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Des signaux forts sont  émis dans les coulisses des «salons 
politiques» autour d’un remaniement ministériel qui s’approche-
rait à grands pas. Entre 6 et 8 ministres seraient concernés par 
cette mesure, au vu des soucis observés dans la gestion des 
secteurs qu’ils dirigent : absence de charisme politique, faible 
communication avec le grand public, lenteur extrême dans 
l’avancement de certains chantiers, manque d’implications face 
aux défis actuels dont la hausse des prix… Autant de causes qui 
pousseraient le chef du gouvernement à chercher de nouveaux 
profils aptes à insuffler plus de dynamisme dans certains dépar-
tements.

Rappelons qu’il avait  fallu moins d’un mois  au chef de gou-
vernement désigné, Aziz Akhannouch, pour former son exécutif. 

Lire en page 5

Le Chef du gouvernement espagnol

Pedro SANCHEZ Hôte du Roi 
MOHAMMED VI

Pourquoi l’Algérie 
couve-t-elle une rancœur 

maladive envers le Maroc ? 

Sahara Marocain Un remaniement 
ministériel...en vue ?

Lire en pageS 3 et 4
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Dans un communiqué dif-
fusé lundi 4 avril courant, 
la direction générale de 

l’Eau, relevant du ministère de 
l’Equipement et de l’Eau, indique 
que les barrages de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima dé-
passent 884 millions m3. 

Les retenues de ces barrages, 
dont la capacité dépasse 1,721 
milliard m3, s’établissent au-
jourd’hui à 884,94 millions m3, 
soit un taux de remplissage de 
51,36%, contre environ 1,21 mil-
liard m3 à la même période, un 
an auparavant.

Par unités, la retenue du plus 
grand barrage de la région, celui 
de Oued El Makhazine (province 
de Larache), atteint 449,4 mil-
lions m3, avec un taux de rem-
plissage d’environ 66,8%, contre 
632,2 millions m3 durant la même 
période, un an plus tôt, tandis 
que la retenue du barrage Dar 
Khrofa s’affiche à 179,6 millions 
m3, soit un taux de remplissage 
de 37,4%. 

Le barrage du 9 avril, dans la 
préfecture de Tanger - Assilah, 

Le Centre régional d’in-
vestissement de la 

région Tanger-Tétouan-Al Ho-
ceima (CRI-TTA) a tenu, récem-
ment, au siège de la wilaya, son 
6ème Conseil d’administration, 
présidé par le Wali de la région, 
Mohamed Mhidia.

S’exprimant à l’ouverture des 
travaux, le wali a relevé la néces-
sité de maintenir la mobilisation 
générale et les efforts collectifs 
pour une contribution active et 
efficace au renforcement de la 
résilience des entreprises et à 
la relance économique, confor-
mément aux Hautes orientations 
de SM le Roi Mohammed VI, à tra-
vers l’adoption de plans d’action 
réalistes et des initiatives inno-
vantes en matière de stimulation 
de l’investissement, permettant 
une création soutenue des ri-
chesses et des emplois stables.

De son  côté, le directeur géné-

Le nouvel ouvrage d’art à double voies de la trémie 
longue de 700 mètres, longeant la zone franche et la 
zone industrielle de Gzenaya, a été ouvert à la circu-

lation, jeudi 7 avril 2022, après cinq mois de travaux. 
Cet ouvrage appelé « Corridor de Gzenaya », situé à l’intersec-

tion de la route nationale n°1 et les routes préfectorales n° 4600 et 
n°4601, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
de développement et de mise à niveau de la commune, réalisé en 
partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du 
Nord (APDN) et la Commune territoriale de Gzenaya.

Cette réalisation permettra désormais la fluidification de la cir-
culation qui posait problème, étant donné le grand nombre de vé-
hicules estimé à 48000 par jour, avec un plafond d’environ 400 par 
heure, traversant cette zone et ceux fréquentant jour et nuit les 
zones industrielles très actives. 

La nouvelle trémie contribuera donc à la fluidification de la cir-
culation et à la réduction de la congestion routière, et facilitera 
l’accès au centre de Gzenaya, aux zones franche et zone indus-
trielle et à l’autoroute Tanger-Rabat..

« La trémie a été réalisée avec un budget global d’environ 120 
millions de dirhams dans un délai record ne dépassant pas les 5 
mois, en tenant compte des normes techniques en vigueur au ni-
veau international », indique un communiqué conjoint de la Wilaya 
de la région et de l’APDN, cité par la MAP.

« Une attention particulière a été accordée aux abords (à l’en-
vironnement avoisinant) pour créer une valeur ajoutée en termes 
d’aménagement de l’espace, et ce par l’aménagement des places 
publiques voisines avec des espaces verts dotés d’éclairage pu-
blic et d’autres équipements urbains », précise la même source.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu 
de la MAP, Ilyas El Atafi, ingénieur à l’APDN, a souligné que « ce 
projet a été réalisé dans un délai record », notant que cette trémie, 
réalisée conformément aux normes internationales en la matière, 
vise à assurer la fluidité du trafic et à améliorer la circulation rou-
tière à l’entrée de Tanger, et constitue une valeur ajoutée pour la 
commune de Gzenaya », rapporte la MAP citant, d’autre part, le 
président de la commune de Gzenaya, Mohamed Boulaich, qui 
a remercié tous les intervenants ayant contribué à la réalisation 
de cette trémie, la plus longue au niveau de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, qui contribuera, dira-t-il, à la fluidification de 
la circulation routière et à la réduction de la congestion routière, 
notamment en période estivale.

province d’Al Hoceima (6,8 mil-
lions m3).

Dans la province de Tétouan, 
le barrage Nakhla atteint un taux 
de remplissage de 100% (4,21 
millions m3), et les barrages 
d’Acharif Al Idrissi et de Smir 
enregistrent des taux de remplis-
sage respectifs de 82,7% (100,63 
millions m3), et de 96,9% soit 37,7 
millions m3.

Enfin, le barrage Jomoua (pro-
vince d’Al Hoceima), est rempli à 
14,5% avec 0,7 million m3, alors 
que la retenue du barrage de 
Chefchaouen atteint 11 millions 
m3 (89,7%).

Pour ce qui est des travaux 
de la Commission régionale 
unifiée d’investissement 
(CRUI), 91 réunions ont été te-
nues au titre de l’année 2021, 
lors desquelles 307 projets ont 
été approuvés, soit 75% des 
projets examinés durant cet 

exercice, en progression de 68% 
par rapport à 2020, et ce pour 
un montant global de plus de 
35 MMDH, en hausse d’environ 
120%, précise la même source.

Ces projets vont générer à 
terme plus de 155.000 nouveaux 
emplois stables. Le délai moyen 
d’instruction des dossiers d’in-
vestissement est passé de 28 
jours en 2020 à 8,3 jours au-
jourd’hui.

A l’issue de cette réunion, les 
membres du conseil ont approu-
vé, à l’unanimité, l’ensemble des 
résolutions présentées lors de 
cette session.

affiche une retenue de 49,5 mil-
lions m3, soit un taux de rem-
plissage de 16,5%, alors que le 
barrage Ibn Battouta est à 29,8% 
avec 8,7 millions m3. 

Quant au barrage Moulay 
El Hassan Ben El Mahdi, situé 
dans la province de Fahs-Anjra, 
il s’établit à 71,6% soit 16,8 mil-
lions m3.

Le barrage Tanger Méditerra-
née, également dans la province 
de Fahs-Anjra, atteint un taux de 
remplissage de 90,6% soit 19,9 
millions m3, tandis que ce taux 
atteint 58,1% dans le barrage Ab-
delkrim Al Khattabi, situé dans la 

ral du CRI-TTA, Jalal Benhayoun, 
a dressé le bilan d’activité 2021 
du CRI, révélant que le centre 
a contribué au développement 
d’une offre territoriale indus-
trielle et d’activité économique 
diversifiée dans toutes les villes 
de la région, à travers l’étude et 
la planification de 14 nouvelles 
zones industrielles et zones 
d’activités économiques, sur 
une surface totale de 630 ha né-
cessitant la mobilisation d’une 
enveloppe budgétaire de plus de 
2,7 milliards de dirhams (MMDH), 
ce qui permettra la création à 
terme de plus de 88.000 emplois.

ActuAlités

Région Tanger-Tétouan-Alhoceima

Barrages remplis à 50% 

Le wali de la région préside le 6è 
Conseil d’administration du Centre 
régional d’investissement

Route Tanger-Rabat

Entrée en service de la 
trémie de Gzenaya 
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D’ailleurs, l’Algérie n’a jamais disposé d’elle-même. 
Elle a toujours été sous la tutelle étrangère. Considérée 
comme une éternelle mineure, plusieurs peuplades ont 
décidé de son sort. Ainsi, elle a dû subir le joug des Ro-
mains, des Turcs et par la suite, celui des Français qui ont 
achevé de la mutiler. Le passé de l’Algérie a toujours été 
un passé éclaté, bousculé, écartelé par l’Histoire. Ils ne 
sont en fait que des parvenus de l’Histoire. Ce pays n’a 
jamais existé. Au mieux, il fut une dépendance turque, 
une suite de Beylicats. Il était un monde d’anarchie. Il n’y 
a pas d’Histoire de l’Algérie. Le président français Em-
manuel Macron ne l’a-t-il pas rappelé publiquement tout 
récemment, ce qui a failli créer un incident diplomatique 
entre les deux pays. Sauf que les dirigeants algériens 
n’auront jamais l’audace ni le courage d’aller jusque-là 
avec la France. 

Ces dirigeants souffrent de paranoïa et, à force de 
croire qu’ils sont persécutés, ils ont fini par devenir 
persécuteurs. C’est ce qui explique le régime dictatorial 
mis en place par la junte militaire au pouvoir ainsi que 
les rêves de « grandeur, d’hégémonie et de leadership 
de la république algérienne » qui ressortent fréquem-
ment aujourd’hui encore dans les propos du président 
Tebboune. 

Tout observateur de la réalité algérienne est en me-
sure de voir que la situation dans ce pays n’est pas nor-
male. Elle est le fruit d’une politique concertée et d’une 
dictature militaire déguisée qui vise à brouiller les pistes 
et à maintenir le peuple dans la servitude et dans la dé-
pendance. De nombreux opposants algériens ont été 
éliminés, ou vivent en exil, loin de leur pays parce qu’ils 
estiment que la révolution a été trahie, la mémoire des 
martyes souillée, le socialisme corrompu, le peuple en-
core une fois mystifié et asservi par ceux qui lui avaient 
promis la liberté, la dignité et la prospérité. 

Le deuxième complexe algérien s’affiche vis-à-vis du 
Maroc, pays ayant une Histoire qui s’étale sur douze 
siècles au cours desquels se sont succédés des dy-
nasties et des Rois qui ont fait la grandeur du Royaume 
chérifien, ce qui est loin d’être le cas de l’Algérie qui 
n’a jamais été un Etat ni une nation au sens propre du 
terme. 

Les dirigeants algériens ont de tout temps envié aux 
Rois du Maroc leur Aura et le prestige considérable dont 
ils jouissent, non seulement auprès du Peuple Maro-
cain, mais aussi auprès des grands de ce monde et des 
autres nations, au point qu’ à la question suivante po-
sée, un jour, par un journaliste de la chaîne de télévision 
Dubai au président Bouteflika quelques mois après son 
investiture (1999-2000) : « Monsieur le président, selon 
vous, quel régime politique conviendrait le mieux à l’Al-
gérie ? » Bouteflika a répondu sans hésitation : « La 
Monarchie ! ».

Ceci montre que les dirigeants algériens sont fas-
cinés par le Régime Marocain et qu’ils ne sont pas à 
une contradiction près laissant un grand écart entre ce 
qu’ils disent et ce qu’ils pensent vraiment.

D’autre part, outre leur complexe d’infériorité, les di-
rigeants algériens couvent un sentiment de vengeance 
du Maroc.

En Octobre 1963, un bref conflit armé oppose les 
armées marocaine et algérienne. C’est la guerre des 
Sables. En cause, les territoires du Sahara, autour de 
Tindouf que la France a annexés à sa colonie algé-
rienne et que l’Algérie indépendante refuse de rétrocé-
der au Maroc en avançant, comme argument, le principe 
de «l’intangibilité des frontières héritées de la colonisa-
tion». Le climat s’envenime alors entre les deux pays à 
propos de la délimitation de leurs frontières. 

Ainsi, le 8 Octobre 1963, c’est Alger qui a déclenché 
les hostilités : l’armée nationale populaire attaque les 
forces armées royales à Hassi Beida. Les combats ces-
seront le 4 Novembre suivant. 

Cette guerre des Sables est hautement gagnée par 
Rabat, même si le Maroc n’a pas réussi à récupérer les 
territoires qui lui appartenaient et qui avaient été an-
nexés par la France à l’Algérie.

Vient ensuite l’affaire du Sahara Marocain.
Les Algériens se sont toujours sentis frustrés de ne 

pas avoir un accès sur l’Océan Atlantique comme c’est 
le cas pour le Maroc. Ils comptaient récupérer le Sahara 
espagnol de l’époque pour traverser le sud marocain et 
parvenir au littoral atlantique, isolant du même coup le 
royaume du Maroc en le coupant de ses racines afri-
caines. Mais le Maroc les prend de court, le 6 novembre 
1975, avec sa glorieuse Marche Verte historique vers 
ses provinces du Sud aussitôt récupérées de façon in-
telligente et pacifique.

Le 28 Novembre 1975, suite aux accords de Madrid, 
les Marocains pénètrent à Smara. Le 11 décembre, les 
FAR font leur entrée à Laayoune, puis le 9 Janvier 1976 à 
Dakhla. Le même jour, les derniers éléments de la légion 
espagnole quittent le Sahara Marocain. 

L’Algérie, laissée en dehors des accords de Madrid, 
décide de précipiter son armée dans le territoire du 
Sahara Marocain. 

Le 27 janvier, la guerre éclate entre les deux pays voi-
sins dans la localité d’Amgala. Deux jours après, l’armée 
algérienne a été contrainte de se retirer, en laissant 100 
morts et 200 prisonniers entre les mains des FAR ; ces 
soldats seront relâchés par la suite, fraternité oblige. En 
effet, malgré la victoire des FAR sur l’armée algérienne, 
le Roi Hassan II a opté pour l’apaisement et le bon voisi-
nage et a libéré tous les prisonniers de guerre algériens 
sans faire de tapage ni de chantage. 

Quand on suit de près le dossier du Sahara 
Marocain et les développements de ce conflit 
factice qui dure depuis bientôt un demi-siècle, 

on doit nécessairement s’interroger sur les causes qui 
animent négativement les dirigeants algériens, au détri-
ment des intérêts leur propre pays, les poussant à cou-
ver une animosité maladive contre le Royaume voisin 
du Maroc. 

Cette animosité s’est amplifiée au fil du temps entre 
les deux pays et les deux peuples que tout rapproche 
et unit pourtant : la géographie, l’histoire, la religion, la 
langue, la culture et des liens du sang. 

Cette haine hypothèque aussi l’avenir de toute la ré-
gion maghrébine. 

En analysant, de façon objective, les griefs formu-
lés par l’Algérie à l’encontre du Maroc, on se rend 
compte que le régime algérien fait une fixation sur le 
Royaume comme étant l’ennemi à abattre, essayant 
d’en convaincre des citoyens algériens et une opinion 
internationale minoritaire. Or, d’un côté comme de 
l’autre, peu de gens sont tombés sous la coupe de la 
propagande anti-marocaine nourrie par des médias à la 
merci des dirigeants du pays. 

Pour comprendre cette haine qui relève du psy-
chisme, il faut savoir que la toute récente identité al-
gérienne s’est forgée en totale contradiction avec un 
Maroc à la Monarchie séculaire. 

En effet, les hauts gradés de l’armée nationale popu-
laire algérienne et les décideurs de ce nouveau pays, à 
peine sortis de sous le joug du colonialisme français, 
certes auréolés par une héroïque guerre de libération 
ayant fait un million de martyrs, à laquelle a largement 
contribué le Maroc ; grisés par d’importantes res-
sources du sous-sol, sont arrivés au pouvoir sans véri-
table formation politique ni assises diplomatiques et se 
sont attachés à construire leur nouveau nationalisme 
révolutionnaire, se prenant pour les maîtres du monde. 
Pour démontrer leur force, ils devaient trouver un enne-
mi et se sont tournés pour mordre la main qui leur était 
tendue, celle du Maroc voisin séculaire, pacifique et di-
plomatique qui représentait à leur yeux la cible parfaite, 
antithèse du pouvoir révolutionnaire qu’ils voulaient 
construire dans une nation naissante, à côté d’une 
Monarchie solidement ancrée dans la société, et jouis-
sant d’une légitimation religieuse et historique ; choses 
qui font défaut aux « révolutionnaires » algériens qui 
ignoraient ce genre de langage au lendemain de la nais-
sance d’une Algérie fabriquée par le colonialisme.

Ce complexe avait poussé le président Houari Bou-
mediene à déclarer dans l’un de ses discours que «La 
monarchie marocaine représentait un danger pour la 
révolution algérienne !». A se demander comment et 
pourquoi ? 

Depuis 1962, date de l’indépendance de leur pays, 
les dirigeants algériens se sont toujours montrés néga-
tifs, subjectifs, vindicatifs et agressifs, d’une part avec 
l’ancien colonisateur et d’autre part avec leurs voisins 
maghrébins, en particulier avec le Maroc. Ils n’ont ja-
mais été capables de tourner la page et d’entretenir des 
relations sereines avec la France et le Maroc. D’où les 
tensions et les crises à répétition qui ont toujours ca-
ractérisé leurs relations avec ces deux pays. 

En fait, l’Algérie souffre de deux complexes : le com-
plexe du colonisé et un complexe d’infériorité. 

En effet, plus qu’une domination politique, écono-
mique et culturelle qui a duré presque un siècle et demi, 
l’invasion et la colonisation française furent un choc 
moral qui provoqua chez la population algérienne une 
profonde amertume et un sentiment de frustration et 
d’infériorité. 

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Pourquoi l’Algérie couve-t-elle 
une rancœur maladive envers 
le Maroc ? 

Sahara Marocain 

Dossier

SUITE EN PAGE 4
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Dans un message au pré-
sident Boumediene, le Mo-
narque Marocain déclarait : « Je 
vous adjure d’éviter au Maroc et 
à l’Algérie un autre drame. Je 
vous demande aussi de faire en 
sorte, soit par une guerre loyale-
ment et ouvertement déclarée, 
soit par une paix internationale 
garantie, que dorénavant, on ne 
dise plus chez moi, dans mon 
pays, parmi mon peuple, « Algé-
rie = Inconstance ». 

L’Algérie ne décroche pas et se 
dépêche de créer un Mouvement 
de sédition destiné à revendiquer 
le sahara occidental, aspirant, 
dira-t-elle à un Etat indépendant, 
claironnant défendre les bonnes 
causes et le principe du droit des 
peuples à l’autodétermination, 
reniant toute implication directe 
dans le conflit du Sahara maro-
cain et toute prétention à ce terri-
toire. Un discours maintenu à ce 
jour encore.

Beaucoup d’observateurs 
s’étaient alors demandé, à 
l’époque, pourquoi, partant 
de ce principe de défenseur 
de droit des peuples, l’Algérie 
ne défendait-elle pas, du même 
coup, le Tibet, le Taiwan, la Tché-
tchénie, les Kurdes , le Kosovo 
, les Basques , la Corse ou en-
core Chypre ? Pourquoi son 
soutien se limitait-t-il et conti-
nue de se limiter exclusivement 
au polisario ? 

En plus, le président algérien 
Boumediene, soutenu par Bou-
teflika, alors ministre des af-
faires étrangères, déclenche ce 
qu’il avait appelé « La marche 
noire » :  le 8 décembre 1975, 
jour de l’Aïd Al Adha, il fait ex-
pulser d’Algérie des centaines 
de milliers de Marocains (45000 
familles) vers leur pays d’ori-
gine. Des familles ont été désin-
tégrées, des enfants séparés de 
leurs parents, des femmes de 
leurs maris. De surcroît, ils ont 
tous été dépossédés des biens 
qu’ils ont accumulés durant des 
années de labeur. 

Ce n’est pas fini !
En 1994, après l’attentat per-

pétré à l’hôtel ASNI à Marrakech 
dans lequel sont incriminés 
les services secrets algériens, 
implication confirmée par un 
agent de ces services nommé 
Karim Moulay Anekkab, les au-
torités marocaines ont décidé 
d’instaurer le visa pour les res-
sortissants algériens désireux 
de se rendre au Maroc. L’Algérie 
riposte en décidant la fermeture 
de ses frontières terrestres avec 
le Maroc. Ce qui a accentué 
l’isolement de l’Algérie sur la 
scène internationale. 

Confrontés, à l’époque, à un 
terrorisme aveugle alimenté par 
les islamistes du FIS, les Algé-
riens ont considéré la décision 
marocaine comme un « lâchage» 

incompréhensible de la part de 
leurs voisins dans un contexte 
où l’Algérie avait besoin d’être 
soutenue. 

Par ailleurs, l’Algérie accuse le 
Maroc de s’être réjoui de ses mal-
heurs pendant la décennie noire. 
Elle l’accuse également ainsi 
que la Tunisie et la Libye, sans 
preuves à l’appui, d’avoir fourni 
des armes aux islamistes du FIS. 

En réalité, la position du Ma-
roc est connue et a toujours été 
claire ; elle se caractérise par la 
neutralité et la non-ingérence 
dans les affaires intérieures de 
l’Algérie ni de quiconque, et le 
Royaume a, depuis toujours, 
considéré ce qui se passait en 
Algérie comme une affaire «al-
géro-algérienne ». 

En outre, si l’Algérie a connu 
l’une des plus sanglantes 
guerres civiles, ce n’est pas le 
Maroc qu’il faut incriminer. C’est 
la junte militaire au pouvoir qui 
avait refusé la transition dé-
mocratique représentée par le 
FIS, élu par le peuple algérien 
en 1992. Ce sont les généraux 
algériens qui ont bafoué la vo-
lonté du peuple et saboté le pro-
cessus démocratique qui avait 
donné la victoire du FIS. 

En guise de conclusion, on 
peut dire que le seul grief pro-
bable que l’Algérie peut faire au 
Maroc, c’est celui d’avoir cru en 
elle, en optant pour le bon voi-
sinage, la fraternité, la solidarité 
et la complémentarité,  souvent 
au détriment de ses propres 
intérêts, alors que l’Algérie a 
toujours fait preuve d’incons-
tance et de fourberie à l’égard 
du Royaume. 

Les Marocains demeurent 
cependant une nation fonciè-
rement pacifique, un peuple 
militant qui n’entend plus, ce-
pendant, se laisser déposséder 
de la moindre parcelle de son 
territoire. 

Veuille qui veuille, Le Sahara 
Marocain, restera Marocain ! Un 
point c’est tout !

Et ce n’est pas en dénigrant 
et en dévalorisant le Maroc que 
l’Algérie pourra rehausser son 
image sur la scène internatio-
nale. Jusqu’à présent, à force de 
vouer une haine maladive, injus-
tifiée et injustifiable au Maroc, à 
son Roi et à son Peuple, les di-
rigeants algériens  n’ont réussi  
qu’à semer  la discorde entre 
le Peuple Algérien et le Peuple 
Marocain et à bâcler l’Union et 
handicaper le développement 
du Grand Maghreb dont rêvent 
les Peuples de la Région.

Imaginons ces complémenta-
rités religieuses, diplomatiques, 
sécuritaires, économiques et 
sociales qui pourraient faire le 
bonheur et assurer un avenir 
meilleur et pacifique  aux géné-
rations de ces peuples…!

SUITE DE LA PAGE 4

Organisée, vendredi 1er 
avril courant à Tanger, 
sous le thème de « la 

souveraineté industrielle, éner-
gétique, sanitaire, alimentaire au 
service du développement des 
territoires, de l’investissement et 
de l’emploi »,   par « Industrie du 
Maroc Magazine » sous l’égide 
du ministère de l’Industrie et du 
Commerce, en partenariat avec 
la région Tanger-Tétouan-Al Ho-
ceima, l’Agence Spéciale Tanger 
Med (TMSA), et le Centre régio-
nal d’investissement (CRI-TTA), 
la 4ème édition de « Industry 
meeting days » qui s’est dérou-
lée  en présence d’un parterre 
d’experts, d’institutionnels, 
d’universitaires et d’indus-
triels marocains et étrangers, 
a été consacrée à  la remise 
de 14 trophées de Prix de 
l’Industrie dans différentes 
catégories, en guise de re-
connaissance aux industriels 
pour leur forte contribution à 
la performance du tissu indus-
triel du Maroc.

La remise de ces Prix a 
couronné un processus de 
sélection conduit par un jury 
composé de 6 personnalités 
et d’experts issus de l’écosys-
tème industriel du Royaume.

Ainsi, le Prix de la personnali-
té de l’année 2021 a été décerné 
à Moulay Hafid Alami ; le Prix 
de durabilité a été remporté par 
le groupe Managem; le Prix de 
décarbonatation a été attribué 
à la société ST Microelectro-
nis, alors que le Prix de l’entre-
preneur à été décerné à Mme 
Ghalia Sebti, fondatrice de la 
maison des mosaïques « Aït 
Manos ».

En outre, le Prix de l’industriel 
de l’année à été attribué à Mme 
Zakia Sekkat ; le Prix de l’ex-
portateur de l’année,  à Renault 
Maroc, le Prix de l’innovation, 
à la fondation « MAScIR », le 
Prix de la start-up de l’année à 
la start-up « Atarec », le Prix de 
la petite et moyenne entreprise 
«PME» à «SMAMTEC», le Prix 

de la marque de l’année a été 
remporté par «Isolbox», tandis 
que le Prix de l’investissement 
à été décerné à LafargeHolcim 
Maroc ;

De même, Industry meeting 
days a récompensé la société 
de textile « Circutex », par  le 
Prix du territoire et « Teradis » 
a gagné le Prix de l’architecture 
industrielle, 

Le leadership féminin dans le 
domaine de l’industrie a été at-
tribué à la directrice générale de 
Nestlé Maroc, Imane Zaoui qui a 
remporté le Prix spécial de l’In-
dustrie du Maroc Magazine.

L’objectif de cette 4ème édi-
tion est de créer une synergie 
entre les pouvoirs publics et 
les parties prenantes du sec-
teur industriel pour dessiner 
les contours d’une déclinaison 
adéquate et efficace des nou-
velles priorités nationales du 
secteur industriel.

Elle ambitionne aussi de 
mobiliser les pouvoirs publics, 
ainsi que les acteurs et les dé-
cideurs territoriaux, industriels 
et sociaux dans une tribune de 
concertation pour dessiner les 
contours d’une déclinaison adé-
quate et efficace des nouvelles 
priorités nationales du secteur 
industriel.

S’exprimant à cette occasion, 
le ministre de l’Industrie et du 
Commerce, Ryad Mezzour, a 
indiqué que la souveraineté 
industrielle constitue un enjeu 
stratégique pour le Maroc, dans 

un contexte de concurrence 
internationale rude, accrue et 
qui soulève de nombreux défis, 
ajoutant que le Maroc, sous la 
conduite éclairée du Roi Mo-
hammed VI, a connu, depuis 20 
ans, une succession de straté-
gies industrielles ayant permis 
de poser les bases du Maroc in-
dustriel moderne et de position-
ner le Royaume en tant que hub 
compétitif à l’échelle régionale.

Le ministre estime que, du 
point de vue industriel, la sou-
veraineté peut être décomposée 
en 5 catégories : alimentaire, sé-
curitaire, sanitaire, industrielle, 

et régionale, soulignant que la 
nouvelle stratégie industrielle 
a pour objectif de renforcer la 
souveraineté industrielle du 
Maroc à l’horizon 2026 autour 
de secteurs clés et de grands 
paris stratégiques permettant 
de créer 400.000 emplois in-
dustriels sur l’ensemble du 
territoire, afin de consolider 
l’autonomie et la résilience du 
Maroc.

De son côté, le ministre de 
l’Inclusion économique, de la 
Petite Entreprise, de l’Emploi 

et des Compétences, Younes 
Sekkouri, a indiqué que la dyna-
mique industrielle du Maroc est 
une exception à l’échelle mon-
diale, compte tenu du chemin 
parcouru par l’industrie natio-
nale puisque les acteurs indus-
triels se sont joints à la vision de 
l’Etat qui a évolué dans le temps, 
malgré les difficultés liées à la 
pandémie du Covid-19, et ont 
ainsi contribué  à maintenir la 
paix sociale dans le pays, grâce 
à la préservation des emplois.

« La transformation structu-
relle de l’économie marocaine 
ne peut se faire sans une indus-
trialisation intelligente et l’inser-
tion dans les chaines de valeur 
mondiales », conçoit Sekkouri, 
annonçant : « nous sommes en 
train de réfléchir à ce qu’il fau-
dra faire au niveau du Code du 
travail pour encourager l’inves-
tissement ».

Tenue à Tanger de la 4ème édition de 

" Industry meeting "
consacrée à la remise de 

14 Trophées de Prix de l’Industrie

PH : Hammouda
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Le Chef du gouvernement espagnol

Pedro SANCHEZ Hôte du Roi 
MOHAMMED VI

ActuAlités

À l’invitation du Roi Mohammed VI, le Président 
du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a 

effectué une visite officielle au Maroc,  jeudi 7 avril 2022. 
Cet événement est très haut en symboles eu égard 

aux évolutions posititives ayant caractérisé les relations 
bilatérales entre le Royaume du Maroc et le Royaume 
d’Espagne pendant les derniers mois, après l’apai-
sement des tensions grâce à la volonté commune de 
dialogue et de renforcement de l’amitié et du bon voi-
sinage.

Conscients de l’importance capitale de préserver 
une relation solide et durable, le Maroc et l’Espagne, 
deux pays voisins partenaires,  partageant un potentiel 
immense de développement, sont décidés à donner à 
leur coopération une dimension plus solidaire et plus 
complémentaire. 

Rabat et Madrid sont désormais déterminés à sur-
monter les difficultés et à nouer une relation parfaite, en 
vue de répondre de manière conjointe aux défis actuels, 
mais aussi de garantir un avenir prospère pour les deux 
peuples amis, grâce à une ambition partagée de conso-
lider leur partenariat fondé, plus que  jamais, sur la 
confiance mutuelle, la concertation permanente et 
la coopération franche et sincère dans une relation 
durable et orientée vers l’avenir, à la hauteur des 
liens séculaires et des intérêts communs unissant 
les deux Royaumes.

C’est dans cet esprit que s’est exprimé le Pré-
sident du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, 
devant les différents groupes parlementaires re-
présentés au Congrès des députés de son pays, 
affirmant : « Le gouvernement est fermement dé-
cidé à ouvrir une nouvelle étape dans les relations 
entre les deux pays, avec une feuille de route claire 
et ambitieuse», ajoutant que pour l’Espagne, le 
Maroc est «un voisin et un partenaire stratégique 
indispensable et tout au long de l’histoire, les deux 
pays ont tissé des liens humains, des accords et 
des relations qui ont forgé des intérêts communs».

La visite officielle effectuée, jeudi, au Maroc par le 
dirigeant espagnol, à l’invitation du Roi Mohammed 
VI, n’est que la concrétisation de la ferme volonté des 
deux pays de franchir une étape historique dans les 
relations bilatérales, sur la base d’une feuille de route 
claire et ambitieuse répondant aux aspirations des deux 
peuples amis. 

Le président du gouvernement espagnol Pedro San-
chez est arrivé jeudi après-midi au Maroc. Il a été ac-
cueilli à sa descente d’avion, à l’aéroport de Rabat-Salé, 
par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Le premier ministre espagnol, accompagné de son mi-
nistre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, s’est 
ensuite rendu au Palais royal de Rabat pour s’entretenir 
avec le Roi Mohammed VI, au sujet des relations bilaté-
rales.

Ont assisté à cette audience, du côté espagnol, le mi-
nistre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et 
de la Coopération, José Manuel Albares, l’ambassadeur 
d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté 
marocain, le Conseiller du Roi,Fouad Ali El Himma, le 
Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bou-

3. La pleine normalisation de la circulation des per-
sonnes et des marchandises sera rétablie de façon 
ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de 
contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre 
et maritime.

4. Les liaisons maritimes de passagers entre les 
deux pays seront rétablies immédiatement et de façon 
graduelle jusqu’à l’ouverture de l’ensemble des fré-
quences.

5. Les préparatifs pour l’opération Paso del Estrecho/
Marhaba seront entamés dans cette même perspective.

6. Le groupe de travail sur la délimitation des espaces 
maritimes dans la façade atlantique sera réactivé, dans 
l’objectif de réaliser des avancées concrètes.

7. Des discussions concernant la gestion des es-
paces aériens seront engagées. 

8. La coopération dans le domaine des migrations 
sera relancée et renforcée. Le Groupe Permanent 
Hispano-Marocain sur la Migration se réunira pro-
chainement.

9. La coordination dans le cadre des présidences 
respectives du processus de Rabat, pendant la pé-
riode 2022-2023, sera menée de manière à mettre 
en exergue la coopération exemplaire entre les 
deux pays dans ce domaine, à la faveur d’une ap-
proche globale et équilibrée du phénomène migra-
toire.

10. La coopération sectorielle sera réactivée 
dans tous les domaines d’intérêt commun : écono-
mique, commercial, énergétique, industriel et cultu-
rel, entre autres.

11. La facilitation des échanges économiques et 
des liaisons entre les deux pays, fera l’objet d’une 

réunion prochainement.
12. Le domaine de l’éducation, de la formation profes-

sionnelle et de l’enseignement supérieur sera prioritaire 
dans cette nouvelle étape. Un groupe de travail spéci-
fique sera établi, à cet effet.

13. La coopération culturelle sera renforcée. Dans ce 
cadre, un groupe de travail sectoriel dans le domaine de 
la Culture et des Sports sera établi. Un nouvel élan sera 
imprimé au Conseil d’Administration de la Fondation 
des Trois Cultures.

14. Les rapports d’activité des réunions et Groupes de 
travail établis ou réactivés seront présentés à la Réunion 
de Haut Niveau.

15. Les deux pays entameront des échanges sur la 
mise à jour du Traité de Bon Voisinage, d’Amitié et de 
Coopération, de 1991, sur la base des principes, des pa-
ramètres et des priorités devant guider leurs relations 
bilatérales, dans les années à venir.

16. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président 
du Gouvernement espagnol, S.E. Pedro Sánchez, dési-
gneront un comité en charge de la mise en œuvre de la 
présente déclaration.

Dans la soirée, le Roi Mohammed VI accompagné du 
Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay 
Rachid, a offert, à la Résidence Royale à Salé, un iftar en 
l’honneur de  M. Pedro Sanchez.

Ont pris part à cet iftar, du côté espagnol, le ministre 
des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la 
Coopération, José Manuel Albares, et l’ambassadeur 
d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté 
marocain, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, 
le Conseiller du Roi, Fouad Ali El Himma, et le Ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ainsi a pris fin la visite officielle au Maroc, du Pré-
sident du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

rita, et l’ambassadeur de SM le Roi à Madrid, Karima 
Benyaich. 

Au terme de ces discussions approfondies, 
le Maroc et l’Espagne ont adopté la Déclaration 
conjointe dont voici le texte intégral :

« A l’invitation de Sa Majesté le Roi Moham-
med VI, le Président du Gouvernement espagnol, 
S.E. Pedro Sánchez, a effectué une visite officielle au 
Royaume du Maroc, le 7 avril 2022.

Au cours de cette visite, Sa Majesté le Roi et S.E. le 
Président du Gouvernement espagnol ont eu des dis-
cussions  approfondies au sujet des relations bilaté-
rales.

Au terme de ces discussions, la déclaration suivante 
a été adoptée :

« La lettre adressée par le Président du Gouverne-
ment espagnol, S.E. Pedro Sánchez, à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le 14 mars 2022 ainsi que l’entretien télé-
phonique entre le Souverain et le Président du Gouver-
nement espagnol, le 31 mars, ont ouvert une nouvelle 
page dans les relations entre le Royaume du Maroc et le 
Royaume d’Espagne.

« Le Maroc et l’Espagne, conscients de l’ampleur et 
de l’importance stratégique des liens qui les unissent 
et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, 
à la sécurité et à la prospérité, entament aujourd’hui la 
construction d’une nouvelle étape dans leur relation 
bilatérale. Basée sur les principes de transparence, de 
dialogue permanent, de respect mutuel, de respect et de 
mise en œuvre des engagements et des accords signés 
par les deux parties, cette nouvelle étape répond à l’ap-
pel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à « inaugurer 
une étape inédite dans les relations entre les deux pays 
», et de Sa Majesté le Roi Felipe VI à « marcher ensemble 
pour matérialiser cette nouvelle relation ». Elle corres-
pond, également, à la volonté du Président du Gouver-
nement espagnol, S.E. Pedro Sánchez de « construire 
une relation sur des fondements plus solides». Dans 
cet esprit, les deux pays entendent établir une feuille de 
route durable et ambitieuse.

« La visite, au Maroc, du Président du Gouvernement 
espagnol constitue un moment important pour conso-
lider cette feuille de route et définir les priorités de la 
prochaine Réunion de Haut Niveau devant se tenir avant 
la fin de l’année en cours.

« Sur cette base, la nouvelle feuille de route 
comprend les éléments suivants :

1. L’Espagne reconnaît l’importance de la ques-
tion du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts 
sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des 
Nations Unies pour trouver une solution mutuel-
lement acceptable. A ce titre, l’Espagne considère 
l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 
2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et 
crédible pour la résolution de ce différend.

2. Les sujets d’intérêt commun seront traités 
dans un esprit de confiance, dans la concertation, 
loin des actes unilatéraux ou des faits accomplis.
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L’Université Abdelmalek 
Essaâdi (UAE) a parti-
cipé, du 31 mars au 1er 

avril, au Forum de l’Etudiant qui 
s’est tenu au Palais Moulay Ha-
fid à tanger dont la splendeur 
architecturale et la grandeur 
historique ne laissent personne 
indifférent. Cette rencontre, orga-
nisée dans le cadre de l’édition 
2022 des Forums Internationaux 
de l’Étudiant qui est placée sous 

le Haut Patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, est dédiée à 
l’orientation des bacheliers, étu-
diants et parents pour les aider 
à découvrir l’univers des éta-
blissements de l’enseignement 
supérieur et à connaître les pos-

La Commission régionale des 
Droits de l’Homme (CRDH) à Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), 
en partenariat avec l’Agence 
belge de développement, a orga-
nisé, récemment, une table ronde 
sous le thème « Le droit des 
étrangers d’intégrer le marché du 
travail dans la région TTA », avec  
la participation de représentants 
d’institutions gouvernementales, 
de collectivités territoriales, du 
secteur privé, d’associations de 
la société civile, de l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés, 
de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) et 
d’universitaires.

Rappelant les obligations in-
ternationales du Maroc dans 
le domaine de la migration, la 
présidente de la CRDH, Soulma 
Taoud, a assuré que cette com-
mission  s’emploie à assurer le 
suivi de la mise en œuvre des 
objectifs de la stratégie nationale 
dans le domaine de la migration 
et l’asile, selon une approche des 
droits de l’Homme, afin que la mi-
gration devienne un atout pour le 
développement, dira-t-elle.

FSTs (Tanger-Al Hoceima), de la 
FSJES de Tanger, de l’Ecole Su-
périeur Roi Fahd de Traduction 
et de la FS de Tétouan. Ce ren-
dez-vous incontournable pour 
les étudiants a été l’occasion 
pour l’Université Abdelmalek Es-
saadi d’exposer les différentes 
offres de formation proposées 
par ses établissements ; des 
offres qui couvrent les champs 
disciplinaires suivants: Les lan-

gues, les lettres, les arts, les 
sciences humaines, les sciences 
et techniques, les sciences de la 
santé, les sciences de l’ingénieur 
et les sciences juridiques, écono-
miques et sociales

Par sa participation à ce Fo-

étrangers sur le marché du travail 
de la région, et de valoriser les ex-
périences conjointes », dira-t-elle.

Les autres interventions ont 
porté sur le rôle du conseil ré-
gional dans la mise en œuvre de 
la politique publique territoriale, 
dans son volet lié à l’accès à l’em-
ploi, en plus de la présentation du 
cadre juridique relatif à l’exercice 
d’une activité professionnelle au 
Maroc pour les étrangers, et des 
rôles de l’Entraide nationale, de 
l’Agence de développement so-
cial et de l’Inspection du travail 
dans ce domaine.

Lors de sa 6ème édition, et dans le cadre du programme Ibn Khaldoun 
d’appui à la recherche scientifique dans le domaine des sciences hu-
maines et sociales, l’international audit meeting s’est déroulé le 2 avril 
2022 au Siège du Conseil Régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima sous le 
thème : « L’audit à l’aune de l’agilité organisationnelle et relationnelle 
» avec la présence du Doyen de la FSJES de Tanger, Taoufik Essaid, 
le Directeur Général des Affaires Administratives du Conseil Régional 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabie El Khamlichi, et le modérateur Mos-
tafa Abakouy, Enseignant-chercheur à L’ENCG de Tanger.

Ce singulier séminaire coordonnée par Fadoua Laghzaoui, profes-
seur à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de 
Tanger, et qui a réuni un panel de chercheurs, universitaires, académi-
ciens, professionnels et experts en audit afin de débattre les pratiques 
d’aujourd’hui et de scruter les mutations de demain est organisé par 
Le Groupe de Recherche Gouvernance Territorial et Développement 
Durable En Partenariat avec l’EST de Dakhla.

Pour survivre, les entreprises doivent devenir plus adaptatives. L’agi-
lité organisationnelle et relationnelle paraît donc une avenue néces-
saire à la pérennité et à la croissance des organisations. Dans ce sens, 
l’audit est mis à l’épreuve de justifier son utilité et sa valeur ajoutée.

L’objet de ce séminaire est de décerner les facteurs qui contribuent 
de faire un audit audit performant à l’ère de l’agilité organisationnelle et 
relationnelle comme la compétence des auditeurs, soutien des parties 
prenantes…

Les interventions fructueuses ont ajouté un nouvel arôme à ce sémi-
naire  à travers deux pannels qui ont porté respectivement sur L’audit 
agile en contexte de crise sanitaire et de transformation digitale et sur 
L’audit sous l’emprise de l’agilité : retours d’expériences.

Le séminaire s’est achevé par des mots de remerciements et de gra-
titude à tous les participants dans la mesure où tout le monde est sorti 
avec des informations enrichissantes et précieuses en matière d’audit.

Mariam Benchrif 

rum, l’UAE n’a fait que confirmer 
l’attention particulière qu’elle 
ne cesse d’accorder depuis sa 
création à l’encadrement aca-
démique, à la formation scien-
tifique, à l’accompagnement 
social des étudiants, et à la vie 
universitaire qu’elle considère 
comme une pépinière d’initia-
tives et un terrain fertile pour la 
transmission et la consolidation 
des valeurs citoyennes. Dans ce 
cadre, il convient de signaler que 
le nombre des étudiants inscrits 
à l’UAE dépasse 125 000 et que 
cette dernière envisage de dé-
livrer, au titre de l’année acadé-
mique 2021-2022, plus de 17 600 
diplômes dans divers domaines 
de la connaissance à ses lau-
réats qui compteront plus de 600 
ingénieurs.

La réussite du Forum est 
flagrante : plus de 5000 per-

sonnes ont visité les stands de 
l’UAE. Les visiteurs ont porté 
un grand intérêt aux établisse-
ments à accès régulé tels que 
l’ENCG, l’ENSA, la FMP, la FST, 
et aux filières professionnali-
santes. C’est ce qui poussera 
l’UAE à adapter son offre péda-
gogique aux besoins de l’envi-
ronnement socioéconomique 
national, régional et local.

En effet, l’Université Abdel-
malek Essaadi, dont l’ambition 
est de se positionner parmi les 
universités arabes et africaines 
les plus prestigieuses dans les 
prochaines années, semble bien 
décidée à relever le défi de deve-
nir une référence incontournable 
en matière des formations por-
tant sur la gestion et le manage-
ment des compétences et à jouer 
pleinement son rôle de locomo-
tive de développement.

sibilités d’études et de carrières 
qu’ils offrent. La participation 
réussie et très remarquable de 
l’UAE à cet événement interna-
tional, qui a connu, cette année, 
la présence de 30 stands, est le 
fruit d’un travail collectif savam-
ment orchestré par le président 
de l’université, Monsieur Bouch-
ta EL MOUMNI.

L’UAE a été représentée par 
Monsieur le vice-président char-

gé des affaires académiques, 
les vice-doyens et les repré-
sentants du corps administratif 
relevant de la FMP de Tanger, 
de l’ENCG de Tanger, des 3 EN-
SAs (Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma), de l’ENS de Tétouan, des 2 

Pour sa part, la représentante 
de l’Agence belge de dévelop-
pement, Alexandra Farsco, a 
souligné  le rôle de cette Agence 
au Maroc, qui vise à renforcer la 
convergence entre les acteurs  
nationaux, régionaux et locaux, 
en vue de la réussite de la stra-
tégie nationale d’immigration et 
d’asile, permettant aux migrants 
et aux réfugiés de bénéficier de 
leurs droits fondamentaux.

« Cette rencontre constitue 
l’occasion de mettre en lumière 
les différentes initiatives menées 
pour promouvoir l’intégration des 

Participation remarquable de l’Université Abdelmalek 
Essaâdi au 

Forum International
de l’Étudiant 
dans sa 14e Édition à Tanger

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Table ronde autour du
« Droit des étrangers d’intégrer 
le marché du travail »

6ème Édition :
de l'international audit meeting 
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Vie associative

Les causeries religieuses 
ramadaniennes qui étaient 

régulièrement organisées par le 
Rotary Club Tanger Doyen, inter-
rompues  pendant deux années 
à cause de la pandémie du Covid 
19, sont aujourd’hui de retour.

C’est ainsi que les Rotariens 
de ce club se sont retrouvés,  
mardi dernier, 3 Ramadan,  au-
tour d’un  somptueux « Ftour-dé-
bat » organisé en leur honneur 
au domicile de la Présidente de 
leur club, Madame Amal Jaïnat, 
au cours duquel l’Imam Assadek 
Azam du Conseil des Oulémas  
de Tanger et enseignant des 
Sciences juridiques, a animé une 
causerie sur le thème « Le Coran, 
source de sciences et de Lois », 
sachant cependant  qu’aucun 
sujet n’a été convenu à l’avance, 
comme de coutume.

Dans une approche sur la 
constance  et la stabilité du Co-
ran, le conférencier  a indiqué que  
l’un des plus grands miracles du 
Saint Coran réside dans son ca-
ractère inchangé et immuable du-
rant plus d’un millénaire et demi 
maintenant.

A l’occasion de ce mois sacré 
de Ramadan, et après une 

période d’interruption imposée 
par la pandémie du Covid 19, la 
société civile se mobilise, de nou-
veau, dans un élan de solidarité 
avec les démunis, répondant aux 
recommandations du Prophète 
Sidna Mohamed, paix et salut 
soient sur Lui, qui a dit que «La 
meilleure charité est celle accom-
plie pendant le Ramadan» (Hadith 
rapporté par Tirmidy). 

Le Messager de Dieu a égale-
ment dit : «Quiconque donne à 
manger ou à boire à quelqu’un qui 
jeûne, d’un bien licitement acquis, 
les anges ne cessent de prier 
pour lui la Nuit du Destin» (Hadith 
rapporté par Boukhari).

Quatrième pilier de l’Islam, 
l’obligation du jeûne qui a été 
instaurée durant la deuxième 
année de l’Hégire, par ce Verset 
du Coran : «Ô les croyants ! On 

« Le fait que ce Livre Saint ait 
échappé, contrairement à d’autres 
précédents  écrits, à toute altération et 
modification est en soi une preuve de 
sa propre véracité en tant que « Parole 
de Dieu «, dira l’Imam Azam,  citant le 
verset : «C’est Nous qui avons fait 
descendre le Rappel (Addikr), et c’est 
Nous qui en assurons la protection ».

(Ndlr :  Le Saint Coran est la pa-
role de Dieu stricto sensu, ce qui est 
confirmé par le verset coranique : 
« Si tous les hommes et les Djinns 
s’unissaient pour produire quelque 
chose de semblable à ce Coran, ils 
ne produiraient rien qui lui ressemble, 
même s’ils s’aidaient mutuellement » 
(verset XVII, 88). 

Affirmant  que les sciences et les 
lois régissant le monde trouvent leur 

vous a prescrit Assiyam (le 
jeûne) comme on l’a pres-
crit à ceux d’avant vous, ain-
si atteindrez-vous la piété» 
(Sourate 2, Verset 183), a permis aux 
Musulmans de conforter leur force 
morale et de bâtir l’une des civilisa-
tions les plus brillantes que l’Humani-
té ait produite. Durant ce mois sacré, 
compassion, dévotion et méditation 
se conjuguent pour renforcer les va-
leurs morales et faire multiplier les 
gestes de solidarité et de partage. 

Dans ce sens, la société civile réalise 
annuellement des opérations dites de 
rupture du jeûne, consistant en l’oc-
troi aux ménages et aux personnes 
démunis, des dons en denrées ali-
mentaires de base, à consommation 
fréquente pendant le mois du jeûne.

Comme partout ailleurs dans la 
Oumma islamique, en général, et au 
Maroc, en particulier, ONG et associa-
tions tangéroises se mobilisent dans 
un élan de solidarité avec les familles 

origine dans le Coran, l’Imam 
Assadek Azam cite l’exemple 
des cellules du corps qui se re-
nouvellent systématiquement  
ou encore le statut de la Femme, 
soulignant que ce statut altéré par 
les hommes, a été valorisé par Le 
Saint Coran dans « sorat Annis-
sae » et celle de « Maryam ».

Evoquant l’importance du sa-
voir dans la vie de l’être humain, 

l’imam Azam recommande l’assiduité 
dans les études pour s’assurer des 
connaissances vastes et profondes 
dans tous les domaines, soulignant 
que notre ère est celle des diplômes.

A ce propos, répondant à une ques-
tion de l’assistance sur le flagrant 
retard de la communauté arabe en 
matière de recherches et de créa-
tivité scientifiques, le conférencier  
estime que ce phénomène est impu-
table aux régimes colonialistes qui 
ont marginalisé les peuples arabes, 
les confinant dans l’ignorance et les 
empêchant d’émerger dans le monde 
du savoir, d’où l’important retard pris 
par la Oumma arabe, alors que le Pro-
phète Sidna Mohammed (PSL) était 
un Homme de très haute culture, a 
conclu l’Imam Assadek Azam.     

et les personnes qui nécessitent un 
soutien moral et matériel.

Ainsi, l’antenne tangéroise de 
l’Association Fès-Saïss, en partena-
riat avec des clubs Rotary locaux, 
procède depuis plus d’un quart de 
siècle, dès le premier jour de Rama-
dan, dans le cadre de son opération 
rituelle «Daïf Allah», à la distribution 
de lots de denrées alimentaires de 
première nécessité à des personnes 
se trouvant dans le besoin d’un sou-
tien moral et matériel, notamment des 
veuves, des personnes âgées, des 
handicapés, entre autres démunis, 
soit quelque 2000 ménages à Tanger.

La cérémonie officielle de remise 
du premier lot des dons de cette an-
née, a été présidée, au foyer de Dar 
Al Hana à Tanger, par le président de 
l’antenne tangéroise de l’Association 
Fès-Saïss, en présence des membres 
de ladite Association et de Rotariens, 
sachant que d’autres opérations du 
genre bénéficieront pendant les jours 
suivants du Ramadan à plusieurs fa-
milles nécessiteuses dans différents 
quartiers de la ville.

D’une manière générale, «Le lot re-
mis à chaque bénéficiaire comprend 
25 kg de farine, 5 litres d’huile, 2 kg de 
sucre, 2 kg de riz, 2 kg de lentilles, 2 kg 
de pois-chiches, 2 boîtes de fromage,1 
boite de confiture, 1 flacon de vinaigre, 
et un paquet de 200 g de thé vert».

Redémarrage de l’opération 

"Daïf Allah"

Causerie religieuse ramadanienne
sur le thème 

« Le Coran, source de Sciences et de Lois »
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Rubrique   
Culturelle

Fatéma Mernissi (1940-2015) sociologue 
formée en France et aux États-Unis. Elle a 
enseigné à l’université Mohamed V de Rabat 
à partir des années 1980. Elle dénonce dans 
ses écrits le patriarcat dans la société arabe en 
montrant que l’islam encourage l’égalité des 
sexes. Elle a reçu en 2003, avec Susan Sontag, 
le prix Prince des Asturies en littérature, et le 
prix Érasme en 2004.

Cet essai n’est pas seulement une perfor-
mance scripturaire mettant en scène une gale-
rie de personnages, il est surtout un ouvrage à 
thèses. Un plaidoyer solide pour une moderni-
té apaisée, réconciliée avec l’idée d’autochto-
nie créative. Une thèse qui se ressource dans 
un humanisme laïque qui revendique le droit à 
la piété et à l’enchantement et qui ne voit au-
cun problème à ce que le Msid en constitue le 
lieu de naissance.

Les peurs sont nombreuses : peur de l’Oc-
cident comme lieu de l’Etrange et de l’Etran-
ger; peur de l’individualisme et de la liberté 
d’opinion; peur du temps occidental devenu 
universel et obligatoire; peur de l’imaginaire, 
du pouvoir des images associé à la jahilya, le 
temps de l’ignorance pré-islamique.

La femme est au confluent de toutes ces 
peurs. Elle est associée au retour des temps 
obscurs, du désordre et du polythéisme. Elle 
modifie l’équilibre économique et familial par 
son apparition sur le marché du travail et sert 
de bouc émissaire pour toutes les crises poli-
tiques et les humiliations privées. Mais aussi, 
par son émergence inéluctable, elle est ame-
née à jouer un rôle décisif dans l’ouverture 
démocratique.

Dans cet ouvrage, Fatima Mernissi manie 
tour à tour l’analyse et la provocation, l’imper-
tinence et la compréhension en profondeur, 
la mémoire personnelle et collective, et nous 
offre une vision originale et tonique du monde 
arabe qui doit assumer ses contradictions et 
ses peurs pour gagner le pari de la modernité.

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

La peur-modernité
Conflit Islam démocratie

Fatéma MERNISI

Ramadan Moubarak 
à tous les Musulmans
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L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) a annoncé, mardi, avoir exigé 
le retrait immédiat du circuit de commercialisation 
des lots de produits importés.

Pendant  le Ramadan, plusieurs personnes ont re-
cours à l’automédication après la rupture du jeûne, 
surtout contre les maux de tête (paracétamol), les re-
flux acides ou la constipation. 

Des sources médicales alertent sur les risques d’in-
toxication médicamenteuse  qui constitue la première 
forme d’intoxication au Maroc. 

Cet avertissement concerne aussi les malades qui 
fixent de leur propre chef les horaires de prises de 
médicaments lors du mois sacré, ce qui nuit à leur 
équilibre sanitaire.

Il s’agit de lots de chocolat « Kinder » suspectés  
d’être infectés à la salmonellose et qui ont contaminé 
plusieurs consommateurs en Europe.

L’ONSSA affirme avoir renforcé le contrôle de tous 
les produits de la société « Ferreroé à l’importation 
afin d’éviter l’introduction de nouveaux lots de ces 
produits sur le marché national.

L’ONSSA invite les consommateurs à ne pas acheter 
les produits « Kinder » dont les références sont indi-
quées ci-dessous et demande aux personnes les déte-
nant de ne pas les consommer.

Il s’agit des : Kinder Surprise 20g (par un, par trois, 
par quatre et par six) et 100g avec des dates de pé-
remption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 
2022 ; des Kinder Schoko-Bons avec des dates de pé-
remption comprises entre fin avril et fin août 2022; des 
Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption com-
prises entre fin avril et fin août, et des Kinder Happy 
Moments, Kinder Mix avec des dates de péremption à 
fin août 2022.

Fnideq,

Journée régionale 
du commerce

Tétouan 

Rapprocher les jeunes 
des compétences requises

Dans le cadre de la 13ème édition des Journées ré-
gionales du commerce, la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, lundi, une ren-
contre avec les commerçants et les professionnels 
sur diverses questions fiscales, douanières et de 
couverture sanitaire, ayant donné l’occasion de dé-
battre de plusieurs questions, notamment la créa-
tion, en cours,  de la zone d’activités économiques 
de Fnideq, et des moyens de réussir ce projet.

L’Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail (OFPPT) de Tétouan a organi-
sé, récemment, une rencontre dans le cadre de la 
4è édition des journées thématiques « Pro’Days »,  
placée sous le thème « Verdissement des métiers: 
un must pour un développement durable ».

L’objectif est de rapprocher les jeunes des com-
pétences incontournables requises pour chaque 
métier et d’aborder les exigences des métiers et 
leurs perspectives d’évolution.

Cet événement a été marqué par la tenue d’activi-
tés professionnelles et l’organisation de l’ « Atelier 
de l’auto-entrepreneur » dans la zone industrielle « 
Tétouan parc », au profit de stagiaires des branches 
de « gestion d’entreprises » et « assistant adminis-
tratif ».

Les étudiants marocains qui ont fui la guerre en 
Ukraine continuent à être confrontés au dilemme du 
refus de leur intégration dans les facultés nationales. 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique serait en train d’étudier une 
proposition qui permettrait  à ces étudiants de pré-
senter des demandes de transfert de leurs dossiers 
des établissements ukrainiens vers ceux de la Rus-
sie ou de la Biélorussie. 

Néanmoins, cette solution n’est pas définitive et 
la question devrait encore être débattue  lors d’une 
rencontre prévue entre le ministère de tutelle et des 
représentants de l’association des parents d’étu-
diants revenant d’Ukraine, l’objectif premier étant  de 
veiller à que ces étudiants ne perdent par leur cursus 

En dépit du soutien financier acté par le gouverne-
ment en leur faveur, les professionnels du transport 
routier envisagent un retour à la grève. La Fédération 
Nationale du Transport Multimodal estime que cette 
subvention, censée diminuer l’impact de la hausse 
des prix des carburants, n’est plus suffisante au vu 
des seuils désormais franchis par le gasoil et l’es-
sence, qui dépassent les 15 DH/l. Elle a déjà  menacé 
d’une grève ouverte à compter de mercredi dernier, 
qu’elle a ensuite annulée, la veille, après que le minis-
tère du Transport et de la Logistique ait annoncé, au 
cours d’une rencontre avec la Fédération nationale 
du transport multimodal affiliée à la CGEM , un  projet 
de loi relatif à l’indexation des prix du transport rou-
tier sur les prix du gasoil.

Ce mécanisme permettra de répercuter les varia-
tions du prix du gasoil (hausse ou baisse) sur les tarifs 
pratiqués par certaines catégories de transporteurs.

académique.
Il faut rappeler que ces étudiants se sont retrouvés 

au milieu d’une controverse entre leurs confrères 
dans les universités marocaines et le ministère de 
tutelle.

Beni Makada 

Le ministre de la Santé et le wali  
en  visite au Centre médical de 
proximité 

Annulation de la grève 
annoncée par transporteurs 
routiers

L’avenir incertain des milliers 
d’étudiants Marocains venus 
d’Ukraine

Hoceima, Mohamed M’hidia, de la directrice régionale 
de la Santé et de la protection sociale de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, du directeur des ressources hu-
maines, du directeur par intérim des équipements et 
de la maintenance, du délégué provincial par intérim 
et de plusieurs responsables. 

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, 
Khalid Ait Taleb, a effectué, mercredi, une deuxième 
visite d’inspection au Centre médical de proximité de 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, situé 
dans l’arrondissement de Beni Makada à Tanger, où 
il s’est arrêté sur la reprise des remarques et obser-
vations formulées lors de la précédente visite à cet 
établissement, notant que tous les dysfonctionne-
ments enregistrés précédemment ont été résolus et 
l’ensemble des problèmes techniques réglés.

Le ministre était accompagné du secrétaire général 
du ministère, du wali de la région Tanger-Tétouan-Al 

BreVes

Attention à l’intoxication
alimentaire des enfants !

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

 

Les organisateurs qatariens de la Coupe du monde auront 
poussé un énorme soupir de soulagement à l’issue du 
tirage au sort de la finale au Doha .Les faits saillants des 

huit groupes généralement équilibrés comprenaient l’appariement 
des anciens champions de l’Espagne et de l’Allemagne dans le 
groupe E et une inclusion politiquement délicate de l’Angleterre, de 
l’Iran et des États-Unis dans le groupe B. L’incertitude accompagne 
la quatrième place qui doit encore être décidée entre l’Écosse, 
l’Ukraine. ou Pays de Galles. Les hôtes du Qatar affronteront 
l’Équateur lors du match d’ouverture le 21 novembre au stade Al 
Bayt d’Al Khor. Chaque événement sportif majeur entraîne une 
avalanche de scepticisme et de critiques dans la tête de l’hôte, 
qu’il s’agisse des droits de l’homme, du statut international ou 
de la capacité préparatoire. Le tirage devait durer un peu plus 
d’une heure, mené par l’acteur Idris Elba et le diffuseur sportif 
Reshmin Chowdhury avec l’aide d’un bocal à poissons rouges 
des anciens gagnants Cafu (Brésil) , Lothar Matthäus (Allemagne) 
,Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (IR Iran), Bora Milutinović 
(Serbie/Mexique), Jay-Jay Okocha (Nigéria), Rabah Madjer (Algérie) 
et Tim Cahill (Australie). Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a 
lancé les formalités avec le plaidoyer pour la paix essentiellement 
prévisible avant que l’entraîneur de la France Didier Deschamps 
ne remette le trophée qu’il avait remporté en tant que capitaine en 
1998 puis entraîneur de l’équipe nationale en 2018. Ensuite, tous 
les regards se sont tournés vers le tirage au sort lui-même, mené 
en douceur et sans faille par Jenas, comme suit : 

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas.
Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Écosse ou Ukraine ou Pays 

de Galles. 
Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. 
Groupe D : France, EAU/Australie/Pérou, Danemark, Tunisie. 
Groupe E : Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Allemagne, 

Japon. 
Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie. 
Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. 
Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. 

Par ailleurs, il est à rappeler qu’au cours de la cérémonie du 
tirage au sort Qatar 22,un hommage a été rendu aux anciens 
champions de la coupe du monde décédés dernièrement :Johan 
Cruyff (Hollande), Diego Maradona (Argentine), Gerd Muller 
(Allemagne), Paolo Rossi (Italie), Socrates (Brésil), Diestifano et 
Gento (Espagne). Gordon Banks (Angleterre).

Dépense, physique et économique, pour tout le 
monde

Le fait que les huit stades de la Coupe du monde se 
trouvent dans un rayon de 75 kilomètres maximum offre 
de nombreux avantages aux footballeurs, journalistes et 
supporters : zéro voyage en avion ou pouvoir dormir et 
s’entraîner au même endroit tout au long du tournoi.. «Vous 
pourrez assister à trois matches en personne le même jour, 
même si vous devrez peut-être en manquer le début ou la fin. 
Mais c’est un avantage qu’offre Qatar 2022, également parce 
que les stades seront reliés par le nouveau métro réseau 
qui traverse Doha », a confié à la presse, Fatma Al-Nuaimi, 
directrice de la communication du Comité suprême. 

Les huit stades du mondial
Sept des sites sont déjà à pleine capacité. Deux d’entre 

eux (Al Bayt et Ras Abu Aboud) ont été inaugurés lors de 
la dernière Coupe arabe en décembre. Seul « le joyau de la 
couronne », le stade de Lusail, qui accueillera la finale, n’a pas 
encore de nom. Une grande fête est prévue pour mai-juin à 
l’occasion de sa « cérémonie portes ouvertes ». Cette proximité 
implique un « bonbon » pour les supporters : pouvoir assister 
à plusieurs matchs dans la même journée. C’est, sans aucun 
doute, l’une des attractions pour rassembler les 1,2 million de 
supporters attendus au Qatar tout au long du tournoi, selon 
les données du Comité suprême d’organisation. Dans les huit 
stades, tous créés à partir d’un seul (Khalifa International), 
sont de véritables chefs-d’œuvre. Le lieu le plus singulier sera 
Ras Abu Aboud, le premier stade de l’histoire de la Coupe du 
monde à être complètement démantelé après la Coupe .. Ce 
sont au total 974 conteneurs (le même numéro que l’indicatif 
téléphonique du Qatar) qui composent ce stade de football 

spectaculaire, curieusement. La plupart des sites, après la 
Coupe du monde, seront réduits de moitié pour ne pas créer 
d’« éléphants blancs » inutiles. Evidemment, il y aura du luxe 
,tant dans de nombreux hôtels -pas dans tous- que dans 
certains billets VIP, comme ceux dont jouissent les locataires 
des 96 chambres d’hôtel insérées dans les entrailles du stade 
Al Bayt (le plus éloigné). Les places sont « vendues » depuis 
longtemps. Un luxe asiatique dans la coupe du monde «la 
plus proche». 

La finale au Lusail un stade climatisé
80 000 spectateurs pourront assister à la finale de la 

Coupe du monde qui se jouera au Qatar le 18 décembre, 
plus précisément au stade de Lusail. Peu importe la chaleur 
extérieure, car le stade sera parfaitement climatisé, dans l’un 
des luxes qui entourent ce terrain construit uniquement et 
exclusivement pour la célébration de la Coupe du monde. 
Dans les entrailles du stade et avant de sauter sur le terrain, 
les joueurs pourront également profiter de toutes sortes de 
luxes ou peut-être de nécessités du football d’aujourd’hui. 
Vestiaire spacieux, avec différentes salles qui vont de la salle 
de massage typique avec trois civières, à la zone principale 
où se trouvent les casiers pour les 25 joueurs, une salle pour 
l’entraîneur, une zone d’eau chaude et froide et tout ce dont 
un athlète peut rêver d’avoir sous la main. L’une des grandes 
nouveautés que recèlent les vestiaires du stade, qui quelques 
semaines plus tard deviendront partie intégrante de la ville 
dans différents usages, est l’espace dont disposent les deux 
équipes pour pouvoir effectuer des exercices d’échauffement 
sur un gazon synthétique, de taille réduite dimensions, oui, 
mais qu’ils peuvent être utilisés pour tester un certain joueur 
hors des projecteurs et des caméras. 

Tribune du Sport Portrait

sportif

TIRAGE AU SORT QATAR 22 LA COUPE DU MONDE LA PLUS PROCHE
DE L’HISTOIRE

Les huit stades de la Coupe du monde au Qatar seront séparés de quelques kilomètres et reliés par le métro. 
Vous pouvez voir jusqu’à trois matchs «in situ» le même jour. Lorsque la FIFA a décerné au Qatar la Coupe 

du monde 2022 en décembre 2010, personne ne pensait que ce serait la plus différente de l’histoire. Au moins, 
et c’est certain, ce sera la Coupe du monde la plus « serrée » de l’histoire des Coupes du monde. Ce sera une 
certitude lorsque le bal commencera à rouler en novembre au stade Al Bayt, une belle enceinte, qui accueillera le 
21 novembre, le match d’ouverture entre le Qatar et l’Ecuador . Il s’agira d’une Coupe exceptionnelle en termes de 
technologie - ce qui est logique avec le temps qui passe - et de proximité des sites. 

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

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

TELEPHONES UTILES

BÉLIER : (21 MARS - 20 AVRIL)
Amour : Vous rayonnez de bonheur, vous croquez la semaine à pleines dents, le 
beau temps brille sur vos amours.
Argent : Vous vous réveillez d’un long sommeil cette semaine et votre univers 
est superbe ! Vous pouvez voir grand, voir loin, à vous toutes les conquêtes !
Forme : La conjoncture est idéale pour soigner votre forme et vous procurer 
l’énergie de finaliser vos projets en soutenant le rythme effréné de vos activités.
Travail : Vous pouvez tout obtenir si vous le souhaitez, on vous écoute parce 
qu’on vous considère, à votre juste valeur, à votre juste place. 

TAUREAU : (21 AVRIL - 20 MAI)
Amour : Pour bien gérer le ciel exigeant mais inspirant, déterminez ce qui 
compte le plus pour vous afin d’agir de manière productive et d’aller de l’avant.
Argent : Freiner le gaspillage est la solution pour éviter de faire trop de dépenses 
d’autant plus que votre porte-monnaie réclame plus de vigilance de votre part.
Forme : Essayez d’agir avec sagesse, en évitant de vous confronter à une adver-
sité qui cherche à vous faire baisser pavillon.
Travail : Faites confiance à l’expérience des autres ou posez des questions judi-
cieuses aux personnes qui ont déjà vécu ce que vous traversez. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Amour : Si vous êtes célibataire, la chance vous invite à vous intéresser de 
près à ce qui se passe autour de vous. Il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Argent : Vous affichez vos ambitions. Est-ce bien suffisant ? Vous avez 
d’autres choses à régler, notamment la position de votre situation financière.
Forme : Pas de sautes d’humeur, juste une belle et agréable semaine, vous réus-
sissez à vous détendre, que ce soit en compagnie de vos enfants, ou vos amis.
Travail : Même si on ne vous en demande pas tant, vous êtes bien décidé à 
faire du mieux possible pour satisfaire les besoins de votre hiérarchie. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Amour : Dès qu’une situation complexe pointe le bout de son nez, vous pani-
quez, vous perdez le contrôle.
Argent : La sagesse vous invite à stopper les emprunts bancaires, optez plutôt 
pour le remboursement que pour une dette supplémentaire ! 
Forme : Vous enchaînez les journées à un rythme effréné tout en vous alimen-
tant sur le pouce, pas suffisamment et sans équilibre alimentaire.
Travail : Les appuis semblent s’évanouir et vous vous retrouvez seul face à 
vous-même et face à un idéal qui paraît soudain irréalisable.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Amour : On ne voit que vous et vous n’êtes pas prêt à oublier l’accueil fas-
tueux des planètes qui renforcent puissamment votre sensualité.
Argent : Un sentiment de paix vous anime, votre secteur pécuniaire absolument 
confortable sert vos desseins les plus nobles et les plus chers à votre coeur vaillant ! 
Forme : Vous réussissez à vous détendre, que ce soit en compagnie de vos 
enfants, ou bien avec vos amis, rien de mieux que de vous divertir et de 
profiter des moments à vous détendre.
Travail : Les lauriers de la victoire devraient vous rendre épanouie et conci-
liant avec tous les acteurs de votre vie professionnelle.

VIERGE : (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Amour : Vous vous posez de grandes questions, sans forcément trouver rapi-
dement des réponses encourageantes dans toute cette agitation.
Argent : Une réorganisation financière s’impose ! Réveillez votre combativité 
en vous insufflant un désir fort de ne plus tirer le diable par la queue ! 
Forme : Le stress augmente l’insomnie et le grignotage censé vous faire du 
bien accentue encore davantage votre mal-être ! 
Travail : Vous devez reconsidérer vos relations, examiner vos liens pour tirer 
des leçons du passé et repartir sur de meilleures bases. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Amour : Si vous êtes célibataire, votre priorité est de mettre l’autre en vedette 
et il vous le rend bien.
Argent : Votre confort financier est assuré et ce constat assure à votre vie une 
tranquillité bien méritée. 
Forme : La conjoncture est idéale pour soigner votre forme et vous procurer 
l’énergie de finaliser vos projets en soutenant le rythme effréné de vos activi-
tés tant professionnelles qu’amoureuses.
Travail : Votre motivation est grande, vous êtes à l’aise dans votre univers 
professionnel, c’est avec plaisir que vous vous attelez à la tâche.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre vie sentimentale est marquée par un besoin de liberté qui va 
grandissant. Vous manquez de patience pour convaincre votre partenaire.
Argent : Cette semaine, bien que ce ne soit pas la joie, ce n’est pas en jetant 
votre argent par les fenêtres que vous allez retrouver le sourire.
Forme : Heureusement que votre entourage vous soutient, que vous avez le 
moral et une volonté de fer, mais parfois ça ne suffit pas.
Travail : Établir une meilleure communication est la clé pour faire avancer vos 
projets. On vous aide à y voir clair, vous reprenez confiance en votre travail.

SAGITTAIRE : (23 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE)
Amour : Les célibataires ne se font pas prier pour répondre aux avances pas-
sionnées qu’on leur fait et les couples jouissent d’un retour de flamme qui 
embrase leurs nuits.
Argent : Une rentrée d’argent surprise vous permet de dépenser pour quelque 
chose que vous n’aviez pas prévu d’acheter dans l’immédiat.
Forme : Pas de sautes d’humeur, juste une belle et agréable semaine, vous réus-
sissez à vous détendre, que ce soit en compagnie de vos enfants, ou vos amis.
Travail : Profitez des facilités que vous offre cette semaine pour planter vos jalons, 
renouer un dialogue sain et constructif et vous défaire d’une tendance autoritaire. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Amour : Des bouleversements bousculent votre vie affective, vous semblez dé-
sarmé face à la situation, au lieu de vous emballer, prenez le temps de la réflexion.
Argent : Vous avez confiance, des signes encourageants et des petites ren-
trées d’argent vous donnent de l’espoir pour l’avenir.
Forme : Vous avez l’impression de piétiner ou, pire, de vous enliser dans une 
situation complexe et difficile à résoudre rapidement.
Travail : Si votre job actuel vous convient, les astres vous exposent certaine-
ment à des remaniements douloureux qui vous affectent et que vous subis-
sez avec peine.

VERSEAU : (21 JANVIER - 19 FEVRIER)
Amour : Souriez à la vie, vous méritez amplement toutes les belles choses qui 
arrivent dans votre quotidien. Vous inspirez et incarnez l’amour !
Argent : Tout va tellement bien au niveau de vos finances. Faire des achats com-
pulsifs n’est pas si embarrassant que cela puisque vous avez les moyens de le faire.
Forme : Vous retrouvez votre superbe énergie et repartez vers de nouvelles 
conquêtes : professionnelles, amoureuses ou spirituelles.
Travail : Même si on ne vous en demande pas tant, vous êtes bien décidé à 
faire du mieux possible pour satisfaire les besoins de votre hiérarchie. 

POISSON : (20 FEVRIER - 20 MARS)
Amour : Vos affaires sentimentales deviennent plus complexes, vous avez 
besoin de comprendre toutes les nuances de votre histoire.
Argent : Vous préférez vous constituer un petit pécule pour les périodes un 
peu difficiles. Vous touchez une somme d’argent cela vous satisfait pleinement.
Forme : Cette semaine mieux vaut éviter les écarts alimentaires et les plats 
trop riches en graisse, votre estomac n’appréciera pas. 
Travail : Vous n’avez pas nécessairement la tête au travail, vous préférez vous 
la couler douce, sauf que cette semaine ce n’est pas possible. 

HOROSCOPE

HORAIRES DES PRIÈRES
du 09 Au 15 Avril 2022

Culte Musulman

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

Samedi :
de 10 h 00 à 14 h 30

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 14 h 30 à 21 h 00

Dimanche :
de 10 h 00 à 21 h 00

رمضان كرمي 1443_2022
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04:21 12:29 16:03  18:58 20:17

Mar
12

04:20 12:29 16:03  18:59 20:18
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13

04:18 12:29 16:03  18:59 20:19
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14

04:16 12:29 16:03  19:00 20:20
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15

04:15 12:28 16:04  19:01 20:21

Pharmacie de garde
PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

LUNDI 11 AVRIL 2022 
Grande Pharmacie Rif
Av Moulay Ali Chérif Beni Makada 
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat Rés. Habiba à côté Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00 
Pharmacie Ben Taeib
Av. Moulay Abdelhafid Casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama charkia prés dispensaire
Tél. : 05.30.12.08.28      
Pharmacie Imam Ali
Dhar Al Kanfoud Dakhla Bouhsaine 
Tél. : 05.39.95.44.01
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49

MARDI 12 AVRIL 2022 
Pharmacie Anas
Lot Annasr Dar Mouigna
Tél.: 05.31.06.79.17
Pharmacie Al Raha
115; Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Assalam
Jirari 2 N°26 en face café IRAMA 
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Socco Alto
Au centre de Socco Alto Rte Rmilat 
Tél. : 05.39.94.77.08 
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire 
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud 
Tél. : 05.39.35.10.70 
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la baie de Tanger 
Tél. : 05.39.32.59.31

MERCREDI 13 AVRIL 2022 
Pharmacie Ibn Barrajan
Av Cedres 41 B Branes II
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie El Yousr
Boulevard Mohamed V, 32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Al Mouna
Lot Ibn Khaldoun pont bir Chifa
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia, 42
Tél.: 05.39.95.64.15 
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90

Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46 
Pharmacie Chorafae
Rte Aswak Assalam en face Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie Malabata
Rte de Malabata, Rés. Al Hanae Marbel
Tél. : 05.39.94.64.84
JEUDI 14 AVRIL 2022
Pharmacie Hay Bouhout
Hay Bouhout prés école zamakhchari
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés khayriya Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia souani 
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A N°3 
Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.31.31.42  
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Al Ihssane
Début Rte Rahrah prés mosqué Rahma
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie du Golf
Lot. Flandria Boubana rte de Rmilay
Tél.: 05.39.37.60.97

VENDREDI 15 AVRIL 2022 
Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda Av Tunisie
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Inas
Av. Ibn Abi Zare Branes I café Ittihad
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80   
Pharmacie Zouhir
Cplx Annour Mghogha Sghira, hay Zaidi
Tél. : 06.07.01.48.26        
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 05.39.30.19.32  
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 Rte Coca
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit (im.lbéria) 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78 

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 
AVRIL 2022

• SAMEDI
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Ghailane
Hay Ouarda 2 n°41 Bendibane
Tél.: 05.39.31.59.59
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd° prés hôp. Italien 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie Galerie Andalucia
Rte de cap spartel, Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Hay Gambouria
Aouama Hay El Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Randa
Lot. Mers 2 rte école Achenad
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplx Al Irfane 2 
Tél.: 05.39.39.58.57

 • DIMANCHE

Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes I 
Tél. : 05.39.31.44.07 
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés. Jade local n°2
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi 15 à côté bain Rhouni
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie San Francisco
Habib bourguiba quartier souk el bakar 
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie El Moufid
Rue Ahlen Zemmouri 2 en face Saham
Tél. : 05.39.30.73.41
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah, côté bain Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05  
Pharmacie El Harrarine
Quartier El Harrarine lot 2874 
Tél. : 05.39.38.48.58
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75        
Pharmacie Europharm
Hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N 520
Tél. : 06.84.87.49.52

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 
AVRIL 2022

Pharmacie Massira
Hay Mesnana Khandak Roman
Tél.: 05.39.31.45.15 
Pharmacie Al Boughaz
78; rue du Mexique en face Luxmall
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun n° 134 Branes I
Tél.: 05.39.31.42.52 
Pharmacie Place des Arenes
Route de Tétouan Rgaie N°12
Tél. : 05.39.95.51.55
Pharmacie Abdelmjid Atia
Lhjar sfar, Aouama
Tél. : 07.71.94.72.36 
Pharmacie Imam Nafie
Lot Belkhairi rue n° 12 Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.03.65   
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche après école Achenad 
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Mikou
Aouama, a côté Doha Al Hanae
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de Rabat Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68
Pharmacie Perle de Mediterrane
Tanja Balia cplx Doha Oued Chat 
Tél. : 05.39.30.27.32

HORAIRE 
DES PHARMACIES
DU RAMADAN 2021

PHARMACIE DE GARDE JOUR ET NUIT

SEMAINE DU 04 AU 08 AVRIL 2022
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B I L A N

Annonces Légales et Administratives
DIVERS

Le Conseil d’adminis-
tration de l’Agence 

urbaine de Tanger, réuni jeudi 7 
avril 2022 au titre de sa 20ème 
session, a approuvé le plan d’ac-
tion et le budget de l’Agence au 
titre de 2022. Cette session, pré-
sidée par le Secrétaire général 
du département de l’aménage-
ment du territoire national et de 
l’urbanisme, au nom de la mi-
nistre de l’Aménagement du ter-
ritoire national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la politique de 
la ville, Fatima Zahra Mansouri, 
en présence du Wali de la région 
Tanger- Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, a été l’occa-
sion de passer en revue les réa-
lisations les plus importantes de 

faire des territoires, urbains 
et ruraux, des espaces plus 
compétitifs et plus attractifs 
en termes d’investissement et 
d’opportunités d’emploi dans 
les domaines de l’industrie, du 
tourisme et de services.

Il a, à cet égard, salué les 
efforts consentis par les res-
ponsables et les cadres de 
l’Agence urbaine de Tanger et 
leur adhésion au processus 
d’accompagnement des diffé-
rents chantiers engagés au ni-
veau local. Le Conseil a égale-
ment approuvé 47 documents 
d’urbanisme, dont 10 adoptés 
entre 2019 et 2021, tandis que 
12 documents sont en cours 
d’approbation.

l’agence au cours des trois der-
nières années, d’approuver les 
rapports moral et financier au 
titre de ces exercices, et d’adop-
ter un ensemble de recomman-
dations pour améliorer la perfor-
mance de l’agence.

Après avoir évoqué les choix 
stratégiques adoptés par le 
Royaume pour la région du Nord, 
sous la conduite éclairée de S.M. 
le Roi Mohammed VI, qui lui ont 
permis de devenir le deuxième 
pôle industriel et de services 
au niveau national, le Wali a re-
levé que la région est appelée à 
relever plusieurs défis liés à la 
nécessité d’assurer un accom-
pagnement rapide et efficace de 
la dynamique économique, pour 

Agence urbaine de Tanger

Le conseil d’administration adopte son 
plan d’action à moyen terme

DIGIPRISE
Constitution d’une Société 

à Responsabilité Limitée (A.U)
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à Tanger du 11/03/2022 il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
• La soussignée : Mme. RAIHANI MAHA, de na-
tionalité Marocaine, née le 13/02/1991, titulaire de 
la Cin n° K462334 domiciliée à Tanger, rue irak 
resi sanae étage 4 appt 8. 
• DENOMINATION : La société prend la dénomi-
nation de (SNACK MATTIE SARL)
• OBJET SOCIAL : La société a pour objet prin-
cipalement : 
- Recrutement, intérim et travail temporaire
- Prestation de services informatiques.
- L’Intégration de solutions Infrastructure Maté-
rielles, Réseau et logicielles.
- Conseil en architecture informatique.
- Formation sur les outils et technologies informa-
tiques
 - Installation et support sur des matériels infor-
matiques.
- Prestation de services et de conseils, dans 
ses propos locaux ou dans ceux de ses clients, 
l’étude, la conception,
- L’équipement, l’installation, la gestion, l’utilisa-
tion et l’amélioration de systèmes et de réseaux 
informatique.
- La conception, la réalisation et l’exploitation de 
produits informatique.
- Vents et achat des matériels liés directement ou 
indirectement avec l’informatique.
Plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement aux objets précités, ou susceptibles de 
favoriser la réalisation et le développement.
• SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à TAN-
GER ANGLE AVENUE HASSAN 1 ET RUE AL 
KACHAF RES NAJAT APT 6 BUREAU 5 N 5/6.

• DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève à 
100.000,00 dhs (Cent Milles dhs), il est divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 dhs chacune 
souscrites en totalité, intégralement libérées et 
attribuées toutes aux associés comme suit : 
- Mme. RAIHANI MAHA : 1000 parts
Soit au total la somme de : 1000 parts
• GERANCE : Par dérogation aux dispositions de 
l’article 15 ci-dessus, est nommé gérant de la so-
ciété pour une durée indéterminée :
- Mme. RAIHANI MAHA, de nationalité Maro-
caine, titulaire de la Cin N° K462334
• BENEFICES : Les bénéfices nets après prélè-
vement de la réserve légale sont répartis entre les 
associés proportionnellement à leurs parts.
Le dépôt légal a été effectué auprès du Tribunal 
de commerce de Tanger le 08/04/2022 sous RC 
n° 126203

Pour Extrait et Mention
---------------------------------------------------------

Cabinet comptable ALTA COMPTA 
Av. FES Rue Egypte n° 9 BIS Tanger

                    SOCIETE « RAGHNI LOGIS-
TIQUE» SARL AU

Société A Responsabilité Limitée au capital 
de 100.000,00 dirhams

SIEGE SOCIAL : AV FES RUE EGYPTE
 N° 9 BIS TANGER

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 
17-MARS-2022 à Tanger, il a été établi les statuts 
d’une SARL AU dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1) Dénomination : «RAGHNI LOGISTIQUE» 
SARL AU
2) Forme : La société dont s’agit est créée sous 
la forme d’une société à responsabilité limitée 
a associe unique, régie par toutes les lois et rè-
glements en vigueur, ainsi que par les présents 
statuts.
3) Objet Social : L’objet de la société consiste en 
: Transport de marchandises national et interna-
tional 
4)Durée : La durée de la société est fixée à 99 
années, et ce à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés.
5)Siège Social : AV FES RUE EGYPTE N 9 BIS 
TANGER
6)Capital Social : Le capital social est fixé à la 
somme de CENT  mille (100 000) dirhams divi-
sé en MILLE (1000)  parts de cent (100) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, intégralement libé-
rées et attribuées aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir:
- Mr  ERRAGHNI MOHAMED:1 000  PARTS   
7)Gérance :  La société est administrée par un ou 
plusieurs gérants, personne physique, associés 
ou non est désormais nommée GERANT  ASSO-
CIE de la société pour une durée indéterminée 
- Mr ERRAGHNI MOHAMED, demeurant à 
DOUAR AIT IKHLEF AOURACH OUAOUMANA 
KHENIFRA, de nationalité Marocaine, titulaire de 
la CIN N°: V353461, né le 06/08/1998 à OUAOU-
MANA KHENIFRA.
La société est valablement engagée envers, les 
tiers et les administrations et envers, les banques 
et les organismes financiers par la signature du  
gérant unique /
Mr ERRAGHNI MOHAMED, demeurant à 
DOUAR AIT IKHLEF AOURACH OUAOUMANA 
KHENIFRA, de nationalité Marocaine, titulaire de 
la CIN N°: V353461, né le 06/08/1998 à OUAOU-
MANA KHENIFRA.
9) L’exercice social : L’exercice social commence 
le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. Par exception le premier débutera 
à compter de l’immatriculation de la société au 
registre du commerce et se terminera le 31 dé-
cembre prochain.
10) Immatriculation : La société est immatricu-
lée au registre de commerce de Tanger sous n° 
126152 en date du 07/04/2022 sous le n° 3151 
au registre chronologique.

---------------------------------------------------------
ZAHRAKA .SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE  
AU CAPITAL DE 100.000.00 DHS .

CONSTITUTION
Au termes d’un acte sous seing privé en date à 
Tanger du 25/01/2022,il est établi les statuts de la 
société Dont les caractéristiques suivantes :
• Dénomination ZAHRAKA . SARL.
• Siège Social    :   IBN BATOUTA 2-24  BLOC 
*C*N°13 ,Tanger.
• Forme Juridique : SARL .
• Capital Social : Le Capital Social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs.    
Divisé en Mille (1000) parts sociales de 100 dhs 
chacun entièrement libérés  et réparties comme 
suit :
- Mr. AKALAY MOHAMED :340 parts  sociales.
- Mr. AKALAY ABDELKHALAK:330 parts   so-
ciales.
- Mr. AKALAY NAOUFAL : 330 parts  sociales.
• Objet :La société a pour objet :
Effectuer pour elle même que pour le compte de 
tiers ou en participation :
- Achat et Vente de Matériaux de Construction 
et Droguerie ou plus généralement tous produits 
rentrant à la fabrication et l’Industrie de Matériaux 
de Construction et Droguerie.
- La Vente de Peinture en Général.
- La négoce en général, l’achat, la vente, la repré-
sentation, la commission et la fabrication de tout 
genre de Matériaux de Construction et  Droguerie 
entrant dans le sens le plus large.
- L’acquisition, la création, l’exploitation et la mise 
en valeur par tous moyens de tous fonds de com-
merce, usines ,comptoirs de distribution d’achat ou 
de vente se rattachant aux objets précités en haut.
- plus généralement toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières,
Immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’un des objets précités etPouvant favori-
ser le développement de la société.
• Durée :  99 ans
• Gérance : La société est gérée uniquement  
par Mr.AKALAY MOHAMED,C.I.N. N°:K.453686 
d’une durée Indéterminée.
• Année Sociale : du 1er  janvier au  31 Décembre.
Dépôt : Le dépôt légal a été  effectué aux 
Greffes du Tribunal de Commerce de Tanger le : 
18/03/2022 sous N°2608.

Pour extrait et mention
Le Gérant
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GRILLE CODEE N° 749
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 748

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1271

• Mots croisés N° 843

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

    Q

   V      D X  

  R   D  A  I  C  U
 M A D R I G A L  R A S
  M Y O P I E  T E T E
 G A N G E  R U R E T E
  S A U C E E  A R E
 O S S I A N  E C A R T
  E T O  T E S T  R E
 U S I N I E R   S I L
   E S C R I M E U R
 L A    A I N E  R A T
  S T E R N E  A G I R
 U S I N E E  L A I  E
  I T E  S O I  S E S
 O S I E R  S A I S I S
  E S  A N E  R E N E

Horizontalement.  —  I. Puérilités. - II. Orné. Elavé. - III. Settat. Nat. - 
IV. Terse. Onde.  -  V. Risée.  -  VI. Replète. SP.  -  VII. Rer. No.  -  VIII. Opiniâtre. 
- IX. Restes. Nos. - X. Ine. Zenana.
Verticalement. — 1. Postériori. - 2. Urée. Pen. - 3. Entreprise. - 4. Rets. 
- Lent. - 5. Aéreriez. - 6. Let. It. Ase. - 7. Il. Osent. - 8. Tanne. Orna. - 9. Evadés. 
Eon. - 10. Sète. Passa.

par MOURAD BOUKHATEM
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بدءا لمرحلة جديدة وطيًا لصفحـة الخالف، حل رئيس الوزراء اإلسباني 
بيدرو سانشيــز بدعـوة كريمــة من صاحب الجاللــة، بزيارة رسميـة إلى 
المملكة، بهدف إجراء مباحثات رسمية تطلعا إلنهاء األزمة الديبلوماسية 

التي دامت لقرابة السنة. 
حكـومـة  إقـرار  مـن  أسابيـع  ثالثـة  بعـد  الوزراء  رئيـس  زيـارة  تـأتـي 
سانشيـز بكون مقتـرح الحكـم الذاتي هو األسـاس األكثـر جديـة، واقعيـة 

ومصداقية، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

)البقية ص3(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

�شفحة جديـدة م�شّعة بالتفـا�ؤل يفتحهـا 
�شاحب �جلاللـة مع رئي�س �زر�ء �إ�شبانيا

�شنة متر على �لزيارة �لتاريخية
جلاللة �ملغفور له �إلى مدينة طنجة..

تحل اليوم 9 أبريل 2022 الذكرى 75 للزيارة التاريخية ألبي الوطنية المغفور له محمد الخامس إلى طنجة، مرفوقا 
باألمراء،  أيام 9 و10 و11 أبريل 1947  للمطالبة باالستقالل الوطني علنا وأمام المأل. كما تحل كذلك الذكرى 66 للرحلة 
الملكية التي قام بها جاللته إلى مدينة تطوان في 9 أبريل 1956، أي بعد مرور تسع سنوات أخرى نضالية وكفاحية على 
الزيارة التاريخية لطنجة الدولية آنذاك، ليعلن جاللته من تراب الحمامة البيضاء عن استقالل األقاليم الشمالية، بل توحيد 

البالد، بشمالها وجنوبها..

جـريـدة طنجــة ـ �لإد�رة، �لتحريــر، �لإ�شهار : 7 مكرر، زنقـة عمر بن عبد �لعزيـز . �لهاتـف : 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 . �لفاكـ�س : 05.39.94.57.09
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اأ�سبوعيـــة اإخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات
ت�ســدر �سبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة 115 منـذ �سـدورهـا �سنــة 1904
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من 75 أكثـر  الناقــص  الزائـد  هذا  لعنوان 
عقــل  ذي  كـل  على  تخفى  أظنها  ال  داللة، 
حصيف تسعفه اإلشارة، وال يتيه عن القصد 
تشعبت  وإن  حتــى  العبارة،  منعرجات  بين 
حِكم  من  السلف،  عن  تواتـر  بما  جت  وتحجَّ
وأمثـال سـارت وشاعـت بيــن عــامـة الناس 
وبسطائهم، فوجـدوا فيها تفسيــرا مختــزال 
لمصير ما قد يقترفه الظالمون من استبداد 
وتطــاول  وانتهاكــات  واستعبـاد  واستغـالل 
على حقوق العباد، بحد السيف والوعيد تارة، 

وبالحيلة والوعود الكاذبة تارة أخرى.
وقد تواردت على الخاطـر أمثـال شعبية 
بلدنا بين  بما يحــدث في  كثيرة، مرتبطــة 
الفنية واألخــرى مــن خروقــات وانتهاكات، 
يصل بعضها إلى مستوى الجرائم العظمى، 
الممارس  الرهيب  النصـب  ذلك  آخرها  كان 
من طرف طبيب جراح متخصص في التجميل 
وطاقـمــه  زوجتــه  رفــقــة  النذوب،  وترميم 
لثروة  المراكم  المساعد، متسترا عن جشعه 
مالية فاحشة بتلك البسمة الخادعة التي تبرز 
بتصنع زائد عن الحد أسنانا مستوية ناصعة 
البياض، وبما يتباهى به من تعاليم صوفية 
تربيتــه  ووجــدانــه من  قلبـه  في  ترسخـت 

الروحية في زاوية مداغ !!
التي  الشعبيــة  األمثال  تلك  بين  ومن 
إلى مصير من يراكم  وجدت فيها ما يحيـل 
القيم  بأبسط  عابـيء  غيــر  الحـرام،  المـال 
اإلنسانية، وال بوازع أخالقي رادع، ذلك المثل 
الحيطــة  دائم  العمـالق  بطائرنا  المرتبط 
والترقب والفزع، و ِبـ »صيـاده« الذي ينخـدع 
في  والحيلـة  الذكـاء  فيصير  وذكائه،  بحيلته 
النعام  »صيـاد  ألن  عليه،  وباال  األمر  نهاية 
الشعبي  المثل  يلقاها..«، وقصة هذا  يلقاها 
أن صيادا حاذق الذكاء كان يستهويـه صيد 
النعام، فلم يجد من وسيلة تمكنه من ذلك 
يشبـه  بريـش  مغطى  رداء  يلبس  أن  سـوى 
شكلها، حتى إذا اقتربت منه متوهمة أنه من 
وفاز  منها،  ن  فتمكَّ بسهمه  رماها  فصيلتها 
بصيـده الثميـن، لكن صيـادا آخر عندما رأى 
المخادعة حسبه  عباءته  في  متسترا  صاحبنا 

نعامة فرماه بسهام متتالية وأرداه قتيال.
وال شـك أن بين ظهـرانينـــا كثيــر من 
الدور عليهــم،  الذين سيأتي  النعام  صيادي 
بعد آخر فضيحة لهذا الطبيب الجراح مرمم 
واألحناك،  األنوف  ومصلح  وماحيها،  النذوب 
والمـؤخـــرات  واألرداف  النـهــود  ي  ومســوِّ
والمقدمـات، فراكـم بذلك من المال الحرام 
ما ال يتصوره الخيال، هو وزوجته، وما يجود 
مصاصي  من  طاقـمـــه  على  فتــات  من  به 
عطف  نالوا  الذين  المعطوبين  الفقراء  دماء 
النبيلة،  اإلنسانية  النيـــات  ذوي  المحسنين 
الجزار  هذا  يستطيــع  لن  واحدة  نذبة  لكن 
الضمير  نذبــة  إنهــا  إصالحها،  أو  ترميمها 

الذي فات أوان يقظته.

اد �لَنّعام..!! �شيَّ

)البقية ص2(

عندما قال جاللته بحد�ئق �ملند�بية : »�إذ� كان �شياع �حلق يف �شكوت �أهله عليه، 
فما �شاع حق من �ر�ئه طالب ��إن حق �لأمة �ملغربية ل ي�شيع �لن ي�شيع …«.



بـــيـــت  نظــــم 
مســـــاء  الصحـــافــة، 
الخميــس،  أمــس  أول 
رمضاني  إفطــار  حفل 
الثامنة  للذكرى  تخليدا 
الفتتاحه على يد جاللــة 
الملك محمد السادس.

الحفـــل المنظــم 
بيت  لمؤسسة  التنفيذي  المكتب  طرف  من 
اإلعالم  أسرة  شــرف  على  أقيــــم  الصحافة، 
الوطني  المجلس  رئيس  بحضور  والصحافة، 
للصحافـة، رئيس النقابــة الوطنيـــة للصحافة 
المكتب  وأعضاء  رئيس  جانب  إلى  المغربية 
ورجال  وصحافيون  الصحافـة  لبيت  التنفيذي 

ونساء اإلعالم.. 
البث  انطالق  الحفل  برنامج  تضمن  وقد 
كما  بيتكم،  الصحافة  بيت  إلذاعة  الرسمي 
عرف توقيع اتفاقية شراكة جمعت بين شرفة 

اإلعــالمــي  المغــــرب 
بطنجة وجامعــــــة عبد 

المالك السعدي.
كلـــمــــة  وفـــي 
بوشتى  عبر  بالمناسبة، 
المومنـي عــن مكانـــة 
المغربيـــة  الصحافــــة 
إشعاعهــا  وتاريخ  عامة 
بمدينة طنجة على وجه 
الخصوص، معرجا على مقتضب تاريخي لنشأة 
الصحافة بالمغرب ومثمنا إسهـام الصحافة في 

بناء المغرب المستقل الحديث..
كما أثار المومني إسهام جامعة عبد المالك 
السعدي في إغناء العرض البيداغوجي المتعلق 
بالتكوينات في مجالي اإلعالم والتواصل، معتبرا 
تطوير  بمثابة  يومـه  الموقعــة  االتفاقية  أن 
للعرض البيداغوجي والبحث العلمي والمشاريع 
باإلعالم  الصلة  ذات  المجاالت  في  المشتركة 

واالتصال. 
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توصلت جريدة طنجة بشكايـــة مذيلــة 
بتوقيعــات قاطنيــن ب »حي المصلى زنقة 3«، 
للقيام  ترخيص  ضد  تعـرض  عن  عبارة  وهي 
بنشاط تجاري و آخر صناعي تحت منزل تحول 
فجأة إلى وحدة صناعية سرية لخياطة الحقائب، 
و محل تجاري آخر الستغالله كمقشدة بطريقة 
غير قانونية وهو ما يخالف مبادئ السكن بهكذا 
راحة  على  كثيرة  مضار  وله  جدا،  ضيقة  زنقة 
بعد  خصوصا  وعائالتهم،  السكان  وطمأنينة 
تعرض العديد من فتيات زنقة 3 بالمصلى إلى 
المشتغلين في كل وقــت  التحرش من طرف 

وحين. 
واستغرب المتضررون لمواقــف السلطات 
الرسمية ، إذ أنهم راسلوا قائد الملحقة اإلدارية 
الثانية بطنجة، يخبرونه بتعرضهم الصارم  ضد 
فتح مصنع سري و آخر كمقشدة يجتمع في بابها 

كل من هب و دب. 
المعنيون عن ســر »الترخيص«  وتساءل 
)رخصة  المقاطعة  قبل  من  النشاطين  لهذين 
التهيئة ورخصة االستغالل في آن واحد!( »مع 
تسليمها من  يتم  االستغالل  رخصة  أن  العلم 
مصلحة دار الخدمات وذلك بعد انتهاء األشغال 

إلى  تنتقل  ومعاينتها من طرف لجان مختصة 
عين المكان، الشيء الذي لم يتم احترامه«! 

»مسطرة  أن  للجريدة  المشتكون  ويؤكد 
تسليم الرخـص التجاريـة لم تحترم، إذ وجــب 
وضع لوحة أو »وثيقــة« على أبواب المحــالت 
تسمى  تجـــاري،  بنشاط  القيام  تعتــزم  التي 
»وثيقة المنافع والمضار«، ويخبر صاحب المحل 
عبرها أنه سيفتح محال يوضح فيه نوع التجارة 
او الصناعة المزمع القيام بها ومن خالل تلك 
الوثيقة اإلخبارية يتعرض كل من رأى ضررا له 
ولعائلته، ويكون ذلك خالل فترة معينة، كذلك 
ينشر اإلعالن عن فتح هذا المحل في جريدتين 

وطنيتين، كل هذه األمور لم يتم احترامها«!
ويطـالــب السكـان المتضررون الجهـــات 
االعتبار،  بعين  »تعرضهـــم«  بأخــذ  المعنية 
مؤكدين عزمهم »على نهج كل السبل القانونية 
للدفاع عن مصالحهم، بما في ذلك رفع دعوى 

أمام المحكمة اإلدارية«.
له  كانت  بدورنا عن من  نتساءل  اخيرا  و 
يد في كل هذا العبث، و ننتظر الرد الفوري على 

هذه المهزلة من طرف السلطات المعنية. 

لمياء السالوي 

للمحادثات  امتـــدادا  االستقبــال  وجـاء 
الجاللــة  التي جــرت بين صاحــب  الهاتفية 
الحكومة  ورئيس  السادس  محمـــد  الملك 
اإلسبانية وتجسيدا للرسالة التي وجهها هذا 
األخير إلى جاللة الملك، حيث عبرت الحكومة 
اإلسبانية عن التزامها بتدشين مرحلة جديدة 
على  قائمة  المملكتين،  بين  العالقات  في 
هذه  أن  كما  المتبادل،  واالحترام  الشفافية 
الدينامية تتوخى أن تكون صدى لنداء جاللة 
2021 لتدشين  20 غشت  الملك في خطاب 
العالقات  في  مسبوقة،  وغير  جديدة  مرحلة 

بين البلدين.
وخالل اللقاء، حرص بيدرو سانشيز على 
تجديد التأكـيد على موقف إسبانيا بخصوص 
المغربيــة  المبادرة  معتبرا  الصحــراء،  ملف 
جدية  األكثر  األساس  بمثابة  الذاتي  للحكم 

وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخالف.
وبهذه المناسبــة، جــدد جاللــة الملك 
ورئيس الحكومة اإلسبانية تأكيد اإلرادة في 
فتح مرحلة جديدة في العالقات بين البلدين، 
قائمة على االحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، 

التشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق. 
بحجم  والمغرب  إسبانيا  من  ووعيا 
وأهمية الروابط االستراتيجية التي تجمعهما، 
للسالم  لشعبيهما  المشروعة  والتطلعات 
واألمن والرخاء، فإنهما أعلنا من خالل اللقاء 
عن تدشين بناء مرحلة جديدة في عالقاتهما 
ذات  المجاالت  مختلف  مستعرضين  الثنائية، 
السياسية،  جوانبها  في  المشترك  االهتمام 
القضايا  كما  والثقافية،  األمنية  االقتصادية، 

اإلقليمية والدولية.
تفعيل  على  االتفــاق  اللقاء،  نتائج  ومن 
أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي 
القضايا  كل  تشمل  الشراكة،  قطاعات  جميع 
ما  حســب  تستند  المشترك،  االهتمام  ذات 
»مبادئ  إلى  المشتــرك  بيانهمــا  في  صدر 
المتبادل  واالحترام  الدائم  والحوار  الشفافية 
واحترام وتنفيذ االلتزامات واالتفاقات الموقعة 

بين الطرفين«.
الجديدة  المرحلة  أن  البيــان،  ويضيف 

الملك محمد  الجاللة  لنداء صاحب  تستجيب 
في  مسبوقة  غيـر  مرحلة  بتدشين  السادس 
عالقة البلدين، وصاحب الجاللة الملك فيليبي 
العالقة  السادس للسير سويا لتجسيـد هذه 
الجديدة، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة 
رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز لبناء 
عالقة على أسس أكثر صالبـة، وبهذه الروح 
دائمـة  طريـق  خارطـة  وضع  البلدان  يعتزم 

وطموحة.
المذكــورة  الطريــق  لخارطــة  وتحقيقا 
الرفيع  المقبل،  االجتماع  ألولويات  وتحديدا 
السنة  نهايـة  قبل  عقـده  المقـرر  المستوى، 
العناصر  الطريق  خارطــة  تضمنـت  الجارية، 

التالية:
الصحراء  قضية  بأهمية  إسبانيا  اعتراف  1ـ 
بالنسبة للمغرب وبالجهود الجادة وذات 
األمــــم  إطــار  في  للمغرب  المصداقية 
بشأنه.  متوافــق  حــل  إليجـاد  المتحدة 
المبادرة  إسبانيا  تعتبر  اإلطار،  هذا  وفي 
قدمها  التي  الذاتي  للحكم  المغربيــة 
المغرب سنة 2007 هي األسـاس األكثـر 
جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا 

النزاع.
االهتمـــام  ذات  المواضيــع  معــالجــة  2ـ 
المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا 

عن األعمال األحادية أو األمر الواقع.
العاديـــة  للحركــة  الكامــل  االستئناف  3ـ 
لألفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها 
الجمركية  للمراقبة  المناسبة  الترتيبات 
البــــري  المستـــوى  على  ولألشخــاص 

والبحري.
بين  للمسافرين  البحري  الربط  إعادة  4ـ 
حين  إلى  متدرج  وبشكل  حاال  البلدين، 

فتح مجموع الرحالت.
إطـــالق  سيتــم  اإلطــار،  نفـــس  وفي  5ـ 

االستعدادات لعملية مرحبا.
6ـ تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد 
األطلسية،  الواجهة  على  البحري  المجال 

بهدف تحقيق تقدم ملموس.

المجاالت  تدبير  حول  مباحثات  إطالق  7ـ 
الجوية.

مجال  في  التعاون  وتعزيز  إطالق  إعادة  8ـ 
الهجرة وفي هذا اإلطار سيجتمع الفريق 
الدائم المغربي - اإلسباني حول الهجرة 

قريبا.
رئاســـة  إطــار  في  بالتنسيــق  القيــام  9ـ 
للفتــرة  الربــاط  لمسلسل  منهما  كل 
2022-2023، بشكل يسلط الضوء على 
المجال، لصالح  المثالي في هذا  التعاون 

مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة.
في  القطاعــي  التعاون  تفعيـل  إعادة  10ـ 
جميع المجاالت ذات االهتمام المشترك، 
من بينها: االقتصادي والتجاري والطاقي 

والصناعي والثقافي.
11 ـ اعتماد تسهيل المبادالت االقتصادية 
موضــوع  البلديـــن  بين  والمواصــالت 

اجتماع سيُعقد قريبا.
المهني  والتكوين  التربية  12ـ جعل مجال 
والتعليم العالي أولوية خالل هذه المرحلة 
إحداث  سيتم  الغرض،  ولهذا  الجديدة 

فريق عمل متخصص.
13ـ تعزيز التعاون الثقافي وفي هذا اإلطار، 
سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال 
الثقافة والرياضة، كما سيتم إعطاء دفعة 
الثقافات  مؤسسة  إدارة  لمجلس  جديدة 

الثالث.
14 ـ  رفع تقارير أنشطة االجتماعات وفرق 
العمل المحُدثة أو المفعلة الجتماع رفيع 

المستوى.
15ـ استئناف البلدين التواصل حول تحيين 
معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون 
المــبادئ  أســـاس  على   ،1991 لسنــة 
ستوجـــه  التي  واألولويــات  والمحددات 

العالقات الثنائية في السنوات المقبلة.
16 ـ تعيين لجنة من طرف صاحب الجاللة 
الحكومة  السادس ورئيس  الملك محمد 
بالسهر  بيدرو سانشيز مكلفة  اإلسبانية 

على تنفيذ هذا البيان، في أجل 3 أشهر.

بيـت �ل�شحافـة يخلـد ذكر�ه �لثامنة

�شكان �مل�شلى زنقة 3 � كارثة �ملحل �ل�شناعي �ل�شري 
��ملق�شدة �ملزمع فتحها بالرغم من  تعر�س �ل�شاكنة،

من �مل�شوؤ�ل عن هذه �لف�شيحة؟؟؟ 

�شفحة جديدة م�شّعـة بالتفـا�ؤل يفتحـهـا
�شاحـب �جلـاللــة مع رئيـ�س �زر�ء �إ�شبانيــا

فتح احلدود وتعاون قطاعي متنوع.. اأبرز محددات 
خارطة الطريق اجلديدة
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العربية.. الدول  من بين 

)تتمة ص1(
الذكرييــن  بهاتيــن  االحتفــال  ويشكـل 
بارزة  محطـــة  والدروس  بالعبـــر  الغنيتين 
ألقاهمــا  كان  تاريخيين  خطابين  الستحضار 
محمد  له  المغفــور  جاللة  األول  المقــــاوم 
الخامس وذلك بقطبي الشمال، وهما الذكريان 
اللتان الزالتا تبعثان على نوع من الدفء والحنين 
والشعب  والمناضالت  المناضلين  قلوب  في 
المغربي كافـة، خاصـــة بالنسبة لمن عاشــوا 
الحدثين والزالوا حاليا على قيد الحياة، بكل من 

طنجة وتطوان.. 
وكما تنص المراجع التاريخية الوطنية، فإن 
الزيارة الملكية  إلى مدينة طنجة كانت منعطفا 
أجل  من  الوطني  الكفاح  مسيرة  في  حاسما 
عهدين:  بين  فاصال  وحدا  واالستقالل  الحرية 
عهد الصراع بين القصر الملكي، ومعه طالئع 
العامة  اإلقامة  إدارة   وبين  الوطنية  الحركة 
للحماية الفرنسية وعهد الجهر بالمطالبة بحق 
الدولية  المحافل  أمام  االستقالل  في  المغرب 
وإسماع صوت المغرب بالخارج، والعالم آنذاك 
يتطلع لطي حقبة التوسع االستعماري والدخول 
مصيرها  وتقرير  الشعوب  تحرير  مرحلة  في 
بنفسها،  فكانت هذه الرحلة التاريخية لجاللته 
عنوانا لوحدة المغرب وتماسكه وبالتالي فرصة 
سانحة لتأكيد المطالبة باستقالل البالد ونيل 

حريتها وسيادتها....
العامــة  اإلقامــة  أن علمت سلطـات  وما 
عمدت  حتى  عليه،  اهلل  رضوان  جاللته  برغبة 
إلى محاولة إفشال مخطط الرحلة الملكية وزرع 
العراقيل والعقبات في طريقها، لكنها لم تنجح 
في ذلك، إذ جــاء رد جاللة المغفـور له محمد 
الخامس رحمه اللـه على مبعوث اإلقامة العامة 
قائال له بوضوح: »ال مجال مطلقا في الرجوع عن 

مبدأ هذه الرحلة«.
السلطــات االستعمارية  أقدمــت  وهكذا، 
على ارتكاب مجزرة شنيعة بمدينة الدار البيضاء 
مئــات  1947 ذهــب ضحيتهــا  أبريل   7 يوم 
المواطنين األبرياء وقد سارع جاللة المغفور له 
محمد الخامس طيب اهلل ثراه إلى زيارة عائالت 
اهلل عن  رحمه  لها  معبرا  ومواساتها،  الضحايا 

تضامنه معها إثر هذه الجريمة النكراء.
وتضيف المراجع ذاتها أن جاللة المغفورله 
محمد الخامـــس كــان فطــن إلى مؤامــرات 
إلى  التي كانت تهدف  المستعمر  ودسائـــس 
الرحم  صلة  إحياء  على  عزمه  عن  جاللته  ثني 
والتواصل مع أبنائه األوفياء من سكان عاصمة 
البوغاز وتجديد العهد معهم لمواصلة الكفاح 
الوطني الذي ارتضاه المغاربة طريقا للتحرر من 

قبضة المستعمر األجنبي.
ويوم 9 أبريل 1947، توجه طيب اهلل ثراه 
مدينة  من  انطالقا  الملكي  القطار  متن  على 

الرباط نحو طنجة عبر مدن سوق أربعاء الغرب 
ثم القصر الكبير فأصيال التي خصص بها سمو 
استقباال  المهدي  بن  الحســن  موالي  األمير 
حماسيا رائعا ، احتفاء بمقدم العاهل الكريم في 

حشد جماهيري عظيم. 
هذه الصورة الرائعة بعثرت جميع الخطط 
ليتأكد  االستعمارية،  السلطات  دبرتها  التي 
بين  الدوام  على  جمـع  الذي  القــوي  التالحم 
العرش العلوي المجيد والشعب المغربي األبي. 
وقد خصصت ساكنة مدينة طنجة استقباال حارا 
تمسكها  خالله  من  جددت  الملكي  للموكب 
بالعرش والجالس عليه وتفانيها في اإلخالص 
للدفاع  واستعدادها  ومقدساتها  األمة  لثوابت 

عن كرامة البالد وعزتها.
ألقــاه  الذي  التاريخــي  الخطاب  جاء  وقد 
حدائـــق  فنــاء  في  الخامـس  محمد  السطان 
الدول األجنبية  المندوبية بحضورممثلين عن 
وهيئة إدارة المنطقة وشخصيات عدة، مغربية 
األمة  إرادة  عن  أجمع  للعالم  ليعلن  وأجنبية، 
ووحدتها  البالد  استقالل  استرجاع  في  وحقها 
الترابية ،حيث قال جاللته في هذا الصدد: “إذا 
كان ضياع الحق في سكوت أهله عليه، فما ضاع 
حق من ورائه طالب وإن حق األمة المغربية ال 

يضيع ولن يضيع …«.
خطابــه  خــالل  من  جاللتـــه  أكــد  كما 
وطموحاتـــــه  الصائبـــة  نظرتـــه  التاريخي، 
حيث  المغرب  مستقبل  صون  في  المشروعة 
بعون  “فنحن  الخصوص:  بهذا  جاللته  قال 
ساهرون،  البالد  كيان  حفظ  على  وفضله  اهلل 
ولضمان مستقبلها المجيد عاملون، ولتحقيق 
تلك األمنية التي تنعــش قلــب كــل مغربــي 

سائرون …”.
لقد كان خطاب جاللته رسالـــة واضحــة 
المعالم والمضاميـــن في مواجهـــة األطماع 

االستعمارية ، بحيث أوضح رحمه اهلل أن عرش 
شمال  من  البالد  وحدة  على  يقوم  المغرب 
المغرب إلى أقصى جنوبه، وأن مرحلة الحماية 
ما هي إال مرحلة عابرة في تاريخ المغرب والتي 
شكلت في حد ذاتها حافزا رئيسيا لوعي المغاربة 
يتبوأه  الذي  الجيواستراتيجي  الموقع  بأهمية 
دالالت  له  طنجة  مدينة  اختيار  ولعل  المغرب. 
كبيرة، وهي التي خصها جاللة المغفور له محمد 
الخامس بقوله: »وأن نزور عاصمة طنجة التي 
المفرق،  من  التاج  بمنزلة  المغرب  من  نعدها 

فهي باب تجارته ومحور سياسته…«.
باإلضافة إلى ذلك، فقد كان لهذه الزيارة 
جاللة  المؤمنين  أميــر  ألقى  إذ  روحي،  جانب 
المغفورله محمد الخامس يوم الجمعة 10 أبريل 
1947 خطبة الجمعة وأم المؤمنين بالصالة في 
المسجد األعظم بطنجة، حاثا الشعب المغربي 
الحصن  فهي  الدين،  برابطـة  التمسـك  على 
الحصين ألمتنا ضد مطامع الغزاة. لذلك، نجد 
أن الرحلة الملكية التاريخية إلى طنجة كان لها 
وقع بمثابة الصدمة بالنسبة لسلطات الحماية 
التي أربكـــت حساباتهـــا، فأقدمت على الفور 
على عزل المقيم العام الفرنسي “ايريك البون”، 
حملته  بدأ  الذي  »جوان«  الجنرال  محله  ليحل 
على  الخناق  بتضييق  المغرب،  على  المسعورة 

القصرالملكي وتنفيذ مؤامرة النفي.
محمد  له  المغفور  جـــاللـــة  ألقــى  كما 
تاريخيا  خطابا  برحمته،  اهلل  تغمـده  الخامس، 
وسط ما يفوق 200 ألف مواطـن من سكـان 
مدينة تطوان استهله بقوله: »وباألمس عدنا 
من ديار فرنسا ووجهتنا عاصمة مملكتنا، رباط 
الفتح ، لنزف منها إلى رعايانا بشائر االستقالل. 
اإلسبانية  الديار  من  رحلتنا  من  نعود  واليوم 
في  مملكتنا  نواحي  قاعدة  تطوان،  ووجهتنا 
أن  المدينة قصدنا  وتحت سماء هذه  الشمال 
يرن صوت اإلعالن بوحدة التراب إلى رعايانا في 
جميع أنحاء المملكة، وذلك رمزا إلى تتميم هذه 

الوحدة وتثبيتها في الحال«.
ولإلشارة، فإن المندوبية السامية لقدماء 
التحرير تؤكد، مرارا وأسرة  المقاومين وجيش 
الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وهي 
تخلد هاتان الذكريين، على واجب الوفاء والبرور 
بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها وأعالمها 
الميامين وإعطائها ما تستحقه  الغر  وأبطالها 
تعني  ألنها  التقديس؟  ال  ولماذا  عناية  من 
الوطن ووحدته وتاريخه ومجده البطولي.. والبد 
واإلشارات  الرسائل  إيصال  ضرورة  من  كذلك 
القوية والعمل على إشاعة القيم والمثل العليا، 
بل مكارم األخالق في أوساط وصفوف الناشئة  
والشبان والشابات واألجيال الجديدة والقادمة، 
لتتشبع بالقيم الوطنية التي تنهل من ثوابت 

األمة ومقدساتها.
م.إ

نشـر مــوقــــع  “Atalayar” اإلخـبـــاري 
الرابعة  المرتبـة  يحتل  المغرب  أن  اإلسباني 
من حيث التنافسية االقتصاديــة  بين الدول 
العربية، حسب ما أفادته النسخة الخامسة من 
التقرير الجديد المعـد من قبــل صندوق النقد 

.)FMA(  العربي
التنافسية  قياس  في  التقريــر  واعتمــد 
يقوم  رئيسيين،  مؤشرين  على  االقتصادية 
األول على االقتصاد الكلي، على أساس استقرار 
تطويرها  تم  التي  النقدية  والسياسة  األسعار 
الدول  قدرة  قياس  على  والثاني  بلد.  كل  في 
السياسات  تطوير  فيه  يتم  إطار  تشكيل  على 
المناسبة من حيث القدرة التنافسية، من خالل 
الدولية  المنافسة  مساءلة قدرتها على تحمل 

وصمودها في تصدير منتجاتها بشكل مربح.
العديد من  أن  إلى  الوثيـــقــة  وأشــارت 
القطاعات الرئيسية في اقتصاد المملكة عرفت 
تحسنا، ناهيك عن الصادرات والواردات، فرغم 
إصابة بعض القطاعات بالركود بسبب األزمة 
إلى  »أفضل  كان  معظمها  أداء  فإن  الصحية، 
سلسلة  إلى  ذلك  التقرير  ويُرجع  كبير«،  حد 

اعتمدتها  التي  والسياســات  اإلجـــراءات  من 
الحكومة المغربية من أجل تحسين اإلنتاجية 
في الصناعات المغربيــة، حيث استطاعت كل 
النسيج  وقطاع  البحري  والصيد  الزراعة  من 

والسيارات التغلب على اإلكراهات والتحديات.
يعتبــر  المغرب  أن  التقريـــر على  وأكــد 
بظروف  يتمتـع  لكونــه  به،  محتذى  أنموذجا 
جيدة لجـذب االستثمارات، بالنظر إلى موقعه 
الشمال ـ إفريقي الذي يسمح بجذب الصفقات 
المنطقـــة  في  لالستقـرار  األموال  ورؤوس 
واالنفتاح على األعمال التجارية، إضافة إلى أنه 
يخول له )موقـعـه الجغرافي( لعب دور »جسر« 
رابط  بين الغرب وإفريقيا وبين دول الشرق 
األوسط واألمريكتين، مما يسمــح له بترسيخ 
نفسه كمنافس دولي »جيــد« من الناحيــــة 

االقتصادية.
ويشار آخرا، إلى أن المرتبة األولى ألحسن 
اإلمارات  نصيب  من  كانــت  عربـي  اقتصاد 
قطر،  ثم  السعودية،  تلتها  المتحدة،  العربية 
الخامسة  المرتبة  احتلت  فيما  رابعا،  فالمغرب 

دولة الكويت وسادسا سلطنة عمان.

القسم  أداء  الماضي، مراسيم  االستئناف بطنجة، األسبوع  شهدت محكمة 
القانونية لفوج جديد من المحامين ، وبلغ عددهم 15 مرشح و مترشحة، بقاعة 
الجلسات رقم 4 في جلسة خاصة ترأسها السيد الرئيس األول لمحكمة اإلستئناف 
بطنجة بحضور كل من السيد وكيل العام للملك والسيد نقيب هيئة المحامين 
والسادة أعضاء المجلس وعدد من المحامين، وأهالي وأقارب المحامين الجدد 

في جو أسري يعمه افتخار األمهات واآلباء بفلذات كبدهم.
للرئيس األول لمحكمة  الجدد  المترشحين  النقيب  السيد  البداية قدم  في 
بالمناسبة،   كلمة  وألقى  الشكلية،  اإلجراءات  جميع  استكمال  بعد  االستئناف  
بعده تناول الكلمة الرئيس األول لمحكمة االستئناف، وقد دعا كالهما المحامين 
واحترام  المحاماة  مهنة  وتقاليد  بأعراف  وااللتزام  والنجاح  بالسداد  الجدد 
المؤسسات القضائية، واالقتداء بالمحامين الرواد في هيئة طنجة سلوكا وأخالقا 
ونزاهة، واستقاللية وعفة وشرفا، وكذا التفاني في أداء الواجب تجاه الموكل، في 
إطار ما يسمح به القانون ويقتضيه تحقيق العدالة، مؤكدان أن مهنة المحاماة 
الزمالة  واحترام  واالعتدال،  والنزاهة  االستقامة  تفرض  ونبيلة،  شريفة  مهنة 
إخالص،  بكل  الموكلين  ملفات  وتتبع  ودراسة  واالستقاللية،  واألمانة  والوفاء 
في  الضرورية  المهارات  اكتساب  من  ستمكنهم  التي  للتمارين،  اإلخضاع  مع 
مشوارهم المهني، باإلضافة إلى تحصين المهنة من كل ما من شأنه المساس 

بسمعتهم ومهنيتهم.

�ملغرب يحتل �ملرتبة �لر�بعة
من حيث �لتناف�شية �لقت�شادية

محامون جدد يوؤّد�ن �ليمني �لقانونية 
مبحكمة �ل�شتئناف بطنجة

�شنة متر على �لزيارة �لتاريخية
جلاللة �ملغفور له �إلى مدينة طنجة.. 75

عندما قال جاللته بحد�ئق �ملند�بية : »�إذ� كان �شياع �حلق يف �شكوت �أهله عليه، 
فما �شاع حق من �ر�ئه طالب ��إن حق �لأمة �ملغربية ل ي�شيع �لن ي�شيع …«.

مهنـة  لمزاولـة  القانونيـة  اليمين  أدائـه  بمناسبة 
الفارط  األسبـوع  مراسيمها  جـرت  التـي  المحامـاة، 
تحرير  هيئـة  تتقـدم  بطنجـة،  االستئنـاف  بمحكمة 
جريدة طنجة لألستاذ معاذ أزام وإلى والديه وكافة 
التهانــي  عبــارات  بأسمــى  الكريمـة،  أسرتـه  أفراد 
اللتحاقه بمهنة النبل والنبالء وانتسابه لهيئة عريقة 
سائلين  بطنجـة،  المحامين  هيئــة  إلى  وانضمامــه 
المولى عــز وجـل أن يوفقه في أداء رسالـة هـذه 
لمــا  طريقـه  وينير  خطاه  ويسدد  الشريفة  المهنة 

يحبه ويرضاه وألف مبروك.
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التجهيز  لوزارة  التابعة  للمياه،  العامة  للمديريــة  تقريــر  أفاد 
والماء، أن مخزون المياه بسدود جهـــة طنجــة – تطوان - الحسيمة 
وصل إلى 884.94 مليون متر مكعب بتاريخ الرابع من أبريل الجاري، 
محققا نسبة ملء تعادل 51.36 في المئة من مجموع حقينات سدود 
الجهة التي تتوفر على إمكانية استيعاب تفوق مليار و 721 مليون 

متر مكعب.
وحسب التقرير، فرغم تحسن الوضعية بفعل التساقطات األخيرة، 
فإن سدود الجهة ما تزال تتطلب المزيد من التساقطات، خاصة إذا 
المخزون  حجم  يصل  فكان  الماضية،  السنة  مع  مقارنة  أنه  علمنا 
المائي لسدود الجهة بنفس التاريخ إلى 1217.6 مليون متر مكعب.

وفيما يلي ترتيب تناقصي لحقينات السدود الكبرى بالجهة:
ـ سد وادي المخازن بإقليم العرائش: يبلغ مخزونه المائي 449.4 
مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 66.8 في المئة، وذلك مقابل 

632.2 مليون متر مكعب السنة الماضية بمعل 94 في المئة.
 179.6 العرائش:  ويحتوي حاليا على  بإقليم  دار خروفة  ـ سد 

مليون متر مكعب ما يشكل 37.4 في المئة من نسبة استيعابه.
ـ سد الشريف اإلدريسي بإقليم تطوان: وتبلغ حقينته 100.63 

مليون متر مكعب ما يعادل 82.7 في المئة من نسبة الملء.
ـ سد 9 أبريل  1947 بعمالة طنجةـ  أصيلة: وسجل مخزونا يصل 

إلى 49.5 مليون متر مكعب ما يوافق 16.5 في المئة.
ـ سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق: وسجل مخزونا يصل إلى 

37.7 مليون متر مكعب  أي بنسبة 96.9 في المئة.
ـ سد طنجة المتوسط بإقليم الفحص أنجرة: يشمل على 19.9 

مليون متر مكعب بنسبة ملء تبلغ 90.6 في المئة.
ـ سد موالي الحسن بن المهدي بإقليم الفحص أنجرة: فيبلغ 

مخزونه 16.8 مليون متر مكعب )71.6في المائة(.
ـ سد شفشاون: ناهز المخزون المائي 11 مليون متر مكعـــب 

بمعدل 89.7 في المئة.
ـ سد ابن بطوطة بعمالة طنجة ـ أصيلة:  ويتوفر على مخزون 

يناهز 8.7 مليون متر مكعب أي ما يقارب 29.8 في المئة.
ـ سد عبد الكريم الخطابــي بإقليــــم الحسيمة: فيصــل مخزونه 

إلى 6.8 مليون متر مكعب بنسبة 58.1 في المئة.

ـ سد النخلة بإقليم تطوان: ويحتوي على 4.21 مليون متر مكعب 
محققا نسبة المئة في المئة ـ مخزون سد جمعة بإقليم الحسيمة: 

يبلغ 0.7 مليون متر مكعب  بنسبة ملء تصل إلى 14.5 في المئة.
وحول هذه األرقام والمعطيات الباعثـة على التفــاؤل، استقــت 
البيئة  في  خبير  الطلحي،  أحمد  الدكتور  من  تصريحا  طنجة  جريدة 
والمناخ ورئيس سابق للجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على 
الحمد، بفضل أمطار  إنه وهلل  البيئة بجماعة طنجة، قال من خالله 
الخير التي نزلت مؤخرا وال تزال، ارتفعت حقينة سدود الجهة، فرغم 
أنها لم تتجاوز نسبة الملء التي سجلت في نفس الفترة في السنة 
الماضية، فإن أغلبها تجاوز عتبة الخمسين بالمئة، باستثناء السدود 
التي تزود مدينة طنجة بمياه الشرب، وهي على الخصوص سد 9 
أبريل وسد ابن بطوطة وسد دار خروفة، وأضاف أنه بناء على هذه 
الذي  الفالحي  للموسم  بالنسبة  خيرا  نتفاءل  أن  يمكننا  المعطيات 
يمكن أال يتضرر كثيرا بسبب تأخر األمطار، ونفس الشيء بالنسبة 
لتزود مدينة طنجة بالمياه الصالحة للشرب، على األقل بالنسبة لهذه 

السنة.
مـــن  الكثيـــر  كما  المدن  استفادة  عدم  إشكالية  وبخصوص 
المجاري  يكون مصيرها  المطرية، حيث  التساقطات  المناطــق من 
أغلب  كانت  الماضي  في  أنه  الدكتور  أوضح  البحر،  في  تصب  التي 
يتم  المطفيــات،  أرضيــة تسمى  تحــت  تتوفر على خزانات  البيوت 
تخزين مياه األمطار فيها، من خالل ربطها في األسطح بقنوات، يتم 
استغاللها في موسم الصيف.. كما كانت تنتشر اآلبار في مختلف أحياء 
المدينة باإلضافة إلى العيون.. لكن، بعد االستقالل، ومع توسع شبكة 
توزيع الماء الصالح للشرب وانتشار السقايات العمومية، تم االستغناء 

عن هذه الطرق القديمة، بل تم إغالق العديد منها بسبب التلوث.
المياه بسبب  نذرة  تجدد مشاكل  وأمام  اليوم  أن  قائال  وأردف 
الجفاف وبسبب زيادة عوامل تلوث المياه، أعتقد أنه عوض العودة 
لألساليب القديمة في التزود بالمياه، ينبغي التركيز أكثر، أوال على 
ترشيد االستهالك، حيث ال يزال هناك إسراف كبير في استهالك هذه 
المادة الحيوية، سواء في البيوت أو في سقي المناطق الخضراء أو في 
االستعماالت االقتصادية مثل قطاع البناء والقطاع الصناعي.. وثانيا، 
على تثمين الموارد المائية، من خالل الزيادة في مردودية الشبكة 
الصناعية  المياه  تدوير  إعادة  خالل  ومن  التسربات  من  والتقليل 
المناطق  سقي  في  واستغاللها  العادمة  المياه  معالجة  واألهم، 

الخضراء وفي االستعماالت االقتصادية.
أ.ع

هل تبعث �لت�شاقطات �لأخرية
على �لرتياح ��لتفا�ؤل 

»أش خصك العريان.. خاتم أموالي !«

الحوار مع مهنيي قطاع  تبعا لمخرجـات 
المتعلــق  الشــق  والسيمـا  الطرقـي،  النقل 
ببرنامج تجديد الحظيرة برسم سنـة 2022، 
علم  إلى  واللوجيستيـــك  النقل  وزارة  تنهي 
ابتـــداء  شـرعــت  أنهـا  المعنيين  المهنيين 
من فاتح أبريل 2022 في استقبــال طلبـــات 
تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي وذلك 
الوزاري  المقــرر  المحددة في  للشروط  طبقا 

المشترك لوزيري النقل والمالية.
النقل واللوجستيك،  وحسب بالغ لوزارة 
الوكالـة  طريــق  عن  خصصــت  الوزارة  فإن 
الوطنية للسالمة الطرقية، برسم سنة 2022، 
لهذا  درهم  مليون   250 قـدره  ماليا  اعتمادا 

البرنامج.
الراغبيــن في  أنــه على  البالغ،  وأضاف 
الحظيرة،  تجديــد  برنامـج  من  االستفادة 
ma.gov.« اإللكترونية  المنصة  وضع  فتم 

ستمكنهــم  التي   »narsa.hadira-tajdid
عن  معالجتها  وتتبع  طلباتهم  تقديم  من 
الرقمية  للمنصة  الولوج  إال  بعد، فما عليهم 
وتعبئة كافة البيانات المطلوبة، مؤكدا على 

أن المصالح المعنية لكل من الوكالة الوطنية 
الطرقي  النقـل  ومديرية  الطرقيــة  للسالمة 
المهنيين من خـالل  مواكبة  على  ستعمالن 
ma.gov. اإللكتروني  البريــد  عبر  التواصل 

narsa@prepac  من أجل إنجاح تنزيل هذا 
البرنامج.

جــاءت  المنصـة  وضع  خطــوة  أن  كما 
مواكبـــة  إطـار  في  ـ  المصدر  نفس  يقول  ـ 
الوطنيـة  للوكالـة  االستراتيجية  التوجهات 

تسريــع  على  تنبني  التي  الطرقية،  للسالمة 
اإلدارية  المساطــر  وتبسيط  الرقمنة  ورش 

ونزع الصفة المادية عنها.
وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة أقدمت على 
في  تجديد،  طلب  ملف   900 حوالي  معالجة 
متم دجنبر 2021، بغـالف مالي يقدر بـ140 
مليون درهم، همـت على الخصوص مركبات 
النقل الطرقي العتيقة التي يفـوق عمرها 15 

سنة فما فوق.

�ز�رة �لنقل ت�شتجيب ملطلب جتديد �حلظرية

بين كر وفر تهديدات الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط 
بخوض إضراب مفتوح وقرار العدول عنه بساعات قليلة قبل موعده، 

كان لهواجس أسعار المحروقات وقع خاص هذا األسبوع.
للحكومة  المبيـن  بالتجاهـل  الغاضبـة  األصـوات  تعالي  فأمام 
لكل ما يقــع من تبعات ارتفاع أسعار النفط وجنوحها إلى الصمت 
بعــض  في  »المازوت«  لتــر  بوصـول  المغـاربـة  يتفـاجـأ  المطبق، 
المناطق إلى ما يفوق سعر 15.5 درهما، متجاوزا نظيره »البنزين« 

في أحيان كثيرة.
الوضع المنبئ بمخاطـر جمـة سـواء على المستـوى االقتصادي 
إلى  الوسائط  المتعدد  للنقل  الوطنية  الجامعة  دفـع  واالجتماعـي، 
تسطير ملف مطلبي استعجالي، معززا بخطوات نضالية ترافعية من 
أجل تحقيقه، نظرا لكون الحالة هذه تهدد بإفالس حقيقي لسحابة 
كبيرة من المقاوالت الطرقية.. وقـد ضـم الملف مطلب اإلسراع في 
يهدف  »الكازوال«  بمـؤشـر  وتنظيمي خاص  قـانونـي  إطار  اعتماد 
إيجـاد حلول عملية لمشكلة  إلى  تقلـب سعــره، إضافة  تقنين  إلى 
سداد األقساط المرتبة عن القروض واإليجار، بما يراعـي الوضعية 
المرجعيـة  التكلفـة  تحديد  النقليــة، فضـال عن  للمقاولـة  الراهنـة 

للكازوال المهني.
وزارة  إعالن  بمجــرد  سراب  بمثــابــة  أصبـح  النضالي  الترافع 
النقل واللوجستيك، نيتهـا العمل على إعــداد مشروع قانون يتعلق 
وعود  مع  المحروقــات،  وأسعــار  الطرقــي  النقل  أثمنة  بمقايسة 
ببرمجة اجتماع لدراسة الصعوبات التي تواجـه المهنييـن الحتــرام 
السحر  التمويل.. مفعول  القروض لمؤسسات  آجال تسديد أقساط 
هذا جاء نتيجة  لتدخل شكيب لعلج، رئيس االتحاد العام لمقاوالت 
النظــر بين المهنيين والوزارة  المغــرب، من أجـل تقريب وجهات 

حسب بالغ للجامعة.
إن  القول  وجــب  الحقوق،  إقرار  إطار  وفي  السياق،  نفس  وفي 
مالي  دعم  بتخويل  يقضي  حاًل »جهنميـا«  مــؤخـرًا  أقرت  حكومتنا 
الصاروخية  الزيادة  تحمل  لهم في  مؤازرة  الطرقـي،  النقـل  لقطـاع 
هــذا  من  األفراد  معانــاة  ومتجاهلة  متناسية  البنزين،  ألسعار 
غضب  شحنات  تهدئــة  لها  خولت  ذكية  ضربة  محققــة  المصاب، 
جمهور المهنيين من جهة، والهرب من معالجة المشكل في عمقه 
وجوهره بالقول إنها فعلت كل ما في وسعها وأن حلها هو الموجود 

والممكن.
والمقترحـة،  الممكنـة  الحلول  حول  الدائر  النقاش  سيـاق  وفي 
نذكر ما طالبت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من دعوة 
نسب  تخفيض  يخص  فيما  الماليـة  قانون  مراجعـة  إلى  للحكومـة 
الضريبة ذات العالقة مع الزيادة في المحروقات، خاصة إذا علمنا أن 
هذه الزيادة تعني بالتبعية وبالضرورة، زيادة في مداخيل الضرائب.. 
في حين أن وضعية المواطن ال تتحمل هذا اإلثراء في خزينة الدولة 

على حسابه. 
النقل،  لمهنيي  المباشر  الدعم  مراجعة  إلى  الجامعة  دعت  كما 
هيأته  الذي  اللوجستيكي  التجهيز  محدودية  الواقـع  أثبـت  حيــث 
الوزارة من أجل تنفيذه، ناهيك عن أن الوزارة لم تحدد بدقة الفئة 
المستهدفة من الدعم، بما يفسح مجال االستفادة لغير المعوزين 
المقاوالت وألصحاب رخص استغالل سيارات  له، إذ سيوجه ألرباب 

األجرة حسب شهود متطابقة لسائقي »تاكسيات«..
وفي مجمل المشهد المأساوي المؤسف، الذي يرخي بثقله ليس 
المتوسطة  الطبقـة  كاهـل  يثقل  بل  والفقراء  المعوزين  على  فقط 
الحالية  الحكومة  بضعف  المواطنين  لدى  عام  انطباع  يسود  أيضا، 
األزمـة،  وقـع  على  غناها  ينمو  التي  اللوبيات  أمام  حيلتها  وبقلة 
ويضاف إلى القائمة الطويلة إلخفاقات الحكومة الفتية، ملف ثقيل 

يؤكد بعدها عن شعارها الرنان »الدولة االجتماعية«.
وعلى سبيــل الختــم، نـود التذكيــر بكون »لعنة« تحرير أسعار 
أدخلت  التي  بنكيران«  »حكومة  مخلفــات  من  هي  المحروقـــات 
فكيف  وقاصيا،  غامضا  أفقهـا  يبدو  حقيقيـة  صعوبات  في  المغرب 
ستصمد البالد أمام غياب أي أسس للتنافس في سوق المحروقات 
البترول  تكرير  محطة  تعطيل  لمشكل  البعيد  الحل  وأمام  الدوية؟ 

بمصفاة السامير؟

جهود مبتورة ملو�جهة لهيب 
�أ�شعار �ملحر�قات

�أين �خللل ؟
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شُيدَ مستشفى ابن صميم لألمراض الصدرية سنة 1948 بقرية 
بن صميم بالمغرب،على بعد ثمانية كيلومتر، من قبل االحتالل الفرنسي 
على مساحة إجمالية تقدر ب 80 هكتارا في منطقة غابوية، يتميز بموقعه 
االستراتيجي الذي اختاره الفرنسيون، حيث يوجد في قمة الجبل، وعلى 

مقربة من مياه عيون ابن صميم العذبة.
يتألف هذا المستشفى من 8 طوابق، بدأ االشتغال به سنة 1954 
وقاعة  )مالعب  أخرى  مرافق  إلى  إضافة  سرير،   400 استيعابية  بطاقة 
للسينما(. وكان يشتغل فيه أربعة أطباء متخصصين، تحت إشراف طبيب 

رئيسي واحد باإلضافة إلى 32 ممرضا يقيمون في المكان نفسه.
بناءًا على طلب تقدم به مواطن فرنسي إسمه  المستشفى  شيد 
»موريس بونجان« وهو أحد األغنياء الفرنسيين، إلى السلطات الفرنسية 
مبديا رغبته في تشييد مستشفى ابن صميم في المنطقة التي يوجد 
فيها لحد اليوم بعدما عولج من مرض السل الذي كاد يفتك به، وبعد أن 

أكد له األطباء بأنه ال أمل في شفائه من داء السل، استقر بمنطقة بن 
صميم، وصار يتردد على منبعها، ويعيش على هوائها، فالحظ تحسنا في 
حالته الصحية، قدم مستشفى »ابن صميم« العالج لمرضى السل بغض 
النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، الشيء الذي جعل المستشفى 
قبلة للعديد من الجنسيات من مختلف الدول طلبا إلنهاء معاناة كانت 

تفتك بهم.
كان المستشفى يشتغل تحت اإلدارة الفرنسية إلى غاية استقالل 
المعلمة  هذه  انحدار  بدأ  وماليا.  ماديا  مستقال  أصبح  حينها  المغرب، 
التاريخية منذ سنة 1965 عندما تسلمت وزارة الصحة المغربية مهمة 
التسيير، إلى أن تم إغالقه بشكل رسمي سنة 1973. ثم بعد ذلك عانى 
عبارة  أصبح  أن  إلى  والسرقة  النهب  وعمليات  اإلهمال  صميم«  »ابن 
عن بناية مهجورة ذات جدران كئيبة وزوايا مظلمة تدور حولها قصص 

الرعب واألشباح.

حكم  وزمن  المرابطين  زمن  عاش  طويال،  ر  عمَّ مغربي  ولي 
الشيخ  يقول  آخر،  ولي  أي  شهرة  تفوق  بالمغرب  شُهرتهُ  الموحدين، 
العباس  وأبو  يعزى،  أبو  موتهم:  بعد  المغرب  حكموا  »ثالثة  زروق: 
السبتي، وموالي عبد السالم بن مشيش.«، اشتهر حاله بإجابة الدّعوة 
حيا وميتًا، يقول الشيخ زروق رضي اهلل عنه : »إن أبا يعزى كراماته بعد 
مماته كمثل حياته«، واشتهر بالفراسة، فيقول عنه ابن عربي: »وكان إذا 
زنى رجل أو سرق أو شتم أو فعل محرّما ثم دخل عليه، يرى ذلك العضو 

الذي منه العمل  مخططا تخطيطا أسود.
العباس  أبو  وقال  فيسقون«،  به  يستسقون  المغرب  أهل  وكان 
العزفي: »ما زال أبو يعزى يكاشف الواردين«، ويقول : »سرقت كذا ياهذا؛ 

وعصيت يا هذا؛ وإذا بكتاب الشّيخ أبي شعيب« ورد عليه من أزمور يقول 
له: »أستر عباد اهلل وال تفضحهم«؛ فقال: »واهلل لوال أني مأمور بهذا ما 
فضحت أحدا ولسترتهم؛إنما قيل لي قل فقلت«، ولم يكن صاحب علم 
أو فقه فقد كان بربري اللسان ال دراية له بالعربية، أميّا، ال يحفظ من 
القرآن إال الفاتحة واإلخالص والمعوذتين، ومع ذلك كان يرد على من 

يخطئ في تالوة القرآن.
كان في بداية أمره يرعى الغنم ويكتفي باقتيات الحشيش ليعطي 
أرغفة الخبز التي يتقاضاها أجر عمله لطالبي العلم. ثم ما لبث أن انقطع 
للعبادة، وقضى على ذلك عشرين سنة في الجبل وثمانية عشر سنة في 

السفح قبل أن يعرف عنه أي شيء.

واألخباِر  للفكاهةِ  تـؤرِّخُ  التي  النصوِص  بالعديدِ منَ  العــربي  التراث  يزخرُ 
روَن بها، وتظهرُ فيها جوانبُ حياتِهم  التي كان يتناَقُلها الناسُ فيما بينهم؛ يتندَّ
االجتماعيةِ في قالـٍب ساخـر. وقد جمعَ الفقيـهُ والمؤرِّخُ »أبو الفرج ابن الجوزي« 
الذي عاشَ في القرنِ السادِس الهجري/الحادِيَ عشرَ الميالديِّ مجمـوعـًة من تلكَ 
لون، متراِجعا بذلك عن جمِع أخباِر  الطرائفِ والنـوادِر التي اختصَّ بها الحمقى والمغفَّ
األذكياء؛ إْذ رأى أن الشيَء يعرَفُ بضده. وهذهِ المعرفُة أبلُغ في الترغيِب في حسِن 
التصرُّف، فضاًل عما تدخُله على النْفِس منَ البشاشةِ والسرور. يبدُأ المؤلفُ بشرِح 
معنى الحماقة، ويذكرُ أنواعها والمرادفاتِ المختلفَة لها، وكذلكَ صفات اأَلحمق، 
ٍق معَ من ضرَبَ العربُ بهم المثَل في  ماتِ إلى تحليٍق مشوِّ منطلًقا من تلك المُقدِّ
لوا إليها، ولم  الحماقة؛ ِرجااًل ونساًء، حمقى أصليِّينَ وعَقالَء راَقتهم الحَماقُة فتحوَّ
ثون، وكاَن منهم  ياسي، فكاَن منهم الرُّواُة والمحدِّ يهتموا بموْقعهم العلميِّ أو السِّ

لون، بل الُقضاُة والكتابُ والشعراء أيضا. الوُالُة واأُلمراُء المغفَّ

آالت  ثـــالث  أنغـــام  على 
وتريــة عريقـــة، العود والقيثارة 
والكمـان، سافر عشــاق الكلمــة 
الموزونة والمنظومة على بساط 
ليلــة حلــم أزرق أندلســـي في 
فعالـيـات ربيع الشعر بشفشاون 

نهاية األسبوع المنصرم.
اللبنانيــة  الشاعــرة  وحلت 
نـــدى الحـــاج والشاعر المغربي 
عبد اللطيــف بنيحيــى ضيفــي 
التظـــاهــرة  هــذه  على  شـرف 
الثقافيــة، التي نظمتها جمعيــة 
بشفشاون  المعتمــد  أصـدقــاء 
االقليمية  المديرية  مع  بتعاون 
للتربية الوطنية والتعليم األولي 
والشبــاب والرياضــة، والجماعة 

الحضرية والمركز الثقافي، حيث كان الجمهـور 
على موعد مع لحظات صوفية روحية في وصال 
ما بين الشعـر ونغم األوتار يربط شفشـــاون 

ببيروت.
وأكد الكاتـب العام لجمعيــــة أصدقـــاء 
المعتمد، عبد الحق بن رحمون، أنه “بعد توقف 
إال  الجمعية  أبت  كورونا  جائحة  بسبب  نسبي 
الستمرار  ضمانا  واإلبـــداع،  للفن  تنتصر  أن 
التي دأبــت على  السنوية  الثقافية  مشاريعها 
تنظيمها بهدف تحقيق صناعة ثقافية لمختلف 

األجيال.”
وأضاف في كلمة باسم الجمعية أنه بهذه 
من  والشعراء  للشعر  الوفاء  “نجدد  المناسبة 
لبنان  والشعر من  األدب  برموز  االحتفاء  خالل 

وطنجة وشفشاون وكل الجهة والوطن”.
من جهة أخرى، تطـرق المديــر االقليمي 
للتربية الوطنية، عبد الغفور عزاوي، إلى أهمية 
التي  الثقافيــة  التظاهــرات  هــذه  مثل  ودور 
استضافت في فعالياتها شعراء المستقبل، من 
تالميذ المؤسسات التعليمية باإلقليم، معتبرا 
أن “هذه اللحظة الجميلة تسعى إلى اكتشاف 

المواهب في الكتابة اإلبداعية”.
رئيس جماعة شفشاون،  أبرز  جانبه،  من 
محمد السفياني، األدوار الطالئعية التي لعبتها 
جمعية أصدقاء المعتمد في اإلشعاع السياحي 
مشاريعهــا  خــالل  من  لشفشــاون  والثقافي 
الثقافية خاصة عبر تنظيم المهرجان الوطني 
للشعر المغربي الحديث لما يزيـد عن ستـــة 
على  دليل  اليوم  “احتفالية  أن  موضحا  عقود، 

للجمعية في مد جسور  الثقافية  الصناعة  دور 
ثقافية مع مبدعين عرب ومغاربة”.

بفقرات  االحتفاليـــة  هـــذه  تميزت  كما 
الذي  المشترك  اإلبداعي  العمل  منها  متنوعة 
جمع الشاعرة ندى الحاج، ضيفة الشرف وسفيرة 
الشعر ببيروت ورمز الثقافة العربيـــة والسالم 
البوعنــاني  زهــراء  والفنانة  والجمال،  والحب 
التي غنت قصائدها من تلحينها بسمو القول 

الشعري الجميل والنغم األصيل.
بمعزوفـــات  البرنامج  فقـــرات  واتسمت 
الـذي  األحمـــر،  عـمر بن  للفنان  الكمان  على 
رافق قراءات شعـريــة لعبد الكريــم الطبــال، 
أحـــد رواد القصيدة المغربيـــة، في محاورـته 
ليليــه  الرومي،  الدين  جـالل  مـع  الصوفيـة 
قراءته  في  بنيحيـــى  عبداللطيف  االنشاد  في 
الروحي  لقصائد من مقامــات عزلته وإنشاده 
الجواد  عبد  إلى  وصوال  الياقوت،  ملهمته  مع 
الخنيفي الذي أنشد قصيدة إلى أبيه الصالح، 
قصيدتها  خاطبت  التي  اكروساي  نسرية  ثم 

مناجاة الذات والمكان والحلم.
كانـت  لمواهبهــم،  وصقـــال  وتشجيعا 
بالعربية  بقصائد  التالميــذ  الشعراء  مشاركة 
واالنجليزية، لتمنح في ختـــام هذه الفعاليات 
للشعراء  للمشاركيـــن  تقديريـــة  شهـــادات 
والفنانين وذلك تقديرا لجهودهم وإبداعاتهم 
المتميزة في إضاءة شعلة الثقافة واإلبداع في 

الفن والقصيدة الحديثة.

�شف�شا�ن حتتفي بربيع �ل�شعر ��ل�شعر�ء �أ�شـبـاح م�شت�شفـى بن �شمـيــم

اإعداد :ا�ضرتاحة رم�ضانية
عبد �للطيف بنيحيى

�شريح �لويل 
�ل�شالح �ل�شيخ 

�أبو َيْعَزى يلنور 
ب�شو�حي خنيفرة 

بنيحيى �للطيف  • عبد 

ي َتاْج يُتو ْعَلى َرا�سِ ِبيْب..َحِطّ اْلْ
ة ِبيْع اْلْْحَتاْج.. َدّ ْ َما ْنِبيُعو ْفُيوْم ال�سّ

ى ِفيْه َفّ ْواْلْعُدو ْفْمَحاُنو َما ْنْت�سْ
الِتي ْيْكِفيْه.. ِحيْم �ْسْبَحاُنو ْف�سْ ْن�َساْل الّرْ

يقول »المجذوب«:
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-محمد اإمغران
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ط  ال
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

اأكادمييا  و  عميقا  نقا�سا  العا�سر  تاريخه  يف  الغرب  ي�سهد  مل 
بالن�سبة  الال  هو  كما  اقت�سادية  و  �سيا�سية  اأبعاد  ذي  مو�سوع  يف 
بعد  مبا�سرة  الو�سوع   هذا  عن  الديث  اأن  فرغم  اجلهوية،  لو�سوع  
على  ن�ست  التي    ،  1912 مار�س   30 معاهدة   لأحكام  الغرب  خ�سوع 
»تاأ�سي�س نظام جديد بالغرب ي�سمل الإ�سالحات الإدارية والعدلية 
النقا�س  م�ستوى  فاإن  والع�سكرية«،  والالية  والقت�سادية  والتعليمية 
منها  ال�ستفادة  و  حقيقية  جهوية  باإحداث  ي�سمح  ب�سكل  يتطور  مل 
لوارد  اأف�سل  تدبريا  و  جمالية  عدالة  حتقيق  باإمكانه  كتنظيم 
الطبيعية،بل  موؤهالتها  و  الب�سرية  كفاءاتها  و  القت�سادية  البالد 
ما  �سيا�سية،  اأو  اأمنية  كانت  رمبا  خماوف  و  باعتبارات  مهوو�سا  ظل 
ي�سيف  ل  ترابي  اإداري  تق�سيم  جمرد  اجلهوية  م�سروع  من  جعل 
القانـــون  اإن  بل  الغربــي،  ال�سيا�ســي  للم�سهد  حقيقية  نوعية  قيمة 
اأن  الثالثة  التعلق باجلهات اعترب يف مادته   111.14 التنظيمــي رقم 
الرتابي  التنظيم  م�ستويات  اأحد  ت�سكل  و   ... ترابية  جماعة  »اجلهة 

للمملكة باعتباره تنظيما ل مركزيا يقوم على اجلهوية التقدمة«.
و رغم اأن ن�س الادة الذكورة ل ت�سكل اإ�سافة حقيقية يف تعريف 
اجلهة لدى ال�سرع الغربي، اإل اأنها اأدرجت م�سطلحا جديدا ل اأثر له 
جاءت  فقد  اأو�سع،  ب�سكل  العام  القانون  و  الإداري  القانون  اأدبيات  يف 
هذه الادة بنعت اجلهوية بــ » التقدمة«، لكنها مل تو�سح طبيعة هذا 
التقدم و ما اإذا كان مقارنة مبجتمعات م�سابهة للمغرب اأو  مقارنة مع 
اأنه جمرد نعت ف�سفا�س ل يقوم على فل�سفة مو�سوعية  اأم  الا�سي ، 

متكن من جت�سيده يف الواقع . 
لقد تعددت وت�سعبت الأحاديث عن اجلهوية، اإذ يعتربها البع�س 
حني  يف  البلد،  بهذا  الآخر  الراأي  واحرتام  الرية  مظاهر  من  مظهرا 
وامتداداتها  »الركزية«  مظاهر  من  مظهرا  اأي�سا  اآخرون،  يعتربها 
»التكلمني  خطابات  يف  جلية  الركزية  هذه  تبدو  حيث  الت�سعبة، 
للخطاب  الثقفة،  النخبة  لتبعية  كا�سفة  اجلهوية،  عن  اجلدد« 
هذه  كون  اأبرزها  لعل  اأوجه،  عدة  من  وذلك  اجلهوية،  حول  الركزي 
الغرب  اآذان  باإعالن  اإل  ال�سيام  بعد  تفطر  ل  الفرتا�سية،  النخب 

بتوقيت الرباط و �سال و ما جاورهما..  
التبعية للمركز لي�ست �سمة »النخب الثقفة« فقط،  اأن  القيقة 
الرباط  عن  يتحدثون  فمعظمهم  النا�س،  لعموم  �سفة  اأي�سا  هي  بل 
والدار البي�ساء، وا�سفني اإياهما ب »الدن القيقية«، ويف ذات الوقت 

ينفون �سفة الدنية عن باقي مدن الغرب.
ال�سعب  فمن  العامة،  تتبناها  عندما  للمركز،  التبعية  اأن  الواقع 
غري  حقيقية  نخبا  كانت  اإذا  العامة،  راأي  تخالف  اأن  النخب  على 
اأن  »نخبتنا« الحكومة بردود الأفعال ل بالأفعال  مزيفة، لكن يبدو 
والبادرات، م�ستعدة لناق�سة نف�سها يف �سبيل الدفاع عن الركز، وهذا 
نقا�سات  و�سف  حينما  واتربوري  جون  الأمريكي  الطالب  له  تنبه  ما 
النخبة ال�سيا�سية الغربية باأنها »بيزنطية« يف كتابه العنون »اللكية 

الغربية«. ال�سيا�سية  والنخبة 
اإن اجلهوية كمفهوم يقع حتما بني علم القانون و علوم ال�سيا�سة، 
حتقيــق  دون  بالغرب  حقيقي  فعل  موطـئ  لــه  يجــد  اأن  ميكــن  ل 
علماء  اإحداثها  يف  ي�ساهم  مراجعات  نظرية،  و  فكرية  مراجعات 
ال�سيا�سة  و  القانون  فقهاء  و  الجتماعية  العلوم  و  الإن�ساين  التاريخ 
ممن ينتمون للمدار�س الأوروبية العريقة و الديثة على حد �سواء، 
من  متنعه  فقهية  حمنة  يف  �سيظل  الغرب،  اأن  �سك  فال  ذلك،  دون  و 
الثقافية  الأبعاد  فيه  حت�سر  مفهوم  للجهوية،  جديد  مفهوم  اإبداع 
الدولة  �سكل  من  اُلثلى  الغاية  يحقق  ب�سكل  اللغوية  و  القت�سادية  و 
الب�سري،  للجن�س  ال�ساواة  و  العدل  و  الأمن  �سمان  هي  و  كتنظيم، 

م�ساواة ت�سع ن�سب عينها التوزيع الأفقي العادل للرثوة. 

عـن �جلــهـويــة
 مرة �أخـرى  !

يكابد المواطن زيادات متتالية في أسعار المواد االستهالكية 
والدقيق  الزيت  أسعار  عرفتها  التي  الزيادات  فمنذ  األساسية، 
وها  مستمر،  ارتفاع  في  واألسعار  السنة،  نهاية  قبل  والسميد.. 
والفواكـه واألسماك  الخضـر  أثمنــة  التهــاب  أمام  مجددا  نحن 
بجميع أنواعها، مع حلول الشهر األبرك، فهل هي عادة رمضانية 
أسعار  بارتفاع  تبعي  ارتباط  للوضع  أم  عام؟  كل  إحياؤها  وجب 
هو  أم  األخيرة؟  األسابيع  في  المغاربة  أربك  الذي  المحروقات 
نتاج لتسيب وتساهل مقصود من طرف المعنيين بمراقبة وزجر 

المتالعبين باألسعار؟
بارتفاع  مرتبط  األمر  أن  فرضية  زاوية  بداية من  نظرنا  إذا 
أن  وتكرارا  مرارا  المسؤولون  فيؤكد  رمضان،  شهر  في  الطلب 
الطلب، بل ويمكن من خالل  المغربية يوازي  العرض باألسواق 
زيارة سريعة لألسواق مالحظة أن جميع المواد الغذائية متوفرة 
المنطق  من  قليل  بإعمال  يمكن  وبالتالي  مقبولة،  وبوفرة 

استبعاد الفرضية.
أسعار  بارتفاع  االستهالكية  المواد  أسعار  تأثر  فرضية  أما 
المواد  أثمنة  أن  علمنا  إذا  ضحدضها  فيمكن  بالبالد،  البنزين 
الزيادة  إن  بحيث  الجملة،  أسواق  في  مقبولة  تكون  الغذائية 
وبالتالي  للمواطن،  المنتوج  يصل  حينما  فقط  تكون  المهولة 
فإن القول بارتباطها بأسعار المحروقات يمكن أن يكون له محال 
ولكن في هامش محدود ال يصل لألثمان الخيالية التي نشهدها.

يبقى أن نناقش مسألة غض الطرف والتساهل وربما التواطؤ 
من قبل المعنيين بمراقبة األسعار في األسواق، وهنا ال بد من 

بمعدل جهوي  األسعار  معاينة  عن  اليومي  اإلعالن  ظاهرة  إثارة 
على صعيد كل التراب الوطني، وهي خطوة أولية محمودة، لكنها 

لم تُؤتِ أكلها، فالواقع شيء واإلعالن شيء آخر.
عدم  على  يدل  فهو  شيء،  على  يدل  األمر  هذا  كان  وإن 
االضطالع باالختصاص والتساهل في المراقبة، فكيف يفسر أن 
25 درهما  إلى   20 بثمن  األثمان »الشطون«  لجنة معاينة  تجد 
درهما،  و40   35 بين  يتراوح  المواطن  يجده  حين  في  للكيلو، 

وقس على ذلك ما أردت من األمثلة.
بالجميع،  الذي يضر  التجار هذا االنفالت في األسعار  ويرجع 
إلى تعدد الوسطاء والمضاربين، فكثرة تداول السلعة بينهم هو 
ما يزيد من هامش الربح في المنتوج، مما يؤثر على ثمنه األصلي 
بشكل كبير، وينادون بالحد من هذه الممارسات غير المشروعة 

التي تهلك الجميع باستثناء »السماسرة«.
الذين  األزمات  متربصو  الوضع  من  يفاقم  آخر،  جانب  ومن 
يغتنمون الفرص لحجب بعض السلع من أجل الزيادة في ثمنها، 
بداعي الندرة، في ضرب سافر لضوابط المنافسة الشرعية التي 

سنتها القوانين وتجاهلها المسؤولون.
»كعب أخيل« هذه القضية يَكمن إذن في المراقبة، تفعيل 
الصالحيات، العقاب والقطع مع التساهل الذي يساهم في تفشي 
المشكل.. وإال فإن تنبؤ تبعات االحتقان والغضب الذي يعبر عنه 
المواطن في كل مناسبة ال توحي بالخير، فالضغط يولد االنفجار.

أ.ع

الأ�ضعار نـار..
 ملـاذا ؟
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في  صعوبة  البعض  يجد  قد  بساطته  رغم  سؤال  أذهاننا  إلى  يتبادر 
الرفع  إلى  األبرك  رمضان  شهر  في  التجار  بعض  يلجأ  لماذا  عنه..  اإلجابة 
تقوم  التي  الحمالت  رغم  األساسية  االستهالكية  والمواد  السلع  أسعار  من 
وتنظيم  والمراقبة  التفتيش  لجــان  عبــر  المعنيــة  الرسميــة  الجهات  بها 
تطال  وتزوير  وتحايل  غش  حاالت  لضبط  مباغتة  ميدانية  وزيارات  جوالت 
في  كبير  بشكل  المواطنون  عليها  يقبل  التي  األساسية  المواد  من  الكثير 
األسبوع األول من الشهر الفضيل؟! وبالرغم من اإلجراءات الزجرية المتخذة 
الهادفة إلى عدم استغالل  الفينة واألخرى  المعنية بين  من قبل السلطات 
سوء  بسبب  الخصوص  وجه  على  منهم  والفقراء  عامة  بصفة  المواطنين 
اليومي  المعيش  حالتهم االجتماعية وعدم قدرتهم على مواكبة متطلبات 
سلوك  ردع  من  مايمكنهم  والوسائل  القدرة  من  هذه  والحالة  واليملكون 
الجشع والطمع واالحتكار واالستغالل المشين الذي يمارسه لصوص وتجار 
وإغالق  والغرامات  والتحذيرية  التنبيهية  اإلشارات  كل  ورغم  األزمات..! 
ارتفاع  بفعل  األثمنة  في  الجنونية  الزيادات  فإن  مشبوهة،  تجارية  محالت 
لهم  أخالق  ال  ممن  التجار  بعض  يستغلها  التي  األسواق  وفوضى  الطلب 
لتحقيق أرباح مضاعفة مازالت مستمرة ولن تتوقف سواء في شهر رمضان أو 

في غيره من المناسبات..!
الفاسدين  التجار  أن  إلى  هنا  اإلشارة  من  البد  الصورة  تكتمل  وحتى 
وممارسي الغش والتزوير يتحينون الفرص ويترقبون بحرص شديد بعض 
المناسبات التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على المواد األكثر استهالكا 
الذي  األخالقي  الوازع  غياب  في  والمعوزين  والبسطاء  الفقراء  جيوب  لنهب 
السبيل  أن  على  المنحرفة..  الممارسات  ويردع  البشرية  السلوكات  يؤطر 
الوحيد لمواجهة من ال أخالق والضمير لهم هي عملية المراقبة التي تقوم 
بها اللجان المختلطة المختصة والتي تعتبر الحل األمثل لتصحيح اختالالت 
وتجاوزات لها انعكاسات سلبية على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة  

التي تضررت أساسا من تداعيات أزمة كورونا..
والصالحيات  المدن  بعض  في  يقع  عما  للحديث  بعيدا  نذهب  ولن 
لكم من مدينة طنجة  النموذج نسوقه  بها..  المراقبة  لجان  إلى  الموكولة 
األسعار  ومراقبة  بتتبع  مكلفة  مختلطة  محلية  لجان  بها  تنشط  التي 
صالحة  وغير  الصالحية  منتهية  غذائية  مواد  من  به  اليستهان  ما  وإتالف 
إلى  طريقها  تأخذ  ما  غالبا  والهوية  المصدر  مجهولة  وأخرى  لالستهالك 
بطون المواطنين.. ليس هناك على اإلطالق أبشع من صور النصب والغش 
عليه  يعاقب  إجراميا  سلوكا  باعتبارها  الضعفاء  جيوب  ونهب  واالحتيال 
القانون بأقصى العقوبات!! هذه الممارسات غير المنضبطة أخالقيا ومهنيا 
لتجار  فاسدين انتهازيين يأكلون أموال الناس بالباطل آناء الليل وأطراف 
المتاحة والنملك  والوسائل  الوسائط  باستمرار مجرياتها عبر  نتابع  النهار، 
أخالق  هي  هذه  كانت  وإذا  واالستنكار..!  والتنديد  الشجب  غير  شيء  من 
البسيط يهددون  للمواطن  الحرام دون مراعاة  األكل  اللصوص ومحترفي 
وأرزاق  البسطاء  بأقوات  ويتالعبون  االجتماعي  السلم  تصرفاتهـم  بسوء 
التنصل  واليمكن  الوضوح  تمام  واضحة  الحكومة  مسؤوليـة  فإن  الناس، 
المواطـن..  لدى  مقبولـة  تعد  لم  ظرفية  مقتضيات  وفق  بتبريرات  منها 
وحل  في  الغارقيـن  المغاربة  انتظارات  على  بعد  تجب  لم  أخنوش  حكومة 
الغالء والزيادات الصاروخية غير المبررة، منها المحروقات التي تعرف وتيرة 
الربح لشركات االستيراد  تصاعدية دون تسقيف أسعارها وتحديد هوامش 
الزيادات  إغفــال  دون  الحكومة،  رئيـس  شركــة  منها  والتخزين  والتوزيع 
األسبوعية تقريبا للمواد األساسية األكثر استهالكا مع مايعم األسواق من 
فوضى عارمة ناهيك عن أعمال احتكار وتحايل ونصب واستغالل بشع يلهب 
جيوب المواطنين الذين الحول لهم والقوة..! على هذه الحكومة التي جاءت 
لتصحيح اختالالت بنيوية يعرفها المجتمع المغربي أن تبادر اليوم قبل الغد 
إلى معالجة الملفات االجتماعية وتحقيق تطلعات المغاربة وحماية قدرتهم 
على  قبضتها  وإحكام  جنوني  بشكل  المرتفعة  األسعار  ومراجعة  الشرائية، 
اللصوص  لضبط  الحرام  والمتاجرة  واالنتهازية  االحتكار  ومحاربة  األسواق 
في  القانون  وتطبيق  بالباطل  الناس  أموال  أكل  في  الضالعين  المنحرفين 

حقهم!
دعوني أقول لكم أن الحديث الشاغل للناس منذ عدة أشهر هو لقمة 
آيات  وفي  مسبوق..  غير  بشكل  لألسعار  الصاروخي  االرتفاع  بفعل  العيش 
اهلل  باسم  بعد  تعالى  اهلل  قول  نقرأ  منها  أبلغ  النجد  التي  الشديد  الوعيد 
الرحمان الرحيم »يا أيها  الذين آمنوا التأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن 
تكون تجارة عن تراض منكم«.. وفي آية أخرى نقرأ قول الحق سبحانه من 
سورة المطففين »ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، 
ليوم  مبعوثون  أنهم  أولئــك  يظن  أال  يخسرون،  وزنوهم  أو  كالوهم  وإذا 

عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين« صدق اهلل العظيم.

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

�أخالق �لل�شو�س  يف  �شهر رم�شان..
�حتكار.. ��شتغالل.. 

ج�شع.. ��أكل �أمو�ل �لنا�س 
بالباطل..!

في  هامين  حدثين  موصوعه  في  القيم  الكتاب  هذا  يرصد 
الكفاح  وتاريخ  خاصة،  المغرب  في شمال  الوطنية  الحركة  تاريخ 
الخامس  محمد  السلطان  رحلة  أي  عامة،  المغرب  في  الوطني 
إلى طنجة في 9 أبريل 1947م، ورحلته إلى تطوان في 9 أبريل 

1956م. 
الحدثين داللة كبرى لعدة اعتبارات، ويتعلق األمر  ولهذين 
بحدثين تاريخيين يعكسان مبادرة من السلطان محمد الخامس، 
بتنسيق مع زعماء الحركة الوطنية في شمال المغرب وجنوبه، من 

أجل تحرير الوطن من قيود االستعمارين الفرنسي واإلسباني. 
سيادة  تأكيد  هو  طنجة  إلى  السلطــان  رحلــة  هدف  وكان 
السلطان على جميــع أجــزاء الوطن، وعبر عن ذلك لما سافر من 

عاصمة الحماية الفرنسية، من الربـاط إلى 
اإلسبانية،  الحماية  منطقة  عبـــر  أصيــال 

ثم إلى طنجة بصفتهـا منطقـــة دولية. 
محمد  السلطــان  استقبــل  لقـــد 
وفودا  التاريخية  رحلته  خالل  يوسف  بن 
متعددة في كل من أصيال وطنجة، وأكد 
ذي  الحر  المستقل  للمغرب  تصوره  عن 
سيادة، يحكمه السلطان الشرعي الوحيد 

للمغرب. 
إليها  بادر  التي  الخطوة  وكانت هذه 
وثيقة  في  جاء  لما  تأكيدا  البالد  سلطان 
زعماء  قدمها  التي  باالستقالل  المطالبة 
الحركة الوطنيـــة في شمــال المغرب سنة 
1943 ثم وثيقة المطالبة باالستقالل في 
11 يناير 1944 التي قدمها زعماء الحركة 

الوطنية فــي جنـــوب المغرب.
وأما رحلة السلطان إلى تطوان في 9 

أبريل 1956، فجاءت إثر عودته من مدريد 
بمنطقة  االسبانية  الحماية  منطقة  وحدة  وثيقة  أمضى  عندما 
الحماية الفرنسية في الجنوب، عالوة على منطقة طنجة الدولية. 

إنها خطوة كبيرة نحو  تحقيق وحدة الوطن.
لقد اشتمل الكتاب على قسمين:

أبريل   9 في  طنجة  إلى  السلطان  لرحلة  أولهما  خصص   
1947، وثانيهما لرحلته إلى تطوان سنة 1956. وهما مرحلتين 

لتحقيق هدف واحد وهو استقالل البالد ووحدتها الترابية. 
كما خصص المؤلفان مالحق حافلة بالوثائق تنشر ألول مرة، 

وتتكون من صور فوتوغرافية للرحلتين، وصور لوثائق، وقصاصات 
الجرائد. 

ويتجلى الجديد في هذا الكتاب على مستوى التوثيق، وفيما 
وثائق  على  المؤلف  اعتمد  فلقد  طنجة،  إلى   1947 رحلة  يخص 
الجنرال بريال بالدرجة األولى. ويحتوي هذا األرشيف اإلسباني على 
وثائق وصور وجرائد ال توجد في الوثائق الفرنسية والمغربية، وتم 

استغاللها لدراسة هذا الموضوع ألول مرة.
وأما رحلة السلطان سنة 1956م فلقد تم االعتماد في دراسة 
هذا الحدث أساسا على الجرائد الوطنية، خصوصا الصادرة منها في 
تطوان وطنجة، فهي تقدم صورة حية للحــدث وتضبط الحقائق 
الروح الوطنية العظيمـــة  بدقة، وتعكس 
للجماهيــــر التي استقبلت السلطان، منذ 
نزوله من الطائرة بمطار سانية الرمل إلى 
وصوله إلى القصر الملكي بساحة المشور. 
مستــــوى  على  الجديـــد  على  وعالوة 
التوثيق، هنــــاك جديــد فــــي المضمون 

وفي التحليل. 
وإن المحاور التي تناولها هذا الكتاب 
المفيد كثيرة، ولكن يمكن أن نركز على 
نقطة واحدة منها، وهي المتعلقـــة بدور 
بــل  الجوهري،  الخامس  محمد  السلطان 
لتحرير  الوطني  النضال  في  البطولـــي 
والطريــف  االستعمار.  نير  من  المغرب 
الشمال،  مشهــد  كــان  النضال  هذا  أن 

وتحديدا في مدينتـي طنجة وتطوان. 
بالمطالعة  جدير  القيم  الكتاب  وهذا 
تاريخ  من  جوانب  تنير  نوعية  إضافة  وهو  محتوياته،  ودراسة 
المنطقة، وهو يعين المهتمين بتاريخ الحركة الوطنية في شمال 
المغرب على إثراء رصيدهم بالوثائق المختلفة التي تؤرخ لكفاح 
تحقيق  أجل  من  الوطنية  والحركة  الخامس  محمد  السلطان 

استقالل المغرب واستكمال وحدته الترابية. 
وهذا الكتاب هو ثمرة عمـل مشترك بين الدكتورين امحمد 
بن عبود، وعبدالعزيز سعـود، وظهر في عالم المطبوعات ضمن 
بتطوان.  عبود  بث  أحمــد  امحمـد  الشهيد  مؤسسة  منشورات 

2022م، ويقع هذا اإلصدار في 138 صفحة.

زيارة �ل�شلطان محمد �خلام�س
لطنجة �تطو�ن

خطابـان تاريخيـان

�شدر حديثًا:

مجلــة  المتميزة، نظمت  الصناعية  والمشاريع  باالبتكــارات  احتفاء 
 Industry« من  الرابعــــة  الدورة  فعــاليـــات  المغــرب«  »صناعــة 
 Industry Meeting« من  الثـــانيــة  والدورة   .»Meeting Days
Awards«. تحت عنوان »السيادة الصناعية في خدمة التشغيل والجهات«. 
شارك السيد عمــر مــورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 
بحضور رضى مزور، وزير الصناعة والتجارة ويونس السكوري، وزير اإلدماج 
إلى جانب عمر مورو،  والكفاءات  والشغل  الصغرى  والمقاولة  االقتصادي 
فضال  بالوالية،  الجهوية  للشؤون  العام  والكاتب  الجهة  مجلس  رئيس 
عن وزراء من الحكومة السابقة وكذا ممثلي كبريات المقاوالت المغربية 

الناشطة في القطاعات االقتصادية المختلفة..
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عمر مورو على أهمية موضوع »السيادة 
الطاقي  األمـن  محاور  خـالل  من  الغــد،  و  اليوم  مغرب  في  الصناعية« 

والغذائي والصحي، كما ذكر بأن األزمة الوبائية العالمية كانت مناسبة 
للمغرب لكي يجدد تموقعه في هذه المجاالت االستراتيجية.

وأشاد رئيس الجهة بمجهودات الحكومة لتحسين السيادة الصناعية 
محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  بالتوجيهات  المؤطرة  للمملكة، 
التوجه  هذا  في  يمضي  الجهة  مجلس  أن  مؤكدا  اهلل،  نصره  السادس، 

السيادي التنموي والملتزم بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
كما استعرض في نفــس السيــاق، أهم المشاريع التي صادق عليها 
المجلس في دورة مارس العادية، لتنزيل أهداف الدولة االجتماعية وتشجيع 
االستثمار وخلق مناصب الشغل، على غرار مشروع صندوق دعـم المقاوالت 
وجذب االستثمار واإلدماج في سـوق الشغل، وكذا مشـروع اتفاقية إطار 

إلنجاز القطب الفالحي اللوكوس بإقليم العرائش.

جمل�س �جلهة ي�شاهم يف »�ل�شيادة �ل�شناعية«

ت: حمودة
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قيل أن مجموعة من النحاة كانوا يجتمعون في ضيعة يتدارسون فيها 
قضايا النحو في القرآن الكريم.

وذات يوم وقفوا عند مسألة  إسناد الفعل )وقى( إلى الضمائر.
وقد ورد في اآلية الكريمة »يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم«.

فمرة يسندون الفعل إلى ألف اإلثنين، ومرة إلى ياء المخاطبة ، ومرة إلى 
نون النسوة، وهكذا.

وفي كل مرة يلفظون الفعل مع ما أسندوا إليه من الضمائر.
فكانت : قيا ، وقوا ، وقن ، وقي.

فسمعهم المزارع الذي يعمل في الضيعة فقال لهم:
 لعنكم اهلل اتقرؤون القرآن بلغة الدجاج!

ـــــــــــــ
حدّث األصمعي قال : » تزوّج أعرابيّ امرأتين فندم ، فأنشأ يقول :

تزّوجت اثنتني ؛ لفرط جهلـــي ... مبا ي�سقــى بـه زوج اثنــتـْيـــن
ـْن ُم بيــــن اأكــرم نعجـتـــيــ فُقلـــُت اأ�سيــرُ  بينهما خـــروفـا ... اأنعَّ
ف�سْرُت كنعجة ُت�سحي و مُت�سي ... تداَوُل بيــن اأخبــث ذئبتــــني
تْيـن ــرَّ رُّ بيـن ال�سَّ ّر ...  كذاك ال�سُّ و األقــى فـي العي�ســــة كــــلَّ �سَ
فـاإن اأحَبْبـــَت اأن تبقـــى كرميـــا ... من اخلريات مملــوء اليدْيــن
فعـ�ْس َعـَزبا ، فاإن لـم ت�ستطعـه ... ف�سربا يف عرا�س اجلحفلني«

الجيش  اعترض   : الجحفل  : مصدر عارض  : عراض  الجحفلين  ) عراض 
وتعرّض له والمعني المقصود هو: تعرّضْ لجيـــش العدوّ كي تستشهــدَ 

فتستريحَ (.
 ـــــــــــــ

يومًا  فدعاه  الرشيد  يؤدب  المهدي مؤدب  عند  قال: كان  •  عن سلمة 
المهدي وهو يستاك،فقال: كيف تأمر من السواك؟

قال: استك يا أمير المؤمنين،
فقال المهدي: إنا هلل.. ثم قال: التمسوا من هو أفهم من هذا،

قالوا: رجل يقال له علي بن حمزة من أهل الكوفة قدم من البادية قريبًا.
فلما قدم على الرشيد قال له: يا علي.

قال: لبيك يا أمير المؤمنين،
قال: كيف تأمر من السواك؟
قال: سُك يا أمير المؤمنين.

قال: أحسنت وأصبت. وأمر له بعشرة آالف درهم.
 ـــــــــــــ

• دخل أحد الحمقى على أحد الخلفاء في إحدى الليالي الرمضانية وهو 
يأكل فدعاه الخليفة ليأكل فقال، إني صائم يا أمير المؤمنين.

 فسأله: هل تصل النهار بالليل ؟ 
وحالوة  النهار  صيام  من  أسهل  الليل  صيام  وجدت  ،ولكني  :ال  فأجابه 

الطعام في النهار أفضل من حالوته في الليل.
ـــــــــــــ

• قيل لبعض الحمقى كيف صمتم في رمضان؟ فأجابوا اجتمعنا ثالثين 
رجاًل فصمناه يومًا واحدا.

ـــــــــــــ
• أهدى أحد األدباء في شهر رمضان صديقًا له نوعًا من الحلوى قد فسد 
الحلوى  لهذه  اخترت  إني   : فيها  كتب  بطاقة  معها  ،وبعث  لقدمها  مذاقها 

السكر المدائني والزعفران األصفهاني.
 فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها : واهلل ما أظن حلواك هذه صنعت 

إال قبل أن تفتح المدائن وتبنى أصفهان.
ـــــــــــــ

• ضاع ألحدهم حمار فنذر أن يصوم ثالثة أيام إن وجد الحمار وبعد فترة 
من الزمن وجد حماره فأوفى بنذره وصام الثالثة أيام وما أن أكمل الصيام 

حتى مات الحمار فقال: ألخصمنها من شهر رمضان.
ـــــــــــــ

• من األشعار التي قيلت في ذم بخالء الصائمين قول الشاعر :
  أتيت عمرًا سحرًا فقال إنـي صائم

  فقلت إني قاعـــد فقال إني قائم
  فقلت آتيك غـدًا فقال صومي دائم

ـــــــــــــ
القلق  عليه  وظهر  البخيل  وجه  فامتقع  بخيل  رجل  على  شاعر  دخل   •
واالضطراب، ووضع في نفسه إن أكل الشاعر من طعامه فإنه سيهجوه.. غير 
انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم من طعامه..  أن الشاعر 

ومضى عنه وهو يقول:
تغري اإذ دخلت عليه حتــى ... فطنت فقلت يف عر�س القال
عليَّ اليوم نذر من �سيـــام  ... فاأ�ســرق وجهــه مثــل الهــالل

ـــــــــــــ
•  أخذ الناس رجال قد أفطر في شهر رمضان إلى الوالي، فقال الوالي:

يا عدو اهلل أتفطر في شهر رمضان؟.
قال الرجل : أنت أمرتني بذلك. 

قال الوالي : هذا شر، كيف أمرتك ؟!
قال الرجل:حدثت عن ابن عباس : أنه من صام يوم عرفة عدل صومه 

سنة )المعنى أن ثوابه يعادل ثواب صيام سنة( وقد صمته  فكان.  

محمد �طـا�س

مراد الحر، علي الصامد، باد فلو وغيرهم... 
المغربي  الراب  أغنية  سماء  في  المعـة  أسماء 
الفـــن  هذا  الخصوص.  وجه  على  والشمالـي 
منتصـف  المغــرب  في  ظهـــر  الذي  الغنائي 
التسعينات وكان يغنى حينها بطريقة المدرسة 
كلمات  فيه  تستعمل  كانت  حيث  التقليدية 
إنها كانت  نقول  أن  قاسية، بل يمكن  غضب 
سوقية، لكن ومع مرور السنين تم االرتقاء بهذا 
حيث  مجتمعيا،  مقبوال  وأصبح  الغنائي  الفن 
تم االستغناء عن الكلمات السوقية والمشاهد 
المثيرة في الفيديو كليبات وبات يعالج قضايا 

مجتمعية جادة.   
يتركها  التي  التعاليق  تقرأ  أن  ويكفي 
مستمعو هذا النوع الغنائي على قنوات اليوتوب 
بالراب  الشديد  إعجابهم  حتى تؤكد لك مدى 
الشمالي الذي  يقولون عنه إنه من أنقى الراب 
الكالم  من  يخلو  إنه  حيث  يسمعونه،  الذي 
النابي والسوقي ومن المشاهد المثيرة، ولكونه 
أيضا يعالج مختلف القضايا التي تهم الشباب 

والمجتمع عموما.
الراب  أغنيـة  عرش  على  يتربع  حاليا 
المغربي، الشمالي على وجه الخصوص، الرابر 
مراد الحر من مدينة الفنيدق، حيث ظل اسمه 
األكثر  الراب  أغاني  قائمة  لسنوات في صدارة 
تقديمه  إلى  ذلك  ويرجع  ومشاهدة.  استماعا 
الفن  هذا  متتبعي  لتطلعات  يرقى  لمحتوى 
الغنائي، ال من ناحية الصوت والموسيقى وال 
من ناحية الكلمات واإلخراج، حيث تعد كلماته 
جزال موسيقيا مطربا يخاطب المشاعر بصدق 
من  عريضة  لفئة  المعاش  الواقع  ويالمس 
المجتمع المغربي والعربي عموما. كما أن أغانيه 
تعبر عن سخط جماعي، فالراب في األصل هو 
تعبير عن نوبة غضب وعدم رضى عن الوضعية 

االجتماعية.
الكالسيكيين  المغنييـن  وبعكـس  هـذا 
بأنفسهم  الكلمات  يكتبون  الراب  مغنيي  فإن 
النفسية  معاناتهم  عن  خاللها  من  يعبرون 
حاجزا  تقف  التي  العقبات  وكل  واالجتماعية 
للحصول على حياة كريمة وعادلة في أوطاننا 
وقصائد  الحب  مواويل  عن  بعيدا  العربية 

الغرام.
في الواقع أنت ال يمكنك أن تصبح مغني 
راب إن لم تكن قد مررت بتجارب حياتية قاسية 
أو طفولة صعبة، فأن تصبح مغني راب يعني 
أنك شخص حساس بالدرجة األولى،  شخص 
يعاني نفسيا ويجد متنفسا في إبداع مثل هذه 
وانشغاالته  شخصيته  تعكس  التي  األغاني 

الحياتية والمجتمعية. 
عن  التعبير  يفضل  هادئ  شخص  الرابر 
الجسدي،  والعنف  القوة  بدل  بالكلمات  غضبه 
وهو شخص صادق ذو مشاعر مرهفة وإن بدا 
لكنه  الشاعر،  مثل  إنه  ذلك،  عكس  للمشاهد 

موسيقي بالدرجة األولى.
وقد وضع الرابر مراد الحر نفسه في خانة 
المغني الحزين الشاعري الذي يغني بإحساس 
يقيس مستمعيه ومتتبعيه الذين يجدون شيئا 
من معاناتهم في معاني الكلمات التي ينتقيها 
بعناية ويكتبها ويغنيها بإحساس صادق، لذلك 

يلقب بشاعر األحزان. 
عن  النظر  بغض  أيضا  يميزه  ما  ولعل 
الشمالية بل  باللهجة  الكلمات كونه ال يغني 
يمكن أن نقول إنه اختار اللهجة المغربية بكل 
بساطة، تلك التي يفهمها الجميع، وقد يعود 
هذا لكونه ولد في مدينة مكناس رغم أنه كبر 

وترعرع في مدينة الفنيدق.
والشمالي  المغربي  الراب  ويتابع  هذا 
على وجه الخصوص كل الدول العربية تقريبا 
ومصر  تونس  تليها  الجزائر  األولى  وبالدرجة 

والعراق ولبنان وغيرها...
خالل  من  الشباب  الفنانون  ساهم  ولقد 
تهم  اجتماعية  وقضايا  لمواضيع  طرحهم 
البطالة وتعاطي المخدرات في األحياء الشعبية 
وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وغيرها 
عريضة  فئة  تقبل  إلى  الجادة  المواضيع  من 
في  فقط  كان  الذي  الفن  لهذا  المجتمع  من 
التسعينات يعتبر فنا ساقطا ألن كلمات األغاني 
نابية وغير الئقة،  حينها كانت تشمل كلمات 
الفن  بهذا  االرتقاء  تم  الوقت  مرور  ومع  لكن 
وأصبح يتماشى مع القيم المجتمعية المغربية 

مقبولة  غضب  كلمات  استعمال  خالل  من 
والعائلة  األسرة  مع  سماعها  يمكن  مجتمعيا 

والمجتمع بجميع فئاته.
الشمالي  الراب  بأن  القول  يمكن  لهذا 
يمتاز  حيث  الهادفة  األغنية  إطار  في  يدخل 
بطرحه لمواضيع جادة وهادفة تعبر عن سخط 
جماعي يخص الوضعية االجتماعية للمواطن 

والشباب خصوصا.
رحم  من  جاء  قد  الغنائي  الفن  هذا  إن 
الحومة  قاع  من  الشارع،  نبض  من  المعاناة، 
كما يقال، ورغم مرور سنوات طويلة إال أنه ظل 
وفيا للشارع والتحديات التي يواجهها الشباب 

المغربي.
إن أعظم ما قاله مراد الحر في أحد برامج 
الراديو عندما سأله مستضيفه : كيف تستطيع 
قاسية  راب  كلمات  تغني  أن  معادلة  تحقيق 
اجتماعية صعبة   مواضيع  فيها  تعالج  وجريئة 
سلسة  بطريقة  تمررها  الوقت  نفس  وفي 
للمستمع  يمكن  ال  ومحبوبة  بل  ومقبولة 
أنه  على  أجاب  ومغنيها؟  األغنية  يحب  أن  إال 
يكتب األغنية بكل ما تحمله من طاقة سلبية 
ليتلبسها ويغنيها بأحاسيسه فتخرج على شكل 
كان  وربما  المتلقي  بها  يعجب  إيجابية  طاقة 
في  الصراخ سببا  من  الخالي  الهادئ  الصوت 

ذلك أيضا. 
ومن ضمن الكلمات التي كتبها نترككم 

مع مختارات من بعض أغانيه.

•  من كلمات أغنية الغريب :
»خليو دموعي راكدة حتى نكون في قبري 

وعلى خدي تهبط باردة..
سبابي  انتما  جامدة  والكبدة  قصاح  القلب 

إذا وليت هاكذا..«
يشفقوا  كظن  واش  فحالي  حزين  لي  »يا 

الناس؟..
في  مصلحتو  وحاط  فراسو  كيفكر  كلشي 

أعلى كالص.. 
مكيشوفوش القلب كيشوفوا غير اللباس..
هتقولهم ولد الناس وهما بغاو لي لباس..«

•  من كلمات أغنية حس بيا :
»شوف الناس كيف تلوم..

بوحدي متهوم ولي باقي كلشي قاضي« 
•  من كلمات أغنية يا عمري :

عنقي  في  حطو  وحبابي  البعاد  »عذروني 
سيف..

بريح  وخذلني  يدي  في  المظل  تقسم   
خفيف..

مرة معايا ومرة عليا..
ضربة في الزمان وضربة فيا 

يا عمري فين ماشي بيا..
ما تخفوش تغلب النية..«.

محمد العودي
oddimed@gmail.com

�أغنية �لر�ب يف �شمال �ملغرب
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والغرب  روسيا  بين  كبير  تنافس  الراهن  الوقت  في  ظهر 
الحدود  ليتجاوز كل  يرشح  التنافس  وهذا  كثيرة،  ميادين  في 
ليشمل منطقة القطب الشمالي التي بدأت األنظار تتجه إليه 
لما تزخر به المنطقة من احتياطات هائلة من الوقود األحفوري 
تتلهف عليه شركات الطاقة في العالم، وتتسابق الدول لبسط 
سيادة  على  جيو-استراتيجيا  تنافسا  معلنة  عليها،  نفوذها 

القطب المتجمد.
وبما أن العالم أصبح منذ أشهر يعيش أزمة طاقة خانقة 
المتزايد  الطلب  تلبية  العالمية عن  الغاز  عجزت فيها شركات 
تنشيط  أجــل  من  ــدول  ال تسابق  وكــذا  الــمــادة،  هــذه  على 
تدهور  إلى  أدى  االنفجار  إلى  أسعارها  دفع  مما  اقتصادها، 

الصناعات وندرة الكثير من المنتجات الحيوية في األسواق.
الجيو- السباق  نحو  العالم  أنظار  األزمة  هذه  حولت  وقد 

تزخر  الذي  الشمالي  القطب  اتجاه  في  الجديد  استراتيجي 
إلى أمد بعيد  المحروقات ظلت  أراضيه باحتياطات هائلة من 
غير قابلة للمساس باحتياطات ضخمة من الغاز والنفط، كشف 
عنها ذوبان الجليد القطبي وسهل عملية استغاللها، وأصبحت 
الدول الكبرى تتنافس عليها في سباق مسلح يهدد باالنفجار 

قد يؤدي إلى صدام عنيف.
وحسب ما أثبتته الدراسات األولية خالل السنوات األخيرة 
أن القطب المتجمد الشمالي يتوفر على ثروات نفطية وغازية 
أوسع  ويشكل  يعادل ٪10،  باحتمال  برميل  مليون   50 تفوق 
العالمي، أي ما  الغاز  محتوى أراضيه على 40٪  من احتياطي 

و44  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر   48 يعادل 
 90 إلى  إضافة  المسال،  الغاز  من  برميل  مليار 
مليار برميل من النفط الخام، وأعلن الخبراء عن 
اكتشاف ما مجموعه 62 تريليون متر مكعب من 

الغاز الطبيعي و9 مليارات طن من النفط.
بالقطب  الطاقة  من  الهائلة  المواد  هذه 
المتجمد بقيت غير مستغلة وظلت ممتنعة عن 
االستغالل لصعوبة استخراجها وشحنها، غير أن 
درجة  ارتفاع  بسبب  تضاءلت  الصعوبات  هذه 
حرارة الكوكب وذوبان الجليد القطبي الذي أدى 
البحرية  المياه  عبر  واعدة  بحرية  فتح طرق  إلى 

المتجمدة.
نفوذ  تحت  الشمالي  المتجمد  القطب  يقع 
وبريطانيا  وروسيا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
والسويد،  وفنلندا  والدنمرك  والنرويج  وكندا 
ثاني  تصدير  روسيا  أعلنت   2020 سنة  وفي 
األسواق  إلى  الشمالي  القطب  من  لها  شحنة 
كلم  ألف   235 نحو  روسيا  وتملك  األوروبية، 
مربع من األراضي القطبية بما في ذلك جزيرة 
احتياطي  من   ٪90 على  تحتوي  التي  »يامال« 

روسيا من الغاز الطبيعي.
تتلهف  أصبحت  الكبرى  العالمية  الطاقة  فشركات  لذلك 
بروم«  »غاز  الروسية  الشركة  رأسها  وعلى  الموارد  تلك  على 
الفرنسية، وقد اشتركتا معا في مشروع »يامال«  و»طوطال« 
وقد ساهمت الشركة الفرنسية باستثمار قدره 26 مليار يورو 
من  سنويا  طن  مليون  16و18  بين  تتراوح  إنتاجية  بطاقة 
الغاز المسال، دون اكتراث باحتجاجات المنظمات البيئية التي 
استغالل  حذرتهما من كارثة مناخية وخيمة يضاعف وطأتها 

غاز ونفط القطب المتجمد الشمالي.
في  المشاريع  تلك  من  البيئية  المنظمات  حــذرت  وقد 
تقاريرها واعتبرت أنها تعد أخطر من أي مثيل لها في مناطق 
القطب  في  الطبيعية  الظروف  ألن  نظرا  العالم،  من  أخرى 
المتجمد تحتاج إلى طاقة أكثر إلسالة الغاز أي أن أعمال تلك 
المشاريع سيؤدي إلى انبعاثات مضاعفة السيما عملية الحفر 
الجليدية،  الطبقات  داخل  المحتجز  الميتان  غاز  ستحرر  التي 
الكربون،  ثنائي  تأثير  من  أخطر  سيكون  المناخ  على  وتأثيره 
سيعتم  الشمالي  القطب  على  العمران  انتشار  أن  إلى  يضاف 
صفحته البيضاء الضرورية لعكس األشعة الضارة نحو الفضاء 

وسيؤدي إلى ذوبان الجليد القطبي.

وفي إطار الصراع الجيو-استراتيجي والسباق نحو التسلح 
جورنال«  »وولستريت  صحيفة  نشرت  الكبرى  الــدول  بين 
واهتمامها  األمريكية  اإلدارة  عن  خبرا   2019 سنة  األمريكية 
تبسط  التي  الدنمارك  من  »غرينالد«  جزيرة  بشراء  المتزايد 
سيادتها عليها، فرفض الجانب الدنماركي العرض األمريكي، 
وفسر المحللون ذلك بأن أمريكا تريد تعزيز نفوذها على القطب 
الشمالي المتجمد، وبأن هذا التحرك األمريكي جاء عقب النزاع 
الذي خاضته روسيا مع جارتها النرويج حول جزيرة »سبالفالد« 
الواقعة في بحر الشمال، حيث اتهمت أوسلو موسكو بالزحف 
نحو أراضيها في الشمال، وقد بلغت حدة التوتر بينهما أقصى 
مداه خالل شهر ماي 2021، تزامنا مع إجراء اسكندنافيا مناورة 
مشتركة مع القوات األمريكية باسم »مدافعو أوروبا« في حين 
العسكرية  النرويج ألنشطتها  بأن تكثيف  ردت عليها موسكو 
واقتراب البنية التحتية لحلف الناطو من حدود روسيا محفوف 

بعواقب سلبية على القطب الشمالي.
ورغم التحذيرات الروسية، ازداد اهتمام الواليات المتحدة 
القطبية، واستغلت  بالمنطقة  السنوات األخيرة  األمريكية في 
مصالحها  لتعزيز  الشمالي  القطب  لمجلس  الدولية  رئاستها 
بالقطب  خاص  حكومي  ممثل  بتعيين  وقامت  المنطقة،  في 
فدراليا  المحمية  والمياه  األراضي  حجم  من  وزادت  الشمالي، 
في المنطقة، وأعلنت أبرز مالمح سياستها القطبية وهي تأمين 
المضيق القطبي وممرات الشحن، وتحسين حياة المجتمعات 

القطبية ومواجهة اثر التغيير المناخي.
وخالل الفترة األخيرة حافظت الواليات المتحدة األمريكية 

على سياستها الهادفة للتكيف مع المتغيرات الجديدة بالقطب 
الموارد،  حول  والصراع  الشحن  طرق  يشمل  بما  الشمالي 
ذلك  وقد ظهر  المنطقة،  في  الجيو-سياسي  التنافس  وتزايد 
بأن  األمريكية  الخارجية  وزير  تصريحات  من  واضح  بشكل 
السلطة  على  للمنافسة  ساحة  إلى  تتحول  القطبية  المنطقة 
نفسها  تهيئة  الشمالي  القطب  بلدان  على  وأن  والموارد، 

للتأقلم مع التنافس الجديد.
وبعد التحذيرات األمريكية أصدرت وزارة الدفاع استراتيجية 
التهديدات  مواجهة  حول  تــدور  الشمالي  للقطب  جديدة 
الصين  تحركات  بذلك  ويقصد  معها  والتكيف  الجديدة 
األمريكي،  القومي  األمن  على  مخاطر  تشكل  حيث  وروسيا 
االنتشار  لزيادة  الالزم  التمويل  اعتماد  إلى  الكونجرس  داعية 
العسكري األمريكي في المنطقة، وتعزيز خفر السواحل وبناء 
كاسحات جليدية جديدة قادرة على حمل طائرات الهيليكوبتر 
على  األمريكية  السفن  قدرة  لتعزيز  طيار  بدون  والطائرات 

المالحة في المياه القطبية المتجمدة.
موسكو  صنفت  األمريكية،  اإلستراتيجية  هذه  على  وردا 
الواليات المتحدة وحلف الناطو كتهديد رئيسي لألمن القومي 

التهديد  مواجهة  أن  وأعلنت  الشمالي،  القطب  في  الروسي 
يعد أولوية قصوى لروسيا، وفي اآلونة األخيرة أدرجت العقيدة 
العسكرية الروسية في استراتيجيتها بحماية المواد الطبيعية 
بناء  بإنزال عسكري مكثف، وشرعت في  الشمالي  القطب  في 
قواعد عسكرية فوق الجزر الممتدة على طول الممر الشمالي، 
مع نشر أنظمة رادار وصواريخ متطورة في مناطق تقل درجة 
من  أسطولها  وتعزيز  الصفر،  تحت  درجة   50 عن  حرارتها 
والصواريخ  الباليستية  الصواريخ  حمل  على  قادرة  الغواصات 
أكبر  على  أقدمت  قد  روسيا  تكون  وبذلك  بدقة،  الموجهة 
رسالة  وهي  الشمالي،  القطب  في  عسكري  انتشار  عملية 
الممر  بأن  الناطو  وحلف  المتحدة  للواليات  وصريحة  واضحة 
الشمالي سيكون خاضعا إلشراف وحماية روسيا وحدها، بخالف 
طرق الشحن التقليدية حول العالم التي يمكن حمايتها فعال 

من قبل البحرية األمريكية.
أما بخصوص الصين فإن اهتمامها بالقطب الشمالي قد 
العلمي،  البحث  المجال  في  مركزا  كان  مؤخرا،  بالظهور  بدأ 
حيث أنشئ معهد البحوث العلمية القطبية من قبل أكاديمية 
استكشافية  حملة  أول  بيكين  وأرسلت  الصينية،  العلوم 
صفة  عضوية  على  حصلت  ثم  الشمالي،  القطب  إلى  صينية 
مراقب في مجلس القطب، ثم بعد ذلك قامت بطرح سياسة 
متكاملة حول القطب الشمالي حددت فيه الخطوط العريضة 
األولوية لطرق  المتمثلة في إعطاء  المنطقة،  لسياستها تجاه 
الحرير  إسم طريق  عليه  أطلقت  الشمالي  القطب  في  الشحن 
القطبي، وذلك من أجل استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية 
فيه، وتعزيز األمن القومي السلمي والمشاركة في 

حكومة القطب الشمالي.
في  للمشاركة  بأحقيتها  الصين  مزاعم  لكن 
القوى  من  رفضا  القت  الشمالي  القطب  حكومة 
القطبية الكبرى، أي من روسيا والواليات المتحدة، 
المعهودة  باللجوء لسياستها  الصين  ما دفع  وهو 
القطبية  المناطق  داخل  نفوذها  بزرع  المتمثلة 
تتمتع  ال  التي  الدول  وهي  واحتياجا،  ضعفا  األكثر 
الشمالي  المتجمد  المحيط  على  مباشرة  بسواحل 
الذاتي  بالحكم  المتمتعة  واألقاليم  إسلندا،  مثل 
مثل جزيرة »غرينالند« واألقاليم األخرى المعروفة 
ضخت  حيث  األصلية،  بلدانها  مع  بخالفاتها 
المرتبطة  والشركات  واألفراد  الصينية  الحكومة 
لتأسيس  البلدان  استثمارات ضخمة في هذه  بها 

وجودها الدائم في األقاليم القطبية واختراقها.
الصيني عن طريق االستثمارات،  التغلغل  هذا 
لمنع  بالتدخل  األمريكية  المتحدة  الواليات  دفع 
القطب  أقاليم  في  نفوذها  ترسيخ  من  الصين 
الصينية  المشاريع  على  واعتراضها  الشمالي 
وسارعت  »غرينالند«  جزيرة  في  المطارات  لبناء 
أجل  من  الميادين  جميع  في  تعاون  مذكرات  لتوقيع  أمريكا 
الجيو- الصراع  على  واضحة  عالمات  يعد  مما  الصين،  إقصاء 

سياسي في المنطقة القطبية، وهو صراع ال يدور حول الموارد 
على  رئيسي  بشكل  يــدور  ما  بقدر  االقتصادية  والعائدات 
فالصين  وعليه  القطبية،  المنطقة  على  والهيمنة  االختراق 
ترى وجودها في القطب الشمالي كجزء ال يتجزأ من سياستها 
الستعراض النفوذ االقتصادي وتقوية موقعها الجيو-سياسي، 
في حين ترى روسيا أن سيطرتها على طرق الشحن القطبية 

يمنحها أفضلية جيو-سياسية لمواجهة أمريكا.
 أما بالنسبة للواليات المتحدة  األمريكية فتزداد مخاوفها 
إذا  القطبية، خصوصا  المنطقة  في  الصيني  الوجود  أكثر من 
تزامن مع الوجود الروسي فسيهدد أمنها وأمن أوروبا بشكل 
مباشر، ومع تعزيز الصين الستثماراتها في غرينالند وإسالندا 
حول مضيق جيوك تخشى واشنطن من أن الصين إذا انضمت 
هذه  في  العسكري  توازنها  تغير  أن  يمكن  فإنها  روسيا  إلى 
روسيا  بين  القطبي  التحالف  يتشكل  لم  لو  وحتى  المنطقة، 
لبناء  ومساعيها  قطبية  كقوة  الصيني  الصعود  فإن  والصين، 
أسطولها الخاص من كاسحات الجليد النووية يمكن أن يغير 

قواعد اللعبة في القطب المتجمد الشمالي.

�شر�ع جيو ـ �شيا�شي على �لقطب �ملتجمد 
�ل�شمايل بني �لوليات �ملتحدة

�ر��شيا ��ل�شني
•  األستاذ محمد  الخراز



في  عارمة  الفضيل فوضى  الشهر  البوغاز خالل  تعرف مدينة 
حركة المرور، إذ يالحظ من خالل المعاينة اليومية أن هذه العملية 
القانون، والضرب بعرض  احترام  الالمباالة وعدم  بنوع من  تتميز 
على  خاصة  السير،  عملية  تنظم  التي  العامة  القواعد  كل  الحائط 
مستوى بعض المحاور الطرقية والمدارات. فأين يكمن الخلل إذن؟ 
هل شرطة المرور ال تقوم بمهامها على أحسن وجه؟ أم أن القانون 
التنظيمي الخاص بالسير والجوالن يعرف نقائص؟ أم تهور بعض 
السائقين هو السبب في خلق هذه الفوضى؟ وهل يمكننا القول إن 

الفوضى العارمة بخصوص السير هي أزمًة ضمير؟
سنحاول  وعليه  التّسيب  هذا  وراء  تكمن  متعددة  إشكاليات 
تشخيص  طريق  عن  موضوعية،  أكثر  بطريقة  الموضوع  معالجة 
يختلف  ال  والتي  الفضيل،  الشهر  بمدينة طنجة خالل  الوضع  هذا 
روة في طرقاتها ومداراتها  الذِّ أوقات  اثنان عن كونها تشهد في 
و”السواني”،  المدينـــة”،  و”ساحــة  “تطوان”،  كمدار  الرئيسية 
في  تتجلى  عارمة  فوضى  وغيرها،  غشت”  و”عشرون  و”البرانس”، 

سياقة متهورة وتجاوزات مَعيبة وإشارات مرور..
مشاكل تتناسل كل رمضان في غياب السبب الوجيه، رغم أن 
والتريث  المعاملة،  في  واللين  التسامح  إلى  يدعو  الفضيل  الشهر 

وعدم السرعة، مع ضرورة التحلي بالصبر، لكن ما يالحظ على أرض الواقع 
يتنافى جملة وتفصيال، فالعكس هو المسيطر في الطرقات، إذ ال احترام 
لرجال األمن المكلفين بتدبير حركة المرور، رغم المجهودات الحثيثة التي 

يقدمها حماة الوطن لتنظيم هذه العملية.
المرور  عملية  ينظم  الذي  التنظيمي  القانون  نجد  ثانية،  جهة  من 
على  بها  المعمول  التنظيمية  القوانين  كباقي  المدينة،  داخل  والسير 
ليس  فعال  الوجوه،  من  وجه  بأي  فيه  الطعن  يمكن  الوطني،  الصعيد 
بمستوى القوانين العالمية، لكن مقارنة مع باقي الدول العربية واإلفريقية 

فهو يمتاز بنوع من الجودة والمسؤولية.
التي تشهدها مدينة  العارمة  الفوضى  لنا جليا، أن  في األخير يظهر 
السائقون  األولى  بالدرجة  الكريم، سببها  رمضان  طنجة خاصة في شهر 
ومجموعة من الراجلين الغير مكترثين بالقانون وال باإلجراءات التنظيمية، 
فكل واحد يحاول تطبيق قانونه الخاص به، بدون حسيب أو رقيب والكل 
يُرجع هذه التصرفات الالأخالقية للصيام وتأثيراته على النفوس الضعيفة، 

مع غياب الضمير والوازع الديني.

تتكاثر  الفضيل،  اقتراب شهر رمضان  مع 
بشكل متزايد مطالب المواطنين القتناء العديد 
المائدة  تخلو  ال  التي  الغذائية،  المواد  من 

الرمضانية المغربية منها.
ومع هذا االرتفاع، تنفتح معه أعين بعض 
الباعة في األسواق و”المحالت”، الذين يهملون 
الصحية  السالمة  شروط  تحقيق  كثيرة  أحيانا 
في إعداد بعض الحلويات المغربية بامتياز وهنا 
نخص بالذكر “حلوى الشباكية”، فهي تعد من 
شربة  رفقة  المائدة،  على  المغاربة  روتينيات 

“الحريرة” و”التمر”.
إال  األســواق  على  وجهـــك  وليت  فأينما 
ورائحتها  بمظهرها  الحلوى  تلك  وتستهويك 
الشهية، لكن ما خفي كان أعظم، فطريقة إنجاز 
“الشباكية” تنعدم فيها شروط السالمة الصحية 
ومع ازدياد الطلب عليها يصبح البائع غير مبال ال 

لطريقتها الصحية وال لمكوناتها.
انعدام النظافة

حــــلـــوى  اقتنـــاء  كثيــرا  أحــبــذ  ال 
واألسواق،  المتاجر  في  “الشباكية” المعروضة 
نظرا للمواد المستعملة فيها التي تفتقر جملة 
تصرح  الصحية،  السالمة  لمعايير  وتفصيال 
“نجاة” في حوار مع جريدة طنجة حول ما تالحظه 

من انعدام تام للنظافة في بعض “المحالت”.
شيء  آخر  كالمها:  معرض  في  وأضافت 
الزنقة،  ديال  “الشباكية  هي  اقتناؤه  يمكنني 
الحمد هلل كنعدال كل  أنا  والو مكتبدل،  الزيت 

عام طرية وبالعسل حرة، ماشي ديك دالزنقة ما 
فيها ال عسل ال والو غا السكر”.

تقرير منظمة الصحة العالمية
كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كون 
تكرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة واحدة 
يسبب تلفه، نتيجة تعرضه للضوء واألكسجين 
في الوقت نفسه أثناء عملية القلي، مما يؤدي 
إلى  باإلضافة  بالسرطان،  اإلصابة  خطر  إلى 

احتمال حدوث تسمّم غذائي.
السالم” أكد في دردشة مع جريدة  “عبد 
طنجة، أنه “يستبدل زيت القلي كل ثالثة أيام”، 
مؤكدا أن “الشباكية” التي تقوم زوجته بإنجازها، 
المواطنين،  من  الكثير  إعجاب  محط  تشكل 
في  شرائها  قصد  تطوان  من  يأتون  الذين 

رمضان.
تصريح البائـع السالف الذكر، يتنافى جملة 
وتفصيال مع ما جاءت به منظمة الصحة العالمية، 
ف”عبد السالم” واحد من عشرات الباعة الذين 
ال يقومون باستبدال زيت القلي على ثالثة مدى 

أيام، بل قد يتجاوزها.
من جهتها، تواصل اللجان المكلفة بمراقبة 
جودة المنتجات الغذائية على المستوى الوطني، 
بمختلف نقاط البيع في األسواق المغربية عامة 
وطنجة على وجه الخصوص وتهدف العملية إلى 
حماية صحة المواطنين وبالرغم من المخاطر 
أن  إال  البائعين،  مباالة  عدم  يسببها  قد  التي 
بعض األسر المغربية ال زالت تتهافت وتتكالب 

على اقتناء حلوى “الشباكية “.
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�ل�شري ��جلـولن: فو�شـى �جتـا�ز�ت
•  سهيلة أضريف

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار

�لطلـب  �زدياد  “�ل�شبـاكيـة” بني 
��نعـد�م �شـر�ط �ل�شالمـة

�دعمار... محمد  “�خلر�قــات” تالحق 
ادعمـار،  متابعــة محمــد  جـرت، مؤخـرا، 
لمدينـــة  السابـق  الحضريــة  الجماعة  رئيس 
مسطرية  إلجراءات  خرقه  خلفية  على  تطوان، 
تخص مجال التسيير والتدبير الذي يندرج في 
إطار االختصاصات الموكولة لرؤساء الجماعات 

الترابية بمقتضى القانون 113/14.
وكان المعني باألمر يسهر على التسليم 
أن  دون  اإلصالح،  أو  البناء  لرخص  العشوائي 
القانونية،  للشروط  مستوفية  الملفات  تكون 
كما كان يعمل على إصدار قرارات عبثية، دون 
سند وأساس قانوني، كما أنه كان يعيث فسادا 
في تدبير الميزانية والصفقات العمومية التي 
كانــت في غالــب األحيـــان تمنـح ألشخــاص 
الشروط  أدنى  إلى  غيــر مؤهليــن ويفتقرون 
المعمول بها في هذا الصدد وذلك في ضرب 

صريح لقيم الشفافية والمصلحة العامة.
هذا باإلضافة إلى الخروقات واالختالالت التي شابت التدبير العام لشؤون الجماعة الترابية التي كان يترأسها محمد ادعمار والتي تمثلت في 

منح رخص النقل العاملة في المجال الترابي لمدينة تطوان بصورة اعتباطية.
التالعب بعدد من  أو  التدليس  أو التصرفات المخلة بالقوانين، فإن رئيس الجماعة المذكور قد يتابع بتهمة  وألجل جميع هذه المعطيات 

الحقائق، خالل فترة رئاسته للمجلس الحضري لتطوان.
وعليه، فقد أحيل ملف الخروقات هذا على النيابة العامة المختصة التي حركت بدورها المتابعة وأحالت الملف على القضاء.

مربـو �لد��جـن ي�شتغيثـون..
االرتفاعات  توالي  حول  األخبار  تواتر  مع 
حــذرت  الغذائيــة،  المــواد  ألسعار  القياسية 
الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من 

االرتفاع القياسي في األثمان.
أن  لها،  بــالغ  في  الجمعيــة،  وأوضحت 
المركبة  األعالف  ألسعــار  القياسي  “االرتفاع 
تضخم  إلى  أدى  المائة،  في   60 فاق  والذي 
متخطيا  النصـف،  من  بأكـثـر  اإلنتــاج  تكلفة 
بذلك حاجز 15 درهما للكيلوغرام الواحد في 

الضيعة”.
ووصفت الجمعية في بالغ تتوفر “جريدة 
طنجة” على نسخـــة منــه، الوضع بـ”األزمــة 
له  يسبــق  لم  القطاع  أن  مؤكـدة  الكارثية”، 
مع  تزامن  الذي  الوضـع،  نفس هذا  أن عاش 

تداعيات كوفيد 19.
وتحدثت الجمعية، عن “السكتة القلبية” 

التي باتت تهدد القطاع، موجهة دعوة إلى الحكومة للتدخل العاجل من أجل دعم المربي لكي يستمر في اإلنتاج وذلك بإعفاء األعالف المركبة 
وكل مدخالت إنتاج الدواجن من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.

ولتفادي “االنهيار الشامل للقطاع الذي يؤمن حوالي 60 في المائة من البروتينات الحيوانية، ومئات اآلالف من مناصب الشغل المباشرة وغير 
المباشرة”، دعت الجمعية ذاتها الحكومة، إلى التدخل العاجل من أجل دعم هذا القطاع.



11

4205 • �ل�شبـت  09 �أبريل  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

العشيري  نافع  محمد  الدكتور  االستاذ  ولد 
بمدينة طنجة سنة )1976م(، وبها نشأ وحين بلغ 
مدرسة  1981م  سنة  والده  أدخله  اإلدراك  سن 
من  سنوات  خمس  وبعد   ، السالم  عبد  موالي 
الدراسة االبتدائية التحق سنة 1986م بإعدادية 
موالي  بثانوية  الثانوي  الطور  وتابع  رشد،  ابن 
الباكالوريا  1990م نال شهادة  رشيد، وفي سنة 
محمد  الدكتور  والتحق  العصرية،  اآلداب  شعبة 
والعلوم  اآلداب  بكلية  ذلك  بعد  العشيري   نافع 
شعبة   في  طابا   ،1991 سنة  بتطوان  االنسانية 
من  مجموعمة  على  فيها  فـدرس  العربية،  اللغة 
األساتذة من بينهم: د. محــمد أنقــار، ود. محـمد 
مصطفـى  ود.  مشبال،  محمــــد  ود.  الحيــرش، 
الحداد، ود. عبد الكريم المرابط الطرماش، ود. 
عبد  ود.  غردي،  سعيد  ود.  بودراع،  عبدالرحمان 

الهادي امحرف، ود. جعفر بلحاج السلمي...
 وتأثر في هذه المرحلة الجامعية بمجموعة 
من األساتذة كان لهم الفضل في تكوينه العلمي 
العشيري:  نافع  محمد  الدكتور  يقول  والمعرفي، 
حيث  المهنية  حياتي  في  مهمة  مرحلة  »كانت 
البحث  مبادئ  المعرفة وتشربنا  غرفنا من معين 
تاثير  الحيرش  محمد  للدكتور  كان  وقد  العلمي، 
العلمية  وقدراته  القوية  شخصيته  بسبب  خاصة 

والتواصلية وغيرته على المعرفة والحقيقة«)1(.
والعلـــوم  اآلداب  بكلية  ذلك  بعــد  التحق 
بن  محمد  سيـدي  جامعــة  بفـــاس،  اإلنسانية 
عبداهلل، طالبا في سلك الدراسات العليا، فحصل 
الدراسات  دبلوم  على  الدراسة  من  سنتين  بعد 

العليا المعمقة في اللسانيات العربية سنة )2002م(، وكان موضوع بحثه هو:  )االزدواجية اللغوية: دراسة 
في المفهوم(.

العربية،  اللسانيات  الدكتوراه في  )2009م( شهادة  الكلية نفسها وبعد سبع سنوات نال سنة  وفي 
وحدة البحث في اللغة العربية وحدود المناهج اللسنية المعاصرة في موضوع: )المشهد اللغوي المغربي 

قراءة في ضوء مفهوم االزدواجيات المتراكبة(.
بالدار  المؤمنين  أم  خديخة  التأهيلية  بالثانوية  العمومي  التعليم  في  العربية  للغة  أستاذا  اشتغل 
البيضاء والثانوية التأهيلية دار السالم بنيابة الفحص أنجرة، أكاديمية طنجة تطوان حوالي عشر سنوات 

ثم التحق بالمدرسة العليا لألساتذة بمرتيل أستاذا للتعليم العالي في مادة اللسانيات.
سنة  منذ  فعمل  الصحافة  مهنة  العشيري  نافع  محمد  األستاذ  عشق  التدريس  مهنة  جانب  وإلى 
)2006م( بجريدة العالم اإلنساني، بالموقع اإللكتروني » وطن بريس اإلخباري«. وهو عضو هيئة تحرير 
عيون  لمجلة  العلمية  اللجنة  وعضو  المغرب،  لعلماء  المحمدية  الرابطة  تصدرها  التي  الصفوة«  مجلة« 

السرد التي  يصدرها فريق البحث فب اللغات والتواصل التابع للمدرسة العليا لالساتذة بمرتيل.
اللغة العربية باستماتة، وحب شديد، وسعى  إلى إعادة بناء النظرية  دافع الدكتور محمد نافع عن 
األوساط  في  والمتنوع  الغني  التعليمي  المسار  له  أتاح  وقد  حديثة،  علمية  أسس  على  العربية  اللغوية 
تقدما في مقاربة  األكثر  العلمية  المناهج  - توظيف  العشرين  القرن  - منذ تسعينيات  الغربية  الجامعية 
الدراسات  أصول  تقعيد  في  والمساهمة  خصوصا،  المغرب  وفي  العربي،  العالم  في  اللغوية  المسألة 

اللسانية التي تتناول اللغة العربية في إطار مقارن.
وقد تجاوز دائرة البحث اللساني التقني ليتناول مسألة اللغة العربية في سياقها الحضاري والسياسي 
عنده  فاللغة  العولمة،  زمن  في  للعرب  الحضاري  والدور  العربية  اللغة  بين وضع  بقوة  ربط  العام، حيث 
المبادالت االقتصادية  أداة تواصلية وبطاقة هوية، بل هي عامل تموقع حاسم في شبكة  ليست مجرد 
المرجعي  للتنافس  أداة  أيضا  هي  بل  فحسب،  وسيادة  هوية  ليست  عنده  واللغة  العالم.  عبر  والثقافية 

واإلعالمي  االقتصــادي  والتموقــع  والثقافي  الفكري 
والرقمي، عالوة على التموقع السياسي.

باللغة  النهوض  أن   - ما تقدم  بناء على   - ويرى 
نخبــة  شأن  وال  العلمـي  البحث  مهمة  ليس  العربية 
جامعية فقط، بل يتطلب قرارا حازما، يعيد للغة العربية 
واالقتصادية.  واإلدارية  العامـة  الحيـاة  في  وظائفها 
وتبنى  اللغــوي،  العمومـي  النقــاش  في  شـارك  كما 
الفصحى  عن  االستعاضة  دعاوى  ضد  شديدة  لهجـة 
والتمكيـن للعاميــة في المغــرب، ودعا إلى توظيفها 
المغربية، وإرجاع  التعليمية  السياسة  واستعمالها في 

القيمة لها في التدريس.
لذلك نجد أن جميع ما قام به في مساره العلمي، 
تأليفية، وورشات علمية،  لقاءات علمية، ومقاالت  من 
يندرج في دفاعه عن اللغة العربية، وسياسة التعريب 

في المغرب. 
فنجد الدكتور محمد نافع العشيري يتولى مجموعة 
الوطني  المكتب  في  سابق  : عضو  فهو  المهام،  من 
للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ونائب رئيس 
الجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية ، ونائب رئيس 
المغربية  العصبة  رئيس  ونائب  المنارة،  جمعية  فرع 
الفحص  بعمالة  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  اجل  من 
أنجرة، ومستشار بجمعية ميثاق طنجة الثقافي. وعضو 
التي ينظمها  القراءة«  لجان تحكيم : مسابقة »متعة 
الجهويـة  األكاديمية  مع  بشراكة  الفـرنسـي  المعهد 
للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان، والمسؤول عن 
القانون  إطار  في  العربية  اللغة  وضع  مقترح  صياغة 

التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافات.
وقد قام بتأطير ورشات علمية وتربوية عدة في : 
التعمق في النحو العربي لفائدة مدرسي التعليم الخصوصي بطنجة، تأطير دورات تكوينية لفائدة مدرسي 
العربية لغير الناطقين بها في المغرب دورات تكوينية لفائدة  أساتذة  التعليم  الخصوصي  في موضوع 

التواصل الصفي )نماذج لهذه الورشات(. 
وحرر يراع الدكتور محمد نافع العشيري مجموعة من المقاالت باللغة العربية في مختلف المواضيع 
منها: »اللغة واللهجة دراسة سوسيولسانية« ، »قراءة في كتاب: فصل في اللسانيات التاريخية األصول 
العربية الفصيحة  للهجات قبائل جبالة بالشمال المغربي«، » دور اللغة العربية في ترسيخ الهوية الوطنية 
المنشورة بمجلة  العالم« في حلقتين  األول  العربي  اللغوية: كيف تصور  النسبية  العربية«، »في  للدول 
العربي الكويتية. »مفهوم اللغة ومفهوم الهوية ومظاهر التفاعل« بمجلة عالم الفكر، االزدواجية اللغوية  
الوطنية«،  الوحدة  رمز  العربية  »اللغة  اإلماراتية،  الرافد  بمجلة  السلبية  وانعكاساتها  العربي  العالم  في 
محمد  شعر  في  القومي  »البعد   : المساء،  بجريدة  والوطن«  الدين  ضد  مؤامرة  اللهجات  إلى  »الدعوة 

الحلوي« بمجلة مواسم  وغيرها من المقاالت.
وله مجموعة من المؤلفات: منها كتاب:

•  » مفاهيم وقضايا سوسيولسانية«، 
•  » اللغة والهوية أشكال التداخل ومظاهر التفاعل«،

•  » تعلموا العربية: تدريس العربية لغير الناطقين بها«.
•  » السوق اللغوية المغربية وصراعات الراسمال الالمادي«. 

•  » األنجري«  )رواية(.
ــــــــــــ

1(  معلومات شخصية أمدني بها مشكورًا.

�لدكتور محمد نافع �لع�شريي
• إعداد : عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الباحث اللغـوي
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�إعالنات قانونية ��إد�رية - �إعالنات قانونية ��إد�رية - �إعالنات قانونية ��إد�رية - �إعالنات قانونية ��إد�رية
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري

 عن طريق البيع
ملف عدد :2022/21

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

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

مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
كمال معطاكة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

 وزارة الداخلية
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة بني مكادة
مصلحة الرخص التجارية

إعـــــــالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة عن 
ابتداء  يوما   15 مدته  والمضار  المنافع  بحث  إجراء 

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
بــه  تقـــدم  الذي  للطلــب  تبــعـا  وذلــك   -
السيـد محمد الموجود للحصول على رخصة : إصالح 
العجـالت بالمحل الكائن بتجزئة الورود قطعة رقم 

225 ـ طنجة.
بمصلحـــة  المفتـــوح  البحـث  سجـل  ويوجد 
التجاريــة بمقاطعـة بني مكــادة، حيث  الرخــص  
للعمــوم تسجيل مالحظاتهم وذلك خــالل  يمكن 

أوقات العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محضر الجمع العام فوق العادي 
لمساهمي الشركة المساهمة المدعوة: 

الشركة العقارية اسمارة ش.م، 
المنعقد استثنائيا بتاريخ 2021/11/24

العام ألفين و واحد و عشرون )2021(
عشر  الحادية  الساعة  على  نونبر   24 بتاريخ 

والنصف صباحا.
انعقد الجمع العام لمساهمي الشركة المدعوة 
مساهمة  شركـة  ش.م،  اسمارة  العقاريـة  الشركة 
االجتماعي  مقرها  درهم،   920.000,00 رأسمالها 
شارع محمد الخامس رقم 74 العرائش، و ذلك في 
إسماعيل  الخبير  األستاذ  بمكتب  االجتماعي  المقر 
الكرطي الكائن بشارع محمد بن عبد اهلل رقم 122 
العادي  فوق  العام  الجمع  لحضور  طنجة،   13 شقة 
المنعقد بصفة استثنائية، بناء على الدعوة الموجهة 

مراسلة لكل من المجلس اإلداري للشركة.
قبل  من  الحضور  ورقــة  توقيــع  تــم  قــد  و 
المساهمين الحاضرين قبل الدخول لقاعة الجلسة.

تكون  الذي  مكتبها  بتشكيل  الجمعية  قامت 
من كل من :

مجلس اإلدارة: الناصر يوسف و الناصر أمينة
الرئيس و المدير العام : رشيد الناصر

الكتابة : أمينة الناصر
*وقد حضر المساهمين اآلتية أسماءهم:

يوسف الناصر بنسبة مساهمة 14,43
أمينة الناصر بنسبة مساهمة 7,45

 6,67 مساهمة  بنسبة  الناصر  الحميد  عبد 
)بوكالة مفوضة للسيد عبد المالك بورباع(

فاطمة الناصر بنسبة مساهمة 7,45 )بوكالة 
مفوضة للسيد عبد المالك بورباع(

رقية السعيد بنسبة مساهمة 29,67 )بوكالة 
مفوضة للسيد عبد المالك بورباع(

رشيد الناصر بنسبة مساهمة 9,66
احمد الناصر بنسبة مساهمة 14,45

مليكة الناصر بنسبة مساهمة 12,22
و  التوقيع  و  الحضور  ورقة  استعراض  بعد  و 
المكتب،  أعضاء  قبل  من  صحتها  على  المصادقة 
تبين أن مساهمي الشركة حاضرون باستثناء السيد 
باالستدعاء  توصله  رغم  تخلف  الذي  الناصر  احمد 

كما أن الدعوى لالجتماع تمت عبر إشهار صحفي.
على  التصويت  تم  التباحث  و  التشاور  بعد  و 

القرارات التالية:
القرار األول :

* إقالة احمد الناصر من منصبه.

* تعيين الرئيس و المدير العام السيد رشيد 
الناصر.

* تعيين الكتابة السيدة أمينة الناصر.
و اللذان وافقا على المهام المسندة إليهما.

القرار الثاني:
قررت الجمعية العامة مواصلة نشاط الشركة 
تسوية  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات  كافة  عمل  و 

وضعية رؤوس األموال.
و قد تمت الموافقة على هذا القرار باإلجماع.

القرار الثالث: قررت الجمعية العامة إعطاء كافة 
الصالحيات لحامل نسخة من هذا المحضر و ذلك 
للقيام بكافة إجراءات اإليداع و اإلشهار التي ينص 
عليها القانون، و قد تمت الموافقة على هذا القرار 

باإلجماع.
النقاش حول نقاط جدول األعمال،  بعد نفاذ 
بعد  النصف  و  الواحدة  الساعة  الجلسة على  رفعت 

الزوال.
قبل  الجلسة هذا من  إعداد محضر  تم  قد  و 
كاتب الجلسة، و بعــد تالوته على الجمعية العامة 
التي وافقت عليــه، تــم توقيعــه من قبل أعضــاء 

المكتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار 2022/6703/1327
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 

من. ق. م. م
لدى  الضبـــط  كتابــة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
تحت  بتاريخ:2021/12/29  حكمها  أصدرت 
 2021/1302/684 عدد:  الملف  في   997 عدد 
والملف   2021/1302/716 الملف  إليه  مضموم 

 .2021/1302/722
بين: السيدة ماريا كروز مايسطري الفونسو، 
عنوانها شــارع باستــــور رقــم 35 الطابق الثاني 
الملـــف  في  مستأنفـة  بصفتها  طنجة.   7 رقم 

.2021/1302/684
مايسطـري  خوليان  ماريانــو  خـــوان  السيد 
طنجة.   35 رقم  باستور  شارع  عنوانه  الفونسو، 

بصفته مستأنفا في الملف 2021/1302/716.
السيد بورخا جونا سدى موركا فيرونانديس، 
 5 رقم  الشقة   35 رقم  باستور  شارع  عنوانه 
الملف  في  مستأنفا  بصفته  طنجة.   7 الطابق 

.2021/1302/722
وهم  الحجوي  الحسن  المرحوم  ورثة  وبين: 
ذ/  عنهم  ينوب  معه  ومن  الحجوي  محمد  السادة 
بهيئة طنجة، بصفتهم  المحامي  الريسوني  رشيد 

مستأنف عليهم. 
- اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا:

1302/716/ورقم  رقم  الملفين  ضم  بعد   -
1302/722في الملف 2021/1302/684

- في الشكل: بعدم قبول االستئناف في الملف 
رقم 2021/1302/684 وتحميل المستانفة صائره 

وقبول االستئناف في باقي الملفين المضمومين. 
المستنأنف  الحكم  بتنفيذ  الموضوع:  في   -

وتحميل المستنأنف الصائر.
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
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 2019/8515/359

لفائدة: السيد رشيد عياد، ينوب عنه ذ/محمد 
بلفقيه المحامي بهيئة تطوان.

ضد: السيدة أمينة الفاسي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/23 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الواحدة  الساعة 
بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
العلني للعقار المدعو )الفاسي(، ذي الرسم العقاري 
رقادة  المدعو  بالمحل  والكائن   36/27410 عدد 

العرائش.
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 6 هكتار 
و 25 آر و 50 سنتيار، بنيت فوقها بناية غير مكتملة 

البناء تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين. 
مبلــــغ  في  االفتتاحـــي  الثمـــن  حـــــدد 

4.500.000.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل  تاريخ نشر هذا 
أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا 
يفوق  العرض  يكون  أن  على  المزاد  به  رسا  عما 

والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  السدس  بمقدار 
)الفصل 479 من ق م م(.

ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 % ، ومصاريف 
من  وللمزيد  مضمون.  شيك  بواسطة  التنفيذ 
لالطالع  التنفيذ  بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح 

على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 26/2016/219

طالب التنفيذ : االتحاد المغربي لألبناك ش م
منفذ عليه: شركة هورميكون ديل نورطي

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: االتحاد المغربي لألبناك ش م.

ضد: شركة هورميكون ديل نورطي، مقرها 
االجتماعي بطريق تطوان، مدشر غدير الدفلة، 

طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/05 بتاريـــخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعــد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
المملوك  العقاري عدد 61/4434  الرسم  )أمل( ذي 
الكائن  أعاله،  المذكــورة  عليها  المنفذ  للشركة 
الدفلة،  غدير  مـدشــر  ملوســة،  القروية  بالجماعة 
طنجة، والعقار عبارة عن قطعة أرضية محاطة بسور 
الطــوب  لصناعـة  معمال  يستعمل  بناء  عليها  بني 

األسمنتي، مساحته 5097 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
ملف تبليغ رقم: 2022/8401/158

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات 
محلي

طالب التبليغ: شركة سطاربكس كوربوريشن
عنه: ذ/ جمال الحسناوي، محام بهيئة الدار البيضاء

المبلغ إليه: السيد العماري الحسن
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 

لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا 

بقيم في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم ببطالن تسجيل عالمة 
BARISTA COFEE المسجلة من طرف المدعي 
لدى   155702 عدد  تحت  العماري  الحسن  عليه 
والتجارية  الصناعية  للملكية  المغربي  المكتب 
والتشطيب عليها وأمر السيد مدير المكتب المذكور 
بتسجيل هذا الحكم بالتشطيب في السجل الوطني 
عن  بالتوقف  عليه  المدعى  على  والحكم  للعالمات 
طائلة  تحت  المذكورة  التجارية  العالمة  استعمال 
يوم  كل  عن  درهم   1000 قدرها  تهديدية  غرامة 
تأخير ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الحكم وبنشر هذا 
الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما 

باللغة العربية واألخرى بالفرنسية. 
المدعى  نفقة  وعلى  المدعية  اختيار  من 
الصائر  وتحميله  نهائيا  الحكم  صيرورة  بعد  عليه 
وبرفض ما زاد عن ذلك، بلغ القيم القضائي بتاريخ 

 .2022/04/08
قسم التبليغ
نموذج رقم 50067

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

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

منفذ عليه : السيدة الشركي كراسي عشوشة 
ومن معها 

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

الساعة 10:30.
لفائدة: السيدة أسريج الباي كنزة ومن معها، 
العربي  محمد  ذ/  بمكتب  المخابرة  محل  الجاعلين 

بنرحمون طنجة.
ضد : السيدة الشركي كراسي عشوشة ومن 

معها 
بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 

 G/9503 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم عبارة عن بناية تشتمل على سفلي 
وثالثة طوابق، الكائن بالعقار المسمى دار اكزناي، 
حي دار البارود، زنقة السانية طنجة، مساحته 14 متر 
مربع )سنتيار(، الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصلين تجاريين

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

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

العلني وألكبر وآخر مزايد:
امفضل  لورثة  المملوك  التجاري  األصل   -1
المادية  عناصره  بجميع  المرابط،  التمسماني 
والمعنوية، الحامل للسجل التجاري رقم 3260، وهو 
عبارة عن كراج للسيارات و ميكانيك السيارات وقطع 
الغيار المستعملة، الواقع بشارع فكتور هيكو، طنجة. 
وهو  طنجة  األمم  بساحة  الواقع  والثاني   -2

عبارة عن مقهى.
درهم   450.785.00: قدره  افتتاحي  بثمن 

لألول ومبلغ 2.031.124.00 درهم للثاني.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
يوجد  حيث  الضبط،  بكتابة  يتصل  أن  الموضوع 
دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن 

ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة %3 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيد المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري

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

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

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

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

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

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

دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن 
ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة %3 . 

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي

منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيد المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2017/6201/2985
طالب التنفيذ: السيد الفجيلي رحمة

منفذ عليه: السيدة الفجيلي أمينة ومن معها
إعالن عن بيع عقار  

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 - بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
البيوعات العقارية بتاريخ 2022/05/17 على الساعة 

.10:30
الساكنة  رحمة،  الفجيلي  السيدة:  لفائدة 
محل  الجاعلة  طنجة   190 رقم  النصر  بتجزئة 
المخابرة معه بمكتب األستاذ يوسف غروز المحامي 

بهيئة طنجة.
ضد : السيدة الفجيلي أمينة ومن معه

باسم  والمعروف  محفظ  الغير  للعقار  وذلك 
عبارة عن دار سكنية تتكون من سفلي وطابق أول 
وطابق ثاني عبارة عن سكن مقلص، الكائن بفال 
فلوري زنقة 76 رقم 16 السواني طنجة مساحته 50 

متر مربع )سنتيار(.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 

من مبلغ 700.000.00 درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2018/6201/2759
طالب التنفيذ: السيد البويحياوي عبد العزيز

منفذ عليه: السيدة البويحياوي فاطمة ومن معها
إعالن عن بيع عقار  

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ 2022/05/17 

على الساعة 10:30.
لفائدة السيد: البويحياوي عبد العزيز، الساكن 
بطنجة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذة 

رشيدة أهروش المحامية بهيئة طنجة.
ضد : السيدة البويحياوي فاطمة ومن معها.

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 06/61072 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
مستقلة  سكنية  دار  عن  عبارة  باسم  والمعروف 
وبياض متصل بها المسمى مرزاقة طنجة، الكائن 
بحي السانية ضواحي طنجة البالية طنجة، مساحته 

506 متر مربع )سنتيار(.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 

من مبلغ 1.100.000.00 درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

االبتدائية بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

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

االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية
يف
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      طنجـــة

بداية، كيف ترى إقامة المونديال في قطر؟
بلد عربي وإسالمي، وأعتقد  العالم في  األولى لكأس  النسخة  هذه 
أراضيها،  على  المونديال  مشاهدة  تستحق  األوسط  الشرق  شعوب  أن 
بعد أن استحوذت الدول األوروبية والالتينية على البطولة. لهــذا من 
الدوحـة  في  أعيــش  وكوني  عربية،  أرض  في  البطولة  تقام  أن  الجيد 
الرياضات،  بجميع  البطوالت  مختلــف  تنظيم  في  قطـر  قدرات  شاهدت 

وهي قادرة على تنظيم نسخة مميزة.
وكيف وجدت مستوى المنتخب القطري خالل مشاركته في التصفيات 

األوروبية؟
يلعبون  امتالك العبين  قوته في  منتخبا جيدا، وتكمن  تمتلك  قطر 
به  يقوم  الذي  الكبير  العمل  يؤكد  وهذا  سنوات،  منذ  بعضهم  مع 
بإمكانهم  أنه  وأعتقد  المدرب.  وكذلك  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد 
بجماهيرهم،  وسيتسلحون  العالم،  كأس  في  رائعة  مستويات  تقديم 
 2019 آسيا  كأس  في  كبيرة  منتخبات  على  تفوق  عندما  جيدا  وأتذكر 

بلقبها. توج  التي 
البطولة ستقام ألول مرة في منتصف الموسم، ما رأيك في ذلك؟

أنها  بما  وأعتقد ستكون نسخة مميزة  األمر،  أعلم كيف سيكون  ال 
ستقام ألول مرة في الشتاء ببداية الموسم، لكن ما يميز كأس العالم 
البطولة،  أنه عندما ينطلق ال أحد يفكر في توقيت  عن بطوالت كثيرة 
المقبلة ستشهد  النسخة  أن  المجــد. هل تعتقـد  بل في كيفية تحقيق 
يتكرر  السؤال  هذا  المنتخبات؟  بعض  مستوى  بتطور  قياسا  مفاجآت 
لي  وبالنسبة  المفاجآت،  ينتظر  الجميــع  ألن  العالم،  كأس  قبل  دائما 
بما  تعترف  القدم  كرة  جيدة.  نتائج  سيحقـق  جاهزية  األكثـر  الفريـق 

ترتبط  دائما  لكن  الحظ،  بعض  هناك  صحيح  الملعب،  في  تقدمه 
الملعب. أرضية  الفريق على  يقدمها  التي  بالجهود 

بعيدا عن المونديال.. كيف تقيم مستوى فريقك السابق ريال مدريد 
مع أنشيلوتي؟

التقييم يكون في نهاية الموسم، لكن هناك تحوال في آداء الفريق 
الدوري  يتصدر  الريال  الماضي.  الموسم  العبـي  بنفـس  الموسم،  هذا 
دوري  نهائي  لربــع  وتأهل  اللقــب،  نيــل  من  واقترب  نقاط   9 بفارق 
األبطال على حساب باريس سان جيرمان. وبصرف النظر عن الهزيمة 
يقدم  مدريد  فريال  برشلونة،  أمام  الكالسيكو  في  الفريق  تلقاها  التي 

جيدا.  موسما 
وبالنسبة لمواجهة تشيلسي في دوري األبطال، من ترى األقرب للتواجد 

في المربع الذهبي؟
أعتقد الحظوظ متساوية، تشيلسي يلعب بطريقـة جيـدة وتمكــن 
فريق  وهو  التشامبيونزليج،  لقب  على  الحصول  مـن  الماضي  الموسم 
يعرف جيدا ذلك،  وأنشيلوتي  لن تكون سهلة،  والمهمة  قوي ومنظم، 

الفريقين. ختاما.. بين  رائعة  المباراة  لهذا ستكون 
كيف ترى اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة مبابي وإمكانية ضم 

هاالند؟ 
رونالدو  دائما عن كريستيانو  كان  الحديث  األخيرة  السنوات  خالل 
كرة  مستقبل  فهما  وهاالند،  مبابي  من  كل  إليهما  وانضم  وميسي، 
مع  رائعة  مستويات  يقدم  الذي  صالح  محمد  يتواجد  كما  القدم. 
محرز  رياض  أيضا  هناك  عربي  العب  عن  تحدثت  أني  وبما  ليفربول، 
الذي ظهر بمستويات جيدة مع مانشستر سيتي. وأنا متأكد أن مبابي 

المقبل. الموسم  مدريديا  سيكون 

فضسول سسليـم

محمد السعيدي
saidi03@yahoo.fr

-

الملكية  الجامعة  يبدو أن فوزي لقجع، رئيس 
القدم، قــد استفـــاق من غفلتــه،  المغربية لكرة 
ارتكبها  أخطاء جسيمة  اليوم بصدد تصحيح  وهو 
زياش  حكيم  الدوليان،  الالعبان  أزمة  تسوية  في 
الذكر،  سيء  الوطني،  الناخب  مع  مزراوي  ونصير 
الوطني  المنتخب  مع  وليس  هاليلوفيتش،  وحيد 

بدون شك.
لقجع قبل مباراة ذهاب المنتخب الوطني في 
الدور األخير والفاصل المؤهل إلى كأس العالم في 
في  سقط  الديمقراطية  الكونغو  ضد   2022 قطر 
إلى  ومزراوي  زياش  استعادة  وحاول  المدرب  فخ 
بطريقة  المواجهة  هذه  خالل  المنتخب  أحضان 
وجه  حيث  )بليدة(،  عنها،  يقال  أن  يمكن  ما  أقل 
دعوة عادية عبر المدرب، لالعبين من أجل الحضور 
المباراة،  هذه  بوابة  من  المنتخب  أحضان  إلى 
معتقدا أن األمر بكل هذه البساطة، وأن الالعبان 
لتلبية  السهولة  هذه  بكل  حقيبتهما  سيحمالن 
الدعوة. لألسف هنا لقجع لم يقرأها جيدا ونسي أن 
إن  لإلهانة  تعرض  زياش  حكيم  وخاصة  الالعبان 
لم نقل مس في )شرفه( بسبب تصريحات مسيئة 
الصلح  كان  لهذا  وحيد..  المدرب  من  ومغرضة 
التحلي  لقجع  من  تتطلب  الخالف  صفحة  وطي 
بالتواضع وإرجاع لالعبان كرامتهما، من خالل عقد 
جميع  من  األمور  ومناقشة  معهما  مصالحة  لقاء 
جوانبها واعتراف كل طرف بخطئه، وبهذه الطريقة 
كان يمكن معالجة المشكل وإذابة الخالف بشكل 
الخالف.  فتيل  إشعال  في  نزيد  أن  دون  سليم، 
كانت  الخصوص  وجه  على  زياش  فعل  ردود  ألن 

منتظرة ومنطقية. 
إلى  عاد  الجامعة  رئيس  أن  يبدو  عموما، 
من  تصرف  وهذا  بالخطأ.  واعترف  الصواب  جادة 
سعيدا  خبرا  أخيرا  زف  حيث  طبعا.  الرجال  شيم 
صفحة  مع  أجراه  حوار  في  المغربية،  للجماهير 
االجتماعي  التواصل  موقع  على   ”Soccer212“
تسهيل  على  سهره  إلى  فباإلضافة  “تويتر”. 
إلى  السفر  في  الراغبة  المغربية  الجماهير  تنقل 
المغربي  الوطني  المنتخب  لمساندة  قطر  دولة 
مع  بتنسيق  المقبلة،  العالم  كأس  نهائيات  خالل 
القطرية  والجهات  المغربية  الملكية  الخطوط 
للجماهير  الرحالت  من  مجموعة  لتوفير  المعنية، 
المغربية وفق رغبتهم، تطرق لقجع لقضية نصير 
طاله سوء  الملف  أن  وأكد  زياش،  وحكيم  مزراوي 
إصالحها  إلى  سيسعى  عديدة،  وأخطاء  كبير  فهم 
إلى أحضان  القريب لكي يصلح األمور ويعودا  في 
المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن الالعبان هما 
أبناء المنتخب الوطني المغربي. وهذا ما كنا نتمنى 

أن يحدث من قبل. 

لقجع يتد�رك 
�أخطاءه يف ملف 
زيـا�س �مـزر��ي

ميشيل سالجادوطنجاوا المهجر

مبابي   � �ملونديال  من  ناجحة  ن�شخة  �شتنظم  “قطر 
�شيكون مدريديا �ملو�شم �ملقبل”

أكد ميشيل سالجادو، أحد 
نجوم جيل الجالكتيكوس في 

ريال مدريد، أن شعوب الشرق 
األوسط تستحق أن تشاهد 
كأس العالم على أراضيها. 

وتحتضن قطر المونديال ألول 
مرة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، خالل الفترة 
بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 
2022. وتحدث سالجادو، في 

حوار مع موقع »كووورة«، عن 
استضافة قطر لكأس العالم، 

ومشوار ريال مدريد هذا 
الموسم، وغيرها من األمور.. 

وإلى نص الحوار: 
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أخبار ريال م

تشافي يعثر على بديل ألبا

يوم  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  كشفت 
تشافي،  عليه  استقر  الذي  الالعب  الثالثاء عن 
مدرب فريق برشلونة لتعزيز مركز الظهير األيسر 
ألبا  جوردي  على  تشافي  ويعتمد  بلوجرانا.  في 
بشكل أساسي، دون وجود بديل له، في ظل إصابة 
أليخاندرو بالدي. وبحسب الصحيفة اإلسبانية فإن 
األقرب  فيجو هو  سيلتا  أيسر  جاالن ظهير  خافي 
الموسم  اليسرى في برشلونة في  الجهة  لتعزيز 
حتى  سيلتا  مع  بعقد  جاالن  ويرتبط  المقبل. 
في  هويسكا  من  انضم  أنه  2026، علما  صيف 
ومن  يورو.  ماليين   4 الماضي مقابل  الصيف 
ضمن المرشحين لتعزيز مركز الظهير األيسر في 
وأنجلينو  )بنفيكا(  جريمالدو  برشلونة: أليخاندرو 
)اليبزيج(، دون استبعاد ريجيلون )توتنهام(. وأشار 
التقرير إلى أن قيمة الظهير األيسر الذي سيأتي 
إلى برشلونة في الصيف المقبل تعتمد في المقام 
األول على قيمة المهاجم الذي يستهدف الفريق 
مع  حال التعاقد  الصحيفة »في  وأوضحت  جلبه. 
مهاجم بقيمة مالية كبيرة سيتم استغالل المبلغ 
المتبقي من الميزانية في ضم ظهير أيسر بقيمة 
مالية ضئيلة«. وتابعت »أما في حال التعاقد مع 
مهاجم بمقابل مالي ضئيل، سيلجأ برشلونة لخيار 

ضم خوسيه لويس جايا ظهير فالنسيا«.

وكيل أراوخو يزف خبرا سارا لبرشلونة

المدافع  وكيل  بيرشمان،  فالفيو  أكد 
األوروجوياني رونالد أراوخو، العب برشلونة، اقتراب 
الكتالوني.  النادي  مع  عقده  تجديد  من  موكله 
طوال  أراوخو  مع  مفاوضات  في  برشلونة  ودخل 
األشهر الماضية، لتجديد عقده الذي ينتهي في 
في تصريحات  أراوخو،  وكيل  وقال   .2023 صيف 
)خبير  رومانو  لفابريزيو  الرسمي  الحساب  أبرزها 
على  االتفاق  »فيسبوك«:  على  االنتقاالت(  سوق 
طيبة  مشاعر  لدينا  بالفعل،  قريب  العقد  تمديد 
للغاية«. وأضاف: »لم نتفق على التفاصيل النهائية 
وختم:  أيام«.  خالل  يتم  قد  ذلك  ولكن  فقط، 
»أراوخو يريد البقاء في برشلونة، ونحن نعمل على 
ذلك«. وذكرت تقارير أن وكيل أراوخو، اجتمع مع 
ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة مؤخرا، 
لمناقشة تفاصيل العقد الجديد. جدير بالذكر، أن 
أراوخو تلقى عدة عروض من البريميرليج، أبرزها 
إلى  باإلضافة  يونايتد،  من تشيلسي ومانشستر 

عرض من باريس سان جيرمان.

برشلونة  عرض  تفاصيل  عن  الكشف 
لليفاندوفسكي

عرض  تفاصيل  عن  إسباني،  تقرير  كشف 
برشلونة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
االنتقاالت  سوق  خالل  لضمه  ميونخ،  بايرن 
الصيفية المقبلة. ويهتم برشلونة بالحصول على 
التعاقد  في ظل صعوبة  ليفاندوفسكي،  خدمات 
إيرلينج هاالند، مهاجم دورتموند،  النرويجي  مع 
لتردي الوضع االقتصادي للنادي. وبحسب برنامج 
»الشرينجويتو« اإلسباني الشهير، فإن برشلونة 
عرض على ليفاندوفسكي راتب بقيمة 8 ماليين 
يورو صافية سنويًا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم. وأشار 
إلى أن ليفاندوفسكي الذي يحصل مع بايرن على 
12 مليون يورو، أعجبه عرض برشلونة، لكن هناك 
عقده.  لتجديد  ميونخ  بايرن  إدارة  من  تحركات 
بنهاية  بايرن،  مع  ليفاندوفسكي  تعاقد  وينتهي 
التفاق  التوصل  يتم  لم  ولكن  المقبل،  الموسم 
بشأن التجديد حتى اآلن، مما خلق احتمالية رحيله 

في الصيف المقبل.

باألبطال  رونالدو  إنجاز  يعادل  بنزيما 
وواقعة طريفة كادت تبعده ضد تشيلسي

قاد بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق 
االنتصار بنتيجة )1-3( على تشيلسي اإلنجليزي، 
بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل 
البلوز »ستامفورد بريدج«. حيث سجل »هاتريك«، 
وضع بها الميرنجي قدما في الدور نصف النهائي. 
األبطال  لبنزيما في دوري  الثانية  الثالثية  وهذه 
باريس سان  ثالثيتـــه ضد  بعــد  الموسم،  هذا 
وبحسب  النهائي.  ثمن  الدور  بإيـــاب  جيرمان 
عادل  بنزيما  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة 
إنجاز زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الذي سجل ثالثية مرتين عام 2017 ضد بايرن 
ميونخ وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا. ورفع 
بنزيما عدد أهدافه هذا الموسم إلى 42 هدفا، 37 
بقميص ريال مدريد و5 أهداف مع منتخب بالده 
له  أن وصل  لم يسبق  تاريخي  رقم  وهو  فرنسا، 
من قبل خالل مسيرته. وفي خبر آخر، كشف كارلو 
أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن واقعة هددت 
كريم بنزيما بالغياب، عن مواجهة تشيلسي. وقال 
 Amazon لشبكة تصريحاته  خالل  أنشيلوتي 
بطاقته  بنزيما  يجد  لم  المباراة،  Prime »قبل 
الخاصة للدخول إلى الملعب«. وأضاف »قلت له، 
كن سريعا أو لن يمكنك اللعب اليوم، ثم لحسن 
الحظ وجد كريم البطاقة«. وبسؤاله كيف يصف 
بنزيما، أجاب قائاًل »ليس لدي كلمات )يضحك(، 
أود أن أقول كريم الكبير«. ومن المقرر أن يُقام 
الجاري، في سانتياجو  أبريل   12 يوم  اإلياب  لقاء 

برنابيو معقل ريال مدريد.

اهتمام ميالن وآرسنال بأسينسيو 

أكد وكالء أسينسيو، نجم ريال مدريد الذي 
في  الريال  النادي  مع  أسينسيو  تعاقد  ينتهي 
بالتعاقد  وآرسنال  ميالن  اهتمام   ،2023 صيف 
وارتبط  المقبل.  الصيفي  الميركاتو  في  معه 
اسمه باالنتقال إلى العديد من الفرق مثل ميالن 
وقال وكالءه في  وآرسنال.  وليفربول  ويوفنتوس 
ميدياست »فخورون  لشبكة سبورت  تصريحات 
باهتمام ميالن، هو خيار لمستقبل ماركو«. وتابع 
أحدهما  إنجلترا،  فريقين في  »هناك عروض من 
خيار«.  كل  لتقييم  استعداد  على  نحن  آرسنال، 
وفتح أسينسيو، الباب أمام أنباء انتقاله إلى الدوري 
اإليطالي مؤخرا، بعدما أمضى عدة أيام في إيطاليا 
خالل فترة التوقف الدولي. وزعمت تقارير أن الريال 
عرض على أسينسيو، تجديد عقده والحصول على 
راتب يبلغ 5 ماليين يورو سنويًا، لكنه رفض ولم 

يحسم مستقبله بعد.

تشواميني يغازل ريال مدريد

وســط  العــب  تشواميني،  الفرنسي  غازل 
موناكو، ريال مدريد، عقب نهاية مباراة الميرنجي 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  في  وتشيلسي 
أوروبا. وزعمت العديد من التقارير أن تشواميني 
يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد وباريس سان 
االنتقال  يفضل  الفرنسي  الالعب  لكن  جيرمان، 
حسابه  على  ونشر تشواميني،  الميرنجي.  إلى 
األخيرة  للحظات  صورة  »إنستجرام«،  بشبكة 
تفوق  تظهر  وتشيلسي  مدريد  ريال  مباراة  من 
الميرنجي بنتيجة 1-3، وأشار إلى حساب مواطنه 
كريم بنزيما، مهاجم الفريق الذي سجّل هاتريك. 
تتوقف على  أن صفقة تشواميني  تقارير  وذكرت 
مدى استعداد ريال مدريد لدفع من 60 إلى 70 
مليون يورو لموناكو، أو دخول أحد الالعبين في 

الصفقة مثل ماريانو دياز أو لوكا يوفيتش. 

التابعة  الغزالي  اإلمام  التأهيلية  الثانوية  فريق  أحرز 
للمديرية اإلقليمية طنجة أصيلة، ممثلة لألكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة المركز الثالث 
في البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد لإلناث، فئة مواليد 
الفترة  ورزازات خالل  احتضنتها مدينة  التي   ،2008  –  2007
الممتدة من 25 إلى 27 مارس الماضي، تحت شعار«الرياضة 
المدرسية في خدمة التلميذات والتالميذ«. وآل المركز األول في 
هذه الفئة لفريق الثانوية اإلعدادية ملتقى الويدان، بمديرية 
تاوريرت، ممثلة لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
المروة  اإلعدادية  الثانوية  لفريق  الثاني  المركز  وعاد  الشرق. 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية  ممثلة  المحمدية،  بمديرية 
فئة  منافسات  وفي  البيضاء – سطات.  الدار  لجهة  والتكوين 
مواليد 2004 – 2005 – 2006، توج فريق الثانوية التأهيلية 
الجهوية  لألكاديمية  ممثلة  العرائش،  بمديرية  المحمدية 

بالمركز  الحسيمة  للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان- 
األول، متبوعا بفريق الثانوية التأهيلية األمير موالي عبد اهلل 
تافياللت  درعة  جهة  ألكاديمية  ممثلة  الرشيدية  بمديرية 
زياد،  بن  طارق  التأهيلية  الثانوية  فريق  ثم  الثاني،  بالمركز 
بمديرية بني مالل، ممثلة ألكاديمية جهة بني مالل – خنيفرة 

بالمركز الثالث. 
إطار  في  نظمت  التي  الرياضية،  البطولة  هذه  وعرفت 
تكريس العدالة المجالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة 
المدرسية وبتنسيق مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
تافياللت، والمديرية اإلقليمية بورززات، مشاركة  لجهة درعة 
التي  التعليمية  للمؤسسات  22 فريق  تلميذة ممثلة ل   450

تأهلت عن البطوالت الجهوية.
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احتضن كورنيش مدينة مرتيل يوم فاتح ابريل الجاري، 
الطريق. وعرفت  للسباقات على  الجهوية  البطولة  فعاليات 
الجهوية  األكاديمية  طرف  من  المنظمة  البطولة،  هذه 
للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرية 
االقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 
االقليمية  السلطات  مع  وبتعاون  الفنيدق،  المضيق  بعمالة 
والمحلية وجماعة مرتيل، مشاركة أبرز األبطال الممارسين 
في  و2006،   2005  ،2004 سنوات  مواليد  المتمدرسين، 
فئتي الذكور واإلناث، حيث تأهل سبعة متسابقين عن كل 
فئة للمشاركة في البطولة الوطنية المزمع تنظيمها بمدينة 

الداخلة. وكانت نتائج السباقات كالتالي:
فئة الذكور: 

1 - زكرياء اصبان عن إعدادية المشيشي من مديرية 
شفشاون  

من  العربي  بن  القاضي  ثانوية  عن  الكناوي  زيد   -  2
مديرية تطوان

الكريم  عبد  إعدادية  عن  بورحلة  رضى  محمد   -  3
الخطابي من مديرية المضيق الفنيدق

4 - عبد الحكيم بوحصون عن ثانوية الحسن الثاني من 
مديرية تطوان 

5 - انس حبلق عن إعدادية عبد الكريم الخطابي من 
مديرية المضيق الفنيدق

6 - ياسين قطيوي عن ثانوية الرياضيين من مديرية 
طنجة

7 - الشلبي عن ثانوية 3 مارس من مديرية وزان
فئة اإلناث:

من  عياض  القاضي  ثانوية  عن  بلحسن  أحالم   -  1
مديرية تطوان

2 - وداد المنيصر عن ثانوية 3 مارس من مديرية وزان
3 - كوثر يحياوي عن ثانوية عبد الخالق الطريس من 

مديرية تطوان
4 - مالك عريبي ثانوية المنصور الذهبي من مديرية 

المضيق الفنيدق
5 - شيماء أحريش عن ثانوية محمد الوفا من مديرية 

طنجة 
مديرية  من  الرياضيين  ثانوية  عن  الحراق  رفيقة   -  6

طنجة
7 - ندى القاسمي عن ثانوية الرياضيين من مديرية 

طنجة

البطولة الجهوية للسباقات على الطريق بمرتيل :

حتديد �ملتاأهلني �إلى �لبطولة �لوطنية
مبدينة �لد�خلة

�شغري�ت �لثانوية �لتاأهيلية �لإمام �لغز�يل يتاألقن 
يف �لبطولة �لوطنية �ملدر�شية لكرة �ليد



الحسيمة”  الخامسة، حظيت جهة “جهة طنجة تطوان  للنسخة  إحرازها  بعد 
بشرف تنظيم النسخة السادسة للدوري الرمضاني لكرة القدم 2022/1443 “دورة 
المرحوم عبد الرحمان المرابط”، الذي انطلق بملعب الزياتن 2 بطنجة، يوم 2 
رمضان 1443 ه/ الموافق ل 4 أبريل 2022 ويستمر إلى غاية يوم 27 رمضان. 
ويعتبر الدوري تقليدا سنويا بات ينظم بهدف فتح جسور التواصل بين الموظفين 
واالنفتاح على محيطهم الخارجي، من خالل مشاركة مختلف المؤسسات العمومية 
والهيئات المنتخبة. واختارت اللجنة المنظمة لهذه النسخة كشعار “دورة المرحوم 
عبد الرحمان المرابط” تجسيدا لسياسة االعتراف بما راكمه المرحوم من تجارب 
وتقلده لمناصب مهمة على مستوى اإلدارة، بما فيها، مجلس جهة طنجة تطوان 

الحسيمة، وكذا في تدبير الشأن الرياضي كفاعل جمعوي.
ويشارك في النسخة الحالية من الدوري إثني عشر )12( فريقا موزعين على 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  فرق،  األولى  المجموعة  وتضم  مجموعات.  ثالث 
مقاطعة امغوغة، غرفة الصناعة التقليدية وعمالة الفحص انجرة. وتضم المجموعة 
الثانية مقاطعة بني مكادة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مقاطعة السواني 
المدينة، جماعة طنجة، والية  الثالثة، مقاطعة  المجموعة  العمران. وفي  وشركة 

جهة طنجة تطوان الحسيمة ومديرية الضرائب.

أجريت مساء الجمعــة 1 أبريــل، بمركـــز 
الدوحة للمؤتمرات بالعاصمة القطرية، قرعة 
كأس العالم 2022، بعد ما تحدد 29 منتخبا 
من المتأهلين لكأس العالم حتى اآلن، ويتبقى 
الملحق  منهما من  اثنــان  مقــاعــد   3 فقط 
العالمي واآلخر من الملحق األوروبي. وتأهلت 
4 منتخباتٍ عربية لمونديال 2022، هم قطر 
صاحب األرض والجمهور، والمنتخب السعودي 
منتخب  بهم  يلحق  وقد  وتونس،  والمغرب 

اإلمارات من خالل الملحق.
نتائج قرعة كأس العالم 2022:

المجموعة األولى
قطر

اإلكوادور
السنغال
هولندا

المجموعة الثانية
إنجلترا

إيران
أمريكا

ملحق أوروبا
المجموعة الثالثة

األرجنتين
السعودية
المكسيك

بولندا
المجموعة الرابعة

فرنسا
ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية

الدنمارك
تونس

المجموعة الخامسة
إسبانيا

ملحق أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا
ألمانيا
اليابان

المجموعة السادسة
بلجيكا

كندا
المغرب
كرواتيا

المجموعة السابعة
البرازيل

صربيا
سويسرا

الكاميرون
المجموعة الثامنة

البرتغال
غانا

أوروجواي
كوريا الجنوبية

جدول مواعيد مباريات كأس
 العالم 2022:

موعد انطالق كأس العالم 2022 هو يوم 
2022، وسيفتتح منتخب  21 نوفمبر  اإلثنين 
قطر البطولة بملعب البيت في تمام الساعة 
الواحة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. أما موعد 

 ،2022 ديسمبر   18 فهو  الكأس  نهائي 
وسيقام في ملعب لوسيل. وبالنسبة لمباريات 
نوفمبر   21 يوم  فسينطلق  المجموعات،  دور 
2022 وينتهي يوم 2 دجنبر 2022. وستنطلق 
مباريات دور ثمن النهائي يوم 3 دجنبر 2022 
وينتهي يوم 6 دجنبر 2022. ثم ينطلق دور 
ربع النهائي يوم 9 دجنبر 2022 وينتهي يوم 
نصف  دور  ينطلق  حيث   .2022 دجنبر   10
النهائي يوم 13 دجنبر 2022 وينتهي يوم 14 
دجنبر 2022. وستجرى مباراة الترتيب يوم 17 
دجنبر 2022، فيما تجرى المباراة النهائية يوم 

18 دجنبر 2022. 
مواعيد مباريات المنتخب المغربي

 في كأس العالم 2022:
المنتخب  القرعة،  وضعت  أشرنا،  كما 
السادسة  المجموعة  المغربي ضمن  الوطني 
نصف  بلغ  الذي  بلجيكا  منتخبات  تضم  التي 
ومنتخب   ،2018 روسيا  مونديال  نهائي 
ثم  الماضية،  النسخة  بطل  وصيف  كرواتيا، 
منتخب كندا الذي بلغ المونديال للمرة األولى 
مواجهات  مواعيد  وستكون  سنة.   36 منذ 

المنتخب الوطني المغربي كالتالي:
األربعاء 23 نونبر 2022: 

 11:00 الساعة  على  كرواتيا   / المغرب 
)غرينيتش1+( في ملعب البيت.

األحد 27 نونبر 2022:
 20:00 الساعة  على  المغرب   – بلجيكا 

)غرينيتش1+( في ملعب الثمامة.
الخميس 1 دجنبر 2022:

 16:00 الساعة  على  المغرب   – كندا 
)غرينيتش1+( في ملعب الثمامة.
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الدوري اإلسباني
�لريال يبحث عن �لقرت�ب من �للقب 

�أمام خيتافـي.. ��شر�ع نـاري
على �لو�شافـــة

الليجا،  لقب  من  أكثر  االقتراب  مواصلة  في  مدريد،  ريال  يرغب 
بعيدة  منافسة  وسط  الـ31،  الجولة  ضمن  خيتافي  يستضيف  حينما 
من برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، الفرق الثالثة التي تبتعد عنه 
بـ12 نقطة. وسيستقبل الريال خيتافي، بينما سيحل غرناطة ضيفا على 
إشبيلية، وسيزور برشلونة ملعب ليفانتي، وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفا 
لكن مع  القمة،  أندية  تبدو سهلة على  مايوركا، في جولة  ريال  على 
احتياج منافسيهم للنقاط من أجل البقاء تظل أكثر خطورة. وسيستقبل 
ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو خيتافي في ديربي مدريدي، 
حيث يعد المنافس أحد الفرق الثالثة التي هزمت الفريق األبيض هذا 
الموسم، لكنه أيضا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم االنتصار خارج 
أرضه. ويخوض الريال المباراة اليوم السبت مفعما بالثقة بعد انتصاره 
الكبير األربعاء على تشيلسي اإلنجليزي في ستامفورد بريدج 3-1، في 
ليلة تألق فيها الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله لهاتريك، لكن الشكوك 
واألوروجوائي  ميليتاو  البرازيلي  للثنائي  البدنية  الحالة  حول  ستحوم 
أحد  أرامباري  ماورو  األوروجوائي  الوسط  العب  يعد  بينما  فالفيردي. 
البطاقات،  تراكم  بسبب  خيتافي  صفوف  عن  الغائبين  الكبار  النجوم 
الليجا  في  الرابع عشر  المركز  األزرق صاحب  الفريق  يعرف  ال  وبدونه 
يوم  الليجا  وصافة  عن  األولى  للمرة  برشلونة  وسيدافع  الفوز.  طعم 
األحد بفضل أداءه المميز في اآلونة األخيرة، وانتصاره على ريال مدريد 
في الكالسيكو ثم على إشبيلية وصيف الجدول السابق ومن قبلهما 
أتلتيكو مدريد، ليحقق ستة انتصارات متتالية، وهو الرقم الذي يرغب 
في توسيعه أمام ليفانتي، المنافس الذي لطالما سبب له المشكالت. 
ففي آخر ثالث زيارات للفريق الكتالوني إلى معقل ليفانتي، لم ينجح 
البالوجرانا في تحقيق الفوز، واستعاد منافسه األمل في مغادرة منطقة 
لـ«القائد«  بثنائية  فياريال  على  الماضية  الجولة  في  بانتصاره  القاع 

خوسيه لويس موراليس، ليصبح على بعد ست نقاط للنجاة.  

نتائج الدورة 30:  
خيطافي / مايوركا: 1 – 0 

ليفانطي/ فيا الريال: 2 – 0 
سلطا / ريال مدريد: 1 – 2 

أ.مدريد / ألفيس: 4 – 1 
أ. بلباو / إلتشي: 2 – 1 

بيتيس / أوصاصونة: 4 – 1 
غرناطة / رايوفاليكانو: 2 – 2 

فالينسيا / قديس: 0 – 0 
برشلونة / إشبيلية: 1 – 0 

ريال صوصيداد / إسبنيول: 1 – 0 
برنامج الدورة 31:  

أمس الجمعة:
)الساعة  غــرنــاطــة   / إشبيلية 

السابعة مساء(
اليوم السبت 

الثانية  )الساعة  قديس / بيتيس 
عشر ظهرا(

مايوركا / أ. مدريد )الساعة الثانية 
والربع(

)الساعة  بلباو  أ.   / الــريــال  فيا 
الرابعة والنصف(

)الساعة  خيطافي   / مدريد  ريال 
السابعة مساء(

غدا األحد 
)الساعة  ألفيس   / أوصاصونة 

الثانية عشر ظهرا(
إسبنيول / سلطا )الساعة الثانية 

والربع(

إلتشي / ريال صوصيداد )الساعة 
الرابعة والنصف(

)الساعة  برشلونة  ليفانطي/ 
السابعة مساء(

بعد غد اإلثنين 
)الساعة  فالينسيا   / رايوفاليكانو 

السابعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 69 نقطة
2 - برشلونة: 57//
3 - اشبيلية: 57 //
4 - أ. مدريد:57 //
5 - بيتيس: 53 //

6 - ريال صوصيداد: 51 //
7 - فيا الريال: 45 // 

8 - أ. بلباو: 44 //
9 -  فالينسيا: 41 //

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

12 - إسبانيول: 36 //
13 - رايوفاليكانو: 33 //

14 -  خيطافي: 32 //
15 - إلتشي: 32 //
16 - غرناطة:29 //
17 - قاديس: 28//

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

خبر األسبوع

اإلنجليزي،  سيتي  مانشستر  مدرب  جوارديوال،  اإلسباني،  أصبح 
صحيفة  ونقلت  البرازيل.  منتخب  قيادة  لتولي  ــرز  األب المرشح 
جونينيو  البرازيلي،  الكرة  التحاد  العام  للمنسق  »ماركا«تصريحا 
باوليستا، يشير فيه إلى أنه من المحتمل أن يرحل »تيتي« عن تدريب 
منتخب البرازيل بعد كأس العالم )قطر 2022(. وأشارت إلى أن إيدنالدو 
رودريجيز رئيس اتحاد الكرة البرازيلي، يتحرك في اتجاهات المختلفة 
تحسبا لرحيل »تيتي«، ويرى أن جوارديوال هو المرشح المفضل واألبرز. 
وأضافت أن أعضاء اتحاد الكرة البرازيلي اتفقوا على فكرة أن المدرب 
القادم لمنتخب السامبا سيكون من خارج البالد، وأن المدرب الحالي 
تواصل  البرازيلي  االتحاد  أن  وكشفت  المثالي.  المرشح  هو  لسيتي، 
مدته  عقد  بشأن  المفاوضات  وبدأت  جوارديوال،  شقيق  مع  بالفعل 
يورو،  مليون   12 وراتب سنوي   ،2026 العالم  4 مواسم حتى كأس 
علما بأن »بيب« يتقاضى حاليا 20 مليون يورو. وذكرت أن االتحاد 
سينتهي  الذي  جوارديوال،  مع  التعاقد  إمكانية  في  يثق  البرازيلي 
تعاقده مع السيتي في صيف 2023، لكن يبقى التساؤل هل سيرحل 
مع  عقده  يكمل  أم  الجاري،  الموسم  بنهاية  اإلنجليزي  النادي  عن 

السيتي لنهايته؟

�لحتاد �لرب�زيلي يجهز عر�شه 
جلو�رديول 
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جهة طنجة ـ تطو�ن ـ �حل�شيمة تنظم �لن�شخة �ل�شاد�شة
              للد�ري �لرم�شاين
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المد هلل رب العالني  وال�سالة وال�سالم على خامت 
وعلى  الأمني،  النبي  حممد  �سيدنا  والر�سلني،  الأنبياء 

اآله و�سحبه اأجمعني.
اأما بعد: مع�سر القراء الكرام، ال�سالم عليكم ورحمة 
جديد،  مو�سوع  مع  بكم  و�سهال  واأهال  وبركاته،  اهلل 

حول اأ�سرار ال�سوم و�سروطه الباطنة. 
لها  العبادات  كل  اأن  الأفا�سل،  القراء  اأيها  �سك  ل 
اإ�سارة،  اأو  نها الق �سبحانه �سراحة  بيَّ اأ�سرار عظيمة، 
اأركان  من  الرابع  الركن  هو  رم�سان  �سوم  اأن  ومعلوم 
الإ�سالم، وهو من بني العبادات التي تثمر التقوى، وقد 
فر�سه اهلل �سبحانه وتعالى على عباده، بقوله تعالى: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  ِذيَن ءاآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِّ َها الَّ )َياأَيُّ
وهو  َمْعُدوَداٍت(،  اًما  اأَيَّ ُقوَن  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ
حيث  الإخال�س،  بعبادة  وي�سمى  وربه،  العبد  بني  �سر 
اإِلَّ  َلُه،  اآَدَم  اْبِن  َعَمِل  )ُكلُّ  القد�سي:  الديث  يف  جاء 
ُه ِل َواأََنا اأَْجِزي ِبِه(، وقد اختلفت اأ�سناف  َياَم، َفاإِنَّ ال�سِّ
العباد يف التم�سك بهذه العبادة، فمنهم من يوؤديها كما 
اأمره اهلل تعالى، ومنهم من يعترب �سهر رم�سان كغريه من 
ال�سهور، ومنهم من يدرك القيمة العظيمة لهذا ال�سهر 

ويطمئن  بقدومه،  نف�سه  وتفرح  البارك، 
قلبه بال�سوم، ول يرى يف اجلوع والعط�س 
و�سروراً؛  اميانًا  تزيــده  بل  م�سقــة،  من 
به،  يجـزي  وهو  هلل،  ال�سيام  فر�س  لأن 
وال�سرب،  الاأكل  عن  انقطاعه  فيتحول 
في�ست�سعر  خالقه،  مع  و�سله  بداية  اإلى 
�سريرته  وتطمئن  قلبه،  يف  اهلل  عظمة 
وهو يوؤدي هذه العبادة اجلليلة، واعلموا 
اْلُعُموِم،  ْوُم  �سَ َدَرَجاٍت؛  َثاَلُث  ْوَم  ال�سَّ اأَنَّ 
خ�سـو�س  و�سـوم  اخل�سو�س،  و�ســــوم 

اخل�سو�س.
ال�ستهر  الذائع  هو  اْلُعُموِم:  ْوُم  ف�سَ  *
�سهوة  عن  الإن�سان  فيه  مي�سك  الذي 
منذ  اجلن�س،  و�سهوة  وال�سراب  الطعام 
وقد  ال�سم�س،  غروب  اإلى  الفجر  طلوع 
ُيلتفت  ال�سغائر ما ل  ال�سائم من  يرتكب 

الكذب  من  يرتكب  قد  بل  �سومه،  يف�سد  اأن  دون  اإليه 
ينق�س  ما  ارتكب  اأنه  معه  تظن  ل  ما  والرياء،  والنفاق 
عن  مم�سًكا  يومه  طيلة  فيظل  ال�سوم،  واأجر  ثواب  به 
الطعام وال�سراب حتى يوؤذن الغرب، فيقبل على الطعام، 
معتقًدا اأنه ق�سى يومه �سائًما طائًعا، ومنتظرا مثوبة 
الكذب  يرتك   مل  فمن  حرمان،  من  كابد  ما  على  اهلل 
والعمل  والتهمة،  بالباطل  والعمل  الق  عن  واليل 
ناق�سا،  فاإن �سومه يكون  مبقت�ساه مما نهى اهلل عنه، 

غري م�ستوف ال�سروط والظوابط ال�سرعية املطلوبة.
ويكون  ال�سالني،  �سوم  ُهَو   : و�سِ �سُ اخْلُ ْوُم  َو�سَ  *
ْجِل  َوالرِّ َواْلَيِد  �َساِن  َواللِّ ِر  َواْلَب�سَ ْمِع  ال�سَّ بَكّف  �سومهم 
َواِرِح َعِن اْلآَثاِم، فال�سائم يف عبادة مت�سلة،  َو�َساِئِر اجْلَ
ل  اإذ  الع�سية،  من  يحرتز  اأن  عليه  العبادة  و�ساحب 
يليق به اأن ميتنع عن ال�سراب والطعام قياما بفري�سة 
ال�سوم، وهو ي�ستمتع اإلى الحرمات، فاإنه اإذا فعل ذلك، 
اأخل بفري�سة ال�سوم، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )َمْن 

َيْنَبِغي  َكاَن  ا  مِمَّ َظ  فَّ َوحَتَ ُحُدوَدُه،  َوَعَرَف  اَن  َرَم�سَ اَم  �سَ
َر َما َقْبَلُه(، فتمام وكمال �سوم  َظ ِفيِه، َكفَّ اأَْن َيَتَحفَّ َلُه 

اخلا�سة، يتحقق ب�ستة اأُُموٍر:
يِف  �َساِع  اِلتِّ َعِن  بَكّفه  َوذلك  ِر:  اْلَب�سَ َغ�سُّ  ُل:  اْلأَوَّ  -
اْلَقْلَب  ِغُل  ُي�سْ َما  ُكلِّ  َواإَِلى  َوُيْكَرُه،  ُيَذمُّ  َما  ُكلِّ  اإَِلى  َظِر  النَّ
َوُيْلِهي َعْن ذكر اهلل عز وجل، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
َتَرَكَها  َفَمْن  ْيَطاِن،  ال�سَّ َهاِم  �سِ ِمْن  ُموٌم  َم�سْ �َسْهٌم  ْظَرُة  )النَّ
َقْلِبه(،  يِف  َطْعَمُه  َيِجُد  اإِمَياًنا  َعَلْيَها  اأَْعَقْبُتُه  اَفِتي،  خَمَ
العني  كذلك  ال�ستمتاع،  عن  الإن�سان  ي�سوم  فكما 

ينبغي اأن ت�سوم عن النظر الرام. 
َواْلَكِذِب  الهذيان  عن  الل�سان:  حفظ  الثاين:   -
وَمِة  �سُ َواخْلُ َفاِء،  َواجْلَ َواْلُفْح�ِس  ِميَمِة،  َوالنَّ َواْلَغْيَبِة 
�سبحانه  اهلل  بذكر  و�سغله  ال�سكوت،  واإلزامه  َراِء،  َواْلِ
الل�سان، قال �سلى اهلل عليه  وتالوة القراآن، فهذا �سوم 
الدارمي:  وزاد  يخرقها(،  مامل  جنة  )ال�سيام  و�سلم: 
وروى  ال�سوم،  تف�سد  الغيبة  �سفيان  قال  »بالغيبة«، 
الغيبة  ال�سيام؛  يف�سدان  خ�سلتان  جماهد،  عن  ليث 
والكذب، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: )ال�سوم جنة؛ - اأي 
وقاية من الوقوع يف العا�سي -،  فاإذا كان اأحدكم �سائمًا 

اأو �سامته، فليقل  امروؤ قاتله  واإن  فال يرفث ول يجهل، 
اإين �سائم اإين �سائم(. 

َمْكُروٍه:  ُكلِّ  اإَِلى  َغاِء  اْلإِ�سْ َعِن  ْمِع  ال�سَّ َكفُّ  اِلُث:  الثَّ  -
ى  َغاُء اإَِلْيِه، َوِلَذِلَك �َسوَّ َم اْلإِ�سْ َم َقْوُلُه، ُحرِّ ِلأَنَّ ُكلَّ َما ُحرِّ
َتَعاَلى:  َفَقاَل  ْحِت،  ال�سُّ َواأَْكِل  ال�ستمع  بني  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اهللَّ
ْحِت(، وقال عز وجل: )َلْوَل  ُلوَن ِلل�سُّ ُعوَن ِلْلَكِذِب اأَكَّ )�َسمَّ
َواأَْكِلِهُم  اْلإِْثَم  َقْوِلِهُم  َعْن  َواْلْحَباُر  وَن  ِنيُّ بَّ الرَّ َيْنَهيُهُم 
تعالى:  وقال  حرام،  الغيبة  على  فال�سكوت  ْحَت(،  ال�سُّ

ُكم، اإًِذا ِمْثُلُهْم(. )اإِنَّ
اليد  من  الآثام:  عن  اجلوارح  بقية  كف  الرابع:   -
َوْقَت  ُبَهاِت  ال�سُّ َعِن  اْلَبْطِن  َوَكفُّ  اْلََكاِرِه،  عن  والرجل 
َعاِم  الطَّ َعِن  الكف  وهو  لل�سوم؛  معنى  فال  اْلإِْفَطاِر؛ 
اِئِم،  ال�سَّ َهَذا  َفِمَثاُل  َراِم،  اْلَ َعَلى  اْلإِْفَطاِر  ُثمَّ  اَلِل،  اْلَ
اِئٍم َلْي�َس  ًرا ويهدم م�سراً، فَكْم ِمْن �سَ ِمَثاُل َمْن َيْبِني َق�سْ
ِذي ُيْفِطُر  وُع َواْلَعَط�ُس، َفِقيَل ُهَو الَّ ْوِمِه اإِلَّ اجْلُ َلُه ِمْن �سَ

اَلِل  َعاِم اْلَ ُك َعِن الطَّ �سِ ِذي مُيْ َراِم، َوِقيَل ُهَو الَّ َعَلى اْلَ
ا�ِس ِباْلِغيَبِة، َوُهَو َحَراٌم، َوِقيَل ُهَو  وِم النَّ َوُيْفِطُر َعَلى ُلُ

ِذي َل َيْحَفُظ َجَواِرَحُه َعِن اْلآَثاِم. الَّ
وقت  الالل  الطعام  ِمَن  َتْكرِثَ  َي�سْ َل  اأَْن  اِم�ُس:  اخْلَ  -
ل�سنة  خمالف  وهذا  جوفه،  ميتلىء  حتى  الإفطار؛ 
ِمَن  َتَفاُد  ُي�سْ فَكْيَف  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
اِئُم  ْهَوِة، اإَِذا َتَداَرَك ال�سَّ ُر ال�سَّ ، َوَك�سْ ِ ْوِم َقْهُر َعُدوِّ اهللَّ ال�سَّ
َعَلْيِه يِف  َيِزيُد  ا  َ َوُرمبَّ َنَهاِرِه،  ْحَوَة  َفاَتُه �سَ َما  ِفْطِرِه  ِعْنَد 
ِت العادات باأن تدخر جميع  ى ا�ْسَتَمرَّ َعاِم، َحتَّ اأَْلَواِن الطَّ
َكُل  َكُل من الأطعمة ِفيِه َما َل ُيوؤْ الأطعمة لرم�سان، فُيوؤْ
ُر  َواُء َوَك�سْ ْوِم اخْلَ وَد ال�سَّ اأَنَّ َمْق�سُ َوَمْعُلوٌم  اأَ�ْسُهٍر،  ِة  يِف ِعدَّ
ُه؛  رُّ ْوِم َو�سِ ْقَوى، َفُروُح ال�سَّ ْف�ُس َعَلى التَّ اْلَهَوى؛ ِلَتْقَوى النَّ
ْيَطاِن يِف اْلَعْوِد اإَِلى  ِتي ِهَي َو�َساِئُل ال�سَّ ِعيُف اْلُقَوى الَّ َت�سْ
ياأكل  اأن  وهو  بالتقليل؛  اإل  ذلك  يح�سل  ولن  ال�سرور، 

اأكلته التي كان ياأكلها كل ليلة. 
- ال�ساد�س: اأن يكون قلبه بعد الإفطار معلقًا باهلل 
ْوُمُه  �سَ اأَُيْقَبُل  َيْدِري  َلْي�َس  اإِْذ  َجاِء؛  َوالرَّ ْوِف  اْلَ َبنْيَ 
اْلَْمُقوِتنيَ،  ِمَن  َفُهَو  َعَلْيِه  ُيَردُّ  اأَْو  ِبنَي،  اْلَُقرَّ ِمَن  َفُهَو 
روي  اآخر كل عبادة يفرغ منها،  فقد  يِف  َكَذِلَك  َوْلَيُكْن 
وهم  بقوم  مر  اأنه  الب�سري  ال�سن  عن 
»اإن اهلل عز وجل جعل  ي�سحكون، فقال: 
ي�ستبقون  خللقه  م�سماراً  رم�سان  �سهر 
فيه لطاعته، ف�سبق قوم ففازوا، وتخلف 
العجب  كل  فالعجب  فخابوا،  اأقوام 
اليوم الذي فاز فيه  لل�ساحك الالعب يف 
وعن  البطلون«،  فيه  وخاب  ال�سابقون، 
الأحنف بن قي�س اأنه قيل له: » اإنك �سيخ 
»اإين  فقال:  ي�سعفك«،  ال�سيام  واإن  كبري، 
طاعة  على  وال�سرب  طويل،  ل�سفر  اأعده 
هذه  عذابه«،  على  ال�سرب  من  اأهون  اهلل، 
هي اأ�سرار ال�سوم ومعانيه الباطنة، وهذا 

هو الذي ينبغي اأن نهتم به.
اخل�سو�س:  خ�سو�س  �سوم  ا  واأَمَّ  *
َواْلأَْفَكاِر  ِة  ِنيَّ الدَّ اله�سم  ف�سوم القلب عن 
وجل  عز   ِ اهللَّ َوى  �سِ ا  َعمَّ ُه  َوَكفُّ ِة،  ْنَيِويَّ الدُّ
ال�سوم،  هذا  يف  الفطر  ويح�سل  بالكلية، 
بالفكر فيما �سوى اهلل عز وجل، واليوم الآخر، وبالفكر 
يف الدنيا، اإل دنيا تراد للدين، فاإن ذلك من زاد الآخرة 
ولي�س من الدنيا، حتى قال اأرباب القلوب: » من حتركت 
همته بالت�سرف يف نهاره لتدبري ما يفطر عليه، كتبت 
عليه خطيئة، فاإن ذلك من قلة الوثوق بف�سل اهلل عز 
وجل، وقلة اليقني برزقه الوعود، وهذه رتبة الأنبياء 
تف�سيلها  يف  النظر  يطول  ول  والقربني،  وال�سديقني 
قوًل، ولكن يف حتقيقها عماًل، فاإنه اإقبال بكنه وجوهر 
اهلل  غري  عن  وان�سراف  وجل،  عز  اهلل  على  الهمة 
ُ * ُثمَّ  �سبحانه، وتلب�س مبعنى قوله عز وجل: )ُقِل اهللَّ

ِهْم َيْلَعُبوَن(. َذْرُهْم يِف َخْو�سِ
فاللهم تقبل منا �سالتنا، و�سيامنا وقيامنا، واجعلنا 
ال�سهرالبارك، رحمتك  يا مولنا ممن ت�سملهم يف هذا 
ومغفرتك، واعتق رقابنا من النار، ووفقنا لإدراك ليلة 

القدر يا رب العالني.
وعلى  حممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى 

اآله و�سحبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

اأ�شرار ال�شوم و�شروطه الباطنة


