخطط العتقال أنصار حركة غولن في الجيش يوم 16 يوليوز، ولما أخبروا بهذه 
الخطة قرروا تنفيذ انقالب عسكري سريع يوم 15 يوليوز ففشل بسبب االرتباك الذي ظهر على 

االنقالبيين وانعدام التنظيم فيما بينهم.
ووجه أردوغان وحكومته اللوم إلى حركة غولن وحملوها مسؤولية تدبير محاولة االنقالب، 

القيام باالنقالب  العنف يبقى بعيدا عن  اعتبار أن استخدام  غير أن األمر يبدو غير مقنع، على 
ألنه ليس طريقة العمل النموذجي لدى حركة غولن، وقد ظهر ذلك بوضوح من خالل نظرية 
»إيرجينيكون« أو ما يسمى بالمطرقة وانهيار عملية السالم مع األكراد من خالل لقاءات أوسلو، 
لتعزيز  والحجج  األدلة  وتزييف  التهم  وتلفيق  كالتصنت  أخرى  وسائل  إلى  الحركة  لجأت  حيث 
موقفها، أضف إلى ذلك أن االنقالبيين أطلقوا على أنفسهم اسم »مجلس السالم في الوطن«، 
وهذا المصطلح مشتق من مقوالت أتاتورك الشهيرة التي كان يرددها : »السالم في الوطن.. 

السالم في العالم«.
إدراجها  أرادوا  ربما  االنقالب  أن مدبري  المحتمل  البيانات، فمن  إلى هذه  بالنظر  أنه  كما 
عمدا من أجل التلميح إلى أن المجلس العسكري ينتمي إلى الكماليين وليس إلى أنصار غولن، 
ومع ذلك اعتبرت حكومة حزب العدالة والتنمية أن المدعي العام العسكري يقف وراء المحاولة 

إلى جانب مجموعة من الضباط بتسريب أسمائهم إلى وسائل اإلعالم.
لكن، ما مصير االنقالبيين في تركيا بعد فشلهم؟

بتهمة  عسكريا  ضابطا   475 حق  في  الحياة  مدى  بالسجن  أحكاما  التركي  القضاء  أصدر 
التورط في االنقالب الفاشل، بينهم 26 جينراال يواجهون السجن بدال من اإلعدام.

المتهمة  غولن  منظمة  أعضاء  أنصار  التركية  السلطات  أعوام، الحقت  مدار خمسة  وعلى 
إثرها عشرات اآلالف من  اعتقل على  االنقالب وأطلقت حملة تطهيرية واسعة،  بالوقوف خلف 

المشتبه فيهم وال تزال أوامر االعتقاالت مستمرة إلى اآلن.
وخالل شهر يوليوز من السنة الماضية، أصدر ممثلو االدعاء العام في تركيا مذكرات باعتقال 
40 شخصا من بينهم عسكريين ومدنيين لصالتهم المشتبه بها في منظمات غولن، وأدانت 
4 آالف و154 مشتبه فيه، وأصدرت أحكام بالسجن مدى الحياة على أكثر  المحاكم حتى اآلن 
2500 حسب بيان وزارة العدل، من بينهم  من 
المتحدة  الواليات  في  المقيــم  غولن  اهلل  فتح 
األمريكيــة، وعادل أوكســوز أستــاذ الشريعــة، 
ورجل  االنقالبيين،  عمليات  قائد  أنقرا  اعتبرته 
األعمال كمال مطماز المتهم بمساعدة أوكسوز، 
مثل  تهما  المتهمين  ضد  اللوائــح  وتضمنـت 
في  والعنف  اإلكراه  واستخدام  الدستور  انتهاك 
التركية،  والحكومة  بالبرلمان  لإلطاحة  محاولة 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  اغتيـال  ومحاولــة 
أردوغان، والتسبب في قتل المواطنين ومحاولة 
االنقالب،  بعد  األخيرة  السنوات  وخالل  قتلهم. 
نفذت االستخبارات التركية عدة عمليات لمالحقة 
المشتبه فيهم لتورطهم في المحاولة االنقالبية 

والهاربين خارج تركيا.
وفي شهر أبريل من السنة الماضية، حسب 
االستخبـارات  أجهـزة  أن  اإلعالميـة،  المصادر 
التركية أعادت إلى تركيا اثنين من أنصار غولن 
الدفاع  وزير  وصرح  الخارج،  في  توقيفهما  بعد 
التركي أن معركة الحكومة ضد العناصر المتبقية من حركة غولن ستتواصل، وتم إبعاد 21 ألف 

و194 شخصا من القوات المسلحة بعد االنقالب العسكري الفاشل.
تلك هي انتصارات أردوغان السياسية، والتي يعود الجزء األكبر منها للتأييد الشعبي الذي 

يتمتع به بسبب انتصاره للقضايا اإلسالمية.
ففي إطار ما أشار إليه المراقبون أن بلدة »رزة« الواقعة على ساحة البحر األسود، وهي البلدة 
التي ينحدر منها الرئيس التركي تعد القلب النابض للقومية التركية، وفي نفس الوقت الجانب 
من  والتهميش  اإلهمال  من  المنطقة  هذه  سكان  عانى  فقد  تركيا،  من  والمتدين  المحافظ 
جانب النخبة العلمانية التي بنت الجمهورية التركية منذ نشأتها سنة 1923 حسب المفاهيم 
التي أتى بها مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك، وهي مفاهيم علمانية تتطلع إلى الغرب، وتتنكر 

للشرق اإلسالمي.
وكان مسلمو األناضول يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، إذ كان يطلق عليهم 
: »األتراك السود« مقارنة باألتراك البيض من الطبقة البرجوازية؛ ومنعت النخبة العلمانية نساء 
األتراك السود من ارتداء الحجاب في المؤسسات والدوائر الرسمية إلى أن جاء أردوغان المسلم 

المحافظ وألغى الحظر على ارتداء الحجاب في سنة 2013.
وهكذا كان ألصول أردوغان المنحدرة من بلدة »رزة« المتواضعة في تخوم البحر األسود 
وطفولته التي قضاها في منطقة قاسم باشا الفقيرة في اسطنبول أثر كبير في منحه قدرة على 
التواصل مع الشعب التركي ليصل إلى ذروة المجد والقمة كرئيس استطاع أن يهزم الخصوم 

واالنقالبيين ويروض الجيش والمؤسسات الدستورية ويحكم دون منازع.

ال�شجن مدى احلياة لقادة النقالب 
الع�شكري الفا�شل يف تركيا..

من كان وراء النقالب..؟!
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• سهيلة أضريف فسحةفسحة
مع بداية كل فصل شتاء في المغرب، يكثر 
على  بالخصوص  و”طنجاوة”  المغاربة  إقبال 
الشعبي  الطبق  هذا  “الببوش”،  الحلزون  تناول 
مألوف،  وغير  غريبا  للبعض  يبـدو  قـــد  الذي 
تجولت  فأينما  له،  نظير  ال  رواجا  يلقى  أنه  غير 
طابور  ويستوقفك  إال  الشمال،  عروس  بشوارع 

على  الحصول  في  دورهم  ينتظرون  المواطنين  من 
حصتهم من “الببوش والبلول”

على ناصية محج محمد السادس المعروف ب “الباليا”، 
يقف مصطفى كل يوم أمام عربته الستقبال زبائنه الذين 

يحجون يوميا قصد تناول “الزالفة د الببوش”.
مصطفى صاحب ال 50 سنـــة، يبدأ يومه بتحضيــر 
يستغرق  حيث  الصباح،  من  األولى  الساعات  في  الببوش 
طهوه ساعتين إلى ثالث ساعات واألهم أن يتم ذلك على 

نار هادئة.
“أبيــع كل كميــات   : لجريدة طنجـة  يقول مصطفى 
تناول  على  يزداد  اإلقبال  القدر،  يحتويهـا  التي  الببوش 
الببوش خالل هذه الفترة من العام، إنه دواء فعــال ضد 

نزالت البرد”.
كيف يتم إحضار الببوش؟:

تختلف طريقة طهي “الببوش” من منطقة إلى أخرى، غير أن هذا االختالف يمس بعض الزيادات 
فقط مع الحفاظ على ما هو متعارف عليه. وعليه تبدأ عملية التحضير أوال بغسل الببوش، إذ يتم 
وضعه حيا في إناء كبير لعدة دقائق، تحتوي هذه األواني على نخالة القمح سواء الطري أو الصلب، 
فأكل الحلزون لهذه المادة يجعله يستخرج كل ما في داخله من فضالت وتعتبر هذه الطريقة ناجعة 

عند المغاربة. 
بعد تنظيفه، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في طبخ الحلزون، فيتم وضع هذا األخير في الماء 
الساخن مع كمية من الملح وبهارات وأعشاب خاصة والتي تتضمن كال من “خدنجال، عرق سوس، 
ورقة سيدنا موسى، الخزامى، قعقال، بسيبيسة، الكوزة، الزعتر، فليو، والزنجبيل” ويترك ليغلي على 
النار لمدة ساعتين أو أكثر، بعد تحضيره يتم تناوله وشرب مرقه ساخنا. فهذه الوسيلة تعتبر سالح 

المغاربة للوقاية من نزالت البرد في فصل الشتاء.

طبق شعبي مفضل:
لم تخف حنان أشهر الزبونات عند مصطفى، حبها 
يوم  يمر  يكاد  فال  مصطفى”،  سي  “ببوش  ل  الشديد 
على حنان إال وتحتسي “زالفة د ببوش والمرق”، تقول: 
“في طريق عودتي من العمل عبر هذا الشارع، تَجذبني 
“سي  عربة  من  تفوح  التي  والمنسمات  األعشاب  رائحة 
مصطفى” وأجد نفسي أنتظر دوري أمام العربة، للحصول على 

الببوش مع المرق الساخن”.
وأضافت: “إلى جانب مذاقه اللذيذ، يحتوي حساء الحلزون 
على فوائد صحية كثيرة”، تؤكد حنان وتضيف: “إنه يحمي من 
تمنح  غذائية  فوائد  على  احتوائه  بسبب  الحادة،  البرد  نزالت 

للجسم طاقة ودفءا في ليالي البرد القارس”. 
أمام  طلبيته  بدوره  ينتظر  الذي  الحديث  محمد  يقاطع 
على  يساعد  “إنه  قائال  حنــان  بجانب  “سي مصطفـى”  عربة 
اإلنجاب وله مفعول سحري، فهو يساهم في الرفع من نسبة 

الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء”.
فوائد صحية عديدة:

شهدت تربية “الببوش” في اآلونة األخيرة ارتفاعا ال نظير 
له، لغرض الحصول على لحومه وبيعها. ففي دراسة حديثة، 
أن  الدراسة  أثبتت  حين  في  تبلغ 20.56٪،  الحلزون  لحم  في  البروتين  نسبة  أن  على  التأكيد  تم 

محتوى الحلزون من المعادن يصل إلى و 1.44 ٪.
ووفق الدراسة؛ فإن تناول الحلزون يساعد في تأمين المنغنيز الذي يلعب دورا مهما في بناء 
العظام ووظائف الجهاز العصبي الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك تضيف الدراسة أنه يوفر الزنك الذي 
يدخل في تكوين ما ينيف عن 50 إنزيما في جسم اإلنسان. وبسبب ذلك، يعتبر لحم الحلزون مناسبا 
للعديد من الحاالت الصحية، مثل السكري، وأمراض القلب واألوعية الدموية التي تشمل النوبات 

القلبية وارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية. 
باإلضافة إلى فوائده الغذائية والمادية، يعتبر الحلزون “الببوش” مورد رزق للكثير من العائالت، 
فهو إلى جانب استخدامه في الطبخ، له استخدامات تجميلية وطبية متعددة تعمد إليها كبرى مراكز 

وشركات التجميل في العالم.

ــن أن  ــظ ـــن ي هـــنـــاك م
الحيوانات “الزغبية” هي عبارة 
صغير  كسول  “هامستر”  عن 
شخصيات  مــن  شخصية  أو 
Alice in Wonder-  ررتون

land، لكنها في الواقــع عبارة 
بعض  في  غذائية  وجبة  عن 

الثقافات.
بينها  ومـــن  الــزغــبــيــات 
الفئران كانت من بين األطباق 
القديمة،  روما  لسكان  الشهية 

وقبل  تشوى  ذلك  بعـــد  ثم  بالمكسرات  حشوها  يتم  إذ 
تعتبـــر  وكانــت  والعسل  بالتوابل  تخليلها  يتم  تناولها 

كمقدمات للطعام.
من  أماكن  في  ووضعها  اصطيادها  يتم  الزغبيات 
فيها  تبقى  إذ  “الزغبية”  الخاص يطلق عليها اسم  الفخار 
طيلة موسم الشتاء بهدف تسمينها، بعد ذلك يتم تناولها 

حسب الطريقة المشار إليها آنفًا.
في  المعنية  السلطات  قررت  عدة،  العتبارات  ونظرًا 
روما استصدار أمر بحظر تناول هذه الزغبيات، لكن هذه 
التي  المجتمعات  بعض  عند  مستشرية  زالت  ال  العادة 
تسمح ثقافتها بتناول الفئران البرية، حيث يتم اصطيادها 
في  المناطق  لبعض  بالنسبة  الحال  هو  كما  وتناولها، 
خانة  في  تدخل  فهي  و”كرواتيا”،  “سلوفينيا”  دولتي 

األطباق الشهية لدى شعبيهما.
بالقرب من كمبوديا )التي تقع جنوب شرق قارة آسيا 
وتايلند،  الوس  الشمال  ومن  تايلند  الغرب  من  تحدها 
وتحيط بها فيتنام من الشرق والجنوب(، تُشوى عشرات 
الفئران المتبلة ببطء على الفحم وهي وجبة تلقى إقباال 

المحليين  السكان  من  كبيرا 
نظرا لِبَخِْس ثمنها.

الــيــوم وقــبــل عَــقــدٍ من 
العامالت،  إحدى  عملت  الزمن 
على فتح محــل لهــا على بعد 
عشرة كيلومترات من المدينة 
الفئران،  لبيع  فقط  خصصته 
كان  الــمــشــروع  بــدايــة  ففي 
كيلوغرامات  بضع  يبيع  المحل 
المحل  شهرة  وبعد  فقط  منه 
العمل  مُعامل  انتقل  المذكور، 
إلى ما يزيد عن عشرين كيلوغراما في اليوم أي ما يعادل 

ستين وحدة يوميا من هذه القوارض.
 60 مبيعاتها  تبلغ  قد  السنة،  رأس  احتفاالت  وخالل 
كيلوغراما في اليوم الواحد. تقول البائعة: “هذه الفئران 
جذور  على  تقتات  فهي  الدجاج...  من  أفضل  بصحة  هي 

عشبة اللوتس وحبوب األرز”.
خاصة،  تقنية  عبر  تتم  الــجــرذان  اصطياد  عملية 
فالصيادون يضعون فِخاخًا مصنوعة من قصب الخيزران 
في جميع أنحاء حقول األرز، يتم تفقد هذه الفخاخ عند حلول 
الظالم وفي صباح اليوم الموالي، يتم بيع المحصول على 
اللحم  من  النوع  هذا  في  باإلتجار  تشتهر  التي  المطاعم 

وخاصة التجار المحليين.
لكن في فترة حكم “الخمير الحُمر” بين سنوات 1975 
الجرذان،  عن  فضال  يأكلون  المواطنون  كان  و1979 
المنتشر  والجوع  للفقر  نظرا  أخرى،  وحشرات  الضفادع 
آنذاك في البالد و بقيت هذه الثقافة من الطعام منتشرة 
إلى يومنا هذا، اعتبارا لكونها في متناول الشرائح المعوزة 

والهشة من السكان.

امل�شاند الر�شمي للمغاربة

طبـق واأي طبـق

مثلما يعد الحلزون »الببوش« طبقا مفضال لدى المغاربة، فلن تتخيل 
السكان وتعد ضمن  التي يطهوها بعض  العالم  أغرب األكالت حول  أبدا 

األكالت المفضلة لديهم. من هذه األطعمة :
مخ القرود : 

إفريقيا، حيث  الجنوبية وبعض األماكن في  يتم تناوله في الصين وآسيا 
يؤكل مباشرة، بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة.

عناكب مقلية : 
أثناء فترة المجاعة، لكنها تطورت لتصبح  كانت تؤكل بدولة »كمبوديا« 

عادة حتى الوقت الراهن.
الجراد المقلي : 

طعام مفضل لدى سكان دول إندونيسيا وبلجيكا ودول آسيا وإفريقيا.
كوتي باي : 

قبل  بجنينها  الماعز  تُشوى  حيث  الماعز،  جنين  من  مكونة  هندية  أكلة 
الوالدة مباشرة.
الثعابين : 

هيئة  على  أو  مشوية  أو  مقلية  تناولها  يمكن  حيث  الصين،  في  تنتشر 
مسحوق.

كاب كيك الديدان : 
انتشرت في هوالندا نظرًا ألهمية البروتينات الموجودة بها.

أرجل الدجاج :
في شرق آسيا وخاصة في الصين وبعض األماكن في إفريقيا، يتم تناول 

أرجل الدجاج بعد طهيها بطرق مختلفة.

اأغرب الوجبات حول العامل
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إضاءة :
حجرة  في  )أعـراس  بكتـاب  توصلــت  لما 
هدية  مشرقة«،  ذكريات  من  »أوراق  الدروس( 
كريمة من مؤلفه األستاذ الحبيب الدراوي عبد 
السالم، عادت بي عقارب الذاكرة إلى ثالثة عقود 
ونيف، يوم لقائنا األول في إعدادية ابن بطوطة 
بالمضيق حيث وجدته أستاذا بوزرة بيضاء، أنيقا 
في هندامه، فصيحا في كالمه، منظما في إنجاز 

عمله، متجاوبا مع تالميذه. 
وما أن تصفحت الكتاب حتى وجدته مرآة 
ألدائه التربوي في حجرة الدرس المتسم بالدقة، 

والضبط والنظام . 
وما أن أعدت قراءته بتمعن حتى تملكتني 
رغبة جامحة في كتابة مقال يبلغ بعض إشراقات 

فوائده لمن لم يتسن له االطالع عليه.
2.  نبذة عن الكتاب:

اإلمتاع،  كل  ممتعة  تربوية  سيرة  الكتاب 
ونيف،  عقود  أربعة  طيلة  ووقائع  أحداثا  تغطي 
قضاها صاحبها داخل حجرات الدرس بإعداديتي 
في  بطوطـــة  ابن  و  »تمــارة«،  في  الغزالــي 

»المضيق«، ومؤسستين خاصتين. 
مهد لهــا بتوطئـة جاءت بمثابة الفاتحة 
المنطوية على روح السيرة برمتها، إذ استهلها 

ببيت حافظ إبراهيم الشهير:
   أنـا البحـر في أحشائــه الدر كامـن

          فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟! 
لينطلــق منــه نحــو تشخيـص أعطــاب 
والشروط،  المفاتيح،  وعرض  التربوي،  الفضاء 
والمواصفات الواجب توفرها في كل من يروم 
بنجاحه وضمان  الكفيلة  والسبل  إليه،  االنتماء 

محبة تالميذه.
3.  من إشراقات السيرة:

الذكريات  أوراق  بتعدد  إشراقاتها  تعددت 
المشرقة، ومن أجلها وأجالها:

* فضيلة الصدق المتجلية في بوح الكاتب 
بمكنون ذاتــه منــذ البداية بقولـه : »أضحى 
ومؤنسي  صديقي  التجربة  هــذه  في  تلميذي 

وملهمي« ص 8.
أرى  وأنــا  البــال  براحــة  »شعرت  وقوله: 
تالميذي يستقبلونني ويودعونني بابتساماتهم 

اللطيفة النابعة من قلوبهم« ص 36.
وقوله : »...مـــا أصبحـت أعيشه... مـــن 
هدوء، واطمئنان راجع في قسم كبيــر منه إلى 
تالميذي... لقد مألوا وطابي بزاد من التجربة 
الثرة، استفادوا مني القليل، وأفادوني الكثير...« 

ص.37
* فضيلة الفرح بتفوق التالميذ التي تردد 
صداها في عدة مواقف منها مثال قوله لتلميذ 
أجاد إلقاء قصيدة: »لقد كبرت قبل األوان ! ما 
سمعته منك ال أستطيع وصفه، هربت مني كل 

مفردات المدح والتنويه...« ص 17.
»كانت  قراءة قصيدة:  أحسن  وقوله آلخر 
قراءتك لحنا جميال أطربني وشدني إلى القصيدة 

من بدايتها إلى نهايتها...« ص 19.
نبغـاء  لدى  بالسبـق  االعتــراف  فضيلة   *

التالميذ بقوله مرة: »لم أكن أسمع من تالميذي 
قصائد شعرية وإنما سمفونيات ساحرة تنقلني 

إلى عالم الجمال المطلق...« ص 43.
قرأت  قد  كنت   ...«  : أخرى  مرة  وقوله     
القصيدة عشرات المرات، ولكني  لم أشعر بما 
أقلد  أن  البيت  في  اليوم...وحاولت  به  شعرت 
أفلح،  لم  لكني  القصيدة،  قراءة  التلميذين في 

ولم أستطع حتى االقتراب منهما«. ص 45.
4. من جماليات السيرة:

 تفنن الكاتب في بناء معمار سيرته وذلك 
عبر:

*  تضمين السيرة نصوصا شعرية جمعت 
الجمالي  والذوق  النبيل  التربوي  الهدف  بين 
الرفيع، وتجلى ذلك في بيت حافظ إبراهيم عن 

اللغة العربية؛
وقصيدة »قارئة الفنجان« لنزار قباني؛

وقصيدة »زنابق لمزهرية فيروز« لسميح 
القاسم؛

الظل  »مديح  درويــش  محمـود  وقصائد 
بالزنابق  يحلم  »جندي  و  ال«  بيــروت  العالي: 

البيضاء«، و »غريب في مدينة بعيدة«؛
 وشعر أحمد دحبور، وإيليا أبي ماضي، وأمل 

دنقل، وجبران خليل جبران...
من  حوله  فنيا  توظيفا  الشعر  توظيف    *
عزف على أوتار الحروف إلى ألحان فعلية بأصوات 

تالميذ برعوا في إلقاء الشعر وإنشاده.
في  الحبور  طور  من  بالشعر  االنتقال   *
حجرات الدرس إلى صعيد بث االنشراح والسرور 

في صدور الجمهور !
السيرة  لتنغيم  وسيلـة  الشعـر  اتخـاذ   *
وتطريبها مع ما في ذلك من ترغيب للتالميذ 
في المطالعة المفيدة، وتحبيبهم في التشبث 

بلغة هويتهم العريقة.
5 . على سبيل الختم:

وبعد؛ 
فهذه السيرة زاخرة بالمواقف المشرفة؛

النجــاح  بلحظــات  البــوح  في  صـريحــة 
واإلخفاق.

سر جمالها كامن في صدقها؛ 
بالحيوية  مفعمة  لغــة  في  تجلــى  صدق 

والحماس؛
نابعة من صميم الواقع التربوي الذي عاشه 
المدرس مع تالميذه في لحظات إشراق وحاالت 
إحباط، فظل حتى نهاية المطاف شامخ الهمة، 
وتوسيمهم  بتكريمهم  معتزا  العزيمة،  قوي 
صدره » بأغلى األوسمة المرصعة بالحب والوفاء 

واالعتراف بالجميل« ص.86.
فكان بذلك مثال اإلنسان المعني في بيتي 

الشاعر األندلسي ابن هانئ:
    ولم أجــد اإلنســان إال ابن سعـيــه

          فمن كان أسعى كان بالمجد أجـدرا
    وبالهمـة العليا يرقــى إلى العلــى

           فمن كان أعلى همـة كـان أظهــرا.

إشراقات من
»اأعرا�س يف حجرة الدرو�س«

المتتاليــة  المواطنيــن  تنبيهات  رغم 
اإلنارة  الغاضبة من استمرار  واستنكاراتهم 
العمومية ألطراف النهار، يظل التجاهل هو 
سيد الموقف.. وكأن األمر ال يتعلق بأموال 
باهظة تؤخذ من جيوبهم، نتيجــة إهمـال 

ال يد لهم فيه.
المبذولة  المجهودات  ننكر  وإذا كنا ال 
العموميــة على مستــوى  اإلنارة  في مجال 
من  العديد  تزويد  تم  حيث  طنجة،  مدينة 
المدينة  تتوفر  إذ  اإلنارة،  بخطوط  األحياء 
حاليا على أزيد من 100 ألف نقطة ضوئية، 
إال أن استنكار التنبيهات وتجاهلها يتطلب 
قبل  من  المسؤوليات  إلثارة  حازمة  وقفة 

الجهات الوصية.
طنجة  جماعة  فإن  الصــدد،  هذا  وفي 
تفويض  فرغم  المسؤولين،  أبرز  من  تعتبر 
يخول  القانون  فإن  تجارية،  لشركة  تدبيره 
لها صالحيـات المراقبــة والتدخـــل، لكون 
وجوهرية  أساسيـــة  خدمــة  يهــم  القطاع 
بالنسبة للمواطنين، يجعل المصلحة العامة 

تعلو على أي اعتبارات.
 »LAMALIF كما تعتبر شركة »الماليف
المكلفة بتدبير خدمة اإلنارة العمومية من 
طرف جماعة طنجة، وهي شركة متخصصة 
صعيد  على  تتواله  حيث   - المجال  في 
تزيد  ولمدة  المغربية  المدن  من  العديد 
عن عشرين سنة – المسؤولة المباشرة عن 
بالتهاون  لها  يسمح  ال  إذ  تدبيرها،  أخطاء 
إلى  خدماتها  في  والتردي  واجبها  أداء  في 
درجة نسيان قطع تيار اإلضاءة طوال النهار 
أنه  الغضب،  يزكي  ما  ولعل  وأليام عديدة. 
رغم مكانتها وطنيا، إال أنها ال تزال تستعمل 

أساليب بدائية عتيقة.

وبإلقاء نظرة على الميزانية، يتبين أن 
مستحقات اإلنارة العمومية تكلف 60 مليون 
درهم سنويا من ميزانية الجماعة، كما تكلف 
الصيانة االعتيادية لمنشآت اإلنارة العمومية 
مالييــن  عشـر  بزيادة   – درهم  مليون   34
تقــــدر  فيما   – الماضية  السنة  عن  درهم 
مصاريف شراء عتاد الصيانة مئة ألف درهم.

جيوب  من  تؤخذ  باهظة،  مبالغ  هي 
المواطنين وتصرف على خدمة، يمكن بقليل 
استهالكها،  ترشيـــد  واإلرادة،  الجهد  من 
لخدمات  المبالغ  تلك  تخصيــص  وبالتالي 
أخـرى أكـثــر أولـويــة وأهمـيــــة، خاصـــة 

في الظرفيــة الراهنــة.
بترشيـــد  ومناديــن  خبــراء  وحسب 
بسيطة  بخطوات  يمكن  فإنه  االستهالك، 
تقليص حجم نفقات اإلنارة العمومية، بتغيير 
مصابيح الصوديوم بمصابيح LED والمرور 
في  كان  كما  وات،   150 إلى   250 قوة  من 

السابق، مع التأكيد على قطع تيار اإلنارة عند 
بزوغ الضوء..

ومن هنا، نعتبر أنه حتى يتحقق المراد 
من االعتماد على شركة متخصصة من أجل 
فالمفروض  العمومية،  اإلنارة  خدمة  تدبير 
الدقة  عالية  مؤهالت  على  تتوفر  أن  فيها 
جودة  في  حقيقي  بانتقال  تسمح  والتقنية، 
والوسيلة  المعرفة  نقــل  أفق  في  الخدمة، 
للتدبيـــر  مؤهلــة  وجعلها  المحلية  لألطر 
مستقبال.. وإال فما الحاجـــة إلى دفع مبالـــغ 

مهولة في خدمة تكاد تكون عادية .
وآخــرا، نعتــقــد أنــه وجــب تحريـــك 
غير  فمن  الظاهــرة،  وضبط  المسؤوليات 
الكهربائي  التيار  نناقــش قطع  أن  المقبول 
أساليب  الدول  فيه  تبدع  وقــت  في  يدويا، 
المتجـــددة،  الطاقـــات  بها  تطــوع  وأفكار 

وتستفيد من مزايا ثمينة بأدنى التكاليف.
أمل. ع

الإنارة العمومية نهارًا.. احلاجة ما�شة للم�شاءلة

يلتمس ممثلو سكان مجمـع »ماكسيما« السكني من الجهات المختصة التدخـل، من أجل رفـع الضـرر عنهم، إذ 
يعاني سكان هذا المجمع الكائن بمنطقـة »أف شـور off-shore« وراء محطة القطار، حسب بالغ توصلت به الجريدة، 

من الظروف المزرية بغياب أبسط شروط السالمة، ما يهدد بوقوع كوارث إذا لم يتم تدارك األمر في أقـرب وقـت.
وحسب شهادات متطابقة لمتضررين، معززة بصور وفيديوهات، فإن المجمع السكني ال يتوفـر على طريق مؤهلة 
توصل للمركب السكني، كما ال يتوفر على أي ربط بالواد الحار، فضال عن عدم توفر اإلضاءة العامة بين محطة القطار 

والمجمع، مما يشكل خطرا كبيرا على الراجلين خالل الليل، ناهيك عن غياب األمن بشكل عام عن تلك المنطقة.
ويضيف أحمد بنسعيد، مقتني شقة بالمجمع، أن الشركة العقارية لم تحترم التزاماتها، إذ ال تتوفر على مرآب مجهز 
إلى يومنا هذا، إضافة إلى عدم توفر أدنـى شروط السالمـة في المصعد الذي يهـدد حيـاة كل من يستعملـه وأيضا 

غياب تام »للمحالت« التجارية التي كانت مدرجة بالمركب وقت التسويق.
والجدير بالذكر، أن المشروع المحتوي على سبع عمارات، أنجزت منه فقط عمارتان، متوقف منذ أزيد من ثماني 
اإلنجاز  بداية  الذي صاحب  والسياق  الضرورية  اإلدارية  الرخص  توفره على  أسئلة حول حقيقة  ما يطرح عدة  سنوات، 

والبناء ومآل مقتني الشقق الذين أتموا أداء أقساط التملك، منذ مدة.
ويناشد السكان، من خالل هذا المنبر، تدخل السلطات المختصة إلنهاء جبروت الشركة المعنية، التي وصل بها 
األمر إلى وضع عراقيل وتالعبات تقف أمام تحفيظ شقق بعض المالكين، داعين إلى تحميل المسؤوليات للمتورطين 

في هذا الفساد العقاري ومطالبين بتنفيذ االلتزامات التي دفعوا من أجلها أمواال طائلة.
أ. ع

ت�شيب عقاري دون ح�شيب ول رقيب
خلف محطة القطار

بقلم: الدكتور محمد المعلمي
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4192 • ال�شبـت  08 ينـايــر  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

)تتمة(
وبعد تحبيـس العالمــة عبد اهلل كنون لمكتبته 
الخاصة، انتدب األستــاذ العشـاب محافظا لها منـــذ 
1985م. وبقي محافظا على  28 فبراير  افتتاحها في 
هذه المكتبة المباركة إلى أن توفي رحمه اهلل في 8 

مارس 2012م. 

العلمية  الحياة  من  جديــدة  مرحلــة  تبدأ  وهنا 
نفائس  توثيق  على  أشرف  فقـــد  العشاب  لألستاذ 
المــواد  حســـب  وترتيبها  كتبها  وتسجيل  الخزانة 
ونقلها إلى مقرها الجديد في وسط المدينة،  وظل 
يتسقبل القراء ويوجه الطلبة والباحثين. »وكان رحمه 
تهيئ  مشروع  في  واجتهاد  بجد  العاملين  من  اهلل 
في  للثقافة  مركز  إلى  كنون  اهلل  عبد  سيدي  سكنى 
البوغاز  المؤسسة وجمعية  بين  إطار مشروع شراكة 
األخرى،  األطراف  من  لمجموعــة  مادية  ومساهمة 
وكان شغوفا جدا برؤية هذا البيت العلمي يرى النور 
في المدينة العتيقة ويستقبل نشاطات ثقافية وفنية  

إحياء لروح عالمنا الكبير سيدي عبداهلل كنون«)1(.

واألستاذ عبدالصمد العشاب، كاتب غزير التأليف، 
الثقافة  مصادر  ودراسة  استقصاء  على  عكف  وباحث 
من  العديد  وأنتـــج  اإلسالميـــة،  العربية  المغربية 
بإبراز مكانة طنجة  التي تعنى  المؤلفات خاصة تلك 

ومنطقة الشمال من الناحية العلمية والثقافية.

العشــــاب:  الصمد  »عبـد  كتاب  للفقيد  وصدر 
المواد  من  مجموعة  فيه  جمع  الذي  الكتابة«  ذاكرة 

العلم  في  »أعالم طنجة  كتاب  و  مدينة طنجة،  حول  التوثيقية 
كبار  من  مجموعة  مسار  فيه  رصد  والذي  والسياسة«  واألدب 
الشخصيات، وكتاب »الشيخ موالي عبدالسالم بن مشيش« وهو 
كتاب مفيد، عرف فيه بهذا القطب الرباني المدفون بجبل العالم 
مجموعة  وهو  طنجة«  »تحية  وكتاب   ، 626هـ  عام  والمتوفى 
نصوص شعرية،  وكتاب »خمسون سنة على الزيارة التاريخية 
لبطل التحرير المغفــور له محمد الخامس« ، و »أنوار صوفية 
وإشراقات ربانية لعلماء وصلحاء المغرب«. »عبداهلل كنون بين 
التكريم والتأبين«، »فهرس مخطوطات مكتبة عبد اهلل كنون«.

كما عمل األستاذ عبدالصمد العشاب على تجميع وتدقيق 
مجموعة من المراسالت بين رجاالت الحركة الوطنية في مختلف 
ربوع المغرب وإصدارها في كتاب يحمل اسم »في قلب الحركة 
الوطنية، وذلك باالعتماد على األرشيــف الذي خلفــه العالمــة 

عبد اهلل كنون.

وإضافة إلى مقاالت نشرها في مختلف الصحف والمجالت، 
مثل: مجلة البحث العلمي، دعوة الحق، المناهل، الميثاق، جريدة 
الشمال، جريدة طنجة.... عالج فيها مختلف المواضيع السياسية 
هو  ما  منها  قيمة  كتبا  لنا  ترك  كما  والثقافية،   واالجتماعية 
مطبوع ومنها ما هو مخطوط ، والمطلع على ما تركه المرحوم 
من مؤلفات ليتأكد علم اليقين أن الرجل كان مفكرًا دقيقا في 
أبحاثه... تميز فيها بحافظة كبيرة واطالع واسع ومعرفة دقيقة 
بالتراجم وكتب الفهارس وعلوم الشريعة وعلم التاريخ واألدب 

والشعر ...

واشتغل األستاذ العشــاب رحمـــه اهلل  أيضا، في المجـــال 
اإلعالمي ككاتب صحافي وكإذاعي، وكان له برنامج يذاع عبر أثير إذاعة طنجة، حمل عنوان »أعالم 
من الشمال«، الذي سبر أغوار حياة علماء وفقهاء وأدباء من شمال المغرب، سواء المعروفين منهم 

أو من لم ينالوا حظهم من التعريف.

وشارك في الكثير من الندوات والملتقيات العلمية، آخرها: رئاسة جلستي اليوم الدراسي الذي 
نظم بقاعة المحاضرات بمكتبة عبداهلل كنون الحسني يوم الخميس 8 مارس 2012، قبل وفاته 
للدراسات  نافع  التراجم بين الصياغة والتقعيد بإشراف مركز عقبة بن  بيوم، حول موضوع: فن 

واألبحاث حول الصحابة والتابعين -التابع للرابطة المحمدية للعلماء- بطنجة.

بالثقافة،  كبير  شغف  على  العلمي  مساره  ويدل 
للعمل  كبير  واستعداد  المعرفة،  على  واسع  وإقبال 
الخيري واالجتماعــي واإلنسانــي،  فأسس مجموعة 
من الجمعيات، وساهم في عدد من إطارات المجتمع 
النشــاط  من  شعلــة  اهلل  رحمه  كان  فقد  المدني، 
وجمعيات  مجــاالت  في  ويساهـــم  يبدع  والحيوية 
1952م،  عام  القلم  رابطة  جمعية  منها:  متعددة، 
1954م، وهو من  جمعية ابن بطوطة بتطوان عام 
من  وكان  القرآنية،  الدراسات  لجمعية  المؤسسين 
وعمل  البوغاز  وجمعية  ونشاط،  بجد  فيها  العاملين 
كاتبا عاما لها لعدة سنوات، وشارك في أعمال اللجنة 
العاملين  أبرز األعضاء  للثقافة، وكان  من  اإلقليمية 
اإلسالمية  الخيرية  للجمعية  اإلداري  المكتب  في 
األعضاء  من  كان  حياته  آخر  وإلى  أنه  كما  بطنجة، 
ذوي  تأوي  التي  الهناء«  »دار  جمعية  في  البارزين 
إلى  عليه  اهلل  رحمه  وأضـــاف  الخاصة.  االحتياجات 
المحلي  المكتب  في  انخراطه  االجتماعية  مسيرته 
للهالل  األحمر المغربي، وكذلك في جمعية » محاربة 

السل« بنفس المدينة.  

والمبــادرات  الجليلــة  األعمــال  هــذه  وتجسد 
باألخالق  المتمتع  الكامل  اإلنسان  »نموذج  القيمة: 
العالية، والسمات النبيلة، فهو األستاذ المربي الناصح 
المنافح عن  الغيور  الوطني  القادمة،  األمين لألجيال 
الباحث  وثوابتها،  األمة  بمقدسات  والمتشبث  بلده 
المتميز المدافع عن الدين اإلسالمي واللغة العربية، 
والمؤمن بالتفتح والحوار والرافض للجمود والتحجر، 
النافذ  المؤرخ  والمعاصرة،  األصالة  بجدلية  والمقتنع 
واإلعالمي  والصحفي  مدينته،  تاريخ  في  المتميز  البصيرة 

المتميز«)2(. 

انتقل إلى رحمة اهلل عن عمر تناهز 75 سنة إثر أزمة قلبية 
بعد  جثمانه  وشيع  2012م.  مارس   9 الجمعة  أمس  به  ألمت 
10 مارس في موكب جنائزي مهيب  صالة عصر يومه السبت 
الجنائزي  الموكب  ضم  وقد  بطنجة.  المجاهدين  مقبرة  نحو 
المشعيين من ساكنة مدينة طنجة، إضافة  جموعا غفيرة من 
إلى عدد من الوجوه الثقافية والفنية والرياضية الذين توافدوا 
إلى مسجد محمد الخامس، حيث تمت الجنازة على روح الفقيد.

بقصيدة  اهلل  رحمه  الريسوني  حسن  الشاعر  رثاه  وقد 
عنوانها » راحل ال ينسى«)3(:

شغلنا بيوم مات فيه العشـــاب
                          أتانا بأحـزان فعـــم المصـــاب

مصاب كبير ال نسيـان لمثـــلـه
                          تبـدى له حجـم وبان اضطــراب

وفاته في يوم عظيـم مبــــارك
                          أتته وفـود من بقــــاع تثــــاب

وأقبــر في عصـر سبـت مطـارد
                          أمام حشود يعتريها اكتئـــــاب

تهافت خالن على حمل نعشــه
                          وســـاروا بأذكـــــار صـحـــــاب

ـــــــــــــــ

1 ـ  صرح هوى- عبد الرحمان المرابط- الظل الوريف في تأبين من هو أحق بكل تشريف - ص18.
2 ـ  كلمة المجلس العلمي المحلي بطنجة- الدكتور محمد كنون الحسني- الظل الوريف في تأبين من هو أحق بكل 

تشريف – ص 11.
3ـ   قصيدة مرقونة مؤرخة بتاريخ 15 مارس -2012 اطلعت عليها في المكتبة الخاصة لألستاذ عبدالرحيم الوهابي.

)انتهى(

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 
)1937 ـ 2012م(

املؤرخ الباحث

العشاب الصمد  عبد  األستاذ 
2/2
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ولنصغ إلى بعض اآلراء عن اللغة العربية الفصحى:
-»..إذا كان شكسبير قد استعمل عشرين ألف كلمة₎₁₃₍ مع أن راسين على غناه لم 
يستعمل إال أقل من أربعة آالف₎₁₄₍ فأولى بالعربي أن ال يحد لغته الفسيحة بحدود ما 
يستعمل منها في ميدان باب الخلق أو في سوق الخضار. إن لم يكن التوسع في األلفاظ 
للمعاني، وال لمنفعة األدب، وال لخدمة اللغة فليكن على األقل لخدمة القرآن الذي بات 
الكافة ال يفهمون معنى ألفاظـه، ومن واجبهم أن يفهمــوه، فإنـه إنما يتلى ليفهـم.. 
ال يعلم إال اهلل متى نرى شوقي وحافظ بالعين التي يرى بها اإلنجليز شعراءهم؟ بل متى 

نحب وطننا ولغتنا وآدابنا؟..«₎₁₅₍
 احمد  لطفي السيد ₎₁₆₍

-»..واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي...والعربية من 
أنقى اللغات، فقد تفردت بتفردها في طرق التعبير العلمي والفني والصوفي.. إن التعبير 
أمام  وقف  ولكنه  القدم،  يتناوله  لم  الوسطى  القرون  في  كان مستعمال  الذي  العلمي 
تقدم القوى المادية فلم يتطور...أما األلفاظ المعبرة عن المعاني الجدلية والنفسانية 
الغربي  الفكر  في  تؤثر  أن  تستطيع  فحسب،بل  بقيمتها  تحتفظ  لم  فإنها  والصوفية 
العربية، والذي ال شبيه له في سائر  اللغة  الذي تتسم به  وتنشطه... ثم ذلك اإليجاز 

لغات العالم، والذي يعد معجزة لغوية، كما قال البيروني«₎₁₇₍
لويس ماسينيون ₎₁₈₍

أنه أقوى من كل محاولة يقصد  الخالد على  العربي  التراث  -»..لقد برهن جبروت 
تخطئ  ولم  البوادر  صدقت  وإذا  المسيطر.  مقامها  عن  الفصحى  العربية  زحزحة  بها 
الدالئل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية اإلسالمية.. 
إنها لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي أساسيا لهذه الحقيقة الثابتة وهي أنها قد 
قامت في جميع البلدان العربية واإلسالمية رمزا لغويا لوحدة عالم اإلسالم في الثقافة 

والمدنية...«₎₁₉₍.
يوهان فاك ألماني-

-«...إن أقوى القوى التي قاومت االستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية،بل 
في  المغرب  ذوبان  دون  حالت  التي  فهي  بالذات،  الفصحى  الكالسيكية  العربية  اللغة 

فرنسا...وقد كانت عامال قويا في بقاء الشعوب العربية...«₎₂₀₍
جاك بيرك-فرنسي-
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

-»... الوحدة العربية هي لغوية أخالقية دينية، مؤسسة على وحدة تاريخ اللغة...
هذه الوحدة في اللغة الفرنسية ال تتضح لنا إال بالبحث والمقارنة في حين أن وحدة 
القرآن ال تزال هي لغة  أجنبيا-ألول وهلة...لغة  للقارئ...ولو كان  العربية تتضح  اللغة 

اليوم، وهذا ما تتميز به العربية عن اللغات األخرى«₎₂₁₍.
بالشير- فرنسي-

»...إن من أغرب ما وقع في تاريخ البشر و صعب حل سره، انتشار اللغة العربية،فقد 
كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ بدء، فبدأت فجأة في غاية الكمال، سلسة أي سالسة، 
غنية أي غنى، كاملة بحيث لم يدخل عليها منذ يومها هذا أي تعديل مهم، فليس لها 
طفولة وال شيخوخة. ظهرت ألول أمرها تامة مستحكمة ولم يمض على فتح األندلس 
بالعربية  صلواتهم  يترجموا  أن  الكنيسة  رجال  اضطر  حتى  عاما  خمسين  من  أكثر 
إلى  وتصل  القومية،  اللغة  تلك  تنبت  أن  المدهشات  أغرب  النصارى!...ومن  ليفهمها 
درجة الكمال وسط الصحارى عند امة من الرحل، تلك اللغة التي فاتت أخواتها بكثرة 
مفرداتها، ودقة معانيها، وحسن نظام مبانيها... وكانت هذه اللغة مجهولة عند األمم 
ومن يوم أن علمت ظهرت لنا في حلل الكمال إلى درجة أنها لم تتغير أي تغير يذكر 

حتى أنه ال يعرف لها في كل أطوار حياتها ال طفولة وال شيخوخة..«₎₂₂₍
إرنست رينان-فرنسي-

وصف  عن  اللسان  ويعجز  وغنى  رونقا  اللغات  سائر  تفوق  العربية  -»...اللغة 
محاسنها₎₂₃₍

كارلونلينو

واستنـد  والنقـاء  الروعـة  الغايـة في  بلغت  قد  القرآن  لغة  أن  به  المعترف  »... من 
محمد ₎₂₄₍ إلى إعجاز الكتاب إلثبات حقيقة بعثه، وأعلن تحديه ألعظم الرجال وأكثرهم 
فصاحة، فقد كان اآلالف من الطموحين في ذلك الوقت يسعون إلى معارضة األسلوب 
القرآن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله! وال شك أن أسلوب  القرآني ومغالبته، لكن 
ممتلئ  أنه  عن  فضال  شرقي  بذوق  مفعم  وهو  مشرق،  جميل  فهو  مذهل،  القرآن 

بالتعبيرات الهادية المنمقة التي تنطق بالحكمة، كما أن المواضيع التي تذكر عظمة 
اهلل وصفاته هي الذروة فيما قدم األسلوب القرآني من فنون البيان...«₎₂₅₍

جورج سايل₎₂₆₍

»...ال يكفي أبدا أن نخلع صفات اإلقناع والروعة على القرآن، فالعقل يتشبع بأفكاره 
يتلى  الذي  القرآن  على  بغريب  ليس  فيها...ولعله  نقاش  ال  التي  ومسلماته  الوضاءة 
بخشوع أن يفجر الدمع من أعين سامعيه من المتحدثين بالعربية، كما أن الناس لم 
تفتر عن التفكير فيه وتأمله طوال أربعة عشر قرنا حتى أصبح يمكننا القول بأنه بالنسبة 
السابع  القرن  منذ  هذا  وكتابها  العربية  اللغة  نجد  البشري  الجنس  من  كبير  جزء  إلى 

الميالدي تمثل بحق لغة الخلود...«₎₂₇₍
ج. أ. ويلمز

»...إن القرآن يبدو إذا ما اقتربنا منه غريبا عن قارئه ولكنه تدريجيا سرعان ما يجذب 
حتى ينزع اإلعجاب من قارئه في النهاية انتزاعا...«₎₂₈₍

جوت –الماني-
أروبا لتضمنها كل  أرقى من لغات  العالم بل هي  أغنى لغات  العربية من  »..اللغة 
قد  وسواها  واإليطالية  واإلنجليزية  الفرنسية  أن  حين  في  أصولها،  في  التعبير  أدوات 
تحدرت من لغات ميتة، وال تزال حتى اآلن تعالج رمم تلك اللغات لتأخذ من دمائها ما 

يحتاج إليه....«₎₂₉₍
فيال سبازا

-»...العربية أكثر لغات األرض امتيازا وهذا االمتياز من وجهين: األول من حيث ثروة 
معجمها، والثاني من حيث استيعاب آدابها...«₎₃₀₍

فان ديك 
تجارى.. ال  هائلة  وقدراته  فاعلة  وطاقته  أصيل،  ضخم  القران  لغة  مخزون  إن  حقا 

الشبهات..ولغة تحوي  وتثار من حولها  رقيها وسموها، وفعاليتها تضطهد  أجل  ومن 
في مخزونها الغزير خصائص ومزايا ومواهب-قد تقصر عنها أكثر لغات العصر الحديث 
والثقافة  العلوم  حاجيات  تلبية  عن  ذيوعا-أتعجز  وأوسعها  كفاءة،  وأوفرها  خصبا، 
ومتطلباتها ؟!كيف أن تتوارى وتضعف وهي التي ما تعثرت قط في مسايرة أزمنة القرون 
التي خضعت لها العصور، فانحنت  الطويلة في تطورها، وتقدمها، وإنمائها؟. بل هي 
وعذوبتها  وجزالتها،  وقوتها  ومرونتها،  واستيعابها  ومتانتها،  مهارتها  أمام  خاشعة 
وجمالها! وإن رميت بالعجز ـ وما عجزت قط ـ فاآلفة ليست منها، بل من أهلها، والتبعية 
إنما تقع على عاتقهم ألنهم تهاونوا، ولم يقدروا مسؤوليتهم إزاءها وهم يعلمون أن 
واأللوان،  األخيلة  فيها  فكثرت  اإلفصاح،  سبل  وشعبت  القول  مناحي  تعددت  فيها..» 
واستجابت للطبائع واألفكار، وطاوعت في اإلفصاح واألداء، حتى ضمت الكلمة إلى العلم، 

واألدب إلى المعرفة..«₎₃₁₍ حقا، من لم يقدمه حزم آخره عجز!
ـــــــــــــــ

الهوامش :
)13( = عدد كلمات اللغة اإلنجليزية مائة ألف 

)14( = عدد كلمات اللغة الفرنسية خمسة وعشرون ألف. وكنت سمعت من أستاذة األدب الفرنسي »ديزارمانياك«-
في قسم الباكلوريا سنة 1961 أن جان راسين-وهو أشهر شعراء فرنسا في المسرحيات المأسوية-لم يستعمل 

في كتاباته أكثر من خمسمائة كلمة..
)15( = »أباطيل وأسمار« محمود شاكر.265

)16( = أديب فيلسوف منطقي يسمى بالمعلم الثالث، ترأس مجمع اللغة العربية بالقاهرة.. كان متقلب الرأي، شديد 
أخطر  من  ثلة  خصائصها-مع  وبين  عنها  نافح  ما  بعنف-بعد  وقاومها  وحاربها  الفصحى  على  أزرى  التناقض، 
الخولي،  وأمين  أمين،  وقاسم  وهم: طه حسين،  وتحطيمها  وخنقها  التنزيل،  لغة  الحط من شأن  إلى  الدعاة 
ومحمود تيمور، وعبد العزيز فهمي، وسالمة موسى، ولويس عوض، والخوري غصن الذين عملوا على تحقيق 

أهداف االستعمار والتبشير والصهيونية العالمية..
)17( = »الفصحى لغة القرآن«301

)18( = هذا المبشر الفرنسي الحقود يدعو بقوة إلى إحالل العامية محل العربية الفصحى، وإلى كتابة لغتنا بالحروف 
الالتينية.. لقد حاربها ألنها لغة دين، وألنها تعوق نفوذ االستعمار وأهدافه.

)19( = »الفصحى لغة القرآن« 302
)20( = »الفصحى لغة القرآن« 303
)21( = »الفصحى لغة القرآن« 304

)22( = » الفصحى لغة القرآن« 307
)23( = » الفصحى لغة القرآن« 308

)24( = صلوات ربي وسالمه عليه
)25( = »االستشراق والقرآن العظيم« محمد خليفة.59

)26( = مستشرق إنجليزي )1680 - 1736( تعلم العربية، وعني بتاريخ اإلسالم حتى وصف بأنه نصف مسلم.
)27( = المصدر السابق.61
)28( = المصدر السابق.61

)29( = »الفصحى لغة القرآن«308
)30( = نفس المصدر والصفحة

)31( = »قطوف لغوية« عبد الفتاح المصري - 30

ـ العربية : لغة الُخلود  2
ــ  المختار محمد التمسماني  ــ
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-

طنجة  الجهوية  العصبة  من  ناديا   88 قرر 
من  واحد  نادي  القدم،  لكرة  الحسيمة  تطوان 
القسم الثاني هواة، 10 أندية من القسم الممتاز 
من  و23  الثالث  القسم  من  ناديا   30 للعصبة، 
القدم  لكرة  ناديا  و16  للعصبة،  الرابع  القسم 
للصاالت، و8 أندية لكرة القدم النسوية، تجميد 
البطوالت  وتعليق مشاركتهم في كل  نشاطهم 
وتنظيم ندوة صحفية لتوضيح حيثيات التماطل 
والكذب الذي يطالهم منذ سنوات، مع التنسيق 
جهة  والية  باب  أمام  احتجاجية  وقفة  لتنظيم 
الذي  بالحيف  للتنديد  الحسيمة  تطوان  طنجة 
اجتماع  عقب  القرار  وجـاء  األنديـة.  هذه  يطـال 
العصبة  رئيس  برفـقـة  األنديــة  هـذه  ممثلي 
الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم مع 
إلى  أفضى  بطنجة.  الجهة  لوالية  العام  الكاتب 
بمجرد  الحاضرة  األندية  وصفتها  وعود  تقديم 
شعارات وكالم مع طلب مهلة شهر كامل من الرد 
على ملتمسات هذه األندية. وكشف بيان أصدرته 
األندية المحتجة أن العديد منها بات في طريق 
االنقراض بسبب األزمة المالية التي يتخبط فيها 
نتيجة تراكم ديون مصاريف التنقالت خارج مدينة 
طنجة، تجاوزت مسافات العرائش والقصر الكبير، 
الحسيمة  أندية  ضم  بعد  أكثر  مكلفة  وأصبحت 
والمالعب  التداريب  ومصاريف  العصبة.  إلى 
وواجبات التحكيم ورجال األمن وسيارات اإلسعاف 
الخاصة وتأمين الالعبين. وتعاني اندية العصبة 
من توقيف منح الدعم السنوية التي كانت تتلقاها 
خمس  مدة  الحضرية  والجماعة  العمالة  مجلس 
سنوات باستثناء منحة مجلس الجهة على قلتها. 
وتشكل هذه المنح أبرز موارد جل أندية العصبة.

صحيح أن مجموعة من هذه األندية تضحي 
من اجل االستمرارية في ظل المصاريف الباهظة 
برامجها  ظل  وفي  الموسم،  لمسايرة  والمكلفة 
ولعب  البطولة  تنشيط  مستوى  على  الواضحة 
القاعدي  العمل  وتنشيط  الطالئعية  األدوار 
واهتمامها بالتكوين ومن هنا تستحق كل الدعم 
هو  الوحيد  همها  أندية  هناك  لكن  والتشجيع. 
ألغراض  المنتخبة  المجالس  منح  على  الحصول 
برامج واضحة، وعمل قاعدي  شخصية في غياب 
االعتماد  على  فقط  يتوقف  ال  والتسيير  محدود. 
األندية  على هذه  يجب  بل  الجماعات،  منح  على 
بها  تنمي  أخرى  مداخيل  لخلق  مشاريع  ابتكار 
مواردها من أجل تنفيذ برامجها. وهنا يجب على 
واقعي  تحمالت  دفتر  وضع  المنتخبة  المجالس 
األندية  واالبتزاز، ويشجع  التسول  أندية  )يغربل( 
قيمة  وفق  الدعم  قيمة  من  بالرفع  النشيطة 

برامجها المسطرة.

88 ناديا من ع�شبة كرة 
القدم يعربون عن مللهم 

من مهدئات الولية

فوزي لقجـعحوار السبت

اجلميع” فوق  الوطني  والفريق  رف�س  من  هو  “الزلزويل 

�إفريقيا  �أمم  كاأ�س  نهائيات  �لوعود قبل  �أنه لن يوزع  �لقدم،  �ملغربية لكرة  �مللكية  �أو�سح فوزي لقجع، رئي�س �جلامعة 
بالكامريون، م�سدد� يف �الآن ذ�ته على �أن �اللتز�م �ملمكن �أن يعطيه للجماهري �ملغربية هو �لعمل بجد وتفان وتوفري كل 
�أن  �سحفية  ت�سريحات  يف  لقجع،  و�أ�ساف  �لقاري.  �لعر�س  هذ�  يف  �ملغربي  �لوطني  �لفريق  مكونات  لكل  �لالزمة  �لظروف 
�لالعبني و�لطاقم �لتقني و�لطبي و�الإد�ري وكل من له عالقة باملنتخب �الأول مطلعون على نب�س �ل�سارع �لريا�سي �ملغربي، 

وو�عون بحجم �مل�سوؤولية و�الآمال �ملعلقة عليهم لتحقيق نتائج �إيجابية خالل �لن�سخة �ملقبلة من مناف�سة »�لكان«:

طريقة تدبير ملف عبد الصمد الزلزولي:
الموضوع  في  يجب  بما  قاما  الوطني  والناخب  الكرة  جامعة  »إن 
لتيسير عملية  نادي برشلونة  الالعب وإدارة  اتصال مباشر مع  وكنا على 
تحدثت  إفريقيا.  أمم  كأس  في  للمشاركة  المنتخب  بعثة  إلى  انضمامه 
مع خوان البورتا، رئيس فريق برشلونة، والمدرب تشافي هيرنانديز من 
أجل التحاق عبد الصمد الزلزولي بالمنتخب الوطني للمشاركة في كأس 
السنية  الفئات  لكل  لعب  الزلزولي  رفض.  من  هو  لكنه  لألمم،  إفريقيا 
للمنتخب المغربي، ونحن نتابعه منذ بداية مشواره االحترافي، حينما تلقى 
وتهنئته  به  باالتصال  األول، قمت  برشلونة  فريق  لمجاورة  استدعاء  أول 
القادمة  على ذلك. طالبت الالعب ببذل مجهودات إضافية، ألن الخطوة 
ستكون المنتخب الوطني األول، وقلت له إن حمله لقميص برشلونة يعد 
شرفا لكل المغاربة، وكان سعيدا وانتهى االتصال، وحيد تواصل هو اآلخر 
التي ستشارك  النهائية  الالئحة  أن يتم وضع اسمه في  الالعب، قبل  مع 

في الكان«.

الفريق الوطني فوق الجميع:
»قبل كل شيء، وكما أقول دائما، الفريق الوطني فوق الجميع؛ حمل 
القميص الوطني شرف عظيم، والدفاع عنه يحتاج اإلرادة وحبا من األعماق 
المنتخب  تمثيل  عن  فيها  يعتذر  رسالة  بعث  الالعب  المنتخب.  لهذا 
في  بالمنتخب  االلتحاق  في  رغبته  إلى  ويلمح  ذلك  بعد  ليعود  المغربي، 
مارس المقبل. أنا بصفتي رئيسا للجامعة تحدثت معه وأكدت له أن الفريق 
الوطني يحتاجه اليوم، وأن الناخب الوطني هو الذي يحدد األسماء التي 
وجب أن توجه إليها الدعوة، وهل يشفع لها مستواها التقني وجاهزيتها 

الزلزولي إلسبانيا يبقى  البدنية االلتحاق بالمنتخب من عدمه. أن يلعب 
المنتخب  ليمثل  إسبانية  ضغوطات  ألي  يتعرض  لم  الالعب  اختياره. 
اإلسباني، وإن أراد تمثيل إسبانيا فهو حر وسنتمنى له حظا سعيدا، حمل 
أبوابه لالعبين  يفتح  المنتخب  المغربي شرف ألي العب،  المنتخب  ألوان 
المستعدين لتقديم أفضل ما لديهم في الكان، وهذا األمر موجه للزلزولي 
وألي لالعب آخر.  اآلن كل التركيز على المنافسة القارية بعد أن تم تحديد 

القائمة النهائية للمشاركين«.
مجهودات كبيرة لمساعدة الالعبين:

قامت بمجهودات كبيرة  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  »إن 
خطوة  أي  ومواجهة  الوطني  بالفريق  االلتحاق  على  الالعبين  لمساعدة 
المغاربة  الالعبين  التحاق  تعطيل  أو  لمنع  األندية  بعض  إليها  تلجأ  قد 

بمنتخبهم الوطني قبل انطالق العرس الكروي اإلفريقي«.

بحث عن حل نهائي لعودة زياش إلى المنتخب:
» إن الملف سيكون من بين األمور التي ستفتح عقب »الكان«، لحّلها 
بصفة نهائية. ملف حكيم زياش يحتاج تعامال خاصا. يجب أن نتعاطى معه 
بطريقة مغايرة. اليوم، لم يعد هناك مجال لمثل هذه األمور التي تحدث 
اآلن. سنبحث عن حل نهائي يعود من خالله زياش إلى المنتخب بصفة 
نهائية، بحيث يكون إضافة قوية للمجموعة وسندا لزمالئه وقائدا حقيقيا 

داخل المنتخب، أو يستبعد بشكل نهائي«.
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

نيتو يطلب الرحيل وكوتينيو 
يدرس المغادرة 

الحارس  إن  ديبورتيفو«  »موندو  قالت 
نيتو أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل نظرا لقلة 
يستطيعون  ال  النادي  »في  وأضافت:  مشاركاته. 
لكن  الموسم،  منتصف  في  نيتو  عن  االستغناء 
على  الموافقة  أجل  اإلدارة وضعت شروطها من 
ويجد  مناسب  مادي  مقابل  دفع  وأولها  رحيله، 
برشلونة بديال له«. وأشارت، إلى أن نيتو طالب 
المدرب السابق كومان بالسماح له بالرحيل في 
تجدد  ثم  رفض،  كومان  لكن   ،2021 عام  يناير 
الطلب في الصيف لكن لم تصله أي عروض قوية 
لينتهي به المطاف بالبقاء. وأفادت الصحيفة، أن 
أونانا حارس أياكس كان أحد أبرز الخيارات للبارسا، 
لكنه وقع إلنتر، ولذلك يتوجب على نيتو الصبر 
في الوقت الحالي. وشارك نيتو في فوز برشلونة 
الـ  بدور  األربعاء،   ،)2-1( بنتيجة  ليناريس  على 
يدرس  آخرن  خبر  وفي  إسبانيا.  ملك  لكأس   32
كوتينيو، العب برشلونة، الرحيل عن الفريق في 
يناير الجاري، بحثا عن فرصة حقيقية للمشاركة. 
ويرغب برشلونة في التخلص من كوتينيو، من 
الصفقات  وتسجيل  الرواتب،  بحد  الهبوط  أجل 
يفكر  فإن كوتينيو  الصحيفة،  الجديدة. وبحسب 
بقوة في مغادرة برشلونة، مثلما فعل من قبل في 
أجل  بايرن، من  إلى  وانتقل معارًا  صيف 2019، 
المشاركة أساسي. وأضافت أن مسئولي برشلونة 
على اتصال شبه مستمر مع وكالء كوتينيو، من 
أجل الوصول التفاق يعود بالنفع على الطرفين. 
وأشارت أن الالعب، يمتلك عرضين من توتنهام 
ونيوكاسل، لكنه ينظر للمشروع الرياضي، ويميل 
مستواه  استعادة  في  ويأمل  السبيرز.  الختيار 
المفقود في الجزء المتبقي من الموسم، لضمان 

المشاركة مع منتخب بالده في مونديال قطر.
أليجري يمنع انتقال موراتا لبرشلونة

الفني  المدير  أليجـري  ماسيمليانـو  حسـم 
ليوفنتوس، موقف اإلسباني ألفارو موراتا مهاجم 
الفريق، من مغادرة صفوف البيانكونيري خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية الجارية.  وارتبط موراتا بترك 
برشلونة،  لصفوف  االنتقال  أجل  من  يوفنتوس 
حيث أكدت عدة تقارير أن الالعب قريب للغاية من 
ارتداء قميص البارسا.  وقال أليجري خالل المؤتمر 
الصحفي قبل مباراة نابولي غدًا: »أخبرت موراتا 
أنه سيبقى معنا، لن يغادر يوفنتوس، هذه نهاية 
ليوفنتوس  انضم  موراتا  أن  إلى  يشار  القصة«.  
قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل اإلعارة لمدة 

عامين، مع إمكانية شراء الالعب بشكل نهائي.  

جوتجال يضع نفسه تحت تصرف برشلونة

سعادته  جوتجال،  فيران  الشاب  أبدى 
بالمشاركة في فوز فريقه برشلونة على ليناريس 
بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد مساء األربعاء، 
في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا. ولعب جوتجال 
أساسيًا في المباراة، ونجح في تسجيل هدف الفوز 
للبلوجرانا، وقاد الفريق للتأهل إلى ثمن النهائي. 
صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  جوتجال،  وقال 
لمساعدة  جدًا  سعيد  »أنا  اإلسبانية:  »سبورت« 
الفريق، والقيام بكل ما يطلبه مني المدرب، وأنا 
تحت تصرف برشلونة في كل ما يحتاجه«. وأضاف: 
»لقد كان ملعبا صعبا، والخصم لعب بقوة ربما 
أقوى منا، وظهر ذلك خالل الشوط األول، لكن بعد 
االستراحة عدنا إلى أفضل حاالتنا«. وعن هدفه في 
قراءة  عن  كثيرًا  المدرب  علق:«يتحدث  المباراة، 
المباراة، رأيت نيكو في منتصف الملعب، ونجحت 
الخصم، واستلمت  رقابة مدافع  الهروب من  في 

الكرة ونجحت في التقدم والتسجيل«.

أسينسيو يتفوق على العبي الريال 

رقمًا  مدريد،  ريال  مهاجم  أسينسيو  حقق 
مميزًا، خالل االنتصار بنتيجة )1-3( على ألكويانو، 
ملك  كأس  من   32 الـ  دور  منافسات  إطار  في 
أول  وأسينسيو،  ميليتاو  الثنائي  وسجل  إسبانيا. 
هدفين للريال في الدقيقتين 39 و76، فيما جاء 
الحارس خوسيه خوان  الثالث عن طريق  الهدف 
بالخطأ في مرماه بالدقيقة 79، وأحرز فيجا هدف 
لشبكة  ووفًقا   .66 الدقيقة  في  الوحيد  ألكويانو 
أول  أصبح  أسينسيو  فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا« 
العب في صفوف الريال، يسجل في 3 مسابقات 
مختلفة هذا الموسم. وسجل أسينسيو حتى اآلن 
مع ريال مدريد، 5 أهداف في الليجا، مع هدف واحد 

في دوري األبطال، وآخر بكأس ملك إسبانيا. 
هاالند يصدم ريال مدريد بسبب مبابي!

جديدة  مفاجأة  اإلسبانية  الصحافة  فجرت 
بشأن مستقبل هاالند، مهاجم دورتموند األلماني. 
»الشيرنجيتو«  برنامج  أكده  ما  عكس  وعلى 
االثنين، بأن هاالند أبلغ الريال بأنه سيوقع له في 
الصيف المقبل، خرجت صحيفة »كواترو«بتفاصيل 
هذه  على  اإلثارة  من  المزيد  أضفت  مختلفة، 
جزائيا  شرطا  عاما(   21( هاالند  ويملك  الصفقة. 
في عقده بقيمة 75 مليون يورو، مما جعله هدفا 
للعديد من عمالقة أوروبا، لكنه أكد رغبته اللعب 
في إسبانيا، ما حصر خياراته بين برشلونة والريال. 
اللعب  اختار  هاالند  فإن  »كواترو«،  وبحسب 
لبرشلونة  التوقيع  يفضل  أنه  وأكدت  لبرشلونة. 
عن الريال، ألنه ال يريد أن يتزامل مع مبابي، نجم 
سان جيرمان، في فريق واحد، إذ يرى أن المنافسة 
في المستقبل ستكون بينهما ضمن أكبر فريقين 
في إسبانيا، مثلما كان الحال بين ميسي ورونالدو.

الريال يعرض إيسكو على ناد إنجليزي 
واتصاالت إيطالية تهدد صفقته المنتظرة

كشفت صحيفة »ميرور« سعي ريال مدريد 
معه  عقده  ينتهي  الذي  إيسكو،  من  للتخلص 
الالعب،  بقاء  تجديد  ينوي  وال   2022 صيف  في 
الميركاتو  في  إنجليزي،  لفريق  بيعه  ومحاولة 
في  الريال  عن  مجانًا  إيسكو  وسيرحل  الشتوي. 
الصيف المقبل، حال استمراره لنهاية الموسم في 
البرنابيو. وبحسب الصحيفة اإلنجليزية، فإن الريال 
األيام  خالل  توتنهام  على  إيسكو  عرض  يعتزم 
الرحيل.  في  رغبته  الالعب،  أبدى  حال  المقبلة، 
وانضم إيسكو، البالغ من العمر 29 عامًا، لريال 
مدريد في صيف 2013، لكنه في المواسم األخيرة 
لم يقدم بصمة واضحة مع الفريق، لعدم اعتماد 
المدربين عليه بشكل أساسي. من ناحية أخرى، 
األلماني  مع  للتعاقد  وميالن  يوفنتوس  يسعى 
روديجر، مدافع تشيلسي، أحد أهداف ريال مدريد 
في الصيف المقبل. ويرفض الالعب كل عروض 
التجديد مع البلوز، وتزعم تقارير أن الريال يقترب 
ووفقا  الجديد.  الموسم  في  مجانًا  ضمه  من 
لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن يوفنتوس 
وميالن أحدث األندية المنضمة إلى سباق التعاقد 
مع روديجر هذا الموسم. وأشارت إلى يوفنتوس 
استفسر بالفعل عن موقف روديجر من التجديد مع 
تشيلسي، بينما ميالن يراقب المشهد باهتمام. 
رحيل  يستعد الحتمالية  يوفنتوس  أن  وأوضحت 
دي ليخت عن الفريق الصيف المقبل، بينما ميالن 
في طريقه لخسارة قائده أليسيو رومانيولي بنهاية 
الموسم. وتزعم تقارير أن دي ليخت سيستغل بندا 
في عقده يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل، 
التجديد  عرض  على  رومانيولي  يوافق  لم  بينما 

المقدم من ميالن حتى اآلن.

نادي طنجة ي�شرف على تنظيم ور�شتني ملمار�شي 
الكرة احلديدية

بالغ للجمعية املغربية لل�شحافة الريا�شية

املغرب التطواين بطال للخريف و جريندو يربز اأهداف الفريق

في إطار عقدة األهداف التي سطرتها الجامعة 
العصب  مع  الحديدية  للكرة  المغربية  الملكية 
والجمعيات  األندية  مع  خاللهم  ومن  الجهوية، 
للكرة  الغربي  الشمال  عصبة  نظمت  الرياضية، 
الحديدية من خالل نادي طنجة للكرة الحديدية، 
النظري  واإلناث شملت  الشبان  لفائدة  ورشتين 
والتطبيقي، أشرف على تأطيرهما، محمد وهبي، 

المدير التقني لنادي طنجة للكرة الحديدية،
بمساهمة اإلطارين، عزيز وابتسام الخالدي 
اللذين وضعوا خبرتهم رهن إشارة المستفيدين. 
في  المشاركة  العناصر  واستفادت مجموعة من 
التكوين الذي حضره، رئيس النادي وبعض أعضاء 
فؤاد  المراكشي،  الدين  محي  المسير،  المكتب 
الحرش ورشيد الغشام، من مستجدات وتقنيات 
اللعبة، بعدما وفر المكتب جميع الوسائل المتاحة 
على  تساعد  مستلزمات  من  الورشتين  إلنجاح 
تنفيذ برنامج هذا العمل القاعدي بهدف إنجاحه. 
بالمهمة  المبادرة  هذه  المشاركون  ووصف 
المناهج  لمعرفة  غنية  إمكانيات  من  وفرته  لما 
التطبيقية لممارسة لعبة الكرة الحديدية. ومن 
النادي  تساعد  أن  التكوينية  الدورات  هذه  شأن 
مواهب  بتفريخ  يضمن  قاعدي  عمل  بناء  على 
من الفئات العمرية لتضمن للنادي االستمرارية 
والمنافسة على األلقاب الجهوية والوطنية وكذا 
الدولية، في ظل توفر فضاءات مناسبة لممراسة 

هذه اللعبة.

»تتابع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، بحس عال 
من المسؤولية، تطورات التواجد اإلعالمي الوطني بالكامرون 
لمواكبة فعاليات النسخة 33 لكأس إفريقيا لألمم التي تنطلق 
يوم األحد تاسع يناير بمشاركة فريقنا الوطني، وال رغبة للجمعية 
للصحافة  تام  غيابا شبه  النسخة  أن تسجل هذه  في  إطالقا، 
تاريخ  في  سابقة  اإلعالميين،  غياب  يكون  وأن  بل  المغربية، 
مشاركة منتخبنا الوطني في المونديال اإلفريقي. وشعورا منها 
باستثنائية الوضعية التي تمر منها بالدنا، وقد اقتضت الحكمة 
إغالق المجال الجوي الوطني للحيلولة دون مزيد من تفشي 
متحور أوميكرون، وبشكل استباقي، مخافة أن يتواجد فريقنا 
الوطني ألول مرة في غمرة حدث كروي قاري من دون سند 
إعالمي، فقد بادرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، إلى 
مراسلة السادة الوزراء المحترمين، ناصر بوريطة وزير الشؤون 
الخارج،  في  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 

ومحمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، وفوزي 
لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إليجاد مخرج 
لتأمين  واستثنائية،  خاصة  نقل  وسيلة  وتوفير  األزمة  لهذه 
سفر البعثة الصحفية المغربية الحاصل أعضاؤها على اإلعتماد 
الصحفي من االتحاد اإلفريقي لكرة القدم وعلى جواز التلقيح 
الجمعية  على  اآلن،  لغاية  يرد  لم  أنه  وبرغم  الكامرون.  إلى 
الخصوص،  بهذا  رسمي  رد  أي  الرياضية  للصحافة  المغربية 
تواصل  أنها  الصحفيين،  الزمالء  لكافة  تؤكد  الجمعية  أن  إال 
مساعيها الحثيثة إليجاد صيغة لتمكين الصحفيين الرياضيين 
المغاربة، من التواجد في موقع الحدث لممارسة مهامهم في 
على  مرة  ألول  يسجل  ال  وحتى  والتأريخ،  والتوثيق  المواكبة 
الصحافة المغربية، غيابها عن حدث رياضي كبير بقيمة كأس 

إفريقيا لألمم«.
عن المكتب التنفيذي

منافسيه  على  الطاولة  قلب  التطواني  المغرب  استطاع 
وتجاوز محنة انطالقته السلبية واالنقضاض على زعامة البطولة 
االحترافية للقسم الوطني الثاني وتتويجه بطال للخريف عقب 
فوزه على ضيفه، الراسينغ البيضاوي بهدفين دون رد سجلها 
عماد خنوس في الدقيقة 25، وحمزة هنوري في الدقيقة 67، 
سانية  بملعب  تحقق  الذي  الفوز  وبهذا   .15 الدورة  لحساب 
الرمل الذي عاد إليه الفريق بعد فترة إغالق إلصالح أرضيته. 
 29 برصيد  متزعما  الذهاب  مرحلة  التطواني  المغرب  وختم 
نقطة منفردا، واستغل تعثر منافسه اتحاد اتواركة الذي انهزم 
مرحلة  طيلة  التطواني  الفريق  وحقق  مالل.  بني  رجاء  أمام 
الذهاب ثمانية انتصارات وخمسة تعادالت وهزيمتين. وسجل 
ثمانية عشرة هدفا ودخلت مرماه ثمانية أهداف. وفي سياق 
هذه النتائج واألهداف التي أتى من اجلها إلى تطوان، قال عبد 
اللطيف جريندو، مدرب الفريق«التحاقي بالمغرب التطواني جاء 
المكانة  األول،  القسم  إلى  الصعود  أجل  من  األول  لهدفين. 
الطبيعية للفريق. ولنا تركيبة قادرة على تحقيق الهدف األول 
وكذلك الشأن بالنسبة للهدف الثاني، هو إحراز كاس العرش 
في انتظار النهائي الذي سيجمعنا بفريق الجيش الملكي«. وتابع 
مدرب المغرب التطواني« نحن بصدد تصحيح األخطاء، الفريق 
سيتحسن في اإلياب برجوع الالعبين المصابين وتأهيل آخرين. 
ينتظرنا عمل كبير، ومطلوب تظافر جهود جميع مكونات الفريق 
لنحقق المبتغى، دون أن ننسى الجمهور التطواني، نشكره على 

دعمه للفريق رغم غيابه عن المدرجات بسبب الجائحة«. 
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األفريقيـــة  األمم  كأس  نهائيــات  تنطلـــق 
وتستمر   2022 يناير   9 يوم   ،)2022 )الكاميرون 
سحب  عملية  وأفرزت   .2022 فبراير   6 غاية  إلى 
القرعة التي أجريت في ياوندي، عاصمة الكاميرون 
العربية  المنتخبات  وجنبت  متوازنة.  مجموعات 
المنتخب  وسيقابل  البعض.  بعضها  مواجهة 
المغربي منتخب غانا في المجموعة الثالثة والتي 
القوية.  المنتخبات األفريقية  أحد  منتخبها  يعد 
وجاءت مصر ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب 
نارية  مواجهة  تنتظرها  الجزائر  أن  كما  نيجيريا، 

ضد ساحل العاج في المجموعة الخامسة.
األحد  غد  يوم  االفتتاحية  المباراة  وستجرى 
09 يناير وتجمع الكاميرون مع بوركينا فاسو، فيما 
يفتتح المنتخب الوطني المغربي المنافسات بعد 
غد اإلثنين 10 يناير بمواجهة منتخب غانا. وتضم 
قائمة الالعبين الذين استدعاهم الناخب الوطني، 
بونو  ياسين  المرمى،  لحراسة  النهائيات،  لهذه 
)إشبيلية اإلسباني(، منير المحمدي الكجوي )هتاي 
سبور التركي(، رضا التكناوتي )الوداد البيضاوي(. 
جرمان  سان  )باريس  حكيمي  أشرف  للدفاع، 
آدم  الفرنسي(،  )متز  العكوش  سفيان  الفرنسي(، 
الكرواني  سفيان  اإلنكليزي(،  )واتفورد  مسينا 
)فيرنكفاروش  مايي  الهولندي(، سامي  )نيميغين 
)فياريال اإلسباني(، غانم  المجري(، سفيان شاكال 
سايس )ولفرهامبتون اإلنكليزي(، نايف أكرد )رين 
محمد  المصري(،  )األهلي  بانون  بدر  الفرنسي(، 
فجر  فيصل  للوسط،  الملكي(.  )الجيش  الشيبي 
)سيفاس سبور التركي(، سفيان أمرابط )فيورنتينا 
البلجيكي(،  لياج  )ستاندار  امالح  اإليطالي(، سليم 
األلماني(،  فرانكفورت  )أينتراخت  برقوق  أيمن 
اإلنكليزي(،  رينجرز  بارك  )كوينز  شاعر  إلياس 
عمران لوزا )واتفورد اإلنكليزي(، عز الدين أوناهي 
)أنجيه الفرنسي(. للهجوم، منير الحدادي ويوسف 
بوفال  سفيان  اإلسباني(،  )إشبيلية  النصيري 
)أنجيه(، ريان مايي )فيرينكفاروش(، أيوب الكعبي 
)ألكمار  خالل  أبو  زكريا  التركي(،  سبور  )هاتاي 
الهولندي(، سفيان رحيمي )العين اإلماراتي(، طرق 
تيسودالي )جينت البلجيكي(. واسفرت القرعة عن 
إثيوبيا والرأس  الكاميرون، بوركينا فاسو،  تواجد 
األخضر بالمجموعة األولى. والسنغال، زيمبابوي، 
غينيا وماالوي بالمجموعة الثانية. والمغرب، غانا، 
جزر القمر والغابون بالمجموعة الثالثة. ونيجيريا، 
مصر، السودان وغينيا بيساو بالمجموعة الرابعة. 
وساحل  االستوائية  غينيا  سييراليون،  والجزائر، 
مالي،  وتونس،  الخامسة.  بالمجموعة  العاج 
موريتانيا وغامبيا بالمجموعة السادسة.  وستجرى 
المباريات بخمس مدن مختلفة بالكاميرون، هي: 
وستقام  وجاروا.  ليمبي  بافوسام،  ياوندي،  دواال، 
البطولة بالنظام المعتاد، إذ سيخوض كل منتخب 
ثالث مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل 
الستة  المجموعات  من  مجموعة  كل  متصدر 
ووصيفها إلى دور الـ 16، مع اختيار أفضل أربعة 
أيضًا.  للصعود  الثالث،  المركز  احتلوا  منتخبات 
ثم ستستكمل مباريات البطولة بدايًة من دور الـ 
16 بخروج المغلوب مباشرًة. وفيما يلي البرنامج 

العام للبطولة مع النتائج والمواعيد والترتيب:

برنامج المباريات:
غدا األحد 09 يناير:

مساء   5 فاسو:)الساعة  بوركينا   / الكاميرون 
بملعب بول بيا( .

اثيوبيا / كاب فيردى:)الساعة 8 مساء بملعب 
بول بيا(.

اإلثنين 10 يناير :
السنغال / زيمبابوي:)الساعة 2 ظهرا بملعب 

كويكونج(.
بملعب  مساء   5 ماالوى:)الساعة   / غينيا 

كويكونج(.
الجابون / جزر القمر:)الساعة 8 مساء بملعب 

أحمدو أهيدجو(.
المغرب / غانا:)الساعة 5 مساء بملعب أحمدو 

أهيدجو(.

الثالثاء 11 يناير:
2 ظهرا بملعب  الجزائر / سيراليون:)الساعة 

جابوما(.
بملعب  مساء   5 مصر:)الساعة   / نيجيريا 

رومدي أدجيا(.
مساء   8 بيساو:)الساعة  غينيا   / السودان 

بملعب رومدي أدجيا(.

األربعاء 12 يناير:
بملعب  ظهرا   2 مالى:)الساعة   / تونس 

ليمبي(.
بملعب  مساء   5 جامبيا:)الساعة   / موريتانيا 

ليمبي(.
 8 )الساعة  ديفوار:  كوت   / االستوائية  غينيا 

مساء بملعب جابوما(.

الخميس 13 يناير: 
كاب فيردى / بوركينا فاسو:)الساعة 5 مساء 

بملعب بول بيا(
8 مساء بملعب  اثيوبيا:)الساعة   / الكاميرون 

بول بيا(.

الجمعة 14 يناير:
بملعب  ظهرا   2 غينيا:)الساعة   / السنغال 

كويكونج(.
المغرب / جزر القمر:)الساعة 5 مساء بملعب 

أحمدو أهيدجو(. 
بملعب  مساء   5 زيمبابوى:)الساعة   / ماالوى 

كويكونج(.
بملعب  مساء   8 غانا:)الساعة   / الجابون 

أحمدو أهيدجو(.

السبت 15 يناير:
بملعب  مساء   5 نيجيريا:)الساعة   / السودان 

رومدي أدجيا(.
8 مساء بملعب  / غينيا بيساو:)الساعة  مصر 

رومدي أدجيا(.

األحد 16 يناير: 
جامبيا / مالى:)الساعة 2 ظهرا بملعب ليمبي(

مساء   5 سيراليون:)الساعة   / ديفوار  كوت 

بملعب جابوما(.

بملعب  مساء   5 موريتانيا:)الساعة   / تونس 

ليمبي(.

مساء   8 االستوائية:)الساعة  غينيا   / الجزائر 

بملعب جابوما( .

اإلثنين 17 يناير:
8مساء  الكاميرون:)الساعة   / فيردى  كاب 

بملعب بول بيا(.

مساء   8 اثيوبيا:)الساعة   / فاسو  بوركينا 

بملعب كويكونج(.

الثالثاء 18 يناير: 
بملعب  مساء   5 غينيا:)الساعة   / زيمبابوى 

أحمدو أهيدجو(.

بملعب  مساء   5 السنغال:)الساعة   / ماالوى 

كويكونج(.

بملعب  8مساء  الجابون:)الساعة   / المغرب 

أحمدو أهيدجو(.

بملعب  مساء   8 القمر:)الساعة  جزر   / غانا 

رومدي أدجيا(.

األربعاء 19 يناير:
بملعب  مساء   8 السودان:)الساعة   / مصر 

أحمدو أهيدجو(

غينيا بيساو / نيجيريا:)الساعة 8 مساء بملعب 

رومدي أدجيا(

الخميس 20 يناير:

سيراليون / غينيا االستوائية:)الساعة 5 مساء 

بملعب ليمبي(

مساء   5 ديفوار:)الساعة  كوت   / الجزائر 

بملعب جابوما(

بملعب  مساء   8 تونس:)الساعة   / جامبيا 

ليمبي(

بملعب  مساء   8 موريتانيا:)الساعة   / مالى 

جابوما( .

نهائيات كاأ�س الأمم الأفريقية: )الكامريون 2022(:

الدوري اإلسباني
ريال مدريد يفتتح 2022 بال�شقوط 
اأمام خيتايف وبر�شلونة يقهر غياباته 

بانت�شار ثمني على مايوركا
جميع  في  مدريد  ريــال  حققها  التي  الالهزيمة  سلسلة  خيتافي  أوقــف 
المسابقات عند 15 مباراة. بعدما تغلب عليه بهدف دون رد على ملعب كولسيوم 
ألفونسو بيريز، ضمن مباريات الجولة 19 لمسابقة الليغا. وسجل هدف المباراة 
آخر  اللقاء.  وتعود  التاسعة من زمن  الدقيقة  أونال في  إنيس  الالعب  الوحيد 
الدوري  من  الثامنة  الجولة  في  إسبانيول،  أمام  الماضي،  للعام  للريال  هزيمة 
اإلسباني. وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة 
الترتيب، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس  جدول 
عشر. و قلص إشبيلية الفارق مع الريال بفوز صعب في ختام منافسات الجولة 
على مضيفه قادش بهدف دون رد سجله األرجنتيني أوكامبوس في الدقيقة 58. 
وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، وبفارق 5 نقاط فقط 
عن الريال، مع العلم أن األخير خاض مباراة أكثر من الفريق األندلسي. واستعاد 
أتلتيكو مدريد نغمة االنتصارات، التي غابت عنه في المراحل األربع األخيرة، وفاز 
على ضيفه رايو فايكانو بهدفين لصفر، وقعهما أنخيل كوريا في الدقائق 28 
و53. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد 
رصيد رايو فايكانو عند النقطة 30 بالمركز السادس.  وتغلب سيلتا فيجو على 
مضيفه ريال بيتيس بهدفين لصفر سجلهما اياجو اسباس في الدقيقة 36 من 
ضربة جزاء، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط 
األول. ورفع سيلتا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد 
بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثالث. وفي مباراة أخرى، تعادل ديبورتيفو 
أالفيس مع ضيفه ريال سوسيداد بهدف لمثله. وتقدم سوسيداد عن طريق 
عدنان يانوزاي في الدقيقة 14، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل لفريق أالفيس 
في الدقيقة 58. ورفع أالفيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما 
رفع سوسيداد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع. وانتزع برشلونة فوزا 
بشق األنفس على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، سجله لوك دي يونج في 
الدقيقة 44. ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 31 نقطة، ليقفز للمركز الخامس 
في جدول الترتيب العام، بينما ظل مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 20 
نقطة. وخاض البارسا اللقاء بأقل من نصف قوته نظرا لكثرة الغيابات بسبب 
إصابات مختلفة وفيروس كورونا وتراكم البطاقات. لكن تشافي هيرنانديز مدرب 
البارسا نجح نسبيا في تجاوز أزمة الغيابات، وكان فريقه األكثر خطورة على المرمى 

منذ الدقائق األولى.

نتائج الدورة 19:  
فالينسيا / إسبنيول: 1 – 2 

خيطافي / ريال مدريد: 1 – 0 
أ. مدريد / رايوفاليكانو: 2 – 0 

إلتشي / غرناطة: 0 – 0 
ألفيس / ريال صوصيداد: 1 – 1 

بيتيس / سلطا: 0 – 2 
مايوركا / برشلونة: 0 – 1 

فيا الريال / ليفانطي: 5 – 0 
أوصاصونة / أ. بلباو: 1 – 3 

قاديس / إشبيلية: 0 – 1 
برنامج الدورة 20:  

اليوم السبت
الثانية  )الساعة  مايوركا   / ليفانطي 

ظهرا(
)الساعة  سلطا   / صوصيداد  ريــال 

الرابعة والربع( 
غرناطة / برشلونة )الساعة السادسة 

والنصف مساء(
)الساعة  فالينسيا   / مدريد  ــال  ري

التاسعة مساء(
غدا األحد

رايوفاليكانو / بيتيس )الساعة الثانية 
ظهرا(

الرابعة  )الساعة  خيطافي   / إشبيلية 
والربع(

السادسة  )الساعة  أ.بلباو   / ألفيس 
والنصف مساء(

)الساعة  قــاديــس   / ــة  أوصــاصــون
السادسة والنصف مساء(

فيا الريال / أ.مدريد )الساعة التاسعة 
ليال( 

بعد غد اإلثنين
التاسعة  )الساعة  إلتشي   / إسبنيول 

ليال(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 46 نقطة
2 - اشبيلية: 41 //
3 - بيتيس: 33 //
4 - أ. مدريد:32 //
5 - برشلونة: 31//

6 - رايوفاليكانو: 30 //
7 - ريال صوصيداد: 30 //

8 - فيا الريال: 28 // 
9 -  فالينسيا: 28 //
10 - أ. بلباو: 27 //

11 - إسبانيول: 26 //
12 - سلطا: 23 //

13 - غرناطة:23 //
14 - أوصاصونة: 22 // 

15 - مايوركا: 20 //
16 -  خيطافي: 18 //

17 - إلتشي: 16 //
18 - أالفيس: 16 //
19 - قاديس: 14//

20 - ليفانتي: 8//

املنتخب الوطني يفتتح مبارياته 
مبواجهة غانا يوم الإثنني

خبر األسبوع

أدلى البلجيكي لوكاكو، مهاجم تشيلسي، بتصريحات مفاجئة قد تضعه 
اللندني خالل الفترة المقبلة. وخالل مقابلة مع شبكة  النادي  في أزمة داخل 
»سكاي سبورت إيطاليا«، سئل البلجيكي لوكاكو، مهاجم تشيلسي عن شعوره 
عقب عودته لتشيلسي، فأجاب: »أنا بخير على الصعيد البدني، لكني لست سعيدا 
بالوضع الحالي«. وعبر صاحب الـ28 عاما عن امتعاضه من تغيير مدربه األلماني 
توماس توخيل لطريقة اللعب، حيث قال »لقد اختار اللعب بأسلوب مختلف، لكني 
لن أرفع راية االستسالم، وسأتحلى بالمهنية«. وأضاف: »لست سعيدا بالوضع 
الحالي، لكني العب محترف ولن أستسلم اآلن«. وفي سياق آخر، أعرب لوكاكو، 
عن أسفه إزاء الطريقة التي انتهت بها مسيرته داخل النادي اإليطالي، مضيفا 
أزعجتني، ألنها لم تكن في  الفريق  التي تواصلت بها مع جماهير  »الطريقة 
الوقت المناسب«. واستطرد »اآلن حان الوقت إلطالعهم على مشاعري، ودائما 
ما قلت إن اإلنتر سيظل في قلبي، وأعلم أنني سأعود مرة أخرى، وأتمنى أن يحدث 
ذلك، فأنا أحب إيطاليا وهذا هو الوقت المناسب لكي يعلموا ما حدث بالفعل«. 
وأتم بقوله »آمل من أعماق قلبي أن أعود إلى إنتر ميالن، لكن ليس في نهاية 

مسيرتي، بل وأنا في قمة مستواي، للفوز مع الفريق بالمزيد من األلقاب«.

لوكـاكـــو ي�شعــل فتيـــل اأزمــة
مع ت�شيل�شي وتوخيــل
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المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 
والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة - أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة طنجة المدينة
مصلحة الشؤون االقتصادية

إعـــــــالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة طنجة ـ المدينة 
يومًا   15 مدتـه  والمضـار  المنافع  بحث  إجراء  عن 
في  اإلعـالن  هـذا  صـدور  تـاريـخ  مـن  ابتـداء 
الجرائد، وذلك تبعا للطلب الذي تقـدمت به السيدة 
المخبزات  رخـصة  على  للحصول  أحالم  الحتاشي 
:27، شارع  بـ  الكائن  الكهربائية بالمحل  العصرية 
ـ  طنجة  ـ  الوفاء  إقامة  )سيرفانطيس(  تومرت  بن 

عمالة طنجةـ  أصيلة.
ويوجــد سجـل البحــث المفتــوح بمصلحــة 
الرخص، حيث يمكن للعموم تسجيـل مالحظاتهم 

وذلك خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة - أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة طنجة المدينة

مصلحة الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

يعلن رئيس مجلس مقاطعـة طنجة المدينة 
يومًا   15 مدتـه  والمضـار  المنافع  بحث  إجراء  عن 
ابتـداء مـن تـاريـخ صـدور هـذا اإلعـالن في الجرائد، 
وذلك تبعا للطلب الذي تقـدم به السيد أقلعي سعد 
للحصول على رخـصة غسل السيارات فقط بالمحل 
البساتين  تجزئة   29 رقم  البساتين  بإقامة  الكائن 

بوخالفـ  مقاطعة طنجة المدينة.
بمصلحة  المفتوح  البحث  سجل  ويوجد 
الرخص، حيث يمكن للعموم تسجيـل مالحظاتهم 

وذلك خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفـويـت حصـص شركـة
 BAYTI GREEN « SARL AU«   شــركــة
ش.م.م ، شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
الكائــن  درهم(،   100.000،00( رأسمالهــا  وحيـد، 
مقرها االجتماعي  بالدار البيضاء،  باب البيضا إقامة 
54 شقة 15 رمل لجالل بوسكورة، المقيدة بالسجل 
التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 

عدد 396561. 
 28 بتاريـخ  بطنجة  توثيقـي  عقـد  بمقتضى 
دجنبر   29 في  بماليتها  والمسجل   ،2021 دجنبر 
باالستخالص:  األمر  التالية:  المراجـع  تحت   2021

101940، وصل عدد 112911.
اجتماعية  حصة  عشرة  و  مائتان  تفويت  تم 
زيوط،  السالم  عبد  السيد  )210 حصة(، من طرف 
الحامل لبطاقة  الكامل األهلية،  الجنسية،  المغربي 
التعريف الوطنية عدد GB55365، مقسمة كاآلتي:

السيدة  لفائدة  اجتماعية  95 حصة  تفويت   •
الوطنية  التعريف  لبطاقـة  الحاملة  بلحسن،  ايمان 

. KA33931 عدد
السيدة  لفائدة  اجتماعية  95 حصة  تفويت   •
لمياء الوزاني االبراهيمي، الحاملة لبطاقة التعريف 

. K421790 الوطنية عدد
السيدة  لفائدة  اجتماعية  20 حصة  تفويت   •
رقية العطاري، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد 

. C544785
اإليداع القانوني: تم بالمحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 30 دجنبر 2021، تحت عدد 45635 

للسجل التحليلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ

2021/6705/2905
إشهار حكم اجتماعي

طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق م.
األطراف: السيدة جهاد حفياني، ينوب عنه ذ/

الخليل الدعايكر المحامي بهيئة طنجة.
HOTEL-  دد: شركة هوتيليي ترافل ش م م

LERIE TRAVEL- في شخص ممثلها 
القانوني. الكائن مقرها حي البرانص فضيلة رقم 

57 طنجة
لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بان  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت   2021/04/19 بتاريخ  حكمها  أصدرت 

775 في الملف 2019/1501/2034 
اآلتي نصه:ابتدائيا وحضوريا. 

عن  التعويض  طلب  قبول  :عدم  الشكل  في 
الساعات االضافية واالعياد وقبول الباقي

عليها  المدعى  على  :الحكم  الموضوع  في 
HOTELLERIE TRA-  رركة - هو تيليي ترافل

VEL في شخص ممثلها القانوني 
حفيانــي  جهــاد  المدعيـــة  لفائدة  بأدائها 
بمبلغ  األخطار  مهلة  عن   : التالية  التعويضات 
)12253.50( درهم وعن ضرر بمبلغ )42887.25( 
عن  )16419.84(درهم  بمبلغ  الفصل  وعن  درهم 
درهم   )3063.25( بمبلغ   2019 السنوية  العطلة 
وعن مختلف األجر عن 13 يوما من الشغل الفعلي 
)2042.17( درهم  بمبلغ   2019 خالل شهر دجنبر 
وبتمكينها من شهادة عمل تتضمن تاريخ التحاقها 
بالعمل وتاريخ مغادرتها له والمناصب التي شغلتها 
وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما 
الحكم  شمول  مع  التنفيذ  عن  تأخير  يوم  كل  عن 
بخصوص العطلة السنوية ومتخلف األجر وشهادة 

عليها  المدعى  وتحميل  المعجل  بالنفاذ  العمل 
الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا 

ذلك الطلبات.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
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 
المحكمة االبتدائية بطنجة 

قسم التبليغ 
إعذار 2018/6708/4809 

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

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت حكمها 

بتاريخ : 2016/09/22 
عـــدد  الملـــف  في   4026 عدد  تحت 

 2012/1201/98
ذ/  عنه  ينوب  ختوتي  ابراهيم  :السيد  بين 

مصطفى بونجة المحامي بهيئة طنجة.
وبين :السيد محمد امطوط الساكن حي الواد 

زنقة 163 الرقم 12 طنجة.
- اآلتي نصه : ابتدائيا وغيابيا في حق المدعى 

عليه.
في الشكل : بقبول الدعوى

عليه  المدعى  على  الحكم   : الموضوع  في  ـ 
موضوع  درهم،   35500 مبلغ  للمدعي  بأدائه 
اإلعتراف بدين المصحح اإلمضاء بتاريخ 28 دجنبر 
2009 مع الصائر واإلجبار في األدنى ورفض باقي 

الطلبات.
وعليه، فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
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 التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري 

ملف عدد :2022/03
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
العرفيين  العقدين  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
األصل  تفويت  تم   ، في: 2021/10/18  المؤرخين 
هارون  شارع   2 رقم  أ   10 بطنجة  الكائن  التجاري 
الرشيد من طرف السيدين : محمد اشتوان الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية عدد  K80275 والمسجل 
عن   33642 عدد  تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
لبطاقة  الحامل  برشان  ومصطفى  البيع  طريق 
التعريف الوطنية عدد K80732 والمسجل بالسجل 
التجاري بطنجة تحت عدد 33644عن طريق الهبة 
لفائدة السيد محمد برشان الحامل لبطاقة التعريف 
األصل  قيمة  وحددت   ،K356898 عدد  الوطنية 
قدره  إجمالي  مبلغ  في  التفويت  موضوع  التجاري 

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

مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 25/2005/602
إعالن عن بيع أصل تجاري 

لفائدة: الوفاء ش م ينوب عنها ذ/أحمد أشهبار 
محام بطنجة

ضد:السيد حسن الرايس والسيدة بشرى 
العيساتي عنوانهما بشارع الجيش الملكي إقامة 

نسيم بلوك ب رقم 5 تطوان.
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/08 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المقيد 
بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بتطوان تحت 
والمعنوية  المادية  عناصره  بجميع   14430 عدد 
وهو عبارة عن قاعة لأللعاب الكائن بشارع الجيش 
تطوان  17و18  رقم  الموحدين  إقامة  الملكي 

والمملوك للمنفذ عليهما المذكورين أعاله.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 174.400.00 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

10 في المائة. 
وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس كتابة الضيط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 2021/8516/276
لفائدة :القرض العقاري والسياحي ينوب عنه ذ/

عزوز العرابي المحامي بهيئة طنجة.
ضد: السيد محمد بريغلي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/14 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )العرائش 8/512(  ذي الرسم العقاري عدد 
36/41943 والكائن بمدينة العرائش طريق طنجة 

الرباط. 
وهو عبارة عن شقة  مساحتها 54 متر مربع.

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 220.000.00 
درهم.

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2012/185

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : التجاري وفابنك ش م ينوب عنه ذ/أحمد 

أشهبار محام بطنجة.
ضد: السيد محمد أنوار التمسماني، عنوانه بشارع 
الزرقطوني مجموعة 8 فبراير رقم 3/11 بتطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/08  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المدعو   - للعقارين:  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
 19/10544 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )2/53 )منى 
عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
عن شقة بالطابق األول مع مدخل بالطابق السفلي، 
بلدية  تطوان  بإقليم  الكائن  سنتيار،   85 مساحته 

مرتيل كابو نيكرو. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

550.000.00 درهم.
- المدعو )منى 1/53( ذي الرسم العقاري عدد 
وهو  أعاله،  المذكور  عليه  المملوك   19/10543
أرضي  التحت  بالطابق  دوبليكس  شقة  عن  عبارة 
والطابق األرضي، مساحته 1 آر 43 سنتيار، الكائن 

بإقليم تطوان بلدية مرتيل كابو نيكرو. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة  
مكتب التنفيذ

ملف تنفيذي عدد: 2021/8516/340
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : القرض العقاري السياحي ينوب عنه ذ/
عزوز العرابي المحامي بهيئة طنجة.

ضد: السيد محمد الفضيخ والسيدة خلود 
الصرصري.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/14  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الثالثة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )5 )حمزة  المدعو  للعقار 
تجزئة  الكبير  القصر  بمدينة  والكائن   36/14698

عدة.
وهو عبارة عن شقة، مساحتها 64 متر مربع، 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 270.000.00 درهم.

من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد على أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس من ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 
3 في  الثمن ناجزا مع زيادة  479 ق م م(. ويؤدى 

مضمون،  شيك  بواسطة  التنفيذ  المائةومصاريف 
وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب تنفيذ: عدد 2021/6201/2052

طالب التنفيذ: السيدة النالي رحمة
منفذ عليه:قبوع ارحيمو

إعالن عن بيع عقار 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة   - قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
البيوعات العقارية بتاريخ 2022/02/15 على الساعة 

.10:30
لفائدة السيدة : النالي رحمة الساكنة بشارع 
االرز رقم 55 البرانص طنجة الجاعلة محل المخابرة 
معه بمكتب االستاذ امين الرايس المحامي بهيئة 

طنجة.
بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 06/30858 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم بناية تشتمل على سفلي وطابقين 
حومة  الجيراري  بحي  الكائن  مقلص  وثالث  اثنين 
المفرج زنقة رقم 02 الدار 17 طنجة مساحته 139 

متر مربع.
والثاني غير محفظ الكائن بحي العزيفات رقم 
18 بني مكادة طنجة وهو عبارة عن بناية تشتمل 

على سفلي وطابقين اثنين ومرفق بالسطح.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 
ومبلغ  لالول  درهم   1.735.000.00 مبلغ  من 
في   الزيادة  أراد  للثاني.ومن  درهم   397.000.00

االيضاح وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة 
التنفيذ بالمحكمة االبتدائية بطنجة.  

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب تنفيذ: عدد 2021/6201/2033

طالب التنفيذ: السيد بنكاوي احمد بن احمد
منفذ عليه:السيد بنكاوي محمد بن مختار

إعالن عن بيع عقار 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة   - قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
البيوعات العقارية بتاريخ 2022/02/15 على الساعة 

.10:30
احمد  بن  احمد  بنكاوي   : السيدة  لفائدة 
الساكن بالسواني زنقة 114 رقم 1 طنجة الجاعل 
محل المخابرة معهم بمكتب االستاذ العياشي عمر 

اقزيز المحامي بهيئة طنجة.
ضد:السيد بنكاري محمد بن المختار  

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 G/3211 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
قطعتين  من  مكونة  فالحية  ارض  عن  عبارة  وهو 
المنبر  بمدشر  الكائن  خياط  بني  دوقة  المسماة 
والشاوية طنجة  مساحته 14459 متر مربع )سنتيار(

الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق  
من مبلغ 809.704.00 درهم.ومن أراد الزيادة في 
االيضاح وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة 

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

األسبوع،  هذا  بحر  المغرب،  بنك  أصدر 
قائمة بالخدمات البنكية المجانية لفائدة زبناء 

مختلف المؤسسات البنكية.
خدمة،  عشرة  إثنتي  الالئحة  هذه  وتضم 
تم إقرار الجزء األول منها بموجب تعليمة والي 
بنك المغرب رقم 2010/9/1 الصادرة في 3 ماي 
2010 والمتعلقة بالخدمات البنكية الدنيا التي 
يتعين على البنوك تقديمها لزبنائها بالمجان، 

وتشمل:
1. فتح الحساب.

2. تسليم دفتر الشيكات.
3. تسليم دفتر التوفير.

4. توطين الراتب.
5. تسليم شهادة كشف الهوية البنكية.

مبلغ  أداء  احتساب  دون  نقدًا،  الدفع   .6
االطابع الجبائي.

7.    سحب النقـود من شبـاك البنك، حيث 
تسجيل  سيتم  الذي  الحساب  يوجد 
المبلغ في مدينيته، باستثناء عمليات 
الشبــاك  بواسطــة شيـــك  السحب 
بالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على 

دفتر الشيكات.
8.    سحب النقود، بعد تقديم دفتر التوفير 
من شباك البنك حيث يوجد الحساب 
في  المبلـــغ  تسجيــل  سيتم  الذي 

مدينيته.
9.     سحب النقــود من الشبابيــك البنكية 
اآللية التابعــة للبنــك حيث يوجـــد 

الحساب.
إلى  من حســاب  التحويــالت  إصدار   .10

حساب بين األشخاص الذاتيين داخل 
نفس البنك.

11. استقبال تحويالت األموال الوطنية
12. استقبال عمليات الوضع تحت التصرف 
المؤسســـة  نفـس  داخــل  الوطنية 

البنكية.
13. إعداد وإرسال كشف الحساب للزبون.

وتاريخ  الرصيد  كشف  على  االطالع   .14
عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك 

البنكي اآللي أو عبر األنترنت.
15. تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب 

الحساب.
16. إغالق الحساب.

تــم  خدمــات  فيضـــم  الثاني،  الجزء  أما 
اعتمادها سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء 
المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبتوجيه من 

بنك المغرب، وهي:
17. الولوج واالطالع على خدمات البنـــك 
 )Banque directe( المبــــاشـــر 

بالنسبة لألشخاص الذاتيين.
للبطاقة  السري  القن  إصـدار  إعادة   .18

البنكية.
19. التعرض على البطاقة البنكية في حالة 

ضياعها أو سرقتها.
المعيبة  البنكية  البطاقــة  استبدال   .20

والتي لم يستخدمها صاحبها بعد.
21. رفض الشيك بحجة عيب في الشكل.

22. التعرض على الشيك في حالة ضياعه 
أو سرقته.

بنـك املـغرب يحـدد 22 خـدمـة 
بنكـيـة جمـانيـة
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�حلمد هلِل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على خامت �الأنبياء و�ملر�سلني، 
�سيدنا حممد �لنبي �الأمني، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.

)َعَجًبا  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبيُّ  قال  َقاَل:  َهْيٍب،  �سُ َعْن  بعد:  �أما 
اَبْتُه  �أَ�سَ �إِْن  ِلْلُموؤِْمِن،  �إِالَّ  َذ�َك الأََحٍد  َوَلْي�َس   ، َخرْيٌ ُه  ُكلَّ �أَْمَرُه  �إِنَّ  �مْلُوؤِْمِن:  الأَْمِر 
� َلُه(. رو�ه  ، َفَكاَن َخرْيً َبَ �ُء �سَ رَّ اَبْتُه �سَ �أَ�سَ َو�إِْن  َلُه،   � �ُء �َسَكَر، َفَكاَن َخرْيً �َسرَّ

م�سلم:4/2295، رقم:2999. 
مع�سر �لقر�ء �الأفا�سل: حديثنا لهذ� �ليوم، عن �سنة من �سنن �الأنبياء، 
وديديٍن من ديدن �الأ�سفياء، هي خلة تبعث يف �لقلب �المتالء، وهي تكفري 
للخطايا، وتبعث �لقلب منها لال�ستيالء، حديثنا عن �البتالء، هو �سحة 
ودو�ء، ورحمة من �هلل و�رتقاء، يبتليهم على ح�سب �إميانهم، وقوة يقينهم 
و�سبهم، فعن �سعد بن �أبي وقا�س -ر�سي �هلل عنه- قال: »يا ر�سول �هلل، 
ُجُل  ْنِبَياُء، ُثمَّ �اْلأَْمَثُل َفااْلأَْمَثُل، َفُيْبَتَلى �لرَّ �أَيُّ �لنا�س �أَ�َسدُّ َباَلًء؟، قال: )�اْلأَ
ٌة،  ْلًبا، ��ْسَتدَّ َباَلوؤُُه، َو�إِْن كان يف ِديِنِه ِرقَّ ْن كان ِديُنُه �سُ على َح�َسِب ِديِنِه، َفاإِ

ُح  َيْبَ �بتلي على َح�َسِب ِديِنِه، فما 
َكُه مي�سي  َيْتُ ِباْلَعْبِد، حتى  �ْلَباَلُء 
َخِطيَئٌة(.  عليه  ما  �الأر�س  على 

�لتمذي:4/601.
و�ملوؤمن ينظر �إلى �البتالء على 
�لنعمة  وهذه  عظيمة،  نعمة  �أنه 
�ملوؤمنني  عباده  على  بها  �هلل  نُّ  مَيُ
خا�سة؛ ليختبهم يف دينهم، كما 
رْيِ  رِّ َو�ْلَ قال تعالى: »َوَنْبُلوُكْم ِبال�سَّ
ِفْتَنًة َو�إَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن« �الأنبياء:35، 
�أقرب،  �هلل  �إلى  كان  كلما  و�الإن�ساُن 
به  ر  ُيكفِّ ما  �لبالء  من  عليه  �أنزَل 
عالية،  درجات  ويرفعه  ذنوبه، 
بني،  �مُلقرَّ �هلل من  حتى يكون عند 
وهذ�  �حلقيقية،  عمُة  �لنِّ هي  هذه 

ل �إليها،  هو �لذي ينبغي �أن نتحلى به؛ وهي �ل�سعادة �الأُخروية �أو ما ُيو�سِ
�سا  فالرِّ بنعمة،  ولي�ست  َبِلية  فهي  تعالى،  �هلل  من  ب  ُتقرِّ ال  نعمٍة  كلُّ  �إْذ 
بالبالء، يجعل �ملوؤمَن د�ئم �الت�سال باهلل، يف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء، ويف جميع 
القنوط،  اجَلَزَع وال  اإلى عطاٍء دائم، فال يعرف  ل حياُته  اأحواله، فتتحوَّ
 َ َز�ِء مع ِعَظِم �ْلَباَلِء، َو�إِنَّ �هللَّ قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إِنَّ ِعَظَم �جْلَ
َخُط(  ا، َوَمْن �َسِخَط َفَلُه �ل�سَّ �سَ �إذ� �أََحبَّ َقْوًما �ْبَتاَلُهْم، َفَمْن ر�سي َفَلُه �لرِّ

�لتمذي:4/601.
اه  تلقَّ اإذا  ب�شرط،  عظيمة،  ِنعمًة  يكون  االبتالء  اإنَّ  القراء:  اأعزائي 
�ملوؤمُن �لقوي بال�سب و�الحت�ساب عند �هلل تعالى، وَنَظَر �إليه على �أنه من 

ا عظيمًا، ومع هذ�؛  بٍّ مِلَْحبوبه، فاهلل �سبحانه ُيحبُّ عبَده �ملوؤمن ُحبًّ حُمِ
فاإنه ُينزل عليه من �لبالء ما ال ُتطيقه عادة �لب�سر.

�أيها �لقر�ء �لكر�م: يف هذه �لظروف �ال�ستثنائية، و�لنا�س �ليوم يخ�سون 
�إذ� �سَب و�حت�سَب، كان  �ملََر�َس - وهو �بتالٌء من �هلل تعالى-، لكن �ملري�س 
ه نعمًة عظيمة، فيعلم -ِعْلَم �ليقني- �أنَّ �ملر�س تكفري للذنوب؛ قال  مر�سُ
ِه  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )َما َيَز�ُل �ْلَباَلُء ِبامْلُوؤِْمِن َو�مْلُوؤِْمَنِة يِف َنْف�سِ
َعَلْيِه َخِطيَئٌة( �لتمذي:4/602. وقال  َوَما   َ َيْلَقى �هللَّ ى  َوَماِلِه، َحتَّ َوَوَلِدِه 
ٍب، َواَل َهمٍّ َواَل  ٍب، َواَل َو�سَ ِلَم ِمْن َن�سَ يُب �مْلُ�سْ �سلى �هلل عليه و�سلم: )َما ُي�سِ
ُ ِبَها ِمْن َخَطاَياُه(  َر �هللَّ ْوَكِة ُي�َساُكَها؛ �إِالَّ َكفَّ ى �ل�سَّ ، َحتَّ ُحْزٍن، َواَل �أًَذى، َواَل َغمٍّ

�لبخاري:7/114. 
ي �الأحو�ل �القت�سادية، ويقلقون على حياتهم  يخ�سى �لنا�ُس من َتَردِّ
ِة �ملال - وال ريب �أنَّ ذلك �بتالء من �هلل  �ملَِعي�سية؛ خ�سية �لَعَوِز و�لفقِر وِقلَّ
َبَ و�حت�سَب، فهو يف ِنعمٍة عظيمة، وهي �أنه يكون  تعالى- فاإنَّ �لفقري �إذ� �سَ
�سلى  يقول  �الأغنياء،  قبل  �جلنَة  فيدخلون  ح�سابًا؛  �أقل  �لقيامة   يوم 
�ْلُفَقَر�ُء  )َيْدُخُل  و�سلم:  عليه  �هلل 
ِماَئِة  ِبَخْم�سِ �الأَْغِنَياِء  َقْبَل  َة  نَّ �جْلَ
َعاٍم( �لتمذي:4/578، وقال عليه 
ِة،  نَّ َلْعُت يِف �جْلَ �ل�سالة و�ل�سالم: )�طَّ
متفق  �ْلُفَقَر�َء(  �أَْهِلَها  �أَْكَثَ  َفَر�أَْيُت 

عليه. 
ُت�سيب  ُم�سيبٍة  فكـلُّ  وعليه؛ 
�سب  �إذ�  عليه  ِنعمًة  تكون  �ملوؤمَن، 
�مل�سيبة  �أنَّ  �هلل  فيحمد  و�حت�سب، 
ل�سهٍل  رجٌل  قال  دينه؛  يف  تكن  مل 
»َدَخَل  عنه-:  تعالــى  �هلل  -ر�سي 
فقال:  متاعي،  و�أَخـَذ  بيتي،  �سُّ  �للِّ
��ْسُكِر �هلَل تعالى، لو دخَل �ل�سيطاُن 
ماذ�  �لتوحيَد؟؛  فاأف�سَد  قلَبك، 

ُكنَت ت�سنع؟.
بل  �لعافية،  من  �أف�سُل  �البتالَء  �أنَّ  هذ�  من  ُيفَهم  ال   : �لقر�ء  �أحبابي 
�لعافية �أف�سل من �لبالء؛ فاإنَّ �لنبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم كان ي�ساأل �هلَل 
قال:  عنهما-  �هلل  -ر�سي  عمر  �بن  فعن  وُدنياه؛  ِدينه  يف  و�لعافيَة  �لعفَو 
-ِحنَي  َعَو�ِت  �لدَّ َهوؤُاَلِء  َيَدُع  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   ِ �هللَّ وُل  َر�سُ َيُكْن  »مَلْ 
ْنَيا َو�الآِخَرِة،  ُهمَّ �إِنِّ �أَ�ْساأَُلَك �ْلَعْفَو َو�ْلَعاِفَيَة يِف �لدُّ ِبُح-: )�للَّ ي َوِحنَي ُي�سْ �سِ مُيْ
�بن  َوَماِل(  َو�أَْهِلي  َوُدْنَياَي  ِديِني  يِف  َو�ْلَعاِفَيَة  �ْلَعْفَو  �أَ�ْساأَُلَك  �إِنِّ  ُهمَّ  �للَّ
ماجه:2/1273. فالبالُء �أجُره عظيم؛ �إالَّ �أنَّ �لعافيَة �أحبُّ �إلى َنْف�ِس �ملوؤمن، 

ه ال ي�ستطيُع �ل�سَب على �لبالء. فلعلَّ
فاللهم �حفظنا من �لبالء و�لوباء و�لغالء يارب �لعاملني.

و�سلى �للهم و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.

االبتـالء
إعداد : محمد أمني بنعفان -

�ألف مربوك 
لزميلنا �لأ�ستاذ 

محمد �أمني بنعفان

ُرِزَق مرا�سلنـا الأ�ستاذ محمد اأمني بنعفـان وحرمه امل�سونة مبولودين، 
احلدث  وبهذا   .2021 دجنرب   30 اخلمي�س  يوم  النور  راأتا  اأنثى،  تواأم 
الزوجني  اإلى  التهاين  باأحر  طنجـة  جريــدة  اأ�سـرة  تتقـدم  ال�سعيد، 
الكرميني راجية للكتكوتيـن ال�سغريتيـن موفور ال�سحة ورغد العيـ�س 
بني اأح�سان والديهما، اأبقاهما اهلل لهما وجعلهما م�سباحًا منرياً ي�سيء 

عليهما اأيام حياتهما.


